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

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

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

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

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

TEN GELEIDE
Het is bijzonder prettig geweest te mogen constateren,dat de vorigjaar
gewijzigde vorm van ons jaarverslag zo'n bijzonder gunstig onthaal mocht
vinden.Het spreektduswelhaast vanzelf, datwe opde ingeslagenwegzullen
voortgaanzonderaan detotaleomvanguitbreidingtegeven.Doorhet inlassen
van schutbladenen een gewassenregister isgetracht, het gebruik en deleesbaarheid tevergemakkelijken.
Wat betreft het wetenschappelijkonderzoek is ook het afgelopen jaar aan
talrijke onderwerpen aandachtbesteed.De noodzaak tot het verrichtenvan
wetenschappelijk onderzoek voor vrijwel alle facetten van de glastuinbouw,
maakthet somsmoeilijkeenverantwoorde keuzetedoen.Voorzoverenigszins
mogelijk,isechtergetracht aan alleonderwerpenvanenig belang aandacht te
schenken, terwijl er tevens naar is gestreefd lopende onderzoekingen in voldoende matedoorgangtedoen vinden. Om in de toekomst echter gelijke tred
tekunnen houdenmetde sneltoenemendebehoefteaan onderzoek, vooral ten
aanzien van de voornaamste gewassen:tomaten, komkommers en sla,is een
snelle uitbreiding en verbetering van de outillage noodzakelijk. Dit geldt
zowel de uitbreiding vanhet gebouw, alsaanvullingvanglasopstanden in de
tuin enhet instrumentarium. Wij hebben evenwel het volste vertrouwen,dat
deautoriteiten eninstellingen,die onsdefinanciën hiervoor moeten verschaffen, volledig op de hoogtezijn vande eisen,waaraan eenProef'station alshet
onzemoet voldoen.
De onderwerpen,die in dit jaarverslag zijn behandeld, zullen velen vanu
niet vreemdzijn.Steedsmeertelersvoelende behoefte omtenminste eens per
jaareenpersoonlijkbezoekaan de tuin te brengen.Ook in onze„Mededelingen" isregelmatig aandachtbesteedzowelaandetuinteNaaldwijk alsaan het
ProefbedrijfteDelft. De resultaten vandeproeven,dieu het vorigjaar heeft
gezienof waaroverureeds heeft gelezen,staan indit jaarverslag vermeld. Een
speciaal woord vandank willen we nog richten tot de telers,die ons met de
opzet en uitvoering van bepaaldeproeven behulpzaam zijn geweest.Het is
niet steedsmogelijk alleproeven op het eigen bedrijf uit te voeren, zodat in
verschillende gevallenom medewerking vanuitdepraktijk moestworden verzocht. In vrijwel allegevallen kregen we volledige medewerking, steedsgepaard gaande aan grote belangstelling.
Met erkentelijkheid aan allen, die ons in en buiten het Proefstationbehulpzaam zijn geweest, bieden wij u dit jaarverslag aan. Wij hopen, dat de
inhoud vooruenuw bedrijfeensteentjemogebijdragen in onze gezamenlijke
opbouw vaneensterkeen gezonde glastuinbouw.
Ir. W. VAN SOEST.
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JAARVERSLAG
van de Secretaris-Penningmeester
over het jaar 1957
1. ALGEMENE ZAKEN
Bestuur.
Ook in 1957 bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd. De volgende heren
vormen het bestuur:
W . Verheul, Wassenaar, ere-voorzitter.
Ir. J. M. Riemens, Den Haag, ere-directeur.
J. Middelburg, Naaldwijk, voorzitter.
N . J. A. v. Dijk, Loosduinen, secretaris-penningmeester.
N . P. v. d. Berg, Rotterdam, lid dagelijks bestuur.
L. J. Barendse, Poeldijk.
B. Havenaar, Berkel.
A. J. Hendriks, Leidschendam.
Joch. v. d. Hout, Maasdijk.
P. de Jong, 's-Gravenzande.
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker.
A. A. v. Oosten, Schipluiden.
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande.
C. L. v. Steekelenburg, Wateringen.
J. J. v. Steekelenburg, Kwintsheul.
N . J. v. Uffelen, Maasland.
C. v. Vliet, Voorburg.
L. v. Woerden, Naaldwijk.
Vergaderingen.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 26 februari 1957 te Delft. De
aftredende bestuursleden de heren N . J. Ä. v. Dijk, B. Havenaar en A. A. v. Oosten
werden herkozen. In verband met het feit, dat het jaarverslag over 1956 groter van omvang werd dan andere jaren en dit verslag niet kon verschijnen vóór de algemene ledenvergadering, gaf de directeur, ir. W. van Soest, een overzicht van de bereikte resultaten
over het afgelopen jaar. Ook hield ir. van Soest een inleiding over het onderwerp
„Toekomstige ontwikkeling van de tuinbouw in Zuid-Holland in verband met stadsuitbreiding en industrievestiging".
Het algemeen bestuur vergaderde op 11 februari, 19 september en 16 december. Het
dagelijks bestuur kwam daarnaast tien maal bijeen.
Ledenoverzicht.
Leden Bondsveilingen
Leden Kringveilingen
Overige leden

1954
3264
2420
423

1955
3333
2480
364

6107

6177

1956
3144
2545
356
6045

1957
3248
2432
337
6017

1958
3258
2418
362
6038
11

Uitbreiding tuin en gebouwen.
Op het Proefbedrijf „De Kring" te Delft konden in 1957 voor het eerst platglaskomkommers worden geteeld. Onder 1000 ramen platglas kon deze teelt bedreven worden. De
resultaten waren goed. De geschiktheid van de grond voor de teelt van komkommers heeft
aan de verwachtingen voldaan. Op het bedrijf werd een flinke betonnen schuur gebouwd.
Op de tuin te Naaldwijk werd in 1957 verder gegaan met de uitvoering van de
uitbreidingsplannen. Een drietal druivenkassen en een warenhuis werden verplaatst. Dit
laatste werd met enkele kappen uitgebreid, en door het aanbrengen van betonnen schotten
in de grond geschikt gemaakt voor het nemen van bemestingsproeven. De nieuwe kweekkas kwam gereed. Deze ongelijkzijdige kas werd in tegenstelling tot de andere glasopstanden in oost-west richting geplaatst, opdat midden in de winter een maximum
hoeveelheid licht kan worden opgevangen. Bovendien zijn een belichtingsinstallatie en een
elektrische grondverwarming aangebracht. De kas is in het najaar in gebruik genomen, de
eerste resultaten waren uitstekend. Een nieuwe waterleiding werd gelegd, terwijl het
middenpad werd opgeknapt. De plannen voor de bouw van een kas, waarin gespecialiseerd planteziektenkundig onderzoek verricht kan worden, kwamen gereed. Tot de bouw
hiervan kon echter nog niet worden overgegaan.

De nieuwe kweekkas in
wintertooi.

Ons Proefbedrijf
te Delft.
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Het plan voor ons
nieuwe gebouw.

Architect J. Wils verkreeg van de Rijksgebouwendienst opdracht om de schetsplannen
voor de nieuwbouw van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool, Voorlichtingsdienst en
Laboratoria bestekklaar te maken. Deze plannen kwamen gereed en de verwachting is, dat
in 1958 tot aanbesteding kan worden overgegaan en dat met de bouw zal kunnen worden
begonnen. Bijgaande foto van een maquette geeft een indruk van de omvang van deze
nieuwbouw.

2.

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

In 1957 bleef de samenstelling van het leidinggevend en middelbaar personeel
praktisch ongewijzigd. Alleen de heer A. v. Uffelen, assistent voor de grondmonstername
vertrok naar Wageningen, waar hij een betrekking aanvaardde bij het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding. Hij werd opgevolgd door de heer H. Vis. Het
assistentencorps van de buitendienst onderging geen verandering.
Bij de Voorlichtingsdienst zijn thans werkzaam:
Ir. J. M. Jacobs, Frankenstraat 18, Den Haag, Tel. 01700-558273, Ingenieur bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Medewerkers met een speciale taak:
H. N . J. Debets, Lange Broekweg 15, Naaldwijk, Tel. 01740-4430, Hoofdassistent A
Kredietregelingen.
J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk, Hoofdassistent Kredietregelingen.
A. G. A. v. d. Nes, Rederijkerstraat 95, Den Haag, Tel. 01700-323574, Hoofdassistent A
Bloemen- en Bloembollenteelt.
F. J. Betrink, Oudemansstraat 336, Den Haag, Tel. 01700-182933, Assistent noordelijk
deel Westland Bloemen- en Bloembollenteelt.
G. Buys, Prinses Margrietstraat 2, Maasdijk, Tel. 01745-822, Assistent overig Westland
Bloemen- en Bloembollenteelt.
L. v. d. Wijden, Vaartplein 6, 's-Gravenzande, Tel. 01748-2735, Assistent Fruitteelt open
grond.
H. Kooyman, Veenendaalkade 351, Den Haag, Tel. 01700-664453, Hoofdassistent
Motortechniek.
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C. Noordanus, Stationsstraat 80, Zoetermeer, Tel. 01790-3124, Hoofdassistent Stooktechniek en Kassenbouw.
C. Lamers, Violierenstraat 48, Capelle a/d IJssel, Tel. 01804-796, Stooktechnicus.
J. Meyndert, Hogenbanweg 88c, Rotterdam W . II, Tel. 01800-51870, Stooktechnicus.
J. M. Vente, Gasthuislaan 19, Delft, Tel. 01730-22504, Stooktechnicus.
M. J. de Wit, Gerard van Heemskerkstraat 50, Naaldwijk, Tel. 01740-5585, Stooktechnicus.
W. Broekhuizen, p/a Prins Bernhardstraat 22, Barendrecht, Stooktechnicus.
Medewerkers voor de algemene tuinbouwkundige voorlichting:
J. H. Groenewegen, Pr. Wilhelminalaan 38, Den Hoorn, p. Delft, Tel. 01730-23295,
Hoofdassistent Kring.
D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, Tel. 01700-4323, Hoofdassistent Westland.
W. Stokdijk, Julianastraat 55, Wateringen, Tel. 01742-357, Hoofdassistent Naaldwijk.
Sj. Vriend, Veurse Straatweg 218, Leidschendam, Tel. 01761-1862, Hoofdassistent Leiden.
I. Baelde, Weth. Schipperstraat 5, Berkel, Tel. 01891-488, Assistent Berkel.
H. J. v. Gaaien, Hofdijkstraat 8, Maasland, Tel. 01899-923, Assistent Wateringen.
C. L. Groenewegen, Rodenrijseweg 233, Berkel, Assistent Bergschenhoek, Bleiswijk.
D. Klapwijk, Karel Doormanlaan 59, De Lier, Tel. 01745-722, assistent De Lier.
A. P. de Kleine, Tweemolentjeskade 73, Delft, Tel. 01730-20852, assistent Den Hoorn.
P. J. ter Laak, Marijkestraat 3, Poeldijk, Tel. 01749-2773, assistent Poeldijk.
L. G. Nederpel, Loevesteinlaan 389, Den Haag, Tel. 01700-662260, assistent Loosduinen.
H. Ouwerling, Oosteinde 4la, Wateringen, Tel. 01742-646, assistent Honselersdijk.
D . Rodenburg, Weth. v. d. Vaartlaan 1, Pijnacker, Tel. 01736-375, assistent Veur.
D. de Ruiter, Zebrastraat 2, Rotterdam-O., Tel. 01804-702, assistent Rotterdam.
A. J. Schoppers, Huis te Veldelaan 47, Maasland, Tel. 01899-2405, assistent Maasland.
B. Steenbergen, Nassaulaan 163, Delft, Tel. 01730-20050, assistent Delft.
P. Vermaat, Hazelaarstraat 45, Monster, assistent Monster.
E. v. Zanten, Maasdijk 53, 's-Gravenzande, Tel. 01740-2735, assistent 's-Gravenzande.
Werkzaam bij het Onderzoek zijn:
Ir. IJ. v. Koot, Herenstraat 29, Naaldwijk, Tel. 01740-4303. Wetenschappelijke leiding.
Afdeling Grondonderzoek en Bodemkartering.
Ir. J. v. d. Ende, Fenacoliuslaan 36, Maassluis.
Afdelingshoofd. Voedings-fysiologisch onderzoek.
Ir. L. S. Spithost, Burg. v. Doornlaan 8, De Lier, Tel. 01745-736.
Bemestingsonderzoek.
Ir. C. J. v. d. Post, Pr. Margrietstraat 6, Maasdijk, Tel. 01745-707.
Onderzoek betreffende de waterhuishouding. Gedetacheerd door het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
A. A. Steiner, Lohengrinstraat 42, Den Haag, Tel. 01700-396833.
Hoofd afdeling Plantenteelt zonder aarde. Gedetacheerd door T.N.O.
Jac. C. v. Leeuwen,
Vacature,
Th. Strijbosch,
J. J. v. Schie,
A. Slobbe,
M. Q. v. d. Meys,
J. P. C. Knoppert,
M. Mostert,
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Hoofdassistent bodemkartering.
Hoofdassistent bemestingsadviezen.
Assistent waterhuishouding.
Assistent bodemkartering.
Assistent bodemkartering.
Assistent bemestingsproeven.
Assistent bemestingsadviezen.
Assistent bemestingsadviezen.

C. Sonneveld,
F. G. v. Dijk,
T. Buitelaar,
H. Vis,
P. A. den Dekker,
P. Koornneef,
P. A. v. Dijk,

Assistent bemestingsadviezen.
Assistent bemestingsproeven.
Assistent grondmonstername.
Assistent grondmonstername.
Chef-analyst lab. voor grondonderzoek.
Analyst voedingsfysiologie.
Analyst grondonderzoek.

Als laboranten zijn momenteel in dienst de dames: J. E. Beekenkamp, E. Dubbelaar,
A. G. Th. v. Gaaien, G. M. C. v. Gaaien, C. M. M. Grootscholten, F. Haase, E. v. 't Hoog,
R. A. v. d. Loos, M. W . Noordam, I. A. Slijp, M. J. Th. Staats en W . A. M. P. v. d. Voort;
alsmede de heren: A. H. v. d. Akker en D. W . Galjema. Mej. W. M. C. Kester verricht
administratieve werkzaamheden, terwijl de heer J. W. Bijleveld de grondmonsters en de
droog- en maalinrichting beheert.
Bij de afdeling „Plantenteelt zonder aarde" zijn in dienst (allen gedetacheerd door
T.N.O):
E. Schuurmans,
Chemicus.
Mej. C. v. Eek,
Analyste.
Mej. A. M. Rijnbeek,
Analyste.
Mej. M. A. H. Wiegel,
Laborante.
B. v. d. Kaay,
Tuinbouwkundig assistent.
Plantkundige Afdeling.
Ir. L. Bravenboer, Distelstraat 11,Hoek van Holland, Tel. 01747-695.
Afdelingshoofd. Ziekten en ziektebestrijding.
Mej. W. M. Th. de Brouwer, Fr. Hendrikstraat 4, Naaldwijk.
Entomologisch en mycologisch onderzoek.
Ir. G. P. Termohlen, Weteringlaan 8, Delft, Tel. 01730-26449.
Kurkwortel en andere ziekten bij tomaat. Gedetacheerd door het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek.
Ir. N . v. Berkel, Pr. Marijkestraat 14, Maasdijk, Tel. 01745-917.
Fysiologisch onderzoek, in het bijzonder betreffende de bitterheid bij komkommer.
Drs. K. Verhoeff, Dingemans v. d. Kasteeleplein 6, 's-Gravenzande, Tel. 01748-2885.
Mycologisch onderzoek.
W. P. v. Winden,
P. A. Kruyk,
T. Dijkhuizen,
W. den Boer,
H. J. M. v. Dorst,
G. Pet,
Mej. W. Snoek,
Mej. A. C. M. T. v. Grieken,
Mej. F. v. Nieuwkerk,
Mej. W . v. Ravestijn,
Mej. D. Theune,

Hoofdassistent selectie- en cultuurproeven.
Assistent selectie- en cultuurproeven.
Assistent bloemen- en belichtingsproeven.
Assistent planteziekten.
Assistent virusziekten en groeistofproeven.
Assistent ziektebestrijding.
Chef-analyste laboratorium.
Analyste mycologisch onderzoek.
Analyste radio-isotopenonderzoek.
Analyste fysiogene ziekten.
Analyste insekten- en schimmelproeven.

De volgende laboranten zijn op deze afdeling werkzaam: Mej. E. Eijgenraam, C. J.
Koot, J. M. H. M. v. Rest, P. K. v. d. Sar en W . C. M. Zwier.
Onderwijs.
G. Blom, Verspijcklaan 28, Naaldwijk, Tel. 01740-4948. Leraar in alg. dienst.
K. Kievit, Verspijcklaan 25, Naaldwijk, Tel. 01740-4715. Leraar in alg. dienst.
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Administratie en Technisch personeel.
S.M. v. Guilik, Gr. Woerdlaan 34,Naaldwijk, Tel. 01740-4092. Administrateur.
J. A. Jansen,
Technicus.
G. H. Ordelman,
Kantoorchef.
Mej. H. J. Th. Maessen,
Bibliothecaresse.
H. J. Riemens,
Excursieleider.
Mevr. L. E. C. v. BoveneBeynon, Tekenares.
J. F. Hilkemeyer,
Tekenaar.
A. C. Middendorp,
Kredietregelingen.
Mej. F. M. Prins,
Boekhouding.
L. J. A. Bol,
Fotograaf.
F. Storm,
Amanuensis.
J.v. Cranenburgh,
2e Amanuensis.
L. J. R. Cornelissen,
Timmerman.
L. P. Zwaanswijk,
Schilder.
W. F. M. Baptist,
Tuin-amanuensis.
L. P. F. Reygersberg,
Chauffeur.
Schrijfsters en Typisten de dames: H. Aldershof, H. v. d. Bos, J. A. Breeman, F. Disselkoen, M. W. v. d. Ende, I. J. L. Klinkenberg, M. P. C. M. Slaman; M. v. Vliet en
A. C.H. Wensveen.
Werksters de dames: A. A. M. v. Elswijk, J. B.A.v. Elswijk en G. E. v. d. Sande.
Tuin.
K. Olieman, Zuidweg 40, Naaldwijk, Tel. 01740-4545. Tuinchef Naaldwijk.
Ph. J. v. Zoelen, Voorweg 76, Zoetermeer. Tuinchef Proefbedrijf „De Kring".
Hoornseweg 28a,Den Hoorn,Tel. 01730-26580.
J. Menheer,
Ie knecht groenten.
J. Klinkenberg,
Ie knecht fruit.
W. J. v. Dijke,
Ie knecht bloemen.
De volgende tuinknechts zijn momenteel in dienst: G. S. v. Bergen Henegouwen, J. P.
v. Bergen Henegouwen, J. W. Bouhuisen, J. L. N. Froklage, C. S. v. d. Helm, A. C.
Heppe, S.Heys, A.W. v. d. Leek, J. B.Schoonderwoerd, P. J. Sijm, J. de Vries.
Studiereizen.
De volgende buitenlandse studiereizen werden in 1957 gemaakt:
1. Mej. W. M. Th. de Brouwer woonde het Phytopharmaceutisch Symposium te Gent
bij, datgehouden werd op 6en 7mei 1957.
2. In het kader van de Noors-Nederlandse samenwerking op het gebied van het tuinbouwkundig onderzoek bezochten ir. IJ. v. Koot en ir. L. Bravenboer Oslo. Hieraan
werd een studiereis verbonden naar Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland.
Dezereisvondplaatsvan 10juni tot 4juli 1957.
3. Ir. W. v. Soest en ir. J. M. Jacobs maakten van 14 juli tot 26 juli 1957 een reis naar
Engeland ter bestudering van de glastuinbouw aldaar. Zij bezochten proefstations,
onderwijsinstellingen endiverse teeltcentra.
4. Het 4e internationale Planteziektenkundig Congres te Hamburg, dat gehouden werd
van9tot 14september 1957werd bijgewoond door ir. L. Bravenboer.
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5. Teneinde het systeem van bijmestonderzoek, dat wordt toegepast in de Deense glastuinbouw, te bestuderen, maakte ir. J. v. d. Ende van 23 tot 28 september 1957 een
reis naar Denemarken.
Publikaties.
De serie „Publikaties van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas
te Naaldwijk" werd aangevuld met de volgende nummers:
60. Ontwikkeling van de kassenbouw in Duitsland, door ir. G. H. Germing, J. v.
Aggelen, ir. IJ. v. Koot en ir. J. v. d. Ende.
61. Soil disinfection with fumigants in glasshouse tomatoes, door ir. L. Bravenboer.
62. Nieuwe mogelijkheden voor het enten van groentegewassen onder glas, door
ir. L. Bravenboer.
63. Kurkwortelverschijnselen van tomaat, veroorzaakt door een steriel mycelium, door
ir. G. P. Termohlen.
De „maandelijkse mededelingen" van het Proefstation blijven zich in een goede belangstelling verheugen. In 1957 werden 4 extranummers uitgegeven, zodat dit orgaan in
1957 dus 16 maal verschenen is. De diverse medewerkers verzorgden 125 artikelen in de
verschillende tuinbouwvakbladen.

3.

VOORLICHTING

Ook in 1957 mocht het werk van ons Proefstation weer een grote belangstelling ondervinden van de kwekers-leden; daarnaast was er veel bezoek van binnen- en buitenland.
In totaal bezochten 9600 personen onze instelling, 8000 uit het binnenland en 1600 uit
het buitenland. Min of meer direct bij de tuinbouw betrokkenen waren er resp. 5250
en 900.
Dit jaar werd een begin gemaakt met houden van geregelde bijeenkomsten met
assistenten uit andere ambtsgebieden, die met glastuinbouw te maken hebben. Deze vergaderingen, waar onderzoekresultaten worden vermeld en ervaringen worden uitgewisseld,
voorzien in een sinds lang gevoelde behoefte. Trouwens, dit jaar werd vrij vaak een beroep
gedaan op onderzoekers en assistenten voor lezingen op bijeenkomsten buiten het gebied.
Het aantal te verwerken aanvragen voor de dienst Kredietverleningen voor het Borgstellingsfonds voor de Tuinbouw en het Waarborginstituut voor de Tuinbouw was
geringer dan in het vorige jaar.
Ontwikkelingsmiddagen.
In samenwerking met het I.T.T. en het L.E.I. werd op 5 februari 1957 een voorlichtingsmiddag over kassenbouw gehouden te Delft. Op 5 november 1957 vond de najaarsvoorlichtingsmiddag plaats met als onderwerp „nieuwe perspectieven in de tomatenteelt".
Op beide middagen was er een zeer grote belangstelling.
Voorlichtingsstands.
In 1957 werd wederom medewerking verleend aan de voor- en najaarsbloemenkeuring
van de Afd. Westland van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde. De voorjaarsbloemenkeuring vond plaats van 5 tot 7 maart 1957. In onze stand werd het onderwerp „Invloed van het licht bij de teelt van bloemen" aanschouwelijk voorgesteld. Onze
stand op de najaarsbloemenkeuring, van 22 tot 24 oktober 1957, had als onderwerp
„Druppelbevloeiing bij anjers".
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Ook op de „Wéhaté", die van 30 juli t/m 3 augustus 1957 werd gehouden, werd door
onze dienst een stand verzorgd. Hier waren de onderwerpen: groeibeheersing bij de
tomaat; wortelontwikkeling bij sla; nieuwe komkommerrassen en nieuwe kaspruimerassen.
Studieclubs.
Er zijn nu in totaal 18 Studieclubs in ons gebied. Zij tellen ruim 1600 leden en hielden
in 1957, naast een groot aantal excursies, ongeveer 125 bijeenkomsten met in totaal
± 8000 bezoekers.De assistenten, dietechnisch adviseur zijn van de studieclubs, besteden
een aanzienlijk deel van hun tijd aan deze clubs door medewerking bij vergaderingen,
lezingen en proeven. De samenwerking met de dienst is uitstekend en er is onderling
veel waardering. De contact-commissie, waarin alle clubs vertegenwoordigd zijn, functioneert niet onbevredigend. Van 19 t/m 24 augustus 1957 werd er een studiereis naar de
glastuinbouw in Engeland gemaakt, waaraan door 32 kwekers werd deelgenomen. Deze
reisstond onder leidingvan onzemedewerkers deheren P. A. Kruyk en P. J. ter Laak.

4. ONDERWIJS
Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Naaldwijk.
Met ingang van 1 september 1957 is de naam van de vroegere Rijkstuinbouwschool
gewijzigd in Rijks Middelbare Tuinbouwschool. Dit instituut heeft een 5-jarige cursus.
De twee voorbereidende klassen worden gevolgd door een 3-jarige middelbare tuinbouwopleiding.
a. 2-jarigealgemeen vormende voorbereidende cursus.
Toelating is mogelijk voor leerlingen, die één of meerdere jaren de lagere tuinbouwschool hebben gevolgd, na gunstig advies van het schoolhoofd. Leerlingen van de lagere
school, die geschikt worden geacht voor het volgen van middelbaar onderwijs, kunnen,
na het met goed gevolg afleggen van een toelatingsexamen, worden ingeschreven.
b. 3-jarige middelbaretuinbouwopleiding.
Bezitters van het U.L.O.-B diploma, 3 jaar H.B.S. of overeenkomstige opleiding
worden zonder examen toegelaten.
De opleiding heeft tot doel tuinderszoons en eventueel andere geïnteresseerden een
degelijke, in hoofdzaak theoretische tuinbouwopleiding tegeven. Het iseen soort Middelbare Technische School, waarbij het woord „technisch" als tuinbouwtechnisch moet
worden opgevat. Leerlingen, die het einddiploma behalen, zullen voor een deel naar het
eigen bedrijf terugkeren en voor een ander deel in aanmerking kunnen komen voor
middelbare functies bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, het tuinbouwbedrijfsleven,
instituten en instellingen op tuinbouwgebied, veilingen enwat diesmeer zij. Het docerend
personeel bestaat voor een deel uit medewerkers, die hun hoofdtaak bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst of het Proefstation hebben en voor een ander deel uit vaste
leraren, die hoofdzakelijk of uitsluitend met lesgeven zijn belast.
Momenteel is het lerarencorps als volgt samengesteld:
Ir. W. van Soest, directeur, Aronskelkweg 87, Den Haag, Tel. 01700-396058.
Ir. W. J. Mulder, Wnd.-directeur, Lange Broekweg 22, Naaldwijk, Tel. 01740-5206.
Th. A. C. H. Bakx, Perzikenstraat 8, Naaldwijk, Tel. 01740-5325,
Ir. N. v. Berkel, Prinses Marijkestraat 14, Maasdijk, Tel. 01745-917.
G. Blom, Verspijcklaan 28, Naaldwijk, Tel. 01740-4948.
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Mevr. L. E. C. v. Bovene-Beynon, Lohengrinstraat 47, Den Haag, Tel. 01700-396173.
F. J. v. d. Burg, Meloenstraat 4, Naaldwijk, Tel. 01740-5299.
J.H. Groenewegen, Prinses Wilhelminalaan 38,Den Hoorn, Tel. 01730-23295.
S.M.v.Guilik, Grote Woerdlaan 34,Naaldwijk, Tel. 01740-4092.
M. Jochemsen, Tomatenstraat 10,Naaldwijk, Tel.01740-5073.
K. Kievit, Verspijcklaan 25,Naaldwijk, Tel. 01740-4715.
J. G. Lokhorst, Druivenstraat 134, Naaldwijk, Tel. 01740-5271.
H. W. Meyburg, ec. drs., Molenstraat 184,Monster, Tel. 01749-2478.
A. G. A. v. d. Nes, Rederijkerstraat 95, Den Haag, Tel. 01700-323574.
C.Noordanus, Stationsstraat 80, Zoetermeer, Tel. 01790-3124.
K. Verhoeff, biol.drs.,Dingemansv.d.Kasteeleplein 6, 's-Gravenzande,Tel.01748-2885.
H. A.Vermetten, Buurtweg 55,Wassenaar, Tel. 01700-776136.
Concierge-amanuensis: J. J. Cornelissen, Druivenstraat 122, Naaldwijk.
In het afgelopen jaar werd het einddiploma aan een elftal leerlingen uitgereikt. Daaraan vooraf ging een op 5, 10 en 11 juli afgenomen eindexamen. Bij dit examen traden
de leraren als examinator op, terwijl de volgende heren als deskundigen de examens
bijwoonden:
Ir. C. Dorsman, directeur Rijks Middelbare Tuinbouwschool teBoskoop.
A. R. v. Nes, ec. drs., Hoofd van de afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch
Instituut te 's-Gravenhage.
Voor de examens slaagden:
K. Grootscholten, C. Olsthoorn en A. Vijverberg te Naaldwijk; J. Ammerlaan en J.
Kromkamp te Pijnacker; J. Kester en G. Nederpel te Honselersdijk; P. Groot en J. de
Koning te Voorburg; G. v. Geest te 's-Gravenzande en B. v. d. Kaay te De Lier.
Van de 11 geslaagden werden 5 inmiddels opgeroepen voor het vervullen van de
militaire dienstplicht, 1 is momenteel werkzaam bij de Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek, afdeling Plantenteelt zonder aarde, 1 is werkzaam
bij het Landbouw-Economisch Instituut, afd. Tuinbouw, 1 heeft een functie bij Nutricia
te Zoetermeer, 1is werkzaam in het ouderlijk bedrijf, 1werkt bij een groente- en fruitexporteur en nummer 11 doet praktische ervaring op in Engeland.
Aangezien het eindexamen in 3 onderdelen gesplitst is, waren op 4 en 5 juli en 20
december, ookleerlingen van de Heklas aan de beurt om „proeven van bekwaamheid" in
eenaantal vakkenaf teleggen. In juli slaagden 12van de 14leerlingen en op 20 december
12 van de 13 leerlingen.
Tuinbouwvakscholen.
Westlandseteelten te Naaldwijk.
Op 10 januari 1957 werd de cursus 1956-1957 afgesloten. Aan 9 van de 12 cursisten
kon het getuigschrift worden uitgereikt. De nieuwe cursus 1957-1958 begon op 2 oktober
1957 met 16 leerlingen.
Kringteelten te Delft.
Evenals het vorige jaar kon er dit jaar geen leerjaar gevormd worden, door gebrek aan
belangstelling.
^Bloemisterijte Naaldwijk.
Op 20september 1957werd decursus 1957-1958 begonnen met 12 leerlingen.
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Bloemsierkunst te Den Haag.
Het schriftelijk- en mondeling eindexamen werd afgenomen op 9 juli 1957, het
praktijkexamen op 23 juli 1957. 18 leerlingen namen aan het eindexamen deel, waarvan
er 16 slaagden. Het diploma „Aalsmeer" werd eveneens door 16 leerlingen van de 18
deelnemenden behaald. De nieuwe cursus begon op 17 september 1957 met 19 leerlingen.
Hoveniers te Den Haag.
Deze opleiding duurt 2 jaar en werd voor het eerst begonnen op 21 november 1956. Aan
het eind van 1957 waren er 13 leerlingen. Op grond van de behaalde cijfers moest aan
2 leerlingen worden medegedeeld, dat zij het tweede gedeelte van de opleiding niet
kunnen volgen.
Lagere Tuinbouwscholen.
De 10 lagere tuinbouwscholen in ons gebied werden door 750 leerlingen bezocht.
De verdeling over de leerjaren is als volgt:
Voorbereidende klasse
Ie klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse

24 leerl ingen
224
177
176
149
750 leerlingen

Algemene- en speciale tuinbouwcursussen.
De volgende cursussen werden in 1957 georganiseerd:
1 voorbereidende cursus
14 eerstejaarscursussen met 2 parallelklassen
14 tweedejaarscursussen met 2 parallelklassen
3 derdejaarscursussen
23 speciale cursussen

14 cursisten
315
„
265
„
35
„
377
„
1006 cursisten

Opleidingscursussen.
Tuinbouwvakonderwijzer.
Het examen tweede gedeelte voor het diploma tuinbouwvakonderwijzer werd gehouden
op 9, 10 en 12 april 1957. Er werden 20 kandidaten geëxamineerd die allen het diploma
verwierven.
In de loop van 1957 werd het toelatingsexamen gehouden voor de nieuwe cursus,
waaraan 49 kandidaten deelnamen. Hiervan slaagden 32 kandidaten voor het schriftelijk
en 31 kandidaten voor het mondeling gedeelte. De nieuwe cursus zal in het begin van
1958 starten.
Akte Tuinbouw L.O.
Deze opleidingscursus liep af. Er namen 6 kandidaten aan het examen in augustus 1957
deel, van wie er 3 slaagden. Voor een nieuwe cursus was er niet voldoende belangstelling.
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Overige cursussen.
Ontwikkelingscursus leerkrachten

tuinbouwonderwijs.

De korte ontwikkelingscursus voor de leerkrachten bij het tuinbouwonderwijs werd in
1957 gehouden in de maanden mei en juni. Beide keren werden op 4 avonden inleidingen gehouden. Het onderwerp was „Water en groeibeheersing". Door 37 leerkrachten werd deze cursus bijgewoond.
Motorcursussen.
Aan de motorcursussen te Naaldwijk en 's-Gravenzande namen 60 cursisten deel.
Lascursussen.
De eindles van de lascursus 1956-1957 werd gehouden op 9 januari 1957. Aan 30
cursisten kon het getuigschrift worden uitgereikt. De januaricursus 1957 werd gesloten
op 15 mei 1957, toen aan 37 cursisten het getuigschrift werd overhandigd. Op 2 september 1957 begon de nieuwe cursus met 40 deelnemers.

5.

FINANCIËN

Ook in 1957 mocht onze instelling belangrijke geldelijke steun ontvangen. Een woord
van hartelijke dank voor de daadwerkelijke medewerking aan het Rijk, de Provincie, het
Landbouwschap en de A.S.F, mag op deze plaats zeer zeker niet ontbreken.
De secretaris-penningmeester,
N. J. A. V A N DIJK.
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TEELTVERLOOP EN AFZET VAN DE BELANGRIJKSTE
PRODUKTEN IN 1957
VERLOOP VAN AANVOER EN PRIJS BIJ TOMATEN EN
PLATGLASKOMKOMMERS
IR. J. M. JACOBS
Inleiding.
Het is een reeds oude en wel algemeen aanvaarde stelregel, dat op een vrije markt de prijs
van het produkt wordt bepaald door het samenspel van vraag en aanbod. Nu wordt bij ons
huidig afzetsysteem van tuinbouwprodukten die
vrije markt op welhaast ideale wijze benaderd.
Vandaar, dat deprijs vrij nauwkeurig reageert op
vraag en aanbod, zodat op korte termijn sterke
veranderingen kunnen plaats vinden wanneer
één van deze beide factoren zich wijzigt.
Aanbod en prijs laten zich gemakkelijk nagaan. De veilingadministratie geeft hierover uitstekende inlichtingen. De vraag, die op zichzelf
het moeilijkst is te bepalen, laat zich hieruit vrij
goed reconstrueren. Dit laatste weliswaar niet
zozeer in absolute cijfers, doch wel voor zover
het de algemene lijnen en bepaalde afwijkingen
daarvan betreft. Voorts is het bekend, dat het
weer in de tuinbouw van grote invloed is.Deze
invloed is tweeledig. Aan de teeltzijde reageren
bepaalde gewassen zeer sterk op hitte en koude.
Hitte heeft een snel afrijpen tot gevolg met als
consequentie een sterke stijging van de aanvoer.
Koude werkt juist andersom, geeft een remming
en tendeert naar kleinere, meer gespreide aanvoeren. Aan de vraagzijde geeft hitte voor produkten als sla, tomaat en komkommer een toename,voor bloemkool echter een afname; koude
werkt juist andersom.
In het onderstaande is getracht, aan de hand
van gegevens over aanvoer, prijs i) en over het
weer 2) voor 1956 en 1957 na te gaan, in hoeverre bepaalde verschijnselen bij aanvoer en
prijs samenhangen met de weersomstandigheden
en in hoeverre er ieder jaar terugkerende tendenzen voorkomen, die onafhankelijk van het
weer optreden.
Tomaten.
Bij de bestudering van de aanvoer kan het
verloop in 1956het best totuitgangspunt dienen
*•) Gegevens over aanvoer en prijs afkomstig van
het Produktschap voor Groenten en Fruit.
2
) Gegevens over het weer afkomstig van het
K.N.M.I.
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WEKELIJKS VERLOOP VAN 4ANV0ER [1955-'56 -t7)
EN MIDDENPRIJS I19S6-'S71 VAN TOMATEN
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voor een vergelijking. 1956 was een koud jaar,
zonder bijzonder warme dagen. De aanvoerlijn
van dat jaar ligt dan ook op een laag niveau
(kleine produktie), doch heeft verder een zeer
regelmatig verloop. De oogst begint half april
en loopt sterk doch regelmatig op tot de eerste
week in juni. Dan komt er een breuk in de
aanvoerlijn, nl. een geringe teruggang en vervolgens een ongeveer gelijk blijven van het aanbod. Het blijkt, dat in 1955 en 1957 deze
„breuk" op hetzelfde punt plaats heeft gehad.
Het ligtvoor dehand tezoeken naar eenoorzaak
in de teelt, die dit tot gevolg kan hebben. Vermoedelijk slaan we de plank niet ver mis alswe
deze oorzaak zoeken in het afrijpen van de
vroege stooktomaten. Begin juni zijn de zware
derde en vierde tros geplukt en het duurt dan
even voor de vijfde en hogere afkomen. De
lichtgestookte tomaten leveren op dat ogenblik
nog niet genoeg opomde stijging te doen voortzetten.
Daarna herstelt deaanvoer in 1956zichechter
weer en neemt snel toe tot de top bereikt wordt
in de laatste week van juli. Er is dan een topaanvoer van licht gestookte en vroege koude
tomaten (uit het Westland), waarbij nog het
staartje van de vroege stooktomaten komt. Daar-

na neemt de aanvoer geleidelijk af. Deze top is
uiteraard ook in andere jaren te vinden, doch
blijkt in 1955 één week vroeger, in 1957 zelfs
twee weken vroeger te vallen. In 1955 is deze
vervroeging een gevolg van het betere weer in
de tweede helft van juni en in juli (veel meer
zon en warmte), terwijl in de week vóór de top
een behoorlijk warme periode de rijping van de
tomaten versnelde. In 1957 zijn de omstandigheden in voorjaar en zomer eveneens veel gunstiger geweest. Door het zeer zachte voorjaar
kon vroeg worden geplant. Zeer veel zon en
warmte in de laatste week van mei en in juni
gaven een voorspoedige groei. Een hittegolf in
de eerste week van juli gaf tenslotte de stoot, die
voor een vervroeging van de topaanvoer zorgde.
Het valt op, dat, ondanks het zachte weer in
winter en voorjaar, de eerste aanvoeren niet
vroeger waren dan in andere jaren. Wel plukte
men snel veel tomaten (zo bv. half mei ruim
2 maal zoveel als in 1956).
Naast deze „normale" toppen in begin juni
en half tot eind juli geven 1955 en 1957 nog
enkele andere toppen te zien. In 1955 is dat het
geval in eind augustus. Ook met deze top ging
een zeer warme periode gepaard (20-24 aug.).
Het jaar 1957 vertoont toppen in de derde week
in juni en begin augustus. Beide toppen vallen
samen met een hitteperiode (14-18 juni en 1-5
augustus).
Het is nu uitermate boeiend na te gaan hoe
de prijs in de verschillende perioden reageert op
dit wisselend aanbod, daarbij in aanmerking nemende de reeds eerder genoemde wijzigingen in
de vraag, die ten dele ook het gevolg zijn van
dezelfde weersomstandigheden, die het aanbod
mede beïnvloeden.
W e zullen het prijsverloop over 1957 nader
bezien, in vergelijking met 1956. Direct valt
daarbij op het lagere prijsniveau van de vroege
stooktomaten in april en mei. Dit is geregeld
ƒ 0,40 en half mei zelfs bijna ƒ 1,— lager dan
in 1956. De oorzaken zijn:
Ie. Het grote aanbod van Nederlandse tomaten.
2e. Een grote en vroege aanvoer van Guernsey
en de eigen Engelse produktie op de Engelse markt. Ook daar heeft men geprofiteerd van het gunstige winterweer.
3e. Een grote aanvoer van late Canarische tomaten in Engeland.
Eind mei treedt er echter een prijsherstel op.
Dit is niet te danken aan een verminderde aanvoer, deze is in die weken juist op de stooktomatentop. De verklaring ligt aan de vraagzijde: In heel Europa, behalve in Nederland was

het warm, de produktietop van de vroege tomaten op Guernsey en in Engeland was achter de
rug en de naderende Pinksterdagen (9 en 10
juni) deden de vraag eveneens toenemen. Engeland en Zweden namen flinke hoeveelheden af
en het is nu eenmaal zo, dat juist deze landen
Ie hogere prijzen betalen.
De maand juni kenmerkt zich door een sterk
schommelend prijsverloop, dat ook weer niet in
overeenstemming is met het verloop van de aanvoer. Het weer in juni was eveneens zeer wisselend, hetgeen de vraag heeft beïnvloed. Zo blijkt
de hittegolf in de 3e week van juni de vraag
zodanig te doen stijgen, dat de eveneens door de
hittegolf veroorzaakte aanbodvergroting volledig
wordt gecompenseerd, zodat de prijs opeens weer
snel gaat stijgen. Voor de lichtgestookte tomaten
was dit bijzonder gunstig. Deze waren in die
periode juist in volle produktie en hebben dan
ook veel dure kilo's opgeleverd.
De volgende prijsqpleving valt samen met een
nieuwe hittegolf (2 weken later). Weliswaar is
de prijsverhoging niet groot ( ± 1 0 cent), doch
bij de zeer grote aanvoeren in die periode is dat
niet te verwonderen, vooral als men er rekening
mee houdt, dat op dat moment een prijsdaling
normaal is (vgl. 1956). Ook deze prijsverhoging
was bijzonder gunstig omdat hij vrijwel samenviel met de produktietop van de vroege koude
tomaten.
Daarna daalt de prijs geleidelijk verder, hetgeen een normaal verschijnsel is. Dan komt eind
juli-begin augustus weer een opleving van de
prijs. Het blijkt, dat omstreeks deze tijd dit een
normale gang van zaken is. Ook in voorgaande
jaren komt deze opleving voor, zij het meestal
iets later (vgl. 1956). De verklaring van dit
verschijnsel is niet zo moeilijk: de eigen aanvoer
neemt af, terwijl de vraag van Engelse zijde in
die periode toeneemt. De eigen produktie van
Engeland en die van Guernsey is dan sterk teruggelopen en de buitentomaten van Jersey en in
Engeland zelf zijn er nog niet; het gat moet
worden opgevuld. Vandaar steeds enkele „dure"
weken op onze veilingen. In 1957 is dit effect
nog versterkt doordat op de Duitse markt de
aanvoer van Italiaanse tomaten belangrijk minder was dan andere jaren.
Daarna valt de prijs sterk terug door de oogst
van buitentomaten in de afzetlanden en op
Jersey. Deze lage prijs viel samen met de produktietop van de late koude tomaten, zodat deze
teleurstellende opbrengsten gaven. Gelukkig
steeg de prijs daarna weer flink, een normaal
verschijnsel ten gevolge van de sterk afnemende
aanvoer, dit jaar versterkt door het mislukken
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van een groot deel van de buitentomaten in
Duitsland en Engeland.
Uit het voorgaande zijn de volgende conclusies
te trekken:
Ie. Vraag naar en aanbod van tomaten zijn
onderhevig aan de invloed der weersomstandigheden.
2e. De prijs reageert steeds gunstig op hoge
temperaturen, vaak zelfs ondanks de grotere aanvoer.
3e. Er zijn jaarlijks aanvoertoppen te verwachten in de eerste week van juni en omstreeks
half juli.
4e. Eind juli, begin augustus vindt telkenjare
een tijdelijke opleving van de prijzen plaats
door afname van het aanbod en door afnemende concurrentie.
5e. In 1957 begon de aanvoer van flinke hoeveelheden tomaten vroeg, de prijs lag aanzienlijk beneden die van 1956. In de
periode van eind mei tot begin juli hadden
aanvoer en prijs een grillig verloop als gevolg van de sterk wisselende temperatuur.
Platglaskomkommers.
WEKELIJKS VERLOOP VAN AANVOER

I 1955 - ' 5 6 - ' 5 7 I

EN MIDOENPRUS I | 9 5 6 - ' 5 7 l VAN PLATGLAS-KOMKOMMERS
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Ook voor dit produkt kan het verloop in i956
het best als basis worden genomen. Begin april
komen de eerste komkommers (uit de warenhuizen). De aanvoer blijft aanvankelijk zeer beperkt, doch in mei gaat deze zeer sterk toenemen
om in de laatste week van die maand en de eerste
week in juni een top te bereiken. Vermoedelijk
hebben we hier met eenzelfde verschijnsel te
doen als bij de tomaat. De vroegste teelt (in dit
geval van de vroege broei) bereikt een punt,
waarop na de eerste grote snede de produktie
tijdelijk iets terugloopt, terwijl de latere teelt
nog niet genoeg oplevert om deze teruggang op
te vangen.
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Dit is vooral daarom waarschijnlijk, omdat
telkenjare deze top terugkeert, ook in 1955 en
1957. Na een korte doch vrij diepe terugval
wordt dan in 1956 de top in de produktie bereikt in de eerste week van juli, wanneer de
latere teelten in volle produktie zijn. Daarna
loopt de aanvoer vrij regelmatig terug. Deze top
vinden we uiteraard ook ieder jaar weer terug,
soms iets vroeger of later, al naar de weersomstandigheden zijn geweest. Zo is in 1955 deze
top een week later gevallen, terwijl er een vrij
diep dal aan voorafging. De weercijfers geven
de verklaring. De eerste week van juli was koud
en somber en werd gevolgd door een week van
warm zonnig weer. Het is bekend dat de komkommer wel zeer sterk op het weer reageert. Een
andere kleine aanvoertop in 1955 treffen we
aan in de 2e helft van augustus. Ook deze blijkt
samen te vallen met een warme periode (20-24
augustus).
De aanvoerlijn in 1957 geeft wel een zeer
afwijkend beeld. De eerste aanvoeren vallen gelijk met die in andere jaren, doch de produktie
neemt veel sneller toe, zodat al heel vroeg veel
grotere aanvoeren worden bereikt (in de laatste
week van april b.v. reeds 4 maal zoveel als in
1955 en 7 maal zoveel als in 1956). De oorzaken
hiervan zijn: de sterke uitbreiding van de teelt
in warenhuizen en het zachte weer in de winter
en in maart, waardoor de voorteek vroeg weg
was en de planten snel groeiden, zodat vroeg
werd geplant.
De „normale" top begin juni vinden we ook
in 1957 terug doch daarna heeft de aanvoer een
zeer grillig verloop. De zeer hoge top in de 3e
week van juni valt samen met een hittegolf (vgl.
ook de tomaat). Het valt te begrijpen, dat de
andere „normale" top in de eerste week van
juli na deze aderlating wat lager uitvalt dan, gezien de grote totale aanvoer, te verwachten was.
Waarschijnlijk zou hij nog lager zijn geweest
als deze eerste week weer niet zeer warm was
geweest. Na deze top loopt de aanvoer sterk
terug, hetgeen een gewoon verschijnsel is. Begin
augustus vinden we hier echter weer een toename (vgl. ook de tomaat) als gevolg van een
warme periode. Daarna is er geen nieuws meer
te beleven en loopt de aanvoer steeds verder
terug.
Het prijsverloop is aan veel sterkere schommelingen onderhevig dan in 1956, zoals uit het
bovenstaande wel te begrijpen valt. In april/mei
is de prijs beduidend lager dan in 1956, een
gevolg van de zoveel grotere aanvoer. De laatste week van mei geeft een sterke prijsstijging te
zien. De oorzaken zijn dezelfde als bij de tomaten, waar hetzelfde verschijnsel optrad. Pinkste-

ren is in aantocht en in de rest van Europa is
het warm. De daaropvolgende toppen en dalen
in de prijs vallen samen met die in de aanvoer.
Men zou eerder het omgekeerde verwachten:
immers grote aanvoer-lage prijs. De komkommer
is echter ook wat de vraag betreft een echt
„warmteprodukt". Warm weer stimuleert het
gebruik en zelfs in die mate, dat bij een sterk
vergroot aanbod de prijs toch nog behoorlijk
stijgt. In de tussenliggende periode met vrij
koud weer blijkt de belangstelling ook matig,
hetgeen zich uit in een lagere prijs.
Na de eerste week van juli loopt de prijs
sterk terug. Het aanbod was groter dan in 1956
en men ondervindt concurrentie van de buitenaugurken in Zuid-Duitsland. Een kleine onderbreking in de prijsdaling omstreeks eind julibegin augustus is weer het gevolg van warm
weer. Omstreeks half augustus klimt de prijs
weer uit de put; een elk jaar terugkerend verschijnsel ten gevolge van de afnemende aanvoeren en het verdwijnen van de buitenlandse
concurrentie.

De voornaamste conclusies uit het voorgaande zijn:
Ie

Zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde
is bij de komkommer in nog sterker mate
dan bij de tomaat sprake van een reageren
op de weersomstandigheden.

2e. Ondanks de grotere aanvoer bij hoge temperaturen reageert de prijs onder die omstandigheden gunstig door de eveneens
sterk toenemende vraag.
3e

Jaarlijks terugkerende aanvoertoppen vallen
in de eerste week van juni en de eerste
helft van juli.

4e. Omstreeks half augustus stijgt de prijs elk
jaar weer door afname van het aanbod.
5e, In 1957 was er reeds vroeg een grote aanvoer van komkommers, waardoor de prijs
in het begin lager was dan in 1956. De
sterke schommelingen in aanvoer en prijs
in dit jaar zijn het gevolg geweest van de
weersomstandigheden.
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D E ECONOMISCHE ONTWIKKELING V A N D E FRESIATEELT
A. G. A. V A N DER NES
Na de anjer, de roos en de tulp deelt de fresia
met de chrysant de 4e en 5e plaats op de lijst, die
de volgorde aangeeft van de belangrijkste in
Nederland geteelde snijbloemen. Beide, de
chrysant en de fresia zijn belangrijke produkten
in het Zuid-Hollands Glasdistrict. Dat is niet
verwonderlijk, daar beide teelten zich zeer goed
laten combineren met de groenteteelt.
De totale produktie aan fresiabloemen in Nederland bedroeg volgens de tuinbouwgids in
1956 80.404.000 stuks, een waarde vertegenwoordigend van ƒ 5.446.000. Aan de C.C.W.S.
te Honselersdijk werden dat jaar 44.405.000
stuks geveild met een waarde van bijna 3 miljoen. Ook aan de bloemenveiling te Poeldijk
worden jaarlijks ± 1.5 miljoen stuks aangevoerd. Hieruit volgt, dat ruim 55 % van de
totale produktie aan fresia's in het Westland
plaatsvindt. In Berkel en omgeving heeft de
fresiateelt de laatste jaren eveneens betekenis
gekregen, hetgeen resulteerde in een aanvoer
van 1.3 miljoen stuks in 1957. Wanneer men de
ontwikkeling van de fresiateelt in het Westland
over de laatste 20 jaar wil nagaan dan kan dit
gedaan worden aan de hand van onderstaande
cijfers. Deze zijn ontleend aan de beschikbare
gegevens uit de jaarverslagen van beide Westlandse bloemenveilingen. Het was niet mogelijk
om de aanvoeren van knolfresia- en zaaifresiabloemen gescheiden te houden omdat deze niet
afzonderlijk werden vermeld. Alleen de aanvoer van Fresia réfracta alba werd uit het totaal
weggelaten.
In het jaarverslag van 1936 wordt voor het
eerst de aanvoer van fresiabloemen vermeld n.1.
2.041.000 stuks in de maanden oktober t/m december. Vóór die tijd werden de fresia's onder
de post diversen ondergebracht omdat de aanvoer vermoedelijk niet belangrijk genoeg was.
Bij het nagaan van de verdere ontwikkeling bij
deze teelt zijn twee punten belangrijk, namelijk
de aanvoer in stuks en de aanvoerperiode. De
middenprijs is over zo'n groot aantal jaren van
minder belang. De cijfers geven het volgende
beeld:
Jaar
1938
1948
1952
1957
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aanvoer in stuks
8.998.050
6.546.130
18.281.070
47.843.030

Het blijkt dus, dat in een tijdbestek van 20 jaar
de produktie in het Zuid-Hollands Glasdistrict
met ± 37 miljoen stuks of ± 400 % is toegenomen en dat thans elke maand van het jaar
fresia's aangevoerd worden. De sterkste toename, ± 2 9 miljoen stuks, heeft plaats gevonden gedurende de laatste 5 jaar, nadat in de
periode tijdens en na de oorlog de aanvoer een
sterke daling had vertoond. Voor een dergelijke
uitbreiding van de teelt moeten verschillende
motieven aanwezig geweest zijn. De steeds
toenemende behoefte aan goede snijbloemen
deed en doet de vraag in binnen- en buitenland
regelmatig toenemen. De fresia voldoet aan de
gestelde eisen. Het publiek waardeert de bloem
om haar schoonheid, geur en houdbaarheid op
water. De handel waardeert het artikel omdat
het goed vervoerbaar, niet omvangrijk en licht
van gewicht is. Deze laatste eigenschappen zijn
van belang bij het vervoer per vliegtuig en hebben mede geleid tot een omvangrijke export.
Deze steeds groter wordende vraag naar fresia's
heeft een voor de kweker zeer aantrekkelijke
verkoopprijs van de bloemen tot gevolg gehad,
zodat de neiging tot uitbreiden sterk toenam.
Hierbij komt nog, dat in veel gevallen het produkt nog extra geld opbrengt door verkoop van
het overtollige gedeelte van het ieder jaar toenemende plantmateriaal. Hoewel de markt, wat
dit laatste betreft, de laatste jaren iets minder
gunstig is, behoeft deze nog niet verwaarloosd
te worden.
Sterke uitbreiding van een bepaalde teelt kan
echter leiden tot een te grote aanvoer in een
bepaalde periode met als gevolg een voor de
kweker ongunstige prijsontwikkeling. Bovendien
kan het op de bedrijven een onguQstige beïnvloeding van de arbeidsverdeling tot gevolg
hebben. Goede samenwerking tussen onderzoek
en praktijk heeft de mogelijkheden tot een economisch verantwoorde teelt, gepaard gaande
met bloeitijdverschuiving, doen toenemen. Mede
daardoor kon het onrendabel worden van deze
sterk uitbreidende teelt worden voorkomen. Men
plant thans onder glas gedurende de maanden
september t/m januari om in de periode januari
aanvoerperiode

j an. t/m april — aug. t/m dec.
j an. t/m april — aug. t/m dec.
j an. t/m april — aug. t/m dec.
t/m
dec.
j an.

Het veilingbeeld
fresiatijd.

n de

t/m juni de bloemen te oogsten. In april worden
de z.g. buiten- of out-side fresia's buiten uitgeplant en deze bloeien van juli t/m september.
In de maanden mei t/m augustus wordt buiten
uitgeplant met de bedoeling om er omstreeks
eind september glas op te brengen, in welk geval geoogst wordt van september t/m januari.

JAN, MRT MEI JULI SEPT NOV JAN MRT MEI JULI SEPT NOV. JAN MRT
FEBR APR JUNI AUG OKT OEC FEBR APR JUNI AUG OKT DEC FEBR1956
1957
1958
—»MAANDEN VAN HET JAAR

De topaanvoer van fresia's valt echter in de
maanden maart en april. Dit is verklaarbaar omdat in ons klimaat de cultuurwijze, die deze
oogsttijd tot gevolg heeft, de hoogste produktie
en beste kwaliteit voortbrengt. Bovendien past
deze methode zeer goed in het teeltschema op
het gemengde bedrijf. Wanneer echter het weer
in die maanden zonnig en warm is, zodat de
bloemen snel openkomen, kan de aanvoer zo
groot worden, dat de middenprijs sterk daalt. Dit
was b.v. het geval in maart 1957. De grafiek,
die de aanvoer en middenprijs per maand aangeeft van januari 1956 tot en met maart 1958,
geeft hiervan een duidelijk beeld. De meeraanvoer ten opzichte van maart 1956 was ruim
5miljoen stuks, waardoor de middenprijs daalde

tot 36 cent per bos tegen 65 cent per bos in
maart 1956.
Vele kwekers hebben daarna getracht de oogsttijd van de door hen gekweekte fresia's te verschuiven. Vooral vervroegen had de belangstelling, omdat een verlating tot gevolg zou hebben,
dat ook de volgende teelt later zou kunnen beginnen. In hoeverre dit streven succes heeft
gehad is moeilijk geheel zuiver vast te stellen
omdat maart 1958 koud weer bracht. De grafiek toont echter aan, dat de totale aanvoer in
maart 1958 10 miljoen stuks lager was dan in
maart 1957 en dat in de periode van december
t/m februari daaraan voorafgaande de aanvoer
met 4.7 miljoen stuks toenam ten opzichte van
dezelfde periode in het voorgaande jaar. De verbeteringen van de teelttechnische mogelijkheden
tot oogstspreiding hebben hier zeker hun nut
bewezen. De middenprijs was in maart 1958
bijna 90 cent per bos. Dat de prijsvorming ook
bij de fresia sterk beïnvloed wordt door de
mogelijkheden tot export, bewijzen de lage
middenprijzen, die ondanks de geringe aanvoer
tijdens het zomerseizoen, verkregen worden.
De matige kwaliteit en mindere houdbaarheid
in die periode werken daaraan ook mede.
Tenslotte kan nog vastgesteld worden, dat ook
de wijzigingen ten goede in het sortiment sterk
hebben medegewerkt om de markt te verruimen.
Naast de oude en nog steeds gekweekte rassen
Buttercup en Apotheose worden thans rassen
aangevoerd waarvan men zich soms afvraagt of
de bloem niet te groot wordt. Het publiek blijkt
echter rassen als Snow Queen, Prinses Marijke,
Blauwe Wimpel, Saffier en de later gekomen
Rijnveld's Golden Yellow, White Swan en
Souvenir, wel te waarderen.

+
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1.

GROENTEN*

a. Tomaten.
Voor de tomaat is 1957 een recordjaar geweest; de aanvoeren waren groter dan ooit.
Veilingaanvoer tomaten in tonnen
1955
1956
1957

124.360
123.590
159-338

De oorzaken hiervoor waren:
Ie. De uitbreiding van het areaal met 175 ha.
Oppervlakte tomaten in Nederland in ha
jaar
1955
1956
1957

warm

703
749
870

koud
1085
1154
1208

totaal
1788
1903
2078

Ook van 1955 op 1956 is de oppervlakte tomaten aanzienlijk toegenomen, maar een
daaruit te verwachten hogere produktie werd dat jaar teniet gedaan door een lagere
opbrengst per ha.
2e. De hoge opbrengsten per ha. Een landelijk gemiddelde van ruim 76 ton werd in
de na-oorlogse jaren niet eerder bereikt. Deze hoge opbrengsten zijn eensdeels het gevolg
van de bijzonder gunstige weersomstandigheden, doch kunnen ook op rekening worden
geschreven van de verbeterde cultuurzorgen. Op steeds groter schaal wordt grondontsmetting toegepast, terwijl de regenleiding stormenderhand terrein wint, waardoor de
watervoorziening veel gunstiger wordt.
De vroege stooktomaten waren door de zachte winter zeer vroeg geplant en groeiden
snel door. Dat is voor deze teelt niet altijd een voordeel, omdat de vruchtzetting dan
nogal eens te wensen overlaat. De befaamde eerste tros kostte dan ook veel hoofdbrekens en is in vele gevallen ook verloren gegaan. Men moest diverse maatregelen ter
beheersing van de groei nemen. Zij, die hun planten in tompotten hadden staan, konden
dat mooi doen. Toch bleek dat niet in alle gevallen de resultaten daarvan voldeden.
Weliswaar kan men in het begin de groei sterk afremmen ter wille van de vroege vruchtzetting doch wanneer dit te sterk gebeurt, is de groei in een later stadium weer onvoldoende en haalt men zijn kilo's niet. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor andere middelen van groeiremming als verhoging zoutconcentratie en droog houden. Alles moet met
mate gebeuren en men moet ook aan de toekomst denken. Er is op dit gebied weer veel
geleerd. In dit verband ziet men een toenemend gebruik van stenen potten voor de opkweek. Men heeft de plant daarmee goed in de hand en kan een oude plant uitpoten.
De prijzen van de vroege stooktomaten vielen aanvankelijk niet mee en lagen in
april 40 à 50 cent beneden het niveau van 1956, in mei zakten zij zelfs tot beneden de
ƒ 1.50 per kg. Gelukkig bleef in juni de prijs behoorlijk en omdat men vroeg veel kilo's
plukte, viel het allemaal nogal mee. De opbrengsten varieerden van ƒ 14.— tot ƒ 19.—
per raam. Doordat men zo vroeg begon werd ook op vele plaatsen het gewas vroeg geruimd. Niet echter daar waar men doorteelde, d.w.z. de planten niet getopt had. Deze
teeltmethode, die op Guernsey en in Engeland wordt toegepast maakt ook hier opgang.
*) De oppervlaktecijfers zijn afkomstig van de mei-inventarisaties van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. De gegevens over aanvoer en export zijn verstrekt door het Produktschap
voor Groenten en Fruit en door de bloemenveilingen in het Zuid-Hollands Glasdistrict.
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Het blijkt, dat de kwaliteit van de hogere trossen sterk verbetert en daar in juli de prijzen
vaak nog aantrekkelijk zijn, kan het economisch voordelig zijn nog wat langer door te
plukken.
De licht-gestookte tomaten en de vroege koude (Westland) profiteerden van de
gunstige weersomstandigheden in het voorjaar. Er kon zeer vroeg worden geplant omdat
de voorteek vroeg weg was en het plantmateriaal snel groeide. Door het vele licht
groeiden de planten sterk op en konden de opeenvolgende korte hittegolven uitstekend
verdragen. De kilogramopbrengst was hoog, ook al werd er in vele gevallen te weinig
gegoten en bleef daardoor de vrucht aan de fijne kant. Daar ook de prijzen in juni en
juli goed waren kwam men tot prima resultaten, variërend van ƒ 1 1 . —tot ƒ 15.— per
raam voor de lichte stook- en voor de vroege koude tomaten van ƒ 6.— tot ƒ 10.— met
ƒ 7.— als gemiddelde.
De late koude tomaten (Kring) hadden vooral in een later stadium te kampen met het
slechte weer. De kilogramopbrengst, vooral van de hogere trossen viel daarom nogal
tegen. In augustus daalde bovendien de prijs sterk op het moment, dat er zeer grote aanvoeren waren. Gelukkig herstelde de prijs zich weer snel. De resultaten komen op
ƒ 4.— à ƒ 5.— per raam.
De herfstteelt was door het slechte weer voor de meesten een mislukking. Ook de
prijzen waren niet hoog en bleven beneden de gulden.
De afzet van de tomaten leverde weinig moeilijkheden op en ook de uitvoer beleefde
een record.
Uitvoer van tomaten in tonnen
1956
97.366
58.408
25.351
3.901
2.625
5.190

1955
88.599
58.117
21.116
4.130
3.027
1.294

Totaal
waarvan naar West-Duitsland
Engeland
Zweden
Ierland
België en Luxemburg

1957
125.287
90.853
22.068
5.292
2.681
1.702

b. Komkommers.
Ook de komkommers gaven dit jaar een recordaanvoer te zien.
Veilingaanvoer komkommers X1000 stuks
1955
1956
1957

kaskomkommers
13.327
16.523
20.702

platglaskomkommers
58.818
59.757
75.026

Hierbij komt elk jaar nog 13 à 17 miljoen kg. kromme + stek.
Bij beide teelten is deze vergroting van de aanvoer in de eerste plaats te danken aan
de uitbreiding van de komkommerteelt onder staand glas.
Oppervlakte komkommers in Nederland in ha
staand glas v
1955
1956
1957

, plat glas
545

76
129

498
490
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Daarnaast heeft ook dekomkommer geprofiteerd van het mooie weer in de voorzomer,
zodat de oogsten per raam groot waren. Voorts speelt de toenemende zorg, die aan de
gewassen wordt besteed, bij de produktieverhoging een belangrijke rol.
De kaskomkommerteelt in de kassengaf geen bijzondere problemen. De spintbestrijding is dank zij het gebruik van malathion/tedion geen probleem meer. Dit jaar werd
veel opgekweekt in potgrond in plaats van in staal en de daarmee behaalde resultaten
waren uitstekend.
In de warenhuizen was de teelt van Spotvrije een groot succes. Er kan van topopbrengsten worden gesproken (enkele gevallen van 80 stuks en meer per raam). Het
financiële resultaat varieerde van ƒ 20.—tot ƒ 35.—per raam.Vooral eengezonde grond
isbepalend voordeuitkomsten.
De herfstteelt was een mislukking. Door het slechte weer groeiden de vruchten niet
uit. Bovendien waren deprijzen matig. Slechts bij uitzondering werd de ƒ 5.—•per raam,
die dezeteelttoch kost, terugverdiend.
In dekomkommerteelt onderplatglas traden dit jaar geen bijzondere moeilijkheden op.
Het vroege voorjaar stelde — door het snelle afrijpen van de sla en de goede groei van
het plantmateriaal — de telers in staat vroeg te planten, zodat ook de oogst vroeg begon.
Dientengevolge was het gewas ook vrij vroeg weer geruimd. Ook het natte weer in de
nazomer, waardoor veel schimmelziekten optraden, bevorderde dit. Toch waren over het
algemeen de oogsten per raam groot.
In het beginvan het seizoen waren deprijzen hoog, doch na half juli trad een vrij grote
prijsdaling in. Doordat men toen echter al heel wat gesneden had, was het uiteindelijke
resultaat toch bevredigend. Gemiddeld werd toch ƒ 10.— à ƒ 15.—per raam gemaakt.
Bij het broeimateriaal zien we steeds omvangrijker gebruik van andere soorten dan
paardemest zoals stro met Schiedammer, compost en papaverdoppen.
De toename van de teelt van platglas-rassen in warenhuizen was belangrijk. De voordelen zijn dan ook vele: prettig werken, hogere geldelijke opbrengsten per raam en een
komkommer van een goede uiterlijke kwaliteit door zijn mooie rechte vorm. De gemiddelde bruto opbrengst van deze teelt lag dit jaar tussen ƒ 15.—en ƒ 20.— per raam.
De bitterheid was dit jaar een groot probleem, vooral tijdens de warme perioden in juni
en juli. Strenge keuringsmaatregelen waren het gevolg. Wanneer echter door betere
cultuurmaatregelen en het verschijnen van bittervrije rassen dit probleem over enkele
jaren mochtzijn opgelost, zalzonder twijfel het omhoogbrengen van het platglas stormenderhand toenemen.
Een veelheid van nieuwe vruchtvuurvrije rassen en Fj/s verscheen de laatste jaren op
de markt. De resultaten daarmee zijn zeer wisselend. Het blijkt, dat b.v. de temperatuurbehoefte der verschillende rassen nogal uiteenloopt. Dit verklaart ook de grote opbrengstverschillen in opeenvolgende jaren. Voorts stellen zij ook nogal uiteenlopende
eisen aan de cultuurzorgen, met name aan de snoei.Toch is er van een zekere verbetering
sprake en op deze wijze zal er ongetwijfeld iets goeds te voorschijn komen. Maar de weg
is lang en moeilijk.
Het stomen van de rijen neemt nog steeds toe. Behalve de Fusariumschimmel bestrijdt
men dan ook rankenrot en onkruid. Dit laatste betekent een grote arbeidsbesparing in de
zomer. Komkommervirus komt de laatste jaren steeds meer voor, vooral bij de nieuwe
rassen, waarbij veelal met te vers zaad wordt gewerkt. Plaatselijk zijn onder het platglas
enkele jaren ervaringen opgedaan met de regenleiding en de resultaten hiermede zijn
uitstekend.
De afzet van het produkt verliep bevredigend. Alleen in augustus daalde de prijs zeer
sterk en draaiden flinke hoeveelheden door. De uitvoer beleefde een record. Vooral de
export naar West-Duitsland nam sterk toe.
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Uitvoer van komkommers in tonnen
1956

1955
38.233
33.606
1.458
1.258

Totaal
waarvan naar West-Duitsland
Zweden
Engeland

43.339
37.433
2.347
1.670

1957
50.462
46.010
1.804
1.112

c. Meloenen.

De oppervlakte, beteeld met meloenen nam, waarschijnlijk onder invloed van de
povere resultaten in 1956, iets af.
Oppervlakte meloenen in ha
1955
1956
1957

113
126
121

Door deflinke oogst was de totale aanvoer echter iets groter:
Aanvoer van meloenen X1000 stuks
1955
1956
1957

3655
3853
3873

De meloen is een gewas, dat goed gedijt als het maar warm is. En aangezien de eerste
helft van het seizoen inderdaad goed warm was is de teelt goed geweest. Daar ook de
prijzen best waren, zijn de resultaten zeer bevredigend geweest (gemiddelde prijs 84 cent,
tegen 68 cent in 1956).
De verwarmdekassenen warenhuizen kwamen aan opbrengsten van 8 stuks per raam,
met een gemiddelde prijs van ƒ 2.— per stuk. Doch ook in de koude warenhuizen op
broeimest komt men tot resultaten, die de koude tomaten verre te boven gaan, namelijk
± ƒ 10.—per raam. De teelt op de broeirïjen(onder platglas) kwam daar dichtbij. Ook
delate teeltwasgoed enbrachtƒ 5.—àƒ 6.— per raam op.
De geënte planten deden het dit jaar weer best. Bij een late platglasteelt en gunstige
omstandigheden (i.e. voldoende warmte om de onderstamscheuten in het pad te laten
groeien) is deze cultuurmaatregel goed uitvoerbaar. Er bestaat veel belangstelling voor
de teelt in warenhuizen en kassen op broeimest. De resultaten zijn aantrekkelijk. Het is
een goede vruchtwisseling met tomaten, terwijl men ook nà een late voorteek nog vroeg
met meloenen kan komen. De vruchtzetting verloopt gemakkelijk (dank zij de bijen!) en
in kassenmet jonge of geënte druivebomen is het een ideale onderteek.
De afzet was,zoals hierboven reeds bleek, bevredigend. De uitvoer nam weer enigszins
toe en bedroeg 51 % van de totale aanvoer.
Uitvoer van meloenen X1000 stuks
1955
1956
1957

1772
1705
1980
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d. Sla.
De totale aanvoer van sla was in 1957 iets groter dan in het vorig jaar. Er is een opmerkelijke verschuiving in de aanvoerperiode te constateren.
Veilingaanvoer• sla Xmiljoen kg
1 jan.-15 mrt.
16 mrt.-15 mei
16 mei-30 sept.
1 okt.-31 dec.

Totaal

(winter)
(voorjaar)
(zomer)
(herfst)

1955
1.1
25.9
27.0
5.2

1956
1.4
25.3
34.5
8.7

59.2

69.9

1957
2.4
34.3
23.3
7.5

67.5

Er is dus sprake van een sterke vergroting van de aanvoer in winter en voorjaar,
grotendeels een gevolg van de uitbreiding van het glasareaal en voorts van de behoorlijke
kg.-opbrengsten per raam. De verlaging van de aanvoer in de zomer is het gevolg van
het slechte weer na half juli; mogelijk was er ook wat minder belangstelling van telerszijde. De kleinere aanvoer van de herfstsla is in tegenstelling tot de verwachtingen,
gewekt door de vergroting van het areaal. Zoals hieronder zal worden uiteengezet is een
groot deel van deze sla pas in januari 1958 aangevoerd.
De winterslateelt in de gestookte warenhuizen was in 1957 een goede teelt met prijzen,
die voortdurend boven de 25 cent per krop lagen. Over de opbrengsten was men dan ook
best tespreken. Opbrengsten van ƒ 6.— àƒ 8.— per raam waren niet zeldzaam.
Het zeer vroege voorjaar heeft uiteraard op de voorjaarssla zijn invloed gehad. Het
vervroegend effect van broei of verwarming werd grotendeels teniet gedaan doordat ook
de sla onder het koude glas (staand zowel als plat) snel groeide. Zodoende kwam er
reedsvroegeen grote aanvoer. Alles liep „te hoop". De eerste aanvoeren brachten nog een
behoorlijke prijs op, doch daarna liepen de prijzen snel terug en draaiden grote hoeveelheden door. Daarbij kwam, dat, tengevolge van de welige groei, heel wat partijen niet
best van kwaliteit waren. Er trad nogal wat rand op. Daarnaast kwam er gelukkig ook
veel goede en zware sla aan deveiling. De gelichte sla had nogal wat te lijden van nachtvorst en hagel. De opbrengst per raam lag voor de broeisla rond de ƒ 2.— à ƒ 2.50, voor
de koudeslabij ƒ 1.50 àƒ 2.—en voor degelichte sla bij ƒ 1.20 àƒ 1.50 per raam.
De vollegrondsslawas in de voorzomer van goede kwaliteit en bracht redelijke tot
goede prijzen op. Later in het seizoen heeft het weer er voor gezorgd, dat er weinig eer
meermee te behalenwas.
De herfstslateelt, die wederom sterk was uitgebreid en 2]/2 à 2% miljoen ramen besloeg, is nietmeegevallen. Over 't algemeen is laat geplant, ook opgronden, waar dit niet
helemaal verantwoord was. Dit gebeurde als reactie op het prijsverloop van verleden
jaar, toen vooral in december de prijs sterk steeg. Dat is dit jaar anders afgelopen. Juist
in oktober en de eerste helft van november lag de prijs op een redelijk niveau. Later
daalde de prijs onder invloed van vrij grote aanvoeren van matige kwaliteit en van de
voornamelijk Franse concurrentie. Door deweersomstandigheden trad bovendien nog een
extra verlating op van 2 à 3 weken, zodat veel „herfstsla" pas in januari 1958 aan de
markt kwam. Al met al waren de resultaten niet best, al moet gezegd worden, dat de
kostprijs zo laag is, dat niet gauw zware stroppen worden gehaald. Toch blijkt, dat het
telen van late herfstsla slechts op bepaalde gronden goed mogelijk is. Op de lichtere
gronden moet men herfstsla telen, die vóór december weg is.
Het rassensortiment onderging nog weinig verandering. Voor de herfst- en winterteelt
is Proeftuins Blackpool nog steeds het aangewezen ras (in de winter naast Regina). Het
vinden van een zwaarder ras voor deze periode is economisch belangrijk. Onze sla staat
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in het buitenland goed aangeschreven, doch is over 't algemeen te licht. Voor sla van
enkele kilo's meer zou een beduidend grotere markt te vinden zijn. Van de zijde der
veredeling is men zich dit gelukkig goed bewust, zodat in de toekomst ongetwijfeld wat
beters te verwachten is.
Een nieuwe ontwikkeling is de teelt van broeisla in warenhuizen, die met goed succes
kan worden uitgeoefend. Het planten in perspotjes wordt bij de glasslateelt steeds meer
en met succes toegepast. Een verminderde smeulaantasting en een beter model van de
sla zijn de voornaamste voordelen. De gevreesde aantasting van het Wit, kan nu met
redelijk resultaat bestreden worden met Zineb.
De afzet van de wintersla was zeer bevredigend en was beter dan in 1956. In het
voorjaar stagneerde de afzet. De aanvoeren waren toen zo groot, dat flinke doordraai
voorkwam. Gelukkig werden grote hoeveelheden geëxporteerd, zodat in ieder geval is
bereikt, dat grote hoeveelheden prima sla tegen lage prijs op de buitenlandse markten
konden worden aangeboden. Ook in de zomer was er geregeld een behoorlijke belangstelling voor onze sla; in Engeland in de voorzomer en later in West-Duitsland. De
export van herfstsla bleef beneden die van 1956, deels door de kleinere aanvoer, deels
door een betrekkelijk geringe belangstelling uit het buitenland.
Uitvoer van sla in miljoenen kg
1 jan.-15 mrt.
16 mrt.-15 mei
16 mei-30 sept.
1 okt.-31 dec.
Totaal

1955
0.6
16.2
5.6
2.2

1956
1.0
18.1
4.0
3.7

1957
1.5
20.9
6.9
2.6

24.6

26.8

31.9

e. Andijvie
De vroege glasandijvie was dit jaar, door de zachte winter nog eens extra vroeg. Reeds
in januari en februari werd er van gesneden uit de koude kassen. De prijzen lagen op
redelijk niveau en opbrengsten van ƒ 2.— tot ƒ 4.— per raam waren niet zeldzaam.
Waar men zo vroeg was, kon soms nog een extra voorteelt spinazie worden geoogst. De
wat latere voorjaarsandijvie kwam in korte tijd in grote hoeveelheden aan de veiling en
bracht minder op, ± ƒ 1.50 per raam.
De gelichte andijvie was goed van kwaliteit en bracht beste prijzen op; ƒ 4.— à ƒ 6.—
per raam was geen zeldzaamheid.
De vollegrondsandijvie, die in perspotjes was geplant en dus vroeg was, gaf eveneens
behoorlijke resultaten. Later in het seizoen werd de kwaliteit door het natte weer slecht
en vielen ook de opbrengsten tegen (de prijs bedroeg / 0 . 1 0 à / 0 . 1 2 per kg).
In de glasandijvie kwam op vele plaatsen voetrot voor, een ernstige kwaal waartegen
nog weinig te doen is.
f. Bloemkool.
De bloemkool onder glas was goed en duur, de opbrengsten bedroegen ƒ 280.—
à ƒ 350.— per are, zodat deze teelt wel weer gehandhaafd blijft.
De vollegrondsbloemkool heeft minder goed voldaan. Het warme weer in de voorzomer beïnvloedde kwaliteit en prijs ongunstig. De late teelt had weer met te veel regen
te kampen met hetzelfde resultaat.
De winterbloemkool begint op enkele bedrijven een teelt van betekenis te worden.
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g. Bonen.
De rijenteelt onder platglas bracht goed geld op. De teelt wordt echter weinig meer
bedreven vanwege het vele werk.
In de vollegrond waren de resultaten verschillend. De vroege teelt van 's-Gravenzande
e.o. bracht behoorlijke oogsten met vrij goede prijzen. De late bonen vergingen echter in
het natte weer of verkommerden door koude en virus. Er kwam bitter weinig van terecht.
De nateelt in warenhuizen viel eveneens tegen. Ondanks de vrij hoge prijs kwam men
niet ver. Het sombere natte weer liet geen oogsten boven één kg. per raam toe.
h. Peen.
Deze teelt is vooral van belang op de lichtere Westlandse gronden en langs de duinstrook. Men is daar zeer vroeg met vollegrondspeen, terwijl ook onder (al of niet gelicht)
platglas en in warenhuizen en kassen veel peen wordt geteeld. De resultaten daarvan zijn
meestal goed, zo ook in 1957. Men komt tot opbrengsten van ƒ 3 - — tot ƒ 5 . — per raam.
In verband met de kwaadstaartigheid, een ernstige kwaal, waarvan nog weinig bekend
is, is er belangstelling voor grondontsmettingsmiddelen. De onkruidbestrijding is met de
moderne chemische middelen geen moeilijkheid meer.
i. Spinazie.
Door het zachte voorjaar was ook de glasspinazie zeer vroeg, zodat reeds in februari
flinke hoeveelheden werden aangevoerd tegen goede prijzen. In de tweede helft van
maart bereikte de aanvoer een top, waarbij grote hoeveelheden doordraaiden en de
opbrengsten laag waren. De vollegrondsspinazie gaf, zoals gebruikelijk, wisselende
resultaten.
Vermeldenswaard is het verschijnen van een wolfresistent ras, dat ongetwijfeld veel
opgang zal maken.
j . Prei.
De opbrengsten van de overwinterde prei waren niet best. Het zachte weer en de
vroege aanvoer van voorjaarsgroenten maakten, dat er weinig vraag was. Veel prei
draaide door of werd ondergeploegd.
In augustus trad in de nieuw geplante prei in hevige mate papierbladvlekkenziekte op,
het hevigst in te schrale of te welige gewassen maar toch haast in elk perceel. Soms had
dit algehele mislukking, echter stééds achteruitgang tengevolge. Dit, gevoegd bij het
feit, dat door droogte in juni-juli laat is geplant, waardoor slechts een licht gewas is
verkregen, maakt, dat er weinig export-prei wordt aangevoerd. Een remedie tegen de
bladvlekken is nog niet gevonden. De prijzen waren in de herfst laag.
k. Spruitkool.
De resultaten van de spruitenteelt waren dit jaar teleurstellend in vergelijking tot
1956. Eensdeels door de aanzienlijk lagere kg.-opbrengst (een groter areaal met een
geringer totaal kilo's), anderdeels door de lagere prijzen. Opbrengsten van ƒ 35.—per are
zijn dit jaar normaal (in 1956 werd veelal ƒ 70.— gehaald).
In juni had een ernstige koolvliegaantasting plaats, terwijl de regens van september
veel schade deden. Op de lichte gronden spoelde alle voeding uit de grond; op de zware
gronden trad wateroverlast op. Beide met slechte gevolgen voor kwaliteit en opbrengst.
Verscheidene percelen zijn niet eens geplukt. Een vrij hevige Mycosphaerella-aantasting
heeft bovendien de kwaliteit sterk benadeeld.
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1. Schorseneren.
Het warme en daarna zeer natte weer van 1957 heeft het uitgroeien van de wortels
niet bevorderd. Er werd dan ook veel minder A en meer B en C geoogst dan gewoonlijk.
Bovendien zijn de kwaliteitseisen verzwaard, zodat er dit jaar wel erg weinig A was.
De prijzen waren matig, zodat het uiteindelijk resultaat niet best is. De ontsmetting met
D.D. tegen de „sigaartjes" veroorzakende aaltjes wordt op steeds meer percelen noodzakelijk en dit is, vanwege de kosten, voor de tuinder niet steeds zo eenvoudig te aanvaarden.
m. Vroege aardappelen.
Doordat in het Westland weinig of geen nachtvorst optrad, kwam dit gebied in
vergelijking met elders goed uit de bus. De oogst was weliswaar niet groot, doch de
prijs van ƒ 0.30 was best. Er is derhalve, voor het eerst sinds enkele jaren, weer eens goed
aan verdiend. Langzaam maar zeker vermindert echter het areaal vroege aardappelen.

2.

FRUIT

a. Druiven.
Het druivenareaal nam weer met enkele hectaren af.
Oppervlakte druiven in ha
1955
1956
1957

464
451
417

De veilingaanvoer daalde eveneens, doch meer dan met de areaal-inkrimping overeenkomt. Hieraan is de lagere opbrengst per are schuldig.
Veilingaanvoer druiven in tonnen
1955
1956
1957

11.072
9-772
8.366

Zowel de stook- als de koude teelt gaf prima resultaten. Voor de vroege stookdruiven
kwam men van ƒ 700.— tot ƒ 875.— per rae. De koude druiven leden zeer onder het
hete weer in juni en juli en in vele kassen trad groeistilstand op. Het bleek, dat er wel
zeer veel water gegeven moest worden en dat is lang niet overal voldoende gebeurd.
Gelukkig maakte de regenrijke augustusmaand weer veel goed. Het gevolg was echter,
dat de bessen niet groot werden en dat een opbrengstverlaging van ± 20 % niet te vermijden was. Door het gebrek aan ander fruit liepen de prijzen hoog op. Voor koeldruiven
werd ƒ 1.80 à ƒ 1.90 per kg. betaald. De prijs der gekoelde druiven kwam al gauw op
ƒ 2.50, zodat de zelf-koelers ook goed af waren. Opbrengsten varieerden van ƒ 350.—
tot ƒ 630.— per are. De middenprijs voor de druiven lag dit jaar bij ± ƒ 1.80, in 1956
op ƒ 1.38 per kg.
Bespuiting voor de bloei met magnesiumsulfaat tegen magnesiumgebrek werd vrij veel
toegepast met goed resultaat. Door het warme droge weer kwam veel spint voor.
De uitvoer was iets kleiner dan in 1956. Er was ook in het binnenland veel vraag
naar druiven.
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Uitvoer van druiven in tonnen
1955
1956
1957

3779
2955
2634

b. Perziken.
De perzikenteelt heeft goed geld opgebracht. Men kwam aan opbrengsten per are van
f 350.— tot ƒ 490.—, zelfs enkele gevallen van ƒ 700.—. Er vindt een geringe aanplant
plaats. Gevraagde rassen zijn Peregrine, Champion en Amsden, alle vrij vroege rassen.
c. Pruimen.
Ook deze teelt brengt al enkele jaren veel geld op. In 1957 ƒ 350.— tot ƒ 525.—
per are. Er is daardoor nogal wat animo voor uitbreiding. Rassen: Ontario, Golden Japan
en Beauty.
d. Appelen en peren.
Hoewel de vorstschade in het Zuid-Hollands Glasdistrict over het algemeen nogal
meeviel, was het weer in het voorjaar toch ongunstig voor de vruchtzetting. Bovendien
woei er in augustus/september nogal wat fruit af. Daardoor bleven de kilogram-opbrengsten beneden de maat. Dat de prijs dit weer glansrijk goedmaakte, is genoegzaam bekend.
Over het algemeen zijn de bedrijfsuitkomsten van het fruit dan ook best.
Er kwam in het gebied ± 10 ha fruit bij, meest spillenaanplant. Met het platmaken
van de bomen werd voortgegaan. Er werd voorts een aantal nevelspuiten en rugvernevelaars aangeschaft.
Door het zachte winterweer waren er veel luizen en de bestrijding daarvan viel niet
altijd mee. Voorts trad er een vrij hevige bloedluisaantasting op. Na half augustus kwam
er veel spint. De systematische middelen voldeden uitstekend. Bij de pluk kwamen vele
ongerechtigheden aan de dag, die een gevolg waren van de bijzondere weersomstandigheden: scheve vruchten, kleine vruchten, scheuren, kurkstip e.d. De bewaarbaarheid van
het fruit was daardoor niet best en mede door de goede prijzen, werd over het algemeen
vroeg geruimd.

3.

BLOEMEN

In het algemeen gesproken was 1957 een goed bloemenjaar, al zijn er zeker kwekers,
die niet zulke beste resultaten hadden, deels door eigen schuld, deels door het prijsverloop
van de markt (zoals b.v. bij de fresia's in maart).
De totale produktie nam weer toe, zij het heel wat minder dan in het extreem- goede
jaar 1956.
Veilingaanvoer X f 1000.—
Berkel
C.C.W.S.
Poeldijk

1956
1.158
11.440
752

1957
1.330
12.000
764

Toename in %
1956
7.5 %
39 %
21 %

1957
15 %
5%
± 2 %

De grote toename van Berkel is toe te schrijven aan uitbreiding van het areaal.
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a. Chrysanten.
Nog steeds is dit in het Zuid-Hollands Glasdistrict het belangrijkste bloemengewas. De
aanvoer nam weer toe:
Veilingaanvoer in miljoenen stuks
tros
pluis
grootbloemig

1956
4.0
5.4
0.7

1957
4.7
4.9
0.8

Deze toename, zoals trouwens de hele teelt, komt grotendeels voor rekening van het
Westland, waar de chrysant een prachtige aanvulling vormt op de tomatenteelt. Het is
nog steeds de best betaalde nateelt. Er is een duidelijke overgang van pluis- op troschrysanten. De prijzen waren weer goed; gemiddeld voor de troschrysanten 63 cent
(1956 70 cent).
b. Fresia's.
Na de chrysant is dit voor het Westland het belangrijkste bloemengewas. De produktie
bleef op het niveau van 1956, n.1. 4.8 miljoen bos. De gemiddelde prijs was lager:
61 cent (1956 67 cent). Deze prijsverlaging is vooral te wijten aan een overvoering van
de markt in maart, gevolg van het vroege voorjaar. Er werden in deze maand 450.000 bos
meer aangevoerd dan in 1956. De prijs daalde tot gemiddeld 38 cent (maart 1956 65
cent). Er was dan ook een sterke drang om de bloeidatum in het volgend jaar te verschuiven. Men tracht dit enerzijds te bereiken door extra te forceren (speciale temperatuurbehandeling van de knollen tijdens de bewaring en wat vroeger planten) en anderzijds
door juist later te planten om zodoende pas na maart de bloemen te kunnen aanvoeren.
De telers — en dat zijn er velen — die met hun topaanvoer in maart kwamen, hebben
dus niet zulke beste resultaten geboekt.
c. Rozen.
Zowel produktie als prijs weken niet af van die in 1956. In de Kring vindt in het geheel
geen uitbreiding plaats. De uitkomsten zijn niet slecht, doch de risico-factor is groot. De
factor „arbeid" is beduidend gunstiger dan bij de anjer en dit is in het Westland een
motief voor een zeer bescheiden uitbreiding.
d. Anjers.
In 1956 bedroeg de aanvoer 18.2 miljoen stuks, in 1957 19.6 miljoen. De gemiddelde
prijs week zeer weinig af van die in 1956 (in het Westland beide jaren 11.6 cent). De
uitbreiding, die vooral in de Kring plaats vindt, zal zich ook in 1958 voortzetten. In het
Westland leggen enkele bedrijven zich toe op het kweken van stek.
e. Bolbloemen.
De lage bollenprijzen in het najaar van 1956 waren oorzaak, dat veel bollen werden
getrokken. Zodoende werden ± 200.000 bos bolbloemen meer aangevoerd dan in 1956.
De middenprijs lag echter 12 cent lager (63 cent tegen 75 cent), zodat de animo wel wat
bekoeld zal zijn.
f. Snijgroen.
Het was te voorzien, dat na de goede prijzen in 1956, de teelt zich zou uitbreiden. Er
werden 260.000 bos meer aangevoerd met als gevolg lage prijzen (65 cent tegen 79 cent).
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WEERSGESTELDHEID

1.

OVERZICHT

Winter 1956—1957 (december 1956, januari en februari 1957).
December had een vrij hoge temperatuur. Vooral in het begin van deze maand kwamen
zeer hoge temperaturen voor. In de eerste 3 weken van december was de gemiddelde
temperatuur 8.1°C. Omdat het aantal zonuren in deze maand zeer laag was, 19V4 u u r >
was deze maand voor de ontwikkeling van diverse gewassen niet gunstig. Vooral aan de
opkweek van de tomaatplanten is dit duidelijk merkbaar geweest.
Hoewel januari ook een temperatuur had, die gemiddeld bijna lV2°C boven normaal
was, leverde dit geen bezwaren op, omdat het aantal zonuren 20 % boven normaal was.
Veel van de ongunstige invloed van december is dan ook in januari weer goed gemaakt.
Slechts op enkele dagen in het midden van de maand kwam wat vorst voor. De laagste te
Naaldwijk gemeten temperatuur was -3-9°C.
Februari was zeer zacht. De gemiddelde temperatuur was bijna 2l/2°C hoger dan
normaal. Er was belangrijk minder zon dan normaal. Deze omstandigheden, gepaard
gaande met een vrij hoge vochtigheid zullen wel de oorzaak zijn geweest, dat de zetting
van de vroegste tomaten niet overal ideaal verliep.
De ontwikkeling van enkele glasprodukten (o.m. sla en spinazie) is door de zachte
winter versneld. In meerdere gevallen viel de oogst enkele weken vroeger dan normaal.

Voorjaar 1957 (maart t / m . mei).
Maart was zeer warm. In Naaldwijk was de gemiddelde temperatuur precies gelijk aan
die van april, wat betekent, dat de gemiddelde temperatuur 3.4°C boven normaal was.
Het aantal zonuren was even beneden normaal. De vervroeging van de glasgewassen, die
reeds in februari goed merkbaar was, is in maart in versterkte mate voortgezet. Aanmerkelijk vroeger dan normaal waren de kassen met voorjaarsgroenten dan ook leeg.
Ook april was iets warmer dan normaal, terwijl er 30 % meer zon was dan normaal.
De omstandigheden voor een goede start van de hoofdteelten waren hierdoor zeer gunstig.
Mede hierdoor zijn de tomaten in de koude kassen vroeg in produktie gekomen.
Mei was kouder dan normaal, maar het aantal zonuren was boven normaal. Hoewel de
neerslag in mei iets hoger was dan normaal, waren de lage gemiddelde luchtvochtigheid
en de vrijwel steeds noordelijke wind oorzaak, dat het buiten de gehele maand schraal
en droog was. De glasprodukten konden zich ongestoord ontwikkelen. Wel trad een
remming op bij de ontwikkeling van sommige gewassen in de volle grond.

Zomer 1957 (juni t / m augustus).
Van de drie zomermaanden waren juni en juli wat de temperatuur betreft boven
normaal, terwijl augustus beneden normaal bleef. Vooral juni was warm. De gemiddelde
temperatuur van deze maand was 18.1°C. Op het einde van juni en het begin juli waren
de temperaturen zeer hoog. Op 30 juni werd zelfs 33.3°C in de schaduw gemeten.
Hierbij komt, dat de gemiddelde luchtvochtigheid in juni zeer laag was, n.1. 62.1 %. Op
17 juni daalde de luchtvochtigheid zelfs tot 28 % . Er was in juni en juli veel zon. Beide
maanden tesamen hadden 95 uur zon boven normaal. Door het zeer warme weer zijn bij
enkele produkten verdrogingsverschijnselen opgetreden, vooral bij de druiven. Vocht38
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Hef landelijk gemiddelde aan zonneschijn mag lager
worden gesteld ddn het gemiddelde van Naaldwijk.

gebrek leidde tot een tijdelijke stilstand in de groei van de bessen. Hierdoor is de besgrootte dit jaar gemiddeld klein gebleven.
Het weer in augustus was geheel anders. Naast een wat lagere temperatuur was er veel
neerslag. Er viel bijna 2 maal zoveel als normaal. Op 17 augustus viel er te Naaldwijk
50.8 mm neerslag, wat een record sedert 21 jaar betekende. Voor enkele gewassen in de
volle grond, zoals nateelt bonen, was het weer in augustus funest. Op veel percelen moest
het gewas worden afgeschreven.
Najaar 1957 (september t / m november).
Evenals augustus was ook september een ongunstige maand. De temperatuur was
1.1°C beneden normaal, er was 45 uur minder zon en 100 mm méér neerslag. Wat dit
laatste betreft was er sedert het begin van de waarnemingen te Naaldwijk (1928) nog
nooit zoveel water in de maand september afgetapt. De ongunstige invloed van het weer
op enkele vollegrondsgewassen is in september bestendigd.
Hoewel de temperatuur in oktober iets boven normaal was, bleef het aantal zonuren
hieronder. Er viel minder neerslag. Er kwam in deze maand te Naaldwijk nog geen nachtvorst voor. Ook in november lag de temperatuur wat boven normaal en viel er minder
neerslag dan normaal.
De langzame ontwikkeling van de herfstsla vergeleken met het jaar 1956, zal voornamelijk moeten worden toegeschreven aan het geringer aantal uren zonneschijn. In
totaal gaven de maanden september t/m december in 1957 55 uren zonneschijn minder
te zien dan in 1956.
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2. WEERBERICHTGEVING EN WAARSCHUWINGEN
VOOR DE TUINBOUW
Evenals in de voorgaande jaren werd ook in 1957 medegewerkt aan de „Mededelingen
voor Land- en Tuinbouw", die door het K.N.M.I. te de Bilt worden verzorgd. Er werden
verschillende adviezen doorgegeven voor te nemen maatregelen bij plotselinge weersveranderingen. Ook enkele bestrijdingsadviezen werden verstrekt. In onze maandelijkse
„Mededelingen" werd ook steeds een overzicht gegeven van het weer in de afgelopen
maand. Tot heden werden hiervoor steeds de gegevens gebruikt, die door waarnemingen
op het Proefstation waren verkregen. Wij hopen vanaf januari 1958 deze te kunnen
completeren met de waarnemingen, die op het vliegveld Ypenburg gedaan worden.

3.

NACHTVORSTSCHADE

In ons gebied kwamen in 1957 vrijwel geen nachtvorsten voor. In april bracht een lichte
nachtvorst iets schade toe aan de vroegste aardappelpercelen. Terwijl in mei elders in
het land door nachtvorsten aan de fruitbomen enorme schade werd toegebracht, is te
Naaldwijk in deze maand nimmer een temperatuur beneden 0°C gemeten. Alleen in de
omgeving van Gouda werd wat schade toegebracht aan de vroege bonen en aan enkele
fruitpercelen.
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GRONDONDERZOEK E N GIETWATERONDERZOEK

HET ZOUTGEHALTE VAN KASGRONDEN
IR. J. VAN DEN ENDE
Bij de teelten onder glas dient men er steeds
voor te waken, dat het zoutgehalte van de grond
niet te hoog wordt. Deze verzouting heeft een
tweeledige oorzaak en wel de uitschakelingvan
de neerslag enhet gebruik vanzoutgietwater.
Van een bemesting,welke aan degrond wordt
toegediend, nemen de planten slechts een deel

op. Kunstmeststoffen bijvoorbeeld bevatten
naast het bestanddeel, dat als plantenvoedsel
moet dienen, nog andere stoffen. In ons klimaat,
waarbij de hoeveelheid neerslag de verdamping
overtreft, spoelt het door de grond zakkende
water een eventueel overschot aan deze stoffen
(zouten) geleidelijk uit. Het gehalte aan zouten

Bepaling van het keukenzoutgehalte.
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Bepaling van de gloeirest.

in de grond is dan ook in normale gevallen
gering en niet schadelijk voor de plantengroei.
Anders wordt het echter, wanneer de invloed
van het regenwater wordt uitgeschakeld door
glasbedekking. De verzouting van de gronden
onder glas wordt nog bevorderd, doordat de
toegediende mesthoeveelheden hoog zijn.
In westelijk Nederland wordt de verzouting
nog weer verergerd, doordat het boezem- en
polderwater, dat als gietwater wordt gebruikt,
dikwijls wordt verontreinigd door zeewater, dat
veel keukenzout bevat. Hoe lager het keukenzoutgehalte van het water is, des te geschikter
is het als gietwater. Het keukenzoutgehalte moet
liefst niet meer bedragen dan 0.5 gram per liter.
Een hoog zoutgehalte van de grond werkt op
twee wijzen nadelig in op de plantengroei.
Enerzijds wordt de plantenvoeding gestoord en
anderzijds kunnen de planten het bodemvocbt
minder goed opnemen. Het laatste punt is er
oorzaak van, dat de gewassen op zoute gronden
bij sterke verdamping spoedig droogteverschijnselen gaan vertonen, zoals rand bij sla, waterziek
bij bloemkool en neusrot bij tomaten. Naast de
kwantiteit is het dan ook vooral de kwaliteit van
de produkten, die nadelig wordt beïnvloed.
Bij het chemisch grondonderzoek voor de
gronden onder glas hebben twee bepalingen uitsluitend betrekking op de zouttoestand. Dit betreft de bepaling van de hoeveelheid van alle
aanwezige zouten en de bepaling van de hoeveelheid keukenzout.
De hoeveelheid van alle aanwezige zouten
wordt gloeirest genoemd. Deze naam is afkomstig van de bepalingsmethodiek. Bij de bepaling wordt de grond uitgetrokken met water,
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waarbij de oplosbare verbindingen, zouten en
wat humusachtige stoffen, in oplossing gaan.
Het water wordt ingedampt, waarbij de oplosbare verbindingen achterblijven. Dit wordt de
droogrest genoemd. Dit is dus het totaal van
alle in water oplosbare verbindingen. De droogrest wordt vervolgens gegloeid, waarbij de humusachtige stoffen verdwijnen en de gloeirest
overblijft. Dit is dus het totaal van alle in water
oplosbare zouten. Het is mogelijk gebleken deze
hoeveelheid zouten ook op andere wijze te bepalen en wel met behulp van een elektrisch
apparaat. Daar deze methode eenvoudiger is,
wordt zij reeds sinds 1936 gevolgd.
Het zal opvallen, dat het keukenzout apart
wordt bepaald. Dit hangt samen met het feit,
dat het keukenzout per gewichtshoeveelheid
schadelijker is voor de plantengroei dan de andere zouten, die veel voorkomen. De keukenzoutbepaling gebeurt langs chemische weg.
De zoutconcentraties, die kunnen worden
toegelaten, zijn niet voor alle grondsoorten gelijk. De toelaatbare zoutconcentraties hangen
samen met het gewicht en het vochtgehalte van
de grond. Het gewicht en het vochtgehalte van
de grond worden in sterke mate bepaald door
het gehalte aan organische stof, hetgeen kan
blijken uit de volgende rekenkundige voorbeelden.
minerale grond veengrond
gewicht van
1 dm 3 grond
l600gram
1000 gram
vochtgehalte
250 gram
550 gram
gewicht van
de droge grond

1350 gram

450 gram

Wanneer dergelijke gronden per volume
bouwvoor bijvoorbeeld evenveel keukenzout bevatten, dan zal voor de veengrond een —
maal zo groot analysecijfer worden gevonden als
voor de minerale grond. De analysecijfers worden namelijk uitgedrukt op basis van de droge
grond. Het keukenzout zal echter in de veengrond minder schadelijk zijn, daar het is opgelost in
maal zo veel water als in de minera250
Ie grond. Zodoende kan men berekenen, dat het
toelaatbare analysecijfer voor keukenzout voor
,
, 1350
550
de veengrond
X
= 6.6 maal zo
s
450
250
groot is als voor de minerale grond.
Dergelijke verschillen worden inderdaad in
de praktijk gevonden. Aan de hand van jarenlange praktijkwaarnemingen kunnen de in de
onderstaande tabel opgenomen toelaatbare grenzen worden aangegeven.
Maximaal toelaatbare percentages gloeirest en
keukenzout:
Organische
stof

Gloeirest

0%
10%
20%
30%
40%

0.15 %
0.35 %
0.55 %
0.75 %
0.95 %

Keukenzout
(NaCl)
0.015
0.035
0.055
0.075
0.095

%
%
%
%
%

Bij het raadplegen van deze tabel dient men
wel te bedenken, dat de toelaatbare zoutconcentraties van verschillende gronden met eenzelfde
gehalte aan organische stof niet steeds gelijk zijn.
Het natuurlijk vochtgehalte van dergelijke gronden kan namelijk nog vrij sterk uiteenlopen.
Vooral bij gronden, die arm zijn aan organische
stof en bij indrogende gronden, dient goed gelet
te worden op de vochthuishouding van het betreffende profiel.
Volgens de tabel mag de gloeirest tienmaal
groter zijn dan het keukenzoutgehalte. Dit hangt
niet alleen samen met het feit, dat de chloriden
(NaCl) per gewichtshoeveelheid
schadelijker
zijn dan de andere zouten, die veel voorkomen
(sulfaten), maar ook met het feit, dat sulfaten, vooral gips, minder goed oplosbaar zijn. Bij
de bepaling van de gloeirest worden de zouten in
de grond uitgetrokken met een grote hoeveelheid water. Hierdoor kunnen er dikwijls meer
van de weinig oplosbare zouten, zoals gips, in
het extractiewater oplossen, dan er oorspronke-

lijk in het bodemvocht waren opgelost. Daar
zouten, die niet in het bodemvocht zijn opgelost,
maar in de grond zijn neergeslagen, minder
schadelijk zijn voor de plantengroei dan de in
het bodemvocht opgeloste zouten, is bovengenoemde factor tien begrijpelijk.
Om de gloeirest goed te kunnen waarderen,
is het noodzakelijk te weten, welk deel van de
gloeirest wordt gevormd door gips. Over de
hoeveelheid gips wordt een vrij goede indruk
verkregen, doordat andere zouten, die in grote
hoeveelheden in het extractiewater kunnen oplossen, zoals chloriden, nitraten en fosfaten,
eveneens bij het grondonderzoek worden bepaald.
Dat de voedingstoestand van de grond van
belang is voor de waardering van de gloeirest
kan ook op andere wijze blijken. Wanneer de
gloeirest van een grond de maximale waarde
bezit, terwijl de in de grond aanwezige stikstof,
fosfor en kali ruim voldoende zijn voor een
goede plantengroei, dan is een dergelijke gloeirest toelaatbaar te achten. Anders wordt het,
wanneer er slechts weinig stikstof, fosfor en
kali in de grond aanwezig zijn. Men dient dan
zwaar te bemesten en daarmede wordt de gloeirest aanzienlijk verhoogd.
Uit de tabel mag niet worden afgeleid, dat
alle gewassen even gevoelig zijn voor een te
hoge zoutconcentratie van de grond. Ten aanzien hiervan bestaan er belangrijke verschillen.
Dit geldt niet alleen voor wat betreft de hoogte
van de zoutconcentratie, maar ook wat betreft
de aard van de aanwezige zouten. Sommige gewassen zijn bijvoorbeeld relatief gevoeliger voor
chloriden en andere gewassen relatief gevoeliger
voor sulfaten. Bij de beoordeling van de toelaatbare zoutconcentraties aan de hand van de
tabel dienen deze factoren dus in rekening te
worden gebracht.
Wanneer het gietwater keukenzouthoudend
is moet men niet alleen letten op de hoeveelheid
keukenzout, die met het gietwater wordt toegediend, maar ook op de vochtigheid van de
grond, die men door het gieten kan regelen. De
schadelijkheid van het zout is immers niet alleen
afhankelijk van het zoutgehalte van de grond,
maar ook van de vochtigheid van de grond.
Tot welk keukenzoutgehalte in het gietwater
men in de praktijk kan gaan is afhankelijk van
allerlei factoren, waarvan de keukenzoutgevoeligheid van het gewas, de natuurlijke vochtvoorziening in het profiel en de doorlatendheid van
de grond wel de voornaamste zijn. Wat de natuurlijke vochtvoorziening betreft zijn er allerlei overgangen van opdrachtige veengronden,
45

welke men nooit behoeft te gieten tot droge
zandgronden, welke hun water grotendeels door
gieten moeten verkrijgen. In het laatste geval
zal het gebruik van water met een hoog keukenzoutgehalte nadelig zijn, maar het niet gieten
van de gewassen zal dikwijls veel nadeliger zijn,
daar deze dan verdrogen.
Is men eenmaal begonnen met het gieten van
te zout water, dan is het zaak hiermede door te
gaan en de grond steeds goed vochtig te houden. Laat men namelijk onder dergelijke omstandigheden de grond te droog worden, dan
werkt het reeds aanwezige keukenzout sterk nadelig. Door het vochtig houden van de grond
kan men niet alleen bereiken, dat de zoutconcentratie in het bodemvocht zo laag mogelijk
blijft, maar ook, wanneer de grond voldoende
doorlatend is, dat men een deel van het keukenzout kwijt raakt door uitspoeling.
Om het te hoog worden van de zoutconcentratie te voorkomen, dient men te letten op twee
punten. Enerzijds moet men niet te veel zouten
aan de grond toedienen en anderzijds moet men
een eventueel overschot aan zouten tijdig uit de
grond verwijderen.
Voor wat het eerstgenoemde punt betreft is
de keuze van de meststoffen van belang (hooggeconcentreerde meststoffen). Dubbelsuperfosfaat en kalkammonsalpeter bijvoorbeeld zijn in
dit verband betere meststoffen dan superfosfaat,
respectievelijk zwavelzure ammoniak. Dubbelsuperfosfaat bevat ongeveer tweemaal zoveel van
het voedingszout monocalciumfosfaat als superfosfaat. Kalkammonsalpeter en zwavelzure ammoniak bevatten ongeveer evenveel stikstof. In
kalkammonsalpeter is de stikstof aanwezig in de
vorm van ammoniumnitraat, welke verbinding
geheel uit plantenvoedsel bestaat en de draagstof kalk doet de grond niet verzouten. Bij gebruik van zwavelzure ammoniak wordt een groot
deel van de sulfaatrest echter niet door de planten opgenomen. Onder glas moet men nimmer
chloorhoudende meststoffen zoals kalizout gebruiken. Bij het gebruik van organische mest
zoals stalmest, verdient het aanbeveling vooraf
na te gaan, of het chloorgehalte hiervan niet te
hoog is.
Een overschot aan zouten kan worden verwijderd door grondverversing of door uitspoelen van de grond. Grondverversing wordt
slechts op geringe schaal toegepast. Deze methode is alleen gunstig, wanneer de zouten zijn
opgehoopt in het bovenste grondlaagje, waardoor men kan volstaan met de verversing van
een dun laagje van liefst niet meer dan 5 cm.
Deze zoutaccumulatie in de bovenste paar cm
grond is alleen sterk op opdrachtige gronden,
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waarop men niet behoeft tegieten en in gevallen,
waarbij de grond niet wordt gekeerd door grondbewerking, zoals bij de fruitteelt, wanneer geen
onderteek wordt toegepast.
Het uitspoelen van de zouten vindt algemeen
toepassing. Het keukenzout spoelt vrij gemakkelijk uit. Andere zouten, waaronder vooral het
gips, laten zich minder gemakkelijk uitspoelen.
Bij gronden met een zeer hoge gloeirest moeten
dan ook grote hoeveelheden water worden aangewend. Soms zijn hoeveelheden water nodig,
die overeenkomen met een waterlaag van een
meter. Het spoelwater mag niet teveel keukenzout bevatten. Met zout spoelwater kan men
alleen zeer zoute gronden enigermate verbeteren.
Het keukenzoutgehalte van de grond kan dan
echter niet tot een voldoend laag niveau worden
teruggebracht.
Het resultaat van het uitspoelen is overigens
afhankelijk van de doorlatendheid van de grond.
Een goede doorlatendheid bevordert de uitspoeling. Voor een goed afvoeren van de zouten
moet vrijwel steeds buisdrainage worden aanbevolen. Indien dit bij veengronden niet goed
mogelijk is, dient men greppels te graven. Zonder deze maatregelen spoelt men de zouten
slechts naar de ondergrond, vanwaar ze later
door de verdamping weer omhoog stijgen.
De vraag rijst of het zoutgehalte van kasgronden niet alleen te hoog, maar ook te laag
kan zijn. Dit is inderdaad het geval; vooral bij
tomaten moet het zoutgehalte van de grond niet
te laag zijn. Vanzelfsprekend kan het zoutgehalte van de grond zo laag zijn, dat er als noodzakelijk gevolg te weinig voedingszouten in de
grond aanwezig zijn. Maar ook wanneer er voldoende voedingszouten aanwezig zijn, kan toch
het zoutgehalte van de grond te laag zijn. Dit
kan vooral voorkomen bij vochtige gronden.
Tomaten bijvoorbeeld gaan onder die omstandigheden te sterk groeien. Men verkrijgt een
welig en slap gewas, dat niet in staat is, veel
vruchten te produceren en dat gevoelig is voor
fysiogene en parasitaire ziekten.
De te sterke groei wordt veroorzaakt, doordat
door de geringe hoeveelheid opgeloste zouten de
osmotische waarde van het bodemvocht te laag
is. De planten kunnen onder deze omstandigheden het bodemvocht te gemakkelijk opnemen.
De bestrijding van de verzouting kan dus te ver
worden doorgevoerd. Het is nu ook begrijpelijk,
dat men op vochtige gronden (vooral in nieuwe
kassen) voor gewassen zoals tomaten vaak liever
gebruik maakt van laag geconcentreerde meststoffen dan van hoog geconcentreerde meststoffen.

Door een juiste zoutconcentratie aan te houden
kan men dus de groei van de gewassen regelen.
Men dient niet alleen te letten op de hoogte van
de zoutconcentratie of m.a.w. op de hoogte van
de osmotische waarde van het bodemvocht, maar
ook op de afzonderlijke zouten, die deze osmo-

tische waarde veroorzaken. Keukenzout bijvoorbeeld is hiertoe weinig geschikt, daar het de
plantenvoeding kan verstoren. Het is van belang, dat daartoe voedingszouten in de grond
aanwezig zijn in een zodanige verhouding, dat
de voeding van de planten optimaal is.

1. CHEMISCH G R O N D O N D E R Z O E K
Over het jaar 1957 is het totale aantal grondmonsters 2125 groter geweest dan het
voorgaande jaar. Uit onderstaande cijfers blijkt, dat bij het volledig onderzoek het aantal
monsters uit het Westland en de Kring ongeveer gelijk is gebleven, terwijl uit de andere
consulentschappen 800 monsters meer werden ontvangen.
Volledig onderzoek:
R.T.C. 's-Gravenhage
andere consulentschappen
buitenland
diversen (volkstuinen, sportvelden, enz.)

1956
7313
1810
274
249

1957
7332
2610

349
267
9646
1326

Onvolledig onderzoek
Totaal

10972

10558
2543
13101

Het onvolledig onderzoek vertoonde een sterke vooruitgang, daar 1217 monsters meer
werden onderzocht dan het jaar daarvoor. Het moet vooral toegeschreven worden aan een
toenemend aantal bijmestmonsters voor het N-P-K-onderzoek.
Evenals voorgaande jaren was de verdeling van de binnengekomen monsters over de
verschillende maanden van 1957 weer zeer onregelmatig met geringe hoeveelheden in de
maanden april, mei en juni, terwijl in augustus, september, oktober en november veel
monsters ter onderzoek werden aangeboden. Over het algemeen echter was het beeld van
het afgelopen jaar vrij gunstig, daar de gestadige uitbreiding van het grondonderzoek
nog steeds voortgang heeft gevonden.

2.

PROFIELONDERZOEK

In het afgelopen jaar werd op 33 bedrijven met een gezamenlijke oppervlakte van
39 ha een gedetailleerde kartering uitgevoerd. Bij 62 objecten met een gezamenlijke
oppervlakte van 81 ha werd een meer globaal onderzoek verricht. Hiervan werden vier
objecten in overheidsopdracht onderzocht. Het globale onderzoek betrof voornamelijk
de bepaling van de tuinbouwgeschiktheid van percelen land i.v.m. kopen of huren. Laatstgenoemd onderzoek is steeds met voorrang behandeld. Anderzijds werd in veel gevallen
een globaal onderzoek verricht voor het vaststellen van te nemen maatregelen, zoals
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drainage en grondbewerking, op gedeelten van percelen tuinland. Als gevolg van de
intrekking van de subsidie op drainage per 1 januari 1957, is het aantal gedetailleerde
karteringen teruggelopen.
Evenals voorgaande jaren werd, in samenwerking met rayonassistenten, aan de tuinders
een groot aantalmondelinge adviezen uitgebracht.

3. ONDERZOEK IN VERBAND MET ZOUT GIETWATER
In 1957 werden voor de praktijk 314 watermonsters onderzocht op keukenzoutgehalte. Een groot gedeelte hiervan was afkomstig uit de Plaspoelpolder en omgeving,
waar in de periode van januari-april en juli-augustus als gevolg van bronbemaling bij
bouwputten water met een zoutgehalte van 2 à 3 gram per liter (g/l) werd afgevoerd.
Dank zij de door het polderbestuur genomen maatregelen stegen slechts in een beperkt
gebied dezoutcijfers tijdelijk tot 0.5 à 1g/l.
Ondanks de droge en warme voorzomer is de zouttoestand in de voornaamste waterwegen van Westland en Kring niet onrustbarend geweest. Plaatselijk werd gedurende
de maanden mei, juni en juli de grens van 0.5 g/l overschreden. Als hoogste gehalten
werden gemeten: 0.8 in de Schie, Rodenrijse Vaart en Kastanje Wetering; 0.7 in de
Oude Leede en 0.6 in de Zweth, Delfgauw en Buitenwatersloot. De toestand in de omgeving van Maassluis bleef onbevredigend. In de Zuidbuurt en de Bonervliet kwamen
gehalten voor van 1 à 2 g/l, gemeten in voorjaar en nazomer. Hieruit blijkt, dat in de
aangrenzende polders nog steeds zoute wellen aanwezig zijn, waardoor water met een
hoog zoutgehalte op de boezemmoet worden uitgeslagen.
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ONDERZOEK IN VERBAND MET DE WATERHUISHOUDING

KUNSTMATIGE BEREGENING ONDER GLAS
IR. C. J. VAN DER POST en TH. STRIJBOSCH
Door de uitsluiting van de regenval is voor
de teelt van gewassen onder glas op de meeste
gronden een aanvullende watervoorziening
noodzakelijk. De kunstmatige watervoorziening
heeft lange tijd vrijwel overal plaats gevonden
door te gieten met behulp van een slang. Deze
cultuurmaatregel is echter tijdrovend en veroorzaakt gemakkelijk structuurbederf doordat in
korte tijd grote hoeveelheden water worden gegeven. Bij de voortgang van de mechanisatie zijn
methoden van water geven ontwikkeld, die minder arbeid kosten en waarbij minder snel structuurbederf optreedt. De meest verbreide methode, de kunstmatige beregening, zal hieronder in
het kort worden behandeld. Daarbij zal alleen
het systeem van vaste, in hoogte verstelbare regenleidingen worden besproken.
Dit systeem komt algemeen voor in het ZuidHollands Glasdistrict.

motor. Voor het goed functioneren van de
regenleiding is een opvoerhoogte van 30 à 32
m ( = 3 atm. pompdruk) gewenst. Bij deze
opvoerhoogte heeft b.v. een 3 pk motor een
capaciteit van 10-18 m3 per uur. In de hoofdleiding van het bedrijf treden drukverliezen op
tengevolge van weerstand. Deze zijn groter naarmate de stroomsnelheid in de buis groter en de
buis langer is. Bij een hoge pompcapaciteit en
een nauwe hoofdleiding krijgen we gemakkelijk
te hoge stroomsnelheden. Bij een snelheid van
1 à 1.5 m per sec. gaat alles goed; bij 2 m treden
reeds grote drukverliezen op. Bij een gegeven
pompcapaciteit en buislengte kan een deskundige
zeer nauwkeurig de gewenste buisdiameter berekenen.

Enkele technische aspecten.
Een vaste beregeningsinstallatie onder glas
(warenhuis e.d.) bestaat uit een net van leidingen waarop op onderlinge afstanden van ongeveer 2y 2 meter sproeidoppen zijn aangebracht.
De laatste jaren wordt hierbij in elke warenhuiskap, onder de nok, een regenleiding aangebracht.
De leidingen zijn in hoogte verstelbaar. Ze kunnen boven in de kap en op 20 à 30 cm hoogte
boven de grond worden aangebracht. De buizen
van twee of drie kappen zijn via een hulpleiding
aangesloten op de hoofdleiding. Het gehele beregeningssysteem kan dus in vakken worden
bediend. De kraan van de hulpleiding moet
buiten het vak zijn aangebracht. Bij het open- en
dichtdraaien behoeft men dus niet door het natte
gedeelte te lopen. Op deze wijze kunnen vakken
van 2 tot 5 are tegelijk beregend worden.
Bij de aanleg van een beregeningsinstallatie
moet rekening worden gehouden met de inrichting van het bedrijf. Enkele factoren, die hierbij
van belang zijn, zullen nader worden bezien.
1. De capaciteit van de pomp en de lengte
van de aanvoerleiding. De pompcapaciteit varieert op de bedrijven. Ze hangt af van het vermogen, de bouw en de opvoerhoogte van de

Zodra er wat blad is geplukt, gaat de regenleiding
omlaag. Èén-gemakkelijke en goede vochtvcorziening is dan mogelijk.
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2. De ligging van de hoofdleiding en de
lengte van de te beregenen kappen. Ook in
lange sproeileidingen treden grote drukverliezen
op, waardoor de watergift en de spreiding van
begin- en einddoppen aanzienlijk kunnen verschillen. Op de bredere bedrijven moet daarom
de hoofdleiding midden over het perceel liggen.
De diameter van de regenleidingen varieert
meestal van % " tot iy4". Hoe meer water per
leiding wordt afgenomen (langere leidingen,
grotere sproeidopopening), des te groter moet
de diameter zijn.
In het Zuid-Hollands Glasdistrict worden algemeen ketsdoppen gebruikt. De gebruikelijke
sproeidopopening is 3 mm. Bij een kleinere opening treedt zeer snel verstopping op, omdat
meestal slootwater moet worden gebruikt. Een
goede filterput is echter altijd nodig. De watergift varieert over het algemeen van 40 tot 60 mm
per uur. Men streeft er naar om de dopopening
terug te brengen tot 2.5 à 2 mm, doch dan dient
voor een nog betere filtrering gezorgd te worden. Op deze wijze kan de beregeningsintensiteit
worden teruggebracht, een betere waterverdeling
worden bereikt en kunnen bij dezelfde pompcapaciteit grotere oppervlakten tegelijk worden
beregend.
De teelttechnische zijde.
De voornaamste oorzaak van de snelle verbreiding van de kunstmatige beregening onder
glas is de arbeidsbesparing. Door de eenvoudige
werkwijze is het ook mogelijk de gewassen vaker
van water te voorzien. Hierdoor iseen regelmatig
doorgroeien van het gewas beter gewaarborgd.

Beregening van sla; een
van de belangrijkste toepassingen.

50

Het gevolg is, dat een regelmatiger vochtvoorziening van het gewas wordt bewerkstelligd en
een verhoging van de produktie kan worden
bereikt. Bij beregening treedt bovendien minder
snel structuurbederf op dan bij gieten. De watergift komt over een grotere oppervlakte tegelijk
meer regelmatig versproeid op de grond en de
intensiteit is dus minder hoog. De grond is
daardoor beter in staat het water op te nemen,
zodat het gevaar voor verslempen wordt verkleind.
Een vaste beregeningsinstallatie kan op verschillende manieren worden benut. In het bijzonder zullen de mogelijkheden tijdens de groei
van de gewassen worden nagegaan.
Het broezen.
Met een vaste regenleiding kan het broezen
van sla en tomaten zeer snel over grote oppervlakten geschieden. Dit is belangrijk, omdat op
zonnige dagen de luchtvochtigheid onder glas
zeer snel kan dalen. Enkele minuten beregenen
is hierbij voldoende. Vaak broezen moet worden
ontraden, omdat het gewas spoedig te week
wordt. Bij de tomaat wordt ook wel gebroesd om
bij scherp weer de zetting van de hogere trossen
te bevorderen. Door deze maatregel kan echter
alleen de luchtvochtigheid worden verhoogd.
Het gieten.
Het water geven van sla met een beregeningsinstallatie biedt voordelen boven gieten met behulp van een slang. Door de regelmaat tijdens
de watertoediening wordt het gewas weinig be-

schadigd en besmeurd. Op vochtbehoeftige gronden moet voorjaarssla enkele malen worden beregend. Afhankelijk van de grondsoort en de
intensiteit van beregenen zal de beregeningsduur
gemiddeld schommelen rond 10-15 minuten. Er
moet juist zoveel worden gegeven, dat het gehele doorwortelde profiel weer wordt bevochtigd.
Bij de teelt van tomaten moet op de meeste
gronden veelvuldig water worden gegeven. Hier
geeft kunstmatige beregening duseen belangrijke
arbeidsbesparing. Hoe vaak moet worden beregend hangt af van degrondsoort, dochookhet
weersverloop is van grote invloed. De duur van
beregenen zal wederom variëren zoals hiervoor
reeds is aangegeven. Wordt zeer regelmatig b.v.
om de dag water gegeven dan kan met 5-10
minuten worden volstaan. Wanneer met beregenen moet worden aangevangen hangt af van
de ontwikkeling van het gewas. Algemeen kan
worden gesteld, dat niet te vroeg moet worden
begonnen.
Aanvankelijk worden tomaten over het gewas
heen beregend. Zodra voldoende blad is geplukt worden de leidingen omlaag gebracht en
kan onder het gewas door worden geregend.
Zolang de regenleiding hoog ligt maakt men
het gewas telkens nat; bovendien wordt de gehele grondoppervlakte bevochtigd. Daarnaast
wordt veelal vaker water gegeven. De luchtvochtigheid zal daardoor bij beregenen op een
hoger niveau kunnen liggen dan bij het ge-

bruikelijke gieten. Wanneer evenwel gezorgd
wordt voor een stevig gewas en de nodige cultuurmaatregelen op tijd worden genomen is het
gevaar voor een sterkere aantasting door schimmelziekten niet groot. Wel moet dan vaker worden bijgemest en het gehele bemestingsniveau
iets omhoog worden gebracht. Door extra kalibemesting en zonodig magnesium-bespuitingen
kan het gewas harder worden gemaakt.
Er resten nog enkele opmerkingen waarin
bezwaren, die aan kunstmatige beregening kunnen kleven, naar voren zullen worden gebracht.
Op percelen waar de profielopbouw varieert,
kunnen plaatselijke verschillen optreden in de
noodzaak om het gewas kunstmatig van water
te voorzien. Verlopen deze verschillen zeer
grillig, dan is beregenen met het hiervoor beschreven systeem niet mogelijk. Immers, waar
met gieten wèl plaatselijk meer of minder water
kan worden gegeven, is dit met beregenen vrijwel onmogelijk. Waar de verschillen minder
groot zijn, doch duidelijk aanwezig, kunnen
deze het voordeel van beregenen aanzienlijk
verkleinen.
Langs de gevels moet veelal meer water
worden gegeven, omdat door de betere belichting het gewas hier meer water verdampt. Door
de sproeidoppen nabij het uiteinde van de leidingen nauwer te plaatsen, kan dit bezwaar grotendeels worden ondervangen. Zonodig moet
bij sterk drogend weer ter plaatse extra worden
gegoten.

ÉmnÊÊtb

1.ONDERZOEKNAARDEWATER-ENLUCHTHUISHOUDING
VANDEGROND
In de proeven met druppelbevloeiing is betreffende de water- en luchthuishouding
van de grond in 1957 geen speciaal onderzoek verricht. Wel is vastgesteld, dat de
vochtverspreiding vanaf de druppeldoppen geringer was dan in 1956. Wellicht hangt
dit samen met de sterke verdamping, tengevolge van het droge en zonnige weer in de
voorzomer. In 1957 is een begin gemaakt met een algemeen onderzoek naar de water- en
luchthuishouding van de verschillende grondsoorten, die in het Zuid-Hollands Glasdistrict voorkomen.
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2. GIETPROEVEN BIJ SLA EN T O M A T E N M E T CONTROLE
D O O R TENSIOMETERS
Enkele gietproeven zijn uitgevoerd, waarbij verschillende vochttrappen werden aangehouden. Dit werd bereikt door de grond tot vooraf vastgestelde grenzen te laten uitdrogen alvorens te gieten. Door het gebruik van tensiometers werd hierop controle
uitgeoefend.
Op een vochtbehoeftige geestgrond werd een proef genomen met voorjaarssla in een
koud warenhuis. In de verschillende objecten werden tensiometerstanden van 6, 9 en
15 cm kwik als uitdrogingsgrens aangehouden. Daartoe moest resp.: vijf-, drie- en éénmaal worden gegoten. De hoogste opbrengst werd verkregen in de vakken, die vijf maal
waren gegoten (6 cm), ondanks de iets sterkere smeulaantasting. De vakken, die drie- en
éénmaal waren gegoten (9 en 15 cm) gaven echter eveneens een uitstekende opbrengst.
„Rand" is niet opgetreden.
Een soortgelijke vochttrappenproef is uitgevoerd met koude tomaten, die in mei waren
geplant. N u werden maximum tensiometerstanden van 8, 16 en 32 cm kwik nagestreefd.
Door de vele regens in juli en augustus kwam het grondwater echter vroegtijdig omhoog
tot 70 cm onder het maaiveld. De wateraanvoer uit de ondergrond werd daardoor zo
groot, dat de gewenste uitdrogingsgrenzen niet konden worden bereikt en geen belangrijke opbrengstverschillen voorkwamen. In 1958 zal deze proef op een sterk vochtbehoeftige grond worden herhaald.
3. WATERSTANDSPROEF IN B E T O N N E N P U T T E N M E T
VERSCHILLENDE Z O U T C O N C E N T R A T I E S
De waterstandsproef is op dezelfde wijze voortgezet als in 1956. In de objecten met
zouthoudend grondwater is de concentratie echter tot de helft teruggebracht. De objecten,
met een grondwaterstand van 50 cm onder het maaiveld, waren daardoor als volgt: een
osmotische waarde van 0, !/2 e n 1 atmosfeer, d.w.z.: geen zouten, 69.5g K N 0 3 +
34g N H 4 N 0 3 en 139g K N 0 3 + 68g N H 4 N 0 3 opgelost per 100 1 grondwater. Achtereenvolgens zijn in de betonnen putten sla, ras Proeftuins Blackpool en tomaten, ras
Glorie, geteeld.
Bij de slateelt bleek een hogere zoutconcentratie het optreden van z.g. droograndjes
enigszins te bevorderen. Dit ging gepaard met een hoger drogestofgehalte van de oogstbare kroppen. Het gemiddeld kropgewicht lag gunstig en vertoonde geen belangrijke
verschillen.
De tomaten ontwikkelden zich bij een osmotische waarde van l/ 2 atm. gunstig en vertoonden bij een osmotische waarde van 1 atm. een te zeer geremde groei. Dit kwam
zowel in de kg-opbrengst als in het gemiddeld vruchtgewicht tot uiting; beide lagen bij
,,i/ 2 atm." belangrijk hoger dan bij „1 atm.". Tevens trad bij „1 atm." in sterke mate
neusrot op en werden daarentegen in de objecten met leidingwater als grondwater (0 atm.)
als gevolg van de welige groei veel vruchten met gele koppen geoogst. Het waterverbruik
van het gewas was wederom bij de hoogste concentratie geringer dan bij de lagere concentraties, de metingen bleken evenwel minder betrouwbaar dan in 1956.
Opmerkelijk was, dat bij de objecten met zuiver leidingwater als grondwater, nabij de
grondwaterspiegel sterke reductie was opgetreden in de grond, terwijl in de putten met
zouthoudend grondwater vrijwel geen reductieverschijnselen werden waargenomen.
4. DRUPPELBEVLOEIING BIJ S T O O K T O M A T E N
Bij een proef met verschillende concentraties aan voedingszouten in het bevloeiingswater is gebruik gemaakt van een meststofoplossing met een kali/stikstofverhouding van
1 : 1 . De hoogste concentratie kwam aanvankelijk overeen met een osmotische waarde
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van 1.5 atm. Deze waarde is in de loop van de teelt geleidelijk verminderd tot 0.75 atm.
Bij de laagste concentratie liep de osmotische waarde terug van 0.5 tot 0 atm. In dit
geval werden er dus tegen het einde van de teelt geen voedingszouten meer in het
bevloeiingswater opgelost.
De opbrengst van deze behandelingen liep maar weinig uiteen. Eind juli was er bij de
lage concentratie 4.6 kg per plant geoogst en bij de hoge concentratie 4.4 kg. De hogere
opbrengst bij de lage concentratie was niet het gevolg van een groter aantal vruchten,
maar van een hoger gemiddeld vruchtgewicht. Het gemiddeld vruchtgewicht was 71
resp. 67 gram. Samengaand met dit verschil in vruchtgrootte was bij de lage concentratie
8.2 % van de vruchten hoekig en bij de hoge concentratie 2.4 %.
De kleur van de vruchten was in beide gevallen goed. Dat er in tegenstelling tot verleden
jaar bij de lage concentratie weinig of geen waterziek is opgetreden, hangt samen met het
zonniger weer en met het feit, dat de grond bij de aanvang van de teelt nog tamelijk rijk
was aan voedingszouten. Wanneer er wordt uitgegaan van een rijke grond, behoeft men
dus blijkbaar ter beperking van het waterziek niet zoveel voedingszouten aan het bevloeiingswater toe te dienen. Bij de lage concentratie is tijdens de gehele teelt i/ 6 liter
meststofoplossing per plant verbruikt.

5. DRUPPELBEVLOEIING BIJ K O U D E T O M A T E N
Evenals bij de stooktomaten was de grond bij de aanvang van de teelt nog vrij rijk aan
voedingszouten. Enerzijds heeft dit tot gevolg gehad, dat de kwaliteit van de vruchten
zeer goed was, maar anderzijds is dit wellicht de oorzaak geweest, dat er tussen de diverse
behandelingen slechts geringe verschillen zijn opgetreden. Teelttechnisch gezien zijn de
proeven echter zeer goed geslaagd, daar er voor koude tomaten hoge opbrengsten zijn
verkregen en wel tot 5.4 kg per plant.
Er is voornamelijk gewerkt met een meststofoplossing, die stikstof, kali en magnesium
bevatte in de verhouding N : K 2 0 : MgO = 1 : 1 : 0.4. Bij de diverse proeven werden
op deze meststofoplossing verschillende variaties toegepast. De oplossing was samengesteld met ammoniumnitraat, kalisalpeter en magnesiumnitraat. Bij een van de proeven
is gebleken, dat bij de vervanging van ammoniumnitraat door natriumnitraat de opbrengst
gelijk bleef en wel 4.8 kg per plant. Bij aanwending van ammoniumchloride was de opbrengst iets minder: 4.6 kg.
Bij een tweede proef werden verschillende concentraties vergeleken. Bij de hoogste
concentratie was de osmotische waarde van het bevloeiingswater gedurende de gehele
teelt 1 atmosfeer. Bij de laagste concentratie liep deze terug van 0.5 tot 0 atmosfeer. De
opbrengst per plant was 4.9 resp. 5.3 kg. Evenals bij de stooktomaten zien we dus, dat
wanneer wordt uitgegaan van een rijke grond, men met behulp van druppelbevloeiing
hoge opbrengsten van goede kwaliteit kan behalen met slechts geringe hoeveelheden
meststofoplossing.
Bij een derde proef werd het effect van het weglaten van magnesium uit de meststofoplossing nagegaan. De opbrengst liep hierbij maar weinig terug en wel van 5-3 tot 5.1 kg
per plant. Dit ondanks het feit, dat zonder toediening van magnesium ernstig magnesiumgebrek optrad. Het gebrek trad echter pas vrij laat op. Bij een behandeling, waarbij geen
magnesium in het bevloeiingswater werd toegediend, maar waarbij het gewas wel om de
twee weken werd bespoten met 2 % magnesiumsulfaat, was de opbrengst 5.4 kg per plant.
Tenslotte werd nog de opbrengst van planten in tompotten nagegaan. Ook bij deze
pottenteelt werd druppelbevloeiing toegepast. Toen de planten in de kasgrond begin juli
in produktie kwamen, hadden de planten in de tompotten reeds een opbrengst van 0.5 kg
per plant opgeleverd. Zij hebben deze voorsprong echter niet weten te behouden. De
totale opbrengst was 4.8 kg per plant. Het gemiddeld vruchtgewicht was 68 gram. Voor
de planten in de kasgrond was dit 74 gram.
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6. DRUPPELBEVLOEIING BIJ ANJERS
Deze proef, waarmede begin april 1956 werd gestart, is tot half december van dit
jaar voortgezet.
Aantal bloemen per vierkante meter (20 pi.)
Behandeling

gieten
druppel- (lage cone. (V4 atm.)
bevloei- <!middencone.(V2atm.)
ing Uioge conc. (1 atm.)

1956

144.1
152.4
166.0
172.5

Totale
teelt
457.4
461.5
484.0
497.9

Sortering over gehele teelt
Ie soort

2e soort

3e soort

gescheurd

370.8
371.7
382.5
387.4

70,0
69.4
79.3
88.0

2.6
3.3
2.9
4.0

14.0
17.1
19.3
18.5

Wij zien uit deze gegevens, dat de groepen met druppelbevloeiing meer hebben opgebracht dan de groep, die normaal werd gegoten. Vooral de hoge concentratie was
gunstig. Eind 1956 had deze behandeling 28.4 bloemen per m 2 meer opgebracht dan de
behandeling, waarbij werd gegoten. Bij het einde van de teelt was de meeropbrengst 40.5
bloemen. Hoewel de meeropbrengst in absolute zin dus is toegenomen, was er procentueel
sprake van een daling en wel van 20 % naar 9 % . Hieruit kunnen wij concluderen, dat
de druppelbevloeiing in beide jaren gunstig heeft gewerkt. Het eerste jaar was dit echter
in sterkere mate het geval dan in het tweede jaar.
Bij de volgende proef, die in 1958 zal starten, zal getracht worden om het gunstige
effect in het tweede jaar op te voeren. O.a. zal een behandeling worden opgenomen,
waarbij de mestoplossing een hogere kali/stikstofverhouding heeft. Bij bovenstaande
proef was deze verhouding 1. Dit is vooral in de winter wellicht wat laag geweest.
7. DRUPPELBEVLOEIING BIJ P L A T G L A S K O M K O M M E R S
Er is voor het eerst een druppelbevloeiingsproef genomen met platglaskomkommers;
ras Groene Standaard op onderstam Cucurbita ficifolia. De meststofoplossing bevatte
stikstof, kali en magnesium in de verhouding N : K 2 0 : MgO = 1 : 10 : 0.4. Bij de
diverse behandelingen is deze oplossing in verschillende sterkten aan het bevloeiingswater
toegediend. De hoogste concentratie kwam overeen met 0.75 atmosfeer en de laagste met
0.25 atmosfeer.
De volgende opbrengsten werden verkregen

normaal gieten en bijmesten . . .
druppelbevloeiing, hoge concentratie
druppelbevloeiing, lage concentratie

aantal vruchten
per raam
31.8
36.3
37.7

oogst in
procenten
100%
114%
118%

percentage bittere
vruchten
22%
24%
18%

De gegevens over het aantal vruchten hebben alleen betrekking op vruchten van
kwaliteit A, B en C en krom. Ongeveer 32 % van het aantal vruchten was krom. Het
gemiddeld vruchtgewicht, dat ongeveer 630 gram bedroeg, liep voor de verschillende
behandelingen weinig of niet uiteen.
Uit de tabel blijkt, dat de groepen met druppelbevloeiing belangrijk meer hebben
opgeleverd dan de groep, waarbij normaal werd gegoten. De lage concentratie was nog
iets gunstiger dan de hoge concentratie. Bij platglaskomkommers kan men dus blijkbaar
volstaan met slechts een geringe hoeveelheid voedingszouten in het bevloeiingswater op
te lossen.
Evenals bij de andere proeven met druppelbevloeiing is de grond regelmatig vochtig
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gehouden. De tensiometerstand werd gehandhaafd op ongeveer 5 cm kwik. Door wekelijks water te geven is dit eveneens gelukt voor de behandeling, waarbij normaal werd
gegoten. De geringere opbrengst van deze behandeling is dus wellicht niet te verklaren
met een geringere vochtvoorziening. De verklaring zal daarin gezocht moeten worden,
dat het gieten minder gunstig is voor de grond (structuur!) en het gewas (rankenrot!).
Daar druppelbevloeiing bovendien arbeidsbesparing met zich mede kan brengen, lijkt
deze methode van water geven het beproeven op praktijkschaal zeker waard.
Ten opzichte van de hoge concentratie heeft de lage concentratie niet alleen een hogere
opbrengst opgeleverd, maar bovendien een geringer percentage bittere vruchten. Hoewel
het verschil niet zo groot is als wij wel zouden wensen, verstevigt toch de richting van
het verschil onze ervaring omtrent de omstandigheden, waaronder dit verschijnsel optreedt.

8.HETGEBRUIKVANREGENLEIDINGENONDERPLATGLAS
Er bestaat een groeiende belangstelling voor het gebruik van regenleidingen onder
platglas. Ook bij het platglas is het gebruik van regenleidingen niet nieuw, er werd
25 jaar geleden al mee gewerkt. Evenals bij het staand glas was het toen geen succes.
In 1957 lagen er ± 20.000 ramen met regenleiding en dit jaar komen er weer heel wat
bij. Het is wel raadzaam voorzichtig te zijn en eerst een paar proefrijen aan te leggen.
Men neemt bijna uitsluitend het gegalvaniseerde materiaal en geen plastic. De buizen
moeten immers alle jaren weer op andere plaatsen gemonteerd worden, door het verleggen
van de platglasrijen. De aansluitingen voor de slang laat men buiten uit de wal komen.
Bij lange rijen is de verdeling van het water soms niet best, wat samenhangt met de
capaciteit van de pomp en de afmetingen van de aanvoerleiding. Bij lange rijen zal men
de aanvoerleiding beter in het midden kunnen hebben (zie artikel op blz. 49)•
Het gebruik van regenleidingen onder platglas is niet geheel vergelijkbaar met het
staand glas. Het water behoeft niet zo ver verspreid te worden. Als het tegen het glas
komt loopt het naar de wal en de komkommerplant wordt ook gemakkelijk bereikt. Het
platglas vraagt daarom wellicht een andere manier van sproeien, n.1. nozzels, die niet zo
ver weg spuiten. Een voordeel is, dat men met de regenleiding kan werken, zonder dat men
de ramen open behoeft te doen, hetgeen vooral in het begin van de groeiperiode gunstig
zal zijn. Als er door de regenleiding meer gegoten wordt, vooral in de zomer, dan is dat
al een winstpunt. Over het algemeen wordt er n.1. te weinig gegoten, wat de kwaliteit
niet ten goede komt (bittere vruchten!). Op dit moment ontbreekt echter de ervaring,
om een goed advies te kunnen geven over de toepassing van beregening bij platglaskomkommers. Er zal daarom in 1958 op de tuin te Delft een proef worden aangelegd,
waarbij verschillende wijzen van water geven bij platglaskomkommers zullen worden
vergeleken.
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PLANTENTEELT ZONDER AARDE
1. TEELTPROEF MET KOMKOMMERS
In de komkommerafdeling van kas 2 zijn 9 grindcultuurbedden van 3.80 m lengte en
1 m breedte, met reservoirs in de grond, te bevloeien volgens het Nederlandse grindcultuursysteem. Verder waren er 3 staalbedden aanwezig, ieder 3.80 m lang. Van de
grindbedden werden er 6 gevuld met grind en 3 met lava.
Op 4 januari werden komkommerpitten gelegd in zand en verder in grondpotten opgekweekt. Gelijktijdig werden in lava en in grind komkommers gezaaid, die éénmaal verspeend werden. Op 16 januari werden alle planten op hun uiteindelijke plaats gepoot en
wel 8 planten per bed, d.w.z. met grondpot in de 3 staalbedden, in 2 grindcultuurbedden
en in één lavabed. In de overige grind- en lavabedden werden resp. in grind en lava
opgekweekte planten uitgepoot.
De produktie begon op 18 maart en op 10 oktober werd het gewas opgeruimd omdat
het hard achteruit ging. In de lava werden 64.3 komkommers per plant geoogst, in het
grind 67.5 en in de staalgrond 67.1 komkommers. De algemene conclusie is, dat in grindcultuur eenzelfde produktie bereikt kan worden als in staalgrond, terwijl er aanwijzingen
zijn, dat de grindcultuur iets vroeger met de produktie begint.
Als algemene bijzonderheid kan nog het gemiddelde waterverbruik van één komkommerplant worden vermeld per dag in verschillende perioden.
2
9
21
2
27

januari - 8 april
april
-20 mei
mei
- 1 juli
juli
-26 augustus
augustus- 7 oktober

(96
(41
(41
(55
(42

dagen)
dagen)
dagen)
dagen)
dagen)

0.7
2.5
2.8
1.7
1.3

liter
liter
liter
liter
liter

2. TEELTPROEF MET TOMATEN
In de tomatenafdeling van kas 2 zijn 12 grindcultuurbedden van 3.80 m lengte en 1 m
breedte met reservoirs in de grond, te bevloeien volgens het Nederlandse systeem. Verder
waren in dezelfde afmetingen 2 zandcultuurbedden aanwezig en 2 grondbedden.
Op 19 februari werden per bed 16 tomatenplanten gepoot. De produktie begon op
22 april en de proef werd beëindigd op 8 juli. Bij het beschouwen van de produktie, zal
men er rekening mee moeten houden, dat het middenpad breder is dan normaal en dat er
veel open ruimten zijn door de reservoirs. N u zou men natuurlijk deze ruimten af kunnen
trekken bij de berekening van de produktie, maar de planten zullen juist door deze
ruimten mogelijk een hogere produktie hebben gegeven, doordat zij meer licht ontvingen.
Ten einde alle kritiek ten ongunste van de produktie reeds bij voorbaat te weerleggen,
werd bij de uitwerking uitgegaan van de aanwezige 256 planten bij de totaal beschikbare
kasoppervlakte inclusief brede paden en plaatsruimte van de reservoirs. Langs de wanden
van de kas waren andere proeven met tomaten ondergebracht. Deze ruimte werd uiteraard
afgetrokken. Zodoende blijft er 125 m2 teeltoppervlakte, wat overeenkomt met 105
ramen, waarop 256 planten werden geteeld, hetgeen resulteert in 2.5 plant per raam.
Van de grindcultuurbedden waren er 5 met grind gevuld, die gemiddeld per raam
12.8 kg tomaten gaven, 6 met lava gevulde bedden gaven 13.5 kg, de zandbedden gemiddeld 9-4 kg en één grondbed 11.2 kg; bij het andere grondbed trad enige slaapziekte
op, waardoor de produktie hier slechts 9-8 kg was. De algemene conclusie van deze
oriënterende proef is, dat het met de huidige kennis en ervaring reeds mogelijk is in
grindcultuur tomaten te telen, die in kwaliteit en kwantiteit minstens gelijk zijn aan de
teelt met een goede grondcultuur.
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3. SPORE-ELEMENTENPROEF BIJ T O M A T E N
In watercultuur werden enkele oriënterende proeven genomen inzake gebrek aan en
vergiftiging door spore-elementen bij tomaten en komkommers.
Bij tomaten werden de volgende vergiftigingsverschijnselen waargenomen:
Element
Mn
B

Mo
Cu
Zn

mg per liter
125
10

0.5
6
6

Verschijnsel
Vale bladkleur, bruine vlekken in onderblad, later geel.
Randen van oudere bladen geven typische roestkleurige vlekken; tenslotte verdort het blad, maar de vruchten blijven
normaal.
\ Geen typisch beeld.

Bij komkommers werden behalve vergiftigingsverschijnselen ook enkele gunstige effecten waargenomen bij hoge doseringen:
Element
Mn

mg per liter
125

Mo
B
Cu

2.5
25
15

Zn

60

Verschijnsel
Nerven in oud blad roodachtig bruin, stengel idem; slechte
wortélontwikkeling.
Geen typisch beeld; mogelijk bevordering van vruchtvorming.
Licht in groeipunt en typische gele randen rond alle bladeren.
Plant lichtgeel, vooral ouder blad;slechte wortélontwikkeling,
geen vruchten.
Blad iets licht van kleur, zeer sterke groei en snelle vruchtvorming.

Mangaangebrek werd niet waargenomen. Als geen molybdeen was gegeven werden de
komkommervruchten geel van kleur. Waar borium werd weggelaten, ontstonden zeer
donkere gedrongen planten met vele groeipunten, die zich echter niet ontwikkelen. Dit
zelfde beeld geven de wortels te zien.

4. ENKELE PRAKTIJKPROEVEN
Op het bedrijf van de heer G. van der Torre, Rodenrijseweg 13 te Berkel, werd een
proef genomen met stooktomaten in grindcultuur onder auspiciën van de studieclub te
Berkel en in volledige samenwerking met het Proefstation. Het betrof 200 ramen
tomaten in grond en 300 ramen in eternieten goten met lava. Op verzoek van de studieclub werd hierover door medewerkers van het Proefstation een uitvoerig rapport geschreven.
Enige conclusies uit dit rapport kunnen als volgt worden samengevat. De oogst begon
in de grindcultuur iets vroeger maar de totale produktie bleef iets beneden die in grond.
Hierbij dient te worden aangetekend, dat de planten in de goten met lava ca. 35 cm boven
het normale grondoppervlak staan, waardoor zij eerder tegen het glas aan groeiden, wat
een verlies in aantal trossen geeft. De oogst kan waarschijnlijk nog worden vervroegd door
het vroeger instellen van een hogere totale zoutconcentratie in de voedingsoplossing en
verhoogd worden door het op een vroeger tijdstip omlaag brengen van deze concentratie,
dan bij deze proef het geval was.
De planten hebben vanaf het moment dat de oogst begon, gemiddeld 1 liter water per
dag per plant gebruikt. De bemestingskosten hebben 12.6 cent per plant bedragen. Bijna
de helft van dit bedrag werd besteed aan fosforzuur. Reeds is gebleken, dat „nieuwe"
lava zeer veel fosfaat vergt. Het is bekend, dat dit verbruik bij een volgende teelt be57

langrijk minder wordt. Verwacht wordt, dat de bemestingskosten bij reeds gebruikte lava
terug zullen lopen tot 8 à 9 cent per plant.
Op het bedrijf van de heer J. W . Vink, Sion 6 te Rijswijk werd eveneens een proef
genomen met stooktomaten in eternieten goten met lava, hier onder auspiciën van de
studieclub te Delft en ook in volledige samenwerking met het Proefstation. Hier lagen
240 ramen met grindcultuur midden tussen de tomaten in grond in een groot warenhuis.
De planten in lava gaven een iets vroegere produktie en een iets hogere totaalopbrengst
dan in grond.
5. SAMENSTELLING V A N VOEDINGSOPLOSSINGEN
Teneinde klaarheid te krijgen in de vraag, welke invloed de samenstelling van de
voedingsoplossing heeft op de groei van planten, zijn door verschillende onderzoekers
voedingsoplossingen van uiteenlopende samenstelling vergeleken. Veelal geven twee of
meer verschillende recepten echter eenzelfde voedingsoplossing. In het eenvoudigste
geval vindt dit zijn oorzaak in het feit, dat men één en dezelfde samenstelling kan realiren met behulp van vele verschillende combinaties van zouten. Als simpel voorbeeld geldt
1 m mol. N H 4 H 2 P 0 4 en 1 m mol. K N 0 3 geven dezelfde oplossing als 1 m mol.
K H 2 P 0 4 en 1 m mol. N H 4 N 0 3 . Daarnaast geven echter werkelijk verschillende recepten ook veelal vrijwel identieke oplossingen door neerslagen aan b.v. C a H P 0 4 en CaS0 4 ,
die de samenstelling van de oplossing in een geheel andere richting drijven dan men
aanneemt.
.Deze kwestie wordt nu systematisch aangepakt, voorlopig voor 6 elementen, namelijk
K+, Ca++, M g + + , N0 3 —, P 0 4
in zijn verschillende dissociatietrappen en
S04
. Hiertoe worden met behulp van driehoeksgrafieken 16 kationenverhoudingen
en 20 anionenverhoudingen uitgezet, zodanig, dat elk vrij beperkt gebied in de verhoudingsdriehoeken door een punt wordt vertegenwoordigd. Dit geeft reeds 16 X 20 = 320
combinaties. Wil men die op 5 totale ionenconcentraties (osmotische waarde) onderzoeken en op 5 pH-waarden, dan krijgt men reeds 8000 oplossingen. Dit lijkt een onbegonnen werk, maar reeds op theoretische gronden kan men 5000 combinaties uitschakelen wegens onvolledige dissociatie (neerslagen), waardoor de betreffende oplossing in
feite in een verhoudingsgebied komt te liggen, dat reeds door een ander punt wordt vertegenwoordigd. Van de resterende 3000 combinaties moeten de sleutelpunten uit iedere
reeks op het laboratorium worden beproefd. Met dit zeer omvangrijke voorbereidende
laboratoriumwerk werd in 1957 een aanvang gemaakt.
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BEMEST1NGSPR0EVEN MET KUNSTMESTSTOFFEN
DE INVLOED VAN BEMESTING OP DE GROEI EN OPBRENGST VAN PERZIKEN
M. Q. v. d. MEYS
Proef in betonnen bakken.
Het doel van deproef was om na te gaan, bij
welke bemestingsverhouding de hoogste opbrengst aan vruchten en de beste ontwikkeling
van de bomen werd verkregen. De proef had
plaats in een koud warenhuis, in betonnen bakken. Deze bakken met een inhoud van l/8 m3
werden voor % i n degrond geplaatst midden in
de kappen (onder de nok). De bakken werden
gevuld met een zo arm mogelijk grondmengsel,
samengesteld uit l/2 turfmolm, y4 maaszand
(rivierzand) en ]/4 arme tuingrond.
Als perzikras werd „Amsden" gekozen. Er
werden eenjarige oculaties op onderstam „Gele

kroos" geplant. De perzikboompjes werden als
struiken opgeleid, door deeenjarige oculaties tot
± 50 cm boven de grond terug te snoeien en
van de daarna uit het stammetje ontwikkelde
scheuten er een 3- tot 5-tal aan te houden voor
de vorming van de gesteltakken.
De bemesting bestond uit 4 stikstof-, 3 fosfaat- en 4 kalitrappen, die in alle onderlinge
combinaties voorkwamen. In 1947 werd voor de
eerste keer geoogst en in 1949 werd de proef
na de oogst beëindigd. Langer voortzetten was
niet mogelijk i.v.m. het potziek worden van de
boompjes, waardoor de resultaten sterk zouden
worden beïnvloed.

Afb. 1. Bemestingsproef boven 8.0.0
onder 0.0.0
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Gedurende het eerste jaar van de proef
(1946) wezen de kleur en ontwikkeling van
het gewas duidelijk op stikstofbehoefte. Ook
bleek enig verband te bestaan tussen het optreden van „hagelschotziekte" in de bladeren
en stikstofgebrek. Waar het grootste stikstofgebrek bestond kwam het sterkst optreden van
„hagelschotziekte" naar voren. In de jaren '47,
'48 en '49 werd een opmerkelijk verschil in
bloeirijkdom tussen de verschillende stikstofgiften waargenomen. Zoals blijkt uit afb. 1 gaf
een hoge stikstofgift de rijkste bloei. Ook waren
het aantal vruchten en het totale gewicht aan
vruchten in het voordeel van de hoogste stikstofgift. Het gemiddelde vruchtgewicht was bij de
laagste stikstofgift het hoogst, dus waren de
vruchten gemiddeld groter dan bij de hoogste
stikstofgift. Bij hoge stikstofgiften moet dus bij
een goede zetting meer worden gedund om grotere vruchten te verkrijgen.
Hierbij moet niet uit het oog worden verloren,
dat de eenheid van stikstofgift evenals die voor
kali en fosfaat, niet gedurende het gehele verloop
van de proef ongewijzigd is gebleven. In 1947
werden deze verdubbeld, in verband met de
sterk toegenomen omvang van de bomen. Ditzelfde geschiedde in 1948 nogmaals. Dat jaar
bleek, dat bij de grootste giften enige wortelbeschadiging optrad. Daarom zijn in 1949 de
giften niet opnieuw verhoogd, maar werd de
bemestiging in 2 porties met een tussenruimte
van ongeveer een maand toegediend. Gezien de
grote invloed, die de stikstofbemesting heeft
uitgeoefend op de bloemknopaanleg, is het niet
verwonderlijk, dat er een nauw verband blijkt te
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Afb. 2.

bestaan tussen de opbrengst aan perziken en de
bemesting in het voorafgaande jaar. Dit komt
duidelijk tot uiting in afbeelding 2, waar de
opbrengst is uitgezet tegen de stikstofgift in het
voorafgaande jaar.
Wat betreft fosfaat en kali kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1. Het produktieniveau wordt elk jaar hoger,
d.w.z., dat de perzikbomen elk jaar, door de groei
in het daaraan voorafgegane jaar, een groter
vruchtdragend oppervlak hebben.
2. Kalibemesting had alleen een belangrijke
invloed toen de bomen nog in het jeugdstadium
verkeerden. Bij het ouder worden van de bomen
werd de invloed van de kalibemesting op de
opbrengst geringer, waarschijnlijk als gevolg
van de verhoging van de eenheid van bemesting.
3. Het effect van de kalibemesting in het
eerste jaar moet waarschijnlijk ook worden toegeschreven aan de beperkte omvang van het
wortelstelsel.
4. De fosfaatbemesting is nooit belangrijk
geweest.
De conclusies aangaande de invloed van de
stikstofbemesting zijn:
1. Elk jaar een belangrijk stikstofeffect zowel t.o.v. de groei als de opbrengst (zie afb.).
2. Het stikstofeffect wordt sterker naarmate
de boom ouder is; grotere potentiële „produktiecapaciteit".
3. Het laatste jaar gaf de hoogste stikstofgift niet de hoogste opbrengst; hier is het optimum kennelijk overschreden.

Afb. 3. Van links naar rechts:
IN, 2N, 4N, 8N.
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4. De maximum produktie was in 1948 hoger
dan in 1949. Deze produktiedaling is ons inziens
te wijten aan het potziek worden van de wortels
der bomen.

Proef in de volle grond.

Conclusies voor de praktijk.

Met een gedeelte van de bomen, dat zorgvuldig werd uitgezocht uit bepaalde behandelingen,
is de proef een groter aantal jaren in hetzelfde
warenhuis voortgezet. Om de andere kap werd
in elke poot een boom uitgeplant, zodanig, dat
telkens 3 bomen één groep vormden. Van de
4 stikstoftrappen werden de 3 hoogste aangehouden, gecombineerd met de 4 bestaande kalitrappen. In 1953 zijn de stikstofgiften verdrievoudigd.

Het is niet eenvoudig om uit de verkregen
gegevens een conclusie te trekken omtrent de
geschiktste bemesting voor de perzik in de praktijk. Zo is noch bij de bakkenproef, noch bij de
proef in de volle grond ook maar enig effect
van de fosfaatbemesting te zien geweest. Er zal
dan ook in de praktijk op voor perziken geschikte grond niet spoedig fosfaatgebrek optreden, temeer daar voor de voorteelten toch regelmatig met fosfaat zal worden bemest.
Ten aanzien van de kalibemesting werden
alleen duidelijke verschillen opgemerkt in de
bakkenproef, wanneer minder dan 25 gram per
bak werd gegeven. Waarschijnlijk zal een gift
van 50 gram ongeveer optimaal zijn geweest. De
volle grond, waarin de bomen zijn uitgeplant,
was zodanig rijk aan kali, dat feitelijk geen belangrijk effect van de kalibemesting verwacht
mocht worden. Gezien het veel grotere grondvolume in de praktijk dan in de bakken en de
grotere kans op verliezen, zal op een kali-arme
grond een gift van 50 gram per boom stellig
niet voldoende zijn. Een vijfvoudige hoeveelheid
(250 gram K 2 0 per 14 m 2 ) zal daarom in de
praktijk beter voldoen, waarbij dan tevens met
de behoefte van een voorteek is rekening gehouden.
Wat de stikstofvoorziening betreft werden de
duidelijkste gegevens verkregen. Hoogstwaarschijnlijk zal de optimum stikstofgift wat hoger
gelegen hebben dan de gift van 180 gram, waarmee het beste resultaat is verkregen. We zullen
niet ver mis zijn, wanneer we deze hoeveelheid
op 250 gram stellen. Zonder voorteek zal een
dergelijke gift op een stikstofarme grond gewenst zijn. Bij aanwezigheid van een voorteek
zal de gift moeten worden opgevoerd tot ongeveer 400 gram zuivere stikstof.

In de betonnen bakken waren de bomen als
struiken opgeleid en in de nieuwe proef moesten
ze waaiervormig naar 2 kanten worden geleid.
Hiervoor moesten ze worden geschikt gemaakt,
door vrij sterk inkorten van de gesteltakken.
De eerste 2 jaren werd praktisch geen oogst
verkregen. De groei van de bomen was uitstekend. Aan het eind van het tweede jaar kwam
duidelijk de invloed van de stikstof-bemesting
naar voren. Deze is tot aan het einde van de
proef zichtbaar gebleven. Bij de laagste stikstofgift, waar stikstofgebrek heerste, trad weer het
„hagelschotziek" op. Enkele jaren is in hevige
mate knopval opgetreden. Dit verschijnsel was
ernstiger, naarmate minder stikstof was gegeven.
Aanvankelijk werd de hoogste opbrengst verkregen bij de hoogste stikstofgift, doch na de
drastische verhoging van de eenheid van stikstofbemesting in 1953, werden de hoogste opbrengsten steeds verkregen bij de middelste gift,
dit is bij het gebruik van 180 gram zuivere stikstof per boom (standruimte ± 14m 2 ) . De laagste stikstofgift heeft steeds belangrijk minder
opgebracht. De invloed van de 4 kalitrappen
was aan het gewas niet op te merken. Ook de
opbrengsten vertoonden geen betrouwbare verschillen.
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1. FOSFAATBEMESTINGSPROEF BIJ KOMKOMMERS
Op het proefbedrijf te Delft werd een eenvoudig proefveld aangelegd om een indruk
tekrijgen omtrent de invloed van de grootte van de fosfaatgift bij verschillende gewassen.
Begonnenwerd in 1957met komkommers onder platglas (Primeur). De fosfaatbemesting
bedroeg resp. 1.40 kg, 2.35 kg en 3.75 kg P 2 0 5 per are in de vorm van superfosfaat. De
opbrengsten bleken geen belangrijke verschillen te vertonen. Gemiddeld werden 48
vruchten per plant geoogst. Hoewel voor het fosfaatcijfer bij het begin van de teelt een
zeer lage waarde werd gevonden (P-water 0.1), bleek de laagste fosfaatgift toch reeds
voldoende te zijn. Dat de bemesting in dit geval weinig effect had, moet worden toegeschreven aan het feit, dat dit de eerste teelt was op nieuw land. Voordien was het
perceel in gebruik alsweide, zodat na het scheuren een uitstekende grond werd verkregen.

2. STIKSTOF-KALI-MAGNESIUM BEMESTINGSPROEF
BIJ KOMKOMMERS
Naast het fosfaatproefveld te Delft werd een proefveld aangelegd, waarbij verschillende stikstof-, kali- en magnesium-trappen met elkaar werden vergeleken. Bij deze proef,
die werd uitgevoerd met komkommers onder platglas (Primeur), werden de volgende
bemestingshoeveelheden toegepast:
stikstof
kali
magnesium

0.53
1.05
1.58
1.85
3.69
5.53
0
1.32

kg N per are
kg N per are
kg N per are
kg K 2 Ö per are
kg K 2 0 per are
kg K 2 0 per are
kg MgO per are
kg MgO per are

(zwavelzure ammoniak)
(zwavelzure kali)
(bitterzout)

Deze variaties in bemesting hadden geen invloed op de opbrengst of op de kwaliteit.
Hettotaal aantal vruchten bedroeg gemiddeld 47per plant. Dit resultaat isongeveer gelijk
aan dat van defosfaatbemestingsproef. Ook bij deze proef trad dus geen effect op van de
bemesting. Hiervoor moet eenzelfde verklaring worden gegeven als naar voren is gebracht bij de fosfaatproef.

3. BEMESTINGSPROEF MET STIKSTOF EN KALI BIJ HERFSTSLA
In een proef met herfstsla (Proeftuins Blackpool) onder platglas werden de grootte
van de kalibemesting en de vorm van de stikstofbemesting gevarieerd. Er werd 0, 3l/2,
7 en 101/2kg patentkali per aregegeven, dat isresp. 0, i/2. 1en ll/ 2 kg per 12 ramen. De
stikstofbemesting bedroeg 1 kg zuivere stikstof per are in de vorm van kalkammonsalpeter of als bloedmeel.
Deze proef gaf als resultaat, dat de hoeveelheid kali geen invloed had op de opbrengst.
Daarentegen bleek kalkammonsalpeter beter te zijn dan bloedmeel, wat in onderstaande
tabel naar voren komt.

kalkammonsalpeter
bloedmeel
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Gemiddelde opbrengst in kg per vak (8 ramen)
Totaal
I
II
III
22.4
13.0
7.9
1.5
21.0
10.3
8.9
1.9

4. TOMAATBEMESTINGSPROEF I.V.M. FYSIOGENE
AFWIJKINGEN VAN DE VRUCHTEN
De proeven in nulpotten, om het optreden van fysiogene afwijkingen van de vruchten
na te gaan, werden voortgezet. Er werd gewerkt met een kalkarm grondmengsel om het
neusrotverschijnsel in de hand te werken. In het begin van de oogst hadden de controleplanten inderdaad flink last van dit verschijnsel. De afwijking kwam niet voor bij planten
op bekalkte grond en weinig of niet bij planten, die vanaf het zetten van de onderste
tros wekelijks waren bespoten met 0.4 % CaCl2 oplossing + 0.1 % uitvloeier. Hieruit
zien wij dus, dat het optreden van neusrot wordt tegengegaan door de toediening van
calcium. Dit werd nog bevestigd door een bemesting met CaCl2. In dit geval was de
neusrot-aantasting namelijk belangrijk minder dan bij een NaCl gift aan de grond.
Naast neusrot is er ook wankleurigheid opgetreden. De calciumgiften werkten dit verschijnsel juist in de hand. Dit was voor bovengenoemde behandelingen met calcium des
te sterker het geval, naarmate de behandeling het neusrot beter kon voorkomen.
5. SPORE-ELEMENTENPROEF BIJ BLOEMKOOL EN
TOMAAT OP VERSCHILLENDE GRONDSOORTEN
Dezeproef is een voortzetting van de in 1956 begonnen potproef, waarbij de volgende
grondsoorten en behandelingen werden betrokken:
grondsoort
heischenig fijn zand
humeuszand
humusarm duinzand
veengrond

blanco
„
„
„

behandelingen
ammoniummolybdaat
mangaansulfaat
borax
koperslakkenbloem

kalk
bruinsteen
zwavel
kopersulfaat

De eerste teelt bestond uit bloemkool (Alpha). Deze teelt is over het algemeen vrij
gunstigverlopen. Uit de opbrengstgegevens kwam naar voren, dat de verschillende grondsoorten wel uiteenlopende gewichtsopbrengsten gaven, doch dat binnen de grondsoorten
geen belangrijke variaties optraden. Kwaliteitsverschillen kwamen tot uiting bij het
duinzand, waar boriumgebrek voorkwam en wel hoofdzakelijk bij de blanco. Het toevoegen van zwavel gaf een lagere pH en minder boriumgebrek door een betere boriumopnanie. Ook het toedienen van borax gaf minder boriumgebrek als gevolg van een
betere boriumvoorziening. Het al of niet toevoegen van de andere elementen had echter
geen enkel effect op de kwaliteit van de bloemkool.
Na de bloemkool volgden tomaten (Moneymaker). Dit gewas vertoonde binnen
2 grondsoorten n.1. het heischenige zand en de veengrond, geen verschillen. De behandelingen met koper en molybdeen hadden derhalve geen effect. Bij het humeuze
zand gaf de behandeling met bruinsteen een hogere totaal opbrengst dan de blanco,
terwijl daarentegen mangaansulfaat een lagere totale opbrengst opleverde. Een invloed
op dekwaliteit werd niet geconstateerd.
Het duinzand gaf sterke verschillen te zien, doordat de zwavel-behandeling een hogere
totaal opbrengst en een betere kwaliteit (minder waterziek) gaf dan het blanco- en het
borax-object. Bij deze laatsten gingen de tomaten in de loop van het seizoen in sterke
mate een gebreksverschijnsel vertonen, dat zich o.a. kenmerkte door een egale lichte
verkleuring van het bladmoes der oudere bladeren. Het beeld gaf de indruk van sulfaatgebrek, welke mening naderhand werd versterkt door de uitkomsten van het bladonderzoek. Het sulfaatgehalte van het blad bij het zwavel-object was n.1.vrij normaal, terwijl
dat van deandere objecten veel te laagwas.De oorzaak van het verschijnsel moet worden
toegeschreven aan het feit, dat bij deze grondsoort, afgezien van de zwavelgift, geen
sulfaathoudende meststoffen zijn gebruikt.
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6. PROEF M E T ORGANISCHE STIKSTOFMESTSTOFFEN BIJ T O M A A T
Onderzocht werden vier soorten van stikstofmeststoffen, waarin de stikstof in organisch
gebonden vorm voorkomt. Deze meststoffen waren bloedmeel, guano, ornamin en
vedermeel. De proef werd uitgevoerd als potproef met tomaten. Behalve de stikstofvormen
waren ook de stikstofgiften verschillend n.1. 6, 9 en 12 gram stikstof per pot per plant.
Uit de opbrengstgegevens bleek, dat de stikstofhoeveelheid belangrijke verschillen
veroorzaakte en dat meer stikstof een hogere opbrengst gaf. Invloed op de kwaliteit was
echter niet aanwezig in dit geval. De stikstofvormen vertoonden slechts geringe variaties
zowel wat betreft de totale opbrengst als wat betreft de kwaliteit.

7. BEMESTINGSPROEF M E T KALIKIEZELKALK BIJ
BLOEMKOOL E N T O M A A T
Deze potproef was een voortzetting van de proef, die in 1956 in samenwerking met
de Stichting Nederlands Landbouwkalkbureau werd opgezet en waarbij Supra Kencica
werd vergeleken met zwavelzure kali bij verschillende kalkgiften (zie jaarverslag 1956).
De gewassen in 1957 waren bloemkool en tomaat.
Bij de bloemkool (Vedeslez c) werden geen belangrijke verschillen aan gewichtsopbrengst geconstateerd. Daarentegen was de kwaliteit bij een aantal objecten zeer uiteenlopend. Supra Kencica gaf meer gezonde kolen dan zwavelzure kali en deze laatste was
weer beter dan zwavelzure kali met kalk. Meer kalk gaf alleen samen met zwavelzure
kali een vermindering van de kwaliteit, de hoeveelheid kali was in dit opzicht niet van
belang. De meeste afwijkingen werden veroorzaakt door boriumgebrek, waarbij de aard
van de kali-meststof een belangrijke rol speelde. Supra Kencica gaf aanzienlijk minder
borium-gebrek dan zwavelzure kali, terwijl meer kalk in combinatie met zwavelzure kali
meer borium-gebrek deed ontstaan. Onderstaande tabel geeft een overzicht van enkele
resultaten.
Gezondheidstoestand van de kolen, gemiddeld over verschillende kaligiften.
object
Supra Kencica
zwavelzure kali
zwavelzure kali + kalk

% gezonde kolen
84
56
26

% borium-gebrek
6
28
74

Behalve boriumgebrek werd ook het optreden van waterziek vastgesteld. Een duidelijke invloed van de bemesting was op dit punt niet aantoonbaar.
Bij de tomaten (Moneymaker) gaf Supra Kencica een lagere totaal opbrengst dan
zwavelzure kali, doch ten opzichte van zwavelzure kali met kalk was het verschil niet
groot. De opbrengst aan Ie soort was alleen verschillend bij de laagste kali-trap. In dat
geval was Supra Kencica minder dan zwavelzure kali, al of niet met kalk. Meer Supra
Kencica ging samen met minder waterziek, wat niet het geval was bij zwavelzure kali of
zwavelzure kali met kalk. Verder bleek, dat de grootte van de kalkgift in het algemeen
geen invloed uitoefende.

8.

FOSFAATMESTSTOFFENONDERZOEK

In samenwerking met de Chemische Werke Albert te Wiesbaden werd begonnen met
een onderzoek naar de werking van de fosfaatmeststof „Albert Poly-konzentrat". Deze
meststof, welke bestaat uit natriumtripolyfosfaat en verder nog een aantal spore-elementen
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bevat, werd vergeleken met dubbelsuperfosfaat. Er waren vier verschillende fosfaatobjecten, n.1. dubbelsuperfosfaat, zuiver polyfosfaat, Albert Poly-konzentrat, dat 40 %
P 2 0 5 , 10 % N en de elementen magnesium, mangaan, koper, borium en zink bevat en
polyfosfaat, waaraan dezelfde neven-elementen in gelijke hoeveelheden zijn toegevoegd.
Behalve de vier fosfaatvormen werden ook nog drie fosfaatgiften aangehouden. De proef
werd uitgevoerd als potproef met tomaten, ras Moneymaker.
Uit de opbrengstgegevens bleek, dat meer fosfaat een hogere opbrengst gaf en een
betere kwaliteit in verband met het minder voorkomen van waterziek. Tussen de vier
fosfaatobjecten kwamen echter met betrekking tot de totaal opbrengst en de kwaliteit
van de oogst geen belangrijke verschillen naar voren. In dit geval was dus de fosfaatwerking van dubbelsuperfosfaat, Albert Poly-konzentrat en zuiver polyfosfaat gelijk, terwijl het toevoegen van genoemde spore-elementen geen effect had.

9.

GEWASONDERZOEK

Voor het opstellen van een bemestingsadvies is niet alleen de hoedanigheid van de
grond van belang, doch dient tevens een inzicht omtrent de bijzondere voedingseisen van
het desbetreffende gewas aanwezig te zijn. Wat betreft dit laatste is weinig bekend en zijn
in Nederland slechts sporadisch onderzoekingen verricht. In verband daarmede werden in
het afgelopen jaar de gewassen sla en tomaat in onderzoek genomen. Daarbij werden
regelmatig van tijd tot tijd bemonsteringen uitgevoerd en omvangrijke gewasanalyses
verricht. Het ligt in de bedoeling dit onderzoek verder uit te breiden.
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ONDERZOEKBETREFFENDEORGANISCHMATERIAAL
INDEGROND
DE BESTANDDELEN VAN POTGROND
J. C. VAN LEEUWEN
Op het merendeel van de bedrijven wordt de
potgrond gebruikt voor het opkweken van uiteenlopend plantmateriaal zoals sla, bloemkool,
tomaten en komkommers, terwijl op veel bedrijvenhetmengseltevenseenonderdeelzalvormen
van degrond in dezgn.tompotten. Het mengsel
moet goed persbaar en daarbij voldoende kluithoudend zijn. Het moet poreus blijven en water
op kunnen nemen.
Veelal zal worden uitgegaan van één en hetzelfde mengsel dat, afhankelijk van de te stellen
eisen, aanvulling behoeft b.v. in de vorm van
kunstmest voor een voedselrijk mengsel of in de
vormvan turfmolm voor een armmengsel. Voor
het gebruik van het mengsel ter vulling van
tompotten is het mengen of aanvullen met
± 50 % grond van het eigen bedrijf aan te
bevelen. Dit om een zogoed mogelijk aangepast
mengsel in de potten te hebben, zodat doorwortelen van de planten in eigen bodem beter
mogelijk is.
Het samenstellen van een potgrond, die aan
het gestelde voldoet, vereist zorgvuldigheid.
Zorgvuldigheid voor wat betreft:
a. Het kiezen van de benodigde materialen.
b. Het samenstellen en mengen.
c. Het gereed maken voor het gebruik.
a. Het kiezen van de benodigde materialen.
In de handel zijn materialen van sterk uiteenlopende aard en samenstelling te verkrijgen,
waarvan goede potgronden zijn samente stellen.
Het voornaamste bestanddeel, dat tot heden gebruikt wordt, is veen in verschillende vormen.
Het in de handel zijnde veen is direct onder te
verdelen in zgn. hoogveen en laagveen.
Hoogveen.
Het hoogveen wordt veelal afgeleverd als de
zobekendeturfmolm. Dit materiaal isvrijhomogeen van samenstelling; ook wat betreft de
chemische samenstelling. Het heeft een hoog
gehalte aan organische stof (75 à 80 % ) . Bovendien bezit het veel veerkracht, kan het gemakkelijk en veel water opnemen en krimpt en
verpulvert het bij uitdrogen niet van betekenis.
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Voedende bestanddelen worden in turfmolm
weinig aangetroffen. Turfmolm leent zich uitermate goed om te vette of te zware potgrond te
verschralen. Ook wanneer potgrond bij het gebruik te nat blijkt te zijn geeft het bijmengen
van droge molm snel een verbetering van de
potgrond te zien.
IndehandelisDuitsbolsterveen te verkrijgen,
dat, wat samenstelling betreft, ongeveer te vergelijken is met turfmolm. Het bevat echter meer
zgn. zwart veen en is daardoor minder homogeen. De persbaarheid is beter dan van turfmolm.
Voorts is sinds kort in Nederland ook nat geperste bolster (turfmolm) te verkrijgen. Dit
laatste wijkt van de gewone turfmolm alleen af
in het vochtgehalte. Het is daarbij ± ƒ 0.50
per baal goedkoper dan droge molm.
Laagveen.
Het laagveen, dat in het Westen van het land
tekoopwordt aangeboden, kan in samenstelling
en kwaliteit sterk uiteenlopen. Bekend is o.a.
het zgn. Wilnisser veen. Het veen onder deze
naam in de handel gebracht is veelal restveen
uit de droogmakerijen. Het restveen varieert van
slibhoudend bosveen tot sterk slibhoudend
rietveen. Laatstgenoemde veensoort is ongeschikt. Het bevat relatief te weinig organisch
materiaal (maximaal 50 % ) , dat snel krimpt
en daarbij gemakkelijk verpulvert. De pH is
veelal te laag, terwijl hoge ijzer- en aluminiumcijfers worden gevonden. Het bosveen en het
zeggebosveen is veel beter, doch maakt bij vele
afgravingen slechts eenklein percentage uit. Het
gehalte aan organische stof schommelt rond
60 %, terwijl de ijzer- en aluminiumcijfers veelal voldoende laag zijn. Genoemd restveen kan
door een hoge droge ligging sterk ingedroogd
zijn. Algemeen kan gesteld worden dat Wilnisser veen te veel in samenstelling en kwaliteit
schommelt en daardoor alsminder geschikt moet
worden gekwalificeerd. Het bovenstaande is
eveneens van toepassing op het veen en het
venige materiaal uit de omgeving van de Rotte
(o.a. Prins Alexanderpolder en de Boterdorpsepolder in Zuid-Holland).

Afb. 1.
Het Vinkeveense veen
op de zgn. zetakker.

Van veel gelijkmatiger samenstelling is het
veen, dat gewonnen wordt op de Vinkeveense
plassen: Vinkeveens veen. Veelal wordt dit veen
als baggeiveen verkocht. Alhoewel het materiaal
uit het water gewonnen wordt, moet de nadruk
niet gelegd worden op het woord „bagger".
Vinkeveeris veen heeft een hoog gehalte aan
organische stof ( ± 70 %). Het blijft na drogen
veelal redelijk goed veerkrachtig, terwijl krimp
bij het gebruik als potgrond niet in betekenende
mate optreedt. Wel moet het veen tijdig worden
gekocht, waarbij de eis gesteld moet worden,
dat het veen voldoende uitgezakt en reeds voor
een groot deel doorlucht is (afb. 1).
Vinkeveens veen heeft een vrij homogene samenstelling; het verdraagt enige „mishandeling"
in de vorm van drogen en persen en is goed te
verwerken. Het feit, dat het veen soms te veel
keukenzout bevat, kan een bezwaar genoemd
worden, doch door een tijdige opslag en eventueel doorspoelen, kan dit bezwaar vrij gemakkelijk worden ondervangen.
Duinpanveen wordt eveneens vrij veel ter verwerking aangeboden. Door het hoge gehalte aan
zand, heeft het veen een lager gehalte aan organische stof (maximaal 5 0 % ) . Duinpanveen is
over het algemeen goed „veraard". Wordt in alle
veensoorten het fosfaat meer of minder sterk gebonden, in het duinpanveen is dit in sterke mate
het geval. De p H ligt over het algemeen gunstig.
Het duinpanveen is na vermalen vrij homogeen
van samenstelling. Als onderdeel van potgrond
is het echter slechts matig geschikt; dit voornamelijk door de fijnheid van het materiaal.

Bagger.
In diverse veengebieden wordt uit de plassen
en watergangen bagger „getrokken" en ter verkoop aangeboden. Waar het „molmig goed" betreft, is dit materiaal wel geschikt om potgrond
samen te stellen. Het fijnere materiaal heeft het
bezwaar, dat het lang te voren gebaggerd moet
zijn, wil het voldoende doorlucht kunnen zijn.
Het doormaken van een vorstperiode is voor dit
materiaal eigenlijk noodzakelijk. Is het voldoende doorlucht, dan heeft het zeer goede eigenschappen voor de toepassing bij plantmateriaal,
dat in de potten wordt doorgeweekt. Hiervoor
kan dit zwaardere uitgangsmateriaal zonder bezwaar worden gebruikt. Voor perspotten is het
materiaal minder geschikt. Het baggermateriaal
is te fijn, waardoor het te veel „smeert" en de
kluit te snel opdroogt. Voor het gebruik in
stenen potten is het zeker geschikt.
Bladaarde.
Het onder de naam bladaarde in de handel
gebrachte materiaal is afkomstig uit bosrijke
streken. Veelal is het verschil tussen bladbagger
en bosgrond niet groot. De samenstelling is sterk
afhankelijk van het „hout", waarvan het materiaal uiteindelijk afkomstig is. Veel eikenblad is
niet gunstig. In het algemeen heeft het gunstige
eigenschappen. Wanneer het materiaal een voldoende vóórvertering heeft ondergaan, leent het
zich heel goed voor de verwerking in potgrond.
Bosgrond.
Een produkt, dat de laatste jaren nogal aangeboden wordt, is de bosgrond. Het gehalte aan
organische stof schommelt tussen 25 en 50 %.
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Alleen wanneer het uit specifiek loofhoutbos
komt, is de p H veelal goed. Bosgrond afkomstig
uit dennenbos, zgn. naaldengrond, heeft alleen
waarde als verschralend materiaal in kalkrijke
potgronden.

Vooral wanneer van een mengsel met veel
turfmolm wordt uitgegaan is Schiedammer
(dunne gemengde mest) een produkt, dat binding en daardoor structuur kan brengen in een
overigens spoedig te rul mengsel.

Verschralend

b. Het samenstellen en mengen.

materiaal.

Stadsvuilcompost vormt een overgang van
organisch materiaal naar meer mineraal materiaal
met een vrij laag gehalte aan voedende bestanddelen. Reeds jaren wordt gezeefd stadsvuil gebruikt als onderdeel van potgrond. Door het
veelal hoge kalkgehalte van de „belt" wordt de
p H vrij hoog opgetrokken. Ongeveer hetzelfde
kan gezegd worden van de V.A.M.-compost
(Schiedam-Delft). Uit proeven is gebleken, dat
door bijmenging van dit materiaal tot maximaal
15 volume procenten een goede potgrond kan
worden verkregen.
Veel verschralend materiaal in de vorm van
zand is niet nodig, veelal zelfs niet wenselijk
(onvoldoende kluitvastheid). Al naar de „vetheid" van de gebruikte materialen varieert de te
gebruiken hoeveelheid van 5 tot 15 % .
Belangrijk in verband met de kwaliteit van
duinzand is, dat het geen of weinig slibdelen
bevat, alsmede niet te veel schelpen. Ook sterk
roestig zand is veelal van matige kwaliteit. Het
geschiktst is het zgn. „blonde" kalkhoudende
duinzand.
Niet te grof rivierzand heeft eveneens gunstige eigenschappen. Naar verhouding kan met
minder zand worden volstaan dan bij het gebruik
van duinzand. Rivierzand is aanmerkelijk grover
en werkt daardoor meer verschralend in de potgrond.
Organische mest.
In potgronden wordt vrij algemeen gebruik
gemaakt van organische mest, vanwege de voedende bestanddelen. Het is natuurlijk mogelijk
de organische mest te vervangen door kunstmeststoffen. In de praktijk is echter gebleken, dat
voeding, in de vorm van organische mest toegediend, beter bewaard blijft en geleidelijker
ter beschikking komt.
Als organische mest wordt veelal gebruik gemaakt van rotte mest. De samenstelling en kwaliteit hiervan kan vrij sterk variëren. Belangrijk
is de wijze van bewaren op de boerderij en later
op het eigen bedrijf. Met de rotte mest kan veel
onkruidzaad op het bedrijf gehaald worden.
Voorts kan rotte mest te veel keukenzout of
andere schadelijke stoffen bevatten. Rotte mest
moet men daarom tijdig betrekken van een betrouwbaar adres.
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Na het bovenstaande is het duidelijk, dat een
veelvoud van samenstellingen gemaakt kan
worden. In de praktijk heeft de plaatselijke
handel veel invloed. Wat de handel brengt,
wordt gebruikt. Wanneer echter de vraag naar
een bepaald produkt toeneemt, komt dit vrij snel
beschikbaar.
Belangrijk is, dat een mengsel wordt verkregen, dat voor alle soorten planten te gebruiken is. Het moet daarbij goed persbaar zijn. Dit
is alleen mogelijk bij een grondmengsel met
een bestendige structuur (afb. 2). Een goed
persbaar mengsel is ook goed te gebruiken in de
stenen pot, op de stelling en in de zaai- of verspeenbakken. In de praktijk komt dit veelal neer
op een mengsel van de volgende samenstelling
(alles uitgedrukt in volume procenten):
van 60-80 % veen,
van 10-15 % rotte mest,
van 5-15 % zand,
van 10-15 °/c droge turfmolm.
Zeer belangrijk bij het samenstellen en mengen van potgrond is, dat dit tijdig gebeurt. Tenminste een half jaar voor het gebruik moeten de
materialen aangevoerd worden. Het veen of het
venige materiaal kan dan voldoende doorluchten,
de rotte mest vóórverteren. De genoemde materialen moeten enige malen worden omgezet
en zonodig met de freesmachine doorgeslagen.
Is het materiaal voldoende doorlucht, dan
wordt de hoop opgezet, de rotte mest laagsgewijze tussen de overige materialen. Rond en op
de grondhopen moet het onkruid worden geweerd. Er moet voor een goede waterafvoer
gezorgd worden. Na verloop van 1 à 2 maanden
wordt de hoop omgezet. Dit omzetten moet 1à 2
maal worden herhaald. Daarna moet een goed
gemiddeld grondmonster worden gestoken. In
het advies, dat hierop volgt, wordt aangegeven
hoeveel kunstmest of andere stoffen eventueel
moeten worden toegevoegd. Veelal kan de kunstmest kort voor het gebruik worden doorgemengd. Om de vastlegging van fosfor tegen te
gaan, is dit soms zelfs gewenst. Belangrijk is
hierbij weer, dat men zich aan de opgegeven
hoeveelheid houdt en het doormengen zorgvuldig uitvoert.
c. Het gereed maken voor het gebruik.
Op steeds meer bedrijven gaat men er toe

Goede structuur.

over de potgrond voor het gebruik te stomen.
Dit voornamelijk om de onkruidzaden te vernietigen, terwijl hierdoor tevens een waarborg
verkregen kan worden, dat de grond vrij is van
ziektekiemen. Voorts wordt door het stomen het
hornogenisatieproces in de grond aanmerkelijk
versneld.
Is de potgrond aldus klaargemaakt, dan verdient het aanbeveling het geheel door een grondmolen te draaien. Wanneer zulks nodig is, n.1.
als het geheel nog wat vochtig is, wordt wat
droge molm doorgemalen, alsmede de opgegeven
hoeveelheid kunstmest. Bij het persen is het
noodzakelijk het mengsel nat te maken. Het mag
echter beslist niet natter worden gemaakt dan
voor een goede persbaarheid nodig is.
Nog al te veel wordt gewerkt met grondmengsels, die niet aan de hier behandelde eisen
voldoen (zie afb. 3 ) . Door onderzoek wordt
gepoogd een meer stabiel produkt te verkrijgen.
Gedacht wordt aan een mengsel waarin lichte
klei of zware zavel is verwerkt.

Afb. 2.

Slechte structuur.

Afb. 3.
Het gevolg van verkeerd uitgangsmateriaal.
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D E CHEMISCHE SAMENSTELLING V A N P O T G R O N D
J. P. C. K N O P P E R T
Bij het chemisch grondonderzoek van diverse
soorten potgrond, is in de loop der jaren gebleken, dat de volgende afwijkingen in de chemische samenstelling herhaaldelijk en veelvuldig
voorkomen.
1. De potgrond is te zout of te rijk.
a. De potgrond heeft een te hoog keukenzoutgehalte (NaCl). Meestal heeft dan één der uitgangsmaterialen een te hoog keukenzoutgehalte
b.v. zout veen.
b. De gloeirest (totale zoutconcentratie) is
te hoog. W e onderscheiden hierbij twee mogelijkheden. Enerzijds komt een hoge gloeirest
voor, gecombineerd met hoge cijfers voor stikstof, fosfaat en kali. In dit geval is er meestal te
veel kunstmest of organische mest door de potgrond gewerkt. Anderzijds kan een hoge gloeirest voorkomen, zonder dat de potgrond rijk is
aan voedingsstoffen. Dit laatste zien we dikwijls
wanneer bij de bereiding van de potgrond een
flink percentage verse bagger wordt gebruikt.
Mogelijkheden voor verbetering van te zoute
enjof te rijke potgrond.
In principe bestaan er twee mogelijkheden om
een te zoute of te arme potgrond te verbeteren:
a. De potgrond uitspoelen. Hierbij moet de
hoop regelmatig en vlak worden uitgespreid,
terwijl voor een goede waterafvper onder de
hoop door draineerbuisjes gezorgd moet worden.
Het is vanzelfsprekend aanbevelenswaardig om
het resultaat van het spoelen door chemisch
grondonderzoek te laten controleren. Dit gebeurt wanneer de uitgespoelde hoop eerst weer
een keer flink is doorgewerkt.
b. Vermengen met arme, niet zoute grond.
Hiervoor kan men een goede veengrond en ook
wel een mengsel van turfmolm en zand in de
verhouding 4 : 1 gebruiken.
Uitspoelen zal meestal geschieden bij grond
met een te hoog keukenzoutgehalte; dit zout
spoelt n.1. vrij gemakkelijk uit. Vermengen met
arme grond zal meestal plaatsvinden bij te rijke
potgronden. Beide methoden hebben nadelen.
Het uitspoelen stuit dikwijls op bezwaren van
technische aard. Het vermengen met arme grond
geeft dikwijls het bezwaar, dat het werk, vooral
bij een flinke hoeveelheid, te omvangrijk wordt.
Wanneer men uitgaat van niet zout uitgangsmateriaal en bij het mengen niet te veel kunstmest of organische mest wordt gebruikt, zullen
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de bovengenoemde werkzaamheden meestal niet
nodig zijn.
In de praktijk wordt nogal eens de mening
naar voren gebracht, dat in potgrond, die volgens de geldende maatstaven te zout of te rijk
is, de planten goed groeien. Dit kan inderdaad
het geval zijn. Hierbij moet echter met de volgende factoren rekening worden gehouden:
a. Naast de chemische toestand van de grond
speelt bij de opkweek van plantmateriaal de
fysische toestand, dit is het geheel van omstandigheden met betrekking tot water- en luchthuishouding en temperatuur in de grond, een
zeker zo belangrijke rol. Laatstgenoemde factoren kunnen niet in een analysecijfer tot uitdrukking worden gebracht, doch oefenen wel een
grote invloed uit op de groei. Bij een uitstekende fysische toestand van de potgrond, zal over
het algemeen eén wat hoger zoutgehalte of een
wat hogere voedingstoestand door de planten
getolereerd kunnen worden.
b. Het komt nogal eens voor, dat men de
planten wat gaat afharden omdat men door omstandigheden op het tijdstip, dat de planten voldoende ontwikkeld zijn, nog niet kan uitplanten.
Men zal onder deze omstandigheden de planten
weinig water geven. Naarmate een grond minder
vocht bevat, mag deze ook minder zout zijn. Het
is dus vooral met betrekking tot het afharden en
bewaren van de planten gewenst, de geldende
normen voor zout en voedingsstoffen niet ver
te overschrijden.
2. De potgrond is te zuur.
Hierbij doen zich weer twee mogelijkheden
voor:
a. De potgrond is kalkarm en heeft een te
lage pH. Evenals bij het keukenzoutgehalte is dit
een kwestie van uitgangsmateriaal. Door wat
kalkmergel door de potgrond te mengen, niet
meer dan 2 à 3 kg per m3, kan meestal een voldoende hoge p H worden bereikt.
b. De potgrond is kalkarm en heeft een lage
pH, doch bovendien hoge cijfers voor ijzer en
aluminium. Dit laatste is een aanwijzing, dat bij
het samenstellen materiaal gebruikt is (veen),
dat indrogende eigenschappen heeft. Daar we
bij potgrond juist op het gebied van water- en
luchthuishouding zulke hoge eisen moeten stellen, moet worden ontraden, zulke potgronden te
gebruiken. Bovendien wordt in dergelijke grond

Afwijking in potgrond met ah gevolg een ongelijke ontwikkeling
van de planten. Enkele planten
staan doorgeworteld in de kasgrond.

het fosfaa.t gemakkelijk vastgelegd in onopneembare verbindingen en we weten uit ervaring, dat
in de opkweekperiode de fosfaatvoorziening
toch al gemakkelijk stagneert. Wanneer men
echter goed uitgangsmateriaal kiest en vooraf
laat onderzoeken, kan ook dit worden voorkomen.

Om dit tegen te gaan kan men de planten begieten met een oplossing van kalisalpeter of
kalksalpeter, 50 gram kunstmest op 10 liter
water. Na de behandeling moeten de planten
met schoon water worden nagebroesd, om verbranding te voorkomen.

3- Slechte menging.

Dit treedt nogal eens op in potgronden, die
door de kweker zelf worden gemaakt. Er is dan
teveel bagger of tuingrond doorgewerkt. Het is
wenselijk, dat het organische stofgehalte van
potgrond niet lager is dan 1 5 % . Door te mengen
met een goede veengrond of turfmolm kan men
het gehalte organische stof op de gewenste hoogte brengen.
Tot slot nog enkele algemene opmerkingen
over de chemische samenstelling van potgrond.

Dikwijls geven twee monsters potgrond uit
dezelfde hoop, na onderzoek een min of meer
verschillende uitslag. Dit is dan een gevolg van
het feit, dat de hoop niet voldoende homogeen
is. In dit verband moet vroeg worden begonnen
met het samenstellen van de potgrond. De te
verwerken materialen moeten gezamenlijk meerdere keren worden omgezet. Ook na het doorwerken van de kunstmest moet nog een paar
keer worden omgeschept. Dit is de enige manier
om een goed homogeen mengsel te verkrijgen. In
de praktijk wordt aan het homogeniseren nog te
weinig aandacht besteed.
4. Te arme potgrond.
Ook te arme potgronden komen voor, zij het
niet zo vaak als te rijke potgronden. In veel
gevallen is de fosfaattoestand te laag, hetgeen
vooral bij de opkweek van plantmateriaal direct
naar voren komt. Daarom dient men kort voor
het gebruik nog wat superfosfaat door te werken, b.v. 1 kg per m3. Dit is althans in de
meeste gevallen aan te bevelen. Hoewel het niet
20 dikwijls voorkomt, kunnen stikstof- en kaligebrek eveneens in de opkweekperiode optreden.

5. Te laag gehalte organische stof.

Ie. Voor het opkweken van sla-, andijvie- en
bloemkoolplanten moet men een armer mengsel
gebruiken dan voor tomaat en komkommer.
2e. Bij tomaat en komkommer kan het zaaien
en verspenen in tamelijk arme mengsels plaatsvinden. Voor het oppotten is een rijker mengsel
nodig. Wanneer men voor beide doeleinden eenzelfde mengsel gebruikt, is de kans groot, dat bij
het zaaien en verspenen de planten in een te rijk
mengsel staan, waardoor ze slecht wortelen. Gaat
men uit van een armer mengsel, dan kunnen
aan het eind van de opkweek de planten gebreksverschijnselen gaan vertonen.
3e. Laat potgrond altijd voor het gebruik
onderzoeken op chemische samenstelling.
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1. PROEF MET BROEIMATERIALEN BIJ KOMKOMMERS
Op de nieuwe proeftuin te Delft werden bij een teelt van platglaskomkommers enkele
broeimaterialen vergeleken, n.1.: paardebroeimest, V.A.M, broeimest (met en zonder
toevoeging van zwavel) en bolkaf. De temperatuur lag bij bolkaf in de eerste 14 dagen
steeds 2 à 3°C hoger dan bij de overige broeimestsoorten. Na 14 dagen verdwenen de
temperatuurverschillen.
Bij het oogsten zijn de vruchten steeds gesorteerd en geteld. Doordat de rij met bolkaf
pas ongeveer een week later geplant kon worden dan de overige rijen, bleef de opbrengst
hier aanvankelijk iets achter. Omstreeks half juli was deze achterstand ingehaald. De
ongezwavelde V.A.M, broeimest gaf vanaf eind juni een iets hogere opbrengst dan de
overige broeimestsoorten. Andere oogstverschillen zijn niet waargenomen.

2. PROEF MET HUMON, VOLLHUMON EN ORGANO
Doordat de prei pas in het voorjaar geoogst werd, toen de planten begonnen door te
schieten, konden geen betrouwbare gegevens worden verzameld. Een nateelt van bonen
mislukte, door het zeer natte weer in de zomer. Het proefveld is opgeheven, doordat een
noodzakelijke uitbreiding van opslagruimte gedeeltelijk op het proefveld kwam te liggen.

72

blz. Fenologische en klimatologische waarnemingen.
75
75

1. Temperatuurwaarnemingen in het voorjaar.
2. Lichtmetingen onder glas.
Cultuurproeven.

76
78
80

Grondverwarming bij de opkweek van vroege stooktomaten, J. H. Groenewegen.
Het remmen van fresia-knollen, A. G. A. van der Nes.
Het enten van tomaten, Ir. L. Bravenboer.

82

1. Gebruik van plastic.

82

2. Het gebruik van ventilatoren in kassen.

82

Proeven met bloemen en bloembollen.
3 . Proev

82
83
83
83
84
84
84
84
84
85
85
85
86
87
87
87
87
87
87
88
88
88
88
88
89
89
89

a. Bewaartemperatuurproeven bij Nerine undulata.
b. Invloed van de grondtemperatuur op de groei en bloei van knol-fresia's.
c. Bewaartemperatuurproeven met fresia's.
d. Remproef bij fresia-knollen en -kralen.
e. Vergelijking van voortplantingsmateriaal, afkomstig van kralen en bladkralen.
f. Vroegbloei bij Iris Wedgwood.
g- Winterbloeiende leeuwebekken.
4. Teeltwijze van tomaten.
a.
b.
c.
d.
e.

Het enten van tomaten op een kurkwortelresistente onderstam.
Proeven met een kurkwortelresistente onderstam voor tomaten in de praktijk.
Proeven met tompotten.
Herfstteelt van tomaten.
Doorteeltproef met stooktomaten.

5. Teeltwijze van aubergine en paprika.
a. Het enten van aubergines op tomaat.
b. Het enten van aubergines op verschillende Solanaceeën.
c. Het enten van paprika op verschillende Solanaceeën.
6. Teeltwijze van sla.
a. Planttijdenproef bij sla in de praktijk.
b. Het luchten bij herfstsla.
c. Het gebruik van perspotjes voor een voorjaarsteelt in een koud warenhuis.
7. Teeltwijze van meloenen en komkommers.
a.
b.
c.
d.
e.

Meloenencultuurproef.
Plantafstandenproef bij meloenen.
Het enten van meloenen op verschillende onderstammen.
Plantafstandenproef bij herfstkomkommers.
Het enten van komkommers op verschillende onderstammen.
73

F E N O L O G I S C H E E N KLIMATOLOGISCHE W A A R N E M I N G E N

1. TEMPERATUURWAARNEMINGEN IN HET VOORJAAR
Het is bekend, dat de teelt van koude tomaten in het Westland langs de kust betere
resultaten afwerpt dan in deKring. Het isbelangrijk teweten in hoeverre klimatologische
factoren een rol spelen en in hoeverre de toestand van de grond doorslaggevend is. Om
hierin een beter inzicht te krijgen zijn op betrekkelijk grote schaal temperatuurwaarnemingen gedaan in 's-Gravenzande enerzijds en in Berkel en Bleiswijk anderzijds. Zowel
lucht- als grondtemperaturen zijn gemeten.
Uit de waarnemingen kwam naar voren, dat de verschillen tussen de 3 gebieden soms
vrij groot waren. De gemiddelde minimumtemperatuur was in de periode van 21 maart
t/m 29 mei te 's-Gravenzande 5.7°C, te Bleiswijk 4.9°C en te Berkel 4.2°C. In mei is in
het gebied rond 's-Gravenzande in het geheel geen temperatuur beneden het vriespunt
voorgekomen, terwijl in deze maand in de andere twee gebieden juist de laagste temperaturen werden genoteerd. De laagste temperatuur in mei was in 's-Gravenzande 0.4°C, in
Bleiswijk -3.7°C en in Berkel -3.Q°C.

2. LICHTMETINGEN ONDER GLAS
De lichtmetingen met behulp van twee adderende lichtmeters werden voortgezet.
Hierbij bleek het lichtverlies in een Venlo-warenhuis gemiddeld 14 % lager te zijn dan
in een warenhuis gedekt met éénruiters. Midden in de winter bedroeg dit verschil 18 %.
Gestreefd wordt naar uitbreiding van de apparatuur, waardoor het mogelijk zal worden
meer dan één object gelijktijdig te onderzoeken.
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CULTUURPROEVEN
G R O N D V E R W A R M I N G BIJ DE OPKWEEK V A N VROEGE

STOOKTOMATEN

J. H. GROENEWEGEN
Als de tomaten in bakjes boven een verwarmingsbuis worden gezaaid, wordt eigenlijk het
principe grondverwarming al toegepast. Aldus
is grondverwarming niets nieuws. Ook bij het
gebruik van tabletten met hieronder verwarmingsbuizen is van grondverwarming sprake.
Op de echte stooktomatenbedrijven komen in
de trekkassen echter geen tabletten voor en toen
enkele jaren geleden proefsgewijs in de trekkasbodem verwarmingsinstallaties werden aangebracht, werd een oud principe op een nieuwe
manier toegepast. Nu er inmiddels tientallen
bedrijven zijn, waar bij de opkweek van vroege
stooktomaten van een speciale grondverwarming
gebruik gemaakt wordt en de resultaten zonder
uitzondering zeer goed zijn, is een toenemend
gebruik van deze installaties te verwachten.
Welke grondtemperatuur is gewenst?
Gewenst is een grondtemperatuur van rond
15°C. Als de planten worden verzet (b.v. worden opgepot) zal een enkele graden hogere temperatuur het aanslaan bevorderen en aldus een
gunstige invloed op de planten uitoefenen. Is
een plant eenmaal goed aan de groei, dan is het
niet direct bezwaarlijk als de temperatuur eens
even onder de 15°C daalt. Beschadiging treedt
dan niet zo snel meer op. Wel wordt de fosfor-

voeding dan aanzienlijk minder, evenals de
groeisnelheid.
Welke

luchttemperatuur?

Het is iedere tomatenteler bekend, dat de
luchttemperaturen, die op een bepaald moment
moeten worden aangehouden, ten nauwste samenhangen met de hoeveelheid licht. In november, december en januari, wanneer de stooktomaten worden opgekweekt, zijn daarom nachttemperaturen van 10-12°C en dagtemperaturen
van 16-18°C zeer geschikt. Alleen door invloed
van de zon mogen de dagtemperaturen nog
enkele graden stijgen. Bij hogere temperaturen ontstaat een verkeerde temperatuur-lichtverhouding met als gevolg gerekte en weinig
stevige planten. Geeft men echter bovengenoemde luchttemperaturen en er is geen grondverwarming, dan is het niet mogelijk de grond voldoende op temperatuur te houden.
,,Rotpoot" en ongelijkmatigheid van de planten.
Als de planten moeten aanslaan en de grondtemperatuur is laag, dan worden de plantjes
ernstig in de groei gestoord. Speciaal bij het
oppotten in betrekkelijk grote potten en natte
potgrond doet zich de moeilijkheid van het te
lang koud blijven van de grond voor. Als gevolg

Gaasverwarming: Bij gebruik van
een thermostaat kunnen de potten
hier zonder meer op worden neergezet.
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hiervan kunnen de zaadlobben voortijdig afsterven. Op de lobben vestigt zich dan weldra
de Botrytisschimmel, welke via de dode lobben
ook de poot van de plant aantast. Ook ontstaan
onder deze omstandigheden planten van ongelijkmatige grootte.
Waarom

grondverwarmïng?

Om bovengenoemde moeilijkheden zoveel
mogelijk te voorkomen wordt kort voor, tijdens
en kort na het oppotten een hoge luchttemperatuur aangehouden. Via de lucht wordt aldus de
grond verwarmd. Een tijdelijk ongunstige temperatuur-lichtverhouding is hierbij echter onvermijdelijk en door een afzonderlijke grondverwarmïng kan dit bezwaar worden ondervangen.
Verder is gebleken, dat andere ongunstige omstandigheden, die het aanslaan van de planten
tegengaan, b.v. een wat zoute potgrond, veel
minder schadelijk zijn als de grond een voldoende hoge temperatuur heeft.
Grondverwarming behoeft weinig of niets
te kosten. Als de grond n.1. via de lucht moet
worden verwarmd, kost dit aanzienlijk meer
brandstof dan wanneer dit via een afzonderlijke
grondverwarming plaats vindt. Een nadeel van
grondverwarming is de vergrote kans op aantasting door wortelknobbelaaltjes.
Warmtvaterbuizen.
Bij grondverwarming door middel van warmwaterbuizen in de bodem kunnen deze buizen op
een diepte van ± 35 cm worden aangebracht.
Een ondiepere ligging geeft weldra moeilijkheden met de grondbewerking. Een te diepe
ligging heeft het gevaar, dat de warmte te veel
naar beneden trekt, speciaal op gronden met een
hoge grondwaterstand.
Gebleken is, dat duims-buizen groot genoeg
zijn, mits van pompcirculatie gebruik wordt gemaakt. De buizen kunnen desnoods op de bovengrondse verwarmingsinstalatie worden aangesloten. Wel moeten goede afsluiters aanwezig
zijn, opdat de grondverwarming ook weer tijdig
kan worden afgesloten. Ideaal is een zodanige
aansluiting, dat grondverwarming en luchtverwarming afzonderlijk in- en buiten-bedrijf kunnen worden gesteld. Door de ondergrondse buizen laat men zoveel mogelijk water met een niet
al te hoge temperatuur stromen om aankoeken
rond de buizen te voorkomen. Moet toch water

van een hoge temperatuur worden gebruikt, dan
laat men de grondverwarming bij voorkeur een
niet al te lange tijd aanstaan.
Per normale warenhuiskap worden twee of
drie buizen aangebracht. Bij drie buizen krijgt
men een regelmatiger temperatuurverdeling aan
de oppervlakte. Als men de potten aanvankelijk
midden boven de buizen tegen elkaar zet, kan
echter ook met twee buizen worden volstaan.
Gaasverwarming.
Gaas onder een spanning van 40 volt kan ook
zeer goed voldoen. Een voordeel van gaas ten
opzichte van warm water is de zeer gelijkmatige
verdeling van de temperatuur. Ook kan de temperatuur gemakkelijker binnen bepaalde grenzen
worden gehandhaafd, vooral als van een thermostaat gebruik gemaakt wordt. Omdat een veel
dunnere grondlaag wordt verwarmd, zijn ongetwijfeld de kansen op toename van „Knol"
ook minder groot. Het gaas kan n.1. zonder
meer over de trekkasbodem worden uitgerold.
Beschikt men echter niet over een thermostaat
om de temperatuur van de potgrond te regelen,
dan is het wellicht beter om ook het gaas enkele
cm in te graven of met kweekgrond te bedekken.
De potten kunnen dan iets worden ingegraven
waardoor de schommeling van de temperatuur
in de potten kleiner wordt.
Een nadeel van gaasverwarming vormen de
hogere kosten. Zowel de investering als de
jaarkosten zijn hoger. De jaarkosten hangen
sterk samen met de prijs, die voor stroom moet
worden betaald. Gemiddeld kunnen de jaarkosten van gaasverwarming bij een stroomprijs
van 5 cent per kwh op ± 75 cent per trekkasraam worden begroot.
Het doordringen van de warmte in de potten.
Staan de potten zonder meer boven de grond
en geheel vrij van elkaar, dan dringt de warmte
vanuit de grond via de bodem de potten wel
binnen, doch het afkoelingsoppervlak van de
pot is dan zodanig groot, dat een deel van de
grond in de pot toch niet de gewenste temperatuur bereikt. Dit is vooral bezwaarlijk als extra
lage luchttemperaturen worden aangehouden.
Het is daarom goed de potten, zolang de plantgrootte dit toelaat, tegen elkaar te plaatsen, de
potten een weinig in te graven, of wat losse
kweekgrond er tussen aan te brengen.

iip
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H E T R E M M E N V A N FRESIAKNOLLEN
A. G. A. V A N DER NES
Een volledige teelt van knolfresia's kan verdeeld worden in een groeiperiode en een rustperiode. De duur van de groeiperiode is 7 à 8
maanden, die van de rustperiode 4 à 5 maanden.
Dit is b.v. het geval wanneer regelmatig in de
maand september wordt geplant en in de maand
april wordt gerooid. Het oogsten van de bloemen kan dan plaats vinden gedurende de maanden januari tot maart, afhankelijk van het ras
en de kastemperatuur.
Gedurende de rustperiode is het noodzakelijk
om de knollen een warmtebehandeling te geven,
daar anders de hergroei niet verzekerd is. Deze
behandeling bestaat uit het bewaren van de knollen gedurende ± 3 maanden bij 31°C. Het kan
echter noodzakelijk zijn om de rustperiode aanmerkelijk te verlengen, omdat in verband met
spreiding van werkzaamheden, kans op betere
bloemenprijzen of andere oogmerken de planttijd anders wordt gekozen. De periode tussen
rooien en planten groeit dan soms uit tot 12 of
15 maanden. Wanneer de knollen gedurende die
tijd bij 31°C worden bewaard, drogen zij volkomen uit. Daarom worden zij gedurende 9 of
12 maanden bij ± 13°C bewaard, waarna de
noodzakelijke warmtebehandeling volgt.
Tijdens een bewaring bij ± 13°C zullen de
knollen verpoppen. Aan dit verpoppen zijn echter bepaalde bezwaren verbonden, zoals het verlies aan reservevoedsel, kans op verdroging bij
de kleine maten en vermindering van de handelswaarde. Dit was aanleiding om de mogelijkheid te onderzoeken om fresiaknollen gedurende
lange tijd te bewaren zonder dat bovengenoemde nadelen zoals vochtverlies en verpoppen optreden. Daartoe werden knollen en kralen van
de rassen Buttercup, Snow Queen en Prinses
Marijke van mei tot maart bewaard bij 1, 2, 5,
9, 13, 17 en 20° C. Daarna werd de warmtebehandeling gegeven en omstreeks 10 juni geplant.
Zoals grafiek 1 aantoont, is het inderdaad
mogelijk om verpoppen vrijwel geheel te voorkomen door de kralen bij 1 of 2°C te plaatsen.
Wanneer een hogere bewaartemperatuur wordt
aangehouden, zal in meer of mindere mate
verpoppen plaats vinden. Het sterkst bij
13°C, iets minder bij 9 of 17°C en in geringe
mate bij 5 ° C Bij 20°C waren de meeste knollen
verdroogd. Er treden kleine verschillen op tussen de rassen onderling, zoals de grafiek aantoont. De grote maten vertoonden een grotere
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neiging tot verpoppen dan de kleine maten. De
knollen, die niet verpopt waren, bevonden zich
in prima toestand. Het blijkt dus inderdaad mogelijk om fresiaknollen te bewaren, ook gedurende een zeer lange rustperiode, zonder dat zij
gaan verpoppen en zonder dat zij hiervan ernstige nadelige gevolgen ondervinden.
Daarnaast is het verheugend, dat tijdens de
groei bleek, dat bewaring bij zeer lage temperaturen n.1. 1 of 2°C een gunstige invloed heeft
op de opkomst, het bloeitijdstip en de knolproduktie. Aan de hand van opkomstgegevens
werd de grafiek 2 samengesteld, waaruit blijkt,
dat alle rassen op bijna gelijke wijze reageren
en dat een vervroeging van de opkomst bereikt
werd van ± 9 dagen (grafiek 2 ) . Ook de gemiddelde oogstdatum werd door bewaring bij
1 of 2°C vervroegd met maximaal 15 dagen bij
Buttercup, 18 dagen bij Snow Queen en 15 dagen
bij Prinses Marijke.
Dat het remmen bij 1 of 2°C eveneens een
gunstige invloed uitoefent op de knolproduktie,
is vooral belangrijk bij de teelt van out-side of
buitenfresia's, welke teelt meestal alleen bedreven wordt om de diktetoename en de vermeer-
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Grafiek 2.

dering in aantal van de knollen. Onderstaand
lijstje geeft een beeld van de produktievermeerdering gesplitst in aantal en gewicht. Hierbij is
uitgegaan van 100 planten.
irtemperatu ur
1°C
2°C
5°C
9°C
13°C
17°C

totaal
aantal
192
212
227
150
110
120

aan remmen bij 1 of 2°C de voorkeur te geven
bovenbewaringbij ± 13°C.De temaken kosten
zijn in het eerste geval echter hoger, omdat dit
in een koelcel moet plaatsvinden, terwijl de
meeste kwekers voor de laatste wijze van bewaring zelf de gelegenheid wel bezitten. Met
nadruk moet erop gewezen worden, dat een
proef welke inhet afgelopen jaargenomen werd
om de invloed na te gaan van een warmtebehandeling van 3 maanden 20°C of 1 maand
20°C + 2 maanden 30°C tegenover de gebruikelijke methode van 3 maanden 31°C aantoonde, dat de kans op verpoppen tijdens deze
warmtebehandeling toeneemt, wanneer afgeweken wordt van de laatste methode. Nevenstaande foto geeft hiervan een beeld. Naast de
4 rijen knollen staat de temperatuur, die gegeven werd tijdens de voorbehandeling, en
onder de foto staan de temperaturen, die gegeven werden tijdens de nabehandeling. De
meest linkse rij ontving geen nabehandeling. De
hergroei van deze partijtjes was slecht.

totaal
gewicht
in gi.
1225
1175
975
525
525
500

Evenals dit het geval was bij de snelheid van
opkomen en het bloeitijdstip heeft ook bij de
vermeerdering 5°C nog een zeer gunstige invloed. Het nadeel is echter, dat de kans op
verpoppen bij die temperatuur toeneemt (zie
grafiek 1).
Uit het bovenstaande blijkt, dat er voldoende
redenen aanwezig zijn om in bepaalde gevallen

&
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H E T ENTEN V A N T O M A T E N
IR. L. BRAVENBOER
Reeds jarenlang wordt op het Proefstation
gezocht naar onderstammen voor tomaat, die
resistent zijn tegen de bodemziekten, die deze
teelt bedreigen. Hoewel aanvankelijk goede resultaten bereikt werden met onderstammen, die
resistent waren tegen wortelknobbelaaltjes
(knol) en Verticilium (slaapziekte), bleken
deze in de praktijk niet aan de verwachtingen te
voldoen. Dit werd voornamelijk veroorzaakt
door het feit, dat ze vatbaar waren voor kurkwortel. Daarom is het onderzoek later volledig
geconcentreerd op onderstammen, die resistent
waren tegen kurkwortel. Gedurende lange tijd
heeft dit onderzoek weinig hoopvolle resultaten
opgeleverd. In 1955 werd echter een onderstam
gevonden, die behalve resistentie tegen kurkwortel ook een sterke groeikracht bleek te bezitten. Het betrof hier de Fj^ van de kruising
van de gewone tomaat (Lycopersicum esculentum) met een wilde tomaat (Lycopersicum hirsutum var. glabratum). Met deze onderstam zijn
in 1956 de eerste opbrengstproeven uitgevoerd.
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De groei van de geënte planten was zeer goed
en aan het einde van de teelt bleken ze ongeveer
20 % meer tomaten geproduceerd te hebben dan
de ongeënte planten.
Gezien deze resultaten werd in 1957 de onderstam op grote schaal in de praktijk op zijn
waarde getoetst. Op verschillende grondsoorten
en verent met verschillende tomaatrassen werden
enkele duizenden geënte planten uitgeplant. In
alle proeven gaven de geënte planten een belangrijk hogere opbrengst dan de ongeënte.
Vooral op de laaggelegen veengronden werden
zeer goede resultaten verkregen. De geënte planten brachten hier 50-70 % meer tomaten op dan
de ongeënte. In grafiek 1 is het oogstverloop
van één van deze proeven weergegeven. In de
eerste maand van de oogst was er weinig verschil in opbrengst tussen de geënte en de ongeënte tomaten. Daarna gingen de geënte planten in verhouding tot de ongeënte steeds meer
produceren, zodat aan het einde van de teelt de
opbrengstvermeerdering bijna 50 % bedroeg.
De oorzaak van de opbrengstvermeerdering
blijkt tweeledig te zijn. Ten eerste zijn de vruchten van de geënte planten zwaarder dan die van
de ongeënte, zoals onderstaande tabel duidelijk
demonstreert.
roef
1
2
3
4
5
6

Gemiddeld vruchtgewicht in grammen
Geënt
Ongeënt
69.6
63.1
69.6
60.2
60.1
43.6
69.4
63.0
56.7
76.9
77.2
74.4

Bij deze proeven wogen de vruchten der geënte planten 3-20 gram zwaarder dan die der
ongeënte.
Ten tweede is het aantal vruchten, dat van de
geënte planten geoogst is, vrijwel steeds groter
geweest dan van de ongeënte planten. Dit wordt
niet veroorzaakt door een betere vruchtzetting,
maar door een groter aantal bloemen per bloemtros. De eerste 3 bloemtrossen zijn bij de geënte
en ongeënte planten praktisch even groot, maar
de 4e en volgende trossen hebben bij de geënte
planten belangrijk meer bloemen dan bij de ongeënte. Aldus is het ook verklaarbaar, dat vooral later in het seizoen de produktie bij de geënte planten relatief zo sterk toeneemt.
Een vraag, die ons vooral interesseerde, was,
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geconcludeerd worden, dat geënte planten minstens evenveel tomaten kunnen produceren als
ongeente planten, die op met chloorpicrine ontsmette grond groeiden.
Er kunnen zich bij de geënte planten nog
enkelemoeilijkheden voordoen.Tengevolgevan
het enten treedt een tijdelijke groeiremming op,
hetgeen een verlatend effect op de oogst kan
hebben. Dit kan nog versterkt worden door de
krachtige groei der geënte planten. Het is daarom gewenst het enten vroegtijdig uit te voeren;
vaneenverlatend effect behoeft dan geen sprake
te zijn. Eveneens als gevolg van de sterke groei
kan de kwaliteit der vruchten te wensen overlaten. Vooral bij rassen, die hiervoor gevoelig
zijn, is bij de geënte planten nogal eens wankleurigheid geconstateerd. Ook dit kan echter
worden voorkomen door de planten wat minder
tegieten en zonodig de zoutconcentratie van het
bodemvocht wat op te voeren.
Het enten geschiedt door middel van een
spleet-enting. Indien gedurende een periode van
± zeven dagen voor een voldoend hoge luchtvochtigheid wordt gezorgd, kan op een zeer
hoog slagingspercentage gerekend worden.
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hoe de produktiviteit van geënte planten zou
zijn ten opzichte van planten, die in ontsmette
grond geplant waren. Om hieromtrent gegevens
te verkrijgen zijn enkele proeven opgezet. In
grafiek 2 zijn de resultaten van één van deze
proeven weergegeven. In deze proef is een vergelijking gemaakt tussen geënte planten in niet
ontsmette grond en ongeënte planten in gestoomde grond, in grond behandeld met chloorpicrine en in niet ontsmette grond. Hoewel de
verschillen in opbrengst niet groot zijn, hebben
de planten op de gestoomde grond het meeste
geproduceerd, gevolgd door resp. de geënte
planten en de planten in de met chloorpicrine
ontsmette grond. De opbrengst van de ongeënte
planten in deonbehandelde grond lag belangrijk
lager. Uit deze proef en uit andere proeven kan
Links: ongeënt. Rechts: geënt.
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1. GEBRUIK VAN PLASTIC
Het lag in de bedoeling om in de winter op het Proefstation na te gaan, wat precies
de waarde van plastic zou kunnen zijn als gewasafdekking tegen vorst. De weersomstandigheden waren echter van dien aard, dat er niet behoefde te worden afgedekt.
In een kas met sla was de grond tussen de sla voor een klein gedeelte met plastic afdekt. Aanvankelijk groeide de sla hier belangrijk beter dan op de andere vakken. Later
begon de sla droogteverschijnselen te vertonen. Daar het plastic niet was geperforeerd,
kon niet worden gegoten. De komende zomer zal opnieuw een proef worden genomen
met plastic als grondafdekking bij komkommers en meloenen. Er zal dan worden gelet
op de mogelijkheden tot onkruidbestrijding en het tegengaan van Sclerotinia-aantasting.
Tevens zal de invloed op de temperatuur en het vochtgehalte van de grond worden nagegaan.
2. HET GEBRUIK VAN VENTILATOREN IN KASSEN
Wegens het ontbreken van geschikte objecten konden dit jaar geen vergelijkende
proeven met ventilatoren worden genomen. Wel werd in enkele gevallen het effect van
het gebruik vanventilatoren nagegaan.
Hierbij bleek, dat in het voorjaar bij anjers het scheuren van de bloemkelk door het
gebruik van ventilatoren sterk kan worden bevorderd. Bij dit gewas ligt de gunstigste
periode voor het gebruik waarschijnlijk net als bij de fresia's tussen half oktober en half
januari. Bij laatstgenoemd gewas waren in het afgelopen najaar de resultaten in warenhuizen en kassen, die nog niet gestookt werden, gunstig. Het optreden van pokken kon
vrijwel geheel worden voorkomen. Ook in combinatie met hetelucht-kachels voldeden de
ventilatoren boven fresia's goed. De temperaturen die op verschillende plaatsen in de
warenhuizen gemeten zijn, vertoonden slechts geringe verschillen. Bij tomaten werd
slechts zeer vroeg in het jaar enig effect bereikt, doordat de bloempjes wat beter open
gingen. Ter verlaging van de luchtvochtigheid in kassen met fruit kunnen ventilatoren
eveneens goed worden gebruikt.
3. PROEVEN MET BLOEMEN EN BLOEMBOLLEN
a. Bewaartemperatuurproeven bij Nerine undulata (N. crispa).
Met nerinebollen, die in deherfst van 1956 werden gerooid, zijn in het voorjaar en de
zomer van 1957 enige temperatuurproeven opgezet. Het doel hiervan was het verkrijgen
van een grotere bloemproduktie en een betere spreiding van de aanvoer. Vastgesteld kon
worden, dat de bloemproduktie voor een belangrijk deel door de groeiomstandigheden
wordt bepaald. Het bleek mogelijk de bloeitijd door middel van een temperatuurbehandeling van de bollen, tijdens de bewaarperiode, in belangrijke mate te wijzigen. Bewaring
gedurende 6 maanden bij 5°C gevolgd door 2 maanden 20-25°C gaf naast goede bloei,
de sterkste vervroeging. Het gevaar voor verdroging van de in de bol aanwezige bloemknop(pen) was hierbij echter ook het grootst. Dezelfde behandelingen, toegepast na
2 maanden bewaring bij 5°C, gaven als gevolg van het verdrogen van de bloemknoppen
een zeer laag bloeipercentage. Tweemaanden bewaring bij 5°C gevolgd door 2 maanden
bewaring bij 9° of 13°C gaven de beste resultaten. Het bloeipercentage was hoog, terwijl
de bloeitijd slechts weinig later viel dan die van partijen welke enige tijd bij 20-25°C
werden bewaard.
Hieruit kan worden geconcludeerd, dat de duur van de rusttoestand min of meer het
effect van de daaropvolgende temperatuurbehandelingen bepaalt.
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b. Invloed van de grondtemperatuur op de groei en de bloei van knolfresia's.
Fresiaknollen van de rassen Oranje Zon, Buttercup en Snow Queen werden op resp.
10 juli en 7 augustus 1956 in Wisconsintanks bij grondtemperaturen van 15, 20, 25 en
30°C gepoot. Bij 20 en 25°C gaven de planten uiteindelijk het meest forse gewas. De
bloei viel vroeger naarmate de grondtemperatuur lager was. Tussen 15 en 20°C bedroeg
het verschil in bloeitijd 4-7 weken, tussen 20 en 25°C l-2l/2 week en tussen 25 en 30°C
0-1 week. De luchttemperatuur was bij deze proef enkele °C hoger dan bij de voorgaande proeven.
Bij eentweedeproef werden fresiaknollen van het ras Oranje Zon gedurende 13 weken
bij 30°C bewaard, gevolgd door 0 of 4 weken 10, 13 en 17°C. De vroegste bloei werd
verkregen bij de partijen, die een nabehandeling bij 10 en 13°C ondergingen. De nabehandeling bij 17°C gaf praktisch geen verschil met de uitsluitend bij 30°C bewaarde
partij te zien. Ook bij deze proef bleek, dat het ras Oranje Zon slechts in geringe mate
op bewaring bij lage temperatuur gedurende 4 weken reageert. Het verschil in bloeitijd
tussen de best gekoelde en de niet gekoelde partij bedroeg ongeveer een week.
Tenslotte werden nog fresiaknollen gedurende 13 weken bij 30°C bewaard, gevolgd
door resp.4 weken 13°C, 2weken 20°C plus 2weken 13°C, 2weken 13°C plus 2weken
20°C en 4 weken 20°C. Dit geschiedde bij de rassen Prinses Marijke, BlauweWimpel en
Buttercup. Opnieuw gaf de nabehandeling bij 13°C (4 weken) de vroegste bloei.
Daarna volgden met gering verschil de behandelingen 2weken 20°C plus 2weken 13°C
en 2 weken 13°C plus 2 weken 20°C. Het verschil in bloeitijd tussen de behandeling
4 weken 20°C en niet gekoeld, was zeer gering. Opvallend was bij deze proef het effect
van het koelen bij het ras Buttercup. Bedroeg bij Prinses Marijke en Blauwe Wimpel het
verschil in bloeitijd tussen niet gekoeld en de gunstigst gekoelde partij 8 dagen, bij
Buttercup bedroeg het verschil niet minder dan 40 dagen. Een groot bezwaar vormde bij
dit ras het hoge percentage „geduimde" fresia's. Dit verschijnsel, dat uitsluitend bij de
drie vroegstbloeiende partijen optrad, wordt gekenmerkt door het voorkomen van één of
meer bloemen aan het stengeldeel, dat zich onder de bloemkam bevindt.
c. Bewaartemperatuurproeven met fresia's.
Er zijn dit jaar verschillende proeven genomen. Bij één van deze proeven werden de
fresiaknollen gedurende 13, 15 en 17 weken bewaard bij 30°C, gevolgd door 0, 2 en 4
weken bewaring bij 13°C Dit gebeurde bij de rassen Buttercup en Oranje Zon. De duur
van de bewaring bij 30°C oefende vrijwel geen invloed uit op de bloeitijd. Het effect van
2 weken bewaring bij 13°C was eveneens gering; de bloeivervroeging bedroeg bij beide
rassen slechts 2 dagen. Vier weken bewaring bij 13°C gaf onafhankelijk van de bewaarduur bij 30°C een gunstiger effect. Bij Buttercup werd de bloei ten opzichte van 0weken
13°C met gemiddeld 14 dagen vervroegd, bij Oranje Zon met gemiddeld 7 dagen.
d. Remproef bij fresia-knollen en -kralen.
In aansluiting op de in het vorig jaarverslag beschreven verpopproef kan worden
vermeld, dat de dit jaar verkregen resultaten hiermee geheel in overeenstemming zijn.
Ook nu nam de produktie van knollen en kralen toe, naarmate het plantmateriaal in de
periode voorafgaande aan de warmtebehandeling bij een lagere temperatuur bewaard
werd. De beste bewaartemperatuur was 2°C. Weliswaar is de knolproduktie bij deze
temperatuur iets lager dan bij 1°C, doch het gewas ontwikkelt zich krachtiger, terwijl de
bloei praktisch gelijk valt.
In de praktijk bleek het remmen bij de teelt van out-side fresia's zeer goed te voldoen.
Hierbij werd inplaats van 2°C een bewaartemperatuur van ± 5°C aangehouden.
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e. Vergelijking van voortplantingsmateriaal, afkomstig van kralen en bladkralen.
Het is gebleken, dat de verschillen in groeikracht en bloeitijd tussen bladkralen en
normale kralen niet meer in de hieruit voortgekweekte knollen tot uiting komen. Dit was
evenmin het geval bij de normale kralen en de bladkralen afkomstig van bovengenoemde
knollen. Aangenomen mag worden, dat de voordelen van bladkralen boven normale
kralen slechts één jaar merkbaar zijn.
f. Vroegbloei bij Iris Wedgwood.
Dit jaar waren de resultaten met, speciaal voor vroegbloei behandelde, irissen zeer
gunstig. Het percentage nieten bedroeg 10 %. De bloei van deze irissen, die op 20 november 1956 in de vollegrond van een kas werden uitgepoot, viel tussen 24 januari en
1 maart. Het aantal gepote bollen (maat 11) varieerde van 120-200 per m 2 . Er kon geen
verband worden opgemerkt tussen het aantal planten per m 2 en de kwaliteit van de
bloemen.
g. Winterbloeiende leeuwebekken.
De in het voorgaande jaarverslag aangekondigde proef met deze leeuwebekken heeft
de volgende resultaten opgeleverd. Het 21 oktober-zaaisel bloeide van eind april tot half
mei, het 7 november-zaaisel van begin mei tot eind mei en het 4 december-zaaisel vanaf
begin mei. Van dit laatste zaaisel is het einde van de bloei niet afgewacht. Van de gebruikte rassen bleek Snowman (wit) ongeveer een week vroeger te zijn dan Golden Spike
(geel) en New Times (rose). Navajo (rood) bloeide ± 14 dagen later dan Snowman.
De stevigheid van de stengels en de houdbaarheid van de bloemen lieten niets te wensen
over. De gewone tuinrassen, die ook in deze proef waren opgenomen, voldeden daarentegen slecht. Het gewas was ongelijk, de bloei eveneens en de bloemkleur varieerde
belangrijk.

4. TEELTWIJZE VAN TOMATEN
a. Het enten van tomaten op een kurkwortelresistente onderstam.
Nadat vorig jaar goede resultaten bereikt waren met het enten van tomaten op de
kurkwortelresistente F x van de kruising Lycopersicum esculentum x Lycopersicum hirsutumvar.glabratum, zijn in 1957degroei endeopbrengstvangeëntetomaten nagegaan ten
opzichte van tomaten op gestoomde grond en op grond ontsmet met chloorpicrine. De
sterkste groei vertoonden detomaten op gestoomde grond, degroei van degeënte planten
was iets minder sterk, doch sterker dan die van de tomaten op met chloorpicrine ontsmette grond.
Terwijl vorig jaarverschil in vroegheid optrad, kwamen dit jaar alle objecten tegelijk in
produktie, doordat er voor gezorgd was, dat het plantmateriaal bij het uitpoten gelijkwaardig was. Het verlatend effect van het enten kon worden weggewerkt door de onderstammen wat vroeger te zaaien. De produktie van de tomaten op gestoomde grond is gedurende de gehele oogst hoger geweest dan die van de geënte planten. Aanvankelijk
hadden de planten op de met chloorpicrine ontsmette grond ook een hogere opbrengst
dan de geënte planten, later was de produktie van de geënte planten groter. Het beeld
van de totaal-produktie was — als de opbrengst van het controle-object op 100 gesteld
wordt — als volgt: stomen 121.6; geënt 116.3 en chloorpicrine 111. Het gemiddeld
vruchtgewicht was van de geënte planten het hoogst; het was bij de objecten stomen,
chloorpicrine en controle ongeveer gelijk.
84

b. Proeven met een kurkwortelresistente onderstam voor tomaten in de praktijk.
Om na te gaan hoe de groei en de produktie van geënte tomaten op verschillende
grondsoorten is, werden opbrengstvergelijkingsproeven opgezet op kleigrond (De Lier),
zavelgrond (Poeldijk), zandgrond ('s-Gravenzande) en veengrond (Capelle en Waddinxveen). Op alle grondsoorten was de groei bij de geënte planten krachtiger dan bij de
ongeënte planten. De krachtige groei leidde tot een hogere opbrengst. Tussen grondsoorten
traden hier grote verschillen op. Op kleigrond en op zavelgrond was de meeropbrengst
25 %. op lichte zandgrond 30 % en op veengrond resp. te Capelle en Waddinxveen
50 % en 70 %.
De hogere opbrengst van de geënte planten werd veroorzaakt door een groter aantal
vruchten en een hoger gemiddeld vruchtgewicht. Tengevolge van de sterke groei werden
veel B-tomaten geoogst. Vooral bij grofvruchtige tomaatrassen kan dit tot kwaliteitsvermindering leiden (wankleurigheid). Het ras Moneymaker ondervond hiervan minder
last. Terwijl bij de ongeënte tomaten een ernstige kurkwortelaantasting optrad, bleven de
onderstammen hier vrij van.

c. Proeven met tompotten.
Omdat in de praktijk de extra werkzaamheden, die een teelt in tompotten vraagt, nogal
eens als een bezwaar worden aangemerkt, is in een proef nagegaan, van welke omvang
deze werkzaamheden zijn. De verzorging is voldoende geweest, zodat na het uitzetten
van de tomaten in tompotten op de blijvende plaats een regelmatige doorgroei is verkregen. De voornaamste arbeidsverschillen hadden betrekking op het uitplanten en het
gieten. Het uitplanten van normaal opgekweekte tomaten vergde gemiddeld 0.25 minuut,
van planten in tompotten 0.83 minuut. Tijdens de teelt behoefden de normaal opgekweekte tomaten slechts 8 keer te worden gegoten, wat 0.85 minuut per plant kostte. De
tomaten in de tompotten moesten 12 keer gegoten worden, wat 1.5 minuut in beslag nam.
Alle verzorgingswerkzaamheden, met uitzondering van de opkweek en de oogst kostten
bij de normale teelt gemiddeld precies 5 minuten per plant, bij de teelt in tompotten
7.25 minuut.
De oogst bij de normale teelt bedroeg 2.77 kg per plant, bij de teelt in tompotten
2.69 kg. De oogst in de tompotten was aanmerkelijk vroeger. Uitgedrukt in geld en
herleid naar één sortering brachten de planten bij de normale teelt ƒ 1.01 en bij de
pottenteelt ƒ 1.46 op. Hieruit blijkt, dat bij een goede verzorging ook voor een late teelt
(er werd 10 mei geplant) het gebruik van potten rendabel kan zijn.

d. Herfstteelt van tomaten.
Omdat in het algemeen in de praktijk klachten gehoord worden over de teeltuitkomsten
bij een herfstteelt van tomaten, is er vorig jaar op het Proefstation een oriënterende proef
opgezet om na te gaan welke oorzaken tot de minder goede uitkomsten zouden kunnen
leiden. Hierbij is een gedeelte geplant in een stookkas, terwijl een ander gedeelte is uitgezet in een niet gestookte kas.
Gebleken is, dat de ontwikkeling van bloem tot rijpe vrucht in een koude kas bijna
twintig dagen langer duurde dan in een stookkas. Voorts bleek, dat aan de koude herfstteelt vooral veel nadeel werd toegebracht door de bladvlekkenziekte. Deze kan reeds in een
zeer jong stadium optreden. Een Cladosporium-aantasting op de kelkblaadjes van de
vruchten kan de oorzaak zijn van veel Botrytis, waardoor weer in ernstige mate vruchtval
optreedt.
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Interrex en Meikoningin. De sla is niet allemaal op één dag geoogst omdat de verschillen
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c. Doorteeltproef met stooktomaten.
Het doel van deze proef was na te gaan of deze in het buitenland, met name op het

in ontwikkeling te groot waren. Proeftuins Blackpool en Interrex waren n.1. belangrijk
eerder oogstbaar dan Meikoningin.
b. Het luchten bij herfstsla.
Evenals vorig jaar werd in deze herfst weer een proef opgezet met veel, normaal en
weinig luchten bij een teelt van herfstsla onder platglas. Voor elke wijze van luchten
werd één platte bak van 82 ramen gebruikt. Bovendien werd in deze bakken een proef
genomen met het gieten van de herfstsla.
Bij de oogst bleek het effect van de verschillende methoden van luchten slechts gering
te zijn. Weinig luchten gaf een iets hoger kropgewicht dan matig luchten en matig
luchten weer een iets hoger kropgewicht dan veel luchten. De verschillen waren echter
slechts gering. Wel was de omvang van de sla bij weinig luchten iets groter en de smeulaantasting iets ernstiger. Door het gieten is beslist geen gewichtsverhoging opgetreden.
De smeulaantasting was in de gegoten vakken iets ernstiger dan in de niet gegoten
vakken.
c. Het gebruik van perspotjes voor een voorjaarsteelt in een koud warenhuis.
In een koud warenhuis werden de slarassen Meikoningin, Interrex, Proeftuins Blackpool, Woma en Korte Dag met elkaar vergeleken. Van elk van deze rassen werd de helft
als losse planten uitgepoot op 17 december, de andere helft werd eind november in perspotjes gezet en 12 februari op de blijvende plaats uitgeplant. De los uitgeplante sla
ondervond enige schade doordat er in het aangrenzende deel van het warenhuis met een
ontsmettingsmiddel werd gespoten, waardoor verbranding aan de sla ontstond. Bij de
oogst bleek, dat de rassen Meikoningin, Proeftuins Blackpool en Woma bij het gebruik
van perspotten een hogere opbrengst gaven dan bij het gebruik van losse planten. Bij de
rassen Interrex en Korte Dag was het omgekeerde het geval. Daar de los uitgepote sla
echter in het begin enige verbrandingsschade heeft gehad, kunnen hieruit nog geen
definitieve conclusies getrokken worden. Wel is het duidelijk, dat het later uitplanten
met een perspot zeker geen grote oogstverlating geeft, terwijl de kwaliteit van de sla over
het algemeen beter is.

7. TEELTWIJZE V A N MELOENEN E N K O M K O M M E R S
a. Meloenencultuurproef.
Evenals voorgaande jaren is nagegaan, welke omstandigheden invloed uitoefenen op
het afsterven van meloenen. Hiertoe werd verschilleed gegoten en bemest, terwijl, om
de invloed van de regen uit te sluiten, plastic in of oyer de wal werd aangebracht. De
groei was in alle objecten in de beginperiode matig, waardoor een sterk gewas ontstond.
Hierdoor en door de gunstige weersomstandigheden later, tijdens de teelt, zijn geen
planten voortijdig afgestorven. Wel waren er aanwijzingen, dat door het aanbrengen
van plastic en door verhoging van de zoutconcentratie in de bodem, de vruchtbaarheid
verbeterd is.
b. Plantafstandenproef bij meloenen.
Bij de rassen Enkele Net en Bender's Surprise zijn 2 plantafstanden vergeleken. Bij
beide rassen zijn 9 planten per 9 ramen en 14 planten per 9 ramen of resp. 1 en 1.5 plant
per raam gezet. De totale opbrengst per 9 ramen was:
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Bender's Surprise
Bender's Surprise
Enkele Net
Enkele Net

1
1.5
1
1.5

aantal
70
54
49
65

plant/raam
plant/raam
plant/raam
plant/raam

gewicht
in kg
49.2
39.3
61.6
55.6

gemiddeld
vruchtgewicht
ing
700
730
1260
860

Bender's Surprise gaf het hoogste aantal vruchten bij 1 plant per raam en weinig verschil in het gemiddeld vruchtgewicht. Enkele Net gaf bij 1.5 plant per raam de meeste
stuks, maar bij 1 plant per raam het grootste totaalgewicht en gemiddeld vruchtgewicht.
c. Het enten van meloenen op verschillende onderstammen.
Het afgelopen jaar werden in de praktijk een aantal onderstammen beproefd op hun
geschiktheid voor het enten van meloenen. Als ent werd Witte suiker gebruikt. De volgende onderstammen werden beproefd: Cucurbita ficifolia, Lagenaria vulgaris, Lagenaria
communis, Benincasa hispida en vijf soorten Cucurbita pepo. Bovendien is bij Lagenaria
communis nagegaan of onderstamblad verwijderd kon worden. Het grootste aantal
vruchten werd verkregen bij de pepo's en bij ficifolia, het minste bij Lagenaria communis,
waarvan onderstamblad was verwijderd en bij ongeënte planten. Hoewel het enten van
meloenen goede resultaten geeft, blijkt in de praktijk het aanhouden van de onderstamscheut bezwaarlijk te zijn. Om te trachten dit op te heffen werden entproeven genomen
met een twintigtal Cucurbitaceeën, waarbij de bladeren van de onderstam direct na het
enten geheel werden verwijderd. De groeikracht bleek in alle gevallen onvoldoende te
zijn; na verloop van tijd gingen de meeste meloenen dood.
d. Plantafstandenproef bij herfstkomkommers.
In de afgelopen herfst is op een tweetal bedrijven een proef opgezet, waarbij de
volgende plantafstanden en opleidingssystemen werden toegepast (er waren steeds 2 rijen
per kap).
afstand in de rij
40 cm
40 cm
50 cm
50 cm
60 cm

opleidingssysteem
schuin naar de nok
z.g.n. V-vorm
schuin naar de nok
rechtop, daarna vlak
schuin naar de nok

Daarnaast werd op één van de twee rijen nog één rij per kap op 40 cm afstand uitgeplant. De oogstresultaten waren op beide bedrijven niet gelijk. Op het ene bedrijf gaf
50 cm afstand schuin naar de nok geleid de hoogste opbrengst. Op het andere bedrijf gaf
40 cm in V-vorm de hoogste opbrengst. Op beide bedrijven was de opbrengst bij 40 cm
schuin naar de nok geleid het laagste, met uitzondering van het object met één rij per
kap, waarvan de opbrengst nog belangrijk lager was.
e. Het enten van komkommers op verschillende onderstammen.
Daar er bij het enten van komkommers op Cucurbita ficifolia soms in ernstige mate
entchlorose kan optreden, wordt er gezocht naar een onderstam, die dit euvel niet vertoont. Hiertoe werden entproeven genomen met een twintigtal Cucurbitaceeën. Van deze
Cucurbitaceeën hebben enkele goed als onderstam voldaan. Hiermee zal het onderzoek
worden voortgezet.
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FYSIOLOGISCH ONDERZOEK

MOGELIJKHEDEN VOOR SLAZAADWINNING IN NEDERLAND
W. P. VAN WINDEN
Doordathet winnen van slazaad in Nederland
steeds op moeilijkheden stuit ten gevolge van
het minder gunstige klimaat, is het algemeen
gebruikelijk, dat de betreffende firma's dit zaad
in het buitenland (o.a. Frankrijk, Amerika, Israël) laten telen. Het klimaat in deze gebieden
is over het algemeen belangrijk gunstiger. De
mindere bekendheid met deze teelt in die streken en soms ook de mindere nauwkeurigheid
van demensen, diehet gewasmoeten verzorgen,
vormen voor deze wijze van zaadteelt echter belangrijke bezwaren.
Het is dan ook om deze reden, dat er op
het Proefstation te Naaldwijk wordt gezocht
naar mogelijkheden om de teelt van slazaad in
Nederland beter mogelijk te maken. Het streven
is er op gericht om de oogst, welke bij een
normale teelt meestal in augustus valt, te vervroegen, zodat de kans op betere weersomstandigheden tijdens de rijping en de oogst groter
wordt. Om dit te bereiken zijn er reeds enkele
jaren proeven genomen met:
1. Koelen van het voorgeweekte zaad bij
een temperatuur van 1 tot 1.5°C gedurende 4
weken.
2. Belichten van de plantjes vanaf de opkomst tot aan het uitplanten tot een daglengte
van 17 uur.
3. Bespuiten van de jonge plantjes met een
groeistof (maleïne hydrazide) op verschillende
tijdstippen en in verschillende concentraties.
De planten welke op deze wijze werden verkregen zijn steeds zowel onder glas als in de

volle grond uitgezet. De planten, waarvaa het
zaad was gekoeld, gingen reeds doorschieten
voordat er een krop werd gevormd. Enerzijds
kan dit als een bezwaar worden gezien, omdat
selectie op kropvorm en vroegheid niet kan
worden uitgevoerd. Deze selectie blijft echter bij
de rassen, die voor de glasteelt zijn bestemd,
meestal ook achterwege wanneer de zaadwinning in het buitenland plaats vindt. Van de
andere kant is dit vroegtijdig doorschieten een
voordeel, omdat men veel minder last heeft van
het tot rotting over gaan van de kroppen. Het
afpluizen van de kroppen behoeft hier dan ook
niet te worden toegepast, zodat dit een arbeidsbesparing geeft.
Bij het belichten van dejongeplantjes werden
twee wegen gevolgd, n.1. belichting van de
plantjes vanaf de opkomst tot aan het uitplanten, met een gloeilamp van 50 Watt per m2 tot
een daglengte van 17uur. Daarnaast werden een
aantal planten belicht vanaf de opkomst dag en
nacht met een fluorescentiebuis gedurende 14
dagen. Met beide methoden van belichten werd
een vervroeging van ± één week verkregen. Bij
het gebruik van maleïne hydrazide werden drie
concentraties aangehouden, n.1. 1000, 2500 en
5000 delen per miljoen van het 10 %-ige handelsprodukt Decresiet. Het beste resultaat werd
bereikt met 2500d.p.m.Bij toediening van 5000
d;p.m. trad ernstige groeistofbeschadiging op,
terwijl bij toediening van 1000 d.p.m. weinig
invloed merkbaar was. Bij de juiste dosering
werd enkele dagen vroeger doorschieten bereikt.

jfo^V*^

Afb. 1.
Links: gekoeld zaad en belichte
planten.
Rechts: onbehandeld.
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Afbeelding 2 . Zaadproduktie.
1100;1000'
j 900'
i 800'
" 700'

1.Normaal opkweken.
2.Koelen.
3-Belichtpit.
4.Bespuilenmet mdleïne hydr«ide
5.Keelen+b*lichren.
6.Koeten+beipuilen mei M.H.
7.Koelen +belichten+beipuilenmei M.H.

; 600'
h 500'
'. 400'
'f 300'
| 200'
' 100
1 2
3
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Combinatie van koelen, belichten en groeistofbespuiting gaf een vervroeging van 2l/2 à 3
weken (zie afbeelding 1).
Door deze behandelingen kan de zaadproduktiegunstig worden beïnvloed zoals bovenstaande

grafiek, die betrekking heeft op 1957, wel te
zien geeft (afb. 2).
Het zaad van al deze groepen is op dezelfde
dag geoogst, zodat bepaalde groepen misschien
nog niet geheel rijp en andere iets te rijp waren,
zodat er wat zaad verloren is gegaan. In het algemeen isde opbrengst van de behandelde groepen toch groter geweest dan van de onbehandelde. Speciaal het koelen, eventueel gecombineerd
met groeistofbespuiting, heeft een gunstig effect
en is gemakkelijk uitvoerbaar. Ook de groeistofbespuiting is weliswaar gemakkelijk toe te passen, maar hiermee moet men toch zeer voorzichtig zijn, daar fouten in de dosering funeste
gevolgen kunnen hebben.
Het bovenstaande wil beslist niet zeggen, dat
de moeilijkheden bij deze teelt zijn opgelost of
dat we nu rustig al ons slazaad in Nederland
kunnen telen, integendeel. We hebben echter
wel de aandacht willen vestigen op het feit, dat
er in deze richting wordt gewerkt en dat er
reeds belangwekkende resultaten zijn bereikt.

BELICHTING EN SUIKER-UREUM BESPUITING BIJ TOMAAT
IR. IJ. VAN KOOT, T. DIJKHUIZEN EN MEJ. W. VAN RAVESTIJN
Van defactoren, die degroei en ontwikkeling
van jonge tomaatplanten in dewinter beheersen,
is, naast de vochtvoorziening en de temperatuurregeling, de beschikbare lichthoeveelheid
wel de belangrijkste. In de behoefte aan vocht
enwarmtekanopvelebedrijven metdemoderne
hulpmiddelen gemakkelijk worden voorzien.
Met het licht staan de zaken anders, ondanks de
technische mogelijkheden die er zijn wordt
kunstmatige belichting, als aanvulling op het
schaarse daglicht, bij de opkweek van tomaatplanten, slechts op enkele bedrijven toegepast.
De oorzaak hiervan is, dat men met behulp van
belichting er meestal wel in slaagt krachtige,
goed gevormde planten op te kweken, doch dat
in vele gevallen de verwachte oogstvervroeging
uitblijft. Er kunnen bij de opkweek van belichte
planten gemakkelijk ernstige fouten worden gemaakt, die later in het seizoen tot uiting komen.
Zo dient extra aandacht te worden besteed aan
het verkrijgen van een juiste bodemtemperatuur,
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speciaal in verband met de opname van fosfor.
Ook devochtvoorziening eistmeer aandacht, het
is zaak groeistoringen zoveel mogelijk te voorkomen.
Een zeer belangrijk punt is in dit verband de
overgang van opkweekkas naar uiteindelijke
standplaats inkas of warenhuis.Vooral wanneer
vroeg wordt uitgeplant, kan het verschil in de
groeiomstandigheden zeer groot zijn. Bij belichtingsproeven, die de laatste jaren zijn genomen,
is gebleken, dat een sterke continu-belichting
gedurende 14 dagen, gevolgd door normale
belichting, niet alleen de oogst vervroegt,
maar ook de totale opbrengst kan verhogen (zie
grafiek). Het lijkt niet uitgesloten, dat door
een geleidelijke afname van de aanvankelijk
hoge lichtsterkte en lange belichtingsduur een
betere aanpassing aan de omstandigheden in
kas of warenhuis wordt verkregen, resulterende
in een vervroegde en vergrote opbrengst.
Een andere mogelijkheid, om de terugslag na

OPBRENGST IN K.G.
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het uitplanten minder ernstig te maken, is gelegen in de toepassing van een aantal suikerureum bespuitingen, nadat men met de belichting is gestopt. Op deze wijze kan de oogst
worden vervroegd en de zetting van de eerste
trossen worden verbeterd. De bedoeling van de
suikerbespuitingen is, de gevolgen van het lichttekort op te heffen. Met behulp van licht is de
plant n.1. in staat, uit water en koolzuurgas

Oogstverloop bij tomaatplanten,
wel en niet belicht.

suikers te vormen (het bekende assimilatie-proces). Deze suikers worden nu kant en klaar op
het blad gespoten en kunnen door deplant worden opgezogen. Toevoeging van ureum is beslist noodzakelijk. Wordt alleen met suiker
bespoten, dan worden wel krachtiger planten
verkregen, die soms een hogere totaalopbrengst
kunnen opleveren, maar de oogst wordt tevens
vertraagd.Naarmatemenvakerspuitmet suiker,

D e beschermende invloed van suiker is duidelijk.

0,6/ócl tup«r
o,b/o ol»Up*!"

10 fohvûXuw
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wordt de oogstvertraging groter. Door toevoeging van ureum kan deze vertraging worden
omgezet in een vervroeging. Toevoeging van
sulfanylamide is eveneens noodzakelijk. Hierdoor wordt de ontwikkeling van schimmels op
de suikerresten op het blad tegengegaan. Ook
de toevoeging van een uitvloeier is gewenst om
een betere hechting en uitvloeiing op het blad
te verkrijgen. De beste resutlaten zijn tot nu toe
verkregen met een oplossing van de volgende
samenstelling: 10 % suiker + 0.5 % ureum
+ 0.1 % uitvloeier + 0.025 % sulfanylamide.
Bij een wat lage grondtemperatuur kan toevoeging van 0.4 % dubbelsuperfosfaat gewenst zijn
ter verkrijging van een betere bloei.Gevaarvoor
beschadiging van het gewas is bij deze samenstelling van de voedingsoplossing (spuitvloeistof) niet aanwezig.

wisselende resultaten verkregen. Dit heeft ongetwijfeld met de weersomstandigheden in verband gestaan. Bij donker weer werd namelijk in
de ochtenduren gespoten. De planten waren dan
zeer turgescent, waardoor de opname alleen via
de huidmondjes mogelijk geweest zal zijn. In
zonnige perioden werd echter steeds nâ 4 uur
'smiddagsgespoten. De planten waren dan juist
weinig turgescent, waardoor het vocht sneller
opgezogen kon worden. Bovendien zal door de
afkoeling 'snachts (hogeluchtvochtigheid, eventueel dauwvorming) de suikeroplossing minder
snelhebben kunnen opdrogen en uitkristalliseren
hetgeen eveneens de opname door de plant zal
hebben kunnen bevorderen. Er zijn stellig aanwijzingen, dat een betrekkelijk geringe celspanning van het blad tijdens de bespuitingen en
een betrekkelijk hoge luchtvochtigheid daarna
tot een gunstiger resultaat kunnen leiden. In dit
verband zal men een dergelijke bespuiting beter
kunnen uitvoeren kort voordat men water geeft
dan onmiddellijk na het water geven. Toepassing laat in de middag van een betrekkelijk zonnige of althans warme dag is waarschijnlijk het
meest aan te bevelen.

De totale opbrengst werd bij onze proeven
veelal niet of slechts in geringe mate verbeterd.
Naarmate deze bespuitingen langer worden
voortgezet, is de kans op verhoging van de
totaal-opbrengst groter. Gedurende de verschillende jaren van het onderzoek werden echter

&
1. WORTELONTWIKKELING VAN SCHORSENEREN
In het afgelopen jaar is een onderzoek gedaan naar de wortelontwikkeling van dit
gewas.Hierbij is uitgegaan van een geestgrond op een in 's-Gravenzande gelegen bedrijf,
waar dit groentegewas veel wordt geteeld. De metingen hebben regelmatig plaats gevonden van 4 mei 1957 tot 16 januari 1958. Hierbij zijn de lengte- en diktegroei en de
gewichtstoename nagegaan.
Uit dit onderzoek bleek, dat er een zeer snelle lengtegroei van de kiemwortels plaats
vond, zodat deze 8weken na het zaaien een lengte van ± 30 cm bereikt hadden. Daarna
trad de grootste diktegroei op. Na 10 oktober vond geen gewichtsvermeerdering meer
plaats. Het is de bedoeling deze waarnemingen voort te zetten en daarbij de invloed van
degrondtemperatuur na te gaan.
2. WORTELONTWIKKELING VAN TOMATEN
Bij de tomaat is, in aansluiting op het onderzoek van 1956, nagegaan welke invloed
vaak en minder vaak gieten (uitdroging tot de tensiometerstanden 6 en 20) heeft op de
wortelontwikkeling. Hierbij zijn normaal groeiende planten vergeleken met planten,
waarvan de bloemtrossen regelmatig in een jong stadium werden weggenomen. De waarnemingen werden verricht met behulp van wortelramen bij een teelt in houten bakken.
Vaak gieten had ten gevolge, dat zich minder wortels ontwikkelden. In de periode na
de zetting van de eerste tros, tot het begin van de oogst verliep de wortelgroei traag, zoals
ook reeds bij vorige proeven werd opgemerkt. Ondanks een zeer regelmatige watervoorziening kon hierin geen verandering worden gebracht. Bij de „trosloze" planten ging de
wortelontwikkeling regelmatig voort en werd een zeer krachtig wortelgestel gevormd.
Ook hier werden bij het object „vaak gieten" minder wortels gevormd.
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3. WORTELONTWIKKELING VAN SLA
In een viertal bakken, voorzien van een 60 cm hoge glaswand, is evenals in 1956 de
wortelontwikkeling van sla bestudeerd. Er werd uitgeplant in december in een normaal
vochtige grond. Na het bereiken van verschillende, te voren vastgestelde uitdrogingsgrenzen werd gegoten, zodat de bakken niet even vaak water kregen. Een of twee maal
water geven had bij deze bakkenteelt geen merkbare invloed op de diepte en intensiteit
van beworteling. Zeervaakgieten, waarbij de vochtspanning beneden 5à 6cmkwik werd
gehouden, leidde echter tot een minder intensieve beworteling. De meeste wortels werden
hierbij in de bovengrond gevormd.
Voorts is de wortelontwikkeling van de rassen Regina, Proeftuins Blackpool, Interrex
en Meikoningin vergeleken bij een normale voorjaarsteelt in een gestookt warenhuis. De
wortelontwikkeling is vastgelegd met behulp van ingegraven „wortelramen" en door
middel van zogenaamde naaldenplank-monsters. De beide methoden gaven een goede
overeenstemming te zien. Opmerkelijk was, dat bij de verschillende rassen de wortelgroei
aaar de diepte met een verschillende snelheid verliep. Ook de bewortelingsintensiteit in
de verschillende grondlagen was niet gelijk. Van het ras Regina groeiden de wortels het
snelst naar de diepte. Tevens ontwikkelde zich bij dit ras een flink wortelgestel met naar
verhouding zeer veel wortels in de ondergrond. Proeftuins Blackpool daarentegen zond
zeer weinig wortels naar de ondergrond en bezat uiteindelijk een zeer oppervlakkig ontwikkeld wortelgestel. De rassen Interrex en Meikoningin gaven wat betreft bewortelingsdiepte enwortelverdeling een beeld, dat tussen de hierboven genoemde extremen in lag.

4. DE OPNAME VAN RADIO-ACTIEVE FOSFOR DOOR
JONGE KOMKOMMERPLANTEN
Bij een oriënterende proef werd P 3 2 toegediend bij het oppotten van komkommerplanten. Dit geschiedde zowel in de vorm van een normale bemesting als in de vorm van een
startoplossing. Hierbij bleek, dat de normaal bemeste planten in vrijwel alle gevallen
10 à 20 % meer P 3 2 opgenomen hadden dan de planten, die een startoplossing hadden
ontvangen.

5. DE OPNAME VAN RADIO-ACTIEVE FOSFOR DOOR
JONGE TOMAATPLANTEN
Pas opgepotte tomaatplanten werden in een tot resp. 20, 30 en 40°C verwarmde P 3 2
bevattende vloeistof gedompeld. Dit werd vergeleken met een normale bemesting en
met het gebruik van een startoplossing. Hierbij bleek, dat de startoplossing de beste
resultaten gaf. De verschillen tussen een normale bemesting en dompelen in een verwarmde P 3 2 oplossing waren gering. Het is echter niet bekend, hoeveel P 3 2 er bij de
onderdompeling in de pot isterecht gekomen.

6. BESPUITING VAN TOMAATPLANTEN MET SUIKER EN UREUM
Voortbouwende op de resultaten van 1956 is dit jaar een proef genomen, waarbij
tomaatplanten 4en 8maalmet alleen suiker en 4en 8maal met suiker plusureum werden
bespoten. De bloei werd evenals de zetting en de totale opbrengst, niet beïnvloed. Een
kleine vervroeging van de oogst werd alleen bij een 8-malige suiker-ureum-bespuiting
waargenomen. De bespuitingen met alleen suiker vertoonden een zeer geringe remmende
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invloed op de oogst. De betrekkelijk geringe resultaten, dit jaar met de suiker-ureumbespuitingen verkregen, moeten wellicht aan de weersomstandigheden en het tijdstip van
spuiten worden toegeschreven. Daar er steeds veel bewolking was, werd in tegenstelling
tot de proeven in 1956, dit jaar in de ochtenduren gespoten.

7. BESPUITING V A N T O M A A T P L A N T E N M E T
SUIKER- EN STIKSTOFMESTSTOFFEN
Gezien de vervroegende werking in 1956 met suiker-ureum-bespuitingen verkregen,
werd dit jaar oriënterend nagegaan in hoeverre een suiker-ureum-bespuiting, belichting
zou kunnen vervangen. Tevens is onderzocht of stikstof in een andere vorm dan ureum
gegeven kan worden. Als stikstofbron werden naast 0.5 % ureum, 8 % ammoniumcarbonaat, 2 % calciumnitraat en 0.7 % ammoniumnitraat gebruikt. De bespuitingen
werden vanaf het verspenen wekelijks uitgevoerd. De planten werden niet uitgepoot,
doch alleen op lengte, trosontwikkeling, versgewicht en spruitwortelquotient gecontroleerd. Hierbij bleek, dat de belichte planten duidelijk het verst in ontwikkeling waren.
De alleen met suiker bespoten planten gaven een geringe remming ten opzichte van alle
andere behandelingen te zien. Verschillen tussen de diverse stikstof-suiker-bespuitingen
waren niet aanwezig of zeer gering. Hieruit mag echter nog niet worden geconcludeerd,
dat ureum door één van de onderzochte zouten vervangen mag worden.

8. BESCHERMEND EFFECT V A N SUIKERBESPUITINGEN BIJ T O M A A T
Jonge tomaatplanten werden om de 4 à 5 dagen bespoten met resp. 0.2, 0.4 en 0.6 %
dubbelsuper en 0.25, 0.50 en 0.75 % ureum. Tevens werden overeenkomstige concentraties dubbelsuper en ureum gecombineerd verspoten. Alle met ureum bespoten planten
vertoonden, naar gelang de concentratie, min of meer verbranding. De twee hoogste
concentraties dubbelsuper gaven eveneens verbranding, terwijl een duidelijk wit residu
op de bladeren zichtbaar was. Alle gecombineerde dubbelsuper-ureum-bespuitingen gaven,
vooral bij de twee hoogste concentraties, ernstige verbranding te zien, terwijl ook hierbij
residu-vlekken werden waargenomen. Werd aan de hierboven beschreven bespuitingen
10 % suiker toegevoegd, dan trad alleen bij 0.75 % ureum + 0.6 dubbelsuper een lichte
verbranding op. Opmerkelijk was echter, dat bij geen van de dubbelsuper-suiker-bespuitingen enige residuvlekken werden opgemerkt. Wel vertoonden alle met suiker bespoten
planten glimmende plekken op de bladeren, veroorzaakt door het uitkristalliseren van de
suiker.

9. BELICHTING V A N T O M A T E N
a. Landelijke belichtingsproef.
Ook dit jaar werd in samenwerking met het Lab. voor Tuinbouwplantenteelt, het I.T.T.
en het Lab. voor Belichtingsonderzoek in de Tuinbouw een belichtingsproef opgezet.
Doel was evenals vorig jaar de vergelijking van verschillende lamptypen. In de proef
waren opgenomen de fluorescentiebuizen Atlas 80 W , TL 65 W en TLF 65 W , de hogedrukkwiklampen HPL 400 W en H O 450 W en een neonlamp van ± 300 W . De lampen
werden zodanig opgehangen, dat het geïnstalleerd vermogen 120 Watt per m 2 bedroeg.
Belichting vond plaats vanaf het verspenen tot het uitplanten gedurende 16 uur per dag.
Gezaaid werd op 7 november 1956; alleen één onbelichte groep werd 3 weken vroeger
gezaaid en afzonderlijk opgekweekt. Het gebruikte ras was Ailsa Craig. Uitgeplant werd
op 7 januari 1957.
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De opbrengstverschillen tussen de verschillende lamptypen waren ook dit jaar niet
bijzonder groot. Wel was het opmerkelijk, dat de oogstvervroeging bij de fluorescentiebuizen ten opzichte van de hogedrukkwiklampen minder groot was dan vorig jaar. Een
mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat, als gevolg van de iets lagere opkweektemperatuur, de warmteontwikkeling door de hogedrukkwiklampen de groei van
de planten gunstig heeft beïnvloed. Een nieuw lamptype, dat bij deze proef goede resultaten gaf, was de HPL 400 W, een hogedrukkwiklamp, die, evenals een fluorescentiebuis
aan de binnenzijde is voorzien van een fluorescerende laag. Hierdoor wordt een gunstiger
lichtsamenstelling verkregen. Het lijkt niet uitgesloten, dat dit lamptype een goede vervanger voor de HO 450 W zal blijken te zijn.
Het verschil in opbrengst tussen belichte en gelijktijdig gezaaide onbelichte planten
bedroeg na 4 weken gemiddeld ruim 500 g per plant. Vergeleken met de vroeg gezaaide
planten bedroeg het verschil slechts 50 g per plant. De totale opbrengst was het hoogst
bij de groepen, die met hogedrukkwiklampen H O 450 W en HPL 400 W waren belicht en
het laagst bij de onbelichte groepen.

b. Noors—Nederlandse belichtingsproef.
Deze proef, die in samenwerking met de Landbouwhogeschool te Vollebekk in Noorwegen en het I.T.T. te Wageningen werd opgezet, had ten doel de invloed van belichtingsduur en belichtingssterkte, gedurende de eerste 2 weken van de opkweek, op de opbrengst
van tomaten na te gaan. Gedurende de eerste 2 weken van de opkweek werd op 4 verschillende wijzen belicht, daarna werd in alle series tot 10 dagen voor het uitplanten
16 uur, 80 W/m 2 gegeven. Gedurende de eerste 2 weken werd enerzijds continu belicht
(resp. 80 en 200 W/m2) anderzijds 16 uur per dag (eveneens 80 en 200 W / m 2 ) . De
belichting werd uitgevoerd met fluorescentiebuizen van het type TL 65 W. Gezaaid werd
op 28 november 1956. De belichting begon op 8 december en eindigde op 19 januari 1957
(totale duur 6 weken). Er werden 2 rassen gebruikt, te weten Ailsa Craig en het in
Noorwegen veel geteelde ras Selandia.
Bij deze proef werden belangwekkende resultaten verkregen. Continu belichting gedurende de eerste 2 weken, in het bijzonder met 200W/m 2 , had een gunstige invloed op
de vroege opbrengst. Opvallend was, dat de verkregen voorsprong bij deze behandeling
tot het einde toe behouden bleef en resulteerde in een verhoogde totaalopbrengst. Tot nu
toe werd bij belichting voornamelijk een vervroeging van de oogst verkregen, die in vele
gevallen zelfs tot een verlaging van de totaalopbrengst leidde. Verder bleek, geheel
volgens de verwachting, een hoge lichtsterkte gedurende de eerste 2 weken een gunstige
invloed te hebben op de vroegheid. Toepassing hiervan bij 16-urige belichting gaf geen
belangrijk grotere totaalopbrengst; dit was wel het geval in combinatie met continubelichting. Het verschil tussen de gunstigste behandeling (2 weken 24 uur 200 W/m 2
gevolgd door 16 uur 80 W/m 2 ) en onbelicht bedroeg na 5 weken 650 g. Bij de oude
belichtingsmethode (16 uur 80 W/m 2 ) bedroeg het opbrengstverschil ten opzichte van
onbelicht op dat moment 450 g. De totale opbrengst bij de combinatie 2 weken continu
belicht 200 W/m 2 lag bij Ailsa Craig 620 g hoger dan bij de niet belichte planten. Ten
aanzien van de op de oude wijze belichte planten (steeds 16 uur 80 W/m 2 ) bedroeg het
verschil 540 g. Een voordeel van de nieuwe belichtingsmethode is, dat ze met de in de
praktijk bestaande installaties gemakkelijk kan worden uitgevoerd.
Het ras Selandia reageerde minder sterk op de verschillen in belichtingswijze dan
het ras Ailsa Craig. Het bleek opnieuw aanmerkelijk vroeger te zijn dan Ailsa Craig, doch
dit ging ten koste van de totaalopbrengst. De kwaliteit van de vruchten is, naar onze begrippen, dermate slecht, dat het niet meer in de belichtingsproeven zal worden gebruikt.
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10. BELICHTING VAN PAPRIKA
Bij paprika werd door middel van belichting getracht de bloei en vruchtzetting te bevorderen. Hiertoe werden de planten vanaf de opkomst 6 weken lang op verschillende
wijzen belicht. Er werd 12 uur en 16 uur per dag belicht en 16 uur voorafgegaan door 2
weken continu belichting. Laatstgenoemd object werd na het uitplanten 3 maal met een
10% suikeroplossing bespoten. Het geïnstalleerd vermogen bedroeg 80 W/m2. Het best
voldeed de normale belichting van 16 uur per dag. De oogst viel belangrijk vroeger,
terwijl de totale opbrengst ± 1 5 % hoger lag dan bij de onbelichte planten.

11. BELICHTING VAN SLA
In verband met degunstige resultaten, dievorig jaar werden verkregen met sla waarvan
de jonge plantjes direct na opkomst gedurende 8 dagen continu waren belicht, werd dit
jaar een meer uitgebreide proef opgezet. Er werd op 3 tijdstippen gezaaid, n.1. 10 en 27
oktober en 7november. In tegenstelling tot vorig jaar waren de resultaten nu aanmerkelijk
minder. Alleen van de belichte sla, die op 27 oktober was gezaaid, werd vergeleken met
de onbelichte sla, een 15 % hogere opbrengst verkregen.

12. VERDUISTERING BIJ CHRYSANTEN
Nagegaan werd of het mogelijk is door middel van een korte-dag-behandeling van
chrysanterassen, die normaal als snijbloem worden gekweekt, goede potchrysanten te
telen. Dit bleek inderdaad mogelijk te zijn, doch de bloemstengels waren bij deze eerste
proef te veel gerekt. Er werd op 13 juni en op 4 juli een partij opgepot. De eerste partij
werd 3 maal, de laatste partij 2 maal getopt. De laatste keer toppen vond plaats bij het
begin van de verduistering. Verduisterd werd van 1 augustus tot het begin van de bloei
( ± half oktober) gedurende 14 uur per dag. De gebruikte rassen waren Louis Germ,
Christmas Greetings, Orchid Beauty, Enchantress, Vibrant en Balcombe Perfection. Daar
de bloei onregelmatig verliep,konden er geen verschillen tussen deze rassen waargenomen
worden.
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VRUCHTZETTING E N PROEVEN MET GROEISTOFFEN

VIRUS EN BLOEMVORMING BIJ KOMKOMMER
IR. IJ. VAN KOOT EN H. J. M. VAN DORST
(afb. 2) reageerde op overeenkomstige wijze
als komkommervirus no. 2. Hoewel deze verschijnselen frappant waren, was het niet mogelijk een juist oordeel over het effect van deze
viren te vormen, omdat geen virusvrije planten
aanwezig waren. Daarom zijn enkele proeven
genomen, waarbij op de zaadlobben met de
komkommerviren no. 1en 2 geïnfecteerde planten werden vergeleken met virusvrije planten.
Uit deze proeven is gebleken, dat in verschillende tijden van het jaar niet geheel dezelfde uitkomsten worden verkregen. In de winter waren
de verschillen het geringst, terwijl deze in de
zomer het grootst waren. Van een proef welke
in de zomer werd genomen, worden de resulta-

Afb. 1.
Plant met komkommervirus no. 1,
zeer veel mannelijke bloemen.

Bij de komkommer kunnen bepaalde natuurlijke omstandigheden invloed uitoefenen op de
vormingvanmannelijke envrouwelijke bloemen.
Zo worden er bij hoge temperatuur en lange dag
meer mannelijke bloemen en bij lagere temperatuur en korte dag meer vrouwelijke bloemen
gevormd. Gebleken is, dat ook virusziekten invloed op de bloemvorming kunnen hebben.
In de lente van 1956 werden een aantal komkommerplanten op de zaadlobben geïnoculeerd
met de komkommerviren no. 1, 2 en 2A. Na
enige tijd, toen de planten ± 70 cm hoo<5
waren, viel het op, dat bij aanwezigheid van
komkommervirus no. 1 (afb. 1) zeer veel mannelijke bloemen voorkwamen. Daarnaast was het
aantal vrouwelijke bloemen en aantal ranken
gering. Bij aanwezigheid van komkommervirus
no. 2 viel het tegengestelde waar te nemen, n.1.
veel vrouwelijke bloemen en ranken en weinig
mannelijke bloemen. Komkommervirus no. 2A

Afb. 2.
Plant met komkommervirus no. 2A,
veel vrouwelijke bloemen en ranken.
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Invloed
o — ° MANNELIJK, VIRUSVRIJ.
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6e WEEK BLOEI

komkommervirus no. 1.

De aanwezigheid van dit virus werkt sterk
stimulerend op de vorming van mannelijke
bloemen. Gemiddeld per plant werden hierbij
123 mannelijke bloemen geteld. Bij de virusvrije planten waren het er 57. Het aantal vrouwelijke bloemen bedroeg 16, tegen 30 bij de
virusvrije planten. Bij aanwezigheid van dit
virus was het aantal mannelijke bloemen tweemaal zo groot als bij virusvrije planten. Het aantal vrouwelijke bloemen was echter ten opzichte
van de virusvrije planten gehalveerd (afb. 3 ) .
Bij aanwezigheid van dit virus kwamen dus op
1 vrouwelijke bloem 7.7 mannelijke voor; bij de
virusvrije planten op 1 vrouwelijke bloem 1.9
mannelijke. Beziet men deze verhouding, dan
blijken bij aanwezigheid van dit virus vier maal
meer mannelijke bloemen voor te komen. Typerend is, dat de viruszieke plant met het geringste
aantal mannelijke bloemen er toch nog meer had
dan de gezonde plant met het hoogste aantal
mannelijke bloemen. Daar bij de teelt van de
komkommer alleen de vorming van vrouwelijke
bloemen nodig is en de mannelijke overbodig
zijn, heeft dit virus dus wel een zeer ongunstige
invloed op de bloemvorming. Het is trouwens
uit de praktijk bekend, dat dit virus een veel
ongunstiger invloed uitoefent op de vruchtbaarheid dan het komkommervirus no. 2.

Afb. 3.
Beïnvloeding van de bloemvorming door
komkommervirus no. 1.

ten vermeld. De bloeiwaarnemingen zijn de
eerste 6 weken van de bloei verricht, n.1. van
17 juni tot 28 juli.

Invloed van komkommervirus

no. 2.

De invloed van dit virus op de bloemvorming
is minder duidelijk. Er zijn echter aanwijzingen,
dat het aantal mannelijke en vrouwelijke bloemen door dit virus vermindert.

1. BESTUIVING V A N T O M A T E N M E T DIVERSE TYPEN TROSTRILLERS
In een stookwarenhuis werden de Amerikaanse trostrillers (6 Volt), de kortgesloten
Amerikaanse triller (8 Volt), de trostriller van Roodenburg (8 Volt) en de patenttriller
(6 Volt) vergeleken. De zetting van de eerste 2 trossen werd door alle trillers belangrijk
verbeterd vergeleken met getikte planten. De verschillen tussen de diverse trillers waren
echter slechts gering. De vroege oogst werd eveneens door alle trostrillers verbeterd,
hoewel de opbrengst bij het gebruik van de kortgesloten Amerikaanse triller aanvankelijk
iets achterbleef.
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2. GROEISTOFBESPUITING V A N T O M A T E N
Bij koude tomaten werd het nieuwe groeistofpreparaat „Duraset 20 W " , verspoten in
de concentraties 0.05 % en 0.1 %, vergeleken met N o Seed 0.8 %, Seedless Set 5 % en
Tomafix 1 % . Andere series werden getrild of getikt. Van al deze behandelingen heeft
trillen de eerste 6 weken van de oogst de hoogste opbrengst gegeven. Tevens vertoonde
deze behandeling de beste vruchtzetting en de grootste totaal opbrengst. Van de groeistofpreparaten werkte Duraset 0.1 % het meest vervroegend en gaf de hoogste opbrengst.
Duraset kan voor praktische toepassing het best worden aanbevolen, omdat de werking
zeker zo goed is als van de meest agressieve groeistoffen en de kans op beschadiging
niet meer is dan bij de minst agressieve.

3. O R G A A N C U L T U U R V A N T O M A A T V R U C H T E N
De proeven betreffende het kweken van tomaatvruchtjes buiten de planten werden
voortgezet. Ten eerste werd nagegaan in hoeverre de ontwikkeling van het vruchtbeginsel
kan worden bevorderd door de kolven af te sluiten met 2 soorten plastic (parafilm en
polyethyleen). Aldus wordt uitdroging van de voedingsbodem tegengegaan. Hoewel door
het uitvallen van de thermostaat de temperatuur één maal veel te hoog is geweest, waardoor beschadiging van de vruchtbeginsels optrad, bleek toch, dat het direct afsluiten van
de kolven met parafilm, de beste resultaten gaf. In de tweede plaats is een proef genomen
waarbij gecastreerde bloempjes en bestoven bloempjes op voedingsbodems met diverse
concentraties indolylazijnzuur en indolylboterzuur werden geplant. Door het optreden van
verontreinigingen was een juiste beoordeling niet mogelijk.

4. V R U C H T B A A R H E I D V A N H E T MELOENRAS BENDER'S SURPRISE
Door middel van kort en lang snoeien werd bij het ras Bender's Surprise nagegaan of
de vruchtbaarheid kon worden beïnvloed. De oogstresultaten waren per 12 ramen (12
planten) als volgt:
aantal vruchten
gewicht in kg gemiddeld vruchtgewicht in g
lang snoeien
92
89.8
975
kort snoeien
52
52.2
1004
De lange snoei komt wel zeer gunstig naar voren. Ondanks de veel grotere oogst werd
het gemiddeld vruchtgewicht er maar weinig door beïnvloed. Het is niet onmogelijk, dat de
bijzonder gunstige resultaten, welke dit jaar met het ras Bender's Surprise zijn bereikt,
mede het gevolg zijn van de bijzonder gunstige weersomstandigheden (warme, zonnige
voorzomer).

5. H E T GEBRUIK V A N GROEISTOFFEN BIJ H E R F S T K O M K O M M E R S
Bij een proef met een nateelt komkommers bleek vorig jaar, dat planten, waarvan de
bloemen door bijen werden bestoven, veel meer vruchten leverden dan planten,
waarbij geen bestuiving plaats vond (Jaarverslag 1956). Mogelijk was het uitgroeien
van vele vruchten een gevolg van een groeistofeffect van het stuifmeel. Deze gedachte
was aanleiding tot de opzet van een proef ter verbetering van de vruchtzetting bij herfstkomkommers met behulp van groeistoffen. Gebruikt zijn de groeistoffen «-naftylaceetamide en N-meta-tolyl ftaalaminezuur (Duraset), elk in twee concentraties. Tweemaal
per week werden de open bloemen bespoten. Naast deze objecten was er een object,
waarbij drie keer per week de bloemen met de hand werden bestoven.
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Objecten
a-naftylaceetamide
idem
Duraset (bevat 20 % N-meta-tolyl
ftaalaminezuur)
idem
bestuiven
onbehandeld

60 mg/l
120 mg/l
250 mg/l
500 mg/l

Aantal geoogste vruchten per 48 pi.
250
252
258
261
318
275

De groeistoffen leverden geen oogstvermeerdering. Bestuiven leverde een flinke meeropbrengst, maar de kwaliteit van de vruchten was slecht (zaadkoppen). De groeiomstandigheden waren tijdens deze proef zeer ongunstig.
6. BLOEMVORMING VAN KOMKOMMER
Om de invloed van dierlijke geslachtshormonen op de bloemaanleg bij komkommer
na te gaan, werden aan zeer jonge planten in een watercultuur, de hormonen aan de
voedingsoplossing toegevoegd. Bij geen der behandelingen zijn verschillen in bloemaanleg waargenomen.
Gedurende de zomermaanden is wederom nagegaan, welke invloed de komkommerviren no. 1 en no. 2 op de bloemvorming kunnen uitoefenen. De met komkommervirus
no. 1geïnfecteerde planten gaven weer zeer veel mannelijke bloemen; het aantal vrouwelijke bloemen was gering, doch het aantal ranken was slechts weinig minder vergeleken
met de virusvrije planten. Bij de met komkommervirus no. 2 geïnfecteerde planten was
ditmaal zowel het aantal mannelijke als het aantal vrouwelijke bloemen minder. Er waren
echter iets meer ranken gevormd.
7. HET GEBRUIK VAN MALEÏNE HYDRAZIDE TEGEN
VOOSHEID IN RADIJS
Radijsplantjes werden met 1.000 en 3.000 delen per miljoen maleïne hydrazide 10 en
20 dagen voor de oogst bespoten. Een gedeelte van deze planten werd 10 dagen later
dan normaal geoogst. Geen van deze bespuitingen verminderde de voosheid. Wel bleek,
dat de voosheid bij radijs, die 10 dagen later dan normaal geoogst werd, nog was toegenomen. Door een bespuiting met 3.000 d.p.m. maleïne hydrazide 20 dagen voor de
oogst, werden de knolletjes donker van kleur, terwijl het loof geel kleurde. Hieruit blijkt
dus, dat dezeconcentratie aan dehoge kant is geweest. Dat geen van de maleïne hydrazide
bespuitingen eniggunstig effect te zien gaf, moet wellicht aan het te laat spuiten van de
radijzen worden toegeschreven.
8. BESTUIVING VAN KASPRUIMEN
In het afgelopen jaar werd weer een bestuivingsproef genomen met een achttal rassen.
Gedurende de bloei waren de temperaturen hoog, hetgeen een ongunstige invloed had
bij de rassen Ape en Ras de Bloois. Zeer veel bloemen vielen van de bomen, zodat de
vruchtzetting matig tot slecht was.
Het ras Beauty blijkt geen vreemd stuifmeel nodig te hebben. Bestuiven met stuifmeel
van Golden Japan gaf geen verbetering van de vruchtzetting. Stuifmeel van het ras de
Bloois gaf op Golden Japan een iets beter resultaat dan dat van Beauty. Het stuifmeel
van Golden Japan bleek de vruchtzetting van het ras Indian Blood te verbeteren. Bij het
ras Great Yellow werd met stuifmeel van Golden Japan geen betere vruchtzetting verkregen. Bij Santa Rosa werd een betere vruchtzetting verkregen indien stuifmeel van
Wickson werd gebruikt. Bij bestuivingsproeven met Formosa bleken er geen verschillen
te bestaan tussen stuifmeel van Golden Japan en Wickson.
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9. V R U C H T Z E T T I N G V A N FORMOSA,
SANTA ROSA EN GOLDEN JAPAN
Een drietal praktisch gelijkwaardige bomen van de rassen Formosa en Golden Japan
zijn tijdens de bloei ingehuld door middel van plastic, met het doel bepaalde klimaatomstandigheden te regelen. Bij één boom werd de temperatuur verhoogd door middel
van straalkachels, bij de tweede boom werd de luchtvochtigheid extra verhoogd en bij de
derde boom werd door middel van een ventilator een flinke luchtbeweging gehandhaafd.
De omstandigheden tijdens de bloei waren buitengewoon gunstig. Hoge temperaturen
overdag, terwijl het kwik des nachts in de niet gestookte ruimten niet beneden 11°C
daalde. Ook tijdens het doorgroeien van de jonge vrachtjes waren de omstandigheden
ideaal. De vruchtzetting was in de ruimten, waar de ventilatoren en de luchtbevochtigers
geplaatst waren, praktisch gelijk. In de ruimte waar de temperatuur verhoogd werd door
middel van straalkachels, was de vruchtzetting ongeveer één derde minder. Hieruit mag
niet de conclusie getrokken worden, dat stoken tijdens de bloei overbodig is. Indien de
temperatuur tijdens de bloei laag is, is verwarming altijd aanbevelenswaardig. Bij de rassen
Santa Rosa en Formosa is getracht de vruchtzetting te verbeteren door een éénmalige bespuiting tijdens de volle bloei met enkele groeistoffen. Dit met het doel de bloei iets te
rekken en daardoor de vruchtzettingsmogelijkheid te verbeteren.
Evenals in 1956 waren de resultaten weinig hoopvol. Bij Formosa werd wel een iets
betere vruchtzetting verkregen door een bespuiting met a-naftylaceetamide.

10. STUIFMEELKIEMING BIJ K A S P R U I M E N
Bij zeven rassen werd de kiemkracht van het stuifmeel bepaald. Dit werd gedaan gedurende de gehele bloeiperiode.
De rassen Ape, Beauty en Indian Blood leveren fijn stuifmeel, dat goed verspreidt.
Santa Rosa, Formosa en Ras de Bloois leveren stuifmeel, dat gemakkelijk klontert en
moeilijk verspreidt. Golden Japan neemt in deze een tussenpositie in; wel levert dit ras
veel stuifmeel.
De kieming van het stuifmeel loopt bij de verschillende rassen sterk uiteen. Golden
Japan en Formosa vertonen pas een goede kieming als de bloemblaadjes gaan vallen.
Hieruit blijkt, dat met het bestuiven begonnen moet worden als de bomen in volle bloei
staan. De rassen Santa Rosa, Ape en Ras de Bloois leveren bij het opengaan van de bloemen stuifmeel, dat goed kiemkrachtig is. Er bleek bij verschillende rassen verband te bestaan tussen de kiemkracht van het stuifmeel en de zetting. Rassen, die geen goede kiemkracht van het stuifmeel vertoonden, bleken elkaar beter te bestuiven en gaven meer
vruchten.
Voor de praktijk is het belangrijk te weten hoe de kiemkracht van het stuifmeel verloopt, dit in verband met het kiezen van bestuivers.
Daarom zal van meer rassen nagegaan worden hoe de stuifmeelkieming verloopt.

11. PROEVEN M E T GIBBERELLAZUUR
Met gibberellazuur werden oriënterende proeven genomen met tomaten, bonen,
komkommers en slaplanten in een jong stadium. Er werd 1 en 2 maal gespoten in een
concentratie van 50 d.p.m.
Alleen bij de slaplanten werd een duidelijk effect waargenomen. De planten vormden
geen kroppen en schoten snel door. De planten, die tweemaal bespoten werden bloeiden
eerder dan de planten die eenmaal bespoten waren.
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Veredeling en nieuwe gewassen.
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Winterbloemkool voor de glasteelt, P. A. Kruyk.

111

1. Veredeling, rassenvergelijking en selectie.
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Bewaring van druiven, P. A. Kruyk.
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Bewaarbaarheid van komkommers.
Koelhuisbewaring van bloemkool.
Koelhuisbewaring van druiven.
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VEREDELING EN NIEUWE GEWASSEN

WINTERBLOEMKOOL VOOR DE GLASTEELT
P. A. K R U Y K
Winterbloemkool wordt in het buitenland,
vooral in Frankrijk en Engeland, in grote hoeveelheden in de natuur geteeld. Ook in Zeeland
beschikt men over een selectie, die daar bruikbaar is voor de teelt in de natuur. Deze rassen
en selecties zijn echter niet goed te gebruiken
voor de teelt onder glas. Enerzijds is dan de
gewasomvang veel te groot, terwijl voorts de
kwaliteit vaak zeer veel te wensen overlaat. Omdat men op het Proefstation te Naaldwijk van
mening was, dat er goede afzetmogelijkheden
waren voor bloemkool, die vroeg in het voorjaar zou kunnen worden aangevoerd, is men in
1948 begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheid van een teelt van winterbloemkool
onder glas. Door stamselectie is het mogelijk
gebleken een selectie te verkrijgen, die geschikt
is voor de teelt onder koud glas, uitgaande van
het gemiddelde klimaat in het Westen van ons
land. De selectie van het Proefstation, die onder
de naam Wiko in de handel is, is afkomstig uit
het ras Vroege Witte, Extra verbeterde d'Angers,
van de firma Supergran uit Mechelen.
De selectie Wiko is momenteel nog niet volkomen zuiver. Wat de vorm van de kool en het
blad betreft zijn er geen grote verschillen. Wel
komt er in deze kool een afwijking voor, die
bekend is als „gele harten". Hierbij worden in
een vrij vroeg stadium de bladeren in het hart

geelachtig. Deze blijven gedurende de gehele
groei van de plant geel, terwijl de nieuw gevormde blaadjes ook geel zijn. De plant blijft
achter in groei en ontwikkeling en er wordt een
betrekkelijk kleine kool van matige kwaliteit geoogst. Het is vrijwel zeker, dat dit een erfelijke
kwestie is, die waarschijnlijk door stamselectie
kan worden opgelost. Het percentage van deze
afwijkende planten is ongeveer 15, wat vrij hoog
is. Er is echter wel een mogelijkheid om vóór het
planten van de kool op deze gele harten te selecteren. Het is gebleken, dat bij voldoende lage
temperatuur de geelverkleuring bij de afwijkende planten eerder optreedt. Door de opkweek
onder platglas uit te voeren en vervolgens het
glas te verwijderen komt de geelverkleuring binnen enkele dagen naar voren. Op deze wijze kan
men vrijwel 100 % goede planten uitpoten. Bij
de opkweek onder staand glas komt de geelkleuring pas na het uitplanten naar voren. Men
heeft dan als enige selectiemogelijkheid de
plantgrootte. In het stadium van uitplanten zijn
de planten, die geel zullen gaan verkleuren reeds
iets achter in groei. Er kan al veel worden bereikt door de kleinste planten niet uit te planten.
Voor de glasteelt moet Wiko tussen 20 en 25
juli onder glas worden gezaaid. Enkele weken
hierna kan worden opgepot, wat zowel in een
stenen pot als in een perspot kan gebeuren. Het

Niet gestookte winterbloemkool
omstreeks nieuwjaar.
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c. Nieuwe druiverassen.
Na het verplaatsen van de druivenkassen is het thans ook weer mogelijk geworden buitenlandse druiverassen op het Proefstation te beoordelen. Momenteel hebben we de beschikking over de Italiaanse rassen Regina en Super-Frankenthal, terwijl we in 1958 de
rassen Concord, Vernaccia en Chasselas Vibert hopen te ontvangen.
d. Druive-onderstammen.
Naast de onderstammen, die we vorig jaar vanuit België ontvingen, zijn via het Biologisch Station te Wijster een zestiental niet gecultiveerde druivetypen ontvangen, waarvan
mogelijk enkele geschikt zijn als onderstam voor druiven. Omdat er op het Proefstation
onvoldoende ruimte is om al deze onderstammen op hun waarde voor Black Alicant te
beoordelen, zullen in de komende jaren boompjes op onderstam worden gekweekt, die
dan in de praktijk zullen worden uitgezet.
e. Rassenvergelijking bij tomaat.
Het afgelopen jaar werden geen tomaatrassen vergeleken. Het komende seizoen hopen
we hiermee echter weer door te gaan. W e hebben hiervoor de beschikking over vrijwel
alle rassen, die in Amerika onder glas geteeld worden.
f. Sortimentsproef met fresia's.
In het afgelopen jaar werden 32 fresia-rassen vergeleken. De kleurverdeling was als
volgt: 9 wit tot crème wit, 9 geel, 2 oranje, 7 rose tot rood, 5 lila tot blauw. Van de rassen
met witte of crème witte bloemkleur bloeide Early Queen (crème wit) het vroegst en
gaf Snow Storm (wit) de grootste bloemproduktie. White Madonna en White Giant
muntten uit door hun grote bloemkam. De twee laatstgenoemde rassen behoorden tot de
late bloeiers. Bij de geelbloemige rassen bloeiden Buttercup en Souvenir het vroegst en
gaven Caro Carlee, Glorious Victory en Buttercup de grootste bloemproduktie. Glorious
Victory bezat de grootste bloemkam. De beide oranjekleurige rassen Oranje Zon en
Prinses Marijke kwamen op alle drie punten in sterke mate met elkaar overeen. De bloei
viel middelmatig vroeg, de bloemproduktie was goed en de bloemkammen waren groot.
Van de rassen met rose of rode bloemkleur bloeiden Robin Hood en Smiles het vroegst
en gaven Apotheose, Pink Giant en Smiles de grootste bloemproduktie. Pink Giant en
Robin Hood bezaten de grootste bloemkam. Onder de lila en blauw gekleurde rassen
was het verschil in bloeitijd zeer gering. Het meest produktieve ras was Marion, terwijl
van Saffier de bloemkam het grootst was.
g. Veredeling van auberginerassen.
De in 1955 gemaakte kruisingen tussen enkele auberginerassen, te weten Sadohara x
Florida Highbush en Sadohara x Lange Violette werden vergeleken met alle kruisingsouders. De vruchtzetting van de kruisingen was veel beter dan die der ouders. De opbrengst per 12 planten was:
aantal
gemiddeld vruchtgewicht in g.
Lange Violette
71
153
Florida Highbush
28
269
Sadohara
112
103
Sadohara x Florida Highbush . .
173
172
Sadohara x Lange Violette . . .
209
121
De kwaliteit van beide F 2 rassen was goed, alleen vorm en kleur moeten nog worden
verbeterd.
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h. Veredeling en rassenvergelijking van paprika.
In 1957 is een aanvang gemaakt met het kruisen van paprikarassen. Hiertoe zijn de
rassen gebruikt, die tot nu toe het best hebben voldaan. De kruisingen zijn geslaagd en
zullen in 1958 worden beproefd. Het is gebleken, dat de bloem reeds in het knopstadium
moet: worden gecastreerd, omdat de helmhokjes reeds openspringen vóórdat de bloem
opengaat. Direct na het castreren kan worden bestoven.
Nogmaals werden een aantal paprikarassen beproefd op hun geschiktheid voor de gelichte platglasteelt en voor de vollegrondsteelt. De gebruikte rassen waren Handelsras
(v. d. Berg), Yolo Wonder, Californian Wonder en Vinedale pepper.
Het oogstresultaat van 50 planten was bij de platglasteelt als volgt:
Handelsras
Yolo Wonder
Californian Wonder
Vinedale pepper

aantal
751
760
780
1266

gemiddeld vruchtgewicht in g.
101
102
77
54

Beide eerstgenoemde rassen voldoen het beste. Het laatstgenoemde kan als ongeschikt
worden aangemerkt wegens slechte vruchtvorm en te laag gemiddeld vruchtgewicht. Na
twee jaar beproeving in de vollegrond is gebleken, dat de tot nu toe bekende rassen in
ons klimaat geen kans van slagen hebben.
i. Slakruisingen en rassenproeven in stookkas en koude kas.
In de winter van 1956-1957 werden in een stookkas 26 slakruisingen en rassen vergeleken. Het doel van de kruisingen is een nieuw slaras te winnen, dat gedurende de
wintermaanden een hoger kropgewicht heeft dan de bestaande rassen. De kruisingen zijn
verkregen door de rassen Proeftuins Blackpool, Interrex, Kampioen en Regina onderling
te kruisen. Het kruisingswerk is verricht door het I.V.T. te Wageningen. Ook de eerste
generatie (FjJ is te Wageningen geteeld. De tweede generatie ( F 2 ) is deze winter op het
Proefstation geteeld om de verdere selectie onder praktijkomstandigheden te kunnen
uitvoeren. De resultaten zijn veelbelovend. Enkele dagen voor de oogst is uit elke kruising
een aantal van de mooiste kroppen gemerkt voor de zaadwinning. Deze zullen in
1957-1958 verder worden beproefd.
De verschillende rassen, die werden beproefd, bestonden uit een aantal Nederlandse
cultuurrassen en een aantal rassen, die in het buitenland worden geteeld. De buitenlandse
rassen waren meestal zo afwijkend van vorm en kleur, dat ze voor onze omstandigheden
ongeschikt geacht moeten worden. Alleen het ras May Princess leverde een aantal kroppen,
dat zowel in uiterlijk als in groeikracht een goed figuur sloeg. Dit ras is echter zeer
onzuiver zodat er sterk in geselecteerd zal moeten worden om het voor onze teelten geschikt te maken. Van de Nederlandse rassen waren Proeftuins Blackpool, Meikoningin,
Interrex, Regina en Woma in de proef opgenomen. De verkregen resultaten wijken enigszins af van die van voorgaande jaren. Dit jaar gaf namelijk Interrex de beste sortering,
daarna volgden Woma, Proeftuins Blackpool en Regina en tenslotte Meikoningin. Regina
vertoonde een belangrijk hoger percentage rand dan de overige rassen. Wat de reden is,
dat Interrex dit jaar een betere sortering leverde dan Proeftuins Blackpool of Regina, is
onbekend.
j . Rassenvergelijking bij gelichte sla.
In twee platglasrijen werden een aantal slarassen vergeleken, n.1. Attractie, Meikoningin, Blondine, Woma, No. 21, No. 22, Osram en Voorjaarsfavoriet. Blondine,
No. 22, Attractie en Woma gaven het hoogste percentage van de eerste sortering sla,
terwijl ook het gemiddeld kropgewicht bij deze 4 rassen het hoogste was. Woma en in
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iets mindere mate ook Attractie hadden op het moment van oogsten wel een grote omvang
bereikt, maar de rijpheid liet bij deze rassen nog iets te wensen over. Voorjaarsfavoriet
nam de vijfde plaats in. Dit ras schijnt nogal gevoelig te zijn voor ongunstige weersomstandigheden na het lichten. Meikoningin, No. 21 en Osram bleven belangrijk achter,
zowel in sortering als in gewicht, waardoor deze rassen onder de omstandigheden, waaronder de proef is uitgevoerd, niet hebben voldaan.
k. Slarassenvergelijking in de open grond.
Bij een zomerteelt in de volle grond werden de slarassen Hilde, Zomerkoning en
Attractie met elkaar vergeleken. Hilde is een slaras, dat sterk met Attractie overeenkomt,
maar een iets lichtere kleur heeft en een krachtige groei vertoont. Zomerkoning is een
type met gladdere bladranden en een iets donkerder kleur dan Attractie. Bij de oogst bleek
Hilde het hoogste gewicht te hebben en ook het grootste aantal kroppen van de eerste
sortering. Zomerkoning volgde wat gewicht betreft zeer kort op Hilde. De sortering was
echter minder goed, waarschijnlijk door zijn geringere omvang. Attractie had het laagste
kropgewicht. Uit deze proef blijkt, dat het slaras Hilde waard is om op wat ruimere schaal
te worden beproefd.
1. Andijvierassenvergelijking onder koud glas.
In een koud warenhuis werden de volgende andijvierassen bij een teelt in het winterhalfjaar vergeleken: Breedblad Volhart, No. 5, Boebikop en Rosa Bella. Het ras Breedblad Volhart gaf bij de oogst de hoogste opbrengst. Daarna volgden No. 5 en Rosa Bella,
terwijl Boebikop de laagste opbrengst gaf. In alle jaren, dat een soortgelijke proef werd
opgezet gaf Breedblad Volhart de beste resultaten, zodat aangenomen mag worden, dat
dit ras voor deze teelt het meest aanbevelenswaardig is.
m. Spinazierassenvergelijking onder koud glas.
In een koud warenhuis werden naast een zevental selecties van Breedblad Scherpzaad
de rassen Cavallius, Eerste oogst en een nieuw wolfresistent spinazieras vergeleken. Bij de
oogst bleek het ras Cavallius het vroegst te zijn. Het wolfresistente ras kwam in vroegheid zowel als produktiviteit overeen met vroege selecties van Breedblad Scherpzaad. Er
kwam in dit ras geen wolf voor, terwijl dit bij alle overige rassen, hoewel in geringe
mate, wel het geval was. Tussen de verschillende Breedblad Scherpzaad selecties kwamen
ook vrij belangrijke verschillen in vroegheid en produktiviteit voor. De opbrengst van
Eerste oogst lag lager dan van de meeste overige rassen en selecties. Bovendien kwamen
een aantal smalbladige plantjes voor, hetgeen op onzuiverheid van dit ras wijst.
n. Meloenkruisingen.
Evenals vorig jaar werd een aantal kruisingen beproefd. Het uiterlijk van de F t planten
kwam overeen met Enkel Net, die als één der kruisingsouders is gebruikt. In de F 2
kwamen grote verschillen voor, speciaal in de vruchtvorm. Vóórdat het gestelde doel is
bereikt, zal nog veel moeten worden gedaan. Wat de smaak betreft is wel enige vooruitgang te bespeuren.
o. Veredeling van komkommerrassen.
Het kweken van vruchtvuurresistente komkommerrassen voor de teelt onder staand glas
(in het bijzonder voor de herfstteelt) is dit jaar voortgezet. Hiervoor werden een vroege
teelt en een herfstteelt benut. Voor het uitplanten werden alle planten met vruchtvuur
geïnoculeerd, zodat alleen resistente planten werden uitgezet. Bij beide teelten werden
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de beste planten voor zaadwinning aangehouden. Het kwam bij deze proeven duidelijk
naar voren, dat een goede selectie alleen mogelijk is bij de teelt, waarvoor het ras ook is
bestemd. Zo is de selectie in het voorjaar voor een teelt in de herfst, of omgekeerd, minder
geschikt.
Tegelijkertijd werden ook een aantal kruisingen verricht tussen normale handelsrassen
en vruchtvuurresistente rassen met het doel Fj rassen te winnen. De verkregen hybriden
werden bij een herfstteelt uitgeplant en getoetst op hun waarde voor deze teelt. Tot nu toe
is nog geen geschikt F 1 ras gevonden.
p. Stamslabonenrassenproef onder platglas.
Evenals vorig jaar werden ook nu de stamslabonenrassen Dubbele witte zonder draad,
Ezetha's No. 10, Probator en Servus beproefd. Van de twee eerstgenoemde rassen werden
steeds 6 pollen van twee planten per raam uitgepoot. Omdat het ras Probator slechts een
licht gewas vormt, werden hiervan acht of tien pollen geplant, terwijl er van het ras Servus
steeds acht pollen werden uitgezet.
Bij de vergelijking van de totale oogst bleek, dat Dubbele witte zonder draad en
Ezetha's No. 10 de hoogste opbrengst hadden gegeven ( ± 300 gram per raam meer dan
Probator). Probator gaf echter in de maand juni een hogere opbrengst dan de andere
rassen. Dit ras is dus beslist vroeger. Het ras Servus gaf verreweg de laagste opbrengst.
Ook in de eerste periode was de opbrengst niet hoger dan van één der overige rassen.
Als bovendien de mindere kwaliteit in ogenschouw genomen wordt, dan is het ras
Servus voor deze teelt niet aan te bevelen.
q. Bloemkoolrassenvergelijking in de open grond.
Op het Proefbedrijf te Delft werden bij een zomerteelt de rassen Alpha (WestlandiaRecord-Alpha-Glory) en Lecerf (2 handelsselecties) met elkaar vergeleken. Van deze
selecties was Record verreweg het vroegst, gevolg door Westlandia. Beide Lecerfselecties waren aanmerkelijk later; toen van Record 90 % was geoogst, stond nog 98 %
van de Lecerf op het veld. De Alphaselecties gaven nogal wat boorders, speciaal Record
en Alpha. Wat kwaliteit en sortering betreft waren de Lecerftypen het best, hoewel ook
hierbij,.evenais bij de Alphaselecties, veel z.g. „witte doorwas" voorkwam.
Bij een herfstteelt werden Flora Bianca, Vedeslez A, Verbeterde Tussensoort en
Vroege Verbeterde Tussensoort met elkaar vergeleken. Vedeslez A was veel vroeger dan
de andere rassen. Toen van Vedeslez A 70 % was geoogst, konden van de andere rassen
pas de eerste kolen worden gehakt. Bij Vedeslez A trad matig doorwas op. Bij Flora
Bianca schift. Verbeterde Tussensoort vertoonde klemhart en doorwas. De kleur van de
kool was bij de beide Tussensoorten minder wit dan bij Flora Bianca en Vedeslez A.

2. N I E U W E GEWASSEN
a. Winterbloemkool.
Bij de proeven met winterbloemkool is gebleken, dat de plantdatum belangrijker is
dan de zaaidatum. De beste resultaten werden verkregen als op 20 juli werd gezaaid en
op 20 september werd uitgeplant. Naarmate de zaai- en vooral de plantdatum later viel,
werd de sortering bij de oogst minder gunstig. Om het optreden van de z.g. gele harten
te voorkomen is een aantal stammen apart gehouden. Door verdergaande stamselectie zal
nu worden getracht een selectie te verkrijgen, waarin dit verschijnsel niet voorkomt.
De resultaten van de teelt in de praktijk waren in het seizoen 1956-1957 zeer goed.
Er zal echter nog meer ervaring ten aanzien van de teeltomstandigheden moeten worden
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opgedaan, omdat duidelijk gebleken is, dat de invloed hiervan op de uitkomsten vrij
groot kan zijn. De sortering van de kool op de bedrijven, waar de verzorging (in het
bijzonder de watervoorziening) naar wens was, was gemiddeld als volgt:
6
8
10
12
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sortering
per potenbak
per potenbak
per potenbak
per potenbak

percentage kolen
5
55
35
e
J

BEWARING E N VERPAKKING VAN TUINBOUWGEWASSEN

BEWARING V A N D R U I V E N
P. A. K R U Y K
Hoewel de afzet van de druiven de laatste
jaren redelijk verlopen is, heerst toch algemeen
de mening, dat de moeilijkheden voor de druivenafzet in de zomer zullen toenemen. Op de
buitenlandse markten wordt de concurrentie
steeds zwaarder en dit zal mogelijk in de toekomst ook op de binnenlandse markt het geval
kunnen zijn. De mogelijkheden voor de afzet
van koelhuisdruiven zijn tot heden nog gunstig.
Vandaar ook, dat veel aandacht moet worden
geschonken aan de teelt van druiven voor bewaring en aan een zo goed mogelijke bewaring.
Het is opmerkelijk, dat men in het algemeen
nog weinig kennis heeft over de bewaringsmogelijkheden van de zelf geteelde druiven. Tal
van uitstekende partijen druiven, die een goede
bewaarmogelijkheid hebben, worden zeer vroeg
in het seizoen verkocht. Anderzijds worden druiven soms te lang bewaard. De kwaliteit zou
zeker belangrijk beter kunnen zijn, als de telers
van koelhuisdruiven regelmatig zelf na zouden
gaan, hoe de bewaarmogelijkheid van de druiven
van het eigen bedrijf is. In de vorm van kleine
proefjes, die enige jaren achtereen herhaald
worden, is dit op eenvoudige wijze mogelijk.
Bij het onderzoek is voornamelijk aandacht
besteed aan de problemen, die bij de bewaring
van druiven in het algemeen een rol spelen.
Hierbij is duidelijk de invloed van de grond-

soort naar voren gekomen. Het is mogelijk om
zowel op klei-, zavel- als zandgrond een uitstekende consumptiedruif te telen. De druiven met
de langste bewaarmogelijkheid komen echter
van kleigrond, gevolgd door zavel- en zandgrond. De beperkende factoren voor de bewaring liggen in de mate van zichtbare uitdroging. Naarmate de grond lichter is, zullen de
bessen gemakkelijker gaan rimpelen. Dit behoeft in het geheel niet samen te gaan met het
indrogen van bes- en trosstelen. De gevoeligheid
van de druiven voor z.g. slijtageverschijnsel
wordt ten dele bepaald door de vochttoestand
van de grond. Na enige tijd bewaring kunnen
bij weelderig gegroeide druiven „versleten"
bessen worden aangetroffen. Deze zijn inwendig
rood verkleurd, terwijl de schil vrijwel geheel
zacht geworden is. Partijen Black Alicante, die
gevoelig zijn voor lamme punten, zijn eveneens
gevoelig voor slijtage. Indien in een kas bij de
oogst lamme punten in de trossen voorkomen,
dan is de kans op slijtageverschijnselen in deze
partij druiven na een bewaring van 2 à 3 maanden zeer groot. Hoewel het droog houden van
de grond een ongunstige invloed kan uitoefenen
op besgrootte, wordt hierdoor toch een harde
bes verkregen, die ongevoelig is voor slijtage.
De indruk bestaat, dat dit ook het geval is als
de zoutconcentratie van de grond hoog is. De

Druiven in het koelhuis.
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Koelhuisdruiven veilingklaar verpakt.

druif is dan echter wel wat gevoeliger voor indrogen.
Voor het verkrijgen van een goede bewaartros
moet ruim worden gekrent en zal het nodig zijn,
meer aandacht te besteden aan het wegnemen
van trospunten. Moeilijkheden bij de bewaring,
zeker ten aanzien van slijtage, komen steeds het
eerst voor aan de punt van de trossen. Door een
wat minder goede rijpheid en het in meer of
mindere mate voorkomen van „lam" wordt de
slijtage nog bevorderd.
De bewaarkwaliteit van de druiven wordt
duidelijk beïnvloed door de mate waarin zomersnoei en rijpingssnoei worden toegepast. Een
niet of zeer onregelmatig toegepaste zomersnoei
maakt de vruchten bijzonder gevoelig voor steelindroging en dus slijtage tijdens de bewaring.
Door een goede rijpingssnoei wordt niet alleen
het suikergehalte gelijkmatig verhoogd, maar
wordt de vrucht harder en beter bestand tegen
de ongunstige invloeden tijdens de bewaring.
Het tijdstip van de oogst moet worden bepaald door het suikergehalte. Het is verkeerd te
menen, dat de bewaarbaarheid met het suikergehalte toeneemt. Dit gaat wel op tot ongeveer
16 à 17 % . Wordt het suikergehalte hoger, dan
wordt de gevoeligheid voor slijtage nog wel
minder, maar de druiven drogen sterker in.
Vooral de bessen gaan dan gemakkelijker rimpelen. Anderzijds zullen niet of minder rijpe druiven minder indrogen, maar snel een ernstige
slijtage gaan vertonen. In de praktijk wordt
tijdens de oogst algemeen zonnig weer gewenst.
Als de vruchten zelf echter droog zijn, behoeft
donker regenachtig weer zeker geen ongunstige
invloed op de bewaring te hebben. Bij scherp
zonnig weer kan door het teruglopen van de

118

celspanning van de druiven zelfs een begin van
indroging optreden. De voor de verpakking te
gebruiken kisten behoeven niet extra droog te
zijn. Een klein eenmalig kistje, dat droog in het
koelhuis komt, neemt in enkele maanden tijd tot
3 ons vocht op. Dit wordt aan de omgeving en
dus ook aan de druiven onttrokken. Extra droge
kisten zijn dus zeker niet noodzakelijk.
In het koelhuis is de celgrootte van invloed
op de bewaarbaarheid. In grote cellen drogen de
druiven sneller uit, wat althans het geval is als
de bezetting minder is of minder wordt. Vandaar ook, dat druiven, waarvan men een lange
bewaarduur vermoedt, in een koelhuis bijeen behoren te staan. De grotere koelhuizen laten een
dergelijke sortering wel toe. De kleine koelhuizen hebben vaak maar 1 of 2 cellen, die
kleiner zijn en waarbij sortering minder goed
mogelijk is.
Een constante temperatuur is met de huidige
technische middelen goed mogelijk. De beste
bewaartemperatuur ligt van 0 tot + 1 ° C . In het
algemeen zal de vochtigheid 93 à 94 % moeten
zijn. Een lagere vochtigheid geeft een sterkere
uitdroging en hogere vochtigheid kan soms het
springen van de bessen tot gevolg hebben. Bovendien neemt de slijtage bij een hogere vochtigheid toe. Onder bepaalde omstandigheden,
als de druiven wat te sterk uitdrogen, kan de
luchtvochtigheid wat hoger gehouden worden,
tot b.v. 96 % . Dit mag echter zeker niet de
eerste tijd worden gedaan, omdat dan de kans
op moeilijkheden groter is dan later in de tijd.
De indruk bestaat, dat door de druiven enige
tijd, bij een wat lagere luchtvochtigheid te bewaren, de schil van de bessen iets steviger wordt
(d.w.z. minder gemakkelijk vocht doorlaat).

1. BETERE V E R P A K K I N G S M E T H O D E N V O O R K A S F R U I T
Voor perziken en pruimen kwamen vorig jaar de bladen van geperst plastic in de
handel. Hoewel het gebruik van deze bladen de verpakking belangrijk versnelt, is dit toch
geen succes geweest. Vooral, daar de handel geen perziken in deze bladen verpakt wilde
kopen, omdat de vruchten minder goed uit de holten te verwijderen zijn. Bovendien zijn
de grote persbladen, die een geheel kistje vullen, niet bruikbaar als consumentenverpakking. Persbladen, die een normaal perzikendoosje vullen, voldoen beter voor dit doel.

2. BEWAARBAARHEID V A N MELOENEN
De bewaarbaarheid van meloenen blijft een moeilijk probleem. Ook door een behandeling met Flavorseal kan de bewaarperiode niet worden verhoogd. Voor verbetering
in dit opzicht biedt wellicht het veredelingswerk, dat momenteel met meloenen verricht
wordt, enig perspectief.

3. BEWAARBAARHEID V A N T O M A T E N
In samenwerking met het I.B.V.T. te Wageningen zijn de proeven met het Amerikaanse
preparaat Flavorseal op praktijkschaal voortgezet. Regelmatig werden behandelde partijen
naar diverse plaatsen in het buitenland verzonden. De toepassing vond plaats met de
machine, die beschikbaar was gesteld door de Food Machinery Corporation. De resultaten
waren overeenkomstig die van 1956. Als men de tomaten op een centraal punt kan behandelen, lonen de resultaten zeker de te maken kosten. De moeilijkheid is momenteel,
dat een teler dit niet kan uitvoeren en dat dit zelfs ook voor de meeste exporteurs nog
zeer moeilijk zal zijn. Ingeval men de tomaten centraal sorteert en hierbij een voldoende
aanvoer exportwaardige tomaten heeft, liggen de mogelijkheden veel gunstiger.
Ook de laboratoriumproeven vonden voortgang. Naast Flavorseal werden hierbij nog
gebruikt Wax-shine en Prima-fresh, die ook vorig jaar toegepast werden. Bovendien
werd dit jaar gebruik gemaakt van een Nederlands waspreparaat afkomstig van Was de
Wit uit Rijswijk en een Flavorsealprodukt, dat geen parafine bevatte. Het Nederlandse
waspreparaat en Flavorseal gaven beide goede resultaten. De overige middelen liepen
weinig uiteen, maar waren in gebruikswaarde iets minder. Er werden dit jaar geen smaakproeven genomen.

4. NARIJPING V A N T O M A T E N
In de herfst van dit jaar is met onrijp geoogste tomaatvruchten een proef genomen met
het doel de narijping door middel van belichting te bevorderen. In twee kassen, waarvan
de ene warm (19-24°C), de andere matig warm (15-20°C) was, werden op rietmatten
twee partijen onrijpe tomaten uitgelegd. In elke kas werd één partij belicht en de andere
niet belicht. De belichting vond plaats met fluorescentiebuizen, die op een hoogte van
20 cm boven de vruchten waren aangebracht. Het geïnstalleerd vermogen bedroeg
± 1 6 0 W/m 2 . Het effect van de belichting was het grootst in de matig warme kas; in de
warme kas verliep de rijping echter nog iets sneller, in het bijzonder bij de niet belichte
vruchten. Gemiddeld werd de narijpingsduur bij belichting met ongeveer een derde verkort. Het is bekend, dat de narijping sneller verloopt naarmate de temperatuur hoger
wordt gehouden. De optimale temperatuur is ± 20°C. Naarmate de temperatuur hoger
119

is en de vruchten sterker worden bestraald (geldt ook voor zonlicht) zal het vochtverlies
door verdamping groter zijn. De kwaliteit kan daardoor wel achteruit gaan: zachte
vruchten. In verband met het gevaar voor uitdroging is het gewenst de luchtvochtigheid
niet beneden 85 % te laten dalen. In een kas zonder gewas is het bijzonder moeilijk een
dergelijke luchtvochtigheid te verwezenlijken. Door de vruchten met plastic af te dekken
kan het vochtverlies echter in belangrijke mate worden tegengegaan; zoals ook uit proeven
in de praktijk is gebleken.
Tevens zijn in samenwerking met de Tuinbouw studieclub Delft en omstreken en het
I.B.V.T. te Wageningen een aantal narijpingsproeven in de praktijk uitgevoerd. Bij deze
proeven werd geen extra belichting toegepast. De beste resultaten zijn verkregen bij een
temperatuur van 17-19°C en een relatieve luchtvochtigheid van 85-90 %. Als de temperatuur voor het plukken der tomaten geruime tijd beneden 10°C is geweest, kan dit
glazigheid of een rose-paarse verkleuring tot gevolg hebben, als de vruchten bij 17-19°C
gebracht worden. Het is van groot belang het gewas tot het eind van de teelt zo gezond
mogelijk te houden, daar een ernstige meeldauwaantasting tot gevolg heeft, dat de
vruchten tijdens de narijping spoedig zacht worden. Bij deze proeven is gebleken, dat het
ras Robar zich beter leent voor narijping dan het ras Moneymaker.

5. BEWAARBAARHEID V A N K O M K O M M E R S
De proeven, die vorig jaar bij komkommers met diverse waspreparaten genomen zijn,
vonden ook dit jaar weer doorgang. Hierbij werd ook de tomatenwas van Was de Wit
gebruikt. Ter controle werden komkommers in plastic zakken verpakt. De plastic zakken
gaven, evenals voorheen, de beste bewaarresultaten. De bruikbaarheid van de verschillende waspreparaten was ten dele afhankelijk van de wijze van toepassing. Indien de vruchten
zonder meer bespoten werden, waren Flavorseal (tomatentype) en het preparaat van
Was de Wit niet bruikbaar. Flavorseal (komkommertype) kon wel worden gebruikt, doch
Wax-shine gaf verreweg het beste resultaat. Werden de komkommers bespoten en direct
afgewreven, waarbij dus slechts een geringe hoeveelheid van het produkt op de vruchten
achterbleef, dan waren de resultaten geheel anders. In dit geval werden bevredigende
resultaten verkregen met Flavorseal (komkommertype) en Prima-fresh.

6. KOELHUISBEWARING V A N BLOEMKOOL
De proeven, die met bloemkoolbewaring in voorgaande jaren genomen zijn, werden
voortgezet. Ook nu is weer gebruik gemaakt van de middelen 2.4-D en maleïne hydrazine.
Evenals voorheen voldeed 2.4-D weer het best. Als belangrijkste resultaat kwam naar
voren, dat men dit middel niet op het te velde staande gewas behoeft te verspuiten. De
resultaten zijn ook goed als gespoten wordt direct nadat de kolen geoogst en verpakt zijn.
Dit vergemakkelijkt de uitvoering aanzienlijk.
Het is niet mogelijk gebleken door bespuitingen met maleïne hydrazine de kool langer
op het veld te laten staan. Bespuitingen, die 2 of 5 dagen voor de verwachte oogstdatum
met 0.25 % maleïne hydrazine plaats vonden, konden het losgroeien van de kool niet
voorkomen.

7. KOELHUISBEWARING V A N D R U I V E N
In samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten (I.B.V.T.) te Wageningen, werden de bewaarproeven voortgezet. De proeven
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waren op dezelfde manier opgezet als in de voorgaande jaren. Bij de proef met Black
Alicante van verschillende herkomsten werden vrijwel dezelfde resultaten verkregen als
bij vorige proeven. De druiven afkomstig van zavelgrond waren beter bewaarbaar dan die
afkomstig van zandgrond, terwijl druiven van kleigrond nog wat beter bewaarbaar waren.
In de proef van 1956-1957 was de bewaarbaarheid van één van de twee partijen druiven,
afkomstig van kleigrond, wat minder dan normaal. Dit is echter verklaarbaar, omdat
vrijwel alle druiven op het betreffende bedrijf reeds geoogst waren en volstaan moest
worden met een restant, dat van de onderste gedeelten van de bomen kon worden geoogst.
De proef in het seizoen 1957-1958 gaf weer het normale beeld. Wel was de indroging
vroeg in het bewaarseizoen iets groter dan normaal. Dit is ook algemeen in de praktijk
waargenomen.
Het aantal koelhuizen, dat deelneemt aan de koelhuisvergelijking is gestegen tot 16.
Om de verschillen, die regelmatig voorkomen, beter te kunnen beoordelen, zijn de waarnemingen uitgebreid.
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PLANTEZIEKTEN E N BESCHADIGINGEN

CHLORAATBESCHADIGING
W. DEN BOER
Voor de onkruidbestrijding op paden en
wegen isveel gebruik gemaakt van het algemeen
werkende middel natriumchloraat. In 1 à 2 %
oplossing verspoten geeft het een zeer goede
doding van alle onkruiden. Cultuurplanten kunnen echter eveneens worden beschadigd. Daar
een zeer kleine hoeveelheid chloraat reeds ernstige beschadiging kan geven, is het vaak moeilijk vast te stellen op welke wijze het middel bij
de plant terecht is gekomen. Om het beschadigingsbeeld te leren kennen, zijn gedurende enkele jaren proeven genomen, waarbij deze beelden kunstmatig werden opgeroepen.

Sla; het blad is gekroesd en de nerfjes zijn geel
gekleurd.

Tomaatblad met gele nerfjes.

Beschadigingsbeeld.
Bij alle gewassen ontstaat na toediening van
natriumchloraat een groeiremming, soms zelfs
.een langdurige groeistilstand. Bij ernstige beschadiging sterven de planten geheel af. Daarnaast treedt een verkleuring of verbranding van
de bladnerven op. Hieronder zullen de symptomen voor elk gewas afzonderlijk worden beschreven.
Bij de druif worden de nerven met aangrenzend weefsel bruin. Wanneer het chloraat in de
zomer door wortels wordt opgenomen, worden
de nerven eerst geel en daarna bruin. Veelal zijn
de nerven niet over de gehele lengte bruingekleurd, maar ziet men talrijke kleine bruine
streepjes. Soms is de beschadiging in een bepaald gedeelte van het blad of vän de boomgelocaliseerd.
Bij de tomaat kleuren de nerven met het aangrenzende weefsel geel, terwijl het bladmoes
tussen de nerven een typische bobbeling vertoont. Een dergelijk ziektebeeld wordt door geen
enkele andere ziekte of beschadiging veroorzaakt. Hierdoor is de tomaat zeer geschikt voor
het vaststellen van natriumchloraat in de grond.
Dit is van des te meer belang omdat geringe
hoeveelheden natriumchloraat in de grond zeer
moeilijk lang chemische weg te bepalen zijn. Bij
hogere concentraties natriumchloraat treedt
bruinkleuring op van de nerven en tenslotte
afsterving.
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Groeiremming (links) tengevolge van „wit"-aantasting.

dien mogelijk kan dan „droogstoken" van het
gewas nuttig zijn.
b. Chemische middelen.
Een zeer goede bestrijding van de schimmel
kan verkregen worden door het gewas te stuiven
met zineb. De dosering bedraagt ongeveer 2
gram per raam. Hogere doseringen kunnen
groeiremmingen tengevolge hebben. Daar dit
middel de schimmel in het blad niet kan doden,

dient met de bestrijding in een zeer vroeg stadium begonnen te worden en afhankelijk van de
groeisnelheid van het gewas, te worden herhaald. Bij herfstsla zal dit één maal per 8 tot
10 dagen zijn. Heeft het gewas zich zover ontwikkeld, dat de planten elkaar raken, dan heeft
stuiven niet veel zin meer, omdat de onderste
bladeren dan onvoldoende worden geraakt.
Daar zineb ook een vrij goede „smeul"-bestrijding geeft, kan in vele gevallen het gebruik
van T.M.T.D. achterwege blijven.

1. V O O R L I C H T I N G IN V E R B A N D M E T PLANTEZIEKTEN
In 1957 zijn 900 gevallen van ziekten en beschadigingen op het laboratorium nader
onderzocht.
Dit jaar is weer een aantal waarschuwingen verzorgd in verband met schurft, insekten
en spint in de fruitteelt. Op de volgende insekten werd de aandacht gevestigd: bladluis,
bloedluis, rupsen van de wintervlinder, wantsen, rupsen van voorjaarsuilen, appelzaagwesp, bladrollers en het fruitmotje.
Op 9 april is een waarschuwingskaart in verband met de koolvliegbestrijding verzonden.
De eerste eieren van de koolvlieg werden zeer vroeg aangetroffen. Gedurende de 8 voorafgaande jaren, dat hier waarnemingen werden gedaan, was de waarschuwingskaart niet
eerder dan 18 april verzonden.
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2. FYSIOGENE ZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN
a. Chlorosebestrijding bij kasfruit.
Bij druiven werden de proeven met het insmeren van verse snoeiwonden met een
mangaan- en magnesiumpasta nogmaals herhaald. Uit deze proeven is gebleken, dat
mangaanchlorose door een snoeiwondbehandeling met mangaanpasta afdoende kan worden bestreden. Bij magnesiumchlorose geeft magnesiumpasta het eerste jaar wel een flinke
verbetering, doch voor een afdoende bestrijding is een meerjarige behandeling noodzakelijk.
Als in de winter geen snoeiwondbehandeling werd toegepast, kan na het krenten het
gewas worden bespoten met een 0.5 % mangaansulfaatoplossing of een 2 °/cmagnesiumsulfaatoplossing. Uitvloeiers mogen niet worden toegevoegd. De bespuitingen dienen
enige keren te worden herhaald met tussenpozen van 2 weken.
b. Entchlorose bij komkommers.
De proeven in de praktijk waarbij bespuitingen met verschillende magnesium-verbindingen werden toegepast, zijn dit jaar niet herhaald. In plaats daarvan werd op het Proefbedrijf te Delft een meerjarig bemestingsproefveld aangelegd, waarin o.a. de invloed van
de bemesting op het optreden van entchlorose wordt nagegaan. Bij geen der objecten trad
entchlorose op, zodat de resultaten in de komende jaren moeten worden afgewacht.
c. Koustrepen bij komkommers.
Evenals vorig jaar is getracht, de invloed van de temperatuur van de vruchten, het nat
worden van de vruchten en de werking van het zonlicht op het optreden van koustrepen
na te gaan. Er traden geen verschillen in het aantal koustrepen op. Teneinde betrouwbare
resultaten te verkrijgen zal het noodzakelijk zijn, de proeven uit te voeren in proefruimten,
waarin de uitwendige omstandigheden beter geregeld kunnen worden.
d. Klemhart bij bloemkool.
Zoals vorig jaar in het jaarverslag is vermeld, was het de bedoeling het onderzoek naar
het optreden van klemhart bij bloemkool af te sluiten. Dit voorjaar trad evenwel op
diverse bloemkoolpercelen klemhart op, ook in gevallen waarbij ammoniummolybdaat
was toegepast. Mogelijk is de methode van toepassing niet goed geweest. In verband
hiermede is een proef opgezet, waarbij diverse methoden van zaad-, grond- en plantgoedbehandelingen met elkaar worden vergeleken. Deze kool wordt in het voorjaar 1958 op de
proeftuin te Delft uitgezet.
Voorts is een proef genomen, waarbij werd getracht borium- en molybdeen-gebrek
op te wekken in watercultuur en in een mengsel van zand en turfmolm. In het laatste
geval is gewerkt bij uiteenlopende pH's. Het is beter gelukt borium-gebrek op te roepen
dan molybdeen-gebrek. Waar beide elementen ontbraken, vertoonden de bloemkoolplanten vaak ernstiger afwijkingen dan wanneer alleen borium ontbrak.
e. Schift, doorwas en hoorders bij bloemkool.
In verband met het verplaatsen van enkele kassen op de tuin was er vorige winter geen
gelegenheid het onderzoek naar schift, doorwas en hoorders bij bloemkool voort te zetten.
In het najaar 1957 is echter weer een proef gestart. Bij de waarnemingen, die in de loop
van het seizoen zijn verricht, is gebleken, dat het verschijnsel van schift bij zomer- en
herfstbloemkool iets anders is, dan tot heden algemeen werd aangenomen. Naast echte
doorwas, waarbij groene blaadjes tussen de kool te zien zijn, komt veelvuldig een vorm
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voor, waarbij de blaadjes zeer klein en wit blijven. Algemeen beschouwt men dit in de
praktijk als schift, hetgeen echter niet geheel juist is, daar bij het eigenlijke schift
miniatuur-bloempjes op de kool worden gevormd. Deze vorm van doorwas, die zeer veel
overeenkomst met schift vertoont, hebben we „witte doorwas" genoemd. In hoeverre deze
vorm ook nog in andere tijden van het jaar voorkomt, moet nog worden nagegaan.
f. Gasbeschadiging bij tuinbouwgewassen.
Evenals in de voorgaande jaren werden dit jaar in de omgeving van Rotterdam en
Vlaardingen gladiolenveldjes aangelegd. Daar in 1956 schade bij fresia's optrad, werden
dit jaar ook in het Westland dergelijke veldjes aangelegd. De schade was minder dan
vorige jaren. Het bladmateriaal is verzameld en door de Keuringsdienst van Waren te
Rotterdam onderzocht op fluorgehalte. Bij de monsters, die in 1956 verzameld zijn, werd
een goede correlatie gevonden tussen beschadiging der gladiolen en het fluorgehalte der
bladeren. In samenwerking met het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek te
Wageningen werden op verschillende plaatsen in het Zuid-Hollands Glasdistrict kastjes
geplaatst om het fluorgehalte van de lucht te bepalen. Daarnaast werden in overleg met
de Commissie Bodem-, Water- en Luchtverontreiniging reukwaarnemingen verricht.
Uit de samenwerking met het K.N.M.I. te de Bilt vloeide voort, dat dit instituut ons
waarschuwt wanneer voor gasschade kritische weersomstandigheden worden verwacht.
Een 4-tal malen werd in 1957 een dergelijke waarschuwing verzonden. In 3 van deze
gevallen werden bij de reukwaarnemingen industriegassen in het Westland geconstateerd.
Schadegevallen ten gevolge van fabrieksgassen zijn dit jaar echter weinig voorgekomen.
In Leiden werd op een bedrijf enige schade veroorzaakt door een metaalbewerkingsfabriek.
g. Zaadkoppen bij komkommers.
Dit jaar is van een viertal groeistoffen nagegaan of zij de kieming van het stuifmeel
van nateeltkomkommers kunnen onderdrukken, zonder dat de komkommerplant daarbij
zelf schade ondervindt. Bij positief resultaat zouden wij een middel in handen hebben
om zaadkoppen bij nateeltkomkommers te voorkomen.
De groeistoffen en de gebruikte concentraties zijn:
a-naftylaceetamide
Duraset ( N meta-tolylftaal aminezuur preparaat)
No seed (ß naftoxy azijnzuur preparaat)
Seedless set (monochloor-fenoxyazijnzuur preparaat

60 en
120 mg/l
250 en
500 mg|l
4000 en
8000 mg/l
12.500 en 250000 mg/l

Wekelijks werden van half september tot half oktober de groeistoffen op de planten
gespoten, waarbij de gehele plant behandeld werd. Het resultaat was negatief. Bij alle
behandelingen behield het stuifmeel een hoog kiemingspercentage. De planten behandeld
met N o seed en Seedless set vertoonden hevige groeistofachtige beschadigingen, waardoor
de groei voortijdig ophield. De beide andere groeistoffen gaven geen beschadigingen.
In samenwerking met het Rijksbijenteeltconsulentschap te Wageningen zijn dit jaar
op diverse bedrijven in de maanden juni, juli en augustus, waarnemingen verricht betreffende insektenbezoek aan komkommers. De resultaten stemmen in grote lijnen overeen met de waarnemingen van het vorig jaar. Op een geïsoleerd gelegen bedrijf werd
gedurende korte tijd een bijenvolk geplaatst bij de komkommerrijen. De bijen bezochten
de komkommers niet, maar vlogen druk op de rondom het bedrijf aanwezige klaver. Door
middel van gaasafdekking en door het uitzaaien langs de warenhuizen van Phacelia
tanacetifolia (een door bijen graag bezochte plant) is getracht de bijen bij nateeltkomkommers te weren. Wegens het sombere herfstweer vlogen de bijen weinig of niet en
kwam de Phacelia niet in bloei. Zodoende werd nog geen resultaat verkregen.
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In een aantal gemeenten in het Zuid-Hollands Glasdistrict bestaan verordeningen betreffende het houden van bijen. Bijgaand kaartje geeft een schematisch overzicht van de
toestand in 1957.
h. Vuur bij fresia's
Evenals in 1956 zijn proeven genomen om na te gaan, welke omstandigheden een rol
spelen bij het optreden van deze ziekte. De invloed van de grondsoort en het al of niet
afschermen van het gewas met visnetten (3 lagen dik) zijn weer in de proeven opgenomen. In overeenstemming met de resultaten in 1956 kwam op de veen- en de kleigrond
meer vuur voor dan op de zavelgrond. Er was ook weer een duidelijk gunstige invloed
van het schermen waar te nemen. Het is echter in verband met het verzwakken van het
gewas raadzaam, de netten niet te lang te laten liggen.
Door een regelmatige controle van de planten op de zavelgrond is getracht iets meer
te weten te komen over de invloed van het weer op de aantasting. Bij de kralen, die op
1 mei gepoot waren, werd tot eind juni geen aantasting waargenomen, maar begin juli
traden de eerste vlekken op. In korte tijd nam het aantal snel toe, maar daarna bleef de
aantasting ongeveer op hetzelfde niveau. Mogelijk hebben de droogte in juni en de hoge
temperaturen in de tweede helft van juni en begin juli het uitdrogen van de grond en
daarmede de ziekte bevorderd. In de rest van het seizoen kwamen geen extra hoge temperaturen meer voor en viel er veel regen. Op de veen- en de kleigrond werd de eerste aantasting ook begin juli waargenomen.
i. Het bitter worden van komkommers.
Van vier bedrijven met staand glas en vier bedrijven met platglas, waar men het ras
Groene Standaard teelde, zijn gegevens verzameld over het optreden van bittere vruchten.
Het percentage ernstig bittere vruchten (tien of meer cm van de vruchten is dan bitter)
was onder staand glas steeds hoger dan onder platglas. Voorts gingen de percentages
bittere vruchten na een periode met veel zon sterk omhoog. Ook op het Proefstation werd
ervaren, dat het percentage bittere vruchten stijgt na een zonrijke periode. Tevens was
er een aanwijzing, dat schermen het percentage bittere vruchten doet verminderen. Van de
omstandigheden, die in de praktijk de bitterheid in de hand hebben gewerkt, kunnen de
volgende worden vermeld: te weinig water, te veel water, te rijke bemesting (vooral N ) ,
entchlorose, ernstige verbranding van het gewas, zware aantasting door bladvuur, zware
vruchtdracht, te lage luchtvochtigheid, te hoge temperatuur, te laat schermen.
j . Staartwortel (kwaadstaartigheid) bij peen.
Dit jaar werd een proef opgezet om te trachten door middel van grondontsmetting
staartwortel bij peen te voorkomen. Grondonderzoek, uitgevoerd door de P. D. te Wageningen, had uitgewezen, dat vrij levende aaltjes op het betreffende perceel mede een
oorzaak van de slechte kwaliteit van de peen zouden kunnen zijn. Als grondontsmettingsmiddelen werden formaline, Vapam en D D gebruikt. Hoewel de peen op de percelen behandeld met D D en Vapam wel wat beter was dan op de rest van het veld, was de
kwaliteit zo slecht, dat het produkt niet verhandelbaar was. De vele regens in augustus
en september zullen wel de belangrijkste oorzaak geweest zijn van de slechte kwaliteit
van de peen.
k. Chloraatbeschadiging.
In de praktijk werd bij sla een paar maal chloraatbeschadiging gecombineerd met een
groeistofachtige beschadiging geconstateerd. De oorzaak zal vermoedelijk gezocht moeten
worden in verontreiniging van bestrijdingsmiddelen.
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1. Verbranding bij chrysanten.
Dit jaar kwamen verschillende klachten binnen over bladverbranding bij chrysanten.
Enerzijds is deze in verschillende gevallen veroorzaakt door een grondontsmetting met
chloorpicrine in een warenhuis in de nabije omgeving. Bij windstil weer kan de chloorpicrinedamp lang blijven hangen en gemakkelijk in omliggende warenhuizen terecht
komen. Anderzijds kwam ook schade voor door het gemengd verspuiten van fungiciden
en insekticiden. Vooral vloeibare koperpreparaten, gemengd met vloeibare parathion,
gaven ernstige verbranding. Vloeibare insekticiden alleen gaven op gevoelige rassen in
enkele gevallen ook beschadiging.
m. Groeistofbeschadiging bij tomaten.
Enige malen werd groeistofbeschadiging waargenomen in een tomatengewas, waarin
ter verbetering van de vruchtzetting met een motorrugvernevelaar een groeistof verneveld
was. De groeistof, die bestemd is voor de bloemtrossen, komt op deze wijze op het gehele
gewas terecht, waardoor beschadiging aan de bladeren eerder zal kunnen optreden.
In een warenhuis, waarin enige jaren achtereen groeistofachtige beschadiging bij de
gewassen optrad, bleken de nokken van het warenhuis groeistofachtige stof te bevatten.
Een waterig extract van het hout van deze nokken gaf groeistofbeschadiging bij sla. Het
is niet uitgesloten, dat het conserveringsmiddel verontreinigd is geweest met de een of
andere groeistof.
n. Schade door blikseminslag bij druif en tomaat.
Dit jaar werd na een hevige onweersbui een typische beschadiging waargenomen bij
druif en tomaat. Bij druiven geteeld op legger was van de scheuten, die in aanraking
kwamen met een ijzeren draad de bast afgestorven en zwart gekleurd. Zowel onder
als boven deze plaats ontstond later veel wondweefsel. In een warenhuis met tomaten
verwelkten de bladeren, die een ijzeren draad of de ijzeren goot raakten. De stengels
onder deze bladeren werden later hol en de planten stierven tenslotte af.
o. Papiervlekkenziekte bij prei.
Omstreeks 1951 (zie jaarverslag 1952) is voor het eerst melding van deze ziekte gemaakt. De laatste jaren neemt de schade, die er door wordt veroorzaakt, belangrijk toe.
De resultaten van bespuitingen met koper- en zinebmiddelen zijn doorgaans beslist niet
afdoende. Daarom is een begin gemaakt met een onderzoek naar de oorzaak van deze
ziekte. Van augustus tot en met november zijn regelmatig tellingen verricht om na te
gaan of het weer invloed op de aantastig heeft. Hieruit is gebleken, dat van de 2e helft
van augustus tot oktober de ziekte toenam, daarna bleef de aantasting ongeveer gelijk.
Mogelijk heeft de grote hoeveelheid regen in augustus en september de aantasting bevorderd. Er is wel verondersteld, dat bladverwondingen de ziekte in de hand zouden
werken. Uit de tellingen bleek echter, dat bij planten met opzettelijk geknikte bladeren, de
ziekte niet erger was dan bij niet beschadigde planten. De aantasting wordt aangetroffen
op klei- en zandgronden met uiteenlopend bodemprofiel. Er kon ook geen verband worden
gevonden tussen de chemische samenstelling van de grond en het optreden van de ziekte.
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3.

VIRUSZIEKTEN

a. Virusresistentie bij tomaten.
De planten, ontstaan uit de tweede terugkruising van virusresistente typen met het
ras Glorie, werden op virusresistentie getoetst. De planten werden daartoe met
virusbevattend plantensap van verschillende verdunningen geïnoculeerd. Een aantal
planten vertoonde na inoculatie met de verdunning 1 : 5 geen virussymptomen. Tegen
het einde van de teelt bleken deze planten echter wel virus te bevatten. Niettemin werd
op deze planten een derde terugkruising met Glorie uitgevoerd. Wat betreft vruchtkwaliteit en opbrengst kunnen deze kruisingsprodukten reeds behoorlijk wedijveren met
de gewone cultuurrassen.
b. Gevoeligheid van de tomaat voor mozaiekvirus.
Er is getracht het beeld, dat door het tomaatmozaiekvirus wordt teweeggebracht, te
beïnvloeden door het scheppen van bepaalde groeiomstandigheden. Hiertoe werden met
tomaatmozaiekvirus geïnfecteerde tomaatplanten blootgesteld aan hogere temperaturen
en er werden wortelbeschadigingen uitgevoerd. Bij alle behandelingen werd echter het
normale mozaiekbeeld waargenomen.
c. Komkommernecrose virus.
Van deze nieuwe virusziekte werd nagegaan hoelang het in luchtdroge grond kan
achter blijven. De grond was afkomstig van een komkommerrij, die met dit virus was
besmet. Zes maanden na bewaring kon het virus nog uit de sterk uitgedroogde grond
worden geïsoleerd. Na negen maanden was dit echter niet meer mogelijk. De curve van
de afstervingstemperatuur vertoont een typisch verloop. Terwijl pas bij ± 80°C alle
virusdeeltjes worden geïnactiveerd, loopt het infectievermogen na blootstelling aan veel
lagere temperaturen ( ± 60°C) reeds belangrijk terug.
d. Meristeemcultuur bij fresia's.
Het fresiavirus, dat in de bloemen van verschillende rassen streepjes en vlekjes veroorzaakt, komt zo verbreid voor, dat van bepaalde waardevolle rassen geen gezonde planten
meer te vinden zijn. Er wordt thans getracht door middel van meristeemcultures virusvrije
planten te verkrijgen. Hoewel het percentage geslaagde meristeemcultures nog laag is,
werden toch enkele redelijke planten verkregen, welke reeds een knolletje hebben gevormd.

4. BACTERIE- E N SCHIMMELZIEKTEN
a. Botrytisstippen op tomaatvruchten.
Bij de proeven in 1956 was gebleken, dat na een bespuiting met Botrytissporen gedurende minstens zeven uur een hoge luchtvochtigheid gehandhaafd moest worden om
Botrytisstippen te krijgen. Dit jaar bleek, dat dit bij een „hard" gewas minstens 10l/ 2 uur
moet zijn. Wanneer aansluitend op deze periode de luchtvochtigheid sterk daalde, traden
geen stippen op. Sporen, die op natgespoten vruchten werden gebracht veroorzaakten
eveneens Botrytisstippen. Er zijn echter aanwijzingen, dat de luchtvochtigheid in dit
geval lang hoog moet zijn.
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b. Rotpoot bij tomaat.
Terwijl andere jaren bij het overgrote deel van de gevallen van rotpoot in de praktijk
Botrytis een rol speelde, was het opvallend, dat dit jaar Rhizoctonia vaker als veroorzaker
werd aangetroffen dan voorgaande jaren. Het onderzoek naar rotpootverschijnselen is
nog niet voldoende gevorderd om hiervoor een afdoende verklaring te geven.
c. Wit in sla.
Het onderzoek betreffende de biologie van de veroorzaker van deze ziekte (Bremia
lactucae) werd dit jaar voortgezet. Hierbij bleek o.a., dat de symptomen van deze ziekte
bepaald worden door de uitwendige omstandigheden. Bij hoge luchtvochtigheid ontstaan
de bekende ziekteverschijnselen (gele vlekken op de bladeren met schimmelpluis aan de
onderzijde ervan). Bij lagere luchtvochtigheid ziet men geheel geel gekleurde bladeren
optreden. Na indroging van sporulerende plekken, sterft het weefsel ter plaatse af. In
beide laatstgenoemde gevallen is geen schimmelpluis waarneembaar. De sporen blijken
bij lagere temperaturen hun kiemkracht enige weken te behouden (bij 2°C zelfs ongeveer
14 weken). Van de tot nu toe getoetste bestrijdingsmiddelen bleek zineb, in een dosis
van 2 gram per raam verstoven, het meest effectief te zijn.
d. Sclerotinia minor bij sla.
Er zijn dit jaar proeven genomen om een aantasting door Sclerotinia minor te voorkomen
of te bestrijden bij koude-warenhuissla en bij vollegrondssla. Evenals in 1956 gaven in
het voorjaar bij de teelt van sla onder koud glas Brassicol super strooipoeder (40 g/m2) en
Brassicol super spuitpoeder (0.5 %) goede resultaten. Na gebruik van Brassicol super
spuitpoeder trad echter weer enige groeiremming op. Brassicol werkte iets minder goed
dan Brassicol super strooipoeder. Het afdekken van besmette grond met Vinkeveense veen
had een gunstig effect, evenals het hoog poten van perspotjes.
Bij vollegrondssla in de zomer voldeden Brassicol en Brassicol super strooipoeder niet.
De werking van Brassicol super spuitpoeder was even goed als die van formaline. Verschillende chemische grondontsmettingsmiddelen zijn met formaline vergeleken. Geen
van deze middelen was beter dan formaline. De onvoldoende werking is wellicht ten dele
toe te schrijven aan de grote hoeveelheid regen, die in augustus en september is gevallen.
e. Voetrot bij andijvie.
Aanvankelijk leek het er op, dat een bepaalde schimmel (Verticillium) als veroorzaker
van deze ziekte kon worden aangewezen. Verschillende proeven van het afgelopen jaar
wijzen echter eerder in een andere richting. Behalve dat het ook dit jaar niet gelukte om
de vermoedelijke veroorzaker uit ziek materiaal te isoleren, is uit grondontsmettingsproeven gebleken, dat hier waarschijnlijk geen schimmelaantasting in het spel is.
Op enkele bedrijven, waar men in de winter-andijvie regelmatig met deze ziekte te
kampen heeft, werd de grond, die voor het plantenbed bestemd was, ontsmet met
chloorpicrine, formaline, D D en aldrin. De opkweekgrond werd ontsmet, omdat er aanwijzingen zijn, dat de jonge planten, vóór het uitplanten reeds zijn aangetast. Op één
bedrijf werd bovendien de grond in een warenhuis, waar de planten zouden worden uitgepoot, met de bovengenoemde middelen ontsmet. Hoewel de proeven nog niet zijn
afgelopen, is reeds gebleken, dat de ziekte zowel in de onbehandelde als in alle behandelde objecten optreedt. Waarschijnlijk betreft het hier een aantasting, die alleen optreedt,
als de planten in hun groei worden belemmerd. Dit kan b.v. het geval zijn, als het glas van
een plantenbed wordt gehaald of als de planten in te natte of te koude grond worden
uitgepoot.
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SLAKKENBESTRIJDING IN DE GROENTETEELT ONDER GLAS
W. D E N BOER
Inleiding.
Daar de laatste jaren de schade door slakken
aangericht in herfst- en winterteelten toeneemt,
is nagegaan welke slakkensoorten deze schade
veroorzaken. Tevens is onderzocht op welke
wijze deze slakken het best bestreden kunnen
worden.
De onder glas voorkomende

slakkensoorten.

In 1952 zijn van verschillende bedrijven slakken verzameld en opgezonden naar het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden,
waar Dr. C. O. van Regteren Altena zo welwillend was ze te determineren. De vijf verschillende soorten die voorkomen, behoren tot
de naaktslakken. De drie meest voorkomende
zijn:
a. Arion rufus 1. Dit is een bruine slak met
een oranje rand langs de voet. De volwassen
exemplaren zijn minstens 10 cm lang. Deze
soort komt in de zomer veel voor langs sloten
en greppels. De jonge slakjes van deze soort verblijven echter in de winter dag en nacht op het
perceel.
b. Agriolimax reticulatus Müll. ( = Deroceras reticulatum Müll.). Dit is een grijs ge-

kleurd slakje, waarvan de volwassen exemplaren
± 4 c m lang zijn.
c. Arion hortensis Fer. Dit is een bruingekleurd slakje met een donkere streep langs de
voet. De volwassen exemplaren zijn minstens
4 cm lang.
Op bepaalde bedrijven wordt regelmatig grote
schade van slakjes ondervonden, terwijl de bestrijding daar meestal geen afdoend resultaat
geeft. De oorzaak hiervan moet gezocht worden
in de gunstige levensvoorwaarde van de slakjes
op deze bedrijven. Natte grond is gunstig voor
de uitbreiding der slakjes, vooral wanneer de
grond bovendien wat kluiterig is. Als het gehele jaar een vochtige grond dicht met onkruid
is bedekt, zijn de omstandigheden voor slakjes
zeer gunstig. In een dergelijk geval worden veel
eieren afgezet, waardoor het aantal slakken sterk
toeneemt. Onkruidbestrijding op dergelijke percelen is van het grootste belang.
Beschadigingsbeeld.
Vrijwelalletuinbouwgewassen kunnen worden
beschadigd, waarbij in alle delen van de plant
gaten gevreten worden. De jonge slakjes geven
meestal de voorkeur aan het bladmoes. De slijmsporen, die door de slakken op de plant worden
achtergelaten, zijn kenmerkend voor de aantasting. Als de slakken nog jong zijn, kan men

Agriolimax reticulatus (kleine grijze slakjes) met hoopje eieren en
een bijna geheel opgevreten slaplantje.
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4. WORTELLUIS BIJ ANDIJVIE
In het jaarverslag van 1952 is melding gemaakt van de schade, die dit insekt in bepaalde streken jaarlijks aanricht envan de moeilijkheden, die zich bij een bestrijding voordoen. Dit jaar is een oriënterende proef genomen in Nootdorp, om na te gaan of het
insekt door een grondbehandeling met insekticiden voor het poten bestreden kan worden.
Aldrin en heptachloor gaven geen resultaat. Na gebruik van parathion was de aantasting
iets minder, zodat dit middel in aanmerking komt om in 1958 nog eens beproefd te
worden.

5. MIJTAANTASTING BIJ SPINAZIE
Bij spinazie in een koud warenhuis werd een tot nu toe onbekende afwijking gevonden.
De groei van het gewas was slecht, terwijl de hartblaadjes zwart gekleurd en rafelig
waren. In de harten van deze plantjes werden mijten aangetroffen van het geslacht
Tyrophagus. Waarschijnlijk hebben deze mijten, die verwant zijn aan de z.g. mestmijten
bij komkommers, de schade veroorzaakt.

6. DE BOLLEMIJT BIJ FRESIA'S
Omdat de resultaten van een zwavelbehandeling tegen deze mijt niet geheel bevredigend zijn, wordt er gezocht naar een andere methode. Dit jaar zijn oriënterende
proeven genomen met warmwater- of heteluchtbehandeling. Er is reeds gebleken, dat het
tijdstip waarop een dergelijke behandeling plaats heeft van belang is. De meest geschikte tijd is 5 tot 9 weken na het rooien.

7. GRONDONDERZOEK OP HET AARDAPPELCYSTEAALTJE
In 1957vond wederom eenintensieve gewascontrole bij tomaat plaats in gebieden waar
in het aardappelgewas een aantasting van het aardappelcysteaaltje geconstateerd was. De
intensieve bemonstering, die enkele jaren geleden in bepaalde gebieden was uitgevoerd,
werd dit jaar herhaald. Hierbij werden enkele lichte besmettingen gevonden.
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P R O E V E N MET BESTRIJDINGSMIDDELEN

CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING BIJ FRESIA'S
W. P. V A N W I N D E N
De ontwikkeling van chemische middelen
voor de bestrijding van onkruid in de tuinbouw
vindt gestadig voortgang. Langzaam maar zeker
komen er steeds meer toepassingsmogelijkheden
naar voren. Deze keer willen we dan ook de
aandacht vragen voor de mogelijkheden, die er
nu bestaan voor de chemische bestrijding van
onkruid bij fresia's, zowel voor de opkomst van
het gewas als daarna. De proeven op dit gebied
hebben de laatste jaren zodanig gunstige resultaten opgeleverd, dat de toepassing van chemische onkruidbestrijding bij deze teelt stellig kan
worden aanbevolen, temeer daar hierdoor een
belangrijke arbeidsbesparing verkregen kan
worden.
Bestrijding voor de opkomst van fresia's.
Voor dit doel wordt z.g. pre-emergence olie
(P.C.P. olie) gebruikt, welke onder een groot
aantal namen in de handel verkrijgbaar is. Per
ha wordt 40 1pre-emergence olie gebruikt, opgelost in een zodanige hoeveelheid water, dat
een gelijkmatige verdeling mogelijk is. Wanneer
met een normale sproeidop wordt verspoten, zal
men ± 1000 1 sproeivloeistof per ha moeten
aanwenden. Bij gebruik van een neveldop kan
met veel minder worden volstaan. Hoewel dit
middel gebruikt behoort te worden voor de op-

Onkruidbestrijding bij fresia's voor
opkomst van het gewas.
Op de achtergrond bespoten met
30 liter pre-emergence olie per ha.
Op de voorgrond onbehandeld.

komst van het gewas, behoeft men niet bang te
zijn het toe te passen, wanneer de eerste puntjes
van enkele planten zichtbaar zijn. De schade,
welke aan deze plantjes in dit zeer jonge stadium ontstaat, beperkt zich tot een bruinkleuring
van het bovenste gedeelte van het eerste schutblaadje. De groei lijdt hier niet onder.
De beste resultaten worden met deze bespuiting bereikt wanneer de behandeling plaats vindt
op een droog gewas en bij zonnig weer. De
werking van de pre-emergence olie is kort maar
krachtig, d.w.z., dat na twee dagen het middel
geheel verdwenen is. De planten, die daarna
boven de grond komen, zullen hiervan geen invloed meer ondervinden. Alle jonge twee-zaadlobbige onkruiden, welke op het moment van
spuiten boven de grond staan, worden radicaal
gedood. Op grassen heeft het echter weinig
invloed.
Het bovenstaande geldt zowel voor de teelt
van zaai- als van knolfresia's. Voor de knolfresia's kan echter voor de opkomst van het
gewas ook nog van Chloor I.P.C. gebruik worden gemaakt. Hiervan moet echter een belangrijk
geringere hoeveelheid worden toegediend, n.1.
4 1per ha, opgelost in een zelfde hoeveelheid
water als de pre-emergence olie. Chloor I.P.C.
werkt op een geheel andere wijze dan preemergence olie. Vonden we daar een verbran-

jK

147

Onkruidbestrijding bij fresia's toen
de planten 4 à 5 cm hoog waren.
Op de voorgrond onbespoten.
Op de achtergrond bespoten met
4 liter Chloor I.P.C. per ha.

ding van de bovengrondse delen en een zeer
korte werkingsduur, bij Chloor I.P.C. zien we
praktisch geen invloed op de bovengrondse
plantedelen en een zeer langdurige werking via
de wortels van de onkruiden. Meestal zal het
dan ook 1 tot 2 weken duren, voordat enige
invloed van de bespuiting kan worden waargenomen. Dan gaan de onkruiden echter een donkere kleur vertonen, groeien niet meer en sterven
langzaam af. Om het effect van een Chloor I.P.C.
bespuiting te bespoedigen en te verhogen, is
broezen kort na het toedienen dringend gewenst.
Hoe beter de grond aan de oppervlakte vochtig
wordt gehouden, hoe beter de werking van het
middel zal zijn.
Bestrijding na de opkomst.
Zowel in zaai- als in knolfresia's kan ook na
de opkomst de chemische onkruidbestrijding
worden voortgezet. Er wordt dan van Chloor
I.P.C. gebruik gemaakt, waarbij dezelfde hoeveelheid wordt gebruikt als is genoemd bij de
toepassing voor de opkomst van de knolfresia's.
Om eventuele schade te voorkomen en om een
zo groot mogelijk effect te bereiken, moeten
echter enkele voorzorgen in acht worden genomen. Voor de toepassing op zaaifresia's zal met
deze bespuiting moeten worden gewacht, totdat
het derde blaadje is gevormd. Zouden we bij de
zaaifresia's in een te jong stadium spuiten, dan
zouden de wortels zich nog te veel aan de oppervlakte bevinden en zou de kans op schade niet
geheel zijn uitgesloten. Bij toepassing op knolfresia's mag evenmin in een te jong stadium
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worden gespoten, niet omdat de wortels hier te
hoog zitten, maar omdat het gewas in de eerste
groeiperiode nog te zwak is en daardoor bladbeschadiging zou kunnen ontstaan. Het best kan
worden gespoten als de planten 10 tot 15 cm
hoog zijn.
In alle gevallen waar Chloor I.P.C. over het
gewas wordt gespoten, is broezen vlak na de bespuiting beslist noodzakelijk. Hierdoor wordt
in de eerste plaats het blad schoongespoeld, zodat bladbeschadiging voorkomen wordt. In de
tweede plaats wordt het middel in de grond
gebracht, zodat het sneller zijn werking zal aanvangen. Was het voor de toepassing van preemergence olie gunstig om bij zonnig weer te
spuiten, voor de toepassing van Chloor I.P.C.
is een bedekte lucht en een niet te hoge temperatuur gewenst. De zeer gunstige werking van
Chloor I.P.C. voor de chemische onkruidbestrijding bij fresia's moet voor een belangrijk deel
worden toegeschreven aan het feit, dat dit middel geheel in de bovenste grondlaag blijft
hangen, vooral in de bovenste cm. De fresiawortels zitten veel dieper en ondervinden er dus
geen nadeel van. Doordat er in de fresia's veel
wordt gebroesd, blijft de grond aan de oppervlakte voortdurend voldoende vochtig, zodat de
onkruiden zeer oppervlakkig wortelen en dus het
toegediende middel gemakkelijk kunnen opnemen. Wanneer na een behandeling met Chloor
I.P.C. niet voldoende wordt gebroesd en ook de
regenval gering is, zodat de bovenste cm van de
grond uitdroogt, dan is de kans groot, dat geen
enkel resultaat wordt verkregen.

1. HERBICIDEN ( O N K R U I D D O D E N D E MIDDELEN)
a. Onkruidbestrijding bij schorseneren.
Bij schorseneren is op enkele bedrijven met 4 1 Chloor I.P.C. per ha over het gewas
gespoten toen dit een hoogte van 10 à 12 cm had bereikt. De bespuitingen werden uitgevoerd bij fel zonnig weer. Op een lichtgekleurde zandgrond trad ten gevolge van deze
bespuiting vrij ernstige schade op in de vorm van bruine necrotische vlekken op de
bladeren. Het gewas herstelde zich later wel, maar bleef toch een achterstand vertonen
ten opzichte van de controle-vakken. Op donkergekleurde zandgrond trad bij eenzelfde
dosering helemaal geen schade op. Brandnetels, muur en melde werden redelijk goed
bestreden. Kruiskruid en nachtschade groeiden rustig door. Op de donkergekleurde
zandgrond werd op een klein vakje de drievoudige hoeveelheid sproeivloeistof toegediend. De schade welke hier optrad was gelijk aan de schade op de lichtkleurige zandgrond bij enkelvoudige dosering.
b. Onkruidbestrijding bij andijvie onder glas.
Bij een teelt van andijvie in een koud warenhuis werd per ha 4 en 6 1Chloor I.P.C. en
8 kg I.P.C. verspoten, voordat de andijvie werd uitgeplant. Bij elk middel en bij iedere
dosering werd een goede onkruiddoding verkregen. Aanvankelijk bleef de andijvie op de
bespoten perceeltjes iets achter in groei; deze groeiremming was bij toepassing van
6 1Chloor I.P.C. iets sterker dan bij de andere behandelingen. Bij de oogst kwamen geen
belangrijke opbrengstverschillen naar voren. Alleen bij gebruik van 6 1Chloor I.P.C. lag
de opbrengst iets lager. Het resultaat werd niet beïnvloed door het al of niet doorharken
van het middel door de grond.
c. Onkruidbestrijding bij andijvie in de open grond.
Op verschillende bedrijven zijn proeven genomen met een bespuiting van 4 1 Chloor
I.P.C. per ha, voordat de andijvie werd uitgeplant. De resultaten waren wisselvallig. Bij
een toepassing in mei op veengrond bij mooi weer, terwijl het in de eerstvolgende weken
droog bleef, was er van een onkruidbestrijdende werking niets te bespeuren. Het onkruid
vertoonde op de bespoten perceeltjes dezelfde stand als op de controle-vakken. Op een
ander bedrijf werd eveneens met deze middelen gespoten bij droog weer. Hier werd echter
de helft van de bespoten oppervlakte direct na het spuiten gebroesd en de andere helft
niet. Op het gebroesde gedeelte was de werking wel beter dan op het niet gebroesde,
maar toch ook belist onvoldoende. In het eind van juli werd een nieuwe proef opgezet,
nu met 4 1 en met 8 1 Chloor I.P.C. per ha. De grond was toen zeer vochtig, terwijl er ook
na de bespuiting nog veel regen gevallen is. Op het moment van spuiten was er zeer veel
klein onkruid aanwezig. De werking van de middelen was hier zeer goed. Bij gebruik
van 4 1 per ha was nu een groot deel van het onkruid afgestorven, terwijl het overgebleven onkruid slechts een zeer zwakke groei vertoonde. Bij gebruik van 8 1 was
praktisch al het onkruid dood. Oogstbepalingen zijn niet uitgevoerd, maar ogenschijnlijk
was de stand van de andijvie op de bespoten percelen beslist niet minder dan op de
controle-vakken.
d. Onkruidbestrijding bij wortelen en selderij.
Bij een teelt van wortelen en selderij onder platglas werd na het zaaien, maar voor de
opkomst, een bespuiting met 4 1 Chloor I.P.C. per ha uitgevoerd. De invloed van dit
middel was op beide rassen echter zo funest, dat er geen enkel plantje boven de grond
kwam. Op een gewas wortelen van 5 à 6 cm hoogte werd een zelfde bespuiting uitgevoerd.
Hier trad geen schade aan het gewas op. De werking ten opzichte van het onkruid was
van dien aard, dat dit wel in de groei werd geremd, maar niet dood ging.
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3. INSEKTICIDEN EN ACARICIDEN
a. Chemische bestrijding van spint.
Regelmatig verschijnen nieuwe spintbestrijdingsmiddelen op de markt. De meeste
bieden echter geen bijzondere mogelijkheden voor de groenten- en fruitteelt onder glas.
Een mogelijke uitzondering hierop kan het middel Phosdrin worden. Dit middel werkt
namelijk systemisch (wordt dus door de plant opgenomen en naar alle delen getransporteerd). Het wordt zeer snel afgebroken en kan tot 4 dagen voor de oogst gebruikt worden.
Vooral bij de teelt van komkommers onder platglas kan het een welkome aanvulling bij
de spintbestrijding betekenen.
Het verschijnsel vanresistentie van spint tegenparathion begint in depraktijk eensteeds
belangrijker rol te spelen. Het gebruik van één bepaald middel gedurende het gehele
seizoen moet daarom ontraden worden. Afwisselend gebruik van verschillende bestrijdingsmiddelen vermindert dekans op het optreden van resistentie. Voor dit doel kan een
middel uit de groep der fosforzure esters (diazinon, malathion enz.) afwisselend gespoten worden met Kelthane en tedion.
b. Biologische bestrijding van spint.
Dit jaar is een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de biologie van de roofmijt Typhlodromus longipilus. De generatieduur van dit dier blijkt belangrijk korter te zijn dan die
van het spint. Dit houdt in, dat de roofmijt in korte tijd een hoge populatie kan opbouwen. Ondanks één roofmijt slechts weinig spint vernietigt, is het dier toch van betekenis als natuurlijke vijand, daar het, dank zij de korte generatieduur in grote aantallen
(enkele tientallen per blad) optreden kan.
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GRONDONTSMETTING

MECHANISCH GRONDSTOMEN
L. G. NEDERPEL EN H. KOOYMAN
In de nazomer van 1956 werd door de firma
Komex uit Den Haag een grondstoomploeg in
de handel gebracht, waarmee de grond op mechanischewijze gestoomd kon worden. De korte
periode, gedurende welke in 1956 dit apparaat
in de praktijk getoetst kon worden, liet niet toe
hierover in ons vorige jaarverslag resultaten te
kunnen vermelden. Inmiddels zijn er thans een
dertigtal van genoemde stoomapparaten bij de
kwekers in gebruik. Daarnaast hebben diverse
kwekers en een loonstomer zelf apparaten vervaardigd, welke in feite op hetzelfde principe
neerkomen.
De stoomploeg.
Deze bestaat uit een elektrische lier en twee
stoomrekken. De werkbreedte bedraagt 3 meter.
De snelheid, waarmee de rekken al stomende
door de grond getrokken worden, is regelbaar
en varieert van 6 tot 10 meter per uur. Bij een
te hoge snelheid wordt de grond onvoldoende
verhit. Dit komt nogal eens voor bij zelf vervaardigde apparaten. Ook de diepte is apart instelbaar en wel van 10tot 30 cm. Het materiaal,
waaruit het door de grond schuivende stoomrek
is vervaardigd, moet voldoende sterk zijn, maar
vooralglad. Het snijdend gedeelte in het bijzonder dient mooi glad en goed scherp te zijn. Men

De stoomploeg in
open grond.

heeft dan geen last, dat degrond opstroopt voor
het rek. Het rek ondervindt dan minder weerstand in de grond, waardoor de lier veel minder
wordt belast. Men kan stoomrekken kopen, geschikt voor hoge of lage stoomdruk. Afhankelijk
van de stoomproduktie van de ketel en van de
stoomdruk, worden n.1. verschillende eisen gesteld aan de openingen in de buizen van het
stoomrek. Naarmate de stoomdruk groter is,
dient de diameter van de gaatjes kleiner te zijn
en de afstand tussen de gaatjes groter.
Het bedrijf dient enigszins ingesteld te zijn
opmechanisch stomen. Er mogen geen obstakels
zijn. Verwarmingsbuizen en waterleidingen dienen tussen de poten of bovenin het warenhuis
te liggen, opdat gemakkelijk kan worden gewerkt.
Resultaten.
In het algemeen kan gezegd worden, dat de
bereikte resultaten gunstig zijn geweest en het
stomen van de grond voor vele kwekers aantrekkelijker is geworden. Naast een grote arbeidsbesparing wordt tevens een grote kostenverlaging verkregen. Het best voldeed het apparaat, indien met een niet te grote snelheid
werd gestoomd en de grond na het stomen nog
enige tijd werd afgedekt. Verder zullen de re-

gebruik op de
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De elektrisch aangedreven lier
zorgt voor de trekkracht.

sultaten afhankelijk zijn van de te bestrijden een ernstige aantasting door het wortelknobbelkwaal en de hevigheid van een bepaalde aan- aaltje of Sclerotinia moet met grote zorgvuldigtasting. Voor de bestrijding van kurkwortel vol- heid gewerkt worden, daar deze kwalen alleen
deed het apparaat zeer goed. Tegen fusarium en door zwaar stomen bestreden kunnen worden.

<<3P
1. MENGSEL V A N CHLOORPICRINE EN D I B R O O M A E T H A A N
Het mengsel van chloorpicrine en dibroomaethaan (genaamd C.P.A.) heeft in vorige
proeven bewezen zowel een goede knolbestrijding als een goede kurkwortelbestrijding
te geven. Om na te gaan of lagere concentraties chloorpicrine in het mengsel ook voldoende werkzaam zijn tegen knol en kurkwortel werd hiermee dit jaar een proef opgezet.
De lagere concentraties chloorpicrine gaven geen verschil in groeikracht te zien.
Wel was de opbrengst van tomaten bij het normale mengsel C.P.A. hoger dan bij de
lagere concentraties. De knolbestrijding was van alle mengsels goed; de kurkwortelbestrijding was het beste van het normale mengsel, de lagere doseringen chloorpicrine
gaven een geringe kurkwortelbestrijding.

2. VERGELIJKING V A N D.D. EN D I B R O O M A E T H A A N (E.D.B.)
In vorige jaren zijn proeven genomen om de werking van D.D. en dibroomaethaan als
knolbestrijdingsmiddel met elkaar te vergelijken. De uitslag was niet steeds eensluidend.
Daarom werden deze middelen in 2 doseringen (5.6 1 en 4.2 1 per are) nogmaals met
elkaar vergeleken.
De proef werd genomen op zandgrond. De beste groeistimulatie bij tomaat werd verkregen met de dosering van 5.6 1D.D., vervolgens met die van 5.6 1dibroomaethaan en
tenslotte met die van 4.2 1D.D. en E.D.B. De groei van sla werd vrijwel niet door deze
middelen beïnvloed, bij een dosering van 5.6 1 E.D.B, was de opbrengst iets hoger dan bij
de andere doseringen. Bij de tomaten gaf 5.6 1D.D. de hoogste opbrengsten, vervolgens
5.6 1E.D.B., 4.2 1D.D. en tenslotte 4.2 1 E.D.B. De knolbestrijding was zowel van D.D.
als E.D.B, in beide doseringen goed, bij 4.2 1E.D.B, per are was dit iets minder dan van
de andere doseringen.
154

3. N I E U W E

GRONDONTSMETTINGSMIDDELEN

In aansluiting op een proef welke vorig jaar werd genomen met het nieuwe grondontsmettingsmiddel Nemagon, werd een proef genomen met andere formuleringen van
dit middel. Vorig jaar gaf Nemagon — in de toen gebruikte formulering — groeiremming
bij sla en bij tomaten. Er werd dit jaar een proef genomen met Nemagon dat emulgeerbaar
was in water en Nemagon geadsorbeerd aan een vaste draagstof. Beide formuleringen
werden in 2 doseringen toegepast. Ze gaven een zeer goede knolbestrijding. De emulgeerbare Nemagon beïnvloedde de groei en produktie van sla en tomaten in ongunstige
zin. De groei en produktie van sla werden niet door de poedervormige Nemagon benadeeld, de groei en produktie van tomaten daarentegen wel. De opbrengst van tomaten
was echter hoger dan van het controle-object, daar hier en daar een zeer ernstige knolaantasting optrad.
Het nieuwe middel Vapam gaf zowel bij sla als bij tomaten een goede groeistimulatie.
De knolbestrijding, die met dit middel in de gebruikte dosering verkregen werd, was zeer
matig terwijl het in het geheel geen bestrijding van kurkwortel gaf.

4. G R O N D O N T S M E T T I N G BIJ SCHORSENEREN
Er werden dit jaar nogmaals proeven opgezet ter bestrijding van de z.g. sigaartjes.
Naast de bekende grondontsmettingsmiddelen D.D. en formaline, werden 2 nieuwe
middelen beproefd, namelijk Vapam en Nemagon. Vapam werd op dezelfde wijze toegepast als formaline (gieten), Nemagon werd als strooipoeder toegepast. De middelen
werden in het voorjaar in de grond gebracht.
Met Vapam werden betere resultaten bereikt dan met formaline, hoewel dit laatste
middel al een belangrijke opbrengstvermeerdering gaf. Nemagon gaf geen bestrijding van
de „sigaartjes" en geen hogere opbrengst dan onbehandeld.
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ONDERWERPEN

VERPLEGINGSMACHINES IN DE GLASTUINBOUW
H. K O O Y M A N
Het heeft vrij lang geduurd, voordat men in
de glastuinbouw is overgegaan tot het gebruik
van machines voor verschillende grondbewerkingen. Ook momenteel is er ten opzichte van
de landbouw en de andere takken van tuinbouw
nog een grote achterstand. Veel meer dan tot nu
het geval is kan arbeidskracht op een eenvoudige
en doeltreffende wijze worden vervangen door
machines. Ook is het hierdoor mogelijk, een
betere verzorging te geven aan de gewassen.
Als gevolg van het toenemende arbeidstekort
is men op een aantal bedrijven evenwel overgegaan tot de aanschaf van een verplegingsmachine. Hieronder verstaan we een eenvoudige,
goedkope en kleine machine, waarmede men
diverse werkzaamheden, zoals schoffelen, cultivateren, aanaarden en ondiep frezen kan uitvoeren. In sommige gevallen kan deze machine
tevens benut worden als trekkracht in het bedrijf,
zoals voor vervoer van produkten naar de veiling.
Een enkele maal wordt deze machine tevens benut als stationaire energiebron, b.v. voor sorteer-

machines of voor het afborstelen van roeden bij
het verdekken van kassen.
Bij deze machines maakt men een onderscheid
tussen één- en tweewielige. Eénwielige machines
zijn uitsluitend voor verpleging tussen de gewassen, terwijl tweewielige machines ook hiervoor kunnen worden gebruikt, maar toch wat
minder mogelijkheden hebben, omdat hiermee
in zeer smalle rijen niet kan worden gewerkt.
Zij hebben echter meer andere mogelijkheden,
zoals het leveren van trekkracht en freeswerk.
Na de oorlog is een stroom van deze verplegingsmachines in de handel gekomen. Hierdoor
is het mogelijk een goede keuze te doen. Niet
alle machines zijn van evenveel waarde voor een
bedrijf. Afhankelijk van grondsoort en teeltwijze, zal een bepaalde machine op het ene bedrijf zeer goed en op een ander bedrijf veel
minder voldoen. De keuze van de juiste machine is daarom soms moeilijk en vraagt een
goede kennis van zaken. Door de technische
dienst van het Proefstation is in de loop der

De verplegingsmachine wordt
een onontbeerlijk hulpmiddel
op veel glasbedrijven.
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Een van de vele mogelijkheden.

jaren heel wat ervaring op dit gebied opgedaan
en kan in de meeste gevallen wel een goed
advies worden gegeven.
In het Zuid-Hollands Glasdistrict worden o.a.
de volgende verplegingsmachines gebruikt:
Agria, Bungartz, Irus, Hako, Terra, Colwood,
Fibrohoe, Roterhoe en Solo. Laatstgenoemde 5
typen zijn alle éénwielig. De vier eerstgenoemde machines komen verreweg het meest voor.
Hiervan worden hieronder de voornaamste technische gegevens verstrekt.
Agria. Tweewielige trekker. Heeft een werkbreedte van 16 tot 65 cm. Kan met twee snelheden gebruikt worden voor licht freeswerk,
schoffelen en cultivateren, terwijl ook aanaarders
kunnen worden aangekoppeld. Heeft op alle
hier voorkomende grondtypen goed voldaan. De
machine is geschikt voor transportwerkzaamheden, zoals het trekken van lorries en een aanhangwagen voor veilingtransport.
Bungartz. Tweewielige trekker, van vrij zware
constructie. Heeft een werkbreedte van 20 tot
70 cm. De machine heeft drie snelheden en is
geschikt voor volwaardig freeswerk, mits de
grond niet te zwaar is. Ook geschikt voor cultivateren, schoffelen, aanaarden en veilingtransport.

Irus. Tweewielige trekker. Heeft een werkbreedte van 18 tot 60 cm. Kan met drie snelheden worden gebruikt voor licht freeswerk,
maar is vooral geschikt voor schoffelen, cultivateren en aanaarden. Deze machine kan ook
voor transportwerkzaamheden worden gebruikt.
Speciaal een goede machine voor de lichtere
gronden.
Hako. Hiervan bestaan zowel één- als tweewielige typen. Het in dit gebied meest gebruikte
type heeft maar één snelheid, omdat de voortbeweging niet via de wielen plaats vindt, maar
door beweging van de messen of haken. De
werkbreedte is verstelbaar van 12-65 cm. Speciaal een machine voor schoffelen, cultivateren
en aanaarden. Voorts ook bruikbaar voor niet te
zwaar transportwerk.
Hoewel ogenschijnlijk geen grote verschillen
tussen de genoemde machines voorkomen, is de
keuze niet steeds eenvoudig. In het ene bedrijf
zal men b.v. meer de nadruk leggen op schoffelwerk, terwijl op een ander bedrijf het transport
of het frezen belangrijker is. Niet iedere machine doet eenzelfde werk even goed. Voorts
spelen ook de aanschaffingsprijs en de vraag of
het apparaat meer of minder intensief zal kunnen worden benut, een grote rol.
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1. V O O R L I C H T I N G OP STOOKTECHNISCH GEBIED
Ook in 1957 is veel werk verricht. Zo werden er in het afgelopen jaar 102 tekeningen
gemaakt voor de aanleg van verwarming voor in totaal 204350 ramen. Er werden 89
rookgas-onderzoeken gedaan. Dit had meestal tot resultaat, dat er met een beter nuttig
rendement gestookt kon worden, wat een besparing gaf voor de tuinder, die het onderzoek liet uitvoeren. Verder werden er 77 Schotse ketels opgemeten, waarbij het V.O.
(verwarmend oppervlak) werd bepaald. De aanvragen voor deze metingen kwamen vaak
van de ketelhandelaren. Ook werden 52 ketelkeuringen verricht bij ledenketels.
Door de drie stooktechnici, de heren Lamers, Meyndert en Vente, werden verder nog
1071 adviezen uitgebracht. Om de verschillende aanvragen nog sneller te kunnen behandelen werden op het eind van het jaar nog twee stooktechnici door het I.T.T. gedetacheerd in het Zuid-Hollands Glasdistrict, n.1. de heren Broekhuizen en de Wit.

2. OLIE OF K O L E N ?
Doordat de omstandigheden zich snel kunnen wijzigen, is het vaak moeilijk op deze
vraag een goed antwoord te geven. Zo was tijdens de Suezkwestie de prijs van de zware
olie (3500 sec R l ) ƒ 128.— per ton, terwijl deze thans gedaald is tot ƒ 88.— per ton.
Het gevolg hiervan zal dan ook zijn, dat voor verschillende bedrijven olie nu eerder in
aanmerking komt. Dit zal echter voor elk bedrijf apart bekeken moeten worden.

3. IN H O O G T E VERSTELBARE REGENLEIDING BIJ K O M K O M M E R S
In Loosduinen en Den Hoorn wordt momenteel een hoog-laag regenleiding gebruikt
bij de komkommerteelt. Een bijzonderheid van deze leiding is de grootte van de opening
van de sproeidoppen. De diameter bedraagt n.1. 1.7 mm. Hiermede wordt bereikt, dat zij
maar 3 m breed sproeien en een watergift van slechts 2.5 l/minuut bij een druk van 3 atm.
geven. De bij de tomaat gebruikte sproeidoppen hebben meestal een opening van 3 mm
en geven 8.3 1 water per minuut bij dezelfde druk. Hieruit volgt, dat een veel groter
aantal sproeileidingen tegelijk kan werken, wat arbeidbesparend werkt.
Door het verstelbaar zijn van de hoogte kan, na het inklinken of nazakken van het bed,
de regeninstallatie weer op de juiste hoogte worden gebracht, dat is 10 cm boven het bed.
Het is onnodig te vermelden, dat deze installatie alleen maar goed zal werken bij aanwezigheid van een goede filterinstallatie b.v. in een filterput. Het oppervlak van het
filter moet minstens 0.5 m 2 bedragen en de maaswijdte 1 mm.

4. N I E U W E KASTYPEN
In verband met de behoefte aan bredere en hogere kassen hebben enkele besprekingen
plaats gevonden tussen vertegenwoordigers van het I.T.T. en het Proefstation enerzijds
en enkele kassenbouwers anderzijds. De bredere en hogere kassen zijn steeds per oppervlakte-eenheid veel duurder geweest dan de warenhuizen met een kapbreedte van 3.05 m
of 3.20 m. Omdat de hoge brede kassen toch aanmerkelijke voordelen hebben, wil men
tot een standaarduitvoering trachten te komen. De prijs per m2 zal dan beduidend lager
kunnen zijn.
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GEWASSENREGISTER
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