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TEN GELEIDE
Vele telers konden de boeken van 1968 met enige tevredenheid afsluiten. De
resultaten waren wat beter geweest dan we de vorige jaren gewend waren. Daarnaast echter was er ook wel enige vrees voor 1969. Dit niet omdat er aanwijzingen waren dat het op de veilingen minder goed zou gaan, maar door aangekondigde loonsverhogingen en de invoering van de B.T.W.
Gelukkig mogen we constateren, dat ondanks dat, alles erg is meegevallen.
In het afgelopen jaar viel wederom een gestadige groei van routine-grondonderzoek
te constateren, zodat een record aantal grondmonsters werd behandeld. Meer
aandacht werd besteed aan onderzoek met betrekking tot de verontreiniging van
oppervlaktewater en hiermee verband houdend onderzoek naar de waterbehoefte
van de gewassen. Dit en het voortgaande bemestingsonderzoek bracht voor de
afdeling grond, bodem en bemesting veel werk. Extra aandacht kreeg het potgrondonderzoek als gevolg van moeilijkheden door het optreden van molybdeengebrek in enkele gewassen
Het gebruikswaardeonderzoek van rassen kreeg een ruime plaats in het werk van
de afdeling teelt en veredeling. Vooral aan het onderzoek van nieuwe slarassen
werd veel aandacht besteed. De sla kreeg trouwens toch nog een extra accent door
de komst van gegradueerd- en pillenzaad en daarmee de mechanisatie van de
opkweek.
Bij de komkommers leek het tweestengel-topsysteem in de herfstteelt een succes
te zijn.
Veel ruimte in het onderzoekprogramma was ook in 1968 ingeruimd voor het klimaatsonderzoek, waarvan de resultaten zich meer en meer gaan aftekenen.
Vanuit de praktijk neemt de belangstelling sterk toe. Het onderzoek naar de containerteelt, de constante gewashoeveelheid en groeiregulatoren, spreken de praktijk nu nog niet zó sterk aan. Ze zullen echter ongetwijfeld voor de toekomstige
ontwikkeling van het vak, van groot belang blijken te zijn.
Van de afdeling planteziekten werd veel gevergd door de aandacht die het optreden
van komkommervirus 2 vroeg en het feit, dat er Fusarium in tomaten werd geconstateerd. Voortgang vond het onderzoek naar kiemplant-infectie tegen virus bij
tomaat; de resultaten waren ook in 1968 hoopgevend. Ook het residu-onderzoek
werd voortgezet.
In dit „Ten Geleide" hebben we ons moeten beperken tot enkele belangrijke zaken.
Er is echter veel meer gaande. Om daaraan meer bekendheid te geven, is een
begin gemaakt met de zogenaamde ,,Open D a g e n " , die telers in de gelegenheid
stellen alles te zien, wat voor hen van belang is en daarover de nodige informatie
te ontvangen.
Wij mogen ons verheugen in een groeiende belangstelling van de telers. Het besef,
dat goed onderzoek voor onze bedrijfstak van levensbelang is, heeft in wijde kring
erkenning gevonden. Het is voor de medewerkers van het Proefstation en voorlichtingsdienst een enorme stimulans hun beste krachten te geven. Voor hetgeen
zij in 1968 hebben bereikt, past hier een woord van dank.

Ir. J. M. Jacobs

ALGEMEEN OVERZICHT
1. Algemene zaken
Het bestuur van het Proefstation was per 31 december 1968 als volgt samengesteld:
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, voorzitter
L. J. Barendse, Poeldijk, secretaris-penningmeester
N. J. A. van Dijk, Loosduinen, lid dagelijks bestuur
L. G. C. Hendriks, Leidschendam
J. H. G. v. d. Hoeven, Naaldwijk
H. A. van Holsteijn, Monster
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker
J. v. d. Laar, De Lier
A. A. v. Oosten, Schipluiden
J. van Paassen, Honselersdijk
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande
C. L. v. Steekelenburg, Wateringen
J. J. G. v. Steekelenburg, Kwintsheul
A. G. v. d. Torre, Berkel
N. J.van Uffelen, Maasland
C. van Velden, De Lier
B. van Vliet, Voorschoten
Ir. J. M. Riemens, Driebergen, Ere-directeur.

Vergaderingen
Op 29 augustus werd in de cantine van de C.C.W.S. te Honselersdijk de Algemene
Ledenvergadering gehouden. De aftredende bestuursleden, de heren L. J. Barendse,
N. P. v. d. Berg, J. H. G. v. d. Hoeven en B. van Vliet, werden bij acclamatie herkozen. In de plaats van de heer P. de Jong, die aftredend was en zich niet herkiesbaar stelde, werd de heer H. A. van Holsteijn gekozen.
In 1968 vergaderde het Algemeen Bestuur op 27 juni en 26 november, terwijl het
Dagelijks Bestuur nog tien keer vergaderde.
Uitbreiding tuin en gebouwen
In 1968 werd de zogenaamde grote Bomkas op de tuin belangrijk uitgebreid en
kreeg een directe aansluiting met de Variakas. Door deze uitbreiding werd vooral
de mogelijkheid voor klimaatonderzoek op voldoende schaal gerealiseerd. Op het
einde van 1968 werden enkele oude warenhuizen afgebroken. Het ligt in de bedoeling op die plaats een 4.000m2 grote kas voor klimaatonderzoek te bouwen.
De verbouwing van de boerenwoning op het laatst aangekochte perceel kwam gereed. Er zijn thans 17 medewerkers in ondergebracht, waarvan het merendeel
voorheen vrij bekrompen op de zolder van de tuinschuur huisde.
De tuin te Delft werd geliquideerd; de aanwezige opstanden zijn verkocht.

2. Personeelsaangelegenheden
Mutaties
De heer K. Kievit, leraar in algemene dienst, ging per 1februari 1968 met pensioen.
Hem werd een afscheidsreceptie aangeboden.
Op 1 september 1968 verliet Ir. W. van Soest het Proefstation als directeur en de
voorlichtingsdienst als Rijkstuinbouwconsulent en wisselde deze functies voor die
van Directeur van de Tuinbouw.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd door het bedrijfsleven afscheid van
hem genomen. Op een aparte avond nam het personeel afscheid van de heer van
Soest, die op dat moment 14 jaar in Naaldwijk werkzaam was geweest.
De heer Ir. J. M. Jacobs werd zijn opvolger als Rijkstuinbouwconsulent. De functie
van directeur en Rijkstuinbouwconsulent voor de landelijke voorlichting, inzake
groente- en fruitteelt onder glas, is tot op dit moment nog vacant. De heer Jacobs
neemt zo lang deze functies waar.
Voorlichting
Rijkstuinbouwconsulent :
Ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, tel. no. 01749-2993.
Hoofd van de voorlichting :
A. G. A. v. d. Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag, tel. no. 070-664244.
De bomkas na de uitbreiding

Bedrijfsvoorlichters groenteteelt
De Kring
J. H. Groenewegen, Koningin Wilhelminalaan 38, Den Hoorn, tel. no. 01730-23295,
Takhoofd groenteteelt in De Kring.
I. Baelde, Zoutmanstraat 2, Bleiswijk, tel. no. 01892-3154, Rayon Bergschenhoek,
Bleiswijk.
W. Eindhoven, Hoefweg 209, Bleiswijk, tel. no. 01892-3074, Rayon ZevenhuizenWaddinxveen.
J. de Hoog, Triumphlaan 12, Delfgauw, tel. no. 01730-31023, Rayon Pijnacker.
H. Koot, Silenestraat 30 b, Rotterdam-12, tel. no. 010-223694, Rayon RotterdamOost.
B. Meijndert, Gerberasingel 52, Berkel, tel. no. 01891 -3616, Rayon Berkel.
L. G. Nederpel, Sr., Drapeniersgaarde 131, Den Haag, tel. no. 070-662260, Rayon
Loosduinen.
D. Rodenburg, Weth. v. d. Vaartlaan 1, Pijnacker, tel. no. 01736-2375, Rayon
Leidschendam-Nootdorp-Leiden.
J.A. M.van Uffelen, Lijsterbesstraat 10, Schipluiden, tel. no. 01738-404, Rayon Delft.
Westland
D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, tel. no. 01740-4323, Takhoofd groenteteelt in
het Westland.
K. Buitelaar, Leliestraat 74, Naaldwijk, tel. no. 01740-6202, Rayon Naaldwijk.
M. v. d. Linden, Molenweg 50, Monster, tel. no. 01749-2423, Rayon Monster.
J. van Nierop, M. A. de Ruyterstraat 49, Maasdijk, tel. no. 01745-3381, Rayon
's-Gravenzande-Hoek van Holland.
H. Ouwerling, Berestein 11, Kwintsheul, tel. no. 01742-2646, Rayon WateringenKwintsheul.
J. P. M. Sweep, Machteid van Raaphorststraat 17, Naaldwijk, tel. no. 01740-6102,
Rayon Honselersdijk.
L G. van Uffelen, Prinses Margrietstraat 6, Maasdijk, tel. no. 01745-3471, Rayon
Poeldijk.
C. Th. v. d. Zon, Caspar van Egmontstraat 23, Maasland, tel. no. 01899-3775,
Rayon Maasland-Oranjepolder, tijdelijk De Lier.
A. F. Veenman, Noordeindseweg 200, Berkel, tel. no. 01891-2604, Hulpassistent
De Lier.
Bedrijfsvoorlichters bloementeelt
G. Buijs, Prinses Margrietstraat 2, Maasdijk, tel. no. 01745-2822, Takhoofd voor
de bloementeelt.
A. Koningen, Aaltje Noorderwierstraat 356, Loosduinen, tel. no. 070-686318, Rayon
De Kring.
H. Konings, de Nesse 19,Wateringen,tel.no.01742-3416, Rayon Wateringen-Kwintsheul-Honselersdijk-Naaldwijk Noord.
A. J. M. van Leeuwen, Kijckerweg 21, De Lier, tel. no. 01745-2264, Rayon 's-Gravenzande-Monster-Poeldijk-Naaldwijk West.
C. P. Mol, M. A. de Ruyterstraat 47, Maasdijk, tel. no. 01745-3682, Rayon MaasdijkMaasland-De Lier-Naaldwijk Zuid-Oost.
J. v. d. Steen, Tuinlaan 56c, Schiedam, tel. no. 010-373401, Rayon HonselersdijkPoeldijk.

Medewerkers voor de technische voorlichting
D. Bakker, Heimond 87, De Lier, tel. no. 01745-3972, Hoofd van de afdeling Stooktechniek, elektrotechniek en kassenbouw.
J. Meijndert, Mathenesserplein 25a, Rotterdam-6, tel. no. 010-251870, Stooktechniek, elektrotechniek en kassenbouw, Rayon De Kring.
J. B. Verveer, Noorlandseweg 65, 's-Gravenzande, tel. no. 01748-3786, Stooktechniek, elektrotechniek, koeltechniek en kassenbouw, Rayon Westland.
Medewerkers voor de bedrijfseconomische voorlichting
Ir. A. J. de Visser, W. v. d. Kaaijstraat 29, 's-Gravenzande, tel. no. 01748-3111,
Bedrijfseconoom, gedetacheerd door het L.E.I.
A. J. Schoppers, Huis te Veldelaan 47, Maasland, tel. no. 01899-2409, Hoofd van
de Bedrijfseconomische voorlichting.
J. P. Bakker, Patrijslaan 46, Honselersdijk, tel. no. 01740-7141, Bedrijfseconomie.
Medewerkers met een speciale taak
J. C. van Leeuwen, Zuidbuurt 25, Maassluis, tel. no. 01899-2653, Hoofd van de afdeling Externe produktieomstandigheden.
P. A. Kruyk, Dijkweg 32, Naaldwijk, tel. no. 01740-4302, Hoofd van de afdeling
Publiciteit.
J. P. C. Knoppert, Perzikenstraat 10, Naaldwijk, Hoofd van de afdeling Bemestingsadviezen.
H. J.van Gaaien, Oosteinde 59, Wateringen, tel. no. 01742-2848, Arbeidsmethoden.
W. den Boer, Prof. van Arkelstraat 60, 's-Gravenzande, tel. no. 01748-3017, Planteziekten.
H. J. Riemens, Grote Woerdlaan 34, Naaldwijk, tel. no. 01740-6541, Vertalingen.
Landelijke voorlichting
W. P. van Winden, Frankenthalerstraat 1, Naaldwijk, tel. no. 01740-5892.
Kredietregelingen
J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk, tel. no. 01740-5861.
J. A. Engelberts, Dr. J.W. Palthestraat 66, Zoetermeer, tel. no'. 01790-4365.
A. C. Middendorp, Händellaan 168, Naaldwijk, tel. no. 01740-6474.
Onderzoek
Wetenschappelijke leiding
Ir. Y. van Koot, Commissarisweg 4, Hoek van Holland, tel. no. 01747-2693, Hoofd
van het Onderzoek.
Statistische verwerking
B. J.v. d. Kaaij, Wiskundige.
F. Selders.

Afdeling bodem en bemesting
Ir. J. van den Ende, Kreeklaan 15, 's-Gravenzande, tel. no. 01748-4106, Afdelingshoofd.
Ir. C. J. van der Post, Leliestraat 11, Naaldwijk, tel. no. 01740-4067, Onderzoek
waterhuishouding, gedetacheerd door het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
Ir. J. P. N. L. Roorda van Eysinga, Gerberalaan 70, Naaldwijk, tel. no. 01740-6292,
Landelijk bemestingsonderzoek, gedetacheerd door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
J. C. van Leeuwen, Ontsluiting en planologie.
J. Oosthoek, Ontsluiting en planologie.
J. J.van Schie, Bodemkartering.
J. Th. M. v. Paassen, Bodemkartering.
M. Q. v. d. Meijs, Wortelonderzoek.
P. Koornneef, Voedingsfysiologie.
S. J. Voogd, Voedingsfysiologie.
C. Sonneveld, Waterverontreiniging- en bemestingsonderzoek.
J. van Beusekom, Waterverontreiniging- en bemestingsonderzoek.
R. de Graaf, Waterhuishouding.
M. Mostert, Bemestingsproeven.
J. van Haeff, Bemestingsproeven.
Bemestingsadviezen
J. P. C. Knoppert, Hoofd bemestingsadviezen.
G. A. Boertje, Bemestingsadviezen potgrond.
J. P. van Bergenhenegouwen, Bemestingsadviezen potgrond.
I. J. Bette.
H. Koenen.
L. Spaans.
A. van der Wees.
E. van Voorthuizen.
Monstername
D. Slappendel, Hoekeindseweg 126, Bleiswijk, tel. no. 01892-2311.
Z. C. Kurver, Ds. van Couwenhovenlaan 70, Bergschenhoek.
A. van der Ende, Patrijslaan 36, Honselersdijk.
A. P. Mooijman, Spieringweteringweg 13, Den Hoorn, tel. no. 01730-26098.
Laboratorium voor grondonderzoek
P. A. den Dekker, Chef-analist.
P. A. van Dijk, Assistent chef-analist.
Mevr. M. J.Th. Koenen-Staats, Assistente.
A. H. v. d. Akker, Assistent.
Mevr. C. Oosterhof-Walter, Analiste.
H. van Rodijnen, Analist.
S. de Bes, Adjunct-analist.
J. Comelissen, Amanuensis.

Op deze afdeling werken als laboranten de dames :
G. v. d. Berg, W. v. d. Berg, C. M. v. d. Bosch, C. van Brakel, M. van Geest, W. van
Geest, J. Hollaar, H. E. Jongejan, R. Knoppert, G. Korpershoek, C. Middendorp,
E. Noordam, A. van Staalduinen, en de heer D. de Vos.
Administratieve werkzaamheden ten behoeve van het grondonderzoek : de dames
Mevr. C. A. Wisse-van Vliet, Mevr. W. M. C. Jochems-Kester, J. Jansen, Mevr.
A. Tetteroo-de Brabander en C. Sta.
Op de afdeling voorbewerking grondonderzoek zijn werkzaam, de heren:
W. J. v. d. Akker, H. J.Verhulst, H. W. Verhulst en J. Verhulst.
Afdeling teeltonderzoek en veredeling
Ir. A. J. Vijverberg, Sand-Ambachtstraat 138, 's-Gravenzande, tel. no. 01748-3795,
Afdelingshoofd.
Ir. A. A. M. Sweep, Van Goghstraat 8, Reuver (L), tel. no. 04704-1968, gedetacheerd bij de proeftuin Venlo.
Ir. D. Bokhorst, van Wassenaerstraat 9, Maasdijk, tel. no. 01745-2182, Kasklimaat,
gedetacheerd door het I.T.T.
Th. Strijbosch, Oostbuurtseweg 4, De Lier, tel. no. 01745-2067, Gewassenspecialist
voor tomaat.
A. P. v. d. Hoeven, Geesterwijckstraat 6, Monster, tel. no. 01749-3228, Gewassenspecialist voor sla.
Vacature, Gewassenspecialist voor komkommer.
D. de Ruiter, Prinses Marijkestraat 6, Maasdijk, tel. no. 01745-2107, Gewassenspecialist voor kleine groentegewassen.
J. W. H. van Veen, Hofzicht 47, Wateringen, tel. no. 01742-3826, Gewassenspecialist voor bloemen.
G. P. A. van Holsteijn, Chrysantenstraat 28, Naaldwijk, tel. no. 01740-5989, Kasklimaat.
C. A. Ammerlaan, Glasvervuiling.
Afdeling fysiologie
Dr. Ir. P. J.A. L. de Lint, 's-Gravenzandseweg 260, Hoek van Holland, tel. no. 017472483, Afdelingshoofd.
Ir. N. van Berkel, Fazantstraat 29, Maassluis, tel. no. 01899-4824, Koolzuurgasbemesting.
Dr. Ir. L S. Spithost, Druivenstraat 16, Naaldwijk, tel. no. 01740-6044, Algemeen
fysiologisch onderzoek.
D. Klapwijk, Groeiregulatoren.
T. Dijkhuizen, Freesia-onderzoek.
Mej. W. van Ravesteijn, Bloembiologie.
G. Heij, Koolzuurgasbemesting.
Cl. Mol, Onderzoek-assistent.
Afdeling planteziekten en ziektebestrijding
Dr. Ir. L. Bravenboer, Distelstraat 11, Hoek van Holland, tel. no. 01747-2695, Afdelingshoofd.

Mej. W. M. Th. J. de Brouwer, Dotterbloemlaan 24, Den Haag, tel. no. 070-684959,
Entomologe.
Ir. A. Th. B. Rast, Tuindersweg 61, Maasdijk, tel. no. 01745-3200, Viroloog, gedetacheerd door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Ir. G. Weststeijn, Lijsterbeslaan 142, Maassluis, tel. no. 01899-5343, Mycoloog,
gedetacheerd door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
W. den Boer, Diagnostiek en onkruidbestrijding.
H. J. M. van Dorst, Virusziekten.
L. J. Nederpel Jr., Bestrijding bodemziekten.
Mej. D. Theune, Bestrijdingsmiddelen.
Voor de afdelingen planteziekten en ziektebestrijding, teeltonderzoek en veredeling
en fysiologie zijn werkzaam als laboranten, de dames :
B. van Beek, M. v. d. Hoeven, J. P. M. Kleijn, L. v. d. Lans, L. v. d. Meer, T. Valstar
en C. F. Wubben.
Algemene dienst
Administratie
G. H. Ordelman, Malakkastraat 92, Den Haag, tel. no. 070-553322, Hoofd van de
administratie.
Ten behoeve van de administratie zijn werkzaam de dames :
Mevr. H. Krouwel-v. d. Bos, E. Kool, mevr. M. Mayer-Green, mevr. M. MeulemansSchramm, M. v. Vliet, C. W. Vijverberg, A. de Wit en L. Zuiderwijk.
Boekhouding
H. F. M. Wouters, Oostblok 82, Wateringen, tel. no. 01742-3740, Hoofd van de
boekhouding.
Th. de Brabander en R. Comelissen.
Bibliotheek
J. C. van Aalst, Mr. Schokkingstraat 44, 's-Gravenzande, Bibliothecaris.
L. Tromp, Bibliotheek-assistente.
Publiciteit
P. A. Kruyk, Dijkweg 32, Naaldwijk, tel. no. 01740-4302, Hoofd van de publiciteit.
Mej. E. J. M. v. d. Valk, Publiciteits-assistente.
P. A. Kester, Tekenares.
J. v. d. Loos, Fotograaf.
Intern technisch personeel en werkplaats
R. Albers, Koningin Sophiestraat 2, 's-Gravenzande, tel. no. 01748-2718, Hoofd
intern technische dienst.
L. Bol, Technicus.
P. v. d.Zwet, Electricien.
C. Immerzeel, Amanuensis.
F. Storm, Amanuensis.
L. J. R. Comelissen, Timmerman.

P. J. Verbraeken, Timmerman.
L. P. Zwaanswijk, Schilder.
J. Zeeman, Schilder.
Interne dienst
J. A. Jansen, Inkoper.
Kantine
Mej. M. de Brabander.
Tuin
F. G. van Dijk, Zuidweg 42, Naaldwijk, tel. no. 01740-6541, Tuinchef.
J. Menheer, Bachlaan 12, Naaldwijk, plaatsvervangend tuinchef.
G. Gaastra, Beheer tomateproefruimten.
A. Heppe, Beheer speciale proefruimten.
S. Heijs, Beheer bloemenproefruimten.
Als medewerkers voor de tuin zijn in dienst, de heren :
D. Boers, S. W. Bos, J. Bouhuisen, C. v. d. Helm, J. F. v. Heuvelen, D. Leynse, P.
Mosterd, J. F. Nadorp, P. Nadorp, J. S. Olierook, M. Sta, M. van Veldhoven, G. Verhagen, A. Wiskerke, D. Wiskerke en Chr. Siepman.
3. Onderzoek
De resultaten van het onderzoek in de verschillende afdelingen worden in dit verslag afzonderlijk aan de orde gesteld.
Gunstig voor het onderzoek is het feit, dat van de zijde van het Ministerie van
Landbouw de samenwerking tussen het Proefstation en de proeftuinen verder wordt
gestimuleerd. Daardoor is een steeds betere coördinatie mogelijk en is het dus in
veel gevallen mogelijk het werk op elkaar af te stemmen.
Door onze medewerkers werden in 1968 vrij veel buitenlandse reizen gemaakt. Ten
dele hadden deze tot doel contacten te leggen of te hernieuwen met gelijkgerichte
onderzoekinstituten in het buitenland. Daarnaast is in diverse gevallen de tuinbouw
elders bestudeerd of werd deelgenomen aan congressen.
Door de bibliotheek vonden in 1968 in totaal 1.215 uitleningen plaats. Er werden
± 50 boeken aangeschaft. Het aantal tijdschriften, waarover de beschikking is
verkregen —•veelal door ruiling — bedraagt thans 224. Ten behoeve van voornamelijk het onderzoek werden ± 2.000 artikelen gedocumenteerd.
4. Voorlichting
Landelijk gezien was de voorlichting — die we tegenwoordig bedrijfsontwikkeling
noemen — een jaar van reorganisatie. Hiermee heeft onze voorlichtingsdienst gelukkig weinig te maken gehad, zodat de normale activiteiten ongestoord doorgang
konden vinden. Elders in dit verslag kunt u hiervan een en ander lezen.
In het kader van de voorlichting buiten het gebied werden zes bijeenkomsten gehouden van assistenten, die werkzaam zijn in de glasgroenteteelt. Daarnaast in10

tensiveerde de samenwerking zich. Er zijn plannen om tot een wat andere opzet
te geraken van voorlichting aan de voorlichters buiten het gebied.
Door ziekte van de excursieleider werd een gedeelte van het gebruikelijke bezoek
aan het Proefstation geweerd. Dit betreft dan uitsluitend die personen, die niet met
het vak te maken hebben, zoals huisvrouwenverenigingen en dergelijke. Hoewel
we ook dit bezoek van nut achten, was het opvangen en voldoende rondleiden van
dergelijke groepen onmogelijk. Ook in de toekomst zullen deze groepen van bezoekers elders moeten trachten inzicht in de tuinbouw te krijgen. Het aantal vakbezoekers was groter, evenals het bezoek uit het buitenland.
Het toegenomen bezoek van personen van achter het ijzeren gordijn en uit Japan,
was opvallend. Proefsgewijs is getracht in 1968 inzicht te krijgen in de mogelijkheid
de telers via „Open dagen" het Proefstation te laten zien. Tot uitvoering hiervan
voor 1969 werd eind 1968 besloten. Er was een uitstekend contact met de teelttechnische organisaties, speciaal wel de vele tuinbouwstudieclubs en de gewassencommissies hiervan. Daarnaast was de voorlichting present, o.m. op de te Den
Haag gehouden WéHéTé.

5. Onderwijs
Door het vertrek van de enige nog aanwezige leraar in algemene dienst, de heer
K. Kievit, was het coördinerende contact met de vele onderwijsactiviteiten in het
gebied geringer. De afwezigheid van een dergelijke figuur is duidelijk merkbaar.
Hoewel met wat minder leerlingen, vonden de drie vakscholen, die voor de Kringteelten, de Westlandse teelten en de bloementeelt voortgang. Er werden ook weer
enkele schakelcursussen gehouden. Nieuw waren de speciale korte cursussen, gericht op één speciaal bloemgewas. Hiervoor was een goede belangstelling. De gebruikelijke lascursussen vonden normaal doorgang.

6. Financiën
Het verkrijgen van voldoende financiële middelen is voor het bestuur een bron van
voortdurende zorg. De kosten blijven stijgen, vooral als gevolg van de veranderingen in het loonniveau. Van diverse zijden echter, ondervinden we een aanzienlijke financiële steun. Naast de contributie van de leden werd een groot bedrag
verkregen van het Rijk. Dankbecr zijn we ook voor de financiële steun van de
Provincie, het Landbouwschap, het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen en van
de Algosfabrieken.

De Secretaris-penningmeester,
L J. BARENDSE
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ONDERZOEK
Grond, water en bemesting
Grondonderzoek
Voor chemisch onderzoek werden in
1968 42.209 grondmonsters ontvangen.
Dit is 2.845 monsters meer dan in 1967.
De afdeling grondmonstername is omgeschakeld van monsternemers op vast
loon naar monsternemers die op provisie-basis werken. Het aantal potgrondfabrikanten dat is aangesloten bij
het potgrondbedrijfsonderzoek, is gestegen tot elf.
In een onderzoek met 75 kasgronden is
de samenstelling van zowel het 1:5extract als het verzadigingsextract
vergeleken met de samenstelling van
de bodemoplossing. Het elektrische geleidingsvermogen en de kali-, chlooren nitraatgehalten van de bodemoplossing konden met elk van de genoemde
extracten goed worden geschat.
Bodemkartering
Op 97 objecten met een totale oppervlakte van 99 ha is een profielonderzoek verricht. De verstrekte adviezen
betroffen vooral verbetering van waterhuishouding en grond op bestaande
bedrijven. In 13 gevallen betrof het onderzoek van nieuwe percelen voor
individuele tuinbouwvestiging.
Het project van de gemeente Rotterdam, gelegen in Bleiswijk, kwam gereed. De hiertoe behorende grond is
bestemd om bij onteigening van tuinbouwbedrijven ten behoeve van de
stadsuitbreiding als compensatie te
kunnen dienen.
Ontsluiting en bedrijfsinrichting
De vraag naar adviezen voor bedrijfsinrichting is toegenomen. Het betrof
vooral de herindeling van bestaande
bedrijven.
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Met de ontsluiting van tuinbouwbedrijven zijn flinke vorderingen gemaakt.
Het grootste object dat gereed kwam,
is gelegen in de gemeente Monster;
met de ontsluiting van ,,De Scherpenhoek" is 33 ha aan tuinbouwbedrijven
per as bereikbaar geworden. Het bestuur van de veiling Westland-Noord
heeft een commissie ingesteld, die de
resterende ontsluitingsobjecten binnen
het gebied van deze veiling helpt stimuleren. Diverse plannen zijn in voorbereiding. Ook via het kwartaire-wegenfonds van de provincie zullen volgend jaar verschillende wegen worden
aangelegd.
Gietwater
Evenals voorgaande jaren werden in
een aantal gebieden van het Zuidhollands Glasdistrict regelmatig het
chloorgehalte en het geleidingsvermogen van het oppervlaktewater bepaald.
In enkele polders werden deze zoutkarteringen beëindigd en in enkele andere werd er mee begonnen. Tengevolge van ophogingen of opspuiting
met zout zand hebben zich diverse gevallen van ernstige verzouting van het
oppervlaktewater voorgedaan. Soms
trad bij de omliggende bedrijven schade op door gebruik van het zoute water. Verschillende adviezen ter bestrijding van verzouting van oppervlaktewater konden worden verstrekt. Zo is
door het Hoogheemraadschap Delfland in de Monsterse Geest een belangrijke verlaging van het zoutgehalte
tot stand gebracht.
De ontdekking dat het oppervlaktewater in het Zuidhollandse Glasdistrict op
veel plaatsen besmet is met planteviren, heeft in de praktijk geleid tot een
grotere belangstelling voor waterbassins, vooral voor relatief kleine bassins
om leidingwater in op te slaan. Op enkele bedrijven zijn voor de opslag van
regenwater grote bassins aangelegd.

Inde grote zout-gietwaterproef werden
voor het eerst komkommers en chrysanten geteeld. Toediening van 500 mg
keukenzout per liter gietwater (leidingwater) verminderde de opbrengst van
de komkommers met 18%. Bij de chrysanten deed deze keukenzouttoediening het plantgewicht met 8% afnemen,
voornamelijk als gevolg van een korter
blijven van de planten. Tussen de gebruikte chrysantenrassen, Flamenco en
Luyona, konden geen duidelijke verschillen in zoutgevoeligheid worden
vastgesteld.

Waterverbruik
Het onderzoek over het gietwaterverbruik en de drainwaterafvoer op tien
bedrijven werd afgesloten. Het heeft
met betrekking tot waterverbruik, waterafvoer en waterbehoefte van het gewas nuttige gegevens opgeleverd. Voor
stookbedrijven met tomaten en komkommers werd als waterbehoefte van
het gewas respectievelijk 700 en 880
mm per jaar besomd.
Een onderzoek waarbij de beregeningsintensiteit van beregeningsinstallaties werd nagegaan, heeft zeer grote
verschillen te zien gegeven. Bij de
groenteteelt varieerde de beregeningsintensiteit van 30 tot 100 mm per uur
(gemiddeld 56 mm) en bij de anjer- en
rozenteelt van 56 tot 192 mm per uur
(gemiddeld 116 mm).

Grondbewerking
De vergelijking van al dan niet bewerken van de grond op vier bedrijven op
humeuze oude zeeklei werd voortgezet.
Het weglaten van de grondbewerking
heeft tot nu toe geen duidelijk nadelige
invloed gehad, noch op de bodemstruktuur noch op de geteelde stooktomaten.

Bemesting
Uit een onderzoek waarbij 75 concentratiemeters op hun aanwijzingen werden getoetst, is gebleken dat van de
twee beste merken toch nog 20 à 30%
van de apparaten foutief aanwezen (afwijkingen groter dan 20%van de toetswaarde).
Zowel op het Proefstation als op tuinbouwbedrijven in verschillende Rijkstuinbouwconsulentschappen
werden
weer tal van bemestingsproeven (stikstof, fosfaat, kalk, organische mest)
genomen, voornamelijk met de gewassen sla, tomaat, komkommer en aardbei en voorts met koolrabi. Uit enkele
proeven met sla en tomaten is gebleken dat bij toediening van stalmest of
Schiedammer de hoeveelheid kunstmeststikstof sterk kan worden verminderd. Bij aardbeien werden met stalmest ongunstige en met tuinturf en
veencompost gunstige resultaten verkregen.
In samenwerking met het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid werd een boekje
samengesteld over de voedingsziekten
van de tomaat; schrijvers Dr. K. W.
Smilde en Ir. J. P. N. L. Roorda van
Eysinga.
Grondstomen
Het onderzoek over de nadelige effecten van het grondstomen op de groei
van sla heeft weer enkele interessante
resultaten opgeleverd. In een pottenproef werd steriliseren van de grond
bij 70° C vergeleken met steriliseren
bij 100° C. In het eerste geval groeide
de sla sneller en was de kwaliteit van
de krop beter.
Er kon worden aangetoond dat de mangaanvastlegging in gestoomde grond
kan worden versneld door het herstel
van het microbe-leven in de grond te
bevorderen. Bij een onderzoek op zes
bedrijven werd direct na het stomen
naast veel mangaan in het algemeen
13

ook veel ammonium in de grond aangetroffen en voorts een geringe hoeveelheid nitriet. In een incubatieproef
werd de omzetting van ammonium en
nitriet tot nitraat in een gestoomde
grond vergeleken met die in niet gestoomde grond. In de gestoomde grond
bleek de omzetting aanmerkelijk langzamer te verlopen dan in de niet gestoomde grond.
Potgrond
Het onderzoek over de invloed van de
spoorelementenvoorziening bij de opkweek van tomaten werd voortgezet.
Wederom is gebleken, dat aan potgronden samengesteld uit turfstrooisel,

Molybdeenonderzoek
links : geen Mo; midden : 10 gram ammoniummolybdaat
ammoniummolybdaat
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tuinturf en zwartveen vooral molybdeen
dient te worden toegevoegd. In verband met het feit dat er in het najaar
in de praktijk bij de opkweek van sla
ernstig molybdeengebrek is opgetreden, is er gestart met proefnemingen
over de molybdeenvoorziening van dit
gewas.
In een drietal proeven werd de invloed
van de fysische gesteldheid van de
potgrond bij de opkweek van tomaten
nagegaan. Voor perspotten bleek een
luchtiger grondmengsel noodzakelijk
dan voor plastic potten. Het ziet er
naar uit dat de watercapaciteit van een
potgrondmengsel een nuttige maat is
voor zijn gebruikswaarde.

per m 3 ; rechts .- zaadbehandeling
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Teelt en veredeling
Bij het onderzoek in deze afdeling is
veel steun ondervonden van de gewassencommissies uit studieclubs. De discussies binnen de commissies zijn een
stimulans voor het onderzoek en een
garantie voor de praktijk, dat het onderzoek op praktische problemen is
gericht.
Met vele onderzoekinstellingen is samengewerkt. Samen met het Proefstation in Aalsmeer zijn de freesia-problemen weer ter hand genomen en is het
belichtingsonderzoek bij anjers voortgezet. Met het Proefstation voor Zaadcontrole te Wageningen is een begin
gemaakt met een onderzoek naar de
zaadkwaliteit en het opkweekmilieu bij
sla en tomaten. Met het Sprenger Instituut is de luierverpakking bij komkommers onderzocht en is gewerkt
aan de gebruiksmogelijkheden van de
vacuümkoelinstallatie voor sla. Met het
I.T.T. hebben we gewerkt aan de automatisering van het kasklimaat en de
ontwikkeling van een zaaimachine voor
radijs. Met het I.V.T. is samengewerkt
aan het onderzoek naar de praktische
gebruiksmogelijkheden van nieuwe rassen. Het augurkenonderzoek is verricht in samenwerking met en op de
Proeftuin ,,Noord Limburg" te Venlo.
Tomaat
Onderzoek naar de mogelijkheden het
kasklimaat beter te regelen, was vooral gericht op tomaat. De begeleiding
van de tuinders, die met een automatische regelapparatuur werken heeft de
basis gelegd voor de proeven in 1969.
De zich voortdurend wijzigende teeltomstandigheden vragen soms opnieuw
aandacht voor oudere zaken. De effecten van de toepassing van kunstlicht
vormen hier een voorbeeld van. Bij een

matig vroege teelt (planten half januari), is het effect van belichten bestudeerd. Er is gewerkt met T.L. 80 Watt/
m2, van kieming tot uitplanten. De belichte planten gaven zowel een vroegere als een hogere opbrengst. Onderzoek naar een praktische bruikbaarheid is nog nodig.
Bij het gebruikswaardeonderzoek van
nieuwe rassen vielen enkele bleke typen, die een meer open gewas geven
dan Moneymaker, op.

Komkommer
Bij vroege komkommers (plantdatum
tweede helft december) is onderzoek
verricht naar het al of niet ingraven
van strobalen. Tot eind mei was de produktie gelijk. In juni en juli produceerde het object „niet ingegraven strobalen" ongeveer 30% meer komkommers
dan het object „ingegraven strobalen";
een indicatie voor de grote betekenis
op de totaalproduktie van het bodemmilieu. Deze proef was gecombineerd
met een plantafstandenproef. Bij de
nauwste plantafstanden, 30 en 35 cm,is
eind mei om de andere plant een plant
gerooid. Dit leidde tot een oogstdepressie gedurende de eerste vier weken na het rooien, van ongeveer 35%.
Hierna verliep de produktie weer ongeveer gelijk. De opgelopen achterstand
is echter niet meer ingelopen. De kwaliteit van de komkommers was, daar
waar een aantal planten gerooid is,
beter dan in de onbehandelde.
In het gebruikswaardeonderzoek zijn
23 nieuwe rassen beoordeeld. Het onderzoek naar de waarde van de luierverpakking heeft aangetoond, dat bij
hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid het gebruik van de luierverpakking ongewenst is. Onder alle andere
beproefde omstandigheden voldeed de
luierverpakking goed.
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Sla
In de herfst is onderzoek verricht naar
de zogenaamde „ o k t o b e r z i e k t e " . Vastgesteld is, dat de potgrondkwaliteit de
belangrijke faktor is. Hoge temperatuur, natte grond en donker weer bevorderen waarschijnlijk het optreden.
Bij de teelt van sla staan arbeidsbesparing bij de opkweek en verkorting
van de teeltduur in de belangstelling.
Veel aandacht is besteed aan de kwaliteit en de gebruikswijze van gepilleerd zaad. Het door Royal Sluis ingehulde zaad bleek aan hoge eisen te
voldoen. Een hoge temperatuur tijdens
de eerste weken na het uitplanten
bleek gunstig te werken, zowel op de
verkorting van de teeltduur, als op de
kwaliteit van de sla.
Bij het onderzoek naar de zomerteelt
van sla in kassen bleek, dat een opgerichte bladstand van groot belang is
voor een gezond produkt.
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Apparaten voor klimaatsonderzoek
In het gebruikswaardeonderzoek kwamen enkele zogenaamde witresistente
rassen ais veelbelovend naar voren.
Meloen
De teelt van Ogenmeloenen is aantrekkelijk door de grote vruchtbaarheid
en de goede smaak van de vruchten.
Eén van de nadelen is, dat de vruchten
vaak te klein zijn. Eerder onderzoek
had aangetoond, dat een ruimer plantverband met meer stengels per plant
tot grotere vruchten leidt. In de proeven bleek de plantafstand van 50 x
160 cm en twee stengels per plant tot
goede resultaten te leiden.
Paprika
Onderzoek bij paprika heeft aangetoond dat een hogere opkweektemperatuur (24°/20° C), dan de tot nu toe
gebruikelijke, een aanzienlijke verkorting van de opkweekperiode mogelijk
maakt.

Voortgezet onderzoek heeft waarschijnlijk gemaakt, dat grondverwarming een
goede vervanger blijkt te zijn voor een
broeiveur.
Augurken
Augurk is nauw verwant met komkommer. Het onderzoek bij augurk is er op
gericht geweest na te gaan of — en
in hoeverre — de teelttechniek van
komkommers toepasbaar is voor de
teelt van augurken. Aandacht is o.a.
besteed aan de temperatuurbehoefte
van het gewas, het gebruik van broeiveuren, enten op Cucurbita ficifolia en
de invloed van het opkweekmilieu op
de aanleg van mannelijke bloemen.
Het op de proeftuin „Noord Limburg"
ontwikkelde ras Kora vereiste veel aandacht. Dit ras vormt bloemen in trossen. Daardoor is het zeer produktief.
De teelttechniek vraagt echter apart
onderzoek. Meegewerkt is aan het
marktonderzoek voor augurken van het
Centraal Bureau.
Radijs
Op de West-Europese markt is in het
winterhalfjaar een grote belangstelling
voor radijs. Dit komt nu uit de Verenigde Staten en Italië. Bij vereenvoudiging van de oogstarbeid zijn voor deze teelt ook mogelijkheden onder glas.
Samen met het proefstation voor de
Vollegrond, het proefstation voor Zaadcontrole en het I.T.T. wordt aan deze
teelt gewerkt. Door het zaad op grootte te sorteren, is een belangrijke stap
voorwaarts gezet op de weg naar een
éénmalige oogst.
Overige groentegewassen
Bij kroten is gezocht naar een optimaal plantverband. Twee planten per
perspot leidde tot een ongelijke oogst,
vooral bij de nauwste plantafstand.
De teelt van herfstbloemkool krijgt in
de praktijk wat meer belangstelling.

Oriënterende waarnemingen hebben
aangetoond, dat de beste zaaitijd waarschijnlijk eind juli is. Te vroeg zaaien
geeft te veel concurrentie met de „buiten" bloemkool. Te laat zaaien vergroot de kans op vorstschade.
Spinazie-rassen zijn op hun bruikbaarheid beoordeeld in een herfstteelt en
een vroege voorjaarsteelt; Snijbonenrassen in een herfstteelt. Wat de vollegrondsgroenten betreft, is medewerking verleend aan het onderzoek bij
spruiten en winterprei.
Freesia
In 1968 is het freesia-onderzoek op het
Proefstation weer ter hand genomen.
Dit onderzoek is gericht op beïnvloeding van de bodemtemperatuur. De
voorlopige resultaten met bodemkoeling, schermen en grondafdekmiddelen
zijn hoopgevend.
Pluisloze leeuwenbekken
Het selectiewerk met pluisloze leeuwenbekken is voortgezet, vooral met
het doel om het kleurenassortiment te
verbreden. Vijf zaadvaste selecties zijn
geïnteresseerde kwekers ter beschikking gesteld.
Kasklimaat
Het eerder besproken onderzoek, voorzover het betreft het kasklimaat bij tomaat, sla en freesia, is opgezet aan de
hand van praktijkervaringen. Om tot
een betere regeling van het kasklimaat
te komen, is het noodzakelijk precies
te weten wat de invloed van stoken,
luchten en koelen is op de temperatuur,
luchtvochtigheid, luchtstroming in de
kas en dergelijke.
De metingen van de glasvervuiling in
het gebied zijn dit jaar voortgezet. Duidelijk bleek hierbij, dat van alle meetplaatsen in het gebied in Vlaardingen
en Maasland, de glasvervuiling het
sterkst is.
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Fysiologie
In 1968 was de afdeling Fysiologie in
staat het onderzoeksprogramma, dat
reeds in 1967 begonnen werd, voort te
zetten.
C02-onderzoek
Het probleem van de stofproduktie
(assimilaten) kreeg weerveel aandacht.
De C0 2 -kasten, een eerste viertal,
kwamen gereed. De luchtdoorvoer en
de C0 2 -dosering zijn bevredigend gebleken. De kunstlichtkabinetten voor
de drogestof-bepaling onder constante
omstandigheden zijn nog niet zover.
De temperatuurregeling bleek onjuist
te zijn opgezet.
Hangende teelt
De waarnemingen aan de hangtomaten met constante hoeveelheid gewas
over langere periode, werden voortgezet. Elke 10 dagen worden twee kolommen geoogst en de planten geheel
doorgemeten. Spoedig zullen de gegevens van een heel jaar beschikbaar
zijn. De waarnemingen aan deze hangtomaten zullen worden gebruikt om de
nieuwe installatie in te richten in de
nieuwe kleine bomkas. Hierin zal de
leeftijdsopbouw, het aantal planten per
m2, de afstand tussen de planten, de
zaaifrequentie en de hangperiode gevarieerd kunnen worden, in afhankelijkheid van het seizoen, in verband met
de lichthoeveelheid en de temperatuur.
Tevens zal de watervoorziening optimaal kunnen zijn en de zoutspanning
kan, zelfs binnen een etmaal, aan de
lichtsterkte worden aangepast.
Emmerteelt
De teelt in emmers met druppelbevloeiing gaat in de winteren het vroege
voorjaar goed, maar bij fel zonnig weer
en sterke groei, bleken doorgewortel-
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de planten toch meer weerstand te bieden, dan die in emmers met schotels
er onder. Dit onderzoek naar de mogelijkheden en de speciale eigenschappen van beperkte wortelvolumes wordt
voortgezet. Niet alleen bij de teelt,
maar vooral ook bij de opkweek van
plantgoed lijkt op dit gebied nog wel
wat verbeterd te kunnen worden. Bevloeiingstabletten, waarbij de potten
automatisch steeds volop water met
een juiste bemesting krijgen toegediend, worden getest op hun bruikbaarheid, zowel voor winter- als zomercondities.
Bloei
Ondanks de vele problemen bij de stofproduktie is er toch ook nog aandacht
besteed aan de stofdistributie (verdeling van de assimilaten). Bij chrysant
werd een grote proef genomen om een
bevredigende teeltmethode te vinden
voor een goede en regelmatige bloei
in de periode december tot en met februari. Het mag verwacht worden, dat
met onderbroken knopvorming eengoede bloei bereikbaar wordt, maar dan
moeten tevens de temperaturen eens
goed in de hand gehouden kunnen worden.
Toch zijn de lichtintensiteiten in de winter voor deze teelt, wel erg laag.
Zetting
Het onderzoek naar de vruchtzetting
met groeistofbespuitingen en met
kunstmatige bestuivingen werd dit jaar
gericht op de paprika.
Groeistoffen lijken perspectief te bieden. Bij gebruik van verschillende soorten stuifmeel voor de zetting, bleken
opvallende verschillen op te treden.
Dit effect zal nader worden bekeken.
Bestuiving
Mechanische hulpmiddelen voor een
betere bestuiving werden bij tomaat

vergeleken aan „normale" en vroeg
met TMV-besmette planten.
De vroeg-besmette planten zetten bij
alle methoden iets beter, maar ze waren drie weken ouder. Ook broezen bevorderde de zetting, maar trillen was
beter. Uit stuifmeeltellingen bleek vooral ook een zeer harde wind, van een
krachtige ventilator, die langs de bloeiende trossen gedragen of gereden
werd, gunstig te werken. Ten opzichte
van de Amerikaanse trostriller gaf
broezen 15-50% effect, de windstroom
50-125%, wat betreft de stuifmeeltelling op de stempels.
Regulatoren
Voor groeiregulatoren liggen, althans
theoretisch, de toepassingsmogelijkheden voor het oprapen. Een aantal is
ook dit jaar weer aan de tand gevoeld.
In het algemeen is het allemaal wat
moeilijker dan men op het eerste gezicht zou mogen verwachten. Slazaadkieming bevorderen, schijnt niet te gaan
met groeistoffen. Krom-groeien van
bloemstengels bij freesia kon niet met
CCC worden tegengegaan.
Chemisch pluizen
Chemisch toppen en pluizen van chrysanten is wel goed mogelijk, maar alleen bij een zeer goede teeltbeheersing. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van stoffen, die zeer jonge, actieve
groeipunten doden.
Wanneer op een goed moment gespoten wordt, kan bijvoorbeeld de eindbloem normaal uitgroeien, maar bijna
alle zijscheuten sterven af, of blijven
heel klein. Er moet wel tot op de dag
nauwkeurig worden gewerkt.

Remstoffen
Ook remstoffen kunnen goed worden
gebruikt op chrysant om het gewas
donkerder en meer gedrongen te houden.
Heel bijzondere effecten heeft de nieuwe stof Ethrel gegeven. Voorlopig is
van de werking ervan nog weinig bekend. Met deze stof behandelde chrysanten begonnen zeer versneld blad
te produceren, maar konden — ook in
de juiste daglengte — niet in bloei komen.
Wortelonderzoek
Bovengrondse groei en vruchtdracht
hebben invloed op de groei en sterfte
van de wortels. Dit is bij verschillende
gewassen waargenomen. Er is nu een
proef opgezet met aardbeien, omdat
wordt vermoed, dat bij het forceren
bij dit gewas de concurrentie tussen
bovengrondse groei en wortelgroei
soms problemen geeft, zoals plotseling instorten van het gewas.
Zaadkwaliteiten
De problemen, die tijdelijk optraden
rond de slakieming — en in verband
met het automatisch zaaien van gepilleerd zaad — hebben op het Proefstation aanleiding gegeventot enige oriënterende proeven, welke later, na
overleg, verder zijn uitgewerkt op het
Proefstation voor Zaadcontrole te Wageningen. Nog verdere verbetering van
partijen zaad van sla en vooral van tomaat, lijkt bereikbaar en gezocht te
kunnen worden bij de behandeling van
de zaadproducerende planten en bij de
schoning en sortering van de partijen.
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Plantenziekten en
ziektebestrijding
Residu
Evenals vorig jaar heeft bij de slateelt
het residu-onderzoek de meeste aandacht gevraagd. Hierbij is getracht
meer inzicht te verkrijgen in de faktoren, die de hoogte van het residu bepalen. Gebleken is dat voor het middel
thiram (TMTD) de groei de belangrijkste faktor is bij de vermindering van
de hoogte van het residu. Daarnaast
veroorzaakt ook het watergeven een
verlaging van het residu. In hoeverre
de overige uitwendige omstandigheden
een rol spelen wordt nog nader onderzocht. V o o r de luisbestrijding in sla
wordt gezocht naar alternatieve middelen, die uit residu-oogpunt gunstiger
zijn dan het veel gebruikte lindaan.
Het residu-onderzoek van praktijkmonsters sla, dat onder auspiciën van het
Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen door het C l . V . O . te Zeist
wordt uitgevoerd, is voortgezet. Hierin
is o.a. duidelijk de gewijzigde toepassing van thiram (TMTD) gebleken.
De grote hoeveelheid van dit middel
bij het begin van de teelt toegepast
en het achterwege laten van latere behandelingen, heeft over vrijwel de gehele linie een gunstig effect gehad op
de hoogte van het residu.

Phytophthora
Het onderzoek naar de biologie en de
bestrijding van Phytophthora bij tomaat heeft goede vorderingen gemaakt. Er blijken twee verschillende
soorten van deze schimmel voor te komen; één die in de grond leeft en vooral de wortels en de plantdelen die de
grond raken aantast (Phytophthora nicotianae) en één die uitsluitend de bovengrondse delen aantast (Phytophthora infestans). V o o r de eerstgenoemde
zijn jonge planten duidelijk gevoeliger
dan oudere planten. Naast het voorkómen van de aantasting van jonge
planten, kan deze schimmel goed worden bestreden met stomen, chloorpicrine en methylbromide.

Aardrupsen
Het onderzoek naar de invloed van de
temperatuur op de ontwikkeling van de
aardrups is afgesloten; terwijl de waarnemingen van de vluchten van de vlinders, zowel onder glas als buiten, worden voortgezet. Met de goedkeuring
van de Jeboterrakorrels is een goede
vervanger van aldrin op de markt verschenen.
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Voetrot veroorzaakt door Phytophthora

nodig zijn hieraan in de toekomst de
nodige aandacht te schenken.
Grondontsmetting
Bij de toepassing van methylbromide
hebben zich moeilijkheden voorgedaan
ten aanzien van de veiligheid van de
toepasser. Dit heeft tot gevolg gehad
dat de machinale injectiemethode verboden is. Inmiddels is een nieuw systeem ontwikkeld voor de toepassing
van methylbromide, waarbij het middel
van buitenaf in gasvorm gedoseerd
wordt (de zogenaamde verdampingsmethode). Indien voldoende zorg wordt
besteed aan grondbewerking, het leggen van het plastic enz. kunnen met dit
systeem goede resultaten worden bereikt.
Een nieuwe ontwikkeling bij het grondstomen is het stomen door zogenaamde
mollengangen. Hierbij worden met behulp van speciale apparatuur, gangen
in de grond getrokken. Via deze gangen wordt de stoom in de grond verdeeld. Hoewel dit systeem technisch
uitvoerbaar is, treden er in de praktijk
nog wel enige problemen op, vooral
ten aanzien van de warmteverdeling
in de grond.
T.M.V.

Ernstige aantasting van Phytophthora
infestans

Fusarium
Bij de stooktomaten heeft zich een
nieuw probleem geopenbaard, namelijk het optreden van Fusarium. Gezien het potentiële gevaar dat deze
schimmel met zich meebrengt, zal het

Bij het virus-onderzoek van tomaat is
een begin gemaakt om onder praktijkomstandigheden de zogenaamde kiemplantbesmetting te beproeven. Hierbij
worden kiernplanten met virus besmet.
De jonge planten ondervinden minder
schade van het virus dan wanneer de
besmetting in een later stadium van de
groei plaatsvindt.
Het virus heeft waarschijnlijk een minder nadelige invloed op de produktie
dan bij een latere infectie. De resultaten van deze eerste praktijkproeven
zijn hoopgevend en het is zeker de bedoeling dit onderzoek voort te zetten.
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Ook het zoeken naar stammen van het
tomaatmozaiek ten behoeve van de
veredeling is voortgezet.
Komkommervirus
Hoewel de temperatuurbehandeling van
komkommerzaad het komkommervirus
2 volledig doodt, trad dit jaar in de
praktijk dit virus toch weer op. Bij het
zoeken naar eventuele andere besmettingsbronnen is gebleken dat het gietwater een belangrijke bron van het virus kan zijn. Vooral de sloten in gebieden, waar veel komkommers worden
geteeld, bleken veel virus te kunnen
bevatten. Zowel het water uit de drainage als het water afkomstig van komkommerafval kan het virus bevatten.
Daarentegen kon in bronwater en in
leidingwater het virus niet worden aangetoond. Ook veilingfust, waarmee
komkommers naar de veiling worden
gebracht, bleek het virus te kunnen bevatten.
Het onderzoek naar bladluisvluchten, in
verband met het overbrengen van komkommervirus 1 is voortgezet. Hierbij
werd o.m. getracht na te gaan op welk
moment van de dag de meeste bladluizen vliegen. De verdeling over de
dag was vrij regelmatig, alleen aan het
eind van de middag werden wat meer
bladluizen gevangen dan op de restvan
de dag.
Bestrijdingsmiddelen
Naast het toetsen van bestrijdingsmiddelen tegen spint in komkommers, werden weer enkele proeven uitgevoerd
met biologische bestrijding. Hierbij
werd o.a. een proef uitgevoerd, waarbij
jonge komkommerplanten geïnfecteerd
werden met spint. Na enkele weken
werden op elke plant roofmijten gebracht. Bij een herfstteelt bleek dit sy22

steem goed te werken en kon de chemische spintbestrijding achterwege blijven. Een gunstig aspect bij de biologische bestrijding van spint is de introductie van het meeldauwbestrijdingsmiddel PP 675. Dit middel wordt bij de
poot gegoten en door de plant opgenomen. Op deze manier wordt de plant
tegen infectie door de schimmel beschermd. Het is dan niet meer nodig
bovengronds meeldauwbestrijdingsmiddelen toe te passen, waardoor de roofmijt ook geen nadelige gevolgen van
deze middelen ondervindt.
In 1968 is het gebruik van DDT en heptachloor in de spruitenteelt verboden.
Hierdoor is het noodzakelijk op andere
middelen over te schakelen.
Dank zij het onderzoek van de afgelopen jaren kon de advisering van de
insektenbestrijding in de spruitkool
dusdanig worden gewijzigd, dat de beide genoemde middelen niet meer gebruikt behoeven te worden. Het onderzoek gaat inmiddels nog door om tot
een zo doeltreffend en eenvoudig mogelijk spuitschema te komen.
Onkruidbestrijding
Door de steeds verder gaande mechanisering in de slateelt is het noodzakelijk om te weten of het onkruidbestrijdingsmiddel chloor-I.P.C. zonder bezwaar kan worden toegepast, indien
machinaal geplant wordt. Proeven hebben uitgewezen dat het gewas geen
hinder ondervindt van deze werkwijze.
Algemeen
Evenals in 1967 is ook dit jaar op een
aantal dagen zogenaamde ethyleenschade aan jonge tomaatplanten. waargenomen. Er is met verschillende instanties, zowel van de overheid, als
uit het bedrijfsleven, overleg over dit
luchtverontreinigingsaspect gepleegd.

VOORLICHTING

Algemene
voorlichtingsactiviteiten
De verbetering van de externe produktie-omstandigheden vraagt van zowel
de voorlichtingsdienst, als van het
Proefstation steeds meer aandacht.
Ook in 1968 bleven of kwamen tal van
problemen in de actualiteit. Daarvan
lijkt de ontsluiting een aflopende zaak,
omdat dit inmiddels voor bijna 90%
is voltooid.
Buitendeparticuliere ontsluitingen werd
in 1968 in het gebied 70 km weg aangelegd of verbeterd. In samenwerking
met I.C.W. en C D . wordt gezocht naar
verdere maatregelen ter verbetering
van de gebiedsstructuur. In een tweetal
proefgebieden is een begin gemaakt
met een cultuurtechnische inventarisatie.
Met betrekking tot de luchtverontreiniging komt men waarschijnlijk op korte
termijn een stap verder als de ontwerpverordeningen door de gemeentebesturen zullen worden aanvaard. Een uitbreiding van het meetnet en een waarschuwingssysteem zullen mede van
groot nut kunnen zijn.
De planologie van het gebied vraagt
veel aandacht. Dit als gevolg van de
Rotterdamse plannen voor havenaanleg
in het Westland, door de stichting van
het recreatiegebied Midden-Delfland
en de ontwikkelingen rond Rijn en Gouwe. Door het gereedkomen van de
rioolbemaling van enkele grote ge-

meenten in het Westland kwam aan de
ergste vervuiling van het oppervlaktewater een einde. Dit neemt niet weg,
dat aan de wateraanvoer hoge eisen
worden gesteld. Dit vooral met het oog
op het verkrijgen van ziektevrij water. Plaatselijk worden voorraadbassins
voor leidingwater aangelegd. Intussen
werd langs de kuststreek het verziltingsprobleem opgelost.
Over de voorlichting met betrekking
tot de interne produktie-omstandigheden kan worden opgemerkt, dat de
individuele voorlichting belangrijk blijft;
het nam ± 55% van de totaaltijd van
de bedrijfsvoorlichting in beslag. De
vraag naar bedrijfseconomische-, organisatorische- entechnische voorlichting
nam toe en zal in de toekomst ook een
ruimer aandeel moeten krijgen. Bij de
groepsvoorlichting is er een ontwikkeling in de richting van gespecialiseerde
kleine groepen, die met een bedrijfsvoorlichter de problematiek rond een
teelt of onderdeel hiervan bespreken.
Het aantal bijeenkomsten, waaraan
werd medegewerkt was ongeveer gelijk aan vorig jaar, namelijk ± 300 in
het gebied en ± 50 buiten het ambtsgebied.
De schriftelijke voorlichting kreeg veel
aandacht. Dit middels de begin 1968
vernieuwde „Mededelingen", door 326
artikelen, die voornamelijk voor de vakpers werden geschreven en door medewerking aan radio- en TV-uitzendingen.
Medewerking aan de Teleac-cursus
„Groenteteelt onder Glas" vroeg veel
tijd, evenals de samenstelling voor de
begin 1969 te verschijnen „Gids voor
de Groente- en Fruitteelt onder Glas".
Van de hand van onze medewerkers
Buys en van Veen verscheen het boek
„Moderne chrysantenteelt".
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Speciale
voorlichtingsactiviteiten
Technische voorlichting
De toename van de investeringen had
tot gevolg, dat het aantal aanvragen om
technische adviezen toenam en de
wachttijden soms wat groot waren.
Er werd een programma van eisen samengesteld voor verwarmingsketels,
terwijl de kwaliteit van de vlampijpen
werd nagegaan, die vaak nog al slecht
bleek te zijn. De contacten met de fabrikanten nemen toe, zodat men in toenemende mate adviezen inwint, voordat men apparatuur gaat vervaardigen
en in de handel brengt. De constructie
van een hete-luchtkachel voor aardgas
is hiervan een voorbeeld. De opleidingscursus voor installateurs, waaraan
medewerking wordt verleend, werpen
hun vruchten af door betere contacten.
Voor de installateurs werd een tweetal
voorlichtingsdagen georganiseerd.
Bedrijfsorganisatie en arbeidsmethoden
De behoefte aan voorlichting over bedrijfsorganisatie en arbeidsmethoden
neemt steeds toe. Het afgelopen jaar
is er vooral aandacht besteed aan de
arbeidsboekhouding. Het is niet mogelijk de tuinders, die hierbij om begeleiding vragen, te helpen. Wel kan middels de door het R.B.A. samengestelde
taaktijdenboekje en de gegevens van
de tuinder en zijn collega's een goed
advies worden gegeven.
Diverse nieuwe, veelal technische ontwikkelingen, konden op hun waarde
met betrekking tot de arbeidsbesparing worden onderzocht.
Bedrijfseconomie
In het afgelopen jaar werden door de
bedrijfseconomische specialisten plm.
400 bedrijfsbezoeken afgelegd. Daarbij
werd advies gegeven over de bedrijfseconomische boekhouding, de bedrijfs24

structuur, taxatie voor overname, liquiditeitsmoeilijkheden of bedrijfsbeëindiging. In samenwerking met de boekhoudbureau's werden tal van groepsbijeenkomsten gehouden ter bespreking van de bedrijfseconomische boekhouding. In samenwerking met E.S.V.ers werden gespreksmiddagen georganiseerd voor jonge tuinders, die een
bedrijf gaan stichten of overnemen.
Samenwerking en contacten met
organisaties, handel en industrie
Met talrijke instellingen en organisaties werd het afgelopen jaar een intensief contact onderhouden. Dit vooral
met de vaktechnische organisaties middels de studieclubs en de speciale
commissies hieruit. Deze contacten zijn
voor de voorlichting bijzonder waardevol.
Meer contact werd onderhouden met
de standsorganisaties, speciaal op het
gebied van onderwijs en sociaal-economische voorlichting. Daarnaast waren er contacten met gemeenten, het
Hoogheemraadschap, de veilingen, C.
D. en Heide mij.
Het contact met de banken in verband
met de financiering en bedrijfstaxatie
is groeiende, evenals dat met de bestrijdingsmiddelenhandel, de loonwerkers en de plantenkwekers.
Borgstelling
Het aantal aanvragen om borgstelling
van het Borgstellingsfonds voor de
Landbouw, daalde belangrijk, namelijk
van 510 in 1967 tot 395 in 1968.
Ondanks deze vermindering van aanvragen was het totaalbedrag dat middels het fonds werd verstrekt slechts
ƒ600.000,— lager dan in 1967.
Het bedroeg ƒ 6.014.750,— tegen
ƒ 6.602.378— in 1967.
Van dit bedrag werd iets meer dan één
derde verstrekt aan telers in de Kring;
de rest aan telers in het Westland.

Balans per 31 december 1968
Passiva

Activa
Grond en div. opstallen |
Gebouwen
Kassen en warenhuizen ,
Waterleiding
. . . ,
Verwarmingsinstallaties ,
Wagenpark
Ledenrekening veilingen ,
Kas
Bank
Giro
Debiteuren
Voorraden
. . . . ,
Kapitaal

r

338.666,15
, 102.021,32
, 727.815—
701 —
, 117.200,—
3.000,—
9.156,91
4.536,93
, 59.362,48
, 54.933,05
, 313.671,50
3.481,65
, 161.829,77

ƒ1.896.375,76

Hypotheken . . .
Crediteuren . . .
Voorschot exploitatie
Subsidie Min.
van Landbouw 1968

ƒ 315.800—
„ 422.575,76

„ 1.158.000,—

ƒ1.896.375,76

Accountantsverklaring
Op grond van de door ons uitgeoefende controle, verklaren wij ons accoord met de
jaarrekening over 1968 .
Nederlandse Accountants-Maatschap,
H. den Boer, Registeraccountant.
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Financieel verslag over 1968
Vergelijkende exploitatie begroting 1968 en begroting 1969
begroting
1968
1. Aanschaffingen/afschrijvingen

. . .

Afschr. Rijksinvesteringen vóór '66 . .
Afschr. eigen middelen gedaan vóór '66
Aanschaffingen-aflossingen
. . . .
2. Kosten van het bedrijf
a. Grondlasten en verzekeringen . .
b. Onderhoud gebouwen
3. Personeelszaken
a. Salaris personeel
b. Sociale lasten

. . . . . . .

c. Pensioenen
4. Reis- en verblijfkosten

7. Zaden en planten

begroting
1969

295.000 —

264.241,47

333.000 —

90.000 —
60.000 —
145.000,-—

53.900 —
54.461,57
155.879,90

90.000 —
60.000 —
183.000—

40.000 —

42.868,02

65.000 —

6.000—
34.000 —

6.053,75
36.804,27

7.000—
58.000 —

1.865.000—

1.844.945,91

2.033.000 —

1.535.000—
170.000—
160.000,,—

1.527.993,22
181.254,22
135.698,47

1.668.000—
200.000 —
165.000,—

52.000 —

50.763,71

54.000 —

225.000 —

211.863,12

220.000 —

14.419,08
36.987,87
10.788,99
87.179,22
41.718,29
16.309,61
4.460,06

18.00040.00011.00090.00045.00011.0005.000-

136.177,79

144.000,-

12.735,91
39.764,49
7.612,15
76.065,24

15.00045.0009.00075.000-

14.388,26

12.000,-

5. Exploitatie tuinen
a. meststoffen
b. Bedrijfsmiddelen, onderh. en reparaties
c. Bestrijdingsmiddelen . . . . . . .
d. Brandstoffen
e. Electriciteit, gas en water
f. Exploitatie vervoer
g. Overige kosten
6. Kosten voor onderzoek
a. Chemicaliën
b. Glaswerk en hulpmiddelen
c. Foto- en filmmateriaal
d. Overige kosten

rekening
1968

17.000
40.000,
11.000
90.000
45.000
17.000
5.000,
,—
122.000
15.000
43.000
9.000
55.000
12.000,

8. Verkoopkosten

12.000, —

13.040,78

12.000,-

9. Overige kosten

267.000, ,—

310.500,60

320.000 —

10.665,98
15.430,63
62.131,75
14.084,54
20.934,48
6.358,04
26.567,32
15.188,56
139.139,30

9.000,18.000,54.000,18.000,20.000,7.000,26.000,13.000,155.000,-

a. Bestuurskosten
b. Administratie- en bureaukosten . . .
c. Jaarverslagen en drukwerk
d. Telefoon, porto- en vrachtkosten . . .
e. Rente
f. Kosten werkplaats
g. Kosten voorlichting .
h. Overige kosten
i. Monsternemers buiten gebied . . . .
Totaal kosten

9.000:
17.000,
30.000.
15.000,
36.000,
6.000,
23.000,
9.000,
122.000,
2.890.000 —

2.888.789,66

3.193.000 —

10. Opbrengst Produkten

190.000,

217.949,16

175.000—

11. Opbrengst diensten aan derden . .

620.000 —

681.598,79

800.000 —

601.000—
4.000,—
15.000—

652.336,51
5.567,81
23.694,47

780.000 —
5.000—
15.000—

a. Grondonderzoek
b. Bodemkartering
c. Diversen
12. Liquidatie bedrijf Delft
Bedrijfsverlies

50.000 —

2.493,76

2.030.000 —

1.986.747,95

—,—
2.218.000 —
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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN
FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAALDWIJK

ALGEMENE LEDENVERGADERING
op donderdag 23 oktober 1969 om 14.30 uur in de barakzaal op het
Proefstation te Naaldwijk.

AGENDA :
1. Opening.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 augustus 1968.
3. Eventueel ingekomen stukken en mededelingen.
4. Financieel verslag 1968 van de Secretaris-penningmeester en rapport van de
Financiële Commissie.
5. Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn de heren : J. v. d. Laar (Westerlee), C. v. d. Velden (C.C.W.S.)
en A. v. d. Torre (Berkel).
Periodiek aftredend en zich niet herkiesbaar stellend, de heren A. van Oosten (Delft), J. van Paassen
(Honselersdijk) en N. van Uffelen (Maasland).
Het bestuur stelt na overleg met de betreffende veilingbesturen voor te benoemen de heren P. v. d.
Berg (Delft) en J .v. d. Hoeven (Maasland, veiling Westerlee).
In verband met de fusie veiling Westland-Noord is besloten voor de heer J. v. Paassen geen plaatsvervanger te benoemen. De heer C. van Steekelenburg (Wateringen) heeft eveneens de wens te kennen
gegeven af te treden. Ook voor hem wordt geen plaatsvervanger benoemd.
De voorzitter, de heer N. P. v. d. Berg (Rotterdam) zal zijn functie neerleggen. In zijn plaats worden,
gezien de omvang van de veiling Rotterdam, twee leden voorgesteld, nl. de heren E. H. Bukman en
H. Moerman.
Tenslotte stelt het bestuur voor om, in verband met de steeds groeiende landelijke taak van het
Proefstation, over te gaan tot benoeming van enkele bestuursleden van buiten het Zuidhollands-Glasdistrict. Daarom is aan de besturen van de Proeftuinen te Venlo, Breda en Hogezand verzocht elk
een vertegenwoordiger in het bestuur aan te wijzen.
In verband met de sterke wisseling van de samenstelling van het bestuur op deze algemene ledenvergadering kan nog niet worden overgegaan tot verkiezing van een nieuwe voorzitter. Dit zal op een
later tijdstip in een algemene ledenvergadering gebeuren. Tot zo lang zal de vice-voorzitter, de heer
N. J. van Dijk, deze taak waarnemen.

6. Vaststelling contributie 1969.
Het bestuur stelt voor de contributie op 0,1% van de bruto veilingomzet te
handhaven.
7. Ir. J. M. Jacobs, wnd. Directeur van het Proefstation, geeft een overzicht van de
aktiviteiten in 1968 en de toekomstige plannen.
8. Rondvraag.
9. Afscheid van de scheidende voorzitter, de heer N. P. v. d. Berg.
De Secretaris-penningmeester,
L J. BARENDSE
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