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TEN GELEIDE

W e vinden het prettig U deze keer — vroeger dan gebruikelijk — ons jaarverslag te mogen aanbieden.
Het afgelopen jaar 1965 was teelttechnisch gezien gunstig. Vrijwel alle gewassen groeiden vlot, zodat
een hoge produktie werd bereikt en de kwaliteit van de oogst goed was. Uiteraard heeft het natuurlijk
ook in 1965 niet ontbroken aan de traditionele teeltmoeilijkheden, welke invloed echter steeds beter kan
worden geneutraliseerd. Van veel teelten waren de financiële uitkomsten goed. Een uitzondering hierop
vormen die van de vroege tomaten en van meloenen.
W e hebben in de glastuinbouw — evenals in vele andere bedrijfstakken — te maken met sterke
kostenstijgingen, waardoor de kostprijs snel stijgt als een grotere oogst niet in staat is een gedeelte van
de kostenstijgingen op te vangen. Dit heeft in de glastuinbouw voorts geleid tot meer diepteinvesteringen.
Zodoende kwam in het normale ritme van de uitbreiding wat meer rust, hetgeen zeker niet behoeft te
worden betreurd. In het kader van genoemde investeringen staan die van arbeidsbesparende apparatuur
duidelijk op de voorgrond; het afgelopen jaar met name automatische luchting en verbetering van
het transport.
Deze ontwikkeling in de economische structuur van de bedrijven heeft invloed op het onderzoek.
De vraag naar arbeidsbesparende en kostenverlagende teeltmethoden neemt toe. In dit opzicht is er met
name bij komkommers en tomaten de afgelopen jaren veel bereikt en is het einde van deze ontwikkeling
zeker nog niet in zicht.
De huidige situatie brengt ook mee, dat er meer wordt gezocht naar nieuwe teeltvormen en nieuwe
gewassen. Uiteraard zijn deze zaken ook in het verleden niet geheel aan de aandacht ontgaan, doch
onderzoek zal nu meer doelbewust plaatsvinden in overleg met de afzetorganisaties.
Intussen heeft het bedrijfsleven zelf ïn dit opzicht niet stilgezeten. Dit bewijst de sterke uitbreiding
van teelten als van aardbeien, augurken en paprika's.
Ten aanzien van routine-grondonderzoek kan worden gesteld, dat het grondonderzoek zijn populariteit
blijft behouden, met name wat betreft het bijmestonderzoek. Het aantal grondmonsters steeg ook in
1965 weer belangrijk. Onzerzijds wordt gestreefd te komen tot meer automatisering van het grondonderzoek, zodat een snellere afwikkeling kan worden verkregen.
Aan het bemestingsonderzoek werd veel aandacht besteed; wat meer dan voorheen werden in dit verband
proeven in de praktijk genomen. Deze proeven blijven van belang om het bemestingsadvies steeds te
kunnen aanpassen aan zich wijzigende teeltomstandigheden. Ook het potgrondonderzoek kreeg veel
aandacht, terwijl in toenemende mate onderzoek werd verricht in verband met verontreiniging van het
water en de watervoorziening. Wat dit laatste onderzoek betreft worden nu metingen verricht om de
behoefte van de gewassen en de bedrijven na te gaan.

Onder de drang der omstandigheden maakt de laatste jaren het onderzoek naar de invloed van de
luchtverontreiniging een onderdeel uit dat steeds meer aandacht vraagt. In dit verband is vooral de
diagnostiek uitermate belangrijk.
Bij het teeltonderzoek kregen de vrouwelijk bloeiende komkommers ruime aandacht. Tot heden zijn
de ervaringen wat teleurstellend, temeer omdat er geen enkele concessie ten aanzien van de kwalteit
en de houdbaarheid kan worden gedaan. De slateelt blijft gedurende bepaalde perioden van het jaar
een zorgenkind. Dit is aanleiding tot hernieuwd onderzoek naar rassen en teeltomstandigheden. N u het
onderzoek naar de opkweekomstandigheden van vroege tomaten vrijwel is afgerond kan meer aandacht
worden besteed aan de opkweekeisen van koude tomaten. Dit te meer omdat de moeilijkheden in dit
verband toenemen. Intensief teeltonderzoek werd verricht bij vroege paprika's en de jaarrondteelt van
chrysanten.
Meer aandacht werd besteed aan het kasklimaat. Dit is vooral nodig om te komen tot verstrekking
van betere „teeltrecepten" voor de belangrijkste gewassen en om tegemoet te kunnen komen aan vragen
van degenen, die zijn belast met de regeltechniek.
De afdeling fysiologie heeft, mede door het in functie treden van het afdelingshoofd, wat meer vorm
gekregen. Het is deze afdeling, die in de toekomst voor zeer veel taken gesteld zal worden, speciaal
wat betreft de bestudering van de groeiprocessen in de plant.
Het afgelopen jaar werd aandacht besteed aan de bloembiologie en werden veel proeven genomen
met groeiregulatoren.
Het veredelingsonderzoek neemt geleidelijk aan een minder belangrijke plaats in, niet omdat dit
onderzoek aan belangrijkheid mist, maar omdat in overleg met het I.V.T. te Wageningen besloten is,
dat dââr het grondleggend onderzoek zal worden verricht. Aan de toetsing van de kweekprodukten
echter zal op ons Proefstation voortdurend veel aandacht worden besteed.
Ondanks verbetering van de bestrijdingsmiddelen en de bestrijdingstechniek brengt de intensivering
van de teelten met zich mee, dat de ziektebestrijding er niet eenvoudiger op wordt. Van de afdeling,
die zich met dit onderwerp bezighoudt, wordt een grote slagvaardigheid vereist.
Ook in 1965 kwamen weer nieuwe, niet of nauwelijks bekende kwalen voor, van welke de mineervlieg,
„droogpoot" en Phytophthora in tomaten de belangrijkste zijn. Het onderzoek naar betere mogelijkheden
van grondontsmetting werd voortgezet. In de toekomst zal meer aandacht worden besteed aan de hygiëne
van het produkt; we zullen in dit opzicht gelijke tred moeten houden met de eisen van de consument.
De economie krijgt meer belangstelling; ook van de zijde van het onderzoek. Nog meer dan voorheen
zal het onderzoek gericht moeten zijn op het verkrijgen van een zeker economisch resultaat. Daarbij is
een aangepaste technische research noodzakelijk.
Het werk op het Proefstation is vrij loonintensief. Daardoor ook zijn de kosten van onze instelling de
laatste jaren zeer sterk gestegen. Voor deze toegenomen exploitatiekosten zullen wegen gezocht moeten
worden die een veilige financiering waarborgen. Dit te meer, omdat het werk doorgang moet vinden.
De zich uitbreidende en intensiverende glastuinbouw verdraagt geen stilstand, allerminst inkrimping
van het op de praktijk gerichte onderzoek. Hoewel vanuit de praktijk belangrijke bedragen werden
ontvangen waren deze toch ontoereikend om een aantal op de tuin geplande voorzieningen uit te
voeren. Er is echter nog veel nodig om bij te blijven, ook met opstanden en apparatuur.
W e willen dit „Ten geleide" niet besluiten zonder een woord van dank te richten tot de vele instellingen
en personen die ons in het afgelopen jaar behulpzaam zijn geweest, waarbij we ook onze eigen
medewerkers van hoog tot laag willen betrekken. Het werken als een team in goede samenwerking met
telers en telersorganisaties kan bijdragen tot een groter resultaat. In dit verband vinden we het prettig
te mogen constateren dat de samenwerking weer is verstevigd, met name door de vorming van een
aantal adviescommissies van de tuinbouwstudieclubs. Deze commissies kunnen een goede klankbodem
vormen voor het onderzoek, dat wij ook na 1965 weer beter en doelmatiger hopen te kunnen uitvoeren.
Ir. W. VAN SOEST
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER OVER 1965

1. ALGEMENE ZAKEN
Bestuur

Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, voorzitter
L. J. Barendse, Poeldijk, secretaris-penningmeester
N . J. A. van Dijk, Loosduinen, lid dag. bestuur
L. G. C. Hendriks, Leidschendam
J. H. G. v. d. Hoeven, Naaldwijk
P. de Jong, 's-Gravenzande
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker
J. v. d. Laar, De Lier
A. A. van Oosten, Schipluiden
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande
C. L. van Steekelenburg, Wateringen
J. J. G. van Steekelenburg, Kwintsheul
A. G. v. d. Torre, Berkel
N . J. van Uffelen, Maasland
C. van Velden, De Lier
B. van Vliet, Voorschoten
Vacature, Honselersdijk.
Erebestuu rsieden

Ir. J. M. Riemens, Driebergen, Ere-directeur
J. Middelburg, Ere-voorzitter
Vergaderingen

Op 10 juni 1965 werd op het Proefstation te Naaldwijk de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Hierbij werden de aftredende bestuursleden, de heren N . J. A. van Dijk, J. H. G. v. d. Hoeven,
J. v. d. Laar, A. A. van Oosten, A. G. v. d. Torre en N . J. van Uffelen herkozen.
In 1965 vergaderde het Algemeen Bestuur op 15 april, 7 oktober en 10 december. Bovendien vergaderde
het Dagelijks Bestuur nog acht keer.
Het ledenverloop was als volgt:
Ledenoverzicht

1961

1962

1963

1964

1965

LedenBondsveilingen

3694

3795

3890

4492

4284

LedenKringveilingen

2484

2557

2612

2510

2626

295

285

288

290

270

6473

6637

6790

7292

7180

Overigeleden

11

Aß. 1
De nieuwe met
aardgas gestookte
ketel op het
Proefstation.

Uitbreiding van tuin en gebouwen
In het begin van het jaar kon de derde (2 milj. kcal) ketel met bijbehorende installatie voor het stoken
van aardgas worden opgeleverd en in gebruik worden genomen. Hiertoe werd vanaf een gasput in
Westerlee een speciale leiding aangelegd. Deze ketel is in 1965 tot grote tevredenheid gebruikt, al
zullen de cijfers t.z.t. moeten uitwijzen in hoeverre het aardgas economisch is geweest.
Tegelijk werd door het grootste gedeelte van de tuin een vaste aardgasleiding aangelegd, zodat de
koolzuurgasvoorziening in tal van ruimten door middel van kleine aardgasbranders kon plaatsvinden.
Op het einde van het jaar werd het warenhuis B 8 ter grootte van 1.220 m-, dat duidelijk in staat van
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verval was, afgebroken en vervangen door een hoge Venlokas van gelijke grootte, echter voorzien
van een aluminium dek. Bovendien werd er een vaste scheiding in gemaakt en een zware verwarming
aangelegd. Deze kas werd ook voorzien van halfautomatische luchting en een regenleiding.
Ten aanzien van de personeelshuisvesting kon van de voormalige grondmonsterzeefruimte een tweetal
gerieflijke kamers worden gemaakt en werd het oude witte gebouw in- en uitwendig opgeknapt, zodat
deze ruimte begin 1966 een gedeelte van het bodemkundig- en bemestingsonderzoekpersoneel kan
herbergen.
Van het in 1964 aangekochte perceel grond zijn inmiddels de opstanden verwijderd; er kon nog niet
tot verdere ingebruikname worden overgegaan, zolang de juiste bouwplannen voor het nieuwe gebouw
nog niet vaststaan. Deze plannen zijn in een volgend stadium gekomen.
Op de tuin te Delft vonden geen veranderingen plaats.

2. PERSONEELSAANGELEGENHEDEN
Mutaties

De heren A. Bakker, stooktechnicus, en J. M.
Laurense, rayonassistent, aanvaardden een functie
in de particuliere sector.
De heer G. Blom werd per 1 september 1965
aangesteld als directeur van de toen te Naaldwijk
begonnen R.M.T.S.
Jubilea
De. heren F. Storm, chef werkplaats, en L. Bol,
technicus, werd een besloten receptie aangeboden
in verband met het feit dat zij 25 jaar werkzaam
waren op het Proefstation.
Op 9 september werd de heer G. Blom, leraar in
algemene dienst, een receptie aangeboden in verband met zijn 40-jarig ambtsjubileum en tevens
als afscheid van de dienst door zijn benoeming tot
directeur van de nieuw opgerichte R.M.T.S.
Voorlichting

Rijkstuinbouwconsulent :
Ir. W . van Soest, Aronskelkweg 87, Den Haag,
tel. 070 - 396058.
Per 31 december 1965 waren werkzaam bij de
Voorlichtingsdienst:
Ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, tel.
01749 2993, Hoofdingenieur bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.

Ajb. 2 Een aardgasbrander voor de

COv-voorziening.
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Medewerkers met een speciale taak:
A. G. A. v. d. Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag, tel. 070 -664244, Technisch hoofdambtenaar,
Hoofd van de voorlichting.
J. C. van Leeuwen, Zuidbuurt 25, Maasland, tel. 01899 -2653, Technisch hoofdam'btenaar, Bodem,
waterhuishouding en inrichting van tuinbouwgebieden.
P. A. Kruyk, v. d. Goesstraat 42, Honselersdijk, tel. 01742-4302, Hoofdassistent-A, Publicaties.
D. Bakker, Duiventorenstraat 81,Naaldwijk, tel. 01740 - 6041, Hoofdassistent-A, Stooktechniek, elektrotechniek en kassenbouw.
R. B. Albers, Koningin Sophiastraat 2, 's-Gravenzande, tel. 01748 - 2718, Technisch ambtenaar, Stooktechniek, elektrotechniek en kassenbouw.
J. Meijndert, Mathenesserplein 25a, Rotterdam-6, tel. 010 - 251870, Stooktechniek, elektrotechniek en
kassenbouw.
J. B. Verveer, Noordlandseweg 65, 's-Gravenzande, tel. 01748 - 3786, Technisch ambtenaar, Stooktechniek, elektrotechniek en kassenbouw.
G. Buys, Prinses Margrietstraat 2, Maasdijk, tel. 01745 - 2822, Hoofdassistent-A, Bloemen- en bloembollenteelt.
A. Koningen, Hulshorststraat 229, Den Haag, tel. 070-607225, Assistent De Kring, Bloementeelt.
H. Konings, Rozemarijn 19, Wateringen, tel. 01742 - 3416, Assistent, Bloementeelt.
A. J. M. van Leeuwen, Wenpad 25, Poeldijk, tel. 01749-5116, Hulpassistent, Bloementeelt.
A. Glas, Prins Hendriklaan 44, Hoofddorp, tel. 02503-6518, Hoofdassistent, Fruitteelt open grond.
G. J. Heesen, Oostbuurtseweg 4, De Lier, tel. 01745 - 2067, Hoofdassistent-A, Bedrijfseconomie.
A. J. Schoppers, Huis te Veldelaan 47, Maasland, tel. 01899-2405, Hoofdassistent, Bedrijfseconomie.
H. J. van Gaaien, Oosteinde 59, Wateringen, tel. 01742 - 2848, Hoofdassistent, Arbeidsmethodiek.
H. J. Riemens, Grote Woerdlaan 16, Naaldwijk, tel. 01740 -4545, Excursieleider.
Medewerkers voor de algemene tuinbouwkundige voorlichting:
De Kring
J. H. Groenewegen, Prinses Wilhelminalaan 38, Den Hoorn, tel. 01730 - 23295, Technisch hoofdambtenaar voor de Kring.
I. Baelde, Weth. Schipperstraat 5, Berkel, tel. 01891 - 2488, Hoofdassistent Bergschenhoek-Bleiswijk.
J. de Hoog, Triumphlaan 12, Delfgauw, tel. 01730 - 31023, Assistent Pijnacker.
H. Koot, Rodenrijseweg 269, Berkel, tel. 01891 - 2496, Assistent Rotterdam.
B. Meijndert, Julianalaan 110, Bergschenhœk, tel. 01892-879, Assistent Berkel.
L. G. Nederpel, Drapeniersgaarde 131, Den Haag, tel. 070 -662260, Hoofdassistent Loosduinen.
D. Rodenburg, Weth. v. d. Vaartlaan 1, Pijnacker, tel. 01736 - 2375, Hoofdassistent Leidschendam.
J. A. M. van Uffelen, Lijsterbesstraat 10, Schipluiden, tel. 01738 -404, Assistent Delft.
Sj. Vriend, Plaspoelkade 37, Leidschendam, tel. 01761 - 3862, Hoofdassistent Leiden.
Westland

D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, tel. 01740-4323, Hoofdassistent-A voor het Westland.
K. Buitelaar, Joh. Evertselaan 3 B, Maassluis, tel. 01899 -4563, Assistent Naaldwijk.
M. v. d. Linden, Molenweg 50, Monster, tel. 01749 -2423, Assistent Monster.
H. Ouwerling, Berestein 11, Kwintsheul, tel. 01742-2646, Hoofdassistent Honselersdijk-Wateringen.
A. Slobbe, Piet Heinstraat 60, De Lier, tel. 01745 -2113, Hoofdassistent De Lier.
L. G. van Uffelen, Prinses Margrietstraat 6, Maasdijk, Assistent Poeldijk.
E. van Zanten, Maasdijk 102, 's-Gravenzande, tel. 01748 - 2735, Hoofdassistent 's-Gravenzande.
C. Th. v. d. Zon, Burg. Velthuijslaan 315, Leidschendam, Assistent Maasland.
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In de algemene tuinbouwkundige voorlichting zijn als hulpassistenten werkzaam de heren: W. Eindhoven,
Hoefweg 209, Bleiswijk, G. L. M. van Leeuwen, Looksingel 5, Den Hoorn, en J. P. M. Sweep,
Emmastraat 3, De Lier.
Landelijke

voorlichting:

W. P. van Winden, Frankenthalerstraat 1, Naaldwijk, tel. 01740 - 5892, Technisch hoofdambtenaar.
Kredietregelingen :

Met de uitvoering van de kredietregelingen zijn belast:
H. N . J. Debets, Lange Broekweg 15, Naaldwijk, tel. 01740-4430, Hoofdassistent-A.
J. de Bloois, Marcostraat 6, Naaldwijk, tel. 01740 - 5861, Hoofdassistent-A.
A. C. Middendorp, Perzikenstraat 19, Naaldwijk, tel. 01740 -6474, Boekhoudkundige.

ONDERZOEK
Wetenschappelijke leiding
Ir. Y. van Koot, Commissarisweg 4, Hoek van Holland, tel. 01747 - 2693.
Statistische verwerking
B. J. van der Kaaij, Wiskundige.
Afdeling Bodem enBemesting
Ir. J. v. d. Ende, Fenacoliuslaan 36, Maassluis, tel. 01899 - 3431, Afdelingshoofd.
Ir. C. J. v. d. Post, Leliestraat 11, Naaldwijk, tel. 01740-4067, Onderzoek Waterhuishouding.
Gedetacheerd door het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
Ir. J. P. N . L. Roorda van Eysinga, v. d. Trappenstraat 2, Honselersdijk, tel. 01740 - 6292, Landelijk
bemestingsonderzoek. Gedetacheerd door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
A. A. Steiner, Hertenlaan 7, Wageningen, tel. 08370 - 3809, Onderzoek planteteelt zonder aarde
(C.P.O.).
Bodemkartering:

Monstername:

J. C. van Leeuwen, Technisch Hoofdambtenaar
J. J. van Schie, Hoofdassistent-A
J. Oosthoek, Assistent
M. Q. v. d. Meys, Assistent
J. Th. M. van Paassen, Assistent

B. de Koning, Assistent
H. Koenen, Assistent
E. van Voorthuizen, Assistent
A. v. d. Wees, Assistent

Bemestingsadviezen :

P. Koornneef, Hoofdassistent-A
C. Sonneveld, Hoofdassistent-A
J. P. Bakker, Assistent
J. van Beusekom, Assistent
R. de Graaf, Assistent
J. van Haeff, Assistent
M. Mostert. Hoofdassistent

Voedingsfysiologie

J. P. C. Knoppert, Hoofdassistent-A
J. P. van Bergenhenegouwen, Assistent
G. A. Boertje, Assistent
C. P. Mol, Assistent
Cl. Mol, Assistent
J. van Nierop, Assistent
L. Spaans, Assistent

en

hemestingsproeven:
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Ajb. 3 Het nieuwe warenhuismet aluminiumdek
Planteteelt zonder aarde (aflopend):

Laboratorium voor grondonderzoek-

f•F t n l t e m r ' K A f d e l i n ê s h 0 0 f d
P. A. den Dekker, Chef-analist
P A Van D k
G P A l t T r
T • K , ,- ' J ' Assistent-chef-anaHst
T TT •„• T H ° I s t e i l n ' Tuinbouwkundig assistent A. H. v. d. Akker, Assistent
M
M e ? c ' w l l t e r Tl
lg " ^
^
' * T h ' ^enen-Staats, Assistente
Corn
M 'H Z
'w T
r u
J"
elissen, Amanuensis
Mej. H. M. van Winden, Laborante
(Alle medewerkers van de afdeling Planteteelt
zonder aarde zijn met uitzondering van het afdelingshoofd gedetacheerd door T.N.O.).
Op deze afdeling werken als laboranten de damesP. Brinkhuis W van Geest, L. Jonker, A. Klein Hesselink, R. Knoppert, G Korpershoek C Kuiven
hoven J. L m t
H . v. d. Meer, C A. Middendorp, D. de Most, G. N-euwenhurzen^ D " n N i e u X k "
e ^ ' J Dubbellar
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Administratieve werkzaamheden:
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S'J d e Verhui n sf ^
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VetSft « ™ d o n d e r M e k ^
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'
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w e r k z a

C

J ^ m s - K e s t e r , C. de Kievit en de

- * heren W . J. v. d. Akker, A. Verheul,

Afdeling Teeltonderzoek en veredeling:
Dr. Ir. G. P. Termohlen, Weteringlaan 8, Delft, tel. 01730-26449, Afdelingshoofd.
Ir. A. A. M. Sweep, van Wassenaerstraat 9, Maasdijk, tel. 01745 - 3281, Teeltonderzoek. Gedetacheerd
door de Directie Tuinbouw.
Th. Strijbosch, Hoofdassistent-A, Gewassenspecialist voor tomaat.
P. A. Kruyk, Hoofdassistent-A, Gewassenspecialist voor bloemkool, fruit onder glas en specialist
voor de bewaring.
A. P. v. d. Hoeven, Hoofdassistent, Gewassenspecialist voor komkommer en sla.
D. de Ruiter, Assistent, Gewassenspecialist voor kleinere gewassen.
J. W. H. van Veen, Assistent, Gewassenspecialist voor bloemen.
Mej. J. Govers, Assistente voor teeltonderzoek.
Afdeling Fysiologisch onderzoek:
Dr. Ir. P. J. A. L. de Lint, 's-Gravenzandseweg 260, Hoek van Holland, tel. 01747 - 2483, Afdelingshoofd.
Ir. N . van Berkel, Fazantstraat 29, Maassluis, tel. 01899 -4824, C0 2 -onderzoek.
Ir. L. S. Spithorst, Druivenstraat 16, Naaldwijk, tel. 01740 -6044, Algemeen fysiologisch onderzoek.
D. Klapwijk, Hoofdassistent-A, Onderzoek groeiregulatoren.
T. Dijkhuizen, Hoofdassistent, Onderzoek kasklimaat.
Mej. W. van Ravestijn, Assistente bloembiologie.
C. A. Ammerlaan, Assistent C0 2 -onderzoek.
Afdeling Planteziekten en ziektebestrijding
Dr. Ir. L. Bravenboer, Distelstraat 1, Hoek van Holland, tel. 01747 - 2695, Afdelingshoofd.
Mej. W. M. Th. J. de Brouwer, Dotterbloemlaan 24, Den Haag, tel. 070-684959, Entomologe.
Ir. A. Th. B. Rast, Tuindersweg 61, Maasdijk, tel. 01745 - 3200, Viroloog. Gedetacheerd door het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Dr. K. Verhoeff, Josef Israëlslaan 23, Maassluis, tel. 01899 - 3862. Mycoloog. Gedetacheerd door het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
W. den Boer, Hoofdassistent, Diagnostiek en onkruidbestrijding.
H. J. M. van Dorst, Hoofdassistent, Virusziekten.
L. J. Nederpel, Assistent, Bestrijding Bodemziekten.
Mej. D. Theune, Assistente, Bestrijdingsmiddelenonderzoek.
Voor de afdelingen Plantenziekten en ziektebestrijding, Teeltonderzoek en veredeling en Fysiologisch
onderzoek zijn werkzaam als laboranten de dames V. L. M. Barendse, M. v. d. Berg, W. v. d. Klift,
L. v. d. Lans, L. v. d. Meer, H Solleveld, J. Stolze, T. Valstar en de heren T. Mulder en L. Weber.
Onderwijs
K. Kievit, Verspeijcklaan 25, Naaldwijk, tel. 01740-4715, Leraar in algemene dienst.
Administratie:
G. H. Ordelman, Malakkastraat 92, Den Haag, Administrateur.
H. F. M. Wouters, Cypresstraat 77, Den Haag, tel. 070 - 323242, Financiële administratie.
J. C. van Aalst, Bibliothecaris.
Mej. W. J. J. v. d. Brule, Tekenares.
Voorts zijn werkzaam de dames H. v. d. Bos, F. J. P. Koppenol, D. Lugtenburg, P. van Luijk,
Mevr. M. Meulemans, E. M. C. G. van Rest, J. Valstar, M. van Vliet, A. de Wit, T. Verbeek en de
heren R. Cornelissen en L. Reygersberg.
Cantine: Mej. M. de Brabander.
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Technisch

personeel:

J. A. Jansen, Inkoper en interne dienst.
L. Bol, Technicus.
S. Vermeer, Fotograaf.
F. Storm, Amanuensis, Chef Werkplaats.
K. Immerzeel, Amanuensis.
L. J. R. Cornelissen, Timmerman.
P. L. Verbraeken, Timmerman.
L. P. Zwaansdijk, Schilder.
J. Zeeman, Schilder.
Tuin:
F. G. van Dijk, Zuidweg 42, Naaldwijk, tel. 01740 -4545. Tuinchef Naaldwijk en Den Hoorn.
J. Menheer, Perenstraat 10, Naaldwijk, Plaatsvervangend tuinchef Naaldwijk.
G. Gaastra, Beheer tomateproefruimten.
A. Heppe, Beheer speciale proefruimten.
S. Heys, Beheer bloemenproefruimten.
C. v. d. Helm, Prinses Marijkelaan 9, Den Hoorn, Bedrijfsleider „Proefbedrijf De Kring", Hoornseweg 29a, Den Hoorn, tel. 01730 -26580.
Als tuinpersoneel zijn in dienst de heren: A. J. Bette, D. Boers, S. W. Bos, J. Bouhuisen, J. F. van
Heuvelen, D. Leynse, P. Mosterd, J. F. Nadorp, P. Nadorp, J. S. Olierook, F. H. J. Saaltink, J. Scholtes,
J. Sta, M. van Veldhoven, P. Warzee en Chr. Siepman.

3. ONDERZOEK
Behalve het interne onderzoek op het Proefstation neemt de samenwerking met andere instellingen en
onderzoekers toe. De samenwerking met de instituten geschiedt gedeeltelijk in de vorm van detachering
van wetenschappelijke onderzoekers bij onze instelling. Momenteel betreft dit de volgende personen:
1.
2.
3.
4.

Ir. C. J. v. d. Post, voor het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
Ir. J. P. N. L. Roorda van Eysinga, voor het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
Ir. A. Th. B. Rast, voor het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Dr. K. Verhoeff, voor het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.

Veel samenwerking was er — veelal via werkgroepen — met het C.B.S., het I.B.V.T., het I.T.A.L.,
het I.T.T. en het I.V.T. Medewerkers van het Proefstation maken deel uit van de navolgende werkgroepen en/of commissies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Werkgroep waterbeheersing en wegenaanleg.
Studiekring cultuurtechniek.
Werkgroep bemesting van glasteelten.
Werkcommissie grondonderzoek van de landelijke adviescommissie voor grond- en gewasonderzoek.
Werkgroep grondonderzoek volgens Morgan-Venema.
Werkgroep grondbewerking in de tuinbouw onder glas.
Werkgroep kasklimaat.
Studiekring ecologie.
Studiekring planteveredeling.
Werkgroep koolzuurgas.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Commissie voor fytopathologie van de Kon. Ned. Botanische Vereniging.
Nederlandse Entomologische Vereniging, afdeling Toegepaste Entomologie.
Werkgroep harmonische bestrijding van plagen.
Werkgroep onkruidbestrijding in de tuinbouw.
Werkgroep voorkoelen van het I.B.V.T.
Werkgroep kwaliteit van de tomaat.
Commissie tuinbouwstatistiek van het C.B.S.
Commissie bedrijfsgrootte en -financiering in de glastuinbouw.
Commissie arbeidsvoorlichting groenteteelt onder glas.
Commissie streekverbetering Westland.
Studiegroep „Kas en landschap".
Publicatiecommissie, directie van de Tuinbouw.
Commission on protected Cultivation van de I.S.H.S. (secretariaat).
European Working group on Mites.
International Working Group on Integrated Control.

Ten aanzien van de samenwerking met de proeftuinen wordt gestreefd naar een coördinatie bij de
opzet en verwerking van proeven. Er vindt daarbij tevens uitwisseling van de proefprogramma's plaats.
Er is in dit kader dit jaar een landelijke discussiegroep over bodemziekten opgericht, naast de twee
bestaande, nl. een over C 0 2 en een over bemesting in de tuinbouw onder glas.
Samenwerking met de praktijk ten aanzien van het onderzoek wordt ook nagestreefd door de gewassencommissies van de Federatie van Studieclubs, ni. in de commissies tomaat, komkommer, sla en bloemen,
waarin voorlichters en onderzoekers naast tuinders zitting hebben en waarvan een flinke activiteit uitgaat.
Ruim honderd buitenlandse onderzoekers uit 23 landen bezochten van 31 mei t / m 4 juni de te
Den Haag gehouden conferentie over de glasgroenteteelt, uitgaande van de „Commission on Protected
Cultivation" in samenwerking met de „Section for Vegetables" van de „International Society for
Horticultural Science". Deze conferentie werd door medewerkers van het Proefstation georganiseerd,
evenals de meeste excursies die er aan verbonden waren.
Studiereizen
In 1965 werd ende volgende buitenlandse studiereizen gemaakt:
1. Van 13 t / m 17 februari werden door de heer Ir. W . van Soest samen met Dr. W . Kemmers van
het Centraal Bureau, de heer L. P. N . Kok van veiling Loosduinen en de heer N . H. van Leeuwen
van veiling Delft, de Canarische eilanden bezocht ter bestudering van de tuinbouw aldaar i.v.m.
de concurrentiepositie op de Engelse markt.
2. Van 24—26 februari werd door Dr. Ir. G. P. Termohlen met onderzoekers van het I.V.T. en
het I.B.V.T. een reis naar Engeland gemaakt ter bestudering van het kwaliteitsonderzoek bij tomaat.
3. Van 5 t / m 9 april werden door de heren Ir. W. van Soest en Dr. Ir. L. Bravenboer enkele Engelse
tuinbouwinstituten bezocht en werd tevens het congres van de National Farmers Union bijgewoond,
waar door Ir. W. van Soest een lezing werd gehouden over de glastuinbouwontwikkeling in Europa.
4. In het kader van de hulp aan onderontwikkelde gebieden werd door Ir. J. M. Jacobs van 25 maart
tot 1 mei in Tunesië een plan gemaakt voor het opzetten van een voorbeeldbedrijf. Hierop aansluitend werd door hem, samen met Dr. W. Kemmers van het Centraal Bureau en de heer
J. Huisman van veiling Pijnacker van 11 tot 18 mei Marokko bezocht ter bestudering van de
tomateteelt en de concurrentiepositie hiervan op de Europese markt.
5. In de periode van 23 april—2 mei werden door Dr. Ir. G. P. Termohlen lezingen gehouden
over de tomaten-, komkommer- en paprikateelt voor studenten op verzoek van de Universiteit van
de Canarische eilanden.
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6. Op 20 mei woonde Ir. W. van Soest een encounter-party bij op de Nederlandse Ambassade in
Londen voor ontmoeting van vertegenwoordigers van de Engelse tuinbouworganisaties.
7. In de periode van 22 juni t / m 1 juli bezocht een tiental assistenten onder leiding van Ir. N . van
Berkel Denemarken ter bestudering van de tuinbouw aldaar.
8. Van 13 t / m 15 september woonde Dr. Ir. L. Bravenboer het Congres voor Harmonische bestrijding
te Montreux bij; hierop aansluitende van 22 t / m 24 september het Spintmijtencongres te Milaan.
9- Ir. W . van Soest en Ir. J. M. Jacobs brachten van 23 t / m 25 september een bezoek aan het
tuinbouwgebied rond Hamburg en hielden er een lezing over de concurrentiepositie en ontwikkeling
van de West-Europese glastuinbouw.
10. Van 2 t / m 12 november werd door Ir. W. van Soest en Ir. J. M. Jacobs met de heer Ir. A.
de Zeeuw, Directeur van de Tuinbouw, en Dr. W. Kemmers van het Centraal Bureau een reis naar
Spanje gemaakt. Hierbij werd studie gemaakt van de tomaten- en druiventeelt i.v.m. de concurrentiepositie.
Publicaties

De serie „Publicaties van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk"
werd uitgebreid met de volgende nummers:
109- Bemesting van tomaten met kali, J. P. N . L. Roorda van Eysinga (nog niet verschenen).
110. Bemestingsproeven met bloedmeel en kalkammonsalpeter bij kropsla, geteeld onder glas, J. P. N . L.
Roorda van Eysinga (nog niet verschenen).
111. Cultuurtechniek en bemesting, tuinbouwkundig gezien, J. P. N . L. Roorda van Eysinga (nog
niet verschenen).
112. Fysiologie en groenteteelt, P. J. A. L. de Lint.
113. Stikstofanalyse en stikstofbemesting van een zandgrond voor de teelt van tomaten, L. S. Spithost.
De „Mededelingen" verschenen in 1965 twaalf maal met totaal 100 pagina's. Door de medewerkers
van het Proefstation en de Voorlichtingsdienst werden 355 artikelen, voornamelijk ten behoeve van de
vakpers, geschreven. Er werden door inlage in de „Mededelingen" diverse folders over rassenkeuze,
uitgegeven door het I.V.T. verspreid.

4. VOORLICHTING
De behoefte aan voorlichting blijft groeiende. Dit vraagt niet alleen steeds meer van de assistenten,
die in de buitendienst in de voorlichting werkzaam zijn, maar door het bedrijfsleven wordt ook meer
en meer een beroep gedaan op de onderzoekers die op het Proefstation werkzaam zijn.
De contacten met instituten en onderzoekers uit het buitenland verliepen ook in 1965 zeer goed.
In de vacatures en wijzigingen in de voorlichtingsdienst kon in het algemeen worden voorzien.
De bedrijfs-economische voorlichting kreeg meer aandacht, doordat de heer A. J. Schoppers zich geheel
hieraan ging wijden. Een tweede eigen opleidingscursus t.b.v. jeugdige en toekomstige assistenten
werd afgesloten.
Het aantal voordrachten in het eigen gebied was, evenals dat voor voordrachten voor telersorganisaties
buiten het gebied, vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar, nl. respectievelijk 200 en 50. In 1965 werden
voor de Landbouwrubriek voor de radio dertien praatjes verzorgd. Daarnaast werd vijf maal medewerking verleend aan normale radiouitzendingen, terwijl medewerking werd verleend aan de totstandkoming van een teeltfilmpje voor het Internationaal Agrarisch Nieuws van de N.T.S. De contacten
met de week- en dagbladpers waren ook nu weer goed.
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De voorlichting ten behoeve van de glasbedrijven buiten het Zuidhollandse Glasdistrict vond voortgang,
waartoe o.m. een zestal bijeenkomsten met de assistenten voor de glasgroenteteelt uit het gehele land
werd gehouden.
De belangstelling voor het Proefstation was ook in 1965 groot. Het aantal bezoekers kan op ruim 20.000
worden gesteld. Ter ondersteuning van de excursieleider moest voor rondleiding vaak een beroep worden
gedaan op de andere medewerkers.
Ter informatie van de eigen medewerkers over de algemene gang van zaken, zowel op het Proefstation
als in de praktijk, werd in 1965 begonnen met de uitgifte van zgn. „Interne berichten". Deze gestencilde
interne uitgave werd 25 keer verzorgd.
Ontwikkelingsbijeenkomsten
Ook het afgelopen jaar werd slechts één voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd en wel op 4 februari
te Honselersdijk, speciaal t.b.v. de bloemenkwekers. Op deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan de
bodemfactoren die van invloed zijn op de groei van rozen, het rozensortiment en de bruikbaarheid van
moderne glasopstanden voor de bloementeelt.
Voorlichtingsstands
Door de veranderde huisvesting van de Westlandse Handelstentoonstelling kon dit jaar slechts een
overigens geslaagde stand van beperkte omvang op die tentoonstelling worden verzorgd. Het Proefstation was ook present op de in september te Venlo gehouden tentoonstelling, met een uitgebreide
voorlichtingsstand.
Studieclubs
De studieclubs blijven belangstelling trekken. De zeventien in het gebied voorkomende studieclubs
hebben momenteel 2900 leden. Het aantal vergaderingen per studieclub varieerde van vier tot veertien;
het aantal excursies van twee tot vijftien. De grotere activiteiten van de Federatie van Studieclubs kwam
o.a. tot uiting in de vorming van speciale gewassencommissies.

5. ONDERWIJS
Opleidingscursus Tuinbouwkunde L.O. Bijzonder gedeelte Rotterdam
Deze opleiding werd in juli afgesloten. Bij het examen te Wageningen kon aan veertien cursisten een
diploma worden uitgereikt.
Opleiding Bedrijfsdeskundige
Bij het in juli gehouden tussen-examen slaagden alle 26 cursisten.
Opleiding Tuinbouwpraktijkleraar
Begin juli werd het examen afgenomen met het resultaat, dat van de 12 kandidaten 1 moest worden
afgewezen.
Tuinbouwvakscholen
1. Westlandse Teelten te Naaldwijk
Op 3 november eindigde de cursus 1964—1965 met een examen. Van de 16 leerlingen werden er
2 afgewezen. De nieuwe cursus begon op 6 oktober met 17 leerlingen.
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2. Westlandse Teelten te De Lier
Aan alle 15 leerlingen kon een diploma worden uitgereikt. In De Lier werd geen nieuwe cursus
begonnen.
3. Bloementeelt Naaldwijk
Bij het examen aan het eind van de cursus slaagden er bij groep I 15 van de 16 leerlingen,
bij groep II 14 van de 16 leerlingen. Op 28 oktober begon e ennieuwe cursus met 23 leerlingen.
4. Kringteelten te Bergschenhoek
Na gehouden examen werd aan 15 cursisten een diploma uitgereikt, 5 cursisten werden afgewezen.
O p 7 oktober begon de cursus 1965—1966 met 14 leerlingen.
5. Kringteelten te Delft
Het resultaat van het examen was dat van de 21 cursisten 19 slaagden. Op 5 oktober begon de
cursus 1965—1966 met 15 leerlingen.
6. Bloemsierkunst I te Den Haag
Het diploma vakbekwaamheid kon op 21 juli worden uitgereikt aan 15 leerlingen van groep I
en 10 leerlingen van groep II.
In totaal namen 31 kandidaten aan het examen deel.
Op 22 september begon een cursus met 17 leerlingen in Groep I en 18 in Groep II.
7. Bloemsierkunst II te Den Haag
Deze cursus werd voortgezet met 15 leerlingen.
8. Hoveniers te Den Haag
In 1965 slaagden 10 cursisten voor het diploma vakbekwaamheid. Klasse I telt nu 24 leerlingen
en klasse II 16 leerlingen.
SchakelcursusBloementeelt
In 1965 ontvingen 148 cursisten een diploma. In september begonnen nieuwe cursussen te Berkel,
Delft, Loosduinen, De Lier, 's-Gravenzande, Wateringen en Gouda met 200 cursisten.
Lascursus
De voorjaarscursus eindigde op 12 mei en aan 29 cursisten werd een diploma uitgereikt. Op 13 september
begon de nieuwe cursus met 32 deelnemers.
Rijks Middelbare Tuinbouwschool
Op 14 september begon een tweejarige middelbare opleiding met 35 leerlingen, verdeeld over twee
groepen. De school is voorlopig gevestigd in „De Binnenhaven" te Naaldwijk. Wij vestigen gaarne
de aandacht op deze nieuwe opleiding voor de toekomstige vorming van hen, die in de tuinbouw
werkzaam zullen zijn.

6. FINANCIËN
Ook dit jaar willen we een woord van dank richten tot het Rijk, de Provincie, het Landbouwschap,
het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland en de Algosfabrieken voor de van hen
ondervonden financiële steun.
Hun steun is voor ons werk onmisbaar en wij hopen en vertrouwen ook in de toekomst op deze
financiële hulp te mogen rekenen.
De secretaris-penningmeester,
L. J. Barendse.
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De bibliotheek eenwezenlijkonderdeel van
wetenschappelijk onderzoek en voorlichting
J. C. van Aalst

Vrijwel overal ter wereld wordt er door honderden, ja duizenden gewerkt aan wetenschappelijk
onderzoek. Kapitalen worden uitgetrokken om dit
onderzoek mogelijk te maken. Hierdoor rust op
iedere instelling van wetenschappelijk onderzoek
de verplichting zich zoveel mogelijk op de hoogte
te stellen van de vorderingen elders. Literatuur
dient te worden beschouwd als één der voornaamste bronnen voor verrijking van kennis. Ook
de bezoeken van andere instellingen en het deelnemen aan congressen dragen er toe bij, dat de
belangstelling in het elders uitgevoerde onderzoek
wordt verhoogd. Ook hier is het weer de literatuur waarop men verder bouwt en waardoor men
tracht de resultaten van het onderzoek in de
gehele wereld dienstbaar te maken aan eigen
onderzoek.
Door het elders uitgevoerde onderzoek zoveel
mogelijk te benutten, spaart men kapitalen aan
onderzoekkosten en salarissen.
Het is duidelijk, dat het verzamelen van literatuur
niet alleen gewenst is om op de hoogte te blijven
van elders bereikte resultaten, doch ook noodzakelijk is om met eigen wetenschappelijke krachten en technisch personeel het grootst mogelijk
nuttig effect te bereiken.
De waarde van een behoorlijk ingerichte handbibliotheek voor een wetenschappelijke instelling
als het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt
onder Glas, behoeft dan ook geen betoog.Wel lijkt

het belangrijk iets omtrent het functioneren van
deze bibliotheek mede te delen.
Catalogi

Een bibliotheek is ondenkbaar zonder catalogus.
Catalogi zijn dan ook de sleutels tot het boeken- en
tijdschriftenbezit. Het is van groot belang dat
sleutels die toegang verschaffen tot een bezit, door
de gebruikers op eenvoudige manier zijn te hanteren. Onze bibliotheek bezit uitgebreide catalogi
van tijdschriften, boeken, overdrukken, enz., die
aanwezig zijn. Zij omvatt eneen alfabetische, een
systematische, een naar land en een naar gewas.
De alfabetische catalogus wordt geraadpleegd bij
het zoeken van publikaties, als men de naam van
de auteur weet.
De systematische catalogus maakt gebruik van
getallen-symbolen.
Deze zijn:
0 Plantkunde
1 Plantenteelt
2 Grondkennis en bemesting
3 Ziekten en beschadigingen
4 Tuinbouwtechniek
5 Hulpwetenschappen
6 Verwerking van land- en tuinbouwgewassen
7 Economie
8 Geschiedenis
De plaatsing is chronologisch.
De landen-catalogus, zowel als die naar gewas,
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Afb. 1 Vakboeken en tijdschriften zijn onmisbare

hulpmiddelen.

is eveneens systematisch opgebouwd. Zij vergemakkelijken het zoeken naar gewenste gegevens uit
een bepaald land of van een bepaalde teelt.
Documentatie

In de eerste plaats zal men zich dienen te bezinnen op de vragen „voor wie" en „wat" gedocumenteerd moet worden.
Daar onze bibliotheek voornamelijk is bestemd voor
de eigen medewerkers, moet de documentatie zich
dus hoofdzakelijk richten naar de behoefte die er
bij de eigen medewerkers aan literatuur bestaat.
Alleen door nauw contact met de medewerkers
kan dit nuttig effect worden verkregen.
Circulatie van boeken, tijdschriften, enz.
De gedurende één week binnengekomen literatuur
komt voor de tijdsduur van één week ter inzage
te liggen op de leestafel.
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Elke onderzoeker en voorlichter heeft hierdoor de
gelegenheid zich op de hoogte te stellen van hetgeen er is verschenen. Mocht hij belangstelling
hebben voor een bepaald artikel, dan zet hij zijn
paraaf op een voor dit doel aan het tijdschrift,
boek, enz. bevestigde strook. Aan de hand van
deze strook wordt de betreffende literatuur alsnog
aan de medewerker voor de duur van één week
ter hand gesteld.
Ruilcontact

De ruilcontacten welke de bibliotheek onderhoudt,
zijn internationaal en omvatten zowel centrale als
speciale bibliotheken en privé-personen. Het betreft hier 161 buitenlandse en 60 binnenlandse
adressen.
Veel materiaal wordt dan ook op ruilbasis verkregen.

Afb. 2 Een bibliotheek heeft eerst dan waarde ah er een goede documentatie

In 1965 bedroeg dit:
Seriewerkjes
Jaarverslagen
Overdrukken
Rapporten
Dissertaties
Totaal

plaatsvindt.

Overzicht 1965

250
105
90
70
5

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

520 stuks

Boeken
Via de boekhandel worden regelmatig catalogi,
folders enz. ontvangen van boeken of tijdschriften,
die verschenen zijn of binnen afzienbare tijd
zullen verschijnen.
Bovendien attenderen de medewerkers ons op
titels die in de literatuur zijn gevonden. Is er op
deze wijze een boek aangewezen dat de moeite
waard lijkt om aangeschaft te worden, dan wordt
dit ter inzage aangevraagd om nader beoordeeld
en al of niet gekocht te worden.

In 1965 werden 87 boeken ontvangen, waarvan
33 tegen betaling, terwijl de rest door ruil of
schenking werd verkregen.
Attenderingsdienst Landbouwhogeschool
Via de dienst werden tegen betaling 150 overdrukken ontvangen.
Referaten
Van de afdeling Documentatie Oosteuropese Landbouwkundige Literatuur van de Landbouwhogeschool ontvingen we 150 hoofdzakelijk uit het
Russisch vertaalde referaten. Ook hier was een
geringe vergoeding mee gemoeid.
Tijdschriften

In 1965 werd op 7 nieuwe tijdschriften een abonnement genomen. De bibliotheek heeft nu de
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beschikking over 200 tijdschriften, waarvan voor Leen en uitleen
83 abonnementskosten moeten worden betaald.
Diverse malen werden boeken, tijdschriften, en
De rest wordt gratis verkregen of op ruilbasis.
dergelijke uitgeleend aan andere instellingen en
personen. In 200 gevallen werd dezerzijds een
Tijdschrift „Landbouwdocumentatie"
b e r o e p g e daan op de bibliotheek van de LandTen behoeve van dit tijdschrift werden uit ver- bouwhogeschool. Dit is aanzienlijk minder dan in
schillende vakbladen 102 artikelen verwerkt tot voorgaande jaren, dank zij het beter functioneren
referaten.
van eigen bibliotheek.
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HOE WAS 1965?

Deweersgesteldheid

Winter 1964-1965 (december t/m februari)
Deze winter was vrij zacht. In december was de
gemiddelde temperatuur gelijk aan normaal; in
januari en februari iets, resp. 0,8° C en 0,2° C,
boven normaal. Het aantal dagen waarop vorst
voorkwam was niet groot; voor de drie wintermaanden achtereenvolgens 13, 7 en 11. Zeer lage
temperaturen kwamen evenmin voor. Zo was de
laagste temperatuur in december —7,6° C (28/12),
in januari —5,0° C en in februari —2,2° C.
Zowel in december als januari was de hoeveelheid
zon nagenoeg gelijk aan het landelijk normale voor
die maanden. In februari echter werd 91,5 uur
gemeten tegen een landelijk normaal van 71 uur.
In de winterperiode waren er 33 zonloze dagen,
waarvan 12 in december, 13 in januari en 8 in
februari.
De hoeveelheid neerslag in deze maanden was
groter dan normaal; tezamen 201,4 mm tegen
170 mm normaal. Hiervan viel veel in de eerste
twee maanden, terwijl februari met een totaal van
slechts 14,5 mm vrij droog was. Ondanks de geringe vorst, was de gemiddelde luchtvochtigheid
niet bijzonder hoog, voor de drie wintermaanden
resp. 83,1 %, 85,9 % en 79,7 %.
Weinig wind kenmerkte deze winter, vooral in
december. Dit laatste was speciaal voor de ontwikkeling van de sla ongunstig, te meer omdat op
vele dagen de buitentemperatuur aan de hoge kant
was.Hierdoor waren de verdampingsmogelijkheden
gering.

Voorjaar 1965 (maart t/m mei)
Het voorjaar was vrij koud, de gemiddelde temperatuur iets beneden normaal in alle maanden.
Dit was 0,2° Cin maart, 0,4° C in april en 0,6° C
in mei. Bovendien kwam in maart nog even flink
watvorstvoor met alslaagstetemperatuur —6,5°C
en niet minder dan 10 dagen met een minimumtemperatuur die daalde tot beneden 0° C. Opmerkelijk voor maart waren voorts de grote verschillen
in temperatuur. Dit moge blijken uit de notering
van een maximumtemperatuur van 17° C. Daarentegen was demaximumtemperatuur in april 18,1° C
en in mei 24,2°C.
Ten aanzien van de hoeveelheid zon bracht maart
21,7 uur méér dan het landelijk normale; april
echter 27,9 uur minder, terwijl in mei 31,4 uur
méér zon genoteerd werd. Maart had 4 zonloze
dagen, april 8 en mei geen enkele. Een vrij gelijkmatige verdeling van de hoeveelheid zon speciaal
over de maanden die minder kregen dan normaal,
maakte het deficit in de eerste twee voorjaarsmaanden minder ernstig dan het ogenschijnlijk
lijkt.
De hoeveelheid neerslag wasbelangrijk minder dan
normaal. De drie voorjaarsmaanden hadden gezamenlijk 207,5mm neerslag tegen 136mm normaal. De gemiddelde luchtvochtigheid was laag in
maart (74,5%), vrij normaal in april (79,9%)
en laag in mei (71,4 % ) . Er was in maart en april
weinig, in mei matig veel wind, met als hoogste
gemeten windkracht 9.
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Voor de ontwikkeling van gestookte gewassen
waren de voorjaarsomstandigheden gunstig, voor
koude produkten, zoals tomaten en meloenen, veroorzaakten zowel april als mei enige stagnatie in
de ontwikkeling.

Zomer 1965 (juni t/m

augustus)

In alle drie zomermaanden was de temperatuur
beneden normaal. Dit was in juni 0,4° C, in juli
2,3° C en in augustus 1,1° C. Er waren slechts
drie zomerse dagen (waarop de maximumtemperatuur 25° C is of hoger), nl. 2 in juni en 1 in
augustus. Hoge of zeer hoge temperaturen kwamen
niet voor. De hoogste temperatuur in deze maanden — en tevens van het gehele jaar — was 26° C
op 5 augustus. Het aantal zonuren was in juni
32,5 uur en in juli 24,2 uur beneden het landelijk
normale; in augustus 43,1 uur hierboven. In totaal
waren er in de drie zomermaanden 11 zonloze
dagen, waarvan 5 elk in juni en juli en 1 in
augustus.
De hoeveelheid neerslag was groter dan normaal,
nl. over de drie maanden tezamen 283,6 mm, tegen
200 mm normaal. De luchtvochtigheid was vrij normaal; over de drie maanden respectievelijk 75,6 %,
78 % en 74,1 %. Er was weinig wind, speciaal in
juni en augustus. Voor de ontwikkeling van de
gewassen onder glas was het weer gunstig, vooral
omdat grote schommelingen niet voorkwamen,
waardoor een ongestoord voortgaande groei mogelijk was.

Herfst 1965 (september t/m

november)

Deze herfst was er een met langdurige perioden
van warm en zonnig weer. Opmerkelijk was wel,
dat de nachttemperaturen vaak laag waren. Daardoor was de gemiddelde temperatuur in september
toch nog 0,8° C beneden normaal. In oktober was
de temperatuur 0,8° C boven normaal en in november — vooral door een periode van vorst — weer
2° C beneden normaal. Er kwamen ook geen
zomerse dagen meer voor; de maximumtemperatuur
was 23,9° C. Gedurende 13 dagen werd vorst gemeten tijdens voornoemde periode in november,
toen de minimumtemperatuur daalde tot —6,0° C
op 16 november.
Er was in deze herfst veel zon. Tegen een landelijk
normaal van 301 uur zon voor dezelfde drie maanden, werd in deze herfst in totaal 456,2 uur genoteerd. Dit, gecombineerd met de gunstige temperatuuromstandigheden, droeg er toe bij dat de
herfstgewassen, met name ook de herfstsla, zich
bijzonder goed konden ontwikkelen.
De gemiddelde luchtvochtigheid was normaal tot
laag; voor de drie herfstmaanden resp. 79,4 %,
79,7 % en 79 %. Ondanks de iets grotere hoeveelheid neerslag dan normaal (240,8 mm tegen
236 mm) was er in deze herfst een langdurige
periode van vrijwel geen neerslag, die liep van de
tweede decade van september tot in de tweede
decade van november. Er was weinig wind in september en oktober. In november was de windkracht soms zeer sterk; op het einde van de maand
werd driemaal windkracht 9 en één keer zelfs
windkracht 10 gemeten. Er kwam hierdoor in het
gebied nogal wat glasschade voor.
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Teeltverloop

1. T O M A A T
De oppervlakte tomaten nam opnieuw wat toe,
volgens de inventarisatiegegevens van het C.B.S.
De uitbreidingen voor verwarmde tomaten waren
echter veel minder groot dan in voorgaande jaren.
Mede hierdoor kwam er in 1965 geen grote wijziging in de verhouding tussen verwarmd en niet
verwarmd glas. De produktie, die in 1964 al een
sterke stijging vertoonde, nam echter ook in 1965
weer belangrijk toe. De ontwikkeling van de laatste
jaren staat weergegeven in onderstaande tabel:
Beteelde oppervlakte
Jaar

1960
1962
1963
1964
1965

Produktie

Verwarmd

Koud

1311ha
1407 ha
1634 ha
2050 ha
2253 ha

1278 ha
1421 ha
1196 ha
1269 ha
1211ha

201.362 ton
229.162 ton
226.356 ton
291.777 ton
± 310.000 ton

De tendens om vroeger te beginnen met de teelt
zette zich ook voort in het seizoen 1965. Dit, en het
feit dat de groeiomstandigheden voor vroege tomaten zeer gunstig waren, droegen er in belangrijke
mate toe bij, dat ook de aanvoer vroeg begon. Zodoende kon er al in de eerste week van april een
kwantum van enkele honderden tonnen tomaten
worden geëxporteerd. Deze aanvoer van tomaten

nam snel toe en wel zodanig dat het een ongunstige invloed had op de prijzen. Mede hierdoor
waren in het algemeen de financiële resultaten van
de vroege teelten teleurstellend. De latere teelten
daarentegen kwamen aanmerkelijk gunstiger uit de
bus dan het geval was geweest in het voorafgaande
seizoen.
De verandering in het rassensortiment zette zich
— wel speciaal voor de vroege teelten — in versterkte mate voort. Geen enkele teeltwijze was uitgezonderd van de ernstige hinder die soms ondervonden werd van een mineervliegje, dat het blad
beschadigde. Er was dit seizoen ook belangrijk meer
ongerief van aardappelziekte bij alle teeltwijzen.
In de stookteelt was voorts strepenziekte plaatselijk
ernstig.
De oppervlakte wintertomaten kreeg weer enige
uitbreiding. Van de vroege teelten slaagde juist
deze financieel verreweg het best. Reeds in het
begin van februari was er van een flinke vruchtzetting sprake, die zich zonder stoornis hoger in
het gewas voortzette. De uitkomsten beliepen
ƒ 12,50 tot ƒ 19,— per m2 met een gemiddelde
van ƒ 17,—.
Ook met de teelt van vroege stooktomaten werd in
het algemeen wat vroeger begonnen. Dank zij
gunstig weer begon de zetting vroeg en verliep
lange tijd geheel naar wens, zodat het verbruik van
groeistoffen minimaal was. Pas na half maart
kwamen wat zettingsmoeilijkheden voor, wat be-
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doeld verbruik weer stimuleerde. Vrijwel algemeen
werd voor deze teelt gebruik gemaakt van nieuwe
hybriden, met name vooral van Extase, Acram en
Craigress. Tot het teelttechnisch goed slagen van
deze teelt droeg zeker bij, een vrij algemene toepassing van koolzuurgas, evenals de omstandigheid
dat op veel bedrijven wat harder werd gestookt
(droogstoken). Ondanks een goede groei was het
optreden van virus toch vrij ernstig, al hadden de
gewassen hiervan duidelijk minder hinder dan andere jaren. Er is met de vroege stooktomaten veel
doorgeteeld; vaak met groot succes. De methode
waarbij de kop van de planten over de draad weer
naar beneden wordt geleid schijnt nu wel definitief
als de beste geaccepteerd te zijn. Afhankelijk van
de bedrijfsomstandigheden vond doortelen plaats
tot half augustus met uitlopers tot eind november
op een enkel bedrijf. Ook in financieel opzicht was
het doortelen gunstig. Daardoor ook kwamen er zo
grote verschillen voor in uitkomsten, nl. van ƒ 9,—
tot ƒ 19,— per m2. Het gemiddelde lag tussen
ƒ 12,— en ƒ 15,—, afhankelijk van het begin van
de teelt en de periode van doortelen.
Lichtgestookte tomaten behoorden — als we afgaan
op de financiële uitkomsten — tot de beste van
het seizoen. Dit was 'vooral ook het geval met die,
welke met behulp van hete-luchtkachels waren
bijverwarmd. Teelttechnisch was deze teelt moeilijk. Een vlotte start werd gevolgd door een sterke
vertraging wegens koud weer. Er werd op veel
bedrijven hinder ondervonden van zgn. „droogpoten", waardoor er soms moest worden overgeplant. Er was zeer veel Botrytisstip en wat later
veel Botrytis in het gewas. Afgezien hiervan was
de kwaliteit van deze tomaten goed en de produktie
hoog. De financiële resultaten bij buizenverwarming waren ƒ 6,— tot ƒ 1 3 , — per m2, gemiddeld
ƒ 9,—. Voor „hete-luchttomaten" werden ƒ 5,—
tot ƒ 9,50 per m 2 met een gemiddelde van ƒ 7,50
genoteerd.
Koude tomaten hadden vanaf het uitplanten met
veel moeilijkheden te kampen, waardoor de aanvoer laat begon en er op veel bedrijven een stug en
grof gewas ontstond. Ook bij deze teelt kwamen
veel „droogpoten" voor en was overplanten geen
uitzondering. Er werden veel moeilijkheden ondervonden met de vruchtzetting. Botrytisstip was —
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naast het soms te grof uitgroeien van de vruchten
— een van de belangrijkste oorzaken van een soms
matige kwaliteit. Naast Botrytis op stengel en blad,
was vooral in deze teelt eerdergenoemde mineervlieg uitermate hinderlijk. Er werd bij de koude
tomatenteelt veel gebruik gemaakt van meeldauwvrije rassen, die doorgaans echter niet meeldauwvrij bleken te zijn.Mede hierdoor was de kwaal op
enkele bedrijven zeer ernstig. Vele van de laat geplante koude tomaten waren zó traag in ontwikkeling, dat aanvankelijk werd gevreesd dat een gedeelte niet nog tijdig oogstrijp zou zijn. Het gunstige weer in de herfst heeft dit voorkomen. Hoewel de produktie van de koude tomaten wat lager
uitviel dan in 1964, waren de financiële uitkomsten
gunstiger. De opbrengsten liepen van ƒ 4,25 tot
ƒ 7,50 per m 2 met een gemiddelde van ƒ 6,—.
De oppervlakte herjsttomaten was wat groter dan
normaal. Deze teelt startte met verschillende teeltmoeilijkheden, o.m. ook in de vorm van „droogpoten". Meeldauw kwam soms ernstig voor, terwijl
plaatselijk ook steektrossen hinderlijk waren. Later
verliep de groei veel beter en kon deze tot ver in
het najaar doorgaan. Mede daardoor was de oogst
gunstiger; er werden opbrengsten bereikt van
ƒ 3,50 tot ƒ 6,50 per m 2 met een gemiddelde van
ƒ 5,-.

2. KOMKOMMER
Na een achteruitgang in het areaal komkommers in
1964 viel er in 1965 weer een flinke uitbreiding te
constateren, afgezien nog van een algemene vervroeging van de teelt. De produktie bereikte een
record, evenals de export. De ontwikkeling van
deze teelt blijkt uit de volgende tabel:
Jaar

Oppervlakte

Produktie

Export

1960
1961
1962
1963
1964
1965

646 ha
663 ha
776 ha
767 ha
682 ha
728 ha

99.065 ton
126.381 ton
152.728 ton
154.534 ton
167.027 ton
191.000 ton

63.010 ton
85.793 ton
106.946 ton
99.895 ton
113.895 ton
140.314 ton

Algemeen is bij komkommers belangrijk meer gebruik gemaakt van strobalen, die echter in toenemende mate iets worden ingegraven. Het gebruik
van de vrouwelijk bloeiende rassen bleef beperkt;
voor de vroege teelten was er nauwelijks aan gedacht. Wel echter in belangrijke mate voor de
herfstteelt, waarbij de resultaten sterk wisselend
waren. In het algemeen zal aan deze rassen nog wat
veredelingswerk moeten worden verricht voor ze
goed bruikbaar zijn. Er werd in 1965 iets meer
hinder ondervonden van komkommervirus 2, wel
speciaal bij de gewassen die wat zwaar uitgroeiden,
juist omdat bij die gewassen iets meer moet worden
gesnoeid. In de oudere gewassen van alle teelten
was Botrytis een van de belangrijkste kwalen.
De winterteelt onderging wat uitbreiding. Deze
teelt verliep zonder enige moeilijkheden, al was de
mening dat de prijzen van het produkt iets te snel
zijn gedaald. In verband met de geringe arbeid die
deze teeltwijze vraagt, blijft er een goede belangstelling voor bestaan. De financiële uitkomsten
waren echter gunstig. Deze liepen van ƒ 19,— tot
ƒ 30,— per m2, gemiddeld ƒ 22,—.
Het areaal kaskomkommer zoals ze in de speciale
kasjes te Loosduinen worden geteeld, onderging
weinig wijziging. Bij deze teelt, waar nu hybriderassen het oude ras Spotvrije geheel hebben verdrongen, kwamen weinig moeilijkheden voor en
werden goede teeltresultaten bereikt. Speciaal van
de zijde van deze kaskomkommertelers was men
zeer tevreden over het gebruik van plasticpotten
voor de opkweek. Vermeld mag worden, dat op een
bedrijf te Loosduinen in 1965 voor het zestigste
achtereenvolgende jaar op één en dezelfde plaats
komkommers onder staand glas werden geteeld.
In de verwarmde komkommerteelt was een algemene tendens aanwezig tot vervroeging, waartoe
een zeer groot gedeelte van het plantmateriaal werd
belicht. De resultaten hiervan waren gunstig. De
komkommers van deze teelt groeiden algemeen
goed, zonder veel grote teeltmoeilijkheden. In het
begin trad plaatselijk wel wat Pythium op, terwijl
op verschillende bedrijven — doorgaans daar waar
er onvoldoende was gestoomd — hinder werd
ondervonden van Sclerotium species. Bij deze teelt
valt het op, dat er aan snoeien steeds minder arbeid

wordt besteed. Dit behoeft, bij een goede behandeling van het gewas, in het geheel niet bezwaarlijk
te zijn. Integendeel, de resultaten van weinig
snoeien zijn beter dan die van veel snoeien. De teelt
liep tot ver in het jaar door; de uitkomsten waren
gunstig: opbrengsten van ƒ 10,— tot ƒ 2 5 , — per
m2, waarbij voor de vroege teelt gemiddeld ƒ 18,50
en voor de late verwarmde teelt gemiddeld ƒ 13,—
werd besomd. De verwarmde teelt met behulp van
hete-luchtkachels werd een succes; gemiddeld was
de opbrengst ƒ 11,— per m2.
De teelt van komkommers in koude warenhuizen
was goed. Door het koude weer in het begin van
de teelt werd wel enige stagnatie ondervonden,
maar verder verliep de teelt naar wens. De financiële uitkomsten waren zeer goed. Deze bewogen
zich tussen ƒ 5,50 en ƒ 12,— per m 2 met een gemiddelde van ƒ 8,—.
De nateelt van komkommers onderging een flinke
uitbreiding en werd door het weer zeer begunstigd,
wat tot flinke produkties leidde. Juist voor deze
teeltwijze werd plaatselijk een hoog percentage
vrouwelijk bloeiende rassen gebruikt. Komkommervirus 1 kwam dit seizoen nauwelijks voor. Koolzuurgastoediening bleek in de tweede helft van de
teelt gunstig te werken. Wel waren er op het einde
van de teelt nogal wat klachten over de kwaliteit
van de vruchten; er kwamen nl. veel zgn. ouderdomsvlekken voor.

3. OVERIGE VRUCHTGEWASSEN
a. Meloen
De oppervlakte meloenen nam het afgelopen jaar
wat toe, nl. van 113 ha in 1964 tot 123 ha in 1965.
Deze teelt was in alle opzichten weinig geslaagd.
Teelttechnisch waren er — in hoofdzaak als gevolg
van de weersomstandigheden — grote moeilijkheden. Er kwam veel rankenrot voor, evenals
bacteriestengelrot. Bovendien hadden vele gewassen
te maken met vroegtijdige afsterving. De teelt was
op de meeste bedrijven iets vroeger begonnen dan
normaal. Daardoor waren de moeilijkheden veroorzaakt door het koude weer des te ernstiger. Vele
vruchten waren wat fijner, hoewel men ten aanzien
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van Ogenmeloenen — die het afgelopen jaar een
groter gedeelte van het areaal uitmaakten — ook
meer vruchten gezet kreeg. De financiële uitkomsten van de teelt waren teleurstellend en verre van
voldoende om de kosten te dekken. Gemiddeld
bracht de stookteelt niet meer dan ƒ 6,— per m 2
op, de koude teelt met broeiveur haalde gemiddeld
niet meer dan ƒ 4,50 per m2, terwijl bij de volledig
koude teelt Enkele Net gemiddeld tot ƒ 3,75 en
de Ogen tot ƒ 3,— per m 2 kwamen.
b. Paprika
De oppervlakte paprika nam in 1965 belangrijk toe.
Daarbij kon tevens een iets vergrote belangstelling
voor de vroege teelt worden geconstateerd, evenals
voor de nateelt. In teeltechnisch opzicht verliep
alles naar wens. In tegenstelling tot andere jaren
kwam knopval nauwelijks voor; terwijl ook de luisbestrijding — anders zeer moeilijk — geen problemen opleverde. Ook neusrot kwam veel minder
voor. De financiële uitkomsten van de teelt waren
goed, want de prijzen bewogen zich gedurende
vrijwel het gehele seizoen op een gunstig tot hoog

tussen ƒ 1,50 en ƒ 5,30 per m2, met een gemiddelde van ƒ 3,25.
Verwarmde voorjaarssla is altijd veel beter dan
wintersla. In 1965 was het verschil extra groot. Er
werd veel zware sla geoogst van een voortreffelijke
kwaliteit. Ook dit jaar was de sla, geteeld met behulp van hete-luchtverwarming, belangrijk beter
dan de zgn. „buizensla". De financiële uitkomsten
waren niet bijzonder hoog. Die van de met buisverwarming geteelde sla bewogen zich tussen ƒ 2,25
en ƒ 5,25 per m2, met een gemiddelde van ƒ 3,75
per m2. Van hete-luchtsla lagen de uitkomsten
tussen ƒ 2,— en ƒ 4,25 met een gemiddelde van
ƒ 3,25 per m2.
Koude sla was het afgelopen jaar vroeg; de eerste
werd op 10 maart geoogst. Begin maart echter
kwam nog een korte, fikse vorst voor, die bij de
koude sla nogal wat vorstschade teweeg bracht.
Er was in dat late stadium wellicht te weinig afgedekt. Toch was de kwaliteit van koude sla in het
algemeen niet slecht. Van hoge prijzen was ook bij
die teelt geen sprake. De financiële uitkomsten
bewogen zich tussen ƒ 1,50 en ƒ 3 , 7 5 per m2, met
een gemiddelde van ƒ 2,50 voor de vroege en
ƒ 2,25 voor de wat latere koude sla.

4. SLA
Met uitzondering van het begin van het jaar was de
slateelt in 1965 in teelttechnisch opzicht gunstig.
De prijzen waren echter slechts bij uitzondering en
wel gedurende enkele korte perioden gunstig hoog;
veel sla werd voor te lage prijzen verkocht. De
produktie nam belangrijk toe, nl. van 99.761 ton
in 1964 tot 107.400 in 1965. Hiervan werd 73.536
ton geëxporteerd, wat een toename van 13.958 ton
betekent ten opzichte van 1964.
Wintersla had vooral in het begin van het jaar met
veel moeilijkheden te kampen; Er was toen veel
losse en zachte sla, waarin soms in ernstige mate
nerfrand optrad. In de loop van januari verbeterde
het beeld, maar eind januari waren er weer veel
klachten over droogrand. Het gewicht van de wintersla was vooral in januari laag; in februari was
het beter. Omdat ook de prijzen niet bijzonder hoog
waren, bewogen de financiële uitkomsten zich
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Gelichte sla, die niet zo veel meer te betekenen
heeft, was — als gevolg van ongunstige weersomstandigheden — vrijwel overal slecht. Omdat
echter de prijs van sla in deze periode hoog was,
werd er toch tussen ƒ 2 , — en ƒ 4 , 5 0 per m2 besomd, met een gemiddelde van ƒ 3,—.
De herfstteelt was in teelttechnisch opzicht een
succes. Dank zij het lichte weer, dat gepaard ging
met koude nachten, kon er steeds vrij zware en ook
voldoende stevige sla van een overigens goede tot
zeer goede kwaliteit worden geoogst. In enkele gevallen is men met deze teelt zeer vroeg begonnen;
zó vroeg, dat men wellicht beter kan spreken van
zomersla onder glas. Hoewel deze zeer vroege teeltwijze wel bepaalde teelttechnische moeilijkheden
opleverde, was het suces gemiddeld toch wel goed
en waren de verkregen prijzen acceptabel. Voor de
normale teelt werd veel gebruik gemaakt van het
ras Deciso. Een nieuwe ontwikkeling, die inciden-

teel toepassing vond, was het gebruik van ingehuld
zaad. De resultaten hiervan waren wisselend; men
zal de speciale techniek ervan nog moeten leren.
In de herfstteelt kwam wat meer meeldauw voor.
Op het einde van het jaar waren er klachten over
„smet" en plaatselijk over moeilijkheden als gevolg
van Pleospora. Er is zeer veel gebruik gemaakt van
PCNB, dat soms oorzaak was van schade. De
prijzen van herfstsla waren gedurende de lange tijd
matig tot slecht. Daardoor werd veel sla in feite
in een te rijp stadium geoogst, met alle moeilijkheden van dien. In de laatste maand van het jaar
echter werden voor de sla goede tot zeer goede
prijzen gemaakt. De financiële uitkomsten liepen
uiteen tussen ƒ 1,— en ƒ 5,— per m2, met een gemiddelde van ƒ 2,— voor de vroege en ƒ 3,—
voor de late herfstsla.

vallig waren. Daardoor liepen de financiële uitkomsten uiteen van ƒ 2,— tot ƒ 4,— per m2, met
een gemiddelde van ƒ 2,75. De teelt van voorjaarsandijvie onder glas nam opnieuw in betekenis toe.
Veel telers verwachten van deze teelt na een voorafgaande slateelt en gevolgd door (late) tomaten
méér dan van alleen een vroege tomatenteelt. De
uitkomsten van de voorjaarsandijvie bewogen zich
tussen ƒ 2 , 5 0 en ƒ 5 , 7 5 per m2, met een gemiddelde
van ƒ 4,—.
Bij het begin van de winterteelt onder glas in de
herfst van 1965 bleek een nieuwe ontwikkeling
opgeld te doen, nl. die waarbij de andijvie niet los,
maar in perspotjes wordt geplant. Dit geeft niet
alleen beter en gezonder gewas, maar men kan dan
ook zonder bezwaar wat later planten. Er waren in
de herfst wel meer teeltmoeilijkheden dan anders.
Plaatselijk kwam zeer veel voetrot voor, alsmede
toprand.

5. OVERIGE GROENTEGEWASSEN
a. Bloemkool
De uitkomsten van de bloemkoolteelt waren in het
algemeen gunstig.
Winterbloemkool, waarvan maar een zeer beperkt
areaal was aangeplant, lukte deze keer volledig.
De kwaliteit was goed en de prijzen waren hoog.
De kasbloemkoolteelt slaagde het afgelopen jaar in
dubbel opzicht: de kwaliteit van de kool was goed
en de prijzen waren gunstig. Daardoor werden
resultaten verkregen van ƒ 2,25 tot ƒ 4,75 per m 2
met een gemiddelde van ƒ 3,25.
Het areaal natuurbloemkool was opnieuw wat
kleiner. Het weer zorgde voor een goede spreiding
van de aanvoer van de vroege teelt. Mede hierdoor
verliep de afzet gunstig. Er waren echter veel teeltmoeilijkheden. Zo kwamen er veel boorders voor
en had men op vrij veel percelen hinder van klemhart, welk laatste natuurlijk te voorkomen was
geweest.
b. Andijvie
Het voorjaar van 1965 bracht een flinke oogst aan
winterandijvie, waarvan de prijzen nogal wissel-

c. Spinazie
De omvang van de teelt van vroege spinazie onder
glas was in 1965 iets groter dan in het voorafgaande jaar. De teelt verliep volledig naar wens en
doorgaans was de produktie goed. De afzet verliep
vrij gespreid, wat opbrengsten gaf, die varieerden
van ƒ 1,80 tot ƒ 3,25 per m 2 voor de koude kasteelt, met een gemiddelde van ƒ 2,25. De vroege
natuurspinazie, die gemiddeld ƒ 1,85 per m 2 opbracht, had op diverse plaatsen nogal met moeilijkheden te kampen.
d. Spruitkool
Het areaal spruitkool was in 1965 duidelijk minder
dan voorheen. Er was een vrij belangrijke omschakeling van de rassen, waarvan vooral het ras
Stiekema op grotere schaal werd geteeld. De hybriden bevinden zich nog grotendeels in het proefstadium, al is de belangstelling hiervoor groot. De
groei was gedurende het gehele seizoen gunstig.
Alleen op percelen die te lijden hadden van wateroverlast kwamen moeilijkheden voor. Er kon vrij
vroeg worden geoogst en vrijwel de gehele oogstperiode door werd, naast een grote produktie, ook
een goede kwaliteit verkregen. De prijzen waren
gunstig, zodat de opbrengst varieerde van ƒ 0,50
tot ƒ 1,50 per m2, met een gemiddelde van ƒ 1,—
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e. Prei
De vroeg geoogste prei gaf in 1965 een goede
produktie. Dit kan vooral worden gezegd van de
nog betrekkelijk weinig geteelde zomerprei, die
opbrengsten gaf van gemiddeld ƒ 2,25 per m2. In
de loop van de herfst ging de late prei nogal
achteruit in kwaliteit, eensdeels door het vroeg
optreden van papiervlekkenziekte, voorts omdat de
vorst van november nogal wat schade toebracht.
De opbrengsten varieerden van ƒ 1,— tot ƒ 3,—
per m2, met een gemiddelde van ƒ 1,50.

goed weer in het voorjaar verliep de bloei vlot en
werd doorgaans een goede zetting verkregen; wel
kan worden opgemerkt, dat pruimen eerst dàn een
zekere zetting geven als enige verwarming mogelijk is.
De prijzen waren gunstig. Van perziken werd een
opbrengst besomd van ƒ 2,— tot ƒ 7,— per rn2,
met een gemiddelde van ƒ 5,50. Ten aanzien van
pruimen waren de uitkomsten van ƒ 2,25 tot ƒ 6,75
met een gemiddelde van ƒ 5,— per m2. Hierbij
moet worden opgemerkt dat de teelt van het ras
Ontario iets betere uitkomsten boekte dan die van
Golden Japan.

6. FRUIT
a. Druif
Hoewel het afgelopen jaar voor de druiventeelt
gunstig was, trad toch een daling op in de
produktie. Deze werd veroorzaakt door achteruitgang van het areaal van 257 ha in 1964 tot 244 ha
in 1965. Van deze laatstgenoemde oppervlakte
betrof het 42 ha gestookte druiven. Gestookte
druiven maakten gedurende vrijwel het gehele aanvoerseizoen goede prijzen, zodat hiervoor van
ƒ 8,75 tot ƒ 14,75 per m 2 werd besomd, met een
gemiddelde van ƒ 13,—.
Koude druiven waren — door het koude weer in
het voorjaar — wat laat ontwikkeld. De krent verliep goed gespreid, zodat geen grote arbeidsmoeilijkheden voorkwamen. Hoewel voor de late
druiven aanvankelijk gevreesd werd dat ze onvoldoende rijp zouden worden, viel dit bijzonder mee,
dank zij het goede herfstweer. Er werd opnieuw
veel gekoeld. De afzet van de koelhuisdruiven
verliep echter tot de jaarwisseling zeer traag. De
uitkomsten van de koude druiven varieerden van
ƒ 5,30 tot ƒ 9,50 per m2, met een gemiddelde voor
de veilingdruiven van ƒ 6,80 en voor de koelhuisdruiven van ƒ 8,—. De gemiddelde prijs was iets
hoger dan in 1964. Volgens de gegevens van de
veiling te Naaldwijk was de gemiddelde druivenprijs in 1964 ƒ 2,012 en in 1965 ƒ 2,077 per kg.
b. Perzik en pruim
Het areaal perziken en pruimen liep opnieuw terug.
De groei en de produktie van zowel perziken als
pruimen waren bevredigend. Dank zij aanvankelijk
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7. BLOEMEN
De bloementeelt onderging in 1965 een forse uitbreiding. Dit geldt in de eerste plaats de meer
bedrijfszekere teelten. Het zijn ook deze teelten geweest, die voor een fikse vergroting van de omzet
hebben gezorgd. De veilingomzet steeg met niet
minder dan 33 % tot ruim 46l/ 2 miljoen gulden
voor de drie bloemenveilingen in het gebied.
a. Chrysant
Zowel de teelt van tros- als die van geplozen
chrysanten onderging een uitbreiding. De aanvoer
aan de C.C.W.S. van troschrysanten nam toe met
1.100.000 bos en bereikte 7,2 miljoen stuks, waarvan de gemiddelde prijs gunstig was: 98,5 cent ten
opzichte van 85,5 cent in 1964.Het aantal geplozen
chrysanten steeg met 1,6 miljoen stuks tot 11,1 miljoen, met een gemiddelde prijs van 24,7 cent, wat
lager was dan in 1964, toen gemiddeld 26,6 cent
werd gehaald.
De jaarrondtteelt onderging een belangrijke uitbreiding. Deze teelt vindt men in hoofdzaak op de
betere bedrijven en wordt grotendeels uitgeoefend
in warenhuizen.
Teelttechnisch verliep deze teelt goed, terwijl ook
de afzet bevredigend was, met uitzondering echter
van de periode waarin de normale chrysanten worden aangevoerd. De teelt van deze normale chrysanten ondervond nogal wat moeilijkheden, aanvankelijk ten gevolge van vervroegde knopvorming
en later in de tijd doordat de aanvoer te weinig

gespreid viel. De kwaliteit liet vaak ook veel te
wensen over.
b. Fresia
De aanvoer van fresia's was belangrijk hoger dan
in 1964; voornamelijk als een gevolg van de verlating van de teelt in 1964, waarvan een gedeelte
pas begin 1965 werd geoogst. De gemiddelde prijs
was echter een stuk lager, zodat deze teelt voor veel
telers teleurstellende uitkomsten gaf. Door het
koele zomerweer kwamen de fresia's vroeg in bloei,
zodat de steellengte vaak onvoldoende lang was.
Het aanbod van goed plantmateriaal is groot, de
prijs slechts matig. Bij de in de winter bloeiende
fresia's vindt de toediening van koolzuurgas met
succes plaats.
c. Anjer
De toename van de anjerproduktie was zeer aanzienlijk, nl. van 46,6 miljoen stuks in 1964 tot
55,6 miljoen stuks in 1965. Daarbij bleef de gemiddelde stuksprijs nagenoeg gelijk, nl. 0,145 cent
in 1964 en 0,142 cent in 1965. Naast een belangrijke areaaluitbreiding over het gehele gebied, was
ook de produktie per eenheid van oppervlakte iets
hoger. De kwaliteit van het produkt was goed. Bij
de nieuw-beginnende anjertelers vergist men zich
nog wel eens in de hoeveelheid arbeid die de teelt
vraagt. Nieuwe ontwikkelingen zijn bij dit gewas
op gang, die ook voor onze streek hun betekenis
zullen hebben. Zo kan gedacht worden aan grotere
aantallen planten per m2, waarbij dan het toppen
overbodig is. Jammer is het, dat op een aantal
bedrijven al onmiddellijk na het uitplanten vaatziekte is opgetreden. Verder werden in 1965 weinig
moeilijkheden ondervonden van ziekten. Zowel de
luis- als de spintbestrijding leverde geen speciale
problemen op.

d. Roos
Evenals voor de andere hoofdgewassen bracht 1965
ook een sterke uitbreiding voor de rozenteelt. Daardoor steeg de produktie aan de C.C.W.S. tot 13,5
miljoen stuks in 1965. De produktie van trosrozen
bleef nagenoeg gelijk. De gemiddelde prijs was
gunstig. Deze bedroeg 0,16 cent tegen 0,141 cent
in 1964. Deze hogere prijs is mede te danken aan
het vrij koele weer gedurende de zomermaanden.
Het belangrijkste ras is nog steeds Super Star. Er
komt nu echter meer Baccara, waaraan — marktkundig gezien — een grotere behoefte bestaat.
e. Snijgroen
De teelt van snijgroen, die wat omvang betreft
nogal wisselend is, onderging in 1965 een sterke
uitbreiding. Daardoor was aan de C.C.W.S. de aanvoer 3,9 miljoen bos, tegen 3,3 miljoen bos in
1964. De gemiddelde prijs was belangrijk hoger,
nl. ƒ 0,83 per bos tegen ƒ 0,65 in 1964. Het is ook
dit jaar weer duidelijk gebleken, dat de kwaliteit
van snijgroen geteeld op gespecialiseerde bedrijven
het beste is. Meer en meer blijkt ook, dat snijgroen,
geteeld in combinatie met anjers, een goede werkverdeling geeft.
ƒ. Gerbera
De teelt van gerbera's krijgt in het gebied geleidelijkaan meer belangstelling. In 1965 was de
produktie 2,1 miljoen stuks. De prijzen vertoonden
in beide jaren weinig verschil.
Nieuwe ontwikkelingen bij deze teelt (voornamelijk bodemverwarming) maken het wellicht mogelijk deze teelt in de toekomst met een grotere zekerheid uit te voeren. Er kan dan zeker nog een flinke
uitbreiding worden verwacht.
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Afb. 1 In het Zuidhollandse Glasdistrict neemt de teelt van anjers snel toe
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GROND, WATER EN BEMESTING

De bemesting van anjers
G. B. Buys en J. P. C. Knoppert

In het Zuidhollandse Glasdistrict neemt de betekenis van de anjerteelt snel toe, wat kan worden
gedemonstreerd met de volgende cijfers:
Oppervlakte anjers 1955
Oppervlakte anjers I960
Oppervlakte anjers 1965

15 ha
25 ha
60 ha

Anjers (afb. 1) kunnen op alle grondsoorten worden geteeld. De anjercultuur wordt aangetroffen
op lichte gronden langs de kust, de zwaardere gronden, tot op het veen. Soms wordt in verband met
bodemziekten in bakken geteeld, die doorgaans
gevuld worden met een humeus voedzaam grondmengsel. Voor het grootste deel wordt de teelt uitgeoefend in warenhuizen.
De duur van de teelt is ongeveer twee jaar. In het
algemeen wordt een flinke voorraadbemesting gegeven met vooral organische mest. Tijdens de teelt
wordt door bijmesten met kunstmest het voedingsniveau zoveel mogelijk op een bepaald peil gehandhaafd.
Voorraadbemesting
De noodzakelijke voorraadbemesting is afhankelijk
van de grondsoort. Op lichte gronden is een flink
quantum organisch materiaal vereist om o.m. een
voldoend waterhoudend-vermogen van de bovengrond te waarborgen. Op zwaardere en humeuze
gronden is organische mest evenzeer gewenst en
wel om een verslechtering van de structuur te voor-

komen. Op sommige lichte gronden is, ondanks
het lage organische-stofgehalte, door opstijging uit
het grondwater vaak veel vocht voor de wortels
beschikbaar (opdrachtigheid). Het verdient aanbeveling op deze gronden organische mest toch
flink toe te dienen, te meer als de vochttoestand
van de bovengrond anders niet steeds even goed is.
Anjers worden veelal in het voorjaar geplant. De
organische bemesting wordt echter vaak eerder toegediend, namelijk voor de voorteelt, bijv. sla. Dit in
verband met een betere verdeling van de werkzaamheden. Vlak voor het planten van de anjers
wordt dan nog een relatief geringe hoeveelheid
stalmest doorgefreesd. In tegenstelling tot vroeger
is het algemeen gebruikelijk de organische mest
niet te diep onder te werken; dit met het oog op
het behoud van de structuur in de bovengrond. Er
dient hierbij op gelet te worden, dat de bovengrond
niet te rijk en te zout wordt, anders zou een vlotte
start van de planten worden bemoeilijkt.
De meest gebruikte organische meststoffen zijn:
a. stalmest
b. stalmest gemengd met bolster, zgn. mengmest.
De hoeveelheid, die vooraf gegeven wordt, varieert
van 1500—2500 kg per are. Als men veel organisch materiaal wil geven, is het verstandig een
mengsel van stalmest en bolster te gebruiken. Bij
gebruik van alleen stalmest kan de grond gemakkelijk te zout en te rijk worden. Dit is vooral op
lichtere gronden het geval. Er tegenover staat echter, dat men hier gemakkelijker kan gieten. Twee
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derde deel van de organische mest wordt relatief
diep ondergewerkt (zware frees of spitmachine).
Het overige wordt oppervlakkig doorgefreesd.
Soms is het nodig als voorraadbemesting naast de
organische mest ook nog kunstmest te geven. In
gevallen dat de grond zuur is, moet er worden
bekalkt. Voor de verschillende grondsoorten kunnen de volgende pH-waarden worden aangehouden:
zand en zavel niet lager dan 6,5; klei niet lager
dan 6,8; veen niet lager dan 5,0. Het organische
stofgehalte van de grond is belangrijk bij de beoordeling van de pH.
De organische meststoffen zoals bovengenoemde,
kunnen niet worden vervangen door meststoffen
als bloedmeel en dergelijke, omdat de laatste namelijk geen invloed uitoefenen op de stabiliteit van
de structuur.
Voedingstoestand van de grond tijdens de teelt
Het verloop van de teelt is in grote lijnen als volgt:
De planttijd loopt van februari tot april. Het gewas
groeit na het planten aanvankelijk snel. De grootste
bloemproduktie van het eerste jaar valt in de maanden juni tot en met september. Daarna vermindert
de produktie geleidelijk onder invloed van de afnemende lichtintensiteit. Het dieptepunt valt in de
maand februari. Dan wordt ook de slechtste kwaliteit gesneden (slap). Daarna neemt de groei weer
snel toe. In het tweede groeijaar valt de belangrijkste produktie van mei tot en met oktober. Hierna neemt de groei weer af. Afhankelijk van de
gezondheidstoestand wordt het gewas opgeruimd
aan het eind van het tweede groeiseizoen of aangehouden tot halverwege het derde seizoen.
De opname van water en voedingszouten is het
sterkst in de periode van de grootste bloemenproduktie (afb. 2). In de periode met een geringere
produktie mag evenwel het niveau van de voedingsstoffen in de grond niet lager worden. Integendeel,
liever dient men het wat te verhogen.
Schommelingen in het voedingsniveau leiden tot
kwaliteitsverlies, voortijdige afsterving van het
onderste blad en de achteruitgang van de produktie.
Door de trage reactie van het gewas — traag in
vergelijking met groentegewassen — openbaren
deze verschijnselen zich pas laat. Men is dan onherroepelijk te laat om de bemestingsfout te her-
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stellen. In het onderstaande voorbeeld uit de praktijk wordt een overzicht gegeven van de voedingstoestand gedurende het eerste groeiseizoen.

19/2
12/4
13/5
8/7
13/8
1/10
19/11

Cl

Gloeirest

N

P

K

29
34

0,21
0,38
0,31
0,30
0,31
0,35
0,35

2,8
15,0
11,0
10,0
11,0
12,0
15,0

1,4
6,9

9,7
15,0
13,0
11,0
12,0
16,0
18,0

—
—
34
37
34

—
—
5,8
6,0
5,6

Gedurende de zomer dient de stikstof-kaliverhouding ongeveer 1 :1 te zijn. Enige jaren geleden
heeft het druppelbevloeiingssysteem ons geleerd
dat geregelde toediening van stikstof en kali aan
het irrigatiewater leidt tot produktieverhoging. Om
technische redenen is dit systeem vervangen door

Afb. 2 Goede voedingsomstandigheden
een hoge produktie.

dragen bij tot

de regenleiding. Hiermee kan overigens hetzelfde
worden bereikt, vooral wanneer men werkt met
een concentratiemeter. Afhankelijk van de stevigheid van het gewas moet in de loop van augustus
het kaligehalte worden verhoogd. In de winter is
in het algemeen een stikstof-kaliverhouding van
1 :2 gewenst.
Vooral op lichtere gronden kan gedurende de winter een te zware groei optreden. De anjers worden
daarbij onder invloed van de geringe lichthoeveelheid slap. Door betrekkelijk grote mestgiften
(vroegtijdig) toe te dienen, waarbij kali bijzonder
belangrijk is, kan de sterke groei wat worden afgeremd. Het onderstaande voorbeeld is uit een kas
waar deze sterke groei voorheen een rol speelde.
Het betreft een lichte grond. Het monster is genomen op 23 december.
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Het relatief hoge keukenzoutgehalte werd hier veroorzaakt door het regelmatig gebruik van zout gietwater. In verhouding tot de meeste bloemengewassen is de anjer in volwassen stadium niet zo gevoelig voor zout.
Bïjmestonderzoek
De veranderingen in de voedingstoestand van de
grond zijn vrij goed te controleren met het bijmestonderzoek. Experimenteel is wel vast te stellen, wat
de totale behoefte aan voedingsstoffen is voor een
anjergewas. Waar het echter om gaat is het vast-

stellen van de behoefte op een bepaald moment.
Deze wordt, zoals eerder reeds naar voren kwam,
vooral bepaald door de conditie en de omstandigheden waaronder het gewas verkeert. Daar fouten
in de bemesting zich zo traag doch onherroepelijk
wreken, is een regelmatig volgen van de voedingstoestand van groot belang. Het moet als een normale maatregel worden gezien om iedere maand
tijdens de groeiperiode bij de anjers te laten bemonsteren.
Naast de voedingstoestand van de grond zijn er
andere factoren die invloed op de groei uitoefenen.
Men denke slechts aan licht en temperatuur. De
voedingstoestand van de grond moet aan de andere
omstandigheden worden aangepast. De verhouding
tussen het niveau van stikstof en kali spelen hierin
een belangrijke rol.
Bemestingsproeven
In het verleden zijn vooral op het Proefstation te
Aalsmeer diverse bemestingsproeven met anjers
genomen. Uit deze proeven is een grote invloed van
het element stikstof gebleken en een geringere invloed van de overige voedingsstoffen. Voorts bleek
er een sterke samenhang te bestaan tussen het stikstofgehalte van het blad en de stikstofbemesting
en ook tussen het stikstofgehalte van het blad en
de conditie van het gewas. Onder invloed van de
snel wisselende cultuuromstandigheden bleek de
stikstoftoestand van de grond sterk te kunnen
wisselen. Voorts bleek het gebruik van stalmest
overwegend gunstige aspecten te hebben. Een regelmatig volgen van de voedingstoestand via het bijmestonderzoek wordt aangeraden om de eerdergenoemde fluctuaties in voedingsniveau te vermijden.

Literatuur:
R. ARNOLD BIK:

Stikstofbemesting bij de anjerteelt
Stikstof nr. 35-36, 1962
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Bolsterturven.

Ontstaan, winning, samenstelling en
gebruikswaarde van doorvroren zwartveen
G. A. Boertje

Zowel in de groente- als in de bloementeelt constateren we een toenemend gebruik van doorvroren
zwartveen. Dit zwartveen komt voor in ons eigen
land en in West-Duitsland. De Nederlandse venen
vinden we hoofdzakelijk in Drente (afb. 1). Daarnaast wordt veen gewonnen in Overijssel en in de
Peel. In Nederland zijn nog enkele duizenden ha
zwartveen aanwezig. In West-Duitsland komen
vele tienduizenden ha voor, het merendeel hiervan
in Neder-Saksen.

Ontstaan
Het normale veenpakket — schematisch weergegeven in tabel 1 — heeft een dikte van ongeveer
4 meter. De bovenlaag, een humeuze groeilaag, is
± 30 cm dik. Daaronder bevindt zich ± 1 m witof grauwveen, gevolgd door een zwartveenpakket
van ongeveer 2,5 m. Het oudste veen, het bodemveen, is sterk verteerd. Deze laag is ± 50 cm dik.
Het gehele veenpakket rust op een zandige ondergrond.
Het jonge mosveen is ontstaan uit de planten die
zijn gegroeid boven de waterspiegel. Het oude
mosveen is eveneens ontstaan uit boven de waterspiegel groeiende planten, maar deze waren sterk
afhankelijk van de grondwaterstand. Het bodemveen is ontstaan uit planten die steeds met hun
wortels in het water hebben gestaan. Van de veenvormende planten noemen we het veenmos, het
wollegras en de struik- en dopheide. Ten aanzien

van het klimaat kan gesteld worden dat vooral
warme en vochtige omstandigheden gunstig zijn
voor veenvorming.
Winning
De groeilaag — de vervener spreekt van bonkaarde
— heeft weinig waarde, omdat zij veel struikachtige planten en hun wortels bevat. Bij het vervenen is men wettelijk verplicht de bonkaarde plus
een gedeelte van de wit- of grauwveenlaag terug te
zetten op de zandige ondergrond. Gemengd hiermee levert dit dalgrond op. Onder de groeilaag
treffen we het wit- of grauwveen aan. Van dit veen
worden turven gestoken. Gestoken turf noemt men
bolster. Na een natuurlijke droging op het veld
worden de bolsterturven (afb. 2) gemalen en daarna uitgezeefd. Het door deze bewerkingen ontstane
produkt wordt in de handel gebracht onder de
naam van turfstrooisel. Wordt turfstrooisel in balen
geperst, dan spreekt men van turfmolm. Het zwartveen vertoont zich als de bolsterlaag is verwijderd.
Zwartveen bezit de eigenschappen dat het indrogend is en sterkkrimpt. Van deze eigenschappen
maakt men gebruik bij de winning van brandturf.
Door het zwartveen in de zomer te vervenen, waarbij het in een dunne laag wordt uitgespreid, ontstaat harde turf, die vrijwel geen vocht meer opneemt. Ingedroogd zwartveen is voor tuinbouwkundige doeleinden onbruikbaar. De bereiding van
brandturf is met uitzondering voor koolstofwinning
weinig rendabel meer.
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Ais zwartveen voor het indrogen geheel doorvriest
gaan de indragende eigenschappen voor het merendeel teniet. Om dit te bereiken worden in het najaar op machinale wijze turven gestoken (afb. 3).
Deze natte turven moeten vóór dat zij indrogen
volledig doorvriezen. Geheel doorvroren turf noemt
men wel „smoezeturf". Wordt zwartveen op dezelfde manier uitgespreid als gebruikelijk is voor de
winning van brandturf, dan zijn drie vorstdagen
van —5° C voldoende om het volledig te laten
dóórvriezen. In een normale winter komen vrijwel
altijd drie van dergelijke vorstdagen voor.
Gaat men in de zomer turven steken, dan is de kans
groot dat zij, voordat de vorst invalt, reeds gedeeltelijk zijn ingedroogd. Zoals eerder gesteld neemt
ingedroogd veen weinig of geen vocht meer op.
De op deze manier gewonnen turven zijn ongeschikt voor de fabricage van doorvroren zwartveen. Bij een onjuiste manier van vervenen, waarbij de veenlaag te dik wordt opgezet, kan de vorst
niet voldoende diep doordringen. Dit niet geheel
doorvroren produkt is minder geschikt. Voorts is
de mogelijkheid aanwezig dat de voor brandturf
gestoken turven onvoldoende indrogen. Vaak is

dan de verleiding groot dezegedeeltelijk ingedroogde turven alvast te reserveren voor de winning van
doorvroren zwartveen. Het zal duidelijk zijn dat
ook dit produkt niet aan de eisen van de tuinbouw
voldoet. Een regelmatige controle op het af te
leveren produkt is noodzakelijk.
Zwartveen, gestoken voor de bereiding van doorvroren zwartveen, moet, zoals reeds opgemerkt, in
natte toestand volledig dóórvriezen. Na de winter
worden de turven op het veld gedroogd en daarna
gemalen. Na het malen wordt het veen uitgezeefd.
Doorvroren zwartveen wordt veelal in losse toestand geleverd. In de handel kent men het onder
de merknaam „tuinturf".
Samenstelling
Op het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te
Groningen is nader onderzoek verricht naar de
samenstelling van doorvroren zwartveen. Volgens
dit Instituut — waaraan we onderstaande gegevens
ontlenen — moet doorvroren zwartveen aan de
volgende eisen voldoen:
1. Het produkt moet, uitgegaan van het vochtige

Aß. 3
Het zwartveen
wordt op machinale
wijze gewonnen.
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Tabel 1 Naamgeving veen en veenprodukten
Naamgeving
Veenlaag

Laagdikte

Produkt
Als turf

In het profiel
Groeilaag

0,3m

Bonkaarde

Jong mosveen

1 m

Wit- of
Grauwveen

Oud mosveen

2,5m

Bolster

Turfstrooisel
Turfmolm

Smoezeturf

Doorvroren
zwartveen
„Tuinturf"

Zwartveen
Brandturf

Bodemveen

0,5 m

Dargveen

Zand

5. Het asgehalte mag niet meer bedragen dan
maximaal 5 % van de droge stof.

Proefstation te Naaldwijk worden monsters doorvroren zwartveen geanalyseerd volgens de analysemethodiek van het zogenaamde „Potgrondonderzoek". In 1964 werden als zodanig 24 monsters
onderzocht. De gemiddeld gevonden waarden staan
in tabel 3 weergegeven. Het organische-stofgehalte,
uitgegaan van het droge materiaal, is hoog. Koolzure kalk is vrijwel afwezig. De p H is laag. De
cijfers voor ijzer en aluminium zijn gunstig laag.
Het keukenzoutgehalte en de gloeirest eveneens.
In water oplosbare stikstof, fosfor en kali werden
weinig gevonden. Doorvroren zwartveen bevat iets
aan magnesium. Het mangaancijfer is normaal. Uit
andere onderzoekingen is bekend dat doorvroren
zwartveen arm is aan sommige spore-elementen,
met name molybdeen en koper.

6. De gloeirest (totale zoutconcentratie) mag niet
hoger zijn dan 0,5 % van de droge stof.

Gebruikswaarde

materiaal, meer dan 20 % en minder dan
40 % organische stof bevatten.
2. Na uitdrogen moet het veen minstens 400 gram
water per 100 gram droge stof kunnen opnemen.
3.

Het volume-gewicht, te bepalen aan het luchtdroge materiaal, mag niet hoger zijn dan 21
gram per 100 ml.
Doorvroren zwartveen moet in zekere mate zijn
verteerd. Jong, weinig verteerd veen is turfstrooisel. Een hoge verteringsgraad wijst erop
dat het veen afkomstig is uit diepere lagen.

7. De pH-water moet liggen tussen 3,5 en 4,0.
In tabel 2 geven we enkele gemiddelde analysecijfers van een twaalftal monsters doorvroren
zwartveen die aan bovengenoemde eisen zijn getoetst.
Op het laboratorium voor Grondonderzoek van het

Indien doorvroren zwartveen wordt gebruikt ter
verbetering van de structuur van de grond, dan
kan deze een lagere p H krijgen. Op kalkrijke
gronden kan dit als gunstig worden aangemerkt.
Op kalkarme, zure gronden zal echter een aanvullende kalkbemesting noodzakelijk zijn.
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Tabel 2 Analysegegevens
doorvroren zwartveen)

van het Instituut

voor Bodemvruchtbaarheid

Bepaling

Analysecijfer

Vocht
vochtig

Waterhoudend vermogen van
materiaal

gedroogd

van 12 monsters

Uitgedrukt in

76,3

Waterhoudend vermogen van
materiaal

°/o
g per 100 g droge stof

670

g per 100 g droge stof

490

Volumegewicht

17,5

Verteringsgraad

70

g per 100 ml luchtdroog materiaal

As

2.3

% van de droge stof

Gloeirest

0,39

%> van de droge stof

pH-water

3,7

Tabel 3 Analysegegevens
zwartveen)
Bepaling

Organische stof
Koolzure kalk
pH-water
IJzer
Aluminium
Keukenzout
Gloeirest
N-water
P-water
K-water
Magnesium
Mangaan

van het Proefstation

te Naaldwijk

Analysecijfer

89—
0,1
3,9
0,9
0,8
32
0,27
9,4
3,9
6,0
118
1,3

Proefveldonderzoek heeft aangetoond dat doorvroren zwartveen de stikstof voor een klein deel
vastlegt. In de intensieve glastuinbouw, waar de
gronden vaak rijkelijk van stikstof zijn voorzien,
mag deze stikstofbinding door het veen gewoonlijk worden verwaarloosd. Bij toepassing van doorvroren zwartveen is het vaak gewenst fosfor mede
door te werken. De meststof „Thomasslakkenmeel"
heeft in dezen goed voldaan. In zeldzame gevallen
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(Gemiddelden

(Gemiddelden

van 24 monsters

doorvroren

Uitgedrukt in

°/ovan de droge stof
%> van de droge stof
d.p.m. in het extract
d.p.m. in het extract
mg per 100 g droge grond
°/ovan de droge grond
mg per 100 g droge grond
mg per 100 g droge grond
mg per 100 g droge grond
d.p.m. in het extract
d.p.m. in het extract

kan bij gebruik van grote hoeveelheden doorvroren
zwartveen een aanvullende spore-elementenbemesting gewenst zijn.
Op humusarme, slempgevoelige gronden kan doorvroren zwartveen met goed resultaat worden toegepast. Als algemene regel geldt, zowel voor
groente- als bloementeelt, dat men per 5—8 cm te
verbeteren bovenlaag 1 cm doorvroren zwartveen
nodig heeft.

Voor bloemisterijgewassen die lange tijd achtereen
de grond benutten, zoals rozen, geeft men indien
het organische-stofgehalte van de grond lager is
dan 10 %, per 8 cm te verbeteren grondlaag 1 cm
doorvroren zwartveen. Voor de aanvang van een
anjerteelt kan indien het organische-stofgehalte van
de bouwvoor lager is dan 5 %, ± 5 cm doorvroren
zwartveen worden opgebracht en daarna licht worden doorgewerkt.
Bij eenzelfde m3-prijs van doorvroren zwartveen en
turfstrooisel is de droge stof in het eerstgenoemde
produkt aanmerkelijk goedkoper. Een m 3 doorvroren zwartveen bevat ± 150 kg lucht-droge stof,
een m 3 turfstrooisel daarentegen slechts ± 70 kg.
Door de handel worden mengsels aangeboden van
doorvroren zwartveen met compost of stalmest.
Deze mengsels — onder namen zoals mengcompost,
veencompost en mengmest — zijn over het algemeen voor organische bemesting goed bruikbaar.
Een mengsel van bijv. 50 % doorvroren zwartveen
en 50 % stadsvuilcompost heeft een wat korrelige

structuur. Gewoonlijk geeft men van dergelijke
mengsels 1,5 à 2 m3 per are. Bij gebruik van mengcompost en dergelijke is het gunstig deze niet onder
te spitten maar door de bovenlaag van de grond te
werken.
Voor het samenstellen van potgrond heeft doorvroren zwartveen goede eigenschappen. Het
materiaal is zowel chemisch als structureel vrij constant van kwaliteit. Ten opzichte van baggerveen
heeft het als voordeel dat het vrij is van onkruidzaden. Worden potgrondmengsels samengesteld uit
doorvroren zwartveen en zand in een verhouding
van 10 : 1 — zoals in de praktijk reeds gebeurt —
dan moet aan de bemesting de nodige aandacht
worden geschonken. De kalkbemesting zal sterk
afhankelijk zijn van het koolzure kalkgehalte van
het toe te voegen zand. In alle gevallen is een
bemesting met stikstof, fosfor en kali noodzakelijk.
Daarnaast moet met koper en molybdeen worden
bemest.
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Afb. 1

Grondverbet •ring door het bovenbrengen van goed zand uit de ondergrond.

Grond en water bij de tuinbouwvestiging
in groepsverband
J. C. van Leeuwen en J. J. van Schie

Sinds I960 is er in het Zuidhollandse Glasdistrict
een oppervlakte van 278 ha grond in groepsverband
in gebruik genomen voor tuinbouw onder glas.
Deze onderlinge samenwerking werd veelal daadwerkelijk gesteund door een veilingbestuur, een
gemeentebestuur of een stichting door genoemde
besturen in het leven geroepen.
Samenwerking heeft enkele belangrijke voordelen
ten opzichte van individuele vestigingen. In dit
verband kunnen worden genoemd:
1. Aankoop van grond behoeft niet beperkt te
blijven tot één of enkele hectaren;
2. Ontsluiting en bedrijfsindeling kunnen doelmatiger worden opgezet, ongeacht de oorspronkelijke verkaveling;
3. Egalisatie- en draineringswerkzaamheden kunnen in groter verband worden opgezet en
mechanisch uitgevoerd;
4. Voorzieningen ten behoeve van de waterafvoer
en -aanvoer kunnen beter worden verzorgd;
5. Nutsbedrijven — waterleiding, electriciteit, gas
en telefoon — kunnen soms voorzieningen
treffen die gelden voor openbare wegen.
In dit artikel zal worden ingegaan op enkele ervaringen ten aanzien van de grond en de waterhuishouding.

Grond
De grond van een nieuwe tuinbouwvestiging moet
zoveel mogelijk van gelijke kwaliteit zijn. Grote
verschillen in samenstelling, geschiktheid en hoogteligging geven bij uitgifte van grond moeilijkheden, terwijl men teleurstellingen te gemakkelijk
aan de organisatoren zal wijten. Soms kan door
het verrichten van verbeteringswerken een aantal
van de aanwezige verschillen voldoende worden
genivelleerd. Zo werd achter langs de duinen onder
Monster en Loosduinen op diverse percelen de
grond tot op 4 à 5 m diepte gekeerd met draglines
(afb. 1) of omgespoten met een zandzuiger. De
oorspronkelijk aanwezige minder goede bovengrond, variërend tussen deels zand met een te lage
pH en deels klei of veen, werd hierbij vervangen
door goed kalkhoudend duinzand uit de diepere
ondergrond. Groivden die zelfs voor de veeteelt
minder bruikbaar waren, zijn op deze wijze geschikt
gemaakt voor de zo waardevolle glascultuur.

Voor klei- en zavelgronden moet, in tegenstelling
tot het bovenstaande, worden gesteld dat egalisatie
gepaard gaande met een diepere grondbewerking
tot een minimum moet worden beperkt. De natuurlijke hoogteligging bij deze gronden moet zoveel
mogelijk behouden blijven. Uiteraard moeten plaatselijke hoogteverschillen, greppen, overbodig geworden sloten en dergelijke door egalisatie worden
weggewerkt.
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Afb. 2 Ruim voldoende gietivater tot in de kas (schuur) via een waterdichte

Aanvoer van gietivater
De behoefte aan gietwater is voor bedrijven tot een
oppervlakte van 1,2 ha te stellen op 15 m:i per uur.
Voor grotere bedrijven kan de benodigde waterhoeveelheid gesteld worden op 12 m3 per ha per
uur. Deze hoeveelheid kan dan ook als norm
dienen bij de planning voor centra van tuinbouwvestiging.
Bij het vaststellen van de benodigde inlaat kan de
in de aanvoerkanalen aanwezige voorraad in aanmerking worden genomen. Aan de hand van de
gegevens hieromtrent, de afstand vanaf het inlaatpunt en de toelaatbare stroomsnelheid in het kanaal,
moet de benodigde inlaatcapaciteit worden berekend. Een en ander is met vrij grote nauwkeurigheid vast te stellen.
Het aanvoerkanaal kan zijn een open water, een
betonnen buis of een waterdichte eternieten of
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leiding.

stalen buis. Veelal is een open sloot het geval.
Bezwaren hiervan zijn: kans op vervuiling, vrij
duur onderhoud en vorstgevoeligheid. Daar tegenover staan als voordelen: een vrij grote voorraad
en een goedkopere aanleg. Om tijdens vorst over
voldoende water te kunnen beschikken, moet een
sloot voldoende diepte hebben. Waar weinig stroming mogelijk is, moet de waterhoogte ongeveer
80 à 90 cm zijn. Bij een constante stroming, hoe
gering ook, is 50 à 60 cm waterhoogte voldoende.
Een betonnen buis kan worden gebruikt, wanneer
tussen het punt van aanvoer en het punt van afname op de bedrijven geen groot verschil in waterstand bestaat. Is er sprake van enig hoogteverschil,
dan verdient een eternieten waterleidingbuis de
voorkeur.
In beide gevallen kan het water via de buis gebracht worden tot onder de pomp. Bij een betonnen

Afb. 3 Automatisering

van de waterinlaat is goed mogelijk.

buis zal de waterstand in de pompput overeenkomen met de slootwaterstand. De put moet dan
ongeveer 1 m 3 inhoud hebben, omdat de aanvoer
met enige vertraging op gang komt. Bij de waterdichte leiding is de waterstand bij de pomp afhankelijk van de hoogtedruk. Soms staat het water
in de put tot 50 cm boven het maaiveld (afb. 2).
Het is begrijpelijk dat de voorraad in de put dan
niet groot behoeft te zijn.
Welke van de genoemde systemen de voorkeur
verdient is afhankelijk van de omstandigheden.
Steeds is echter van belang dat vervuiling van het
water voorkomen wordt. Vooral die met zouten en
chemische middelen. Verzouting kan optreden door
het afvalwater van de bedrijven en door pekel van
de wegen. Chemische vervuiling kan o.a. optreden
door het schoonmaken van het glas met fluorhoudende middelen of met Kerol en door het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen. Het ver-

dient daarom aanbeveling het kanalenstelsel voor
de wateraanvoer gescheiden te houden van de
overige watergangen. In velegevallen zal dit weinig
moeilijkheden geven, aangezien de waterstand in
het gietwaterkanaal als regel toch een hoger peil
zal hebben.
Van belang is nog aandacht te besteden aan het
punt van waterinlaat. Zo mogelijk betrekke men
bij voorkeur het water uit een hoger gelegen
boezem van polder of waterschap.
Aan inlaten die gelegen zijn in waterkeringen
moeten eisen worden gesteld om de veiligheid van
de lager gelegen gronden te verzekeren en overtollig inlaatwater uit de polder te weren. Hiertoe
is het noodzakelijk contact op te nemen met het
polder- of waterschapsbestuur, dat veelal de vergunning verstrekt. In deze vergunning worden de
eisen omschreven. Als voornaamste eis wordt ge-
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steld, dat de buis door de kade absoluut waterdicht
is en aan weerszijden voorzien is van een afsluiter,
bijvoorbeeld een spindelschuif, die zich in een
afsluitbare betonnen put bevindt. De sleutel van
de put aan de boezemzijde moet dan blijven berusten bij het polderbestuur.
De regeling van de toevoer wordt veelal met de
hand bediend. In de praktijk zijn echter enkele
goed functionerende automatische schuiven in gebruik. Zulk een schuif wordt door een electromotor
bediend en gecommandeerd door de electroden die
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zijn ingesteld op het gewenste peil om in- en uit te
schakelen (afb. 3).
Conclusie
Het gereedmaken en uitgeven van tuinbouwgronden in groepsverband heeft diverse voordelen ten
opzichte van de individuele vestiging. Aan zo hoog
mogelijke eisen voor de grond en voor de waterhuishouding kan worden tegemoet gekomen, terwijl
de werkzaamheden voor een groot deel machinaal
kunnen worden uitgevoerd.

De waterlozing in glasgebieden
C. J. v. d. Post en C. J. van Leeuwen

De neerslag die op glasopstanden valt, wordt snel
naar het oppervlaktewater afgevoerd. Bij extreme
neerslaghoeveelheden en -intensiteiten kan dit
leiden tot een aanzienlijke stijging van de slootwaterstand. In de zomer van 1964 kwamen op
enkele bedrijven zelfs inundaties voor, doordat de
neerslag niet snel genoeg kon worden afgevoerd.
Bij nieuwe vestiging van bedrijven, in het bijzonder
wanneer planning plaatsvindt in groter verband,
neemt men ook de waterafvoer hierin op. De normen die men voor de waterafvoer aanlegt worden
bepaald door de neerslag en de inrichting van het
gebied. Deze normen kunnen ook in toepassing
worden gebracht in bestaande tuinbouwgebieden.
In dit artikel zal worden besproken, hoe de normen worden vastgesteld en welke maatregelen er
nodig zijn om een goede afwatering in een gebied
mogelijk te maken en in stand te houden. Er zal
gebruik worden gemaakt van gegevens uit het
Zuidhollandse Glasdistrict.

Er is een tabel opgesteld voor de frequentie waarmede neerslaghoeveelheden van 20, 30 en 40 mm
per etmaal kunnen worden verwacht in de verschillende maanden van het jaar (tabel 1).
Hoe vaak bijvoorbeeld in de maand juni een neerslaghoeveelheid van 30 mm kan worden verwacht
is als volgt af te lezen. De in de tabel opgenomen
Tabel 1 Procentenberekening van kans op tenminste
20, 30 of 40 mm neerslag die valt per etmaal in de
afzonderlijke maanden van het jaar
Neerslaghoeveelheden
20 mm
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Neerslag
Als een zware regenbui wateroverlast veroorzaakt,
gedurende enkele uren levert dit in het algemeen
geen schade op voor de gewassen. Duurt de wateroverlast evenwel één of meer dagen, dan zal, afhankelijk van het seizoen, wèl schade kunnen optreden. Om een inzicht te verkrijgen in de frequentie van extreme neerslaghoeveelheden zijn de neerslaggegevens van het regenstation Scheveningen,
bewerkt door het K.N.M.I. * ) , nader geanalyseerd.

0,30
0,14
0,30
0,26
0,67
0,91
1,13
1.93
1,57
1,65
0,48
0,60

30 mm

40 mm

—
—

—
—
—
—

0,04
0,12
0,35
0,29
0,75
0,39
0,13
0,13
0,04

0,04
0,04
0,12
0,13

—
—

::

') Frequentie-tabellen voor K-daagse neerslagsommen.
Station Scheveningen (periode 1877—1953).
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waarde van 0,35 wil zeggen dat op 0,35 % van
de dagen in juni in één etmaal tenminste 30 mm
water valt. De maand juni telt 30 dagen; dan komt
Op 30

0,35
100

0,11 dagen per maand, dus op

één junidag per negen jaar 30 mm neerslag per
etmaal voor.
Het zal opvallen, dat neerslaghoeveelheden van
30 en 40 mm per etmaal vrijwel alleen gedurende
de zomermaanden kunnen worden verwacht. Zware
neerslag komt dus overwegend voor in die perioden, waarin de activiteit van de planten hoog is.
Kans op schade door wateroverlast is dan groot.
Daarom zal worden nagegaan, hoe vaak 30 of 40
mm per etmaal in de periode van juni tot en met
september kan worden verwacht. Voor wat betreft
30 mm kan uit de percentages en het aantal etmalen per maand waarop ze betrekking hebben
voor de onderhavige periode een waarde van 0,54
etmalen worden berekend, ofwel ruim eenmaal per
twee jaar, dat een zodanige neerslag voorkomt. Op
een zelfde manier kan de kans van één op tien jaar
worden berekend voor een neerslaghoeveelheid van
40 mm per etmaal in de periode juni-september.
Bezien we de neerslag in de zomer van 1964 tegen
de achtergrond van de hiervoor berekende kanswaarden, dan blijkt duidelijk welk een uitzonderlijke positie dat jaar inneemt (tabel 2). Vier maal

Tabel 2 Zware neersL
van 1964

te Naaldwijk in de zomer
Neerslag in mm

Datum

19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
8 augustus
9 augustus
19 augustus

Per
etmaal
42,1
8,7
2,8
30,6
22,8
30,2
30,5

Periode van
ennkele etmalen

\ 84,2
)
j 53,0

werd een neerslag van 30 mm of meer afgetapt en
éénmaal meer dan 40 mm. Op de dagen 19-22 juni
1964 viel er te Naaldwijk zelfs 84,2 mm. De wateroverlast hield hierdoor lang aan, wat op enkele
bedrijven aanleiding gaf tot schade aan de gewassen.
Uiteraard komt niet de gehele neerslaghoeveelheid
als waterbezwaar ten laste van het gebied. In het
etmaal waarin de neerslag valt, vindt ook afvoer
plaats. In de meeste polders is de maalcapaciteit
12 tot 16 mm per etmaal. Dus als er meer neerslag
valt, zal dit leiden tot verhoging van de slootwaterstand.

Afb. 1
Waar glas staat ontbreekt
de natuurlijkewaterberging.
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Afb. 2
Via goten en kokers wordt
deneerslag snelvan hetglas
op de slootgeloosd.

Verhoging van de slootwater stand
bij zware neerslag
In een gebied met veel glas moet de neerslag voornamelijk worden geborgen in de sloten (afb. I ) .
Grond onder glas kan namelijk niet als tijdelijke
buffer fungeren, terwijl de neerslag van de glasopstanden hetzij rechtstreeks of via afvoerkokers
snel naar open water wordt afgevoerd (afb. 2).
Tijdelijke stijging van het slootpeil heeft doorgaans weinig of geen invloed op de grondwaterstand. Vele glasopstanden zijn niet rechtstreeks op
sloten gedraineerd en slootkanten zijn over het al-

gemeen weinig doorlatend. Bij een gegeven hoeveelheid neerslag hangt de stijging van de slootwaterstand dan ook in hoge mate af van de verhouding tussen de oppervlakte aan glas en die aan
open water. Van belang is het rekening te houden
met uitbreiding van de glasopstanden op de bedrijven en de maximaal bereikbare oppervlakte glas
als maatstaf te kiezen. In enkele gebieden van het
Westland is door veldwaarnemingen vastgesteld,
welk percentage van de totale oppervlakte wordt
ingenomen door open water, welk percentage door
glasopstanden en hoeveel glas er maximaal nog bij
zou kunnen komen (tabel 3).

Tabel 3 Oppervlakte glas en open water in enkele gebiedenvan bet Westland
Naam en ligging

Oppervlakte

%>

%> glas bij max.

van het gebied

inha

glas

uitbreiding

57,4
55,7
91,9
11,2
75
160

64,3
43,1
51,1
45,9

80,0
71,1
76,4
76,3

—

—

Nieuwe Tuinen, Honselersdijk
Poelpolder, 's-Gravenzande
Kerktiend en Polanen, Monster
Gedeelte van Kerktiend, Monster
Woudse droogmakerij
Hoefpolder, De Lier

°/o
oppervlakte
water
8,4
3,4
7,6
2,8
4,4
2,5
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Men dient in de oudere glasgebieden, vooral in het
Westland, rekening te houden met een uitbreiding
van het glasareaal tot 70 à 80 % van de kadastrale
oppervlakte. Ook de neerslag op gebouwen, wegen,
paden en erven komt snel ten laste van de sloten,
evenals de neerslag in de sloten zelf, zodat bij
maximale uitbreiding van de glasopstanden 80 tot
90 % van de oppervlakte een snelle waterlozing
heeft. Bij nieuwe tuinbouwvestigingen wordt er
naar gestreefd wat meer grond vrij te houden, waarbij de maximale glasbezetting op 65 % wordt gesteld. Dan zal van 70 à 75 % van de oppervlakte
een snelle afvoer van de neerslag plaatsvinden.
De samenhang tussen de diverse factoren die van
invloed zijn op de slootwaterstijging, kan als volgt
worden samengevat: De stijging van het slootpeil
(S) is groter naarmate het percentage glas ( G ) en
de neerslag minus afvoer ( N — A ) groter zijn en
naarmate het percentage open water ( W ) geringer
is; ofwel in formule:

S =

G x (N—A)
W

Door toepassing van deze formule hebben wij de
volgende conclusie kunnen trekken.

Op bedrijven die 60 cm uit het slootpeil zijn gelegen, zullen bij maximale uitbreiding van de glasopstanden, in een gebied waarin 3 à 4 % of minder
open water voorkomt, enkele malen per tien jaar
inundaties kunnen optreden. In gebieden met nog
minder open water zal derhalve een lagere slootwaterstand of een zwaardere bemaling gewenst zijn.
Daarnaast is het van belang, dat de toestroming
tot de punten van lozing zo min mogelijk belemmeringen ondervindt. Aan het slootonderhoud
dient dus de nodige aandacht te worden besteed.
Bij de toetsing van het voorgaande aan omstandigheden in de praktijk blijkt, dat de situatie in nieuwe
tuinbouwvestigingen aanzienlijk verschilt van die
in oudere tuinbouwgebieden. Deze beide typen
tuinbouwgebieden zullen dan ook afzonderlijk
moeten worden besproken.
Waterberging en -afvoer
in nieuwe centra van glastuinbouw
In een nieuw centrum van tuinbouw onder glas,
waar de vestiging van de bedrijven volgens een
vooropgezet plan geschiedt, wordt de wateraan- en
afvoer in de planning opgenomen. Hierbij kunnen
de criteria die in het voorgaande zijn ontwikkeld,
zeer goed worden gerealiseerd.

Afb. 3
De moderne
slootreinigingsmachine
werkt snel en grondig.
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Voorop kan worden gesteld dat in een nieuw centrum van tuinbouwbedrijven de aanvoer van het
gietwater zo mogelijk gescheiden wordt gehouden
van sloten waarop het afvalwater van bedrijf en
woning wordt geloosd. De aanvoersloten die als
regel voor langs de bedrijven lopen, hebben dan
geen betekenis voor de waterberging in het gebied.
Wèl van betekenis zijn de watergangen tussen en
achter de bedrijven, waarbij de sloten tussen de
bedrijven een breedte hebben van tenminste 1,5 m
op de waterlijn en die achter langs de bedrijven
ongeveer 4 m breed zijn. Een drietal systemen is
mogelijk, te weten:

•»nra

1. Tussen alle bedrijven scheidingssloten bij perceelsafmetingen van bijvoorbeeld 60 x 200 m,
hetgeen leidt tot een oppervlakte open water
van ongeveer 3,5 % .
2. Om en om een perceelscheidingssloot en een
afvoerkoker of -goot tussen telkens twee bedrijven, waarbij de oppervlakte open water
2 à 2,5 % bedraagt.
3. Alleen afvoerkokers of -goten tussen de bedrijfseenheden, waarbij de mogelijkheid van
waterberging zeer klein wordt. Door de sloot
achter langs de bedrijven breed aan te leggen
en eventueel elders in het gebied extra waterbergende oppervlakte te scheppen kan voldoende bergingscapaciteit worden verkregen.
Bij de drie indelingssystemen neemt in de aangegeven volgorde het grondverlies aan sloten af,
evenals de kosten aan slootonderhoud.
Om regelmatig slootonderhoud, liefst machinaal
(afb. 3), mogelijk te maken, zou het wenselijk zijn
dat langs elke sloot aan één zijde een strook van
tenminste 3 m onbebouwd werd gelaten. Dit brengt
extra grondverlies met zich mee en de noodzaak om
verwildering en vervuiling van deze strook grond
te voorkomen.
Uit een oogpunt van slootonderhoud en van flexibiliteit van het bedrijfsindelingsplan gaat uiteraard
de voorkeur uit naar het derde indelingssysteem.
Naarmate het percentage open water geringer is,
moet het slootpeil echter lager zijn en zullen zwaardere eisen gesteld moeten worden aan de waterlozing van het gebied.
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Afb. 4 Een talud-maaierdie weinig ruimte vraagt.

Waterberging en -afvoer in oudere centra
In de oudere tuinbouwgebieden vormt de oppervlakte aan open water als regel een vaststaand gegeven. Gezien de verschillen in waterhuishouding
tussen het boezemland van Delfland en de polders
met veel tuinbouw zullen deze gebieden na elkaar
worden besproken. In de tuinbouwgebieden die.
voorkomen in het boezemland van Delfland, is
over het algemeen veel open water aanwezig (zie
tabel 3). Van plaats tot plaats zijn er uiteraard aanzienlijke verschillen mogelijk. Door het dempen
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van sloten ten behoeve van ontsluiting is er plaatselijk nogal wat oppervlakte aan water verdwenen.
Waar de sloten alleen een bergingsfunctie vervullen voor het boezemland, behoeft dit echter niet
verontrustend te zijn. Het overtollige water van de
polders moet echter ook op de boezem worden geloosd. De boezem moet daarom veel bergingsvermogen hebben. Mede om dit te realiseren, overweegt Delfland om de hoofdwatergangen te verruimen en de bemalingscapaciteit op te voeren. Het
onderhoud van sloten tussen de bedrijven laat over
het algemeen te wensen over, wat de waterberging
en de snelle afvoer van water aanzienlijk belemmert. In polders waar tuinbouwvestiging van
betekenis is, zijn er doorgaans meer moeilijkheden
met de waterhuishouding dan in het boezemgebied.
De bedrijven zijn in de polders gevestigd zonder
dat er veel aan de verkaveling is gewijzigd, zodat
de oorspronkelijke poldersloten zowel voor berging
als voor afvoer van het water, afkomstig van het

60

glas, moeten dienst doen. Op zichzelf kan het
percentage open water van 3 à 4 % (wat gemiddeld voorkomt) voldoende zijn voor de waterberging, maar doordat vele percelen in diverse polders zich over grote lengten uitstrekken, vindt de
afvoer naar het gemaal niet snel genoeg plaats, te
meer daar de sloten meestentijds zwaar begroeid
zijn. Bovendien hebben vele sloten tevens een
functie in de aanvoer van het gietwater. In de
zomer wordt daarin het water plaatselijk kunstmatig hooggehouden door dammen of schotten.
Het is duidelijk dat hierdoor wateroverlast in de
hand wordt gewerkt. Het zal niet eenvoudig zijn
een zo geschetste situatie afdoende te verbeteren,
omdat zowel in het aan- als in het afvoersysteem
veranderingen moeten worden aangebracht. Het
zou gewenst zijn voor dergelijke polders een planning op te stellen, waarbij de in dit artikel gehanteerde gegevens als leidraad zouden kunnen
dienen.

1. ROUTINE-ONDERZOEK
I N VERBAND MET VOORLICHTING

a. Chemischgrondonderzoek
In het jaar 1965 werden 3542 grondmonsters méér
ontvangen dan in 1964. De onderstaande tabel geeft
een specificatie van de ingezonden praktijkmonsters

van de laatste drie jaar. Evenals in 1964 was de
toename van monsters voor onvolledig onderzoek
het grootst. In het consulentschap 's-Gravenhage
werden 82 % van de monsters gestoken door monsternemers. Het abonnementsbijmestonderzoek omvatte ruim 60 c/o van het totale bijmestonderzoek.
Het aantal proefveldmonsters bedroeg 4618, dat is
34 méér dan in 1964. Deze proefveldmonsters zijn
niet in navolgende specificatie opgenomen.

Volledig onderzoek

R.T.C. 's-Gravenhage
Overige R.T.C.'s
Buitenland
Diversen

Onvolledig onderzoek

1963

1964

1965

1963

1964

1965

7281
5140
325
150

8256
6155
306
155

7702
6695
396
69

7743
5794
62
10

9021
8361
93
7

9772
11149
108
5

12896

14872

14862

13609

17482

21034

b. Projielonderzoek
In 1965 werd van 10 objecten met een gezamenlijke oppervlakte van 60 ha de geschiktheid voor
tuinbouw bepaald. Adviezen voor verbetering van
grond en waterhuishouding werden verstrekt voor
129 bedrijven met een totale oppervlakte van
139 ha. Voorts werden deze adviezen gecombineerd
verstrekt voor 42 objecten met een oppervlakte
van 204 ha. In totaal derhalve 181 objecten met
een gezamenlijke oppervlakte van 403 ha. Daarnaast werden in verschillende gevallen, al of niet
in samenwerking met de rayonassistenten, mondelinge adviezen gegeven.
Evenals in voorgaande jaren werden verscheidene
adviezen verstrekt voor afvoerbuizen van regen- en
aanvoerleidingen van gietwater.
c. Onderzoek i.v.m. verontreiniging van water
De zoutgehalten van het oppervlaktewater in het
Zuidhollandse Glasdistrict zijn het afgelopen jaar
over het algemeen gunstig laag geweest. In de
maanden oktober en november werden de hoogste
chloorgehalten gemeten, maar de grenswaarde voor
de tuinbouw gesteld op 300 mg per 1 werd ook in

deze maanden slechts incidenteel overschreden.
Deze gunstige situatie was voornamelijk te danken
aan de grote regenval en de daarmee gepaard
gaande hoge rivierstand.
In afwijking van de algemeen gunstige situatie was
de kwaliteit van het oppervlaktewater vaak minder
goed in de omgeving van Delft. Wegens lozing van
brak water door de Delftse industrie werden in de
gehele omgeving van de stad in het oppervlaktewater hoge chloorgehalten gevonden. Vooral in de
zomermaanden is dit het geval geweest, toen meermalen chloorgehalten gemeten werden van meer
dan 600 mg per 1.
De zoutekwel achter de zeewaterkering, die zich
bevindt tussen Monster en 's-Gravenzande, bleef
een probleem vormen voor de daar ter plaatse gevestigde tuinbouw. Door het Hoogheemraadschap
Delfland werd hieraan veel aandacht geschonken,
maar een afdoende oplossing werd nog niet gevonden. Ook in Zuidplaspolder, de polders Noordland-Nieuwland en de polder Het Waalblok en
rond de vuilstort aan de Bloemenlaan te 's-Gravenzande werd het oppervlaktewater regelmatig bemonsterd, om de verzilting in deze polders door
optredende kwel te controleren.
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In het afgelopen jaar is een begin gemaakt met
het microbiologisch onderzoek van oppervlaktewater. Hiervoor werden verschillende methodieken
ontwikkeld en een begin werd gemaakt met een
inventarisatie van het oppervlaktewater op bepaalde plaatsen in de boezems van Delfland, Rijnland, Schieland en in enkele polders.

a. Meerjarige grondbewerkingsproej
De vergelijking van vijf grondbewerkingsmethoden
die sedert 1962 op vier bedrijven heeft plaatsgevonden, is in 1965 slechts op één bedrijf voortgezet. Tussen de verschillende behandelingen hebben zich geen merkbare verschillen in groei en
ontwikkeling van het tomategewas voorgedaan.
Een aanvang is gemaakt met een proef waarbij 26
bedrijven zijn betrokken. Hiervan liggen er 10 in
de Kring en 16 in het Westland. De bedrijven zijn
zodanig gekozen, dat een aantal verschillende
grondsoorten in de proef is opgenomen. Gedurende
vijf jaren zal de invloed worden nagegaan van uitsluitend grondbewerken met de freesmachine ten
opzichte van de normale bewerkingen op de betreffende bedrijven. Teelten met toepassing van
broeiveuren zullen worden vermeden. Bij de aanvang van de proef is van elk bedrijf een grondmonster genomen voor een slibanalyse en voor
chemisch onderzoek.

kelderpompen zijn de beste. De ervaringen met
goedkope typen waren minder goed. Veelal had
men binnen één jaar na de aanleg reeds storingen.
De indruk bestaat dat de levensduur van een
kelderpomp zeker niet groter is dan 6 àlO jaar.
De normale centrifugaalpomp met een zuigleiding
wordt nog weinig gebruikt, maar voldoet in het
algemeen vrij goed. Hoewel kelderpompen duur
zijn in aanschaf, hebben ze het voordeel dat ze
niet vorstvrij behoeven te staan en dat dit type
pomp nooit afloopt. Een gewone centrifugaalpomp
is belangrijk goedkoper, maar moet wèl vorstvrij
staan. Dit type kan wel aflopen, hetgeen in de
praktijk echter weinig blijkt voor te komen. Bij
vorstvrije opstelling heeft het dan ook geen enkel
bezwaar zo'n pomp te gebruiken.
De pompcapaciteit is doorgaans voldoende groot.
Deze is voor kelderpompen van l/2 tot 1 pk ook
voldoende bij het doorspoelen. Enkele kleine pompjes hebben wèl een voldoende capaciteit voor normale drainage, doch niet bij het doorspoelen.
De afvoer van de drains, omgerekend per gedraineerde oppervlakte, was het grootst in zandgrond
en kleiner bij achtereenvolgens zavel, klei en veen.
Niet alle verschillen waren betrouwbaar, wel echter
die tussen zand en zavel enerzijds en klei en veen
anderzijds. De normale afvoer van de drains over
alle grondsoorten bedroeg gemiddeld 15,4 m 3 per
hectare per etmaal en de afvoer van alle betreffende
putbemalingsinstallaties bijna 10 m 3 per object per
etmaal. Bij doorspoelen of direct na het gieten was
de drainafvoer ca. 5,5 maal zo hoog als normaal.

b. Drainagemetputbemaling
In 1965 werden waarnemingen verricht bij een
70-tal putbemalingsinstallaties op verschillende
grondsoorten in het Zuidhollandse Glasdistrict.
Inlichtingen werden ingewonnen omtrent de ervaringen met de gebruikte motorpompen. Verder
werden telkens de afvoer van de pomp en de afvoer van de drainage gemeten;dit laatste drie maal.
Hoewel men eenstemmig zeer tevreden is met putbemaling, laat de werking van de algemeen gebezigde pomp, de kelder- of dompelpomp, vaak
te wensen over. Dit is verklaarbaar, doordat de
omstandigheden voor deze pomp, in of vlak boven
een put, bijzonder ongunstig zijn en daarbij het
onderhoud meestal te wensen over laat. De duurste

c. Metingen van waterverbruik
Van planten, in potten opgekweekt, is door continu registratie van het gewicht, vastgesteld het
gewichtsverlies door verdamping. Daartoe waren
de potten geplaatst op een in de grond ingegraven
balans. De balans was voorzien van een hefboom,
waardoor registratie van de gewichtsveranderingen
mogelijk was op een weekstrook.
Begin april werd bij sla, 1 à 2 weken voor de
oogst, een gemiddeld waterverbruik van ruim 80 g
per dag gemeten bij een topverbruik van 135 g,
ofwel een gemiddelde verdamping van 1,65 mm
en een maximum van 2,70 mm per dag. Gedurende
enkele uren midden op een zonnige dag was de

2. WATER- E N LUCHTHUISHOUDING
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verdampingsintensiteit zelfs 0,56 mm per uur. Bij
een najaarsteelt lag het verdampingsniveau aanzienlijk lager; in november, de laatste maand voor
de oogst, varieerde het van 0,2 tot 0,4 mm per dag.
De planten op de weegschaal waren toen evenwel
achter in groei op de rondom in de kasgrond
staande. Bij het bereiken van een gewicht van 50 g
hadden de planten 750 g water verdampt, ofwel
ongeveer 15 mm.
De metingen die in mei en augustus met tomaten
zijn verricht, leverden geen bruikbare kwantitatieve
gegevens op, doordat de planten op de weegschaal
in groei achterbleven bij die in de omgeving. Opmerkelijk was, dat in beide perioden gedurende de
nachturen vrijwel steeds nog enig gewichtsverlies
werd geconstateerd.
d. Tuinturf-bekalkingsproeven bij tomaat
De proeven met het door de grond werken van al
dan niet bekalkte tuinturf werden voortgezet met
tomaten. Proefveld: twee vakken A en B, elk van
16 proefveldjes, behandeld als volgt:
Code

Behandeling

00

Geen tuinturf en geen kalk

T0

5 m 3 tuinturf per are

Tl

5 kg koolzure kalk per m 3 turf

T2

5 m 3 tuinturf per are en
20 kg koolzure kalk per m 3 turf

Van proefvak A met de tuinturf vóór de tomaten
en proefvak B vóór een eventuele voorteelt, in het
afgelopen jaar sla, waren de gemiddelde opbrengsten:

Proefvak B
kg
per plant

Ie soort

°/o
Botrytis

00
T0
Tl
T2

2,90
2,96
3,00
3,01

82
81
81
80

5,7
6,2
7,0
7,5

Gemiddeld

2,97

81

6,6

De kg-opbrengst werd niet betrouwbaar beïnvloed
door de behandelingen. Het percentage Botrytis op
proefvak A en het percentage Ie soort op proefvak B werden bijna betrouwbaar beïnvloed door de
behandelingen.
e. Proeven met compost bij tomaat
In twee koude warenhuizen te 's-Gravenzande, één
op zand- en één op kleigrond, zijn proeven genomen met stadsvuil- en stadsvuilveencompost bij
tomaat. De gegeven hoeveelheden van beide compostsoorten waren: 0, ll/j, 2l/ 2 en 5 ton per are.
De compost werd door de grond gefreesd. In beide
warenhuizen werd een ruime bemesting met kunstmest gegeven, die per proefveld voor alle veldjes
gelijk was. In het warenhuis op zandgrond werden
de tomaten later uitgeplant dan in het warenhuis
op kleigrond. Hierdoor was op zand de opbrengst

Opbrengst aan tomaten in kg per plant
Proef op zandgrond
Hoeveelheden
in tonnen
per are

Proefv ik A

%>

Code

Code

kg
per plant

0
/o
Ie soort

Botrytis

0

00
T0
Tl
T2

3,10
2,88
3,00
3,03

83
82
79
83

5,4
5,6
7,2
6,1

5

Gemiddeld

3,00

82

6,1

Gemiddeld

Stadsvuilcompost

Stadsvuilveencompost

Gemiddeld

2,18
2,32
2,07
2,01

2,16
2,30
2,19
2,25

2,17
2,31
2,13
2,13

2,15

2,23

2,19
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Grondafde,

Proef op kleigrond
Hoeveelheden
in tonnen
per are
0

134
5
Gemiddeld

Stadsvuilcompost

Stadsvuilveencompost

Gemiddeld

3,99
3,92
4,11
3,68

4,01
4,00
4,10
4,18

4,00
3,96
4,11
3,93

3,92

4,07

4,00

De grootste opbrengst op zandgrond en bij beide
compostsoorten werd verkregen bij Wfó ton per are
en op kleigrond bij zowel 2l/ 2 ton stadsvuilcompost
als 5 ton veencompost.
De veencompost gaf gemiddeld een iets hogere
produktie dan stadsvuilcompost. Dit verschil was
in de proef op kleigrond bijna betrouwbaar.

met cacaodoppenbij tomaat

Cacaodoppen werden getoetst op hun gebruikswaarde om structuurval in de looppaden tegen te
gaan bij een tomateteelt. Per m 2 looppad werd 3 kg
cacaodoppen aangebracht.
Het materiaal is gemakkelijk aan te brengen, heeft
een niet te onderschatten voedingswaarde en kan
er toe bijdragen de grond in goede structurele conditie te houden. Daarnaast staan als nadelen dat
de doppen vrij sterk schimmelen, gemakkelijk verspoelen en na gieten het pad glad maken.
h. Vergelijkingvan komkommers opstrobalen
en opbroeiveuren
In een stookteelt (pootdatum 13 januari, ras Sporu)
werden de volgende behandelingen uitgevoerd:
Teelt op broeiveuren:
1. Normale snoei;
2. Na half april niet meer snoeien;
3. Na half mei niet meer snoeien;

ƒ. Compostproeven bijtomaat op rivierklei
In vier warenhuizen met tomaten op rivierklei
(Bommelerwaard) zijn proeven genomen met verschillende hoeveelheden stadsvuilveencompost.
Deze hoeveelheden waren: 0, 2l/2, 5 en 10 ton
per are. De opbrengsten in kg per plant staan in
bijgaande tabel weergegeven.

Ton veencompost per are
Plaats

0

2Vi

5

10

Hedel
Hedel
Ammerzoden
Velddriel

3,14
2,38
2,49
2,20

3,05
2,48
2,48
1,90

2,95
2,57
2,48
1,87

2,84
2,56
2,59
2,05

Op drie van de vier proefvelden werd geen betrouwbare invloed van de veencompost geconstateerd. Wat betreft de eerstvermelde proef, hier was
de negatieve invloed van de veencompost betrouwbaar.
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4. Zijscheuten in een jong stadium om en om wegnemen.
Teelt op strobalen:
5. Geen grond op de baal;
6. Grond rondom de potkluit;
7. Regel grond over de baal;
8. Regel grond over de baal. De anorganische bemesting vervangen door bloedmeel.
De gietwaterhoeveelheden waren aanvankelijk gelijk voor de strobalen en de broeiveuren, waardoor
bij de eerste in het begin droogte en na meer gieten
stikstofgebrek optrad. Dit had hier een trage start
tot gevolg. De snoeibehandelingen en de grondhoeveelheden op de strobalen hebben weinig of
geen invloed gehad op de gewasgroei. In de
tabel op pag. 65 staat de oogst tot en met 22 juni
weergegeven.
Tussen de verschillende strobaal- en broeiveurobjecten zijn geen betrouwbare onderlinge verschillen waargenomen ten aanzien van het aantal
vruchten, gewichtsopbrengst per plant en het gemiddeld vruchtgewicht. De snoeibehandelingen op

Behandeling

Aantal vruchten
per plant

Percentage
stekvruchten

Geschat gewicht
in kg/plant x)

Geschat gemiddeld
vruchtgewicht
ing1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

35,8
34,9
35,5
34,8
33,1
32,5
34,1
32,8

15,4
13,2
12,9
13,2
15,6
15,3
15,6
14,4

12,3
12,3
12,7
12,6
11,1
10,8
11,4
11,2

407
406
410
416
396
393
398
400

de broeiveuren tezamen geven een groter aantal
vruchten, een hoger gemiddeld vruchtgewicht en
gewicht per plant en een lager percentage stek ten
opzichte van alle strobaalbehandelingen. Mogelijk
moeten deze verschillen worden toegeschreven aan
de minder juiste gietmethode op de strobalen.
De vereenvoudigingen van de snoeibehandelingen
(om en om wegnemen van zijscheuten in een jong
stadium en vroeg stoppen met de snoei) hebben
geen oogstreductie, maar wel een belangrijke arbeidsbesparing tot gevolg gehad.
i. Tuinturf-bekalkingsproeven

bij sla

In het permanente bemestingswarenhuis zijn dt
proeven voortgezet met het doorwerken van al dan
niet bekalkte tuinturf. De navolgende proef loopt
over een aantal jaren. Het proefveld bestaat uit
twee vakken (A en B), elk met zestien proefvakjes.
Op vak A wordt de tuinturf steeds na de sla en
vóór de tomaten gegeven. Op vak B steeds vóór
de sla en na de tomaten. De behandelingen zijn:

Code
00
T0
Tl
T2

Behandelingen
Geen tuinturf en geen kalk
5 m 3 tuinturf per are
5 m 3 tuinturf per are en
5 kg koolzure kalk per m 3 turf
5 m 3 tuinturf per are en
20 kg koolzure kalk per m s turf

1

) Bepaald naar de op het oog geschatte
sorteringsgewichten

gemiddelde

De gemiddelde kropgewichten in grammen zijn in
de tabel weergegeven.
Code

Proefvak A

Proefvak B

00
T0
Tl
T2

243
237
241
242

233
242
241
236

Gemiddeld

241

238

De verschillen in de gemiddelde kropgewichten
zijn niet betrouwbaar beïnvloed door de behandelingen.
;. Broeiwaarde van cacaodoppen

Om een indruk te krijgen van de gebruikswaarde
van cacaodoppen als broeimateriaal werd een proef
aangelegd bij meloenen, ras Ogen. Vergeleken
werden wèl of géén broeiveur. Per strekkende meter
broeiveur werden 14,6 kg cacaodoppen aangebracht.
Uit temperatuurgegevens kon worden afgeleid, dat
de broei van de doppen gering was.
k. Structuurverbetering

van humusarme

zavelgrond

In vervolg op potproeven in 1964 werden het afgelopen jaar op twee bedrijven op slempige, kalkrijke, humusarme zavelgrond te Moerkapelle in pas
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gebouwde warenhuizen tuinturf en veencompost,
elk in twee hoeveelheden, door de bovengrond gemengd. De proefobjecten waren:
Controle
3 m3 tuinturf
6 m3 tuinturf
3 m3 veencompost
6 m3 veencompost

per are,
per are,
per are,
per are.

Het door de tuinders zelf aangewende organische
materiaal — op het ene bedrijf 2 m3 stalmest en
op bet andere 1,2 m3 champignonmest per are —
werd ook in de proefvakken gegeven. Alle materiaal werd met een spitmachine door de grond
gewerkt. Daar de grond in de nieuwe kassen nog
stug was, verliep de menging slecht. Na een jaar
had degrond een flinke structuurverbeteringondergaan. Dit wasook in decontrole-objecten het geval,
hoewel voor het oog in mindere mate dan in de
tuinturf- en veencompost-objecten. In de opbrengsten van de geteelde stooktomaten en herfstkomkommers zijn geen belangrijke verschillen voorgekomen. In de komende jaren zal de nawerking
van de behandelingen op grond, groei en opbrengst worden nagegaan.
3. POTGRONDONDERZOEK
a. Stikstofwerking

van

metaalammoniumfosfaten

In een grondmengsel van Vinkeveens veen en
turfstrooisel in de verhouding 1 : 1 , waarin tomateplanten werden opgekweekt, is de stikstofwerking
van magnesium- en mangaanammoniumfosfaat vergeleken met die van kalkammonsalpeter. De hoeveelheden stikstof varieerden van 25 tot 250 g
per m3 potgrond. Het hoogste plantgewicht werd
verkregen bij 200 g stikstof in de vorm van kalkammonsalpeter. Magnesiumammoniumfosfaat vertoonde een geringere stikstofwerking dan kalkammonsalpeter. Mangaanammoniumfosfaat bleek
niet bruikbaar als stikstofmeststof. De planten werden hiervan chlorotisch en bleven achter in groei.
b. Stikstofwerking

van

Nitroform

In een potgrondproef met tomaten werd de stikstofwerking nagegaan van Nitroform (38 % N).
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Als controles werden opgenomen behandelingen
met ledermeel (13 % N) en zwavelzure ammoniak
(20,5 % N). Nitroform werd toegediend in hoeveelheden van 0,5, 1 en 2kg per m3 potgrond.
Van ledermeel werd 1,46 en 2,92kg en van
zwavelzure ammoniak 0,93 kg per m3 gegeven.
De helft van het aantal mengsels werd direct voor
het oppotten samengesteld, de andere helft zes
weken eerder. Uit een analystisch onderzoek van
de grondmonsters bleek dat er geen merkbare verschillen waren tussen het vrijkomen van stikstof
uit Nitroform en ledermeel. Nemen we de verseplantgewichten als maatstaf, dan heeft ledermeel
betere resultaten gegeven dan Nitroform. Zwavelzure ammoniak heeft beter voldaan dan Nitroform,
maar was minder vergeleken met ledermeel.
c. Kalibemesting van

potgronden

Aan substraten van Vinkeveens veen en turfstrooisel, waarin tomateplanten werden opgekweekt, is
kali toegevoegd in vier hoeveelheden en in drie
vormen. De planten op Vinkeveens veen vertoonden een forsere groei dan die op turfstrooisel.
Weglaten van de kalibemesting op Vinkeveens
veen gaf een iets minder grote plant. De planten
op turfstrooisel zonder kalibemesting voldeden
echter niet aan de eisen, die aan goed plantmateriaal gesteld moeten worden. Doordat de planten op Vinkeveens veen meer bladmassa produceerden, bleek de optimale kalibemesting voor beide
substraten evenwel toch gelijk te zijn, nl. 100gK2O
per m3 grond. Zwavelzure kali, patentkali en kalizout 60 % gaven in werking geen betrouwbare
verschillen te zien.
d. Onderzoek i.v.m. de

spore-elementenvoorziening

In enkele proeven waarbij tomateplanten werden
opgekweekt in een potgrondmengsel van turfstrooisel, is in ernstige mate chlorose opgetreden. Deze
chlorose kon worden bestreden met een gift van
10 g Cu per m3 potgrond. In één van de proeven
nam door deze gift de groei zelfs toe met 100 %.
Kopersulfaat en koperslakkenbloem waren in dit
opzicht even werkzaam. Een bemesting met zink
vermeerderde de chlorose en remde de groei sterk.
Zowel een bemesting met borium als met molybdeen had in deze proeven geen invloed op de

chlorose. De beide laatste elementen waren wel van
invloed op degroei en ontwikkeling van detomateplanten.
e. Verschillende substraten voor perspotten

In de winter 1965/1966 is een proef genomen met
Vinkeveens veen en bolster, waarvan perspotten
zijn gemaakt voor de opkweek van tomateplanten.
Beide venen waren al of niet doorvroren, bovendien werden variaties in de kalkbemesting aangebracht. Uit de proef kwam naar voren, dat het
Vinkeveense veen geen kalkbemesting nodig had,
in tegenstelling tot de bolster, waarvoor een bemestingvan 3kgkoolzure kalk per m3 noodzakelijk
was. De invloed van doorvriezen viel voor beide
venen gunstig uit. De krimp van depotgrond werd
hierdoor aanzienlijk verminderd. Het gevolg was
een betere bewortelbaarheid van de grond en een
forsere groei van de plant.
f. Grond- en luchttemperatuur
hij de opkweek van tomateplanten

Tomateplanten werden opgekweekt bij luchttemperaturen van 15°, 18° en 21° C in combinatie met
grondtemperaturen van 12°, 17°, 22° en 27° C.
In begin januari werden twaalf planten van iedere
temperatuurcombinatie uitgeplant. De onderste tros
kwam vrijwel niet tot ontwikkeling.
In de eerste drie weken van de oogstperiode, die
begin april begon, leverden de planten, opgekweekt bij de hoogste lucht- en grondtemperatuur,
het grootste gewicht aan vruchten op, nl. 805g
per plant. In dezelfde tijd bedroeg de produktie
van de planten, opgekweekt bij 15° C lucht- en
17° C grondtemperatuur 525 g per plant. Na een
maand begonnen de planten van deze groep de
achterstand in produktie in te halen. Nadat drie
trossen waren leeggeoogst, hadden zij de hoogste
produktie opgeleverd. Deze bedroeg ruim 1,5 kg
per plant. Dit was 12 % meer dan bij de planten,
die in het eerste stadium van de oogst het hoogste
gewicht aan vruchten gaven.
4. PLANTEVOEDING
a. Stikstofhemestingsproef

hij tomaten te Zuidwolde

In een onverwarmd warenhuis op oude zeeklei te
Zuidwolde (Gr.) is een proef genomen met ver-

schillende hoeveelheden stikstof bij tomaten. Het
N-watergehalte van de grond was 2,9. De stikstoftrappen waren 0, 6l/2, 13 en 26 kg kalkammonsalpeter per are. De overige bemesting werd toegepast op basis van chemisch grondonderzoek. De
proef werd in viervoud aangelegd. Tijdens deproef
zijn regelmatig grondmonsters onderzocht en werd
zodanig bijgemest, dat de stikstofniveaus bleven
gehandhaafd.

Kalkammonsalpeter
Opbrengst
Ie soort
Vruchten
met
Botrytis

0

i,y2

13

26

kg
per are

3,16

3,67

3,18

3,93

kg per
plant

70

76

78

81

%>

2,7

2,2

2,1

1,8

%>

De opbrengst en kwaliteit werden door de stikstof
gunstig beïnvloed. Eveneens het percentage door
Botrytis afgevallen vruchten; dit laatste was echter
niet wiskundig betrouwbaar.
h. Stikstofniveauproef

hij tomaat

In het permanente bemestingswarenhuis is een
proef met tomaten genomen om te trachten niettegenstaande de teelt de stikstofgehalten van de
grond op bepaalde niveaus te handhaven. Deze
niveaus waren ontstaan door een voorgaande proef
met sla, waar verschillende stikstofgiften werden
toegediend. In de tabel zijn de opbrengstgegevens
vermeld.
Gemiddelde
N-water gehalten tijdens
de teelt

.Opbrengst
in kg
per plant

Percentage
Ie soort
(export)

Percentage
vruchtafval
door Botrytis

0,6
2,0
4,0
10,0

2,41
2,98
3,08
3,14

85
86
87
89

5,8
5,4
4,6
4,0
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De invloed van de stikstof op de opbrengst was
wiskundig betrouwbaar. Uit de proef volgt dat bij
deze grond het gehalte aan N-water voor een
tomateteelt minstens 10 moet zijn.
c. Stikstoftrappenproef

Kg kalkammonsalpeter per are

0

5

10

20

Opbrengst in kg
per plant

3,63

3,57

3,48

3,28

Door de stikstofbemesting werden de opbrengsten
ongunstig beïnvloed. Er zijn geen verschillen in
kwaliteit waargenomen; deze was overal goed.
bij koude tomaten

Op een tweetal bedrijven op kleigrond, één in De
Lier en één in 's-Gravenzande, zijn proeven genomen met verschillende hoeveelheden stikstof bij
tomaten. De N-gehalten van de gronden waren
resp. 2 en 10. Het warenhuis in De Lier was nieuw.
De stikstoftrappen waren: 0, 5, 10 en 20 kg kalkammonsalpeter per are. De bemesting met fosfaat
en kali werd toegepast op basis van chemisch grondonderzoek. Tijdens de teelt zijn regelmatig bijmestmonsters gestoken en werd zodanig bijgemest, dat
de ontstane stikstofniveaus bleven gehandhaafd.
De gemiddelde stikstofniveaus waren resp. 2, 5,
9, 17 en 7, 10, 15 en 22.
De kg-opbrengst en kwaliteit werden op het bedrijf
in De Lier gunstig beïnvloed door de stikstoftrappen. Het percentage vruchtval door Botrytis
nam af, doch niet betrouwbaar. Op het bedrijf te
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Kalkammonsalpeter
in kg per are

Opbrengst
kg
per plant

°/o
Ie soort

Afgevallen
vruchten
in%>

0
5
10
20

3,62
4,03
4,20
3,91

77
79
83
82

5,2
4,2
3,4
4,1

4,30
4,12
4,37
4,30

88
90
90
91

1,6
0,9
0,9
0,6

bij stooktomaten

In een stookwarenhuis op kleigrond te Naaldwijk
is een proef genomen met verschillende hoeveelheden stikstof bij tomaat. Het N-watergehalte van
de grond was 3,0. De stikstoftrappen waren 0, 5,
10 en 20 kg kalkammonsalpeter per are. De bemesting met fosfaat en kali werd toegepast op basis
van chemisch grondonderzoek. Tijdens de teelt zijn
regelmatig bijmestmonsters gestoken en werd zodanig bijgemest dat de ontstane stikstofniveaus
bleven bestaan. Deze waren gemiddeld resp.
N-water: 5,2; 8,3; 11,0; 17,0.

d. Stikstoftrappenproef

De Lier

's-Gravenzande
0
5
10
20

's-Gravenzande (met een hogere uitgangstoestand
N-water) oefende de stikstof geen invloed uit op
de opbrengst. De kwaliteit en het percentage
vruchtval door Botrytis echter werden betrouwbaar
beïnvloed en wel in gunstige zin.
e. De stikstofopname van tomateplanten onder invloed
van de grond- en luchttemperatuur

Aan een potgrondmengsel bestaande uit Vinkeveens veen, turfstrooisel en zand, waarin tomateplanten werden opgekweekt, is stikstof toegediend
in zes hoeveelheden, opklimmend van 25 tot 250 g
per m 3 grond. De opkweek vond plaats bij luchttemperaturen van 14°, 18° en 22° C en grondtemperaturen van 12°, 17°, 22° en 27° C. Uit de
gegevens bleek, dat in deze proef de optimale stikstofbemesting voor jonge tomateplanten onafhankelijk was van de grondtemperatuur.
ƒ. Stikstof-kalibemestingsproef

bij tomaat

De proef is uitgevoerd met herfsttomaten in een
nieuw warenhuis op rivierklei te Gameren en in
tweevoud opgezet. De gehalten aan N-water en
K-water van de grond waren bij het begin van de
proef resp. 1,1 en 2,4. De volgende hoeveelheden
stikstof en kali werden in alle combinaties toegepast: 0, 2, 4 en 8 kg N als kalkammonsalpeter
en 0, 71/2. 15 en 30 kg K2O als zwavelzure kali

per are. De overige bemesting werd toegepast op
basis van grondonderzoek. Tijdens de proef zijn
regelmatig bijmestmonsters gestoken en werd zodanig bijgemest, dat de stikstof- en kaliniveaus
gehandhaafd bleven. Tijdens de teelt waren de gemiddelde N-water- en K-watergehalten resp. 1,
21/2, 5, 13 en 3, 5, 9 en 17.Van bijgaande tabellen
zijn de resultaten van de proef af te lezen.
Opbrengst in kg per plant

g. Fosfaatbemesting bij tomaat
K2O

0

7Vi

15

30

Gemiddeld

0
2
4
8

2,29
2,54
3,38
3,56

1,29
2,96
3,60
3,48

0,97
2,88
3,44
3,73

1,51
3,00
3,81
3,40

1,51
2,84
3,56
3,54

Gemiddeld

2,94

2,83

2,76

2,93

2,86

N

Percentage goed gekleurde

vruchten
K2O

N

0

0
2
4
8
Gemiddeld

Gemiddeld

m

15

30

96
63
91
98

98
87
96
99

99
82
95
96

98
90
91
' 98

98
80
93
98

87

95

93

94

92

Percentage vruchtval door Botrytis
K2O

In een stookwarenhuis op zandgrond en in een
koud warenhuis op kleigrond, resp. te Monster en
te De Lier, zijn proeven genomen met fosfaat bij
tomaat. Beide grondsoorten bevatten zeer weinig
in water oplosbaar fosfaat (P-water resp. 0,7 en
0,4). De overige bemesting en later het bijmesten
met stikstof vonden plaats op basis van grondonderzoek.
Dubbelsuperfosfaat
in kg per are
0
5
10
20

0

7^

15

30

0
2
4
8

4,9
4,9
4,0
4,0

6,0
5,0
4,0
2,9

4,1
4,2
3,6
3,7

5,1
5,9
3,4
3,4

5,0
5,0
3,8
3,5

Gemiddeld

4,5

4,5

3,9

4,4

4,3

Opbrengst
in kg per plant op
Zandgrond

Kleigrond

3,41
3,77
3,69
3,18

3,97
4,13
4,27
4,24

Op zandgrond werd de hoogste opbrengst verkregen met 5 kg dubbelsuperfosfaat per are. De
opbrengstverschillen op zandgrond werden bijna
betrouwbaar beïnvloed door de fosfaatgiften op
kleigrond waren de verschillen niet betrouwbaar.
De kwaliteit (% Ie soort) werd door de fosfaat
niet beïnvloed.
h. Fosfaattrappenproef

Gemiddeld

N

De opbrengst werd gunstig beïnvloed door de stikstof. Op de kaligiften werd geen duidelijk effect
verkregen. De kwaliteit werd meer door stikstof
dan door kali beïnvloed; een kali-invloed was er
alleen bij de tweede stikstoftrap. Het percentage
door Botrytis op de grond gevallen tomaten werd
zeer betrouwbaar beïnvloed door de stikstof; kali
vertoonde te dezen geen reactie.

bij tomaat

Op een stookbedrijf te Loosduinen (Kerketuinen)
is in het najaar een proef genomen om de fosfaatwerking van stalmest te bepalen bij de teelt van
tomaten. Zowel op veldjes die 1500 kg stalmest
per are ontvingen als op veldjes met alleen kunstmest werden vier fosfaattrappen onderling vergeleken. Deze fosfaattrappen waren 0, 5, 10 en
20 kg dubbelsuperfosfaat per are en de proef lag
in viervoud. De overige bemesting bestond uit
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10 kg kalkammonsalpeter en voor de kunstmestveldjes nog 20 kg patentkali; alles per are. Bijgemest werd aan de hand van bijmestmonsters. De
stalmest bevat 5,2 %o in mineraalzuur oplosbaar
fosfaat (P2O5).
De opbrengsten werden zeer betrouwbaar beïnvloed
door de behandelingen. De stalmest heeft een zeer
betrouwbaar hogere produktie geleverd dan de
kunstmest, gemiddeld 13,6 % meer. De kwaliteit
werd door de behandelingen niet beïnvloed. Het
fosfaat uit de stalmest is naar schatting voor 30 à
50 % werkzaam geweest.

i. Bekalkingsproef

;. Stikstoftrappenproef

bij komkommer

In het permanente bemestingswarenhuis is een
proef genomen met verschillende hoeveelheden
stikstof bij komkommers. Deze proef is een voortzetting van die bij koolrabi. Wel werden in deze
proef nog twee soorten broeimaterialen betrokken.
Toegepast werden: geen broeiveur, een broeiveur
met vers, verkleind stadsvuil en een broeiveur met
stalmest. Voor beide broeiveuren werd 30 kg materiaal per raam gebruikt. De in de grond aanwezige verschillen in stikstofgehalte werden versterkt door vóór het planten 0, 5, 10 en 20 kg
kalkammonsalpeter per are te geven. Alle combinaties kwamen in zesvoud voor.

bij tomaat

Vruchten

In het warenhuis te 's-Gravenzande, waar de bekalkingsproef met sla is genomen (zie pag. 71),
werd de proef voortgezet met tomaten, ras Moneymaker. De bedoeling was om met tomaten het
effect van de bekalking op p H en opbrengst verder
te bestuderen. In onderstaande tabel staan de gemiddelde opbrengstgegevens en de pH-waarden,
vóór en na de teelt, vermeld.

Gemiddeld
N-water
cijfer

0,9
1,3
3,8
11,0

Stuks
per
plant

Gemiddeld
gewicht in
grammen

Gewicht in
kg per plant

18,5
21,6
23,1
23,5

•543
539
533
520

10,0
11,6
12,3
12,2

21,3
22,1
21,6

530
532
536

11,3
11,7
11,6

Broeiveuren
Koolzure
kalk in
kg per are
0

3?y2
75
150
300

Goed
Opbrengst
gekleurde
in kg
per plant vruchten
in %
1,9
1,9
1,8
1,9
1,8

75
74
74
74
78

pH-water
Vóór
de teelt

Nâ
de teelt

4,9
5,0
5,3
5,6
6,2

4,6
4,9
5,1
5,3
6,0

De opbrengsten zijn niet hoog, doordat opnieuw
moest worden ingeplant door tegenslag (droogpoot) na de eerste planting. Opmerkelijk is, dat
sterker nog dan bij de sla het geval was, de
tomaten niet hebben gereageerd op de nogal uiteenlopende pH-waarden. Bij chemisch grondonderzoek werd gevonden dat de gehalten aan P-water
en aan mangaan (bepaald in Morgan's extract)
lager waren naar gelang de grotere kalkgiften.

70

Geen
Stadsvuil
Stalmest

In bijgaande tabel zijn de oogstgegevens van de
stikstoftrappen en van de broeiveuren opgenomen.
Een interactie tussen stikstofbemesting en broeiveur werd niet gevonden. Het aantal en het gewicht aan vruchten per plant en het gemiddelde
vruchtgewicht werden betrouwbaar beïnvloed door
de stikstoftrappen. Voor wat betreft de broeiveuren
werden geen betrouwbare verschillen verkregen.
k. Stikstofniveauproef bij sla
met verschillende oogstdata

In het permanente bemestingswarenhuis is sla geteeld op het proefveld voor stikstofniveaus. Dit is
reeds enkele jaren oud. Door uitspoelen van de
grond zijn de stikstofniveaus gelijk getrokken tot
N-water ± 1. Daarna is opnieuw met stikstof be-

mest. De gegeven hoeveelheden waren: 0, 4, 8 en
16 kg kalkammonsalpeter per are, in viervoudige
opzet. Er waren verschillende oogstdata. Het doel
was om na te gaan bij welk stikstofniveau rand zou
optreden. Deze afwijking heeft zich echter niet
voorgedaan.

a. Grondsoort
0 — zandgrond
1 — kleigrond
2 — humeuze kleigrond
3 — veengrond

Het gemiddelde kropgewicht van de niet bemeste
sla bleef tot halverwege de oogstperiode gelijk
aan die van de bemeste vakken. Daarna nam de
groei van de sla op de niet bemeste vakken snel af.

b. Herkomst van de grond
0 — kasgrond, meermalen gestoomd
1 — buitengrond, nooit gestoomd
c.

/. Bekalkingsproef

bij sla

In een onverwarmd warenhuis op zandgrond, met
een pH-water 4,4, te 's-Gravenzande is een proef
genomen met diverse kalkgiften bij sla. De proef
werd met vijf kalktrappen in viervoud aangelegd.
De sla, ras Magiola, werd uitgeplant als losse plant.
Doordat er vele wegvielen, is de proef gedeeltelijk
overgeplant met het ras Vitesse in perspot. De
resultaten waren als volgt:

Koolzure
kalk in kg
per are

0
37H
75
150
300

Gemiddelde
pH-water
na de teelt

4,9
5,0
5,3
5,6
6,2

Gemiddeld
kropgewicht in kg
per 100 stuks

Grondontsmetting
0 — geen
1 — stomen
aanbemesting
geen
150 mg mangaansulfaat per 1 grond
300 mg mangaansulfaat per 1 grond

De sla werd geteeld in de winterperiode. De opbrengst in kg per 100 stuks was over de verschillende factoren gemiddeld genomen als volgt:

Magiola

Vitesse

Faktoren

0

1

2

3

12,9
14,6
15,2
15,7
15,6

12,3
14,6
14,2
14,4
14,9

a.
b.
c.
d.

10,5
11,8
11,6
12,1

11,0
11,0
11,1
11,4

12,2

11,7

—
—

—
—
—

Uit de tabel blijkt dat de p H door de bekalking
flink is gestegen. Bij de wiskundige verwerking
van de opbrengstgegevens kwam naar voren dat
alleen op de onbekalkte veldjes de sla duidelijk in
gewicht achter is gebleven.

10,6

Van de toegediende hoeveelheden mangaansulfaat
ging een nadelige invloed uit op de opbrengst van
de sla. Vooral op zandgrond was hierdoor duidelijke oogstreductie. Naarmate de grond meer organische stof bevatte, was zulke invloed van mangaan geringer.

m. Invloed van mangaan bij sla

n. Invloed van mangaan bij sla
in afhankelijkheid van de lichtintensiteit

Teneinde de invloed van mangaan op de ontwikkeling van sla vast te stellen is een pottenproef
uitgevoerd, waarin de volgende factoren waren
opgenomen:

Om de invloed van mangaan bij sla vast te stellen
in afhankelijkheid van de lichtintensiteit is een
proef uitgevoerd waarin de onderstaande factoren
waren opgenomen:
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a.

b.

Lichtsterkte
0 — normaal
1 — beschaduwd
Mangaanbemesting
0 — geen
1 — 200 mg mangaansulfaat per 1 grond
2 — 400mg mangaansulfaat per 1 grond
3 — 800 mg mangaansulfaat per 1 grond

De teelt vond plaats in grote potten in de zomerperiode. Op de beschaduwde vakken was de lichtintensiteit ongeveer 1/3 van de normale.
De kropgewichten in kg per 100 stuks waren als
volgt:

0
1

0

1

2

3

18,9
5,6

18,2
5,3

18,1
4,4

16,5
4,2

In absolute cijfers is de oogstreductie door mangaan
sterker bij de vakken met een normale belichting;
procentueel echter bij de beschaduwde vakken, zoals blijkt uit de volgende tabel.
b.
a.

0
1

0

1

2

3

100
100

96
94

96
78

87
75

o. Stikstofbemestingsproef met koolrabi
In het permanente bemestingswarenhuis is een stikstofbemestingsproef genomen met koolrabi. Er
werd 0, 5, 10 en 20 kg kalkammonsalpeter per are
gegeven. Het N-watercijfer vóór de bemesting was
0,8. Reeds kort na het uitplanten werd het blad
van de koolrabi op de 0-veldjes geel en de verschillen bleven gedurende de hele teelt zichtbaar.
Bijgaande tabel geeft een overzicht van de opbrengst en het N-watercijfer na de oogst.
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Grammen
per plant

Relatief

0
5
10
20

247
294
294
297

83
99
99
100

Gewicht
knol en loof

N-water
na de
oogst

1,8
2,4
6,7
20,0

Door een bemesting met 5 kg kalkammonsalpeter
per are werd een opbrengstverhoging verkregen
van 16 %. De opbrengst werd niet ongunstig beïnvloed door een nog grotere stikstofgift.
p. Proef met spore-elementen bijwortel

b.
a.

Kalkammonsalpeter
in kg
per are

Op een bedrijf in de ruilverkaveling „Maarsseveense Plassen", waar zich soms chlorose in
groentegewassen voordoet, is een proef bij wortelen
genomen met twee soorten meststoffen. De ene
was 1 4 + 1 4 + 1 4 , de andere was Crescal met een
N :P :K = 14 : 10 : 14, plus spore-elementen.
Crescal werd aangevuld met dubbelsuperfosfaat,
zodat de verhouding N :P :K = 14 : 14 : 14
werd verkregen. Beide meststoffen werden in vier
hoeveelheden toegediend, nl. 0, 5, 10 en 20 kg
per are. De overige bemesting bestond uit 20 kg
dubbelsuperfosfaat per are. Crescal heeft ten opzichte van de mengmeststof 1 4 + 1 4 + 1 4 geen vermindering van de chlorose of vermeerdering van
de opbrengst opgeleverd. Omdat er geen verschillen
in opbrengst tussen beide meststoffen waren, zijn
in de tabel de oogstgegevens van beide meststoffen
bij elkaar gevoegd en gemiddeld opgegeven.

Bemesting
in kg
mengmeststof
per are

Opbrengst
loof + wortelen in kg
per m2

Gewicht in
kg van 100
wortelen

Gewicht van
het loof per
100 wortelen
in kg

0
5
10
20

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

2,3
2,6
3,0
3,0

0,32
0,44
0,56
0,64

Uit deze proef mag worden geconcludeerd, dat
wanneer de opzet is het gewas als breekpeen te
oogsten, 10 kg meststof per are voldoende zou zijn.
Voor bospeen zou dit 20 kg per are moeten zijn,
omdat bij deze gift het loof beter kleurde. Doordat
in het groeiseizoen veel regen viel, zijn de hoge
kunstmeststofgiften niet schadelijk geweest.
Naast het proefveld werd door de tuinder, twee
weken voor de oogst en tijdens regen, overbemest
met 2 à 3 kg kalksalpeter per are. Bij de oogst
bleek het loof van deze wortelen donkerder van
kleur dan in de proef. Overbemesting met stikstof
kan worden aanbevolen, wanneer het gewas als
bospeen wordt geoogst.

Sla in kg per 100 stuks
Ontsmetting
Stikstofgift
0

1

2

Gem.

0
1
2
3

26,7
27,0
27,8
24,3

15,7
25,0
24,6
23,6

15,1
23,6
24,9
22,0

19,2
25,2
25,8
23,3

Gemiddeld

26,4

22,2

21,4

23,4

Tomaten in kg per plant
q. Grondontsmetting en bemesting met stikstof

Het onderzoek naar de invloed van stikstofbemesting in afhankelijkheid van grondontsmetting is
voortgezet. De teelt hiervoor vond plaats in betonnen bakken van zt 125 1inhoud. Dit jaar werden
sla en tomaten geteeld. De volgende factoren waren
in de proef opgenomen:
a. Grondsoort
0 — zandgrond
1 — kleigrond
2 — humeuze kleigrond
b.

Grondontsmetting
0 — stomen
1 — chloorpicrine
2 — geen

Ontsmetting
Stikstofgift
0

1

2

Gem.

0
1
2
3

2,0
2,8
3,7
3,8

1,4
2,7
3,3
3,4

1,8
2,5
3,5
3,3

1,7
2,7
3,5
3,5

Gemiddeld

3,1

2,7

2,8

2,9

Stomen van de grond heeft de opbrengst gunstig
beïnvloed. Gezien de naar verhouding hoge opbrengst van de eerste stikstoftrap op de gestoomde
grond kan worden gesteld, dat door het stomen
van de grond de mineralisatie van stikstof is bevorderd.
r. Kalktrappenproef

c. Stikstof
0 — 5g stikstof per bak
1 — 13 g stikstof per bak
2 — 21 g stikstof per bak
3 — 29 g stikstof per bak
Ongeveer één derde van de hoeveelheid stikstof
is vóór de sla gegeven, de rest tijdens de tomateteelt. Gemiddeld genomen over de verschillende
grondsoorten was de opbrengst onder invloed van
stikstofbemesting en grondontsmetting als volgt:

in betonnen

bakken

Het onderzoek naar de meest gewenste pH voor
verschillende grondsoorten is voortgezet. Ten einde
de invloed van bekalking op de fosfaathuishouding
van de grond na te gaan, is de factor „kalksoorten"
vervangen door twee fosfaattrappen. Dit jaar werden sla en paprika's geteeld. De inhoud van de
bakken was ± 125 1 en de volgende factoren
kwamen in de proef voor:
a. Grondsoort
0 — oude duinzandgrond
1 — diluviale oude bouwlandgrond
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2 — lichte zavelgrond van alluviale oorsprong
3 — jonge zeekleigrond
b. Fosfaat gift
0 — geen
1 — normaal
c. Kalktrappen
0—
1—
2—
3—

geen
30 g zuurbindende bestanddelen per bak
60 g zuurbindende bestanddelen per bak
90 g zuurbindende bestanddelen per bak

De kalkgift werd vóór de slateelt toegediend. Als
fosfaatgift werd vóór de sla 20 g en vóór de
tomaten 30 g dubbelsuperfosfaat per bak gegeven.
De resultaten waren als volgt:
Sla in kg per 100 stuks
Trappen
Factoren

a.
b.
c.

0

1

2

3

25,8
24,5
24,0

20,8
25,2
24,4

27,8

24,9

25,5

25,4

Paprika in kg per plant
Trappen
Factoren

a.
b.
c.

0

1

2

3

1,8
1,6
1,6

1,5
1,7
1,7

1,7

1,6

1,7

1,7

Gemiddeld genomen over elke genoemde grondsoort waren de verschillen tussen de kalk- en fosfaatgiften gering. Tussen de diverse grondsoorten
kwamen echter wèl verschillen voor. Het fosfaat
had bijvoorbeeld op de kleigrond een gunstige invloed op de opbrengst. De kalkgift gaf op de beide
zandgronden een geringe opbrengstverhoging.
s. Cacaodoppen als organische bemesting

Cacaodoppen hebben een laag vochtgehalte. Zij
bevatten gemiddeld 2,5 % stikstof, 1 % fosfor en
2,5 % kali. In een pottenproef met een humus- en
voedselarme zavelgrond werden vergeleken geen,
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330 en 660 gram cacaodoppen per 10 liter grond.
De doppen werden zowel direct als een week voor
het planten gegeven. Twee soorten doppen werden
vergeleken, te weten grove en fijne. Een variabele
stikstofgift werd gegeven in de vorm van kalkammonsalpeter in hoeveelheden van 2,5 en 5 gram
per 10 liter grond. Als proefgewas werd kropsla
genomen.
Tijdens de groeiperiode van de sla trad zowel bij
de grove, als bij de fijne doppen een vrij ernstige
schimmelvorming op, een bezwaarlijk verschijnsel
voor het gebruik als organische meststof.
In deze proef heeft 330 gram doppen beter voldaan dan 660 gram doppen. Het toedienen van de
doppen een week voor het planten gaf betere resultaten dan direct voorafgaande aan het planten. De
grove doppen voldeden beter dan de fijne. Vijf
gram kalkammonsalpeter gaf een hoger verse-kropgewicht dan 2,5 gram van deze meststof.
Na afloop van de hierboven beschreven proef werd
bij enkele behandelingen wat kalkammonsalpeter
doorgewerkt en wel zodanig, dat het stikstofniveau
bij alle behandelingen ongeveer gelijk lag. De gebruikte grondmengsels werden omgewerkt en hierin werd opnieuw kropsla geplant.
De met doppen bemeste objecten hebben betere
resultaten gegeven dan die waar geen doppen waren
doorgewerkt. In deze tweede proef hebben de grove
doppen wederom beter voldaan dan de fijne; in
tegenstelling tot bij de eerste proef waren de objecten met 660 gram doppen beter dan met 330
gram. Chemisch grondonderzoek toonde aan dat
cacaodoppen het organisch-stofgehalte en het
voedingsniveau van de grond verhogen.

5. RELATIE TUSSEN
WATERHUISHOUDING E N
PLANTEVOEDING
a. Schadelijkheid van verschillende

zouten

Het onderzoek naar de schadelijkheid van verschillende zouten is voortgezet met als proefgewassen bloemkool en snijbonen. De toegediende zouten
waren gips, keukenzout en kalisalpeter. Het eerstgenoemde is in drie hoeveelheden en de beide
andere in één hoeveelheid gegeven. De resultaten
waren als volgt:

Zout

Grammoleculen
per oppervlakte
van 7]/ï m 2

Opbrengst kool
in kg per stuk

Opbrengst bonen
in kg per m 2

CaS04 0
1
2
3
NaCl 0
1
KNOa 0
1

0
20
40
60
0
20
0
20

1,38
1,38
1,42
1,46
1,47
1,35
1,48
1,34

1,85
1,61
1,48
1,50
1,83
1,39
1,65
1,57

Bij de bonen trad ten gevolge van de gipstoediening oogstreductie op; bij de bloemkool was dit
niet het geval. Keukenzout en kalisalpeter leidden
bij beide gewassen tot een lagere opbrengst. Bij de
bonen was de opbrengstverlaging door keukenzout
belangrijk sterker dan bij de bloemkool.
b. Bemesting via de regenleiding

Het onderzoek betreffende bemesting via de regenleiding is dit jaar voortgezet. Evenals vorig jaar
golden hierbij de volgende factoren:
a. Aard van de oplossing
0 — N : K2O = 1 : 1
1 — N :K 2 0 = 1 : 2
2 — N : KaO : MgO =

d.

Sla in kg per 100 stuks
Faktoren

0

1

2

a.
b.
c.

24,4
25,1
24,6
25,1

25,1
24,7
24,9
24,4

24,8
24,5

d.

—
—

Tomaten in kg per plant
1:2:1

b. Concentratie in het beregeningswater
0 — 1/2atm. osmotische druk
1 — 1 atm. osmotische druk
2 — i y 2 atm. osmotische druk
c.

tomateteelt de in het schema vermelde concentraties
gedoseerd; later zijn deze echter verlaagd, zodat de
concentraties gemiddeld waren: 0,4; 0,7 en 1,1 atm.
De resultaten zijn hieronder samengevat.

Watergift
0 — normale hoeveelheid
1 — 11/2maal de normale hoeveelheid
Voorraadbemesting
0 — geen
1 — normaal

In 1965 werd sla als voorteelt genomen en na de
sla werden tomaten geteeld. In verband met de
hoge voedingstoestand van de grond is er tijdens
de voorteelt geen kunstmest aan het beregeningswater toegevoegd. Aanvankelijk werden tijdens de

Faktoren

0

1

2

a.

4,8
5,2
5,0
5,0

5,0
5,0
4,9
4,8

5,0
4,5

b.
c.

d.

—
—

Bij de sla werd op de vakken die een voorraadbemesting ontvingen, een iets lager kropgewicht
verkregen. Bij de tomaten was vooral de concentratie van het beregeningswater van invloed op de
opbrengst; de hoogste concentratie gaf een duidelijk
lagere opbrengst.
c. Bladbespuiting met

meststoffen

Teneinde de invloed van bladbespuiting met ver-

75

schillende meststoffen bij stooktomaten na te gaan,
zijn in een proef de volgende behandelingen vergeleken:
0 — geen bespuiting
1 — bespoten met water
2 —- 0,5 % Gro Green (20-30-10)
3 — 0,5 % mengmest (20-30-10)
4 — 0,25 % ureum
Met tussentijden van twee weken werd het gewas
zevenmaal bespoten. De opbrengst in kg per plant
was als volgt:

76

Behandeling

kg/plant

0
1
2
3
4

3,3
3,0
3,0
3,4
3,2

Zoals blijkt waren de verschillen tussen de behandelingen gering. Over het algemeen genomen
is de opbrengst iets gedaald door de uitgevoerde
bespuitingen.
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KLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN

Invloed van glasvervuiling opde
lichtdoorlatendheid
T. Dijkhuizen

Licht is voor de plant een van de belangrijkste
groeifactoren. Het is echter een zeer veranderlijke
factor met een top in de zomer en een duidelijk
dieptepunt in de winter, zowel wat betreft de belichtingsduur (daglengte) als de lichtintensiteit
(afb. 1). Ons oogmerk voor de planten is een zo
gunstig mogelijke (optimale) lichttoestand. In de
zomer kan dikwijls met betrekkelijk eenvoudige
middelen een overmatige belichting worden voorkomen, 'sWinters een optimale lichttoestand te
verkrijgen ispractisch nietmogelijk. De voorzieningen hiervoor zijn te kostbaar. Wel kan er naar
worden gestreefd de lichttoestand onder glas zo
gunstig mogelijk te maken en zo mogelijk op peil
te brengen. De keuze van glassoort, maar vooral de
toestand waarin dit glas verkeert, is daarbij van
groot belang.
Met behulp van een spectrofotometer (afb. 2 verduidelijkt dewerkinghiervan) werden glasmonsters
van klein formaat doorgemeten bij verschillende
golflengten. Deze laatste komen overeen met bepaalde kleuren, die elk voor zich een zekere rol
spelen bij de groei en de ontwikkeling van de
planten. Zodanige golflengten zijn gekozen, dat
ze juist tussen en in het midden van het werkingsgebied van de onderscheiden kleurgebieden vallen.
In principe werd met loodrecht doorvallend licht
gewerkt, terwijl het door te meten materiaal zo
dicht mogelijk bij de lichtgevoelige cel werd geplaatst (toestand A).
Nieuw schoon glas met een lichtgroen gekleurd

Licht

Dag.
lengte

J J

d j

f m a m j

Afb. 1 Verloop van lichthoeveelheid en daglengte.

u

lichtbron
afscherming
met spleet

lichtgevoelige cel
glas
monster

Afb. 2 Schematische weergave van het meetprincipe.
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Afb. 3 Doorlatendheid van nieuw schoon glas in verschillende lichtgebieden.

snijvlak en van goede kwaliteit laat ongeveer 89 %
van het loodrecht opvallend licht door.
Metingen tonen aan dat de lichtdoorlating in de
verschillende meetzones van uiteenlopende grootte
is (afb. 3 ) .
Ruim 40 jaar oud glas, met een blauwgroen gekleurd snijvlak, bleek na schoongemaakt te zijn
83 % van het licht door te laten. Of de kwaliteit
van het glas door gebruik op de kas was vermin-

oorlating
70
00

nieuw glas
oud glas
—

•

•

derd kon moeilijk worden nagegaan. Vermoedelijk
vormen het fabricage-proces en de samenstelling
van het glas wel de belangrijkste oorzaken van een
minder goede doorlatendheid. Enige teruggang van
de lichtdoorlating door verwering van het oppervlak lijkt evenwel niet uitgesloten. Belangrijk is
dat vooral t.a.v. de korte golflengten (ultraviolet
en het daarbij aansluitende violet), blauw en groen
en t.a.v. de lange golflengten (rood en infrarood)
de doorlating duidelijk minder was dan bij nieuw,
schoon glas (afb. 4 ) . Opgemerkt werd, dat ook
nieuw glas met overeenkomstige kleur van snijvlak
een soortgelijk beeld te zien geeft. Bij gebruik van
oud en nieuw glas met een blauwgroene kleur op
het snijvlak is enige voorzichtigheid dus wel geboden.
Veel ernstiger is evenwel het lichtverlies bij glas
dat op enigerlei wijze is vervuild. Krijt bijv. in de
zomer als schermmateriaal gebruikt en op het glas
achtergebleven, kan de lichtdoorlatendheid met
50 % en meer verminderen, nl. wanneer dit
schermmateriaal overdekt raakt met ijzer- en roetdeeltjes. Een opvallende eigenschap van krijt is dat
het de lichtdoorlating in elke meetzone ongeveer
gelijkmatig vermindert, zodat de samenstelling van
het licht hierdoor practisch niet verandert (afb. 5).
Dit is echter wel het geval als krijt met ijzer- en
roetdeeltjes vermengd het glas bedekt. Er wordt
dan in verhouding minder kortgolvig licht door-
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meer of mindere mate kan worden waargenomen.
Het extra lichtverlies, dat hierdoor wordt veroorzaakt, varieert van enkele tot tientallen procenten.
Welke invloed een ernstige glasverontreiniging op
de lichtdoorlating uitoefent, toont afb. 6. De totale
hoeveelheid licht bedraagt in dit geval slechts
29 %. Van belang is dat door dit type glasvervuiling ook de samenstelling van het licht in belangrijke mate wordt gewijzigd. De doorlatendheid
voor het kortgolvige deel van het licht (ultraviolet,
violet, blauw en groen) wordt door deze verontreiniging verhoudingsgewijs sterker verminderd
dan het langgolvige deel (geel, oranje, rood en
infrarood).
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Afb. 6 Vergelijking schoon en vuil glas.

gelaten. Verwijdering van dit schermmateriaal is
wel zeer gewenst, zo gauw de natuurlijke lichtomstandigheden in de herfst minder gunstig worden (afb. 1).
Roet-, teer-, ijzerdeeltjes en stof veroorzaken een
type glasvervuiling dat op vrijwel ieder bedrijf in

Vermindering van de totale lichthoeveelheid in
combinatie met deze veranderde samenstelling veroorzaken vertraging van groeitempo en vermindering van kwaliteit. De gevolgen zijn uiteraard
ernstiger naarmate de glasvervuiling erger is.
Tijdige reiniging van het vervuilde glas en schoonhouden hiervan is dan ook een zaak van belang.
De middelen en methoden die daarbij kunnen worden gebruikt, worden elders in dit verslag nader
besproken.
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1. METINGEN V A N DE
LUCHTTEMPERATUUR MET BEHULP
V A N THERMO-ELEMENTEN
Deze methode werd toegepast in combinatie met
een 12-punts temperatuurschrijver. Gedurende de
nacht zijn de waarnemingen betrouwbaar, maar
overdag worden fouten gemaakt, doordat, als gevolg van zonbestraling, de thermo-elementen een
hogere temperatuur krijgen dan de omringende
lucht. Daarom werden verschillende methoden van
afscherming onderzocht. Wanneer grote nauwkeurigheid vereist is, zal het nodig zijn de thermokoppels te koelen tot het niveau van de luchttemperatuur door middel van afscherming en ventilatie.
Een kunststofbuis van 8 cm doorsnede, omwikkeld
met aluminiumfolie en met een ingebouwde ventilator van 7,5 cm doorsnede, voldeed goed. Nader
onderzoek dient te worden verricht om tot een
eenvoudige manier van afscherming te komen.
Verder bleek het goed mogelijk te zijn om door
middel van een groot aantal in serie geschakelde
thermokoppels een gemiddelde temperatuur te
meten. Het voordeel is dat dan door een serie
meetpunten slechts één punt van de temperatuurschrijver in beslag wordt genomen. Wel is het dan
noodzakelijk dat de temperaturen waaruit dit gemiddelde bestaat, niet te ver uiteenliggen. Enig
onderzoek leerde dat in kassen het gevaar bestaat,
dat op zeer korte onderlinge afstanden vrij grote
temperatuurverschillen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld
over tien waarnemingen in 72 minuten gemiddeld
ruim 2° C op een onderlinge afstand van 35 cm
en op 2 meter hoogte midden in een warenhuiskap
van 4,5 meter.

kassen regel is. Daarom is getracht een windsnelheidsmeter te construeren die onder glas bruikbaar
is. Hiermee zijn echter nog niet voldoende ervaringen opgedaan om een uitspraak inzake de bruikbaarheid te kunnen doen.

3. METINGEN V A N
BLADTEMPERATUREN MET BEHULP
V A N THERMO-ELEMENTEN
Getracht werd met thermokoppels, samengesteld
uit zeer dunne draden (koper-constantaan-combinatie) van 0,13 mm doorsnede, de temperatuur van
tomatebladeren te meten. Het doel was om meer
inzicht te verkrijgen in de invloed van verdamping
en zonbestraling op de bladtemperatuur.
Veel moeilijkheden werden ondervonden bij het
aanbrengen van de thermokoppels aan het blad.
Bevestiging door middel van kleefband sluit een
gedeelte van het blad af en kan daardoor invloed
hebben op de meetresultaten. Ook werd geprobeerd
de koppels in het blad te steken. Dit is vanwege de
geringe dikte van het blad alleen in de nerven
mogelijk en dat heeft ook nadelen, omdat dan niet
in het bladmoes gemeten wordt.
Tussen beide methoden kwamen niet veel verschillen aan het licht. Wel bleek dat in een plant de
oppervlaktetemperatuur meer dan 10° C kan verschillen afhankelijk van de omstandigheid of het
blad al dan niet aan intensieve zonbestraling is
blootgesteld.

4. GLASVERVUILING
METINGEN V A N WINDSNELHEID
ONDER GLAS

Aangezien de meeste windsnelheidsmeters worden
geconstrueerd om windsnelheden in de vrije natuur
te meten, zijn deze meters niet gevoelig en nauwkeurig genoeg bij de geringe luchtstroom, die in
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Het onderzoek naar glasvervuiling door middel van
apparaten waarin glaasjes zijn geschoven, werd
voortgezet. Ook dit jaar bleek, dat hoe steiler de
helling hoe minder vuil op het glas aanwezig was.
De verschillen in vervuiling tussen de standplaatsen
was zo wisselvallig, dat hierin geen lijn te ontdekken viel. Door het regenrijke jaar werden de
metingen nog extra bemoeilijkt.

Aß. 1 Droogrand. Vooral de oudere Haderen worden aangetast.

TEELTONDERZOEK

Rand bij sla
A. P. v. d. Hoeven

Onder rand in sla wordt verstaan het afsterven van
bladweefsel in de omgeving van de bladrand. Verschijnselen van rand kunnen zowel op de buitenste
als op de binnenste bladeren van de krop voorkomen. Vooral de bruine, afgestorven bladranden
van de binnenste bladeren in de krop gaan gemakkelijk over tot rotting. Dit maakt dan de krop
geheel waardeloos. Was vroeger de gedachte dat er
maar één of twee randsymptomen voorkwamen,
thans is het duidelijk dat onderscheid gemaakt moet
worden tussen een viertal typen rand. Ook betreffende de oorzaken zijn de meningen wel wat veranderd. Het lijkt nuttig om de verschillende randsymptomen die bij sla voorkomen, in het kort te
beschrijven en tevens te vermelden in welke teelttypen en onder welke omstandigheden de symptomen optreden.
Droogrand

Droogrand wordt meestal uitsluitend op de oudere
bladeren waargenomen. Er ontstaan kleine bruine
plekjes of smalle bruine randjes, die in een meer
gevorderd stadium altijd als dorre randen zichtbaar
zijn, maar niet tot rotting overgaan (afb. 1).
Bij rijpere sla, vooral wanneer de bladeren van het
compacte gedeelte van de krop zich losmaken, kunnen ook hierop ernstige droograndverschijnselen
voorkomen. Deze randen gaan dikwijls wèl tot
rotting over.
Droogrand treedt op wanneer gedurende een langere periode de verdamping door de bladeren groter

is dan de vochtopname door de wortels. Dit gebeurt vooral wanneer de wortelactiviteit onvoldoende is door bijvoorbeeld gebrek aan wortels,
te lage grondtemperatuur of slechte structuur van
de grond.
Bovengronds wordt de kwaal in de hand gewerkt
door toename van de verdamping. Tijdens perioden
van vriezend weer, wanneer flink met buisverwarming gestookt moet worden, is het niet eenvoudig
om gevoelige rassen vrij te houden van droogrand.
Het ras Pr. Blackpool en aanverwante rassen tonen
een grote gevoeligheid. Op voor slateelt minder
geschikte gronden is het bijzonder moeilijk om bij
een winterteelt gebruik te maken van bijvoorbeeld
het ras Pr. Blackpool. Als die gronden vooraf worden gestoomd of chemisch ontsmet, ontstaan ook
bij andere rassen moeilijkheden.
Voorafgaande aan ernstig optreden van de kwaal
toont de sla een omhoog gerichte stand. Dit is een
gevolg van het niet normaal meegroeien van de
bladrand. Bij het bestuderen in die gevallen van
de omvang van het wortelgestel valt het op, dat er
relatief weinig wortels voorkomen, vooral in de
bovengrond tussen de planten. Naast op goede
beworteling zullen de teeltmaatregelen, vooral bij
rijpe sla, gericht moeten zijn op evenwicht tussen
opname en verdamping.
„Gewoon" rand

Deze randvorm (afb. 2) komt het meeste voor bij
welig gegroeide gewassen, in het bijzonder van de
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Afb. 2 „Gewoon" rand. Na het afsten en tan de bladranden worden deze in de meeste gevallen door Botrytis
aangetast.

voorjaarsteelten. Het is ook uit de praktijk bekend
dat een lage luchtvochtigheid het optreden van gewoon rand in de hand werkt. Deze omstandigheid
komt voor bij droog zonnig weer, vooral na donkere, vochtige perioden. De eerste symptomen van
deze beschadiging bestaan uit het slap gaan en
vergelen van bladrandgedeelten bij de bladeren die
de krop omsluiten en de direct hieronder liggende
bladeren. In een gevorderd stadium van aantasting
geeft dit soort rand aanleiding tot ernstige rottingsgroeiverschijnselen.
Ook deze randvorm treedt op wanneer de vochtopname door de wortels onvoldoende is om de
plotselinge sterke verdampingstoename bij te houden. Op te droge en te hoog geconcentreerde
gronden komt de aantasting eerder en in ergere
mate voor.
Het werkt gunstig uit om bij oogstrijpe sla hoge
temperaturen, lage luchtvochtigheid en te sterke
zonbestraling tegen te gaan. Uiteraard dient de
grond zo vochtig te zijn, dat de wortels over voldoende water kunnen beschikken.
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Nerjrand

Nerfrand komt vooral voor bij de latere herfst- en
winterteelten. De aantasting treedt uitsluitend op
bij de jongere meer ingesloten bladeren. Vandaar
dat dit symptoom wel inwendig rand wordt genoemd. De naam nerfrand houdt verband met het
feit dat nerftoppen en grotere nerfdelen langs de
bladrand afsterven en bruin worden (afb. 3). Hieraan voorafgaand valt dikwijls geruime tijd het verschijnsel waar te nemen van de zogenaamde
,,glazige" randjes bij de bladeren (afb. 4 ) .
Tijdens langdurige perioden van lichtarm, vochtig
weer wordt sla gevoelig en komen glazige verschijnselen méér voor met als gevolg dat bladweefsels eerder afsterven. Overmaat aan vocht is
er de oorzaak van dat de ruimten tussen de bladcellen met vocht worden gevuld, waardoor het
bladweefsel een glazig aanzien krijgt. Door een
voldoende verdamping kan deze vochtovermaat
weer verdwijnen. Vooral licht droogstoken in de
morgenuren kan zeer gunstig zijn. Indien het nodig

Afb. 3 Nerfrand.
Bij de bladeren in
de krop zien de
bladranden er vaak

S

JS'

is om de sla te beregenen, dient dit te gebeuren bij
helder, drogend weer.
Naast genoemde oorzaken zijn er nog meer factoren
die het ontstaan van glazig bladweefsel in de hand
werken. Het komt voor dat bij slagewassen met een
„droogachtige" stand toch glazige bladweefsels
voorkomen, die na een flinke watergift soms geheel verdwijnen. Hierover is nog onvoldoende bekend en onderzoek in deze richting is bijzonder
moeilijk uit te voeren.
Vooral bij nerfrand gaan de afgestorven bladweefsels gemakkelijk over tot rotting.
Stippelrand
Het optreden hiervan hangt nauw samen met de
ontwikkeling van de bloemstengel in de slakrop.
Bij kroppen die doorschieten of bijna doorschieten
treedt deze randvorm veel eerder op dan wanneer
nog geen schietneiging aanwezig is. Hoge tem-

Afb. 4 „Glazige" verschijnselen. Na een lange periode
van donker en vochtig weer worden de slabladere» in
de krop gemakkelijk „glazig"
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Ajb. S Stippelrand. Deze opname
deze krop leerden u aar^aionteii.

is gemaakt

op de zesde

peraturen en niet te lage luchtvochtigheid zijn bevorderlijk voor het optreden van stippelrand. In de
praktijk komt de aantasting het meeste voor bij de
late voorjaars- en zomerteelten (vooral onder glas).
Juist in deze periode vormt sla soms te vroeg een
bloemstengel. In het beginstadium van stippelrand
komen op jonge bladeren kleine druppels melksap
te voorschijn. Aanvankelijk zijn deze waar te nemen
als witte stippen, meestal aan de onderzijde van de
blaadjes in de nabijheid van de bladrand. De druppels worden spoedig bruin en het weefsel ter
plaatse sterft af (afb. 5). Vervolgens verkleurt de
gehele bladrand, waarna door rotting de krop
verder verloren gaat.
Andere

verschijnselen

Soms komen bij sla verschijnselen voor die aan
rand doen denken, maar in het beginstadium niet
overeenkomen met bovengenoemde symptomen. Bij
langdurig vochtig en donker weer kunnen op de
bladeren ronde rottende plekjes voorkomen. Deze
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dag nadat de eerste

symptomen

ian slippelrand

in

worden veroorzaakt door de schimmel Pleospora.
Om een aantasting te voorkomen moet evenals bij
nerfrand gezorgd worden voor een niet te hoge
luchtvochtigheid. Vooral daar waar de sla te lang
vochtig blijft, zal de schimmel gemakkelijk een
aantasting kunnen veroorzaken.
Bij een te lang bewaren van sla doen zich in de
krop verschijnselen voor die ook weer anders zijn
dan de eerdergenoemde. De slabladeren vertonen
dan over het gehele blad bruine vlekjes. Daar dit
verband houdt met de ouderdom van de kroppen
lijkt hier de term ouderdomsverschijnselen op zijn
plaats.
Alles bij elkaar vormen de randsymptomen geen
eenvoudige zaak. Vooral omdat in dezelfde periode
meer dan één vorm van rand kan optreden, maakt
het voor de teler zo moeilijk om de juiste maatregelen te treffen, des te moeilijker naarmate de sla
„weker" en gevoeliger is. Om deze reden is het ook
duidelijk dat bij de winterteelt de meeste problemen
voorkomen.

De opkweekvan tomaten
Th. Strijbosch en G. P. Termohlen

Temperatuur
De opkweektemperaturen voor tomaten bewegen
zich in de laatste jaren in een duidelijk opwaartse
richting. Temperaturen van 14° en zelfs van 13°
en 12° C, eertijds als normaal beschouwd, zijn vervangen door temperaturen van 16°, 18° en zelfs
van 20° C. De oorzaak van deze verandering kan
niet zonder meer worden toegeschreven aan de
verbeterde inzichten en de grotere kennis van de
teeltomstandigheden. Een vergelijking van hoge en
lage opkweektemperaturen zou ook nu nog onverdeeld ten gunste van de lage temperaturen uitvallen
als de tomateteelt zélf niet was veranderd.
De belangrijkste verandering is dat de teelt — en
met name de stookteelt — sterk is vervroegd (van
februari naar januari en zelfs december). Daardoor
valt het begin van de teelt nu in de winter in plaats
van in het voorjaar. Dit laatste heeft een groot
aantal andere veranderingen veroorzaakt. In de
kassenbouw werden schaduwgevende delen zoveel
mogelijk uit de onderbouw verwijderd en de glashelling werd steiler om een betere lichtinval te
krijgen. De verwarming werd aangepast aan de
hogere temperaturen door de verwarming te verzwaren en meer aandacht te besteden aan de verdeling van de buizen in de kasruimte. De ongunstige groeiomstandigheden in de winter maakten
het noodzakelijk meer aandacht te besteden aan het
klimaat in de kassen door een nauwkeuriger regeling van verwarming en ventilatie en door het
bouwen van hogere kassen.

De ongunstige groeiomstandigheden in de winter
vormen ook de oorzaak van de hogere opkweektemperaturen van tegenwoordig. Reeds bij de eerste
stap tot vervroeging stootte men op de te geringe
lichthoeveelheid in het begin van de teelt, waardoor de tros- en bloemvorming werden belemmerd.
De oplossing hiervoor werd gevonden in de
methode van de temperatuurstoot. Deze methode
bestaat hierin, dat vanaf het spreiden van de speenblaadjes (afb. 1) gedurende een periode van tien
à veertien dagen een hoge temperatuur van 18° C
nacht en 22° C dag wordt aangehouden. Vóór en
nà deze periode worden de gebruikelijke opkweektemperaturen aangehouden. De methode is — minder extreem — in Engeland tot ontwikkeling gekomen en op het Proefstation voor Nederlandse
omstandigheden verder uitgewerkt. Het effect van
de temperatuurstoot is dat de vorming van de eerste
tros wat wordt vertraagd en dat zich een groter aantal bladeren beneden de eerste tros ontwikkelt.
Daardoor beschikt de plant over een groter assimilerend vermogen (betere lichtbenutting), zodat
zelfs bij betrekkelijk geringe lichthoeveelheden toch
nog voldoende sterke bloemen aan de eerste tros
ontstaan (zie jaarverslag 1961, pag. 101). Deze
methode wordt ook nu nog door verschillende telers
met succes toegepast.
Met het steeds verder vervroegen van de teelt verdween voor een gedeelte het gunstige effect van
de temperatuurstoot. Bij uitplanten vóór begin
januari komt de eerste tros zelden tot voldoende
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mits gedurende de hele opkweekperiode en ook nog
daarna een hogere temperatuur wordt aangehouden.
Dit komt neer op een nachttemperatuur van 16° C
en een dagtemperatuur van 20 à 21° C. De aldus
geforceerde hoge groeisnelheid tezamen met het
vanzelf gevormde grotere produktie-apparaat (het
niet zetten van de eerste tros), maken dat de
produktie zeer snel een grote omvang kan bereiken.
Deze voorsprong kan door later geplante gewassen
niet worden ingehaald, omdat het produktie-apparaat van deze gewassen te klein is als de produktie
begint. De groeisnelheid van de groene rassen kan
door hogere temperaturen verder worden opgevoerd
dan dat van de bleke rassen. Dit houdt verband
met de snellere wortelontwikkeling van de groene
rassen als de planten nog jong zijn. Dit betekent,
dat de groene rassen zich beter lenen voor de
vroegste teelten.

Ajb, 1 Het juiste stadium van de planten waarop de
temperatuurverhoging van invloed wordt op de trosaanleg.
ontwikkeling, laat staan tot zetting, omdat hij
meestal ontstaat bij te weinig licht. Toch blijkt ook
bij deze vroegste teelt de temperatuurstoot tijdens
de opkweek nog een nawerking te hebben in de
vorm van een snellere groei en daardoor sneller
afkomen van de oogst. Het onafgebroken handhaven van lage opkweektemperaturen betekent een
langzame groei die bij een late uitplantdatum nog
wel kan worden omgezet in een snellere groei, maar
bij een vroege planting niet of in onvoldoende
mate. Het gevolg in het laatste geval is het langzaam afkomen van de oogst tot ver in het seizoen,
waardoor de later geplante teelten de achterstand
snel inlopen en zelfs omzetten in een voorsprong.
Bij de vroegste teelten kwam de nadruk dan ook
te liggen op de groeisnelheid; hiertoe kon worden
afgestapt van de methode van de temperatuurstoot,
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Taaienenpotten
Het zal duidelijk zijn dat temperatuur niet de enige
factor is die de groei van een plant bepaalt. Vochtgebrek tijdens de opkweek of het gebruik van
ondeugdelijke potgrond kunnen het groeiversnellend effect van een hoge opkweektemperatuur niet
alleen afzwakken, maar kunnen ook leiden tot een
aanmerkelijke vermindering van de totaalproduktie.
De opkweek in perspotten was een algemeen gangbare methode. De voorkeur die momenteel aan een
opkweek in plasticpotten wordt gegeven, berust
eveneens op het feit dat de kans op groeivertraging
kleiner is. Gesteld kan worden dat in alle potsoorten een goede plant kan worden opgekweekt.
Maar de ruimte die voor een ongestoorde wortelgroei beschikbaar is, is het grootst in een plasticpot,
waarom deze het veiligst is, terwijl er bovendien
gemakkelijk mee kan worden gewerkt (Proefstation Naaldwijk, Rapport I - 1963, Ir. L. S.
Spithost).
Een ander punt is het verspenen. Om verschillende
redenen is het af te raden meerdere malen te verspenen. Deze redenen zijn arbeidskosten, wortelbreuk (infectie via wortels) en groeistagnatie. Dit
heeft er toe geleid dat tussen zaaien en oppotten
nog maar eenmaal wordt verspeend. Hieruit is de
methode van de dubbele perspot ontstaan, waarbij
de plantjes vanuit het zaaibed of kistje verspeend

PS/

/!ƒ/?. 2 Door een ruime stand kunnen de plantjes iets
langer op bet zaaibed blijven staan.

worden in een kleinere perspot, welke later wordt
overgezet in de definitieve grote perspot. Deze
methode heeft het voordeel van een geringere
groeistagnatie, maar het nadeel van een grotere
arbeidsintensiteit. Momenteel wordt veelal ruim
gezaaid op bedden of in kistjes. Door de ruime
stand (afb. 2) kunnen de plantjes iets langer op
het zaaibed gehouden worden, waarna deze direct
in de grote perspot worden gezet.
Incidenteel worden proeven genomen met zaaien
op de definitieve standplaats, zodat alle tussentijdse
handelingen van verspenen, oppotten en uitplanten
worden weggelaten. Uiteraard is dit een nogal
rigoreuze ingreep in de bedrijfsvoering. De betreffende kasruimte moet tijdig beschikbaar zijn en de
te stoken ruimte tijdens de opkweekperiode is vier
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à vijf maal zo groot als bij de traditionele opkweek
in een aparte opkweekruimte. Dit zal bij veel bedrijven op bezwaren stuiten, zodat verwacht mag
worden, dat het direct verspenen in de grote perspot of plasticpot wel als een voorlopig eindpunt in
de ontwikkeling kan worden beschouwd.
Grondverwarming

Bij het zaaien moet er wel voor worden gezorgd
dat de temperatuur van de grond in de bedden
hoog genoeg is ( ± 25° C tijdens de kieming en
tenminste 16° C daarna). De aanwezigheid van
grondverwarming kan in dit geval noodzakelijk
blijken. Voor het overige mag worden verwacht
dat de grondverwarming bij de huidige manier van
opkweken een bescheiden rol zal spelen, omdat de
temperatuur van de lucht die van de grond in de
pot wel op peil zal houden. Een scheiding tussen
pot en kasgrond kan in dit verband nuttig zijn.
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Na het uitplanten liggen er voor grondverwarming
wellicht nog mogelijkheden, die echter nog onvoldoende zijn onderzocht. Dit geldt ook voor de
belichting tijdens de opkweek. Bekend is dat door
belichting de opkweekperiode in de winter tot de
helft kan worden bekort. De problemen liggen
hier vooral in de keuze van de uitplantdatum, die
zodanig moet zijn dat de planten ook na het uitplanten voldoende licht hebben, om het voordeel
van de belichting tijdens de opkweek niet ten dele
weer ongedaan te maken. Daarnaast moet worden
vastgesteld, in hoeverre de groeisnelheid bij het
belichten kan worden opgevoerd door middel van
hogere temperaturen, meer vocht en C0 2 -toediening. Het doel van dit onlangs begonnen onderzoek
is, te komen tot een vrij laat uitgeplante teelt, die
door de hoge groeisnelheid toch tot een vroegere
produktie komt van voldoende grootte. Het latere
begin van de teelt heeft tot voordeel dat de teelt
onder gunstiger klimaatsomstandigheden plaatsvindt en daardoor gemakkelijker wordt (afb. 3 ) ;
een nevenvoordeel is, dat zowel opkweek- als teeltruimte korter in gebruik zijn.

Afb. 3 Naarmate beter wordt opgekweekt, zullen
dergelijke afwijkende trossenminder voorkomen.
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1. TEELTWIJZE V A N TOMATEN
a. Tomaten geënt op verschillendeonderstammen
Deze proef werd opgezet om na te gaan hoe de
ontwikkeling van de tomaten op verschillende
onderstammen is en in hoeverre deze onderstammen resistent zijn tegen wortelknobbelaaltjes en
kurkwortel. De proef omvatte de navolgende objecten:
1. Moneymaker geënt op Lyc. esculentum x Lyc.
pimpinellifolium.
2. Moneymaker geënt op Lyc. esculentum x Lyc.
hirsutum.
3. Moneymaker geënt op Lyc. pimpinellifolium x
Lyc. hirsutum.
4. Ongeënt.
De geënte en ongeënte planten werden op 29 april
in de proefkappen uitgepoot; object 3 op 31 mei.
De grond was matig besmet met kurkwortel en
wortelknobbelaaltjes. De eigen wortel werd niet
verwijderd. Er werd geen verschil in gewasontwikkeling waargenomen tussen de verschillende behandelingen. Moneymaker geënt op Lyc. esculentum x Lyc. hirsutum gaf een iets hogere produktie
dan de overige objecten.
Bij het beëindigen van de teelt werden de wortels
beoordeeld op aantasting door kurkwortel en wortelknobbelaaltjes. De Fi van Lyc. esculentum x
Lyc. hirsutum had een zeer goede kurkwortelresistentie; de Fi van Lyc. esculentum x Lyc. pimpinellifolium een vrij zware aantasting van kurkwortel en wortelknobbelaaltjes.
b. Entproeven metSolanaceeën
Ook in 1965 werd het onderzoek voortgezet waarbij wordt nagegaan, welke entcombinaties mogelijk
zijn binnen de familie der Solanaceeën en of het
vergroeien van ent en onderstam verband houdt
met de systematische indeling van deze familie.
De proef werd opgezet met een twintigtal Solanaceeën als onderstam, terwijl als enten dit jaar
tomaten, aubergines, Spaanse pepers, paprika en

Solanum capsicastrum werden gebruikt. Van elke
entcombinatie werden 10 planten behandeld volgens de spleetentmethode, waarvan er vijf in een
koude kas werden uitgepoot. De ontwikkeling van
de enten werd regelmatig beoordeeld. Zeer veie
van de geënte paprika en Spaanse pepers stierven
vroegtijdig af, terwijl de vergroeiing van ent en
onderstam slecht verliep.
De ontwikkeling van de tomaten, geënt op S.
sisymbrifolium, S. aculeatissium, S. aculeastrum,
S. giganteum, S. sp. cf. coccineum, S. pandureaforme, S. persicum en S. incanum was matig tot
zeer goed in vergelijking met de ongeënte planten.
Een goede groei werd bereikt bij aubergines geënt
op S. sisymbrifolium, S. aculeatissimum, S. aculeastrum en S. giganteum; de overige Solanaceeën
gaven een matige tot zeer slechte gewasontwikkeling te zien.
Solanum capsicatrum geënt op S. heterodoxum,
S. giganteum, S. spinossissimum en S. tripartitum
groeide goed tot zeer goed. De overige groeiden
zeer slecht tot matig.
c. Belichtingen CO2 bijvroege stooktomaten
In aansluiting op de proef van 1964 werd een
tweede proef genomen met belichting en CO2
tijdens de opkweek. In 1964 werd een vervroeging
bereikt door de combinatie van belichting en OO2.
Bij de niet belichte planten werd geen effect van
de C02-toediening waargenomen. Bij de proef van
dit jaar (plantdatum 4 januari) werd nóch in de
belichte groepen, nóch in de onbelichte groepen
enig effect van de C02-toediening waargenomen.
Op 1 juni was van alle groepen 2 kg per plant
geoogst, terwijl in vroegheid evenmin verschillen
waren voorgekomen. Hierbij dient evenwel te worden opgemerkt, dat de belichte groepen twee weken
later waren gezaaid dan de niet belichte (zaaidatum
20 november resp. 4 november). Door deze belichting werd de opkweekduur met twee weken
bekort.
Het ontbreken van enig resultaat van de CO2toediening is onbevredigend, vooral als de gegevens van tabel 1 in aanmerking worden genomen.
In deze tabel zijn de droog- en versgewichten gegeven van tien planten op 5 januari (twee dagen
voor het uitplanten).
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Tabel 1

Behandeling

Met licht, met CO2
Met licht,
zonder CO2
Zonder licht,
metCO'2
Zonder licht,
zonder CO2

Drooggewicht
in grammen

Versgewicht
in grammen

9,51

133,16

6,63

94,42

9,46

146,74

7,23

111,26

Uit deze gegevens blijkt, dat op het moment van
uitplanten de invloed van de CCVtoediening zeer
duidelijk aanwezig was. Het voordeel is dus tijdens
de teelt goeddeels verloren gegaan. Maar kasklimatologisch onderzoek zal nodig zijn om CO2
de juiste plaats te geven te midden der overige
factoren.
In een proef met dezelfde plantdatum werd getracht de invloed vast te stellen van de CO2toediening tijdens de opkweek op verschillende
tomaterassen. Ook hier werden de bij het uitplanten aanwezige verschillen vrij spoedig genivelleerd,
waardoor in vroegheid en produktie geen enkele
CC>2-invloed kon worden aangetoond. De rassen
waren Acram, Craigress, Extase, Ouden Dam MR,
Red Crown en No. 215 (Rijk Zwaan). De verschillen tussen de rassen onderling waren niet van
betekenis, uitgezonderd die van het ras Red Crown.
Van dit ras was op 1 juni 2,2 kg per plant geoogst tegen 2,1 kg van de andere rassen. Ook wat
vroegheid betreft kan dit ras tot de top worden
gerekend. Het vroegheidsrangcijfer voor Red
Crown bedroeg in deze proef 516 tegen 481 voor
de andere rassen.
Bij deze proef werd een begin gemaakt met het
onder controle brengen van de bovengrondse omstandigheden in een kas. De eerste resultaten wijzen
er op, dat door middel van ventilatie en verwarming niet alleen een regelende invloed kan worden
uitgeoefend op de bovengrondse omstandigheden,
maar ook een zeer ingrijpende invloed op de ontwikkeling van de plant. Deze proeven zullen daarom worden voortgezet (zie „Mededelingen Directie
van de Tuinbouw", oktober 1965, p. 517).
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d. Teeltmaatregelenter voorkoming van „droogpoot"
bijtomaat
In toenemende mate moesten de laatste jaren,
vooral in koude warenhuizen, grote aantallen
tomateplanten worden overgepoot door afsterven
en holtrekken van de hoofdwortel of stengelbasis.
Dit jaar is een aantal proeven opgezet, waarbij
vooral de kwaliteit van het plantmateriaal en de
invloed van uitwendige omstandigheden na het
uitplanten zijn nagegaan.
Bij geen der behandelingen kon het verschijnsel
„droogpoot" gereproduceerd worden. Gezien de
omvang van de schade in de praktijk, zullen de
proeven worden voortgezet. Op het Proefstation
was een warenhuis herfsttomaten een maand na het
uitplanten volledig aangetast door een type van
rot- of droogpoot. Of dit verschijnsel hetzelfde is
als het droogpoottype van de koude voorjaarsteelt
is niet met zekerheid te zeggen, omdat de symptomen niet geheel overeenkomen. De rotpootaantasting in dit warenhuis werd waarschijnlijk veroorzaakt door een Phytophthora-species (zie pag.
152), waarmee alleen de grond in die kas besmet

2. TEELTWIJZE V A N K O M K O M M E R
a. Herfstteelt van komkommerrassenmettemperaturenengietbehandelingen
Nagegaan werd zowel of een hogere temperatuur,
of het beperken van de gietwaterhoeveelheid in de
beginperiode zou resulteren in een opbrengstverhoging laat in het seizoen. Bovendien of vrouwelijk bloeiende rassen op dezelfde wijze reageren als
gemengd bloeiende. De pootdatum was 27 juli.
In een kasje werd een minimumtemperatuur aangehouden van 20° C, in een ander kasje een temperatuur van 17° C. Vanaf 20 augustus is er gestookt en is deze regeling ingegaan.
In beide kasjes vonden de volgende gietbehandelingen plaats:
I. Vanaf het uitpoten twee- tot driemaal per week
gieten.
II. Vanaf 8 dagen nâ het uitpoten — toen de planten aan de groei waren — werd slechts éénmaal

Bij 17° C was op 16 november slechts een gering
aantal planten afgestorven en zou er nog enige tijd
kunnen worden geoogst.
Tussen de gietbehandelingen waren enige kleine
verschillen op te merken. Zo liepen de zijscheuten
bij behandeling II minder snel uit en was de bladkleur iets donkerder. Na 3 september namen de
verschillen snel af. De oogst ving aan op 6 september. De gegevens zijn vermeld in onderstaande
tabel.

en wel op 12 augustus gegoten. Vanaf 3 september, toen de eerste vruchten doorkwamen,
werd weer gegoten als in behandeling I.
Tussen beide temperatuurbehandelingen zijn tot
eind oktober geen grote gewasverschillen waargenomen. Daarna breidde bij 20° C een Botrytisaantasting zich zó snel uit, dat op 10 november
nagenoeg alle planten waren afgestorven en de
proef moest v/orden beëindigd.

Behandeling

Weinig gieten
Veel gieten
17° C
20° C

Geschat uit de gewichtssortering

Aantal vruchten
per plant,
exclusief stek

Percentage
stekvruchten

Gewicht
per plant in kg

Vruchtgewicht
in grammen

Sporu

M 60

Sporu

M 60

Sporu

M 60

Sporu

M 60

19,9
20,1
20,0
19,8

18,6
21,2
19,2
20,5

8,9
4,4
8,2
5,1

5,7
5,9
8,5
3,2

10,1
9,9
10,0
10,7

9,2
10,3
9,3
10,2

507
499
497
509

496
484
483
495

Tussen beide rassen, temperaturen en gietbehandelingen verschilden het aantal vruchten en het gewicht per plant vrijwel niet. Het gemiddelde
vruchtgewicht was door de grotere vruchtlengte
bij Sporu hoger dan bij M 60. Tussen de behandelingen waren de verschillen in het gemiddelde
vruchtgewicht gering. Het percentage stekvruchten
was bij beide rassen bij 17° C aanmerkelijk hoger
dan bij 20° C. Bij M 60 bestond tussen de beide
gietbehandelingen geen groot verschil in percentage
stekvruchten. Het aantal vruchten was bij 20° C
tot eind oktober aanzienlijk hoger dan bij 17° C,
maar dit verschil werd door het vroege afsterven
bij 20° C te niet gedaan. Het geringe verschil tussen beide gietbehandelingen is mogelijk veroorzaakt door de geringe waterhoeveelheid, per begieting die in de behandeling is gegeven.
b. Stamvruchten en belichting tijdensde opkweek
bijvrouwelijk bloeiende komkommerrassen
Gezocht werd of in een vroege stookteelt gebruik
gemaakt kan worden van het grote aantal stam-

vruchten bij vrouwelijk bloeiende rassen in combinatie met een nauwere plantafstand (pootdatum
13 januari). Met de rassen M 10 (de Ruiter) en
Simex A (Pannevis) werden de volgende behandelingen uitgevoerd bij een verdere normale snoeiwijze.
1. Geen stamvruchten
2. Stamvruchten aangehouden vanaf 1,50 m
hoogte
3. Alle stamvruchten aangehouden
4. Belichting bij opkweek, verder als 1.
Bij de behandelingen 1, 2 en 4 was de plantafstand 45 cm, bij behandeling 3 was deze 30 cm.
De ontwikkeling van de belichte planten verliep
sneller en de oogst begon hier vroeger. Naarmate
er meer stamvruchten werden aangehouden nam de
groei af en werd de vruchtvorm slechter (kort,
geschouderd, stek). In nevenstaande tabel staat
aangegeven de oogst per vak ( 1 , 2 en 4 met 9
planten, 3 met 13 planten).
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Schattingen op het oog
naar de gewichtssortering

1.
2.
3.
4.

Percentage
stekvruchten

per vak

Behandeling

Gewicht per vak
MIO

Simex A

MIO

Simex A

MIO

Simex A

MIO

Simex A

274
270
324
263

267
297
321
302

28,8
31,4
33,7
27,4

34,2
27,9
40,8
23,2

74,9
68,2
80,3
71,2

68,6
81,2
71,3
87,7

384
370
374
374

377
383
376
378

Het grootste aantal vruchten bij beide rassen werd
verkregen door het handhaven van alle stamvruchten en de grootste plantdichtheid ( 3 ) ; maar hier
was ook het percentage stek het hoogst. De andere
behandelingen verschilden niet betrouwbaar. Van
M 10 was het gewicht per vak het hoogst bij behandeling 3, van Simex A bij de belichte planten.
De andere verschillen zijn niet betrouwbaar.
c. Beïnvloeding van de verhouding mannelijkeen
vrouwelijke bloemen bij'komkommer
In een oriënterend proefje werd nagegaan wat de
invloed is van een laag stikstofgehalte, van een
lage pH van de grond en van een gereduceerde
lichtintensiteit op de verhouding van het aantal
mannelijke en vrouwelijke bloemen bij komkommers.

Reductie van lichtintensiteit werd verkregen door
afscherming met kaasdoek. De lichtintensiteit werd
hierdoor verlaagd met 50—70 c/o (naar gelang van
de bewolkingsgraad en de vervuiling van het doek).
De stikstof- en pH-trappen werden verkregen door
verschillende kunstmesthoeveelheden aan tuinturf
toe te voegen.
De volgende behandelingen werden bij Sporu en
het vrouwelijk bloeiend ras Vrouwelijke Hybride
no. 1 (Bruinsma) uitgevoerd:
A. Normale lichtintensiteit
B. Verlaagde lichtintensiteit
Bij beide lichtintensiteiten werd de grond zodanig
bemest, dat dit leidde tot de hieronder vermelde
analyseresultaten.

Behandeling

Koolzure kalk

PH

Gloeirest

N

K2O

Ca+N+
Ca+ N Ca-N+
Ca-N-

1.1 %
1.2 »/o
0,0 °/o
0,Ofl/o

5,1
5,1
4,2
4,1

2,71 »/o
1,94 »/o
2,43 %
1,89 °/o

181 mg/100 g
41 mg/100 g
183 mg/100 g
54 mg/100 g

219 mg/100 g
204 mg2l00 g
202 mg/100 g
216 mg/100 g

De zaaidatum was 26 juli: de pootdatum en het
ingaan van behandelingen was 2 augustus. De
maximumtemperatuur was gemiddeld 4° C lager
onder kaasdoek.
Bij de lagere lichtintensiteit werden, ondanks
lagere temperatuur, zowel bij Sporu als bij Vrouwelijk Hybride no. 1 meer mannelijke en minder
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Gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen

vrouwelijke bloemen aangelegd. Dit geldt voor
zowel hoofdstengel als zijscheuten. Dit zelfde resultaat werd verkregen bij de hoge stikstofgift en in
minder duidelijke mate bij de lagere kalkgift ( p H ) .
De invloed van de lichtintensiteit is ook in de
praktijk waarneembaar. Geeft men in de winter
tijdens de gehele opkweek een zodanige, aanvul-

lende belichting dat de totale daglengte 16 uur
bedraagt, dan legt de plant aanzienlijk minder
vrouwelijke bloemen aan dan bij een daglengte van
16 uur in de zomer, wanneer de lichtintensiteit
veel hoger is.
3. TEELTWIJZE V A N
OVERIGE VRUCHTGEWASSEN
a. Temperatuur en belichting bijpaprika
Evenals vorig jaar werd dit jaar de invloed nagegaan van de temperatuur zowel tijdens de opkweek als na het planten en van de belichting
tijdens de opkweek op groei en ontwikkeling van
paprika. Er werd belicht met ML-lampen met een
intensiteit van ongeveer 200 W per m 2 en een daglengte van 12 uur. Bij de opkweek werden de
volgende behandelingen gegeven:

grootte van de planten niet langer kon worden
uitgesteld, werd besloten deze planten in één
afdeling uit te planten. Hier konden dus alleen de
verschillen tussen de opkweektemperaturen worden
vergeleken. De oogstgegevens hiervan per plant
staan vermeld in tabel 3. De andere opkweekbehandelingen werden op 15 januari bij twee temperatuurniveaus uitgeplant, namelijk 18° C nacht 24° C dag en 21° C nacht - 27° C dag. De oogstgegevens per plant staan vermeld in tabel 2, waarbij opgemerkt moet worden, dat bij wiskundige
verwerking de verschillen niet betrouwbaar bleken
te zijn.
Tabel 2
Temperatuur ns i het uitplanten
Opkweekbehandeling

18—24° C
Aantal

1.
2.
3.
5.
4.
6.
7.
8.

Zaaidatum

Opkweektemperatuur

14 oktober
14 oktober
30 oktober
14 oktober
14 oktober
30 oktober
30 oktober
30 oktober

16°C nacht, 20°C dag
16°C nacht, 20°C dag
16°C nacht, 20°C dag
18°C nacht, 20°C dag
18°C nacht, 20°C dag
18°C nacht, 20°C dag
16°C nacht, 20°C dag
18°C nacht, 20°C dag

Belichting

Per 27-4:
2.
3.
5.
6.
7.
8.
Per 31-8:
2.
3.
5.
6.
7.
8.

+
—

+
+

—

+
continu
continu

Omdat eind december het uitplanten van de belichte planten van de eerste zaaidatum, door de

21— 27° C

Gewicht Aantal
in g

Gewicht
in g

4,7
5,1
6,5
5,2
5,7
5,5

484
501
669
556
594
623

5,7
5,8
7,1
7,5
7,3
6,7

577
577
696
737
723
652

30,2
27,7
30,4
28,7
28,9
29,3

3089
2815
2902
2825
2761
2795

29,3
30,9
32,2
32,6
35,3
34,0

2747
2707
3005
2829
3054
2906

Tabel 3
Opkweekbehandeling
Datum
27 april
25 mei
17 juni
12 augustus

16°C nacht - 20°C dag

18°C nacht - 20°C dag

Aantal

Gewicht
in grammen

Aantal

Gewicht
in grammen

6,1
14,4
18,5
33,6

590
1263
1591
2811

6,2
14,6
19,3
33,1

608
1304
1672
2762
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b. Enten van meloenen

Ook het afgelopen jaar werden er meloenen gepoot
geënt op Benincasa cerifera op een aantal bedrijven, waar men te kampen had met vroegtijdig
afsterven. De onderstammen werden gezaaid op
vijf verschillende data, in verband met het zeer
onregelmatig kiemen, en wel op 9, 12, 15 en
17 februari en op 3 maart. Zowel de onderstammen
als de enten werden tweemaal verspeend.
De meloenen werden 24 maart en 9 april geënt
volgens de afzuigmethode. De geënte planten werden de laatste week van april uitgepoot.
De gewasontwikkeling tijdens de teelt was vrij
slecht tot matig. De planten geënt op Benincasa
cerifera waren minder ontwikkeld vergeleken met
die geënt op C. pepo en C. ficifolia. Bij de slechte
weersomstandigheden van de afgelopen zomer
bleek de onderstam Benincasa cerifera niet aan de
verwachtingen te voldoen.
Eveneens werd een oriënterende proef gedaan met
de rassen Enkele Net en Ogenmeloen geënt op
de Ft van C. maxima x C. moschata, waarbij men
ook geen onderstamscheut behoeft aan te houden.
Ter vergelijking waren er planten geënt op Benincasa cerifera. De gewasontwikkeling van de meloenen geënt op de Fi was zeer goed in vergelijking
met die geënt op Benincasa cerifera. Bij het oprooien van de wortels bleek dat onderstam C.
maxima x C. moschata een zeer goed wortelstelsel
had, terwijl dat van Benincasa cerifera zeer slecht
was.

4. TEELTWIJZE V A N SLA
a. Vergelijking van enkele perspotmaten
in een teelt van herfstsla

In een herfstteelt werd de invloed nagegaan van
enkele perspotmaten op het gemiddelde kropgewicht bij de oogst. Voor dit doel werden planten
van de rassen Deciso en Proeftuins Blackpool in de
volgende perspotten opgekweekt:
Behandeling
Behandeling
Behandeling
Behandeling
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1
2
3
4

4 x 4 cm,
4,5 x 4,5 cm,
5 x 5 cm,
7 x 7 cm.

De sla werd op 30 augustus gezaaid en van beide
rassen werd één serie uitgeplant op 20 september
en een andere op 24 september. De planten van
de behandeling 1 en 2 bleven aanvankelijk iets
achter in groei. Verder kwamen tijdens de groei
geen opmerkelijke verschillen voor.
De rassen Deciso en Proeftuins Blackpool werden
respectievelijk op 16 en 23 november geoogst.
Verwacht werd dat bij beide rassen de gemiddelde
kropgewichten zouden toenemen overeenkomstig
de grootte van de perspot. Dit klopte, met uitzondering van behandeling 3 bij de eerste plantdatum van beide rassen, die een iets hoger kropgewicht gaf dan behandeling 4.

b. Verband tussen „schieten" en optreden van
stippelrand bij sla

Voor deze proef werden de slarassen Magiola,
Delta, Vitesse, Rapide, Meikoningin en Blondine
bij vier verschillende daglengten opgekweekt. Deze
verschillen werden verkregen door naast de voor
die tijd normale daglengte de dag te verlengen
met behulp van menglichtlampen ( ± 1100 lux).
De daglengten werden hierdoor ongeveer 10 uur,
14 uur, 16 uur en 18 uur.
De sla werd op 23 februari gezaaid en op 1 maart
uitgeplant. Na het uitplanten vertoonde de sla
een te veel opgerichte stand, waarschijnlijk een
gevolg van de zware grondbehandeling met PCNB.
Deze opgerichte stand bemoeilijkt het onderscheiden van symptomen van „rand".
De rassen Magiola en Delta vormden eerder een
bloemstengel dan de overige rassen. Meikoningin
schoot het laatste door. De verschillen in doorschieten tussen de diverse daglengtebehandelingen
tijdens de opkweek waren zeer gering.
Op 9 april kwamen bij alle rassen enkele gerande
kroppen voor. In dit geval kwamen de symptomen
overeen met die van „gewoon rand".
Op 27 april kwam vooral bij de rassen Magiola en
Delta in verscheidene kroppen stippelrand voor.
Op 7 mei werd bij alle rassen in de meeste kroppen
duidelijk stippelrand waargenomen; met uitzondering van Meikoningin waren op die datum van
alle rassen de kroppen doorgeschoten.

5. TEELTWIJZE V A N
OVERIGE GROENTEGEWASSEN

a. Plantafstandenproef

bij andijvie

In een plantafstandenproef bij andijvie in een
koud warenhuis werden drie rassen gebruikt, namelijk Breedblad Volhart en Nummer Vijf van R.
Zwaan en Golda van Beemsterboer. De plantafstanden waren: 2 0 x 2 5 cm, 2 5 x 2 5 cm en
3 0 x 2 5 cm zowel bij potplanten als losse planten.
Gezaaid werd op 18 september en opgepot op
7 oktober in een 4 cm perspot. Zowel de losse- als
Tabel 1 Gemiddelde
en losse planten

opbrengst

de potplanten werden op 19 en 20 oktober in het
warenhuis uitgepoot.
Geoogst werd op 16, 18 en 23 maart. De opbrengsten waren bij de potplanten van Nummer
Vijf en Golda wat hoger dan bij de losse planten.
Bij Breedblad Volhart was er geen verschil. De
potplanten waren iets eerder oogstbaar dan de
losse planten, doordat de voorsprong in groei vanaf
het uitpoten behouden bleef. Bij de nauwste plantafstand lagen de opbrengsten per oppervlakte hoger
dan bij de ruimere afstanden, terwijl het gemiddeld gewicht per struik bij de ruimste plantafstand
het hoogst was. De ruimere plantafstand had een
lager afval-percentage.

per m2, gemiddeld gewicht per struik en het percentage afval bij de pot-

Potplanten
Ras

Breedblad Volhart
Nummer Vijf
Golda

Losse planten

Gem.
opbrengst
per m 2 in kg

Gem. gew.
per struik
ing

Afval
in
procenten

Gem.
opbrengst
per m 2 in kg

Gem. gew.
per struik
ing

Afval
in
procenten

4,33
4,60
5,33

282
302
350

12,8
15,3
12,6

4,38
4,20
4,05

284
273
262

11,7
15,0
15,0

Tabel 2 Gemiddelde opbrengst per plantafstand

in kg

per m2

Potplanten

Losse planten

Ras

Breedblad Volhart
Nummer Vijf
Golda

20 x 25 cm

25 x 25 cm

30 x 25 cm

20 x 25 cm

25 x 25 cm

5,05
5,34
6,07

4,15
4,38
5,12

3,79
4,10
4,80

5,30
5,34
5,00

4,21
3,33
4,06

30 x 25 cm
3,62
3,64
3,10

Tabel 3 Gemiddeld percen tage afval per plantafstand
Losse planten

Potplanten
Ras
20 x 25 cm
Breedblad Volhart
Nummer Vijf

Golda

13,4
17,0
14,7

25 x 25 cm
13,8
15,9
12,5

30x 25 cm
12,3
13,1
10,5

20 x 25 cm
14,0
15,1
16,0

25 x 25 cm
10,1
16,7
16,8

30 x 25 cm
11,0
13,1
12,1
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b. Taai- en planttijdenproef

bij prei

In een voortgezet onderzoek naar de mogelijkheid
om zeer vroeg prei te kunnen oogsten, werd in
samenwerking met het Proefstation voor de
Groenteteelt in de Vollegrond te Alkmaar een
zaai- en planttijdenproef aangelegd. Hierin werden
drie rassen gebruikt, namelijk: Olifant (Sluis en
Groot), Goliath (R. Zwaan) en Helvetia (Gebr.
Sluis).
Er werden 8 zaaidata aangehouden en wel 25 september en 5 oktober in een koude platglasrij, 16
november en 7 december in een vorstvrij gehouden
kas, 21 december en 18 januari in zaaibakken in de
trekkas en 8 februari en 1 maart eveneens in een
koude platglasrij. De eerste drie zaaisels werden
in de open grond uitgepoot op 2 april, de volgende
drie op 6 april, terwijl de planten van de laatste
twee zaaisels in april nog zo klein waren, dat deze
niet meer werden gepoot.
Alleen de planten, die op 21 december en 18 januari
gezaaid waren, hadden een behoorlijke grootte. Op
8, 11 en 27 juli werd de prei geoogst. De zaaisels
van 25 september en 5 oktober waren eind juni
vrijwel voor 100 % doorgeschoten. De opbrengsten
hiervan werden niet genoteerd. In de andere zaaisels kwamen zeer weinig schieters voor. Op de
oogstdata 8 en 11 juli werd de prei gebost met
5 stuks bijeen en gewogen; op 27 juli werd alleen
het gewicht bepaald. Daar de opbrengsten per
veldje zeer uiteen liepen (van 2,5 kg tot ruim 8 kg
per m 2 ) zijn deze niet vermeld.
Het vroege zaaien van prei in de herfst heeft bezwaren omdat deze prei in de zomer gemakkelijk
doorschiet. De plant wordt te oud. Het zaaien in
een verwarmde ruimte (zaaibakken) biedt meer
perspectief, doordat de jonge planten snel opgroeien en deze groter zijn op het moment van
poten. Plant die jonger is, zal minder snel doorschieten dan oudere plant.
c. 2aaitijden bij spruiten voor een éénmalige pluk

Om toch bij een éénmalige pluk van spruiten een
oogstspreiding te kunnen bewerkstelligen, werd
een proef opgezet met verschillende zaaidata. Hierdoor konden tijdverschillen worden bereikt tussen
poten, toppen en oogsten.
Ook dit jaar bleek weer, dat het strikt doorvoeren
van een éénmalige pluk niet verwezenlijkt kon
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worden, omdat dit té veel oogstderving geeft.
Daarom werden alle zaaisels twee maal geplukt.
Bij de eerste keer werd geplukt wat er noodzakelijk
af moest. Tegelijkertijd werden ook de afwijkende
spruiten en het dode blad van de planten afgehaald.
In deze proef werden twee rassen betrokken, namelijk Prominent en Electra. Voor Prominent werden
vier zaaidata aangehouden, voor Electra drie, omdat de zaaidatum van 13 april voor Electra later is
komen te vervallen.
De plantafstand was 65 x 30 cm.
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de data
van zaaien, poten, toppen en van de Ie pluk.
Tabel 1
Zaaidatum
23 maart
30 maart
6 april
13 april

Pootdatum
2 juni
8 juni
11 juni
16 juni

Datum
van toppen
21 september
28 september
5 oktober
12 oktober

1ste pluk
18 november
25 november
2 december
9 december

Bij de oogst werden de spruiten gesorteerd en
gewogen. De opbrengsten vertoont tabel 2.
Tabel 2
Sortering
Oogstdatum
< 2 c m 2-3 cm 3-4 cm > 4 cm Totaal
Prominent
18 november
15 november
2 december
9 december
Electra
18 november
25 november
5 december

—

7,24
10,08
9,08
6,67

3,69
2,69
3,40
1,42

0,14
0,14
0,14
0,70

11,07
12,91
12,62
8,79

0,14
0,42
0,28

5,11
3,55
4,26

0,70
0,42
0,42

—

5,95
4,39
4,96

Uit deze cijfers blijkt dat Prominent vroeger oogstbaar is dan Electra. De opbrengst van dit ras is
bovendien hoger en de sortering grover. De kwaliteit van beide rassen was goed.

c. Teelt van perziken

6. TEELTWIJZE V A N FRUIT

a. Teelt van

Muscaatdruiven

De groei van Muscaat van Alexandrie op onderstam F. W. Seedling is het afgelopen jaar goed
geweest. Deze groei heeft vrij lang doorgezet en
de in andere jaren steeds optredende chlorose bleef
vrijwel achterwege.
In tegenstelling tot vorig jaar, toen de kas niet
werd verwarmd, werd er nu eind februari begonnen
met stoken. Er werd een flinke produktie verkregen en van goede kwaliteit, dank zij een bevredigende vruchtzetting. Er werd minder last van
lam ondervonden dan in andere jaren en verbrande
bessen kwamen niet voor.
b. Black Alicanie op verschillende

onderstammen

De groei Black Alicante in de onverwarmde kassen
A 5 en A 6 was in 1965 voortreffelijk. Hierdoor
werd een flinke gewasontwikkeling bereikt en een
produktie die hoger was dan voordien ooit werd
behaald. Dit geldt voor alle onderstammen. Sterke
chloroseverschijnselen met bladafsterving tot gevolg, zoals in voorafgaande jaren bij enkele onderstammen voorkwamen, bleven het afgelopen jaar
uit.
De produktie per boom was gemiddeld het hoogst
bij Black Alicante op eigen wortel. Ook hadden de
op deze wijze geteelde druiven de beste kwaliteit.
Van alle druiven werd dit jaar een veel groter
gedeelte van de produktie geoogst voor het koelhuis dan in de voorafgaande jaren. De produktie
van Black Alicante op de verschillende onderstammen wordt weergegeven in de tabel.

Black Alicante
op onderstam

Eigen wortel
West-Frisia
Gros Colman
Gros Maroc
Frankenthalei'
Forster's White Seedling

Boomproduktie

inkg
Hoogste

Laagste

21,6
16,5
15,6
17,6
15,4
16,0

6,2
6,1
4,2
9,0
6,9
9,8

De in 1963 in A 8 geplante perziken van de rassen
Amsden, Schone van het Westland en Peregrine
zijn het afgelopen jaar goed gegroeid. Zodoende is
nu ongeveer de helft van de glasoppervlakte door
het gewas bedekt. Wel bleek dat de bomen aan de
oostzijde wat beter waren gegroeid dan die aan de
westzijde. Van enkele bomen zijn de eerste vruchten geoogst.

d. Teelt van pruimen

De pruimen in kas A 9, die in de winter 1963-1964
zijn aangeplant, vertoonden in het afgelopen jaar
een redelijke gewasgroei. De bomen van het ras
Golden Japan groeiden vrij gelijkmatig, die van
Ontario gaven verschillen in groeikracht te zien.
De bomen hebben inmiddels 40 % van de glasoppervlakte bedekt.

7. TEELTWIJZE V A N BLOEMEN
EN BLOEMBOLLEN

a. Invloed van verschillende zouten
op groei en ontwikkeling van chrysanten
Proeven in het verleden genomen hebben aangetoond, dat een verhoging van het voedingsniveau
bij chrysanten in grindcultuur een grotere produktie tot gevolg heeft. Om na te gaan of dit effect
toegeschreven dient te worden aan de verhoging
van de osmotische waarde van de voedingsoplossing
of aan de werking van een bepaald element, werd
een proef opgezet waarbij de concentratie door
middel van verschillende zouten tot twee onderscheiden osmotische waarden werd verhoogd. De
proef werd genomen van 17 augustus tot 2 november met het ras Luyona. Bij het oogsten werden o.a.
de takken gewogen en het aantal gekleurde bloemknoppen geteld. Deze gegevens staan in de tabel
weergegeven.
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Proefobject

Gewicht
in grammen
per tak

Aantal
knoppen

Standaard

49,2

11,6

34,4

7,1

25,5

4,6

46,4

10,3

44,3

11,4

50,9

12,8

55,8

15,0

+ 0,75 atmosfeer
NaCl
+ 1,5 atmosfeer
NaCl
+ 0,75 atmosfeer
KNOa
+ 1,5 atmosfeer
KNOa
+ 0,75 atmosfeer
Ca(N03)2
+ 1,5 atmosfeer
Ca(NOs)2
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Uit deze gegevens blijkt, dat een gelijke osmotische
waarde, verkregen door verschillende zouten op te
lossen, een verschillende invloed heeft op de groei
en de ontwikkeling van de chrysant. NaCl geeft
een groeiremming, wat resulteert in een lager gewicht per tak en een kleiner aantal bloemknoppen.
De groeiremming, veroorzaakt door KNO3, is veel
geringer, terwijl Ca (NÜ3)2 juist een groeistimulatie geeft en een groter aantal knoppen. Om na te
gaan in hoeverre de verkregen resultaten door toevalligheden veroorzaakt zijn en of het effect gezien
moet worden in samenhang met het jaargetijde,
zal de proef in de winter worden herhaald.
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FYSIOLOGISCH ONDERZOEK

1. WORTELONDERZOEK
a. Wortelontwikkeling bij de opkweek
van tomateplanten

Bij de opkweek van tomateplanten kwam naar
voren dat belichting gecombineerd met hoge temperatuur en toediening van CO2 een gunstige invloed had, niet alleen op het gewas maar ook op
de ontwikkeling van het wortelstelsel. Dit kon
worden vastgesteld, van pootbare tomateplanten,
vlak voor het uitplanten.
De invloed van de behandelingen in de opkweekperiode was l l / 2 maand na het uitplanten nog
merkbaar aan de wortelstelsels.
Het ligt voor de hand om aan te nemen, dat in de
opkweekperiode de vorm van het wortelstelsel
wordt bepaald.
b. Wortelonderzoek bij tomaat, paprika en
komkommer gedurende een gehele teelt

In 1964 en 1965 is de wortelontwikkeling van
tomaten bestudeerd door wekelijks uitspoelen van
complete wortelstelsels die in ingegraven plasticzakken van 27 cm doorsnede bij elkaar waren gehouden. De proef van 1964 werd reeds toegelicht
in een artikel in het desbetreffende jaarverslag.
In 1965 is bij een gestookte voorjaarsteelt een wat
gewijzigde methode gevolgd en werd bovendien
het gewas paprika in het onderzoek betrokken.
De bovengrond bestond uit ± 50 cm tuingrond op
een intact gehouden ondergrond. De zakken wer-

den, na verwijdering van de bovengrond, ondersteboven over een kolom ongestoorde ondergrond
heen gestulpt. Daarna is de bodem van de zakken
opengemaakt om er de bovengrond in aan te brengen. Deze werd zo gelijkmatig mogelijk aangedrukt om scherpe overgangen tussen de lagen te
voorkomen. De zakken reikten aldus tot een diepte
van 80 cm beneden het maaiveld.
Wekelijks werden de volgende waarnemingen verricht: bepaling van de lengte van de plant en van
het vers- en drooggewicht van het gewas, wortels
en vruchten. Bovendien werd de vorm van de
bovengrondse delen en het wortelstelsel fotografisch vastgelegd.
De volgende resultaten werden verkregen:
Bij de tomaten bleven de bovengrondse delen regelmatig in gewicht toenemen. Het gewicht aan wortels gaf eveneens, hoewel in een langzamer tempo,
een regelmatige toename te zien, tot ongeveer twee
maanden na het uitplanten. Daarna ging een gedeelte van de oudere wortels afsterven; het verlies
daaraan werd opgevangen door uitbreiding en verzwaring van de bestaande levende wortels en door
de ontwikkeling van enige nieuwe wortels aan de
stengelvoet.
Bij de paprika's bleef het gewicht aan gewas en
wortels toenemen tot ongeveer drie maanden na
het uitplanten. Daarna bleef dit gewicht ongeveer
constant doordat de bijgroei en het afsterven elkaar
in evenwicht hielden.
Paprika's maakten, in verhouding tot de gewas-
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groei, veel meer wortels dan tomaten; ook de vorm
(habitus) van de wortelstelsels der beide gewassen
verschilden sterk. De tomaten hadden meestal maar
enkele dikke wortels met een doorsnede van meerdere millimeters die, afhankelijk van de profielopbouw, tot diep in de ondergrond doordrongen;
verder trof men een groot aantal dunne wortels
aan. Paprika's daarentegen vormden een veel uitgebreider stelsel van wortels van gelijke dikte, die
tot diep in de ondergrond doordrongen. Deze
wortels ontsprongen in tegenstelling tot bij de
tomaten alle aan de stengelvoet.
De groei van de boven- en ondergrondse delen van
paprika's zijn ook bestudeerd in bakken, voorzien
van een glaswand. Dit vond ook met komkommers
plaats, voor beide gewassen in de periode februariaugustus. Uit tellingen van het aantal achter glas
goed zichtbare wortels bleek dat de wortelgroei in
enkele fasen verliep, samenhangend met de gewasen vruchtontwikkeling. Binnen elke fase viel een
periode van groei en van afsterven (bruinverkleuring) waar te nemen. De periode van wortelgroei viel samen met een sterke scheutgroei; in de
periode van bruinverkleuring van wortels stond de
scheutgroei vrijwel stil en groeiden de vruchten
sterk. In de periode van afsterven konden blijkbaar
onvoldoende assimilaten het wortelstelsel bereiken,
doordat de vruchten de assimilatenstroom voor een
groot deel tot zich trokken. Bij de komkommers
werden in de waarnemingsperioden drie fasen van
wortelontwikkeling onderscheiden, elk met een
duur van ongeveer twee maanden. Bij de paprika's
duurden deze ontwikkelingsfasen ongeveer drie
maanden en waren de verschillen in groei kleiner
dan bij de komkommers. Waarschijnlijk hangt een
en ander samen met de betrekkelijk geringere produktie van paprikavruchten.
De gegevens die in de wortelbakken met paprika's
zijn verkregen, stemmen goed overeen met de
resultaten van de uitspoelmethode.
c. Wortelonderzoek

bij sla, geteeld met en zonder CO2

Bij een proef in het seizoen 1963/1964 naar de
wortelontwikkeling van de sla die bij een uiteenlopend C02-gehalte van de lucht geteeld was, werd
de hoeveelheid wortels bepaald door uitzoeken
(uitlezen) uit de teeltgrond. De teelt vond toen
plaats in plastic emmers.
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In de herfst van 1964 en in het voorjaar van 1965
werd de proef herhaald, maar vond deze keer
plaats in plastic zakken, die zodanig in de grond
waren ingegraven, dat de bovenkant ervan op gelijke hoogte kwam met het grondoppervlak. De
wortels werden uit de grond vrijgemaakt door
spoelen met water. Bij het uitzoeken uit de grond,
zoals in de vorige proef, konden alleen het wortelgewicht en tot op zekere hoogte maar de kwaliteit
van de wortels worden bepaald. Door uitspoelen,
waarbij het wortelstelsel van de plant intact kon
worden gehouden, was het mogelijk om naast het
gewicht en de kwaliteit van de wortels ook de
vorm van het wortelstelsel vast te leggen. Dit
laatste vond plaats door fotograferen.
De invloed van CO2 op de wortelontwikkeling
bleek gering en ook de gewasontwikkeling werd
slechts weinig bevorderd. Eenzelfde wortelgewicht
werd in de voorjaarsteelt binnen de helft van de
tijd bereikt en uiteindelijk lag het gewicht in de
voorjaarsteelt hoger.

2. TOEPASSING V A N KUNSTLICHT
a. Belichting en koolzuurgas
bij de opkweek van komkommers

In het Jaarverslag 1964 op pag. 93 zijn vermeld de
gewichten aan het eind van de opkweekperiode van
komkommerplanten, die tijdens de opkweek verschillende behandelingen kregen. De verschillen
waren zeer duidelijk. Als aanvulling op deze gegevens volgen thans de vruchtopbrengsten. Na het
uitplanten waren de omstandigheden voor alle
planten gelijk.
De aantallen geoogste vruchten per plant waren
gemiddeld:
Opkweekbehandeling

Aantal vruchten
na 8 weken

+ L+ CO2
+ L—CO2
—L+ CO2
—L—CO2
—L—CO2

12,8
12,2
10,8
9,0
10,7

(30 /10)

De oogst begon bij de belichte planten 10 dagen
eerder dan bij de onbelichte. Na 8 weken was de
meeropbrengst van de bijbelichting ( + L) 2 à
3 vruchten, van extra koolzuur ( + CO2) 0,5 à
1,5 vrucht. We zien in deze gegevens een bevestiging van de resultaten van vorig jaar; een
flinke meeropbrengst door het belichten en ook
een meeropbrengst door extra CO2. Een week
eerder uitzaaien (30 oktober) leidde tot eenzelfde
opbrengstverhoging als bij extra CO2. Daar we er
rekening mee moesten houden, dat aanvullende
belichting kan leiden tot uitstel van de vorming van
vrouwelijke bloemen wanneer gedurende de hele

opkweekperiode dagelijks langer dan circa 14 uur
wordt belicht, werd de belichtingsduur geleidelijk
bekort, om dit lange-dag-effect te voorkomen. Na
een week van 16 uur belichting per dag volgden
6 dagen van 14 uur, 3 dagen van 12 uur, 2 dagen
van 10 uur en tenslotte 5 dagen van 8 uur. Bij dit
regime bloeiden de vrouwelijke bloemen niet later,
maar zelfs vroeger dan aan onbelichte planten. De
plaats van de eerste vrouwelijke bloem was tevens
in een gemiddeld wat lagere oksel. De volgende
tabel bevat de hierover verkregen gemiddelden
(dagopdeling eveneens in tienden):

+ L+ CO2

+ L—CO2

—L+ CO2

—L—CO2

Gemiddelde datum Ie bloei

0,2 januari

0,5 januari

11,5 januari

18 januari

Gemiddelde oksel Ie bloem

13,7

13,8

14,7

16,6

Bovenstaande proef wordt in 1965/1966 herhaald.
In deze nieuwe proef kreeg opnieuw een deel van
de komkommerplanten aanvullende belichting
(-f L) al of niet gecombineerd met extra koolzuur
( + CO2). Het licht was afkomstig van ML-lampen
(geïnstalleerd vermogen 250 W / m 2 , lichtsterkte
circa 2100 lux). De belichting duurde van 30 november tot 27 december.
In de ruimten met extra koolzuurgas was het CO2gehalte 0,15 - 0,20 %. Een extra groep planten
kreeg aanvullende belichting van TL-lampen
(TL 33, wit; geïnstalleerd vermogen 80 W/m 2 ,
lichtsterkte circa 2100 lux). Het ras hiervoor gebruikt was Sporu, zaaidatum 19 november. Aan het
eind van de opkweekperiode per 10 planten waren
de totale versgewichten en de gemiddelde hoogten:

+L+C02
+ L—CO2
—L+CO2
—L—CO2
TL—CO2

Gewicht
ing

Hoogte
in cm

193
149
35
25
78

32,3
23,1
8,3
6,0
6,5

Even treffend als vorig jaar is de sterke groeitoename door belichting. Weliswaar geeft extra
koolzuurgas een duidelijke groeiverbetering, maar
deze is veel kleiner dan bij extra licht. Verrassend
is, dat aanvullende belichting met ML planten oplevert, die bijna tweemaal zo zwaar zijn als met TL.
Er is ook een treffend verschil in hoogte: ML levert
gerekte, TL erg gedrongen planten. Dit verschil
tussen ML- en TL-planten kan niet het gevolg zijn
van temperatuurverschillen onder deze lamptypen,
maar is waarschijnlijk het gevolg van het verschil
in vormbepalende werking van deze twee lichtsoorten. De ML-lampen leveren een belangrijke
hoeveelheid infrarode straling; de TL-buizen vrijwel geen. Deze straling is zeer waarschijnlijk verantwoordelijk voor de stengelstrekking door MLlampen.
b. Onderbroken belichting bij chrysant

Dit voorjaar werd een proef genomen met cyclische
belichting bij chrysant als voortzetting van onderzoek in 1963 en 1964 uitgevoerd.
Op 12 januari werden de rassen Luyona en Tokyo
geplant. Tot 1 februari kregen de planten een
continu-belichting ter bevordering van een zodanige
vegetatieve ontwikkeling dat zij — mocht de
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cyclische belichting onvoldoende zijn — toch konden uitgroeien tot een oogstbaar produkt. De
cyclische belichting werd toegepast van 1 februari
tot 5 maart en omvatte de behandelingen 2 x 5 ;
2 x 71/2 en 2 x 1 0 minuten licht per uur. Elke
lichtbehandeling werd uitgevoerd met een geïnstalleerd vermogen van 30, 40, 50 en 60 Watt
per m2.
De gemiddelde oogstgegevens zijn vermeld in de
tabel.
Tabel 1 Gemiddelde oogstdatum van Luyona en
Tokyo na cyclische belichting bij verschillende geïnstalleerd vermogens
Geïnstalleerd
vermogen

Ras

2x5
min/uur

2x7H
min/uur

2x10
min/uur

30 W/m 2

Luyona
Tokyo

3—5
14—5

6—5
22—5

8—5
24—5

40 W/m 2

Luyona
Tokyo

8—5
22—5

11—5
24—5

12—5
24—5

50 W/m 2

Luyona
Tokyo

9—5
24—5

14—5
26—5

13—5
26—5

60 W/m 2

Luyona
Tokyo

11—5
25—5

13—5
27—5

14—5
25—5

c Onderbroken verduistering bij chrysant

Deze proef is de voortzetting van een oriënterend
onderzoek (1963) naar de invloed van een onderbreking in de bloeiinductie.
Op 24 en 25 mei werden vier rassen (tabel 1) uitgeplant om op 7 juli de kortedag-behandeling
hierop toe te passen. Deze werd éénmaal onderbroken en dan ingevoegd na 2, 4, 6, 8, 10 of 12
lange nachten. De combinatie van deze 6 tijdstippen van onderbreking met 5 onderbrekingslengten (resp. 2, 4, 6, 8 en 10 dagen) resulteert
dus in dertig verschillende behandelingen.
Het doel van deze proef was om na te gaan of er
door middel van een onderbreking in de bloemknopvorming een kwaliteitsverbetering van de
bloemknoppen te verkrijgen zou zijn. Er bleek een
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duidelijk verschil tussen de knoppen aangelegd
vóór en nâ deze onderbreking. De laatste bloeiden
aanmerkelijk later. Bij de oogst waren ze dan ook
over het algemeen nog niet gekleurd, hetgeen voor
jaarrondchrysanten kwaliteitsvermindering betekent.
Tabel 1 illustreert het verband tussen het tijdstip
(tabel 1A) en de lengte (tabel 1B) van de onderbreking, en het aantal niet gekleurde knoppen op
het moment van de oogst. De rassen Tokyo, Improved Indianapolis Yellow en Luyona geven, naarmate het tijdstip der onderbreking later valt, een
duidelijke toename van het aantal groene knoppen
met een maximum na 6 dagen, waarna weer vermindering volgt.
W e kunnen deze waarneming als volgt interpreteren. Na 8 à 10 dagen kortedag-behandeling
was in alle groeipunten bloemknopaanleg geïnduceerd. Bij een onderbreking na 4 of 6 dagen kortedag-behandeling echter gaan die groeipunten
waarin nog geen knopaanleg geïnduceerd is zich
vegetatief ontwikkelen en een aantal bladeren afsplitsen. Dit aantal bladeren neemt toe met de
lengte van de onderbreking. In de bladoksel van
deze bladeren bevindt zich natuurlijk een groeipunt, dat, na de onderbreking weer in kortedag
gebracht, ook nog geïnduceerd wordt. Dit zijn de
secundaire knoppen, die zover in ontwikkeling
achter zijn dat zij bij de oogst nog geen kleur
vertonen.
Dat het aantal secundaire knoppen bij een onderbreking, welke langer duurt dan 8 dagen, afneemt,
vindt duidelijk zijn oorzaak in de waarneming, dat
dan het aantal zijscheuten terugloopt. Dat het ras
Bonnie Jean bijna niet op het tijdstip van onderbreking reageert is niet verklaarbaar. Mogelijk
vindt bij dit ras een snellere en dus een meer gelijkmatige inductie plaats. Dit ras behoort ni. tot de
reactie-groep van 8 à 9 weken. De andere drie
rassen moeten onder de moeilijker te induceren 9en 10-weken-groep gerangschikt worden.
Naast de invloed op het aantal bloemknoppen had
de lengte van de onderbreking ook een duidelijke
invloed op de lengte van de zijscheuten. Naarmate
de onderbreking langer duurde, nam de lengte van
de zijscheuten toe (tabel 2), hetgeen een voordeel
is omdat dit takvorm en kwaliteit gunstig be-

Tabel 1 Invloed tijdstip (IA) en lengte (IB) van een
onderbreking in de bloemknopvorming op het totaal
aantal niet gekleurde knoppen tijdens de oogst, bij de
rassen Bonnie Jean, Tokyo, Improved
Indianapolis
Yellow en Luyona
A.
Tijdstip van
onderbreking
(dagen)

Bonnie Jean

Tokyo

Improved
Indianapolis
Yellow

Luyona

2
4
6
8
10
12

5,2
3,7
3,9
3,0
4,4
4,9

5,9
7,8
7,6
7,1
5,5
3,0

5,9
17,9
19,4
9,9
2,8
2,5

5,2
11,8
11,9
6,3
4,5
2,2

Lengte van
onderbreking
(dagen)

Bonnie Jean

Tokyo

Improved
Indianapolis
Yellow

Luyona

2
4
6
8
10

2,4
3,6
4,1
6,2
4,5

2,9
5,1
7,3
7,5
8,0

2,1
8,2
12,5
13,6
12,3

2,6
3,7
7,3
11,3
10,0

Tabel 2 Invloed van de lengte van de onderbreking op de lengte van de zijscheuten
Lengte van de àjscheut in cm
Lengte van de
onderbreking
(dagen)

Bonnie Jean

Tokyo

Improved
Indianapolis
Yellow

Luyona

2
4
6
8
10

27,5
18,8
31,1
33,6
32,1

24,1
26,9
28,3
31,4
33,4

12,9
15,5
18,0
18,0
19,3

18,8
22,0
22,9
25,0
25,8

invloedt. Het tijdstip waarop de onderbreking gegeven werd, speelde hierbij geen rol.
Een gedeelte van de planten van het ras Improved
Indianapolis Yellow werd als grootbloemige chrysant opgekweekt om de eventuele invloed van de
verschillende behandelingen op de bloemdiameter
vast te stellen.

Bij het oogsten is van een aantal bloemen de diameter gemeten. Het bezwaar van de gevolgde
methode is, dat niet alle behandelingen tegelijk
bloeien, zodat er gemakkelijk een zekere meetfout
gemaakt kan worden bij het bepalen van het ontwikkelingsstadium, waarbij gemeten moet worden.
De verkregen gegevens wijzen erop, dat het tijdstip
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der onderbreking geen invloed had op de bloemdiameter, maar dat de bloemdiameter duidelijk
toeneemt naarmate de onderbreking langer duurt.
Hierbij dient opgemerkt, dat bij een onderbreking
van langer dan 8 nachten er wellicht weer een
vermindering van de bloemdiameter is waar te
nemen. Dit laatste lijkt een bij-effect, want de
buitenste kransen van bloemlinten, die eigenlijk het
langste moesten zijn, waren in vele gevallen nl.
misvormd en daardoor te klein.

3. BLOEMVORMING EN BESTUIVING
a. Vitaliteit van bewaard Lycopersicum-stuifmeel
Bewaard Lycopersicum-stuifmeel (cultuurras, peruvianum en hirsutum) werd in vitro en vivo te
kiemen gelegd. Bovendien werden steeds 10 gecastreerde tomaatbloemen met dit en met vers
tomatestuifmeel bestoven om de vruchtvorming en
zaadzetting te bepalen. Het stuifmeel bleek zowel
in vitro als in vivo redelijk te kiemen. De vruchtvorming was als volgt. Alle onbestoven bloemen
gaven „knoopjes" ( ± 4i/ 2 g) zonder zaad. Van
het bewaarde stuifmeel gaf Lyc. peruvianum de
beste resultaten. De zetting en het vruchtgewicht
( ± 35 g) waren vrijwel gelijk aan de met vers
tomatestuifmeel bestoven bloemen. Alleen werd in
deze vruchten geen zaad gevonden. Het aantal
zaden was het hoogst in de vruchten afkomstig van
bloemen met vers stuifmeel bestoven. Bewaard
stuifmeel van het cultuurras en Lyc. hirsutum gaf
ongeveer 60 % minder zaad.
b. Invloed van dag en nacht op stuifmeelkieming
van tomaat
Tomaatbloemen werden gecastreerd, waarbij de
bloemen aan de plant bleven. Bestuiving vond de
volgende dag plaats vanaf 9 uur 's ochtends om
de 2 uur. Deze bestuivingen werden voortgezet
tot er 12 bestuivingen gedurende die dag en de
daarop volgende nacht en ochtend waren uitgevoerd. Steeds werden 2 en 5 uur na elke bestuiving 10 stijlen gefixeerd, waarna de kieming, de
kiemsnelheid en de hechting werden vastgesteld.
Doordat steeds stuifmeel van hetzelfde monster
werd genomen, was dit stuifmeel bij de laatste
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bestuiving minder vitaal dan aan het begin van de
proef. Ondanks deze tekortkoming werd de indruk
opgedaan, dat de kieming na bestuiving tussen
± 17 en 3 uur minder was dan bij de overige
bestuivingen. De hechting na de bestuivingen
tussen 19 en 3 uur was duidelijk minder en gaf na
die tijd weer een stijging te zien. De kiemsnelheid
werd bij latere bestuivingen steeds minder.
Vermoedelijk speelde hierbij het achteruitgaan van
de vitaliteit van pollen een grotere rol dan het
tijdstip van bestuiving.
De verkregen resultaten zijn waarschijnlijk niet
alleen toe te schrijven aan een lagere temperatuur
gedurende de nacht, maar om meer zekerheid hieromtrent te krijgen zal deze proef moeten worden
herhaald.
c. Invloed van tabaks- en tomatetype TMV
op de stuifmeelkieming
Vroeg en laat in de zomer, respectievelijk half meihalf juni en half augustus-half september, werd de
invloed van het tomatemozaïekvirus „tabak"- en
,,tomaat"-type op de stuifmeelkieming nagegaan
en tevens de bezetting op de stempel. De planten
werden met de afzonderlijke TMV-typen geïnoculeerd en wel ôf met beide typen op dezelfde dag
of met ± 1 maand tussentijd. Bovendien werd er
„vroeg" en „laat" geïnoculeerd, hetgeen overeenkwam met respectievelijk ± l l / 2 en ± 1 maand
voor de eerste stuifmeelkiemingscontrole. Later in
het jaar werd bij een volgende een vrijwel gelijke
proefopzet aangehouden. Bovendien werd toen één
groepje planten één dag vóór de eerste kiemingscontrole met beide TMV-typen geïnoculeerd. Bij
de Ie proef lag de stuifmeelkieming bij de besmette
planten vrijwel even hoog als bij de gezonde planten. Onderling gaven de besmette planten wel een
klein verschil te zien. De indruk werd opgedaan,
dat vroege besmetting een iets betere kieming gaf
dan een latere. De hechting van het stuifmeel was
bij de gezonde en vroeg besmette planten aanvankelijk aanzienlijk lager. De uitkomsten van de
2e proef stemmen hiermee in grote lijnen overeen.
Bovendien blijkt, dat de kieming van het stuifmeel
± 4 weken na de inoculatie duidelijk minder wordt
ten opzichte van de overige behandelingen. De
hechting lag bij die planten bij alle waarnemingen
het laagst. Of het tabakstype virulenter is dan het

tomatetype TMV kwam in de proef niet tot uiting.
Het is niet uitgesloten dat door het gebruik van
potten de planten vrij hard waren, waardoor geen
optimaal effect van het virus werd verkregen.
d. Bestuiving van tomaat

Van enkele automatische trilsystemen werd nagegaan hoe de stuifmeelbezetting is op de stempel.
Er werd niet voldoende effect genoteerd. Enerzijds
moet dit aan te geringe trilling worden toegeschreven, anderzijds in een bepaald geval aan het te oud
gewas waarbij de controles werden uitgevoerd.
Het trillen met een boortol tegen een zeer strak
gespannen draad, waaraan vlak boven de „koppen"
van de planten de touwtjes waren bevestigd (verschuifbaar in verband met de groei), gaf een redelijke stuifmeelbezetting dicht bij het aanzettingspunt van de trilling. Aan het eind van de draad
(± 40 planten verder) was geen effect meer zichtbaar. Bovendien werden door deze werkwijze de
„koppen" van de planten beschadigd.
Een mechanisch trilapparaat, dat op een wiel tussen
de planten werd gereden, gaf eveneens een redelijke bestuiving. De stuifmeelbezetting was gelijk
aan die bij gebruikmaking van een lichte trostriller
met batterijen in de trilstok en ± 30 % lager dan
bij de sterker trillende trostrillers verbonden aan
een goed geladen accu van 6 V.
e. Arbeidsbesparing

bij trostrillen

In een vroege voorjaarsteelt werden twee automatische trilsystemen vergeleken ten opzichte van
tikken en triüen. De eerste werkten als volgt:
De tomatetouwtjes werden aan rekken bevestigd,
die heen en weer werden bewogen of ze werden
aan een rondlopende draad verbonden, die heen
en weer werd getrokken. Bij beide systemen kreeg
men dus een „wiegende" beweging. Bovendien
werd vanaf de 3e tros, afhankelijk van het weer,
meer of minder frequent getrild, of steeds getikt.
In deze proef was het effect van trillen minder
groot dan gewoonlijk het geval is, waardoor een
beoordeling van het bestuivings-effect wordt bemoeilijkt. Aan de indruk kon niet worden ontkomen, dat automatische trilsystemen nog niet aan
de gestelde eisen voldoen. Bovendien bleken bij
het „doorlopende" systeem de draden te zwak,

zodat draadbreuk optrad, toen de planten vruchten
gingen dragen.
De vroege opbrengst werd alleen door trillen iets
verbeterd. De verschillen in totaalopbrengst waren
niet betrouwbaar. Door na de tweede tros minder
te trillen werd dus geen oogstreductie waargenomen. De uitgespaarde tijd bedroeg 40 % ten
opzichte van steeds trillen. Werd na het trillen tot
tikken overgegaan, dan had men voor de bestuivingen slechts ± 25 % van de tijd nodig als voor
steeds trillen het geval is.
ƒ Stuifmeelkieming

bij paprika

De stuifmeelkieming werd bij paprika op de stempel nagegaan. De bloemen werden één dag voor de
bestuiving gecastreerd en op een voedingsbodem
uitgeplant. De kieming vond plaats bij 25° C en
70 °/c luchtvochtigheid. De kiemduur was 1, 2 enz.
tot 8 uur. Na één uur was reeds 70 % van pollen
gekiemd, na 2 uur ± 90 % en na 3—4 uur
± 96 °/c, waarna het kiemingspercentage niet
verder opliep.
De hechting van het stuifmeel op de stempel is na
één uur niet groot ( ± 5 0 korrels per stempel) en
neemt gedurende de eerste tijd hierna snel toe om
na ± 6 uur een maximum te bereiken van 400 à
500 korrels per stempel. De kiemsnelheid (percentage leeg gegroeide korrels ten opzichte van het
aantal gekiemde korrels) was na 2 uur nog gering,
nam na ongeveer 3 tot 6 uur sterk toe, om na nog
langere duur maar heel geleidelijk aan verder te
stijgen.
g. Kieming van vreemd stuifmeel
op de stempel van paprika

Gecastreerde paprika-bloemen werden bestoven met
hetzij paprikastuifmeel, stuifmeel van tomaat, van
Lyc. peruvianum, of van Lyc. hirsutum. De stuifmeelkieming op de stempel was na 2 uur bij de
vier genoemde stuifmeelsoorten omstreeks 90 °/c
en 3 uur later (dus 5 uur na de bestuiving) was
dit maar weinig toegenomen. De indruk werd verkregen, dat de kieming van Lyc. peruvianum iets
minder was.
De hechting van het stuifmeel was zowel 2 als
5 uur na de bestuiving het minst bij paprikastuifmeel en bij het Lyc. hirsutum stuifmeel duidelijk

111

het grootst. Wel moet hierbij worden opgemerkt,
dat paprikastuifmeel groter is dan de andere hier
genoemde stuifmeelsoorten. De kiemsnelheid daarentegen was bij paprikastuifmeel het grootst en
bedroeg 5 uur na de bestuiving ± 80 %. Voor
tomaat was dit nog geen 30 % en voor Lyc. peruvianum en Lyc. hirsutum omstreeks 50 %.
h. Stuifmeelkieming hij lang- en kort-stijlige paprika
Bij paprika vindt men bloemen, waarvan de stijlen
nauwelijks te onderscheiden zijn op het vruchtbeginsel (kort-stijlige = K.S.), bloemen met zeer
duidelijke lange stijlen ( = L.S.) en allerlei overgangsvormen. Het vóórkomen van dergelijke bloemen is vermoedelijk meer een kwestie van groeiomstandigheden dan van rassen. In het voorjaar
vindt men meer K.S.-bloemen, later in het jaar
worden aan hetzelfde gewas vrijwel uitsluitend
L.S.-bloemen aangetroffen.
Zowel K.S.- als L.S.-bloemen werden gecastreerd.
Ook de bestuiving vond plaats met zowel K.S.als L.S.-stuifmeel, zodat de volgende vier groepen
werden verkregen: K.S. x K.S.; K.S. x L.S.; L.S. x
L.S. en L.S. x K.S. Noch in kieming noch in kiemsnelheid waren duidelijke verschillen waar te
nemen.
De hechting leek bij K.S. x L.S. minder te zijn
dan bij de overige behandelingen en het grootst bij
L.S. x K.S.
i. Invloed van temperatuur en luchtvochtigheid
op kieming van paprikastuifmeel
Paprika-bloemen werden gecastreerd en op een
voedingsbodem uitgeplant. De volgende dag werden deze bloemen bestoven en bij 5 verschillende
temperaturen (7, 14, 21, 28 en 35° C) gezet, elk
in combinatie met 3 luchtvochtigheden (50, 70 en
90 % ) . De ingestelde temperaturen konden redelijk
gehandhaafd worden. Alleen de laagste temperatuur week af (tussen 8,9 en 7,9° C). De kieming,
2 uur na de bestuiving bepaald, gaf zeer uiteenlopende uitkomsten te zien. De kieming 5 uur na
de bestuiving bepaald, leverde het volgende resultaat op: De hoogste kiemingspercentages tussen 14
en 28° C waarnaast een hoge temperatuur (35° C)
nadeliger bleek te zijn dan een lagere (8—9° C).
De invloed van de luchtvochtigheid was gering.
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Alleen gaf de laagste luchtvochtigheid een duidelijke remming van de kieming bij de hoogste
temperatuur. De buisgroei verliep het sterkst tussen
21 en 35° C. De invloed van de luchtvochtigheid
was ten aanzien van de kiemsnelheid van geen
belang. Het optimum zal vermoedelijk liggen tussen 21 en 28° C. Over het algemeen was de kiemsnelheid bij 35° C iets minder dan bij 21 en 28° C,
maar toch nog duidelijk beter dan bij de laagste
twee temperaturen.
De hechting van het pollen was bij de laagste
temperaturen (tot 14° C) duidelijk minder dan bij
alle hogere. Hieruit is af te leiden, dat er een
duidelijk verband bestaat tussen de kiemsnelheid
en de hechting. Invloed van de luchtvochtigheid
werd niet waargenomen. De geringe invloed van
de luchtvochtigheid op de kieming, de kiemsnelheid en de hechting vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in de omstandigheid, dat de bloemen op een
voedingsbodem stonden. Hierdoor bleven de
bloemen goed turgescent, wat aan de plant mogelijk
anders zou zijn geweest. De proef werd slechts
éénmaal uitgevoerd. In het komende seizoen moet
dit nog een of tweemaal worden herhaald, wil
men een meer betrouwbaar gegeven krijgen.

TOEPASSING V A N
GROEIREGULATOREN
a. GroeiregulatorCCC hijde opkweek van tomaten
Een serie van drie proeven werd genomen, waarbij
de oplossingen tijdens de opkweek werden toegediend als begieting op de pot. Per plant werd in
alle gevallen 100 ml van de betreffende oplossing
gegeven. Getracht werd de grond in de potten doorlopend vochtig te houden, zodat geen groeiremming door droogte kon optreden. In alle proeven
werd gebruik gemaakt van een 50%-ige samenstelling. De plantjes werden zeer jong opgepot,
namelijk 7 à 10 dagen na het zaaien. De planten
van de eerste twee proeven werden opgekweekt in
11 cm plasticpotten. De laatste in 14 cm potten.
De eerste proef werd genomen in de periode van
eind maart tot begin mei. CCC werd toegediend
resp. 0, 2 en 4 weken na het oppotten. Zes verschillende concentraties werden toegepast, namelijk

4, 2, 1, i/2, 14 en % ml CCC per liter water. Bij
toepassing direct na het oppotten trad schade op
bij 4 en 2 ml CCC per liter water. Oudere planten
vertoonden alleen schade bij deze concentraties
wanneer op het blad werd gemorst. Door CCC
werd de lengtegroei gedurende enige weken geremd. Het grootste verschil in plantlengte aan het
einde van de proef, veroorzaakt door de hoogste
concentratie op de drie tijdstippen, was resp. 7, 11
en 12 cm. De lengte van de controleplanten was
34,6 cm. De bladkleur werd bij alle concentraties
veel donkerder groen. Het waterverbruik nam af
naarmate meer CCC werd gegeven.
In deze proef deed zich vrij ernstig stikstofgebrek
voor, waardoor de groei gedurende de laatste weken
werd geremd. Daardoor werd ook de werking van
CCC beïnvloed. Van ongunstige omstandigheden
als stikstofgebrek, hoge temperatuur en wat droge
grond hadden de behandelde planten veel minder
te lijden. De bloei viel nagenoeg gelijk met dievan
de onbehandelde planten.
De volgende proef werd 19 mei opgezet en 22 juni
beëindigd. Nu werd CCC gegeven 0, 10 en 20
dagen na het oppotten. De concentraties waren
resp. 4, 1, 14, i / j 6 en ' i / 6 4 ml CCCper liter water.
Ook was er verbranding bij toediening van de
hoogste concentraties direct na het oppotten. Ook
bij de toepassing 10 dagen na het oppotten trad bij
de hoogste concentraties nog schade op. De bladeren werden vanuit de bladsteel vergiftigd. Chlorophylafbraak door morsing op het blad kwam ook
nu weer voor. De laagste concentratie had weinig
effect op de groei ; de bladkleur werd nog wel wat
donkerder. Bij de hoogste concentraties op de drie
tijdstippen toegepast, was de verkorting ten opzichte van de controle (46,4 cm) resp. 10, 20 en
14 cm. De invloed van CCC op de bladkleur was
bij toepassing 20 dagen na het oppotten gering
doordat weer stikstofgebrek van invloed was.
Vooraf was aan de grond een vrij grote hoeveelheid langzaamwerkende stikstof toegediend in de
vorm van Nitroform, maar die is kennelijk te langzaam vrijgekomen. De geremde planten hadden
veel minder last van stikstofgebrek. De resultaten
wat betreft het waterverbruik en de bloei waren
gelijk aan de eerste proef.
Opvallend was dat de planten die direct na het

oppotten behandeld waren, eerst wel duidelijk
korter bleven, maar gedurende de tweede helft van
de proef sneller in lengte toenamen dan de onbehandelde planten. Dit geldt ook voor de toepassing 10 dagen na het planten, doch dan slechts
voor de laatste week van de proef.
De derde proef werd uitgevoerd in de periode
10 augustus tot 20 september. De behandelingen
vonden weer plaats op respectievelijk 0, 10 en
20 dagen na het oppotten. Nu werd echter ook een
gedeelte van de proefobjecten tweemaal behandeld,
namelijk 0 en 10 dagen en daarnaast 0 en 20 dagen
na het oppotten. De concentraties bedroegen 4, 1
en 1/4 ml CCC per liter water.
De groei verliep gedurende de gehele proef vlot,
zonder stagnaties. Door de grotere potmaat, 14 cm
inplaats van 11 cm, ontwikkelden de planten zich
bijzonder goed. Het schadebeeld was gelijk aan dat
in de vorige proef. Maar bij detoepassing 10 dagen
na het oppotten deed zich nu geen schade voor. De
behandelde planten waren weer opvallend groener.
De lengtegroei werd ook duidelijk beïnvloed.
Wanneer eenmaal CCC werd toegepast: dus 0, 10
of 20 dagen na het oppotten, was de verkorting bij
de hoogste concentratie respectievelijk 14, 9 en
23 cm. Onbehandeld: 65,3 cm lengte.
Het gedeelte van de proef dat de behandelingen
een tweede maal zou ontvangen, is wegens de
slechte stand bij de hoogste concentratie beperkt
gebleven tot de twee laagste concentraties. Bij toepassing zowel 0 als 10 dagen na het oppotten was
het effect van de tweede toepassing zeer gering.
Wanneer 0 en 20 dagen na het oppotten werd
behandeld, was het effect van deze dubbele behandeling zelfs kleiner dan wanneer alleen op
20 dagen na het oppotten werd behandeld. Dit
kwam voor een groot deel weer voort uit het verschijnsel dat, wanneer de planten zeer vroeg behandeld zijn, ze later sneller groeien dan onbehandelde planten. Dit geldt dus zelfs ondanks een
tweede toepassing 10 of 20 dagen na de eerste.
De overige resultaten kwamen overeen met beide
voornoemde proeven.
b. Invloed van de wijze van toepassing van CCC
op verlenging van tomateplanten

Als een CCC-oplossing bij uitgeplante tomaten
wordt gegoten, bestaat de kans dat er verliezen
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optreden doordat de toegediende oplossing niet in
zijn geheel binnen het bereik van de wortels komt.
Daarom werd in een proef de helft van de planten
gelijktijdig behandeld vóór het poten, zodat alle
vloeistof in de pot opgezogen werd. De andere
helft werd éérst geplant, daarna werd de oplossing
bij de poot gegoten. Drie concentraties werden
gebruikt, nl. 0,1; 0,4 en 1,6 ml CCC (50 % ) per
plant.
Wanneer CCC na het poten gegoten was, bleek de
verlenging gedurende de eerste twee weken daarna tweemaal zo groot als wanneer CCC vóór het
poten was toegediend. Gedurende de tweede
periode van twee weken was de verlenging bij
0,1 ml CCC per plant al weer bijna gelijk. Bij
1,6 ml CCC per plant was de remming door toepassing vóór het uitplanten nog 50 % groter dan
de remming die optrad als CCC na het planten
werd gegeven. Na deze vier weken traden geen
verschillen meer op. De remming bleek groter naarmate de concentratie hoger was geweest. Zeven
weken na toepassing werden de planten en trossen
afzonderlijk gewogen. Het gewicht van de trossen
werd alleen verminderd door toepassing van 1,6 ml
CCC per plant vóór het poten. De trosstelen waren
bij de CCC-behandelingen aanmerkelijk dikker en
het gewicht van de planten zonder de trossen lager
dan bij de controleplanten. Bij de toepassing vóór
het uitplanten lag dit lager dan wanneer CCC nâ
het uitpoten werd toegediend. De omvang van de
wortelpruik nam, vooral bij de hogere concentraties,
af door de toepassing van CCC.
c. CCC en B9 als bladbespuiting
bij de opkweek van tomateplanten
Omdat begieting met CCC steeds een verlaging
van het plantgewicht gaf, werd bespuiting beproefd. Van B 9 is bekend, dat het als bladbespuiting niet gemakkelijk schade veroorzaakt,
maar dat de werking op de uitgroei van de tros
ongunstig is. Van CCC kan eerder het omgekeerde
gezegd worden.
Bij bespuitingen met 0,2, 0,1 en 0,05 % CCC (van
een 50%-ige samenstelling) en 8 en 4 % B 9
(5 % ) op verschillende tijdstippen bij drie achtereenvolgende bespuitingen bleek, dat CCC bij 0,2 %
schade oplevert. B 9 liet bij 8 % geen beschadiging
zien. B 9 bevordert de aanleg van bloemknoppen
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vrij sterk. Ze groeien later echter moeilijk uit en
bloeien niet of aanmerkelijk later dan bij onbehandelde planten. De trosstelen waren bij CCCbespuiting dikker en de bloei iets vroeger dan bij
de controle-objecten.
Het plantgewicht was bij de onbehandelde planten
het laagst. Het lengteverschil was aan het einde
van de proef klein. Dit werd echter veroorzaakt
doordat vooral bij de B 9-bespuitingen de groei,
nadat de bespuitingen waren gestaakt, sneller was
dan bij de onbehandelde planten. Mogelijk werd
dit ook in de hand gewerkt door een wat te nauwe
stand.
De door B 9 en CCC duidelijk geremde planten
gebruikten aanmerkelijk minder water dan lichter
geremde en onbehandelde planten. De aantasting
door bladvlekkenziekte was bij geremde planten
belangrijk minder dan bij de controleplanten.
d. Invloed van CCC- en B 9-bespuiting
op uitgeplante tomaten
Omdat door B 9 de uitgroei van de bloemtrossen
stagneert, werd in deze proef, naast de beide middelen afzonderlijk, ook een combinatie van CCC
en B 9 toegepast. Op uitgeplante tomaten, waarvan
de eerste tros goed gezet was, werden de volgende
bladbespuitingen uitgevoerd : 8 en 4 % B 9 (van
een 5%-ige samenstelling), 0,1 en 0,05 % CCC
(van een 50%-ige samenstelling) en een gelijktijdige bespuiting van 4 % B 9 en 0,05 % CCC.
Deze bespuitingen werden vanaf 6 oktober vijf
maal achtereen wekelijks uitgevoerd.
De uitgroei van de jonge trossen (3e, 4e en 5e)
was bij de controleplanten en bij de planten die
met CCC behandeld waren, ongeveer gelijk. B 9
blokkeerde de groei van deze trossen volledig, maar
ook bij combinatie van beide middelen overheerste
de werking van B 9 en kwam van de bloemen niets
terecht. De tweede tros bloeide reeds bij de eerste
behandeling op 6 oktober en is bij alle behandelingen normaal gezet. De lengtegroei van de plant
werd door beide concentraties B 9 beperkt tot ongeveer 30 % en bij de beide CCC-concentraties tot
ruim 50 % van de normale verlenging. Combinatie
van beide middelen gaf een verlenging van niet
meer dan ± 25 % . B 9 gaf geen enkele schade,
maar 0,1 % CCC gaf maar een enkele keer geen
schade. Bij de combinatie trad geen schade op.

De bespuiting met B 9 had wel een aanzienlijke
vervroeging van de oogst van de twee onderste
trossen tot gevolg. Ongeveer 50 % van deze beide
trossen werd in de eerste week geoogst. Bij onbehandelde planten en met 0,05 % CCC bespoten
planten slechts 10 %.
De gecombineerde toepassing gaf een wat latere
oogst dan waar alleen met B 9 was bespoten. Het
gemiddeld vruchtgewicht was bij onbehandelde
planten het hoogst, direct gevolgd door de met
0,05 % bespoten planten. De kwaliteit van de
vruchten was normaal. Opzettelijk werden de trossen iedere keer goed nat gespoten.

traties werden gebruikt, namelijk 0,4 en 0,8 ml
CCC (50 % ) per plant. Bij de helft van de planten
werd de toepassing op 31 maart herhaald. Na ruim
een week was de kleur van de behandelde planten
donkerder en het blad krulde wat meer dan bij
onbehandelde. De lengtegroei werd vertraagd. De
opbrengst van de onbehandelde planten was wat
hoger dan van de behandelde. Hetzelfde geldt voor
het gemiddeld aantal vruchten per plant. De waarde
van de opbrengst was dan ook bij de onbehandelde
planten het beste. Tussen de vier behandelingen
waren de verschillen klein, maar waarschijnlijk
werden opbrengst en waarde iets nadelig beïnvloed
door de hogere concentraties en door tweemaal behandelen.

e. Beperking van waterverbruik door tomateplanten
bij toepassingvan CCC
Bij proeven met CCC bleek dat hierdoor tomateplanten minder water verbruiken dan onbehandelde
planten. Jonge tomateplanten werden daarom
respectievelijk 0, 10 en 20 dagen na het oppotten
gegoten met 100 ml van verschillende CCC-oplossingen (CCC bevat 50 % werkzame bestanddelen).
Na respectievelijk 14, 5 en 3 dagen, gerekend vanaf
de toepassing, traden verschillen op in waterbehoefte. Gedurende ongeveer drie weken gebruikten de behandelde planten minder water dan
de controleplanten. Het verschil varieerde van 15
tot 20 %, afhankelijk van de gebruikte concentraties (respectievelijk 0,25 en 1,0 ml CCC per
liter water). Worden de verdampingsverliezen van
de grond afgetrokken van het waterverbruik, dan
liggen de verschil-percentages nog hoger.
In dezelfde proef werd 10 dagen na het oppotten
0,1 ml CCC per plant bijgegoten. Toen goed te
zien was, dat de behandelde planten donkerder en
korter bleven, werd het watergeven gestaakt. Een
week daarna werden de onbehandelde planten
's morgens vroeg volkomen slap, doch de behandelde planten waren nog turgescent. Alleen het
eerste blad, dat was gevormd aan deze planten
voordat CCC werd toegepast, hing eveneens slap.

f. Toepassing van CCC bij late stooktomaten

In een gewas, ras Moneymaker, dat op 12 februari
was geplant, werd op 10 maart 70 ml van een
CCC-oplossing bij de plant gegoten. Twee concen-

g. Invloed van enkele groeistoffen op stuijmeelkieming
op de stempel
Gecastreerde tomaatbloemen werden direct na de
bestuiving, of 2 uur daarvóór dan wel 2 uur daarna,
met groeistof bespoten. De gebruikte groeistoffen
waren: Tomafix 1°/c, No Seed 0,1 %, Duraset
0,1 % en gibberelline 100 delen per miljoen werkzame stof. Als controle werden onbespoten en met
water bespoten bloemen gebruikt.
De kieming werd door alle bespuitingen, dus ook
door water, min of meer geremd. De invloed van
het tijdstip van spuiten was niet erg duidelijk.
De hechting leek 2 uur na de bestuiving bij de
vroegst bespoten bloemen iets minder te zijn, uitgezonderd echter bij gibberilline, waarbij de hechting bij de vroegst bespoten bloemen het grootst
was. Gespoten op het tijdstip van de bestuiving
gaven No Seed en water een betere hechting dan
onbehandeld. Bij de overige behandelingen was de
hechting minder dan bij onbehandeld. De hechting
5 uur na de bestuiving bepaald, was duidelijk minder als de bloemen 2 uur na de bestuiving waren
bespoten. Bij de overige tijdstippen van spuiten
werd de hechting hierdoor maar weinig beïnvloed.
De kiemsnelheid was minder als de bloemen met
water, Tomafix of No Seed waren bespoten.
Gibberelline leek de kiemsnelheid iets te stimuleren, als de groeistof vóór de bestuiving op de
bloem was gespoten. Alle laatste bespuitingen
(2 uur na de bestuiving) gaven vermindering van
de kiemsnelheid te zien.
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h. Invloed van CCC op groei en
van komkommer planten

ontwikkeling

Aan komkommerplanten werd respectievelijk 0, 10
en 20 dagen na het oppotten 0,4 ml CCC (50 % )
per plant toegediend. Dit bleek na enkele dagen
al remming in de groei te veroorzaken. De eerste
vier internodiën waren bij de vroegste toepassing
50 %, de volgende vier ongeveer 30 % korter dan
bij onbehandelde planten. De volgende zeven leden
hadden ongeveer dezelfde lengte als die van de
controleplanten. Bij toepassing 10 dagen na het
oppotten werd ook de lengte van het eerste lid
nog tot tweederde beperkt. De volgende zes leden
waren meer dan 50 % korter dan bij onbehandelde
planten. Daarna nam de remming geleidelijk af tot
het einde van de waarnemingen (13e lid). Als
20 dagen na het uitpoten CCC werd toegediend,
begon de remming pas na het zesde blad. De lengte
van de volgende zeven internodiën was ongeveer
50 % van de lengte bij onbehandelde planten.
Het gewicht van de plant werd door de CCC-toepassing nadelig beïnvloed. De positie van de zogenaamde stamvruchten onderging geen wijziging
van betekenis. Wel werden meer vrouwelijke
bloemen gevormd dan bij de onbehandelde planten.
De zijscheuten groeiden veel zwaarder uit dan bij
onbehandelde planten, vooral bij de behandelingen
die 10 en 20 dagen na het oppotten werden toegepast.

i. Invloed van ß-naphtoxy-azijnzuur
op een meloengewas

(No Seed)

Het is vrij omslachtig om ter bevordering van de
vruchtzetting bij meloenen elke vrouwelijke bloem
afzonderlijk te bespuiten. Daarom werd een proef
opgezet om bovengenoemde methode te vergelijken
met een bespuiting van het gehele gewas, welk
laatste veel sneller kan gebeuren. De concentratie
werd gelijk gehouden, namelijk 4 ml No Seed per
liter water. Omdat per plant dan veel meer vloeistof wordt verbruikt, werden ook nog twee lagere
concentraties toegepast, respectievelijk 1/3 en 1/9
van de oorspronkelijke sterkte. No Seed bevat 1 %
ß-naphtoxy-azijnzuur.
Doordat de groeikracht van de grond waarop de

116

meloenen stonden, ongelijk was en de groei in het
algemeen tegenviel, was het moeilijk een indruk te
krijgen van de invloed van No Seed op de zetting
van de vruchten en op de vervroeging van de
oogst. Alleen de behandeling waarbij de gehele
plant met de normale concentratie No Seed was
bespoten, gaf sterke beschadiging te zien. De dosis
was hier dan ook vijf maal zo groot als bij bespuiting van afzonderlijke bloemen. Ook de opbrengst werd verlaagd.
Bij bespuiting van de gehele plant met 1/3 van
de oorspronkelijke concentratie was matige schade
te zien. De dosis was hier ongeveer anderhalf maal
zo groot als bij de oorspronkelijke wijze van toepassing. De opbrengst werd niet nadelig beïnvloed.
Wanneer de concentratie verlaagd werd tot 1/9,
was de dosis ongeveer 60 % van de bespuiting op
afzonderlijke bloemen. Schade van betekenis trad
niet op. Ook bij bespuiting van afzonderlijke
bloemen was er maar zeer lichte schade.

j . Invloed van de groeiregulator B 9 op herfstsla

Een gewas sla (Vitesse), dat begin oktober geplant
was, werd met verschillende concentraties B 9
(5%-ige formulering) op diverse tijdstippen bespoten. Door de gunstige weersomstandigheden
was de groei veel rustiger dan verwacht mocht
worden op deze grond, die pas gestoomd was. De
invloed van B 9 was daardoor klein. Het gemiddelde kropgewicht werd weinig of niet beïnvloed.
Wel was de onbehandelde sla zowel aan de onderals aan de bovenzijde wat losser. De kwaliteit werd
mede beoordeeld door van een gesneden en veilingklaar gemaakte krop het aantal zichtbare hoofdbladnerven te tellen. De verkregen cijfers komen goed
overeen met de kwaliteitsbeoordeling, zoals uit
tabel 1 op pag. 117 blijkt.
De kwaliteit werd dus het meest verbeterd door
eenmaal te spuiten met een 2%-ige oplossing. Te
sterke remming kwam in deze proef niet voor. De
werking is echter vrij sterk afhankelijk van het
groeitempo van het gewas. Het blijft daarom moeilijk vooraf de juiste concentratie te bepalen.

Tabel I
Aantal
zichtbare
hoofdnerven
per krop

Behandeling

Controle

9,0

1 x 2°/o B9
2 x 1 °/o B9
3 x 0,5 D/oB9
4 x 0,25 % B9

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

Gemiddeld
kropgewicht
in grammen

wat los en
graterig
mooi en stevig
goed
goed
goed

112
111
111
111
119

grond met zeer weinig N , een ander deel in grond
met een hoge zoutconcentratie, nog een deel in
grond die pas na uitdrogen weer werd gegoten en
weer een deel kreeg een normale behandeling. Ras
Moneymaker werd gezaaid op 21 september 1965
en geplant op 20 oktober. Enkele malen werd het
vers gewicht van een aantal planten bepaald. Ook
werd de vruchtzetting van de drie aanwezige trossen
vastgesteld. Aan het einde van de proef was de
situatie gemiddeld per plant:

5. TOEPASSING V A N KOOLZUURGAS
a. Invloed van beperkende factoren bij de
koolzuurbemesting bij tomaat

In twee kasafdelingen kregen tomateplanten dagelijks extra koolzuur ( 0 , 1 5 — 0 , 2 0 % ) ; in twee
andere niet. Deze proef behelsde na te gaan of
suboptimale omstandigheden het effect van de COa
beïnvloeden. Eén deel van de planten stond in

Weinig water

Normaal

Kwaliteitsbeoordeling

Weinig N

Veel zout

Koolzuur

Vers gewicht in g
Vruchtzetting

+

—

+

—

+

—

+

—

276
17,4

247
14,9

238
21,4

212
16,7

182
18,3

150
15,4

173
11,5

176
9,3

CO2 werkte op groei en vruchtzetting bevorderend
onder alle omstandigheden, behalve bij N.-gebrek.
b.

„Koolzuurgas"-schade

In de winter 1963/1964 vertoonden, op diverse
bedrijven, de onderste bladeren bij jonge tomateplanten waterige plekken en ze werden ook geel.
De bladeren stierven tenslotte af. Deze schade
trad vooral op in december, toen men intensief
CO2 doseerde met propaan of petroleum. Waarnemingen op een aantal bedrijven brachten aan het
licht, dat de schade vrijwel steeds daar optrad,

waar tijdens het doseren was gegoten of gebroesd;
en vooral bij zwakke planten met een zwak wortelstelsel.
Getracht is het schadebeeld kunstmatig op te wekken. In het eerste proefje (eerste helft van februari)
werd één deel van vier groepen van planten, zowel
„zachte" als „harde", van de rassen Moneymaker
en Glorie in vochtige atmosfeer en een ander deel
onder droge omstandigheden verder gekweekt.
Vochtig hield in: 's nachts onder een plastic kooi,
na vooraf broezen; en tevens overdag 1 à 2 keer
broezen. Droog betekent: niet broezen, niet onder
plastic. Alle planten stonden overdag onder nylon-
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gaas, in afgezwakt licht. Een aantal dagen werd
CO2 gedoseerd, in één afdeling zuivere CO2, in
een andere CO2 van propaan. Het lukte niet om
schade op te wekken.
Een tweede proef vond plaats in de tweede helft
van februari en begin maart. Dezelfde behandelingen werden uitgevoerd. Weer werd geen schade
teweeggebracht.
Een derde proef volgde in de tweede helft van
maart en begin april. Daar elders waargenomen
was dat vrijgekomen NHs een soortgelijk schadebeeld kon oproepen bij week opgekweekte planten,
werden bespuitingen uitgevoerd met NH4OH in
oplossingen van 0,03 %, 0,1 % en 0,3
Bij
0,1 °/o ontstond enige schade, bij 0,3 % de meeste
schade, vooral bij de planten, die werden gebroesd
en 's nachts onder plastic werden gehouden. Wel
of geen extra CO2 was niet van invloed. Moneymaker was gevoeliger dan Glorie. Het schadebeeld
was: geelgroen verkleurde vlekken, al of niet met
necrotische plekken erin. Het beeld was niet identiek met hetgeen in de winter werd waargenomen.
Bespuitingen met (NHt)2 CO3veroorzaakten evenmin schade.
Het is dus nog niet mogelijk gebleken „Koolzuurgas"-schade kunstmatig op te wekken.

c. Koolzuurgas-bronnenvergelijking bijslaen tomaat
Van een warenhuis met sla werd CO2 gedoseerd
in de ene afdeling met petroleum, in de andere
met propaan. De dosering vond plaats van 12
december tot 23 februari, meestal van 8—17 uur,
tot een gehalte van 0,10—0,15 %. De oogst was
met propaan en petroleum gelijk ten aanzien van
zowel gewicht per krop (17 kg/100) als kwaliteit
(stevigheid van krop, geslotenheid en kleur).
Hierna werden petroleum en propaan in een
tomateteelt (ras Yelvic) vergeleken. Hierbij werd
gedoseerd van eind februari tot begin mei, dagelijks
van 8 tot 17 uur. De vruchtzetting met petroleum
was iets beter dan met propaan, maar met propaan
waren de vruchten wat groter, zodat de opbrengsten
(kg/plant) vrijwel gelijk waren. Ook waren er
geen kwaliteitsverschillen.
Het produktieverloop was als volgt:
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Bron

Petroleum
Propaan

Na
4 weken

Na
13 weken

0,89
0,84

2,89
2,92

Petroleum en propaan zijn dus wel gelijkwaardige
C02-bronnen.
d. Verschillendekoolzuurgasconcentratiesbijsla
In de afgelopen winter zijn in twee proeven nogmaals vier koolzuurgasconcentraties vergeleken bij
de twee slarassen Proeftuins Blackpool en Rapide.
Zaaidatum 28 september 1964, plantdatum 22 oktober, oogstdatum 6 januari 1965. De gemiddelde
opbrengsten waren:
Gemiddeld
C02-gehalte
Gewicht per krop
in grammen

0,03 °/o 0,06 »/o 0 , 1 2 % 0,20 %

64,2

63,5

81,8

80,4

Er is een betrouwbare meeropbrengst bij de hoogste
CC>2-concentraties. De verschillen tussen de twee
lage en tussen de twee hoge concentraties onderling
zijn echter gering. Wellicht is dit laatste een gevolg
van de wat te hoge temperaturen bij 0,03 % en
0,12 %.
In de tweede proef werden dezelfde rassen gebruikt. Zaaidatum 30 december 1964, plantdatum
15 februari en oogstdatum 5 april 1965. De gemiddelde opbrengsten waren:
Gemiddeld
C02-gehalte
Gewicht per krop
in grammen

0,03 %> 0,05 %> 0,10 »/o 0,16 °/o

207

231

217

245

De hoogste C02-concentratie gaf een betrouwbare
meeropbrengst. De opbrengst van 0,05 % was,
zonder aanwijsbare oorzaak, aan de hoge kant.

e. CO-2-proeven bijbloemen
In kas A 13, die bestaat uit zes afdelingen, werden
in de periode van oktober 1964 tot april 1965 bij
enkele bloemgewassen proeven genomen met temperatuur naast CO2. De gegeven behandelingen
staan vermeld in tabel 1.
Tabel 1

Behandeling

Streeftemperatuur
Nacht

I
II
III
IV
V
VI

12
12
14
14
16
16

Dag
17
17
19
19
21
21

Gemiddeld
bereikte
temperatuur
Nacht
11
10
12
12
13,5
13,5

Dag
16
17
17
17
18,5
17

CO2

Concentratie
normaal
0,12Vo
normaal
0,12 °/o
normaal
0,12 %>

Bij deze behandelingen werden de volgende gewassen geteeld: chrysanten, fresia's, tulpen en
irissen.

Tabel 2
Stevigheid
Ras
—CO2 + CO2
Luyona
Tokyo
Portrait
Yellow Mefo
Yellow Fred Shoesmith
Improved Indianapolis Yellow

4,2
1,2
2,4
1,8
5
1,6

2,3
0,6
1,4
3,0
5
1,6

Fresia's
Op 15 oktober 1964 werden acht rassen geplant
met het doel de invloed na te gaan van koolzuurgas en enkele temperatuurregimes op de bloeidatum, op de bloemproduktie en op de kwaliteit.
Naarmate de temperatuur lager was, viel de bloei
later. De tendens was aanwezig dat zowel een
hogere temperatuur als het toedienen van extra
CO2 het aantal bloemen per hoofdkam deed toenemen.

Irissen
Chrysanten
Op 3 november 1964 werden zes rassen geplant
(zie tabel 2). De belichting werd tot 10 januari
voortgezet, waarna knopvorming en bloei volgden.
In de tabel zijn cijfers opgenomen van de stevigheid
van de stengel der rassen, waarbij het cijfer 0
„stevig" en het cijfer 5 „slap" betekent. Per concentratie CO2 zijn de gegevens van de temperatuurbehandelingen gemiddelden. Het toedienen van
extra CO2 geeft bij de rassen Luyona, Tokyo en
Portrait een steviger stengel, bij het ras Yellow
Mefo een slappere. De eerstgenoemde drie rassen
waren als troschrysanten geteeld, de drie andere
als grootbloemige.
Naarmate de temperatuur hoger was, viel de bloei
vroeger. Het verschil tussen de hoogste en de
laagste temperatuur bedroeg 13 tot 16 dagen, behalve voor het ras Yellow Fred Shoesmith, waar dit
7 dagen was.

Op 29 oktober en op 5 november werden irissen
van de cultivar Wedgewood geplant, welke partijen
vóór het planten de volgende twee temperatuurbehandelingen gekregen hadden: nl. 2 weken 35°
C + 3 dagen 40° C + 7 weken 9° C en 2 weken
35° C + 3 dagen 40° C + 2 weken 17° C +
6 weken 9° C.
Beide partijen hadden twee bol-maten, namelijk
„8 cm en op" en „10 cm en op". Een hogere temperatuur gaf een snellere bloei, maar ook een afname van het aantal planten dat in bloei kwam.
Het percentage bloei is voor de verschillende temperaturen vermeld in tabel 3.
Van het toedienen van extra koolzuurgas werd geen
invloed waargenomen.
Tulpen
In samenwerking met het Laboratorium voor
Bloembollenonderzoek te Lisse werd een tiental
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tulpenrassen in twee partijen geplant om de mogelijkheid na te gaan van het trekken van tulpen in
de volle grond. Op 12 oktober werd de eerste partij
bollen geplant; de bollen hadden een voorbehandeling gekregen van 20° C t / m stadium G + 12
weken 5° C. Op 7 december volgde de tweede
partij, waarvan de voorbehandeling was: 23° C tot
1/9 + 20° C tot 1/10 + 9 weken 5° C.
De gemiddelde bloeidatum en het percentage bloei,
die bij de verschillende temperatuurregimes werden
verkregen, zijn uit tabel 4 af te lezen.
Het toedienen van extra koolzuurgas had geen invloed op de bloeidatum en op het percentage bloei.
Een hogere temperatuur gaf een duidelijke ver-

vroeging van de bloei. De temperatuur had geen
invloed op het percentage hiervan.
ƒ. Het toedienen van CO2 aananjers
In vier afdelingen van kas A 13 zijn anjers geplant
van het ras William Sim. In twee afdelingen wordt
vanaf 1 november 1965 bij zonnig weer extra CO2
gegeven. Het temperatuurregime wordt aangepast
aan de tijd van het jaar en is voor alle afdelingen
hetzelfde, behoudens dat tijdens het toedienen van
CO2 de temperatuur in die twee afdelingen enkele
graden C hoger is. Het doel van deze proef is om
de invloed na te gaan van CO2 op produktie en op
kwaliteit.

Tabel 3
Nacht-dag
temperatuur
in°C

Plantdatum 5 november

Plantdatum 29 oktober
"8 cm en op"

12—17
14—19
16—21

"10 cm en op"
60,5
50,6
11,9

30,9
18,0
11

"8 cm en op"

"10 cm en op"

47,2
55,9
56,6

76,6
74,8
24,2

Tabel 4
Plantdatum 12 oktober

Plante atum 7 december

Rassen

Lustige Witwe
Paul Richter
Preludium
Pax
Karel Doorman
Apeldoorn
v. d. Eerden
Bellona
K- & M-Triumph
Paris
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Percenta ge bloei

12-17° C

14-19°C

16-21°C

12-17°C

14-19°C

16-21° C

Plantdatum
12/10

Plantdatum
7/10

7-12
7-12
9-12
12-12
13-12
17-12
21-12
25-12
26-12
18-1

7-12
5-12
7-12
10-12
10-12
16-12
18-12
20-12
24-12
16-1

6-12
4-12
4-12
8-12
8-12
7-12
10-12
16-12
15-12
10-1

29-1
31-1
30-1
29-1
4-2
11-2
6-2
2-2
7-2
16-2

26-1
31-1
28-1
26-1
7-2
11-2
7-2
1-2
7-2
11-2

17-1
19-1
21-1
18-1
27-1
4-2
1-2
25-1
26-1
4-2

66
92,5
43,5
46,5
89,5
83
61
88
82
43,5

87,5
90
84
94
93
88,5
84,5
90
93
85,5
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1. BEVLOEIINGSFREQUENTIE
V A N TOMATEN I N GRINDCULTUUR
Bij een proef, genomen in het najaar van 1964,
is gebleken dat een grotere bevloeiingsfrequentie
een grotere produktie tot gevolg heeft. Om na te
gaan of onder andere klimaatomstandigheden eenzelfde effect wordt verkregen, werd de proef, zij
het in een iets gewijzigde vorm, in het voorjaar
van 1965 herhaald. De objecten 3 x per dag en
12 x per etmaal bleven gehandhaafd, doch 6 x per
etmaal en 7 x per dag werden gewijzigd in 1 x
en 6 x per dag.
Omdat Eurocross B zeer geschikt is voor de teelt
in grind, werd dit ras gebruikt bij deze proef.
Direct na opkomst werden de planten bij de verschillende bevloeiingsfrequenties geplaatst. Op
24 december werden de planten in de proefinstallatie uitgepoot. De eerste vruchten werden geoogst
op 6 april. De proef werd op 26 juli beëindigd.
De hoeveelheid geoogste vruchten in kg per plant
staat hieronder weergegeven.

Object
1 x bevloeien per dag
3 x bevloeien per dag
6 x bevloeien per dag
12x bevloeien per etmaal

t/m
31/5

t/m
26/7

2,11
2,54
2,83
2,85

4,44
5,13
5,00
5,10

Het blijkt dat 1 x bevloeien per dag een latere
maar ook geringere produktie tot gevolg heeft dan
meerdere malen bevloeien. De verschillen tussen
de overige bevloeiingsfrequenties bieden geen houvast voor conclusies. Uit het bovenstaande kan wèl
geconcludeerd worden, dat ook in de winter gezorgd dient te worden voor een zo gunstig mogelijke vochtvoorziening van de wortels, zij het dat
het aantal bevloeiingen geringer mag zijn dan in
de zomer.

2. INVLOED V A N KEUKENZOUT
OP PRODUKTIE EN KWALITEIT
V A N TOMATEN
Om na te gaan in welke mate keukenzout schadelijk is bij tomaten, werd een proef opgezet met dit
gewas in grindcultuur. De proef bestond uit 36
objecten, te weten twaalf keukenzoutconcentraties
bij drie stikstofniveaus in de voedingsoplossing.
Er werd gebruik gemaakt van het ras Eurocross B.
De proef werd genomen in de periode van 15 april
tot 13 augustus.
Uit de oogstgegevens, vermeld in bijgaande tabel,
blijkt dat bij een toenemende hoeveelheid keukenzout in de voedingsoplossing de produktie per plant
afnam. Ook bleek een ongeveer rechtlijnig verband
te bestaan tussen deze twee grootheden; bovendien,
dat bij een hoger stikstofgehalte in de voedingsoplossing de produktie groter was. In een volgende
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proef zal de invloed van het stikstofniveau nader
worden onderzocht. Het aantal vruchten met neusrot liep op van 0 tot 3g keukenzout per liter. Bij
de hogere concentraties waren de verschillen niet
betrouwbaar. Het grootste aantal gescheurde vruch-

ten werd in de laatste weken geoogst. Bij de lagere
concentraties waren de verschillen niet betrouwbaar,
doch bij een oplopende hoeveelheid keukenzout
van 3 tot 6 g per liter voedingsoplossing nam het
aantal gescheurde vruchten af.

Per plant geoogste totaalproduktie en aantallen afwijkende vruchten.
Hoog stikstof
g NaCl/
liter

0
0,55
1,10
1,65
2,20
2,75
3,30
3,85
4,40
4,95
5,50
6,05

kg

Aantal
neusrot

Aantal
gescheurd

kg

Aantal
neusrot

Aantal
gescheurd

kg

Aantal
neusrot

Aantal
gescheurd

4,38
3,81
3,51
3,17
3,11
2,54
2,45
1,94
1,71
1,40
1,38
0,99

0,6
0,2
1,8
2,2
1,8
6,8
3,2
4,8
4,0
7,4
6,2
4,4

4,6
4,2
5,8
4,2
3,0
2,8
3,4
1,0
2,0
0,8
1,0
0,6

3,84
3,91
3,79
2,80
2,89
2,51
2,23
2,02
1,60
1,40
1,08
1,14

1,4
1,0
3,4
3,6
2,8
2,0
7,8
9,8
10,2
3,0
7,6
10,2

9,6
6,0
6,5
4,0
6,4
3,4
3,8
5,0
3,0
2,6
0,6
0,8

3,32
3,03
3,28
2,38
2,36
2,00
1,56
1,49
1,32
1,42
1,19
0,74

0,6
0,6
2,6
2,2
5,4
7,4
8,0
7,8
7,4
5,4
4,8
3,2

5,2
5,0
4,8
7,0
5,6
3,4
4,4
3,6
2,6
1,6
1,4
0,2

3. DE GROEICURVE
V A N TOMATEPLANTEN
Met behulp van water- en grindcultures werden
groeicurves van tomaten vastgesteld, gebaseerd op
de totale bladoppervlakte en op de droog-gewichten
van de bladeren, de stam, de vruchten en de wortels. De algemene conclusie is, dat de generatieve
ontwikkeling de vegetatieve groei remt, maar dat
de laatste toch minstens blijft toenemen. Voor
detailgegevens wordt verwezen naar een publicatie
die medio 1966 in „Plant and Soil" verschijnt.
4. PLANTAFSTAND EN AFDEKKING
MET PLASTIC BIJ KOMKOMMERS
I N WATERCULTUUR
Bij de proeven met planteteelt zonder aarde hebben die met komkommers in watercultuur tot nu
toe de meeste moeilijkheden gegeven. De eerste
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Laag stikstof

Standaard

maanden verliep de groei meestal goed, doch nadat
de eerste vruchten geoogst waren, liet de groei vaak
te wensen over en in het ernstigste geval gingen
diverse planten dood. Er is nog geen verklaring
gevonden voor dit verschijnsel, hoewel reeds heel
wat onderzoekingen hierover zijn verricht. Dit jaar
werd een proef opgezet om na te gaan of een geringer aantal planten per bak een gunstige invloed
heeft op de groei. Bovendien werd een gedeelte
van de bakken, waarin de planten stonden, afgedekt
met wit plastic folie in plaats van met zwart, zoals
tot dusver gebruikelijk, om na te gaan of een geringere warmte-instraling en daardoor een minder
hoog oplopen van de temperatuur van de voedingsoplossing de groeiremming tegengaat. De proef
werd genomen van 13 februari tot 13 juli. Evenals
in vorige proeven werd ook nu gebruik gemaakt
van het ras Sporu. Opmerkelijk was dat bij geen
van de behandelingen ernstige groeiremming op-

trad. Het aantal per plant geoogste vruchten staat
in onderstaande tabel weergegeven.

Behandeling

Afgedekt met zwart folie
Afgedekt met wit folie

2 planten
per bak

4 planten
per bak

99,2
93,5

50,7
50,4

Waar twee planten per bak stonden, hadden deze
planten in vergelijking met vier per bak, twee maal
zoveel kasruimte ter beschikking en produceerden
daardoor bijna het dubbele aantal vruchten. De
verschillen tussen afdekken met wit en zwart
plastic waren niet betrouwbaar.

5. VOCHTVOORZIENING
V A N PAPRIKA I N GRINDCULTUUR
Enkele belangrijke kwalen bij paprika zijn bloemrui
en neusrot. Dikwijls wordt verondersteld dat deze
te wijten zijn aan een onevenwichtige waterhuishouding van de plant. Omdat de vochtvoorziening
gemakkelijker beheerst kan worden in grind dan in
grond, werd een oriënterende proef opgezet met
behulp van grindcultuur. Hierbij werd getracht de
wateropname van de plant te beïnvloeden door
verschillende frequenties van bevloeiing door de
osmotische waarde van de voedingsoplossing te
verhogen en door maatregelen te nemen, zodat het
zuurstofgehalte van de voedingsoplossing op een
lager of een hoger niveau komt. Bovendien werd
bij één object de temperatuur van de voedingsoplossing met enkele graden verhoogd. Omdat
neusrot bij paprika's zeer veel gelijkenis vertoont
met neusrot bij tomaten, dat veroorzaakt wordt
door een te laag kalkgehalte, werd tevens een
voedingsoplossing in de proef betrokken met een
kleinere hoeveelheid kalk.
De proef heeft geduurd van 1december tot 5 augustus. De eerste vruchten werden geoogst op 19 maart.
In het begin trad in ernstige mate bloemrui op.
Het was opmerkelijk dat er tussen de diverse behandelingen geen verschil in bloemrui kon worden
geconstateerd, doch deze zich periodiek door de

gehele kas voordeed. Dit is een aanwijzing dat
vooral het klimaat er verantwoordelijk voor is. De
vruchten met neusrot werden geoogst zo gauw dit
verschijnsel op de vruchten geconstateerd werd,
zodat het gemiddelde vruchtgewicht reeds hierdoor
lager was dan van de plukrijp geoogste vruchten.
Hoewel de proef slechts in enkelvoud werd genomen, kunnen uit de oogstgegevens ons inziens
toch wel de volgende conclusies worden getrokken
(zie tabel op pag. 126):
Ie Een grotere bevloeiingsfrequentie doet het
aantal vruchten toenemen.
2e Een hogere zoutconcentratie werkt remmend
op de produktie, waarbij de schadelijke invloed van
KNO3 groter is dan van NaCl.
3e Een hoger zuurstofgehalte bij de wortels werkt
stimulerend op het aantal vruchten, terwijl het
aantal vruchten met neusrot hierdoor afneemt.
4e Op het optreden van neusrot heeft vooral de
hoogte van de osmotische waarde van de voedingsoplossing invloed, waarbij speciaal een verhoging
van de osmotische waarde, verkregen door toevoeging van KNO3, zeer schadelijk is.
5e Een verhoging van de temperatuur van de
voedingsoplossing heeft een geringer aantal vruchten tot gevolg. Hierbij dient echter opgemerkt te
worden, dat de eerste vruchten geoogst werden bij
het object van de verhoogde temperatuur.

6. ZUURSTOFVOORZIENING V A N DE
WORTELS BIJ KOMKOMMERS
I N WATERCULTUUR
Zuurstofmetingen in de voedingsoplossing bij
komkommers in watercultuur hebben aangetoond,
dat komkommers zeer veel zuurstof behoeven.
In een bak met vier planten die per minuut met
± 3,5 1 voedingsoplossing werd doorgepompt,
bleek de voedingsoplossing bij de voorste plant
voor ± 75 % verzadigd met zuurstof, terwijl dit
bij de achterste plant nog slechts ± 45 % was. De
groei van het gewas was matig en daar verondersteld mag worden, dat bovenvermelde verschillen
in zuurstofgehalte gedurende de gehele proef aan-
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Tabel Oogstresultatenvan paprika in grindcultuur (per plant)
Gave vruchten
Aantal

Gewicht
in kg

Neusrotvruchten
Aantal

Gewicht

inkg

Bevloeiingsfrequentie per dag

lx
3x
6x
12 x

95,0
97,0
100,4
105,0

5,8
7,5
7,7
8,0

7,3
5,5
7,4
5,0

0,3
0,3
0,4
0,2

Osmotische waarde van de voedingsoplossing

Standaard (0,9 atm.)
+ 0,75 atm NaCl
+ 0,75 atm KNO3
+ 1,5 atm NaCl
+ 1,5 a t m K N O s

100,4
78,0
65,5
80,1
53,0

7,7
5,2
3,3
5,1
3,2

7,4
11,8
17,0
13,0
43,1

0,4
0,4
0,8
0,6
1,6

Temperatuur van de voedingsoplossing

20° C
24° C

100,4
64,4

7,7
4,6

7,4
4,0

0,4
0,2

— O2
+ O2

100,0
121,0

6,1
8,9

7,0
7,1

0,4
0,4

Standaard
— Ca

100,4
102,1

7,7
7,6

7,4
1,5

0,4
0,1

Zuurstofgehalte bij wortels

Kalkgehalte van de voedingsoplossing

wezig waren, zou ook een verschil in groei kunnen
worden verwacht tussen de eerste en vierde plant.
Dit was echter niet het geval. Daar een zuurstofverzadiging van 75 % mogelijk nog niet voldoende
is, werd een proef opgezet om na te gaan in hoeverre een geforceerde zuurstoftoediening van invloed is op de groei en de opbrengst van komkommers. Deze proef bestond uit de volgende behandelingen:
a. Continu dag en nacht bevloeien
b. 15 minuten bevloeien en 15 minuten niet
c. Om de 15 minuten bevloeien en bovendien
continu aëren met 0,75 1lucht per minuut in 60 1
voedingsoplossing
d. Om de 15 minuten bevloeien en continu aëren
met 1,5 1 lucht per minuut in 60 1 voedingsoplossing.
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Er werd gebruik gemaakt van het ras Sporu. Op
13 februari werd gezaaid en direct na opkomst
werden de plantjes in de watercultuurinstallatie
uitgepoot. De eerste vruchten werden op 15 april
geoogst. Opmerkelijk was dat het gewas zich bij
deze proef prima ontwikkelde. Er kwamen tussen
de diverse behandelingen geen zichtbare verschillen
naar voren. De proef werd beëindigd op 13 juli.
Het aantal geoogste vruchten per plant was als
volgt:

Behandeling
Continu bevloeien
Discontinu bevloeien
+ 0,75 1 lucht per minuut
+ 1,5 1 lucht per minuut

t/m
31/5

t/m
13/7

17,7
17,9
17,4
18,2

46,8
48,1
50,3
52,1

De verschillen in opbrengst zijn wiskundig niet
betrouwbaar, zodat geconcludeerd moet worden dat
een geforceerde zuurstoftoediening aan de
voedingsoplossing in watercultuur geen effect sorteert.

7. INVLOED V A N KEUKENZOUT
OP GROEI V A N SLA
In een grindcultuurinstallatie werd nagegaan in
welke mate keukenzout schadelijk werkt op de
ontwikkeling van sla. De proef behelsde 12 objecten van onderscheiden keukenzoutconcentraties,
variërende van 0 tot 6,5 gram per liter voedingsoplossing. Toen de grootste kroppen een gewicht
van ± 1 0 0 gram hadden bereikt, trad in ernstige
mate Botrytis op, zodat de proef beëindigd moest
worden. Omdat de Botrytisaantasting bij alle objecten in gelijke mate voorkwam, had het toch zin
het kropgewicht te bepalen en onderling te vergelijken. Er bleek een ongeveer rechtlijnig verband
te bestaan tussen de hoeveelheid keukenzout in de
voedingsoplossing en het kropgewicht. Bij afwezigheid van keukenzout was het gewicht per krop
drie maal zo groot als bij de hoogste keukenzoutconcentratie. Op het tijdstip van oogsten trad droogrand op. Het was opmerkelijk dat ondanks de grote
verschillen in groei bij de onderscheiden objecten
geen verschil in vatbaarheid voor droogrand kon
worden vastgesteld.

osmotische waarden werd verhoogd. De proef werd
genomen van 17 augustus tot 2 november met het
ras Luyona. Bij het oogsten werden o.a. de takken
gewogen en het aantal gekleurde bloemknoppen
geteld. Deze gegevens staan in de tabel weergegeven.

Proefobject

Gewicht
in g
per tak

Aantal
knoppen

Standaard

49,2

11,6

+ 0,75 atmosfeer NaCl
+ 1,5 atmosfeer NaCl

34,4
25,5

7,1
4,6

+ 0,75 atmosfeer KNO3
+ 1,5 atmosfeer KNO3

46,4
44,3

10,3
11,4

+ 0,75 atmosfeer Ca(NOa)2
+ 1,5 atmosfeer Ca(NCh)2

50,9
55,8

12,8
15,0

Uit deze gegevens blijkt, dat een gelijke osmotische
waarde, verkregen door verschillende zouten op te
lossen, een verschillende invloed heeft op de groei
en de ontwikkeling van de chrysant. NaCl geeft
een groeiremming, wat resulteert in een lager gewicht per tak en een kleiner aantal bloemknoppen.
De groeiremming, veroorzaakt door KNO3, is veel
geringer, terwijl Ca(N03)-2 juist een groeistimulatie geeft en een groter aantal knoppen. Om na te
gaan in hoeverre de verkregen resultaten door toevalligheden veroorzaakt zijn en of het effect gezien
moet worden in samenhang met het jaargetijde,
zal de proef in de winter worden herhaald.

8. INVLOED V A N VERSCHILLENDE
ZOUTEN OP GROEI E N
ONTWIKKELING V A N CHRYSANTEN
9. GRINDMOEHEID BIJ CHRYSANT
Proeven in het verleden genomen hebben aangetoond, dat een verhoging van het voedingsniveau
bij chrysanten in grindcultuur een grotere produktie
tot gevolg heeft. Om na te gaan of dit effect toegeschreven dient te worden aan de verhoging van
de osmotische waarde van de voedingsoplossing of
aan de werking van een bepaald element, werd een
proef opgezet waarbij de concentratie door middel
van verschillende zouten tot twee onderscheiden

In het najaar van 1965 werd een proef met chrysanten in grindcultuur genomen, waarbij direct na
het uitplanten in de grindcultuurinstallatie een
sterke groeiremming werd geconstateerd en de
bladeren van de planten in ernstige mate chlorose
vertoonden. De oorzaak van dit verschijnsel is niet
bekend. Het schadebeeld kwam sterk overeen met
wat als grindmoeheid wordt aangeduid bij andere
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gewassen in grindcultuur. Bij alle tot nu toe bekende gevallen, zowel in Nederland als in het
buitenland, treedt grindmoeheid op bij teeltopvolging van dezelfde gewassen.
In deze proef betrof het echter een gewas chrysanten dat volgde op een teelt van tomaten. Het was
opmerkelijk dat grindbedden die vooraf waren uitgespoeld met een met zwavelzuur aangezuurde
oplossing, geen groeiremming vertoonden. Tijdens
het verdere verloop van de teelt werden verschillende mogelijkheden onderzocht om er achter te
komen, wat de oorzaak van de groeiremming was.
Enerzijds werden de voedingsoplossing, het grind
en het blad van de chlorotische en van de gezonde
planten geanalyseerd. Anderzijds werd getracht de
groei weer te stimuleren door bladbespiting met
mangaansulfaat en door aanzuren van de voedingsoplossing tot pH 4 à 5. De analysecijfers gaven
geen duidelijke aanwijzing hoe de groeiremming
te verklaren. Bladbespuiting leidde niet tot groeiverbetering. Het verlagen van de p H van de
voedingsoplossing had tot gevolg, dat de chlorose
volledig verdween en de groei zich weer herstelde.
Hoewel de oorzaak van de groeistagnatie niet be-
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kend is geworden, heeft deze proef toch de aanwijzing opgeleverd dat grindmoeheid bestreden kan
worden door de p H van de voedingsoplossing te
verlagen tot een niveau dat voor de betrokken plant
nog niet schadelijk is.

10. EEN NIEUWE METHODE
VOOR DE TEELT V A N PLANTEN
I N WATERCULTUUR
In een watercultuur daalt het niveau in de voedingsoplossing door het waterverbruik van de plant.
Wortels gevormd in de oplossing worden inactief
indien zij hierdoor boven de oplossing komen te
hangen. Omgekeerd worden wortels die boven het
vloeistofniveau werden gevormd, inactief na aanvulling van de oplossing tot op het oude peil. Er is
nu een methode ontworpen waarbij het vloeistofniveau volkomen constant blijft zonder dat water of
voedingsoplossing wordt toegevoegd. Deze methode
wordt uitvoerig beschreven in de eerste aflevering
in 1966 van de „Acta Botanica Neerlandica".

VEREDELING EN NIEUWE GEWASSEN

Veredelingvan pluisloze leeuwebekken
J. W. H. van Veen en G. P. Termohlen

Inleiding
In het jaarverslag over I960 schreef van de Nes
dat de voorjaarsteelt van leeuwebekken goede perspectieven biedt, maar dat uitbreiding hiervan belemmering ondervindt van de grote hoeveelheid
arbeid die het wegnemen van de zijscheuten
(pluizen) vraagt. Deze arbeid valt bovendien in
een ongunstige periode, omdat het in de voorjaarsmaanden, vooral op de gemengde bedrijven, erg
druk is.
Behalve de arbeidsintensiteit is er nog een bezwaar,
van geheel andere aard. Het uit Amerika geïmporteerde zaad is vrij duur, omdat de rassen hybriden
zijn. Het lage kiemingspercentage maakt het plantmateriaal erg duur.
Doel
De eerste opzet van het onderzoek is dan ook geweest te trachten de kostprijs van het plantenmateriaal te verlagen. Hiertoe werd in 1957 een
begin gemaakt om, met als uitgangsmateriaal een
aantal winterbloeiende Fi-hybriden van de firma
Ball (zie tabel 1), door selectie een aantal zaadvaste
rassen te ontwikkelen. Deze hybriden genoten de
voorkeur omdat hun groei bijzonder gelijkmatig is
en de oogst aanmerkelijk vroeger valt dan van de
Nederlandse rassen, waarmee zij vergeleken werden.
Werkwijze selecterenenbestuiven
Om een beeld te krijgen van de werkwijze tijdens

de selectie, is een chronologische beschouwing de
meest juiste, te meer daar de aanvankelijke opzet
later werd gewijzigd.
In de herfst van 1957 werden de in tabel 1 vermelde Fi-hybriden uitgezaaid.
Tabel 1 Amerikaanse hybriden van leeuwebekken
Ras

Wintergreen
Treasure Chest
New Times
Maryland Red
Cherokee
Esquire
Lavender Lady
Doubloom
Golden Spike
Snowman

Kleur

rose-rood
rose
helder rose
rood
helder scharlaken rood
fuchsia-purper
lavendel
geel
geel
wit

Van deze hybriden werd door middel van zelfbestuiving zaad gewonnen. De zaadplanten hiervoor waren al tijdens de groei en bloei gekenmerkt.
Tijdens de groei werd speciaal op een goede ontwikkeling gelet. Bij de bloei werd uit deze groep
een klein aantal planten geselecteerd, waarbij dan
vooral op de bloeiwijze en op de bloemvorm werd
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gelet. Deze werkwijze werd in de jaren 1958-1960
herhaald, waarbij alleen die planten voor selectie
genomen werden, die wat betreft de bloemkleur
gelijk waren aan de oorspronkelijke Fi-hybriden.
Na I960 werd het kleurensortiment vergroot door
in de zelfbestoven generaties ook op andere kleuren
te letten.
Bij de zelfbestuiving zijn wij als volgt te werk
gegaan. Van de uitgekozen planten werden op de
bloemen, voordat deze open kwamen, lichtmetalen
stripjes aangebracht, zodat geen ongewenste bestuiving kon plaatsvinden door bezoek van bijen.
De bestuiving werd uitgevoerd met een speciaal
penseeltje, dat telkens na behandeling van een
plant werd ontsmet. Na de bestuiving werd het
lichtmetalen stripje weer op de bloem aangebracht.
De zaadplanten werden in verband met de grote
oppervlakte kasruimte die ze in beslag namen, opgepot in grote stenen potten en bij elkaar gezet.
Op deze wijze waren in 1961 reeds enkele kleurvaste lijnen verkregen.
Wijziging van de doelstelling.

In 1961 werden tijdens de werkzaamheden van het
pluizen 20 planten gevonden, waarvan een aantal
bladoksels geen pluizen vertoonde. Dit aantal
varieerde van 2 tot 22. Wat vroegheid en stevigheid
betreft, waren deze planten gelijk aan de overige.
Een nadeel was dat deze planten afkomstig waren
uit verschillende voor de kleur nog niet zaadvaste
lijnen. Opmerkelijk is dat de verminderde zijscheutenvorming pas in de F4 gevonden is. Mogelijk is deze eigenschap in de generaties daarvoor aan
de aandacht ontsnapt. Toch was dit een aanmoediging om de selectie op pluisloosheid intensief voort
te zetten, omdat een volgroeide plant wel 40—60
bladeren vormt en dus bij de gevormde planten
nog vrij veel bladoksels met zijscheuten aanwezig
waren.
Een ander nadeel was de over het algemeen vrij
puntige bloemvorm, dat wil zeggen de vlag stond
niet mooi gespreid, maar liep puntig toe, doordat
de beide zijkanten naar achter geslagen waren (zie
afb. 1). Veel van de sierwaarde van de bloem gaat
daardoor verloren.
Het selectiewerk werd er door de nieuwe doelstelling, namelijk het verkrijgen van pluisloze,
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Afb. 1 Schets van twee bloemtypen. Boven: Voor- en
zij-aanzicht van een goede bloem. De vlag staat goed
gespreid. Onder: Voor- en zij-aanzicht van een vrij
puntige bloem. De vlag is puntig, doordat de beide zijkanten naar achteren geslagen zijn.

winterbloeiende, zaadvaste leeuwebekken, die naast
een voldoende kleurverscheidenheid ook een goede
bloemvorm moeten hebben, niet eenvoudiger op.
Te meer daar nu dus van materiaal uitgegaan moest
worden dat zeer heterogeen was.
In 1962 is alleen zaad uitgezaaid van die planten
die in 1961 iets minder pluizen hadden gegeven.
Er was reeds een duidelijke vooruitgang merkbaar.
Het aantal bladoksels dat geen pluizen voortbracht,
varieerde van 15—30 bij de beste planten uit verschillende lijnen.
In 1963 werd op dezelfde wijze gewerkt, waarbij
opnieuw een sterke toename van de pluisloosheid
geconstateerd kon worden (zie afb. 2 ) . Ook werden planten gevonden die alleen in enkele onderste
bladoksels zijscheuten vormden (zie afb. 3). De
volgende moeilijkheid deed zich echter voor.
Reeds bij de selectie in 1963, maar vooral tijdens
de selectie in 1964 viel het sterk op, dat het verkrijgen van rose en witte lijnen aanmerkelijk sneller
verliep dan gele, rode en purperen tinten. De rose
en witte lijnen waren hoofdzakelijk afkomstig uit
het ras Wintergreen. In 1964 is, om een groter
kleurassortiment te verkrijgen, een aantal kruisingen gemaakt tussen pluisloze en nagenoeg pluisloze
planten met andere die veel pluizen gaven, maar
een andere bloemkleur hadden. De Fi-generaties
van deze kruisingen werden in het voorjaar van
1965 beproefd, waarbij bleek dat alle planten zeer
veel zijscheuten vormden. Hieruit mag de voor-

Afb. 2 De linkse plant geeft in plaats van pluizen
slechts kleine blaadjes; de rechtse plant vertakt normaal.

zichtige conclusie getrokken worden, dat de eigenschap pluisloosheid recessief is, zodat het dan niet
mogelijk is om pluisloze hybride-rassen te verkrijgen.
Het selectiewerk zal dus waarschijnlijk nog enige
jaren vergen, te meer daar het belangrijk is een
zo ruim mogelijk kleurensortiment te verkrijgen.
Tijdens het selectiewerk in de afgelopen jaren zijn
regelmatig de eigen selecties vergeleken met de
Fi-hybriden waarvan wij oorspronkelijk waren uitgegaan. Hierbij is telkens weer gebleken, dat de
eigen selecties wat betreft vroegheid, bloemkwaliteit
en stevigheid van stengel gelijk waren aan de
oorspronkelijke hybriden.
Met de hybride Wintergreen (rose-rood) als uitgangspunt in 1958 is nu in 1965 de F 8 bereikt. In
de F4 werden in meerdere selecties planten gevonden die van 10—50 % pluisloos waren. In de
F 5 , F 6 en F7 liepen deze percentages op respectievelijk tot maximaal 55, 74 en 50. In de F 8 werden
echter lijnen gevonden die in hun geheel tot 96 %
pluisloos waren. Deze lijnen (alle rose-rood) zullen
in 1966 op ruimere schaal worden beproefd, naast
een hernieuwde selectie op een grotere kleurverscheidenheid.

Afb. 3 Type plant,
bladeren

waarvan

alleen de

onderste

vertakken.
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1. VEREDELING E N
RASSENVERGELIJKING BIJ T O M A A T
a. Rassen in eenmiddelvroege stookteelt
De tomaterassen Extase, Monal, Monkro, Ouden
Dam A, Ouden Dam MR, Primresist en Topcross
hb (plantdatum 15 februari) werden met elkaar
vergeleken.
De waarnemingen werden beëindigd op 2 juli. Op
die datum bedroeg de produktie van Extase en
Monkro ruim 3 kg per plant, direct gevolgd door
Topcross met 2,9 kg. Primresist had toen 2,5 kg
per plant geproduceerd. Deze verschillen moeten
worden toegeschreven aan een verschillend aantal
geoogste vruchten en in mindere mate ook aan
verschillen in gemiddeld vruchtgewicht. Het eerste
zowel als het tweede lag hoger bij de rassen Extase
en Monkro dan bij de andere (53 stuks van gemiddeld 57 gram bij Extase tegen 48 stuks van
gemiddeld 53 gram bij Primresist). Een uitzondering hierop vormt Topcross met een hoog aantal
(55 stuks) van een laag gemiddeld vruchtgewicht
(52,5 gram). De groeikracht van de rassen Extase
en Topcross was het sterkst. De andere rassen
gaven weinig verschillen te zien. Kwalitatief
(vruchtkleur, vruchtvorm) waren de verschillen
gering. Van de rassen Monal en Monkro waren
sommige vruchten niet voldoende rond.
b. VeredelingopresistentietegenDydimellalycopersici
(kanker)
De Fi van Lycopersicum esculentum x Lyc. hirsutum, als onderstam gebruikt voor tomaten, bleek
ook in proeven met kunstmatige infectie een goede
resistentie tegen kanker te bezitten. In 1961 werden enkele Fa's van bovengenoemde combinatie
getoetst, waarbij van één nummer een aantal planten gezond bleef. De verhoudingscijfers van vatbare
en resistente planten in de verschillende F2's wijzen
ïp een complexe vererving. N a nog drie achtereenvolgende zelfbestuivingen werd in 1964een selectie
gevonden, waarvan ongeveer 50 c/o van de planten
resistent was. Opvallend is dat de resistente planten veel dichter staan bij het L. hirsutum-type dan
bij het L. esculentum-type en voorts ook ten aanzien van zetting, vruchtmodel en -grootte zeer veel
te wensen over laten. De infectiemethode bestond
hieruit, dat van een schimmelkweek in steriele
grond delen gebracht werden in het bovenste
grondlaagje rondom de stengels van opgepotte
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planten. Het vatbare ras Glorie werd als controle
gebruikt. De methode lijkt betrouwbaar, omdat
steeds alle planten van het controleras ziek zijn
geworden. Het project is afgesloten en zal te zijner
tijd door het I.V.T. te Wageningen worden voortgezet.
c. Veredeling op resistentie tegen tomaatmozaïekvirus
In 1961 werden van het Glasshouse Crops Research
Institute te Littlehampton, England, enkele tomatezaden ontvangen, die de factor Tm2 heterozygoot
bezaten; de resistentie zou enkelvoudig dominant
zijn. Na toetsing bleken zes planten gezond te zijn.
De planten uit de zelfbestoven nakomelingschap
van elk van genoemde zes planten bleken in 1962
op het einde van de teelt (zichtbaar of na terugtoetsing op tabak) zonder uitzondering mozaïekvirus te bevatten. Het merkwaardige is, dat na
voortgezette zelfbestuiving, zowel in 1963 als in
1964 en 1965, het merendeel der lijnen een resistentie van ± 50 % vertoonde, hetgeen stellig niet
in overeenstemming is met een vermeende enkel
voudige dominantie. Enkele lijnen hebben in de
laatstgenoemde jaren wel beantwoord aan een 3 :1
splitsing, wat echter niet te rijmen is met het feit,
dat de nakomelingschap voortkwam uit een zieke
plant. Vermoedelijk moet hier gesproken worden
van tolerantie, waarbij de mate van weerstand,
ongeacht de infectie — kunstmatig of vrij in de
kas — sterk afhankelijk is van uitwendige factoren.
Op zich zou dit project nog perspectief bieden
(groeikracht, produktie, vruchtmodel en -grootte
waren van enkele lijnen zeer aanvaardbaar), ware
het niet dat per lijn steeds enkele planten voorkwamen die plotseling — meestal halverwege de
teelt of later — een ernstige necrose op vrucht en
blad vertoonden. Deze afwijking is steeds beschouwd alsde factor nv, waarvan ook door buitenlandse onderzoekers verondersteld wordt dat hij
niet uit de selecties te verwijderen is.
Het project is evenwel afgesloten, omdat uit
Amerika (van prof. Alexander van het Ohio Agricultural Experiment Station) lijnen zijn ontvangen
die, na kunstmatige infectie met de in Nederland
voorhanden mozaïekvirusstammen, 100 % resistent
blijken te zijn. Met dit materiaal wordt de veredeling op resistentie door het I.V.T. te Wageningen voortgezet.

lijk bloeiende komkommerrassen met Sporu vergeleken. De rassen M.L. 3453 en 4 A legden nagenoeg geen mannelijke bloemen aan; M 10, M 20
en Simex A en B deden dit wel, resp. tot het 8e,
l i e en 13e bladoksel, echter niet aan de zijscheuten.

2. VEREDELING E N
RASSENVERGELIJKING
BIJ K O M K O M M E R
a. Vrouwelijk bloeiende

komkommerrassen

In een stookteel: (pootdatum 13 januari) werden
bij twee temperaturen (18° en 20° C) zes vrouwe-

Aantal vruchten
per plant

De resultaten van de proef zijn weergegeven in de
tabel.

Percentage
stek

Gemiddeld
vruchtgewicht
ing(l)

Gewicht in kg
per plant (1)

Rassen

Sporu
M10
M 20
Simex A
Simex B
M.L. 3453
4A

18°

20°

18°

20°

18°

20°

18°

20°

30,7
32,0
35,3
32,4
31,5
28,8
29,8

32,1
32,7
34,5
32,6
33,1
30,3
30,6

12,7
25,7
31,6
26,6
32,5
31,6
36,1

11,2
24,2
27,2
21,5
17,8
30,6
34,1

10,6
8,8
9,0
9,1
8,3
7,6
7,6

11,6
9,2
8,8
10,3
10,3
8,4
8,3

404
380
368
378
380
380
396

412
373
367
386
383
386
401

(1) geschat uit de gemiddelde sortering.

Tussen beide temperaturen was het verschil in aantal vruchten per plant niet betrouwbaar. Het percentage stek is bij Sporu betrouwbaar lager dan bij
alle andere rassen. De vruchtkwaliteit van de
nieuwe rassen liet ten opzichte van Sporu sterk te
wensen over. Die van M 10 en M 20 waren te kort.
De vruchten van Simex A en B waren vaak getailleerd, gestreept en dofgroen van kleur. De
vruchten van M.L. 3453 waren kort, dik en licht
van kleur. Het ras 4 A gaf vruchten goed van
lengte, maar in het midden of aan het bloemeinde
niet in omvang gegroeid, zodat vele als stek
moesten worden"geveild; bovendien was de kleur
te licht. Met uitzondering van die van 4 A waren
alle vruchten nagenoeg glad.
In een koude teelt (pootdatum 26 april) werden
vijf vrouwelijk bloeiende rassen vergeleken met
Sporu. Aanvankelijk tijdens enkele te koude nachten werd er bijgestookt. Bij geen enkel vrouwelijk
bloeiend ras werden mannelijke bloemen aan de
zijscheuten aangelegd, wel aan de hoofdstengel,
wat evenals de oogstwaarnemingen (31 mei tot en
met 27 augustus) in de tabel staat vermeld.

Rassen

Sporu
M10
M 60
Simex A
Simex B
M.L. 3453

Aantal vruchten
per plant
(inclusief stek)
t/m
14 juni

t/m
27 aug.

3,8
4,1
5,3
2,0
2,0

28,5
30,9
32,9
29,7
30,2

—

—

Mannelijke
bloemen

normaal
10e bladoksel
14e- 18e bladoksel
10e bladoksel
10e bladoksel
nauwelijks aanwezig

De oogstgegevens van M.L. 3453 zijn niet in deze
tabel opgenomen, omdat de vruchtkwaliteit (vorm
en kleur) slecht was. Zaad van dit ras wordt door
desbetreffende firma dan ook niet meer verstrekt.
Het percentage stekvruchten was bij M 1 0 betrouwbaar lager dan bij alle andere rassen, die
hierin onderling niet verschilden (7,7 % tegenover
gemiddeld 11,3 %)• De gemiddelde gewichts-
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sortering en daardoor ook het gewicht per plant,
leverde geen betrouwbare verschillen op, hoewel
bij geregelde controle bleek, dat er grote verschillen
voorkwamen. Blijkbaar is het moeilijk om vruchten
van een verschillend type op het oog in gewichtsklassen te sorteren.
Bij die controle bleek, dat het gemiddelde vruchtgewicht afnam in de volgorde: Sporu, M60 en
M 10, Simex B en Simex A.
M 10: vrucht korter dan Sporu, nagenoeg niet gestekeld, donkere kleur, geschouderd.
M 60: vrucht iets langer, iets meer gestekeld en
iets minder geschouderd dan M 10;kleur als Sporu.
Simex A en B: vruchtlengte heterogeen, vaak te
kort, dofgroene vruchtkleur, vruchthuid niet gestekeld en huid overlangs afwisselend donker en
licht gestreept, later in het seizoen vele getailleerde
vruchten.
In een herfstteelt (pootdatum 27 juli) werden tien

vrouwelijk bloeiende komkommerrassen met Sporu
vergeleken.
Op 3 november werd de proef beëindigd in verband met een snelleBotrytis-uitbreiding. Opvallend
waren de grote variaties in de mate van vrouwelijke
bloei. Nummer C (Nunhem) was volkomen vrouwelijk. Het ras Simex legde slechts een of enkele
klisters mannelijke bloemen aan onderaan de
hoofdstengel. In de nummers A, B en D (Van
Hemert) kwamen planten voor, die volkomen
vrouwelijk waren, maar daarnaast ook die aan de
gehele hoofdstengel en soms zelfs aan enkele zijscheuten mannelijke bloemen aanlegden. Bij de
overige rassen kwamen tot hoog aan de hoofdstengel mannelijke bloemen voor (vooral bij AB) en
aanvankelijk ook op enkele plaatsen aan de zijscheuten. De oogst begon op 6 september. De
onderstaande tabel geeft een overzicht van de
oogstresultaten.

Aantal

Gewicht
in kg

Aantal

Gewicht
in kg

Gemiddelde
vruchtgewicht in
grammen
exclusief
stek

15,4
15,5
14,1
12,5
13,3

7,36
7,80
6,92
5,50
5,66

14,7
13,8
13,9
11,5
12,7

7,14
7,29
6,86
5,29
5,51

486
526
495
463
435

Totale oogst per plant
inclusief stek

Totale oogst per plant
exclusief stek

Ras

Sporu
Vr. Hybr. no. 1
M 60
AB (1)
Simex

Gewichtpercentage

3,0
6,6
0,8
3,8
2,6

(1) AB wordt in 1966 uitgegeven onder de naam Toska

Het percentage stekvruchten is bij M60 lager en
bij Vrouwelijke Hybride no. 1 hoger dan bij de
andere rassen.
De vruchtkwaliteit vanM 10,M60 en Simexkwam
overeen met die in de koude teelt. Alleen was de
vruchtlengte van M 10 nu groter dan van M60.
De vruchtvorm van M20 kwam overeen met die
van M 10. De vrucht van AB was iets korter en
iets meer geschouderd dan die van Sporu. De
vrucht van Vrouwelijke Hybride no. 1 was lang,
soms te lang. De kleur, vorm en mate van gestekeldheid kwamen overeen met die van Sporu.
C (Nunhem) en AB (Van Hemert) hadden
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lange, sterk gestekelde vruchten met een lange
hals. Het percentage stekvruchten was echter hoog
door het niet uitgroeien van punt of middenstuk.
De vruchten van D waren goed van vorm en iets
zwaarder dan die van Sporu.
3. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING
BIJ ANDERE VRUCHTGEWASSEN
a. Selecties van het meloenras Ha-ogen

Om een indruk te krijgen van de verschillende
onder de naam „Ogen" in de handel zijnde selec-

ties van het meioenras Ha-ogen, werden (
de volgende zaadhandelaren vergeleken:
1. Gebr. van den Berg,
2. Pannevis,
3. Van Kampen,
4. Enkhuizer Zaadhandel,
5. Rijk Zwaan,
6. Leen de Mos.

die van

Vanwege de grote variatie tussen de parallellen zijn
deze oogstgegevens niet betrouwbaar. Het ras Pedro
werd op 29 juli voor het laatst geoogst, omdat de
vruchten hiervan erg gedeukt zijn en daardoor geen
waarde hadden. De tabel vermeldt tevens van elk
ras het gemiddelde vruchtgewicht in grammen en
de wanddikte in mm.

De teelt vond plaats aan touwtjes.
Uit de oogstgegevens bleek dat de selecties 1 en 2
een iets grovere sortering gaven dan de overige,
maar dat zij ook een kleinere produktie hadden;
dit laatste gold ook voor selectie 3. De indruk werd
verkregen dat de selectie van L. de Mos wat minder gevoelig was voor de zogenaamde „apekontjes"
dan die der anderen. In hoeverre milieu-omstandigheden van invloed zijn op het ontstaan van genoemde afwijking is nog niet bekend.
b. Paprikarassen en -hybriden

Dit jaar zijn in een koude teelt de volgende binnenen buitenlandse paprikarassen en -hybriden vergeleken:
1. Propa (Proefstation, voorheen „Kruising" genoemd),
2. Zoete Westlandse (Gebr. van den Berg),
3. Virum No. 10 (Proefstation Virum, Denemarken),
4. Pedro Fi (J. Olsen and Sons, Hammenhög,
Zweden),
5. Nikita (N.V. Sluis en Groot),
6. Emerald Criant (Northrup, King en Co.,
Minn., U.S.A.),
7. Spartan Emerald (Dept. of Hort., Michigan,
U.S.A.),
8. Idabella (Lmiv. of Idaho, U.S.A.),
9. Delaware Belle (Otis S. Twilley, Salisbury,
Maryland, U.S.A.),
10. Fertödi zöld (Föiskola, Budapest, Hongarije).
Geplant werd op 12 april. Op 10 augustus werden
de laatste oogstgegevens verzameld. Aan het einde
van de oogst werd van ieder ras de dikte bepaald
van de vruchtwand. Het valt op dat het ras Propa
een dikkere wand heeft. In de tabel zijn de oogstgegevens (gewicht in g) per 60 planten vermeld.

Ras

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aantal
vruchten

Gewicht
ing

Gemiddeld
vruchtgewicht
ing

Wanddikte
in mm

570
673
943
617
1032
678
712
572
625
687

66540
80110
84850
49710
73910
76590
63340
65900
63890
52810

115
119
90
81
72
113
89
115
103
77

6,8
4,8
5,4
3,7
4,4
5,6
5,2
5,5
5,6
4,1

4. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING BIJ SLA
a. Rassenvergelijking in een vorstvrije en een
koude voorjaar steelt onder glas

In deze proef werd een zevental slarassen opgenomen. Deze, op 26 oktober gezaaid, werden op
10 en 11 december uitgeplant deels in een kas die
met behulp van petroleumkachels (Priva) vorstvrij
werd gehouden en deels in een koude kas. In de
koude ruimte verliep de groei vooral in de eerste
maand veel trager dan in de vorstvrije. Vorst veroorzaakte geen wegval van betekenis. Wel werd bij
de sla in de koude kas bladschade door vorst veroorzaakt waargenomen. De zogenaamde vorstbladeren kwamen bij de rassen Delta en Profos in
ergere mate voor dan bij de overige rassen. In de
vorstvrije afdeling werd de sla op 18 maart geoogst en in de koude afdeling op 2 april.
De gemiddelde kropgewichten in grammen zijn in
de tabel weergegeven:
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Ras

Type 39
Rapide
Valore
Kloek
Magiola
Profos
Delta

Vorstvrije
afdeling

Koude
afdeling

245
242
234
233
225
195
188

230
224
220
215
200
175
182

Uitgezonderd het verschijnsel van de vorstbladeren
was de kwaliteit van de sla bij alle rassen zeer
goed. Het ras Magiola vertoonde het mooiste kropmodel.

Ras

10 uur
Normale
daglengte daglengte

Gemiddeld

Suzan
Hilde
Neckarreuzen
Assam
Wonder van
Feltham
Attractie
Zomerkoning
Resistent
Meikoningin
Profos
Nr. 10
Deciso

230
232
223
205

234
234
233
235

232
233
228
220

230
223
233
241
197
214
224
249

235
228
237
240
211
227
232

—

233
226
235
240
204
221
228
249

Gemiddeld

225

231

229

b. Rassenvergelijkingin eenlatevoorjaarsteelt
onder glas
De volgende rassen werden op grote schaal vergeleken in een late voorjaarsstookteelt: Rapide,
Vitesse, Korrekt en Type 57.
De sla die op 11 december was gezaaid, werd op
28 januari uitgeplant. De kasgrond was ongeveer
een maand vóór het planten gestoomd. Na het uitplanten werden aanvankelijk hoge temperaturen
aangehouden, terwijl vanaf 22 februari bij gunstig
weer extra CO2 werd gegeven. De oogst viel op
24 maart, waarbij de volgende gemiddelde kropgewichten werden genoteerd: Rapide 242 g, Vitesse
221 g, Korrekt 240 g en Type 57 239 g. Het ras
Vitesse gaf in deze proef een betrouwbaar lager
gemiddeld kropgewicht.

De normale daglengte gaf een betrouwbaar hoger
gemiddeld kropgewicht. Het ras Meikoningin gaf
het laagste gemiddelde kropgewicht en Deciso het
hoogste, gevolgd door Resistent.
Bij de algemene beoordeling van de kroppen op
kwaliteit en stevigheid kwamen ook de rassen
Deciso en Resistent als het meest geschikt naar
voren. Bij de eerstgenoemde zeven rassen waren de
kroppen veel te los en bij de rassen Meikoningin,
Profos en Nr. 10 veel te zacht en te gevoelig voor
smeul. Van de korte-dagbehandeling was alleen bij
het ras Meikoningin het resultaat een duidelijke
verlating van „schieten". Bij de overige rassen
werd geen duidelijke reactie waargenomen.

c. Rassenvergelijking in een zomerteelt onderglas

d. Vergelijking van eenaantalBlackpool-selecties
in een herfstteelt onderglas

Op het Proefbedrijf te Delft werden in een late
zomerteelt onder glas twaalf slarassen vergeleken.
Van het ras Deciso kregen alle planten tijdens de
opkweek een korte-dagbehandeling (10 uur daglengte), van de overige rassen de helft van het
aantal planten.
Op 29 juli gezaaid, werden ze op 19 augustus uitgeplant. De oogst viel op 27 september. In de tabel
wordt per behandeling het gemiddeld kropgewicht
in grammen vermeld.
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Om na te gaan of er verschillen bestaan tussen de
diverse selecties uit het ras Proeftuins Blackpool,
werden er 14 in een herfstteelt vergeleken.
De sla op 30 augustus gezaaid, werd op 21 september uitgeplant. In de proef kwamen vrij grote verschillen in standplaats voor, voornamelijk veroorzaakt door verschillen in bodemconcentratie. Bij de
oogst op 23 november werd het volgende gemiddelde kropgewicht in grammen behaald:

Selecties van:

Naam
Blackpool
Secura
Blackpool
27 P.B.
Blackpool
Edelblackpool
Blackpool
Blackpool
Blackpool
Blackpool
Blackpool
Blackpool
Blackpool
Blackpool

Gebr. v. d. Berg
Gebr. v. d. Berg
A. R. Zwaan
A. R. Zwaan
Rood en Co.
Rood en Co.
Pannevis
van Hemert en Co
Nunhem
Rijk Zwaan
L. van Rooyen
Vogelaar
Jan A. Zwaan
van der Ploeg

Kropgewicht
211
200
189
213
183
203
193
189
208
201
202
179
188
189

De verschillen in gemiddeld kropgewicht tussen
de selecties zijn wegens bovengenoemde oorzaak
onvoldoende betrouwbaar. De kwaliteit van de sla
was goed bij alle selecties.

e. Randresistentie bijsla
Door het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen en het Proefstation te
Naaldwijk wordt de laatste jaren gezocht naar
slarassen die minder gevoelig zijn voor het zogenaamde randen. Hiertoe zijn door het I.V.T. diverse
kruisingen verricht, die in een herfstteelt van 1964
naast een aantal rassen van het type botersla, ijssla,
bindsla en grasse-sla, op hun vatbaarheid voor rand
zijn getoetst. In deze teelt trad voldoende rand op
om een goede selectie toe te passen. Rassen als
Blondine en Wonder van Voorburg werden al
vroeg aangetast. Enkele rassen van het type ijssla
werden veel later en ook minder aangetast. Dit was
ook het geval met het ras Profos en de combinatie
van Profos met Liba.
In 1965 kon worden vastgesteld dat slakroppen
van kruising Profos x Liba ook minder gevoelig
voor droogrand zijn dan die uit andere kruisingscombinaties. Ook bleek dat in het witresistente
materiaal van het I.V.T. een lijn voorkwam die

weinig gevoelig is voor droogrand en „inwendig
rand". De kroppen van deze lijn hebben een meer
donkere bladkleur en dikkere bladeren dan de bestaande glasslarassen.
Het onderzoek naar en de veredeling ten aanzien
van randresistentie wordt voortgezet. Hopelijk zullen mede hierdoor in de toekomst slarassen aan de
markt komen die de teler een grotere oogstzekerheid bieden.

f. Rassenonderzoek bij sla in de vollegrond
In verband met het bepalen van de gebruikswaarde
voor de zomerteelt van een aantal nieuwere rassen,
werd in samenwerking met het Proefstation voor
de Groenteteelt in de Vollegrond te Alkmaar een
proef opgezet, waarin 8 rassen werden betrokken.
Door de slechte weersomstandigheden hadden de
planten ernstig geleden. De groei was slecht, wat
mede het optreden van virus tot gevolg had. Het
was niet mogelijk om een juist oordeel te vellen
over de eigenschappen van de rassen.

5. VEREDELING E N
RASSENVERGELIJKING
BIJ ANDERE GROENTEGEWASSEN
a. Rassenvergelijkingbij bleekselderij
Om meer bekendheid aan dit produkt te geven,
werd in samenwerking met het Proefstation voor
de Groenteteelt in de Vollegrond te Alkmaar een
rassenvergelijkingsproef opgezet in Voorschoten en
in 's-Gravenzande. In beide proeven, die gelijk van
opzet waren, werden 7 rassen betrokken. Deze
werden in beide gevallen op 3 mei onder platglasramen gezaaid, nadat ze op 20 april in het zand
waren gezet om te kiemen. In 's-Gravenzande
werd gepoot op 5 juli, in Voorschoten op 7 juli;
in beide proeven van elk ras 180 planten. De plantafstand was 30 x 40 cm. De proef te Voorschoten
werd op 19 oktober geoogst, die te 's-Gravenzande
op 19, 21 en 26 oktober. In tabel 1 zijn de oogstgegevens vermeld van de proef te Voorschoten, in
tabel 2 van die te 's-Gravenzande.
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Tabel 1 Opbrengst per sortering aan totaal geoogste struiken en gemiddeld gewicht/struik
Voorschoten.

in de proef te

Aantal geoogste struiken
Ras
Boven
1500 g

Verbeterde, L. P. D . Duivenstein
Goudgele zelfblekende, Nunhem
Goudgele zelfblekende, Gebr. Sluis
Mechelse goudgele, Belg. Boerenb.
Extra goudgele, Belg. Boerenbond
Extra goudgele, Hollandia
Extra goudgele, Supergram

Van
1000—
1500 g

Van
500—
1000 g

84
76
76
106
122
112
111

93
98
94
74
46
64
58

2
8
3
5

Beneden
500 g

3
2
4

3

Gem. gewicht
per struik in g
Totaal

180
176
176
180
176
179
177

Tabel 2 Opbrengst per sortering aan totaal geoogste struiken en gemiddeld gewicht/struik
' s-Gravenzande.

981
946
1008
1051
1105
1057
1052

in de proef te

Aantal geoogste struiken
Ras
Boven
1500 g

Verbeterde, L. P. D. Duivenstein
Goudgele zelfblekende, Nunhem
Goudgele zelfblekende, Gebr. Sluis
Mechelse goudgele, Belg. Boerenb.
Extra goudgele, Belg. Boerenbond
Extra goudgele, Hollandia
Extra goudgele, Supergram

Van
500—
1000 g

Beneden
500 g

Totaal

135
135
119
133
145
132
134

35
32
42
39
25
38
29

7
13
14
6
10
9
16

177
180
175
178
180
179
179

—

b. Rassenvergelijking bij bloemkool onder glas

Om hun gebruikswaarde nader te bepalen, werden
enkele bloemkoolrassen vergeleken in een proef
onder glas. Als rassen werden gebruikt:
Vroege Verbeterde Mechelse (R. Zwaan),
No. 35
(Gebr. v. d. Berg),
Albino
(v. d. Beukei),
Romax
(J. P. Rood,
Glorie
(A. Vogelaar).
Op 28 september werd gezaaid. De planten werden
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Gem. gewicht
per struik in g

Van
1000—
1500 g

998
961
939
1126
1008
987
965

in perspotten opgekweekt en vervolgens op
5 januari uitgepoot in een koud warenhuis; per ras
160 planten. De eerste kolen werden op 30 april
geoogst, de laatste op 21 mei. Vroege Verbeterde
Mechelse en Albino waren het vroegst in de produktie, gevolgd door achtereenvolgens Romax,
Glorie en No. 35. De gebruikswaarde van alle
gebruikte rassen was goed. De Ie, 2e en 3e soort
hadden een grootte van respectievelijk 8, 10 en
12 stuks per bak. In de tabel is het verloop van
de oogst weergegeven.

Geoogst tot 21mei

Geoogst tot 10mei
Ras

Vroege Verbeterde Mechelse
No. 35
Albino
Romax
Glorie

Totaal geoogst
Ie

2e

3e

los

Ie

2e

3e

los

77
18
70
49
39

27
2
31
25
12

6

19
1
7
4
8

95
92
95
96
89

34
20
42
43
21

9
24
5
11
8

22
14
17
10
25

3
4

c. Rassenvergelijking bij herfstbloemkool

Om te trachten enkele andere rassen te vinden voor
een herfstteelt van bloemkool werden zeven Australische rassen zowel onderling als met het gebruikelijke ras Flora Bianca vergeleken. In deze proef,
die werd genomen in samenwerking met het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond te
Alkmaar, zijn de volgende rassen gebruikt:
Flora Bianca, Austral, Boemerang, Canberra, Melbourne Market, South Pacific, Sydney Market en
Sesam.
Op 3 juni werd gezaaid en op 10 juli uitgepoot.
In de tweede week van september begon de oogst
van Flora Bianca. Sesam en Boemerang. Deze waren
half oktober bijna volledig geoogst.
Van Austral, Melbourne Market, South Pacific en
Sydney Market begon de oogst in de tweede week
van oktober. Half november waren deze rassen
volledig geoogst Canberra kwam zeer laat. Half
november was er nog weinig van geoogst. Tijdens
de vroege vorst in november is het gewas totaal
bevroren.
Sesam en Austral gaven een zeer matig, Canberra
een zeer zwaar gewas. De andere rassen hadden
een normaal gewas. In alle rassen kwam vrij veel
schift voor, die soms gepaard ging met roodkleuring van de kool.
d. Rassenvergelijking bij radijs

In samenwerking met het I.V.T. te Wageningen
werd in de kassen A 7 en A 8 een groot aantal
radijsrassen met elkaar vergeleken in een zeer
vroege winterteelt. Deze proef maakte deel uit
van de landelijke rassenproeven. Gezaaid werd op
28 en 29 oktober. Beide kassen werden vorstvrij

160
150
159
160
143

gehouden. In A 7 werd vanaf 17 november CO2
gegeven. In verhouding tot de lichthoeveelheid
werd gedurende 2 uur en 20 minuten tot 6 uur
per dag gedoseerd. Van kas A 7 (+ CO2) werd op
18 januari de radijs doorgebost, van A 8 (— CO2)
op 1 februari. De gemiddelde temperatuur lagin de
eerste een halve graad hoger dan in de tweede. Het
is echter zeer waarschijnlijk dat de vroegere oogst
veroorzaakt is door het hogere COï-gehalte. Er
waren geen kwaliteitsverschillen tussen de radijs
uit de kas mèt en die zonder CO2.
Uit deze rassen zijn 11 typen Ronde Helderrode
en 1 type Roodkopje naar voren gekomen. Deze
staan vermeld in de rassenlijst voor groentegewassen 1966.
e. Rassenvergelijking

bij snijboon

In een zeer vroege stookteelt van snijbonen werden
de volgende vijf rassen onderling vergeleken:
Combine en Romore van R. Zwaan, Precosa van
Nunhem, Ezetha's Superia van Enkhuizer Zaadhandel en Presto origineel van J. A. Zwaan.
Op 3 februari werden de bonen in kistjes met
zaagsel gelegd in de trekkas en op 12 februari uitgepoot in het warenhuis. Tot 15 maart werd vrij
regelmatig 4 à 5 uur per dag CO2 gegeven.
De eerste peulen werden geoogst op 2 april van
Romore en Presto, Combine en Precosa volgden
enkele dagen later en op 9 april kwam als laatste
Ezetha's Superia. De voorsprong in vroegheid van
Romore en Presto werd tot ongeveer eind mei behouden. Toen volgde een snelle achteruitgang van
deze gewassen. De Precosa bleek sterk achter in
produktie, doordat de ontwikkeling van het gewas
in twee van de drie parallellen veel te wensen
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overliet. Doordat de vroege rassen eerder versleten
waren, kwamen uiteindelijk de rassen Combine en
Ezetha's Superia met de hoogste opbrengsten naar
Datum

Combine

Romore

Precosa

Ezetha's
Superia

Presto

244
866
1215
2358
3375

567
916
1374
2678
2956

337
635
847
1613
2073

353
856
1269
2710
3527

628
1126
1583
2613
3051

15 april
30 april
15 mei
31 mei
16 juni

f. Rassenvergelijkingbijspinazie
In een late winterteelt onder glas werd in de kassen
A 9 en A 10 een rassenvergelijkingsproef bij spinazie opgezet. Voor de te zaaien hoeveelheid werd het
korrelgewicht bepaald. Als kiemkracht werd 80 c/c

Ras

Virtuosa
No. 803
Melex
Bovri-R.
Huro
Huroflay
No. 464
Artex
Primo
Aspï

Zaadhandelaar

aangenomen. Het uitgangspunt was 25 gram zaad
per m2. Naar gelang van het korrelgewicht werd
een grotere of kleinere hoeveelheid zaad gebruikt.
Gezaaid werd op 22 januari, geoogst 30 en 31
maart. In de tabel staan de gegevens van deze
proef opgenomen.

Zaadhoeveelheid
in grammen/m 2

R. Zwaan
R. Zwaan
Gebr. Sluis
D. v. d. Ploeg
Nunhem
Nunhem
Gebr. v. d. Berg
Enkh. Zaadhandel
L.T.B. Alkmaar
J. Huizer

6. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING
BIJ BLOEMEN EN BLOEMBOLLEN
a. Selectie van winterbloeiende pluisloze leeuwebekken
De selectie van pluisloze leeuwebekken werd voortgezet, waarbij enkele lijnen van de kleuren rose
en wit werden verkregen, die in 1966 op grotere
schaal zullen worden beproefd. Om het kleuren-
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voren. Deze hadden na mei nog een gezond gewas.
Het verloop van de oogst is in grammen per m2
in de tabel opgenomen.

38
38
31
34
32
29
31
31
31
22

Dichtheid
van het gewas

vrij dicht
te dicht
normaal
vrij dicht
normaal
normaal
normaal
normaal
normaal
normaal

Opbrengst per m 2
in kg
A9

A 10

3,77
4,05
3,27
3,69
3,76
2,91
3,76
3,27
3,93
3,76

3,99
4,32
3,77
3,93
3,75
3,32
3,90
3,34
4,04
3,52

assortiment te vergroten, waren in 1964 kruisingen
gemaakt van pluisloze rose en witte planten enerzijds met pluizende rode en gele planten anderzijds.
In de Fi's werden geen pluisloze planten gevonden,
waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de
eigenschap „pluisloos" recessief is. In 1966 zullen
verschillende F2-populaties uit genoemde kruisingen worden onderzocht op de aanwezigheid van
pluisloze planten met rode en gele bloemkleur.
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PLANTEZIEKTEN EN -BESCHADIGINGEN

Botrytis in tomaten
K. Verhoeff en L. Weber

Het optreden van de schimmel Botrytis cinerea bij
de teelt van tomaten is nog steeds een probleem.
Met behulp van fungiciden kan weinig tegen deze
schimmel gedaan worden. Wel blijken enkele cultuurmaatregelen de mate van aantasting sterk tegen
te gaan. Met name heeft het onderzoek zich bezig
gehouden met de vraag of de bemesting van tomateplanten het optreden van B. cinerea in de planten
beïnvloedt en of in verband met het optreden van
stengelaantastingen het afsnijden der bladstelen
op korte afstand van de stengel gunstiger is dan
het afbreken ervan bij de stengel. Invloed van de
bemesting van tomateplanten op de groei van de
schimmel in de stengels is eerst nagegaan bij planten, groeiend in grond met verschillende stikstof-,
kalium-, fosfor-, magnesium- en kalkniveaus. Na
een zekere tijd in de grond gegroeid te hebben,
werden de planten met B. cinerea besmet, door
mycelium van de schimmel aan te brengen in de
stengelwond. De na enkele dagen optredende
Botrytis-plekken bleken zich het sterkst uit te
breiden in planten die groeiden in grond met een
laag stikstofniveau. Ook bleek, dat naarmate er
meer stikstof in de grond aanwezig was, de schimmel zich minder sterk kon ontwikkelen in de stengels der planten. De andere meststoffen, noch de
p H van de grond waren van invloed op de Botrytisuitbreiding in de stengels.
Bij een gewas koude tomaten is daarna nagegaan,
of ook in geval van natuurlijke besmetting minder
Botrytisplekken zouden optreden bij een hoger

stikstofniveau. Om dit te controleren werd elke
veertien dagen het aantal aantastingen geteld op
bladsteel, bladschijf en stengel, terwijl bij het
oogsten het aantal vruchten met Botrytis-stip werd
genoteerd. Ook nu weer bleek het aantal stengelaantastingen het laagst te liggen bij planten
groeiend in grond met een hoger stikstofniveau;
dit ondanks de sterkere vegetatieve ontwikkeling
van deze planten! Er bleek evenwel geen verband
te bestaan tussen een hoger of een lager stikstofniveau in de grond en het aantal vruchten met
„stip".
In een proef met late koude tomaten in de Bommelerwaard kon naast een geringer aantal stengelaantastingen bij planten groeiend in grond met
hoger stikstofniveau, wèl een duidelijk verband
worden vastgesteld met het aantal door Botrytis
afgevallen vruchten. Het hoogste aantal kwam van
planten die groeiden in grond met een laag stikstofniveau (afb. 1).
Daar verreweg de meeste stengelaantastingen ontstaan door het maken van stengelwonden, is nagegaan of afsnijden van de bladsteel op korte
afstand van de stengel in dit opzicht beter zou zijn
dan het afbreken van de bladsteel, zoals dit normaal gebeurt bij „bladplukken". Uit proeven was
namelijk gebleken, dat een korte bladsteelrest na
besmetting met sporen van B. cinerea door de plant
kan worden afgestoten, voordat de schimmel de
stengel heeft bereikt. Zulk afstoten geschiedt echter
in vele gevallen onvolledig. Het bleek dan ook,
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gemiddeld aantal
stengelaantastingen
per plant

4 -

3 -

2-

Ajb. 2 Door bladsteelrestanten kan de Botrytisschimmel de stengelbinnengroeien.

afgevallen vruchten,
in °/o van de oogst

i. -

•stikstofniveau
in de grond

Ajb. 1 Samenvatting van de resultaten van het bemestingsproefveld in de Bommelerwaard. Door de
slechte ontwikkeling van de planten bij de laagste
stikstofbemestingstrap is deze hier weggelaten.
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dat de in de bladsteelrest nabij de overgang in de
stengel aangelegde scheidingswand wel in schors
en merg wordt ontwikkeld, maar nauwelijks in de
vaatbundels. Hieraan blijft de rest dan hangen en
zo kan de schimmel de stengel binnengroeien
(afb. 2).
Bij een gewas koude tomaten zijn daarom beide
methoden van bladverwijderen met elkaar vergeleken. Bovendien werd dit verwijderen op een
„normaal" tijdstip toegepast en op een, naar telersbegrippen, „te laat" moment. Tegen het einde van
de teeltperiode bleken de meeste stengelaantastingen voor te komen in die planten, waarvan de
bladeren op „normale" tijd door afsnijden waren
verwijderd, het kleinste aantal in de planten waarvan de bladeren door afbreken op een „te laat"
tijdstip waren weggenomen. Vermoedelijk groeit
een stengelwond in ouder weefsel sneller dicht dan
in jonger, zodat bij „laat" bladplukken de schimmel minder kansen krijgt om de plant binnen te
dringen.
Door een wat hogere stikstofbemesting en door niet
te vroege bladverwijdering kunnen stengelaantastingen en kan vruchtval door B. cinerea dus sterk
worden tegengegaan.

Bladluisonderzoek in verband met komkommervirus 1(Cucumisvirus 1)inkomkommers
W a . M. Th. J. de Brouwer en H. J. M. van Dorst

Hoewel iedereen bladluizen belangrijke beschadigers vindt, is tot 1964 op het Proefstation practisch
geen aandacht aan deze insektengroep besteed. De
sterke aantasting van komkommervirus 1 in 1963,
waarbij een groot deel van de komkommers van de
herfstteelt te gronde ging, maakte het wenselijk
meer aandacht te besteden aan de bladluizen, die
bij de overdracht van dit virus zo'n belangrijke rol
spelen*). De volgende vragen deden zich onder
andere voor:
1. Bestaat er een verband tussen bladluisvluchten
en deze virusziekte bij komkommers?
2. Op welke tijd van de dag worden de meeste
bladluizen in de lucht aangetroffen?
3. Hoe staat het met het binnenkomen van gevleugelde bladluizen door de luchtramen?
4. Zijn er bepaalde bladluissoorten, die met betrekking tot de virusaantasting een voorname rol
spelen?

vangen bladluizen verzameld en geteld. Afb. 1
laat zien hoeveel bladluizen wekelijks in de bak
kwamen. Zowel in 1964 als in 1965 kwam, zoals
verwacht mag worden in de zomer, een grote vlucht
voor. Het is bekend, dat er in het najaar als regel
ook een belangrijke vlucht is. Toen deze in Naaldwijk in 1964 betrekkelijk gering bleek te zijn, werd
dit beschouwd als één van de oorzaken van de
onbeduidende aantasting van komkommervirus 1
bij herfstkomkommers. In 1965 kwam wel duidelijk
een grote najaarsvlucht voor en bovendien was er
een bladluistop omstreeks half augustus. De virusaantasting was dit jaar echter tegen de verwachting
in niet van betekenis. Onder nummer 4 is getracht
hiervoor een verklaring te vinden.
2. Dagelijkse bladluisvluchten

1. Bladluisvluchten en virusaantasting

Mogelijk zijn er meer gevleugelde bladluizen in de
lucht op bepaalde uren van de dag. Een serie van
zes en later negen gele vangbakken werd buiten
opgesteld om na te gaan of hier op bepaalde uren
een bladluispiek optreedt. Zo dit het geval is, is het
wellicht ook mogelijk een groot deel van de binnenkomende gevleugelde bladluizen te weren, door
tijdelijk de luchtramen te sluiten. Onze technische
afdeling heeft de apparatuur zo ontworpen, dat alle

Een gele vangbak, vervaardigd volgens een standaardmodel, werd buiten geplaatst. Deze bak bleef
continu openstaan. Dagelijks (met uitzondering
van zaterdags en zondags) werden de in de bak ge-

*) Bijzonder veel dank zijn wij verschuldigd aan de
heren D. Hille Ris Lambers en Dr. H. J. de Fluiter, die
ons met raad en daad hebben bijgestaan en eerstgenoemde bovendien voor het determineren van de bladluizen.

Hieronder zal de methode worden toegelicht, waarmee wordt getracht deze vragen op te lossen en
zullen tevens de resultaten van de waarnemingen
van 1964 en 1965 worden vergeleken.
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Afb. 1 Omvang van de bladluisvangsten in een vangbak in 1964en1965.
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vangbakken (zie afb. 2) automatisch op bepaalde
tijden worden geopend en gesloten. In verband met
de te verwachten bladluispiek(en) stond niet iedere
bak even lang open. Dagelijks werd het aantal
exemplaren geteld. In tabel 1 staat het gemiddelde
percentage gevangen bladluizen per twee uur, berekend naar de dagen met grote vluchten tussen
9 augustus en 29 oktober 1965. In deze periode
kwamen slechts vijf dagen voor met grote vluchten
(d.w.z. meer dan 120 bladluizen per etmaal),
weekends uitgesloten.
Zowel in 1964 als in 1965, toen van 1 juni tot
8 augustus zes vangbakken werden gebruikt, wezen
Afb. 2 Een vangbak, die dagelijks enige uren openstond.
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aantal bladluizen
110 -

aantal bladluizen onder een luchtraam
van een warenhuis gevangen.
1965
dito.maar het luchtraam met gaas
afgeschermd.

90

70 -

50 zonder gaas

30 -

10 -

datum
Afb. 3 Omvang van de bladlmsvangsten in 1965 met en zonder

de cijfers in dezelfde richting als in tabel 1 is
weergegeven. Omstreeks 5 uur in de namiddag
was er een top weliswaar, maar bij zo'n betrekkelijk
regelmatige verdeling van de bladluizen over de
gehele dag als uit tabel 1 is af te lezen, zal tijdelijk
sluiten van de luchtramen weinig van invloed zijn
op het totale aantal gevleugelde bladluizen dat
onder glas terecht komt.
3. Het binnenkomen van gevleugelde bladluizen
door luchtramen
Zeer veel bladluissoorten, die in een komkommerkas geraken, kunnen besmet zijn met virus en dit
derhalve op de planten overbrengen. Om na te gaan

gaasafscherming.

wat er binnenkomt, werd in een paar kassen een
gele vangbak geplaatst, onder een luchtraam. In
1965 is getracht de gevleugelde bladluizen, die
eventueel uit het gewas (komkommers, meloenen)
zouden komen, tegen te houden door nylongaas
onder deze bakken aan te brengen. De maaswijdte
van het gaas was echter iets te groot, namelijk
0,9 mm. Dagelijks werden de vangsten verzameld
en geteld. Ter vergelijking werden in de naaste
omgeving van bovenbedoelde dito bakken aangebracht, doch deze werden bovendien aan de
bovenzijde afgeschermd met nylongaas van 0,9 mm.
Een vergelijking van afbeelding 1 met afbeelding 3
laat zien, dat er buiten veel meer bladluizen wer-
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den gevangen dan onder een luchtraam, welk laatste aantal toch nog groot kan zijn. Door een luchtraam met nylongaas af te schermen, wordt het
aantal beduidend lager. Dit bleek ook in 1964 zo
te zijn, wat met de volgende cijfers wordt aangetoond (zie tabel 2).
Tabel 2 Aantal bladluizen gevangen in de periode
van 3 juli tot 28 augustus 1964.
Buiten in een gele bak
In een gele bak onder een luchtraam bij
komkommers
Idem, maar de luchtramen afgeschermd
met gaas

8259
919
58

Nylongaasafdekking van luchtramen zal er in belangrijke mate toe kunnen bijdragen komkommervirus 1 te beperken. Daarnaast zijn echter andere
omstandigheden, zoals tijdig stoken, bladluisbestrijding, enz. ook van betekenis.
4. Iets over bladluissoorten en virusbesmetting
Zoals reeds eerder gezegd, kunnen alle bladluizen
die in een kas komen, het komkommergewas besmetten. Bij vroegere waarnemingen door ons
verricht over Cucumis virus 1 bij komkommers,
was de aandacht echter gevallen op vier soorten.
Dit waren de katoenluis (Aphis gossypiï), de
groene perzikluis (Myzus persicae Sulz.), de boterbloemluis (Aulacorthum solani Ktlb.) en de aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae Thos.).
De katoenluis, die donkergroen is, leeft soms in
zeer groten getale aan de onderzijde van de komkommerbladeren. Van de bladluizen, die in de gele
vangbakken — buiten en onder glas — werden
gevangen, is getracht het aantal exemplaren van
bovengenoemde vier soorten te noteren. A. gossypiï
behoort namelijk tot een complex en kan zodoende
niet met zekerheid als katoenluis worden gedetermineerd. Zowel in 1964 als in 1965 werd in de
vangbak, die buiten continu openstond, de A.
gossypiï-groep pas vrij laat in het jaar (juli, augustus) in groter aantal aangetroffen; maar deze groep
kwam tot in oktober voor. Dit wil niet zeggen dat
de Aphis gossypiï-groep niet vroeger op kan treden.
De 21e juni 1965 werden nl. vele exemplaren hier-
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van in een bak gevangen, die bij door deze luizen
aangetaste meloenen stond.
De groene perzikluis werd gedurende het gehele
seizoen gevangen; op verschillende data was het
aantal groot. De boterbloemluis kwam praktisch
alleen voor in de eerste helft van het seizoen en
nooit in groten getale. Van de aardappeltopluis
werden na de tweede helft van juli evenmin nog
veel exemplaren gevangen.
Opgepotte komkommerplanten in het eerste loofbladstadium werden in 1965 gedurende 3 of 4
dagen onder platglas gezet met de ramen continu
25 cm open. Daarna werden ze vervangen door
nieuwe planten. Steeds werd gewerkt met 20 planten. Bij het weghalen van de planten werd nagegaan welke gevleugelde bladluizen op deze planten voorkwamen, wat gebeurde van 17 juni tot
1 november.
Deze vangsten zijn vergeleken met die uit de bak,
die buiten continu openstond (zie tabel 3 ) .
Vanzelfsprekend is het aantal gevleugelde bladluizen, dat op planten onder platglas wordt gevangen, kleiner dan het aantal, dat buiten in de
gele vangbakken komt. De heer D. Hille Ris Lambers wees er ons echter op, dat alle soorten verhoudingsgewijs evenveel kans hebben om op deze
komkommerplanten onder platglas te komen. Tabel
3 laat zien, dat de katoenluis op het gewas blijft,
terwijl de exemplaren van andere soorten weer
zullen zijn vertrokken.
Tabel 1 Vangstresultaten op verschillende
de dag tijdens de vangstperiode.

Bak

Geopend
van:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

24— 6 uur
6— 8 uur
8—10 uur
10—14 uur
14—16 uur
16—18 uur
18—20 uur
20—22 uur
22—24 uur

uren van

Gemiddeld °/o gevangen
bladluizen per 2 uur
van 9/8-'65—29/10-'65
1 (6 uur
1
9
18 (4 uur)
21
27
15
8
0

De jonge komkommerplanten, die 3 of 4 dagen
onder platglas hadden gestaan, bleven nogongeveer
één maand onder controle om na te gaan of ze
besmet waren met komkommervirus 1. Van de
780 planten, die in de periode van 17 juni tot
1 november 1965 onder het platte glas waren

geweest, bleken er slechts twee met komkommervirus 1te zijn besmet. Mogelijk was dushet merendeel van de gevleugelde bladluizen, die dit jaar
in de kassen binnenkwamen, niet besmet en is er
zodoende zeer weinig komkommervirus 1 in de
praktijk opgetreden.

Tabel 3 Aantallen bladluizen in de periode van 17 juni tot 1 november

196}.
Op jonge komkommers
onder platglas

In de buitenbak

Aphis gossypiï-complex
Groene perzikluis
Boterbloemluis
Aardappeltopluis
Andere soorten

Aantal gevleugelde
bladluizen

%>

Aantal gevleugelde
bladluizen

449
545
57
101
6317

6
7

152
8
6
4
16

7469

1
1
85

%>

82
4
3
2
9

186
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1. VOORLICHTING
I N VERBAND MET PLANTEZIEKTEN
Door de N.F.O. werden dit jaar in samenwerking
met de Plantenziektenkundige Dienst en de Voorlichtingsdienst drie waarschuwingskaarten aan
fruittelers toegezonden. Hierin werden aanwijzingen gegeven over de bestrijding van bloedluis,
vruchtbladrollers, zuringbladwesp, Gloeosporium
en bewaarschurft. Ten behoeve van de schurftwaarschuwingsdienst werden van begin april tot
19 mei waarnemingen verricht op een hoofdpost in
Naaldwijk en op een secundaire in Zoetermeer.
Laatstgenoemde post was aan de zorgen van een
fruitteler toevertrouwd. Na veldwaarnemingen
werden in samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap te Rotterdam zes waarschuwingskaarten aan spruitentelers (zowel boeren als deeltelers) toegezonden.

FYSIOGENE ZIEKTEN
E N -BESCHADIGINGEN
a. Watervlekken

bij peen

Om de invloed van onregelmatige watergiften bij
peen verder te onderzoeken, werden de desbetreffende proeven voortgezet. Weer werd evenals vorig
jaar dezelfde helft van het aantal putten van elke
grondsoort gestoomd. Dit gebeurde bij zowel de
putten die de normale hoeveelheid water kregen
(A-objecten) als die de dubbele hoeveelheid kregen
(B-objecten). Het stomen van de grond vond plaats
op 18 november. In een enkele kleiput werd de
structuur hierdoor grondig bedorven. Hierdoor ook
kwam in zulke putten het stomen van de grond
niet tot uiting in een betere kwaliteit van de peen.
Overigens had het grondstomen een zeer gunstig
effect op de kwaliteit van de wortelen. In de
zomerteelt was dit veel minder het geval. Zowel
bij de gelichte als de zomerteelt kregen de B-objecten weer per mm neerslag !/} liter water extra per
put. De plekkenaantasting op de peen was in beide
teelten zeer ongelijk. De sterkste aantastingen
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kwamen voor in de B-objecten op klei, zavel en
veen. Op zand was de aantasting zowel in de Aals de B-objecten zeer gering. Vooral bij de zomerteelt kregen de B-objecten een zeer grote hoeveelheid water. De ongunstige invloed ten aanzien van
de aantasting van watervlekken was hierdoor zeer
duidelijk te merken.
b. Gasschade bij tuinbouwgewassen

In 1965 werden op eenentwintig plaatsen in het
Zuidhollandse Glasdistrict proefveldjes aangelegd
met fresia en spinazie. Door het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek werden enige
malen bladmonsters van de fresia's verzameld voor
fluoranalyse. De beschadiging aan de fresia's op de
veldjes was ten noorden van Vlaardingen sterker
dan ten westen. Bij spinazie werd eenmaal een zeer
geringe schade waargenomen. De fluormetingen
met behulp van fluorkastjes door het I.P.O. werden
voortgezet. In samenwerking met het Instituut voor
Gezondheidstechniek T.N.O. werden weer waarnemingen gedaan met regen- en stofmeters.
Half oktober trad in een groot gebied van het
Westland schade op bij verschillende gewassen.
Vooral sla onder glas heeft ernstig geleden. De
schade is waarschijnlijk veroorzaakt door een mengsel van chemische stoffen, opgehoopt bij stil weer,
die met zwakke wind naar het Westland zijn verplaatst. Door optredende inversie, waarbij de lucht
in hogere luchtlagen warmer is dan op de grond,
zijn de dampen naar omlaag gekomen.

c. Beschadiging door onkruidbestrijdingsmiddelen
Bij (zonder perspot) geplante sla trad groeiremming en paarskleuring op na toepassing van
chloor-IPC. Soms was maar een gedeelte van de
plant geremd in zijn groei. Steeds bleek dat dergelijke planten een worteltje gevormd hadden in de
bovenlaag van de bespoten grond. Slaplanten met
perspot uitgeplant, ondervonden in hetzelfde
warenhuis geen nadelen. Op lichte zandgrond werd
bij tomaten na aardbeien schade ondervonden van
chloroxuron. Dit onkruidbestrijdingsmiddel, dat
voor de aardbeien was toegepast, was klaarblijkelijk
nog in een te hoge concentratie aanwezig in de
grond.

3. VIRUSZIEKTEN
Virusziekte en van tomaten

Dit jaar werd een zesde stam van het tabaksmozaïekvirus (TMV) geïsoleerd. Deze stam is op
tomaten niet te onderscheiden van normale groene
stammen, maar vormt in tegenstelling hiermee op
Nicotiana glauca lokale necrotische vlekken.
Bij het waardplantenonderzoek, dat 12 Solanaceeën
omvatte, werd in Solanum giganteum een nieuwe
toetsplant gevonden voor het onderscheid tussen
tabaks- en tomatetype-TMV. Het tabakstype-TMV
vormt lokale necrotische vlekken. Het tomatetypeTMV een systemisch mozaïek. Solanum penelliï
houdt mogelijkheden in als differentiële waardplant voor groene TMV-stammen. Genoemde soort
blijkt voor slechts één isolatie van het tomatetypeTMV geheel vatbaar te zijn. Met andere isolaties
van dezelfde stam. werd een splitsing waargenomen
in vatbare en onvatbare planten. Voor het tabakstype-TMV bleek S. penelliï geheel onvatbaar te
zijn.
De natoetsing van de resistentie-geniteur, de I.V.T.kloon Lycopersicum peruvianum no. 62237-5, werd
voortgezet met 190 TMV-monsters uit alle delen
van Nederland. Geen van deze monsters bleek in
staat te zijn om de resistentie van genoemde kloon
te doorbreken. Meer dan 30 TMV-isolaties werden
met elkaar vergeleken op een klonen-populatie van
L. peruvianum (P.l.no. 128655), die uit 30 planten
bestond. De meeste isolaties tastten dezelfde vijf
klonen aan, maai' er waren ook isolaties bij, die
behalve deze nog enkele andere klonen aantastten.
In het algemeen is gebleken, dat zelfs symptomatologisch zeer uiteenlopende TMV-stammen zich met
betrekking tot resistentie bij L. peruvianum gelijkwaardig kunnen gedragen.
Bij een toetsing van een aantal L. esculentumselecties met TM 2-resistentie van Clayberg kwamen
kleine verschillen in agressiviteit tussen de zes gebruikte TMV-stammen aan het licht.
In interferentie-proeven werd het gedrag van
tabaks- en tomatetype-TMV in tomateplanten bestudeerd. Zowel bij gelijktijdige als opeenvolgende
infecties bleek de leeftijd van de plant een rol te
spelen bij de uiteindelijke verhouding tussen beide
typen. Ook is gebleken dat de wederzijdse uit-

sluiting bij opeenvolgende infecties, de zogenaamde
premunitie, niet volledig is. Het tomatetype-TMV
schijnt echter in dit opzicht beter aan de tomaat te
zijn aangepast dan het tabakstype-TMV.
In een opbrengstproef werd het effect op de eerste
vier vruchttrossen nagegaan na een kiemplantinfectie met tabaks- of tomatetype-TMV. Er werden in deze proef geen verschillen van betekenis
geconstateerd. Slechts het gemiddelde aantal vruchten per plant bleek bij het object met tabakstypeTMV (21 stuks) betrouwbaar lager te zijn dan bij
het object met tomatetype-TMV (23 stuks). In een
andere opbrengstproef werd eveneens het effect
van een kiemplant-infectie op de eerste vier vruchttrossen nagegaan. Hierbij werden drie TMV-stammen vergeleken met een gezonde controle.
Het gemiddelde aantal vruchten bleek met resp.
3 %, 6 % en 7 % te zijn teruggelopen; het gemiddelde opbrengstgewicht met resp. 14 %, 18 %
en 18 %.
b. Komkommervirus

1 in

nateeltkomkommers

Evenals in 1964, toen een tamelijk bewerkelijke
methode werd gevolgd, is ook dit jaar — doch op
een eenvoudige wijze — weer getracht meer inzicht
te krijgen in het verband tussen bladluisvluchten
en het optreden in nateeltkomkommers van komkommervirus 1 (Cucumis virus 1). Hiertoe werden
van 17 juni tot 1 november tweemaal per week,
namelijk telkens van maandag tot en met woensdag
en van donderdag tot en met zondag, 20 opgepotte
komkommerplantjes in het eerste loofbladstadium
onder platglasramen geplaatst. Deze werden continu gelucht (25 cm hoog). Op deze wijze konden
aanvliegende en binnenlopende bladluizen zich op
de komkommerplantjes vestigen. Bij het verwisselen
der plantjes werden de hierop aanwezige bladluizen verzameld en gedetermineerd en de betreffende plantjes gemerkt. Deze bleven gemiddeld
vier weken onder bladluisvrije omstandigheden
onder controle, om na te gaan welke en hoeveel
komkommerplanten op deze wijze met komkommervirus 1 besmet waren geraakt.
Van de 780 planten, die gedurende deze proef
werden gebruikt, werden bij 128 planten meestal
een en soms meerdere bladluizen per plant aangetroffen. Slechts twee komkommerplanten zijn op

151

deze manier met komkommervirus 1 besmet. Dit
gebeurde nog in perioden waarin betrekkelijk
weinig bladluizen werden gevonden, namelijk in
die van 26—29 augustus en 6—8 september. De
geringe besmetting stemt overeen met de praktijkervaring, aangezien dit jaar in de nateeltkomkommers komkommervirus 1 weinig is voorgekomen.
Het is echter door geconstateerde geringe aantasting
niet mogelijk een verband te leggen tussen bladluisvluchten en het optreden van komkommervirus 1 (zie ook pag. 152).
c. Een nieuwe virusziekte in komkommer
In april deed zich op een bedrijf in De Lier in
komkommers een ziekte voor, waarvan de vermoedelijke oorzaak een virus is. Dit zelfde verschijnsel werd reeds in het voorjaar van 1963 op
een bedrijf te Loosduinen en Nootdorp gevonden.
Het meest in het oog lopend zijn de afwijkingen
aan de vruchten. Deze worden bleek, groeien onvoldoende uit, zijn smaller, terwijl naar het ondereinde toe een verbreding optreedt. De bladeren zijn
soms enigermate versmald, waardoor ze wat langer
lijken. Andere bladsymptomen zijn nog niet waargenomen. De eerste afwijkende vruchten werden in
deze gevallen pas aangetroffen toen er al enige tijd
was geoogst. De uitbreiding verloopt zeer langzaam. Door middel van enten en sapinoculaties kan
deze virusziekte worden overgebracht. Inoculaties
op toetsplanten hebben nog geen resultaat gehad.
d. Een nieuwe virusziekte insla
Hoewel reeds in november 1963 op een bedrijf in
's-Gravenzande in oogstbare sla 15 % der planten
virusverschijnselen vertoonde, die niet geheel overeenstemden met de ons in Nederland bekende
virusziekten in sla, bleek pas begin van dit jaar,
dat het hier een nieuwe virusziekte betrof. De
symptomen deden enerzijds denken aan sla-mozaïekvirus, anderzijds aan ratelvirus. Op toetsplanten
werden verschijnselen verkregen, die niet overeenstemden met de kenmerken voor sla-mozaïekvirus
en ratelvirus. Serologisch onderzoek, verricht door
de heer D. Z. Maat van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen, wijst in
de richting van de groep der ringspotvirussen.
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e. Ratelvirus in andijvie enspinazie
In 1964 werd op een aantal bedrijven te Loosduinen ratelvirus (Nicotianavirus 5 Smith) in sla
gevonden. In mei van het afgelopen jaar werden
op één van deze bedrijven bij pootbare andijvie,
die onder platglas was gezaaid, virusverschijnselen
op de eerste gevormde loofblaadjes waargenomen.
Deze verschijnselen bestonden uit geel-witte kringen en grillige strepen. Uit de plantjes kon het
ratelvirus worden geïsoleerd. Toen andijvieplantjes
met deze virussymptomen werden uitgeplant, bleek
het virus in deze tijd van het jaar niet de minste
invloed op de oogst te hebben. Bij de oogstbare
planten werd slechts op enkele bladeren enige
vergeling in de vorm van kringen en grillige
strepen waargenomen.
In juni werden op hetzelfde bedrijf, in oogstbare
spinazie, die eind april in de vollegrond was gezaaid, afwijkingen gevonden die aan een virusziekte deden denken. De symptomen bestonden uit
geel-groene kringetjes en slingerende lijnen. Daarnaast was het blad enigermate gebobbeld, waarbij
scheuren in de bladeren ontstonden. Uit deze
planten werd eveneens ratelvirus geïsoleerd. Hoewel dergelijke schade in die tijd van het jaar van
een door dit virus aangetaste plant aanzienlijk is,
valt het in het algemeen erg mee, als het aantal
besmette planten beperkt blijft.

4. BACTERIE- EN SCHIMMELZIEKTEN
a. Aardappelziekte bij tomaat
Meerdere klachten werden ontvangen over het optreden bij tomaten van aardappelziekte (Phytophthora infestans). Vooral rassen die voor bladviekkenziekte (cladosporium) resistent zijn, bleken
Jast te hebben van deze aantasting. Bij deze wordt
dan ook vrijwel geen bestrijding uitgevoerd, waardoor Phytophthora zijn kans kreeg.
b. Voetrot in tomaat
In het voorjaar en in de zomer van 1965 is op veel
bedrijven voetrot in tomaten opgetreden, waarvan
de oorzaak niet vastgesteld kon worden. Deze vorm
van voetrot staat als „droogpoot" aangemerkt, omdat er ogenschijnlijk een indroging van de hoofdstengel en van de stengelbasis optreedt. In augustus

werd evenwel uit dergelijke zieke planten een
Phytophthora geïsoleerd; de soortnaam is nog niet
bekend. Of de schimmel alleen of deels de veroorzaker van dit voetrot is, moet nog worden
nagegaan. Wel blijkt deze schimmel zeer pathogeen
voor bovengrondse delen van de tomaat, bijvoorbeeld wanneer mycelium in een stengelwond wordt
aangebracht.

c. Botrytis bij groentegewassen onder glas,
in het bijzonder bijtomaat
De Botrytis cinerea-isolatie waarmee in alle proeven
is gewerkt, groeit op agarbodems optimaal bij circa
20° C; de minimum- en maximumtemperatuur zijn
resp. 2° en 32° C. Ook in gesteriliseerde grond,
wèl of niet gemengd met fijngesneden tomatebladeren, vindt uitbreiding van het mycelium het
snelst plaats bij ongeveer 20° C. Bij temperaturen
van 25° C en hoger worden veel conidiën gevormd
en weinig of geen Sclerotien; bij temperaturen lager
dan 10° C worden geen conidioforen, maar juist
veel Sclerotien geproduceerd. De levensduur der
conidiën wordt bij luchtdroog bewaren sterk beïnvloed door de temperatuur. Bewaard bij 2° C
hebben de conidiën na ongeveer 90 dagen het
kiemingsvermogen verloren, bij 12° C is dit na
ongeveer 60 dagen het geval, terwijl bij een bewaartemperatuur van 22° C de conidiën na ongeveer 21 dagen geen kiemingsvermogen meer
hebben.
Voor het verkrijgen van stengelbasisaantastingen,
de zogenaamde: „rotpoot", kan de schimmel alleen
via een verwonding of via afstervende cotylen de
plant binnendringen.
Vruchtval als gevolg van B. cinerea-aantasting
treedt op als de schimmel in de vruchtsteel groeit,
waarna vruchtsteel met vrucht vroegtijdig wordt
afgestoten. De aantasting van de vruchtsteel vindt
in de meeste gevallen plaats vanaf de aangetaste
kelkbladeren. Meestal worden de toppen van de
kelkbladeren in een overigens normaal tomategewas
na enige tijd necrotisch, zodat een invalspoort voor
de schimmel aanwezig is.
Om stengelaantastingen als gevolg van binnendringen van B. cinerea via bladlittekens tegen te gaan,

is het afstoten van bladsteelresten onderzocht.
Wordt de bladsteel op circa 5 cm afstand van de
stengel doorgesneden en wordt de overgebleven
rest met Botrytis-sporen geïnoculeerd, dan blijkt
deze rest soms snel te worden afgestoten, nog voordat de schimmeldraden de stengel hebben bereikt.
In vele gevallen echter blijft de rest aan de stengel
hangen, waardoor de schimmel wel de stengel kan
binnendringen. Na anatomisch onderzoek is gebleken, dat in schors- en mergparenchym wel afstotingsweefsel wordt gevormd, maar niet of
nauwelijks in de vaatbundels, wat afvallen verhindert.
De in het vorige jaarverslag reeds genoemde correlatie tussen ruime stikstofbemesting van tomateplanten en geringe uitbreiding van B. cinerea in
de stengels van deze planten, kon opnieuw worden
vastgesteld. Naar de achtergrond van dit effect
wordt een onderzoek ingesteld.
d. Sclerotium species bij Cucurbitaceen
Bij onderzoek naar het wegvallen van komkommers
en meloenen bleek in zeer veel gevallen op de
wortels een nieuwe schimmel voor te komen, die
door de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen als Sclerotium species werd gedetermineerd.
Bij een proef met verschillende Cucurbitaceeën, die
opgekweekt werden in besmette grond, bleken
augurken het eerst weg te vallen, gevolgd door
meloenen. Komkommers waren het minst gevoelig.
De gebruikte onderstammen waren wel aangetast,
doch de groei van de planten was als gevolg van het
krachtig ontwikkelde wortelstelsel niet beïnvloed.

e. Voetrot in andijvie
In het najaar van 1965 is minder voetrot opgetreden dan vorig jaar het geval was. Zeer waarschijnlijk zal de snelle daling van de grondtemperatuur de belangrijkste oorzaak hiervan zijn.
Ook in een infectieproef met twee Phycomycetenisolaties, afkomstig uit wortels van zieke andijvieplanten, kwam weinig voetrot voor. Het grootste
aantal zieke planten kwam voor op grond die vóór
deze besmetting met DD was ontsmet.
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5. DIERLIJKE BESCHADIGINGEN
a. Wortelduizendpoot
In verband met een eventuele groeiremming bij
tomaten zijn lindaan en linpar vergeleken met
„onbehandeld". Lindaanstuifpoeder en Jebolinpasstuifpoeder (parathion met lindaan) zijn: l e met
zand gemengd en kort voor het poten van de
tomaten volvelds uitgestrooid en ingewerkt (3 kg
per are), 2e in plantgaten gestrooid (3 gram per
plantgat). Na de volveldsbehandeling trad geen
groeiremming op. Zoals te verwachten was, trad
na het gebruik van lindaan in de plantgaten een
remming op bij de wortels, die uit de onderzijde
van de perskluit groeiden; bij linpar bleek dit
precies hetzelfde te zijn. Doordat de wortels, die
opzij uit de perskluit groeiden, zich ongestoord
ontwikkelden, trad geen remming op in de groei
van de bovengrondse delen.
Lindaan vloeibaar in een dubbele dosering
(300 ml/are) werd kort voor het planten van sla
met water over de grond gegoten en doorgewerkt.
Het kropgewicht bleek hierdoor niet nadelig te
worden beïnvloed.
Indien er bij de wortelduizendpootbestrijding geen
goede verwachtingen van 3 kg lindaanstuifpoeder
per are waren geweest, zou bovenstaande proef niet
zijn genomen bij tomaten. In een praktijkproef bij
anjers bleek de werking echter beslist onvoldoende
te zijn. Uit de praktijk komen eveneens klachten
over deze volveldsbehandeling. In de proef bij
anjers werd ook Undeenspuitpoeder in verschillende hoeveelheden aan de grond toegediend voor
het planten. De grootste hoeveelheid was 1 liter
van 0,1 % per m 2 (100 gram per are). De wortelduizendpoot werd hiermee niet bestreden. In een
laboratoriumproef bleek de werking van lindaan en
parathion sterker te zijn dan van Undeen.
De beschadiging, die de wortelduizendpoot bij rode
radijs veroorzaakt, blijkt niet alleen te bestaan uit
de bekende ronde, witte, ondiepe plekjes, maar
eveneens uit kleine, onregelmatige, maar afgeronde,
soms vrij diepe plekken. Deze beschadiging werd
voorheen door ons voor slakkenvraat aangezien.
b. Bladluizen
Om na te gaan of er een verband bestaat tussen het
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optreden van gevleugelde bladluizen in de open
lucht en komkommervirus 1 bij komkommers zijn
tien gele vangbakken buiten geplaatst. Een bak
stond continu open; de negen andere bakken waren
slechts gedurende een bepaald aantal uren van de
dag geopend. Verder stonden er zes bakken onder
luchtramen. Deze zes bakken waren twee aan twee
verdeeld over drie warenhuizen; één warenhuis met
komkommers (ramen continu open), één warenhuis met tomaten (ramen geopend en gesloten met
de hand) en één warenhuis met meloenen (automatische luchting). Bij telkens één van de twee
bakken was het luchtraam afgeschermd met nylongaas. Dagelijks werd het totaal aantal bladluizen
in iedere bak gevangen, geteld en voor zover mogelijk eveneens het aantal van vier bepaalde soorten.
Voor de uitkomsten zie men het artikel op blz. 145.
Ten behoeve van de virusafdeling is een begin
gemaakt met het virusvrij opkweken van enige
bladluissoorten.
c. Meligekoolluisbijspruitkool
Omdat de meningen over de werking van parathion, diazinon en mevinfos (Phosdrin) ten opzichte van de melige koolluis uiteenlopen, zijn deze
drie middelen met elkaar vergeleken. Gedurende
het gehele seizoen werden bepaalde vakken met
spruiten steeds met hetzelfde middel behandeld;
in totaal werd acht maal gespoten. Bij deze proef
voldeed 0,2 % diazinon vloeibaar het best. Toen
eenmaal per week werd gespoten, gaf 0,1 %
mevinfos met 0,1 % uitvloeier beter resultaat dan
0,1 % parathion vloeibaar. Later in het seizoen,
toen minder vaak werd gespoten, nam de luisaantasting sterker toe op de mevinfosvakken dan op
de parathionvakken. De percentages aangetaste
spruiten waren op 21 september: Diazinon 10,
mevinfos 18, parathion 30 en op 20 oktober resp.:
24, 45 en 35 %. Op de onbehandelde vakken
waren de spruiten 21 september en 20 oktober voor
resp. 60 % en 87 % aangetast.
d. Aardappelcyste-aaltje
In 1965 vond een intensieve gewascontrole plaats
bij tomaten onder glas in die gebieden waar voorheen veel aardappelen werden geteeld. Overigens
gebeurde dit steekproefsgewijs. Geen uitbreiding
van de besmetting werd vastgesteld.

e. Bladmineerderbij verschillende gewassen
Reeds tientallen jaren is door ons een mineervlieg
in de tomaten waargenomen. Deze heeft nooit
enige schade van betekenis veroorzaakt, door het
geringe aantal larven dat voorkwam. Het is niet
duidelijk waardoor deze vlieg zich nu dit jaar zo
massaal heeft ontwikkeld. Op vele plaatsen werden
de tomaten in vrij sterke mate of soms zelfs ernstig
beschadigd door de larven, die gangen vreten in de
bladeren. Deze gangen lijken, veel op die, welke
de larven van de chrysantevlieg vreten in chrysantebladeren, doch de Plantenziektenkundige Dienst te
Wageningen bevestigde ons vermoeden dat er hier
geen sprake is van de chrysantevlieg, maar van
Liriomyza solani Macq. Behalve bij tomaten werd
laatstgenoemde mineerder ook aangetroffen in sla,
komkommers, meloenen, paprika, bonen en verschillende onkruiden. Na opzettelijke besmetting
bleken spinazie, radijs en chrysanten ook te kunnen
worden aangetast.
Het is van belang de bestrijding vroegtijdig te beginnen, dat wil zeggen als er kleine, witte stippels
op de bladeren verschijnen. Bij tomaten zijn deze
doorgaans duidelijk te zien. Wanneer parathion
of mevinfos (Phosdrin) zonder gevaren voor consumptie of bladbeschadiging kunnen worden gebruikt, is een goede bestrijding mogelijk. Het zal
wèl nodig zijn deze middelen meermalen te gebruiken.
f. Koolvlieg bijspruitkool
Omdat te zijner tijd het gebruik van heptachloor
wellicht niet meer zal worden toegestaan, zijn ten
aanzien van hun werking enige bekende en nieuwe
middelen met elkaar vergeleken door ze regelmatig
te spuiten. De wormstekigheid van de spruiten was
dit jaar op de onbehandelde vakken vrij gering,
namelijk 10 %. Toch is het mogelijk iets van het
effect van genoemde bespuitingen te vermelden.
Bij gebruik van een met de hand gepompte rugpulverisateur gaf 0,1 % Birlane-vloeibaar geen
bladbeschadiging en de werking was even goed als
van heptachloor. Toen er wekelijks werd gespoten,
was de werking van 0,2 % diazinon-vloeibaar en

0,2 % dichloorvos-vloeibaar vrij goed, maar deze
middelen bezitten een te geringe nawerking. Het
effect van 0,15 % Dipterex-spuitpoeder en 0,15 %
Aavlitox-spuitpoeder bij deze proef was matig, van
0,1 % parathion-vloeibaar gering en van 0,1 %
mevinfos (Phosdrin) met 0,1 % uitvloeier nihil.
g. Rupsen in spruitkool
Verschillende middelen met een korter veiligheidstermijn dan vier weken, zoals bij gebruik van D D T
in acht moet worden genomen, zijn met elkaar vergeleken. Helaas was bij deze proef slakken- en
rupsenvreterij soms moeilijk uit elkaar te houden.
Dit jaar waren het hoofdzakelijk rupsen van het
grote koolwitje, die schade veroorzaakten. D D T
werkte goed; 0,1 % parathion-vloeibaar en 0,1 %
Birlane-vloeibaar werkten vrij goed, maar de wachttijd wordt bij gebruik van deze middelen niet veel
korter. Diazinon, mevinfos (Phosdrin), dichloorvos, Aavlitox en Dipterex werkten matig. Vooral
Dipterex, dat in 1963 goed voldeed, viel tegen.
h. Aardrupsen
Omdat het gebruik van aldrin in verband met langdurige giftige werking bij de glasteelten niet meer
is toegestaan, is een begin gemaakt met een onderzoek naar een goede vervanger hiervoor. Dit jaar
is naar een bruikbare methode gezocht om een groot
aantal bestrijdingsmiddelen met elkaar te vergelijken. Een moeilijkheid is echter nog om aan
enige duizenden aardrupsen te komen, die nooit in
aanraking zijn geweest met een bestrijdingsmiddel.
i. Miljoenpoten
Platte miljoenpoten (Oxidus gracilis Koch) komen
in kassen af en toe in groten getale voor. Uit de
literatuur is bekend dat ze van dood organisch
materiaal en verzwakte planten leven; dan zouden
ze dus niet schadelijk zijn. Terecht is men er
huiverig van een teelt te beginnen wanneer honderden platte miljoenpoten in de grond aanwezig
zijn. Bij een laboratoriumproefje bleken deze dieren
inderdaad een voorkeur voor dood organisch
materiaal te tonen.
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Stomenvan degrond met behulp van
ingegraven plasticbuizen
L. Bravenboer en L. J. Nederpel jr

De laatste tien jaar heeft het stomen van grond een
duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Deze ontwikkeling is grotendeels bepaald door de sterk
gestegen arbeidskosten. Vroeger werd vrijwel uitsluitend gestoomd met behulp van graafrekken,
waarbij een groce hoeveelheid arbeid verricht moest
worden. De introductie van de stoomploeg betekende een grote besparing aan arbeidskosten. De
resultaten met deze methode liepen echter nogal
uiteen, terwijl bovendien toch nog vrij veel arbeid
werd vereist. Deze methode van stomen met de
stoomploeg heeft dan ook weer het veld moeten
ruimen voor stomen met behulp van plastic zeilen.
Hierbij is op de totale kosten de post arbeid van
ondergeschikt belang geworden. Hoewel de bereikte resultaten bevredigend zijn, heeft deze
methode één principieel nadeel. De stoom moet
namelijk van boven naar beneden, waardoor grote
verliezen aan warmte optreden. Daarom is reeds
langer gezocht naar de mogelijkheden van het aanbrengen van een vaste stoomleiding in de grond.
Tot voor kort waren voor dit doel nog geen geschikte materialen aanwezig. Enige jaren geleden
is echter een kunststof (polypropyleen) op de
markt gekomen, die temperaturen boven 100° C
kan verdragen. In samenwerking met Shell-Plastic
is onderzocht in hoeverre buizen van dit materiaal
voldoen als permanente stoomleiding in de grond.
De buizen kunnen in principe zowel ingetrokken
als ingegraven worden. Intrekken door middel van
een ploeg is echter niet aan te bevelen, omdat de

onderlinge afstand van de buizen kan gaan
variëren, waardoor de warmte niet goed wordt verdeeld. Ingraven voldoet beter en kan zeer goed
gebeuren m.b.v. een draineerschop (afb. 1). Voorzien van een bovengrondse aansluiting op de
stoomleiding, wordt aan het begin een plastic verdeelbuis aangebracht, waaraan de buizen gelast of
met een snelkoppeling vastgedraaid kunnen worden
(afb. 2). De uitwendige diameter van de buis
bedraagt 25 mm. Aan de onderzijde zijn gaatjes
geboord van 1 mm doorsnee. Aan het einde van de
buizen zijn nog enkele gaatjes bijgeboord i.v.m.
afvoer van condenswater. Het is noodzakelijk de
grond gedurende het stomen af te dekken. Hiervoor kan dun plastic folie worden gebruikt. De
buizen worden op 40 cm diepte ingegraven op een
onderlinge afstand van 50 cm met tussen de gaatjes
een afstand van 40 cm.
In 1962 werd op deze manier een oppervlakte van
700 m2 in 24 uur gestoomd. De gemiddelde grondtemperatuur was voldoende hoog, in aanmerking
nemend dat het handhaven van 100° C gedurende
een zeer korte tijd een even goede werking kan
hebben als het handhaven van een lagere temperatuur gedurende een groter aantal uren. Het doden
van een organisme is immers niet alleen afhankelijk
van een bepaalde temperatuur, maar ook van de
tijdsduur dat deze temperatuur gehandhaafd blijft.
Het resultaat van deze eerste praktijkproef was
zeer goed.
In I963 werd er een proef gedaan waarbij de ver-
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kurkwortel bepaald. Er werd geen verschil in produktie waargenomen op grond van de diverse behandelingen. Wel trad in vrij ernstige mate Mggebrek op bij de planten gepoot op grond, gestoomd met plastic buizen. Stomen door middel
van plastic buizen gaf een betere bestrijding van
wortelknobbelaaltjes en kurkwortel vergeleken met
stomen met behulp van graafrek en stomen onder
plastic zeil.
Eind 1963, 1964 en 1965 werd er respectievelijk
voor de tweede, derde en vierde achtereenvolgende
maal gestoomd in het warenhuis dat in 1962 was
gestoomd. In 1964 bleek, dat het condenswater niet
snel genoeg kon worden afgevoerd. Deze moeilijkheid werd opgevangen door aan het uiteinde van
de buizen ook een verdeelstuk aan te brengen met
een condenspot en afvoerpijpje. Tussen condenspot

Afb. 1 Het ingraven van de buizen door middel van
eendraineerschop.

schillende manieren van stomen werden vergeleken,
namelijk:
1. Stomen met graafrek,
2. Stomen met plastic zeil,
3. Stomen met polypropyleen buizen.
De temperatuurgegevens zijn af te lezen op de
grafiek (afb. 3). Zij betreffen de gemiddelde
temperaturen op 20 cm diepte. Hieruit blijkt dat
de hoogste temperatuur werd verkregen bij stomen
met plastic buizen. De temperatuur van stomen
met plastic zeil was hier aan de lage kant.
Op de gestoomde grond werden eind april tomaten
gepoot. Hiervan werden de gewasontwikkeling,
opbrengst, aantasting van wortelknobbelaaltjes en
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Afb. 2 Bovengrondse aansluiting met een gelaste
polypropyleenbuis.

Hiermee kan met een ketel van 1.400.000 kcal, en
voldoende druk een oppervlakte van ± 700 m 2
gelijktijdig stomen. Door het aanbrengen van méér
gaatjes met een grote doorsnee kon de tijdsduur
van stomen van 24 tot 14 uur worden gereduceerd.
De warmteverdeling in de grond was zoals weergegeven op de grafiek (afb. 4 ) . Uit deze gegevens
blijkt, dat zowel de temperatuur aan de oppervlakte
als die op 30 en 40 cm diepte voldoende hoog was.
De ervaringen tot nu toe opgedaan wijzen uit, dat
technisch bezien stomen van grond met behulp van
een vaste stoomleiding van polypropyleen zeer
goede mogelijkheden biedt.
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Afb. 3 Temperatuurverdeling op 20cm diepte.

en afvoerpijpje werd een kraantje aangebracht. Het
condenswater kon nu snel en goed worden afgevoerd, waardoor er aan de buiseinden een betere
temperatuurverdeling werd verkregen. Ook kwamen er nu veel minder natte plekken voor. Na vier
jaar gebruik van de pijpen bleek de warmteverdeling in de grond nog goed te zijn. De samenstelling van het materiaal was niet achteruitgegaan
en er waren geen gaatjes verstopt geraakt.
In 1965 werd een proef gedaan met deze leidingen, waarbij de gaatjes op een onderlinge afstand
van 25 cm aan weerskanten van de pijp waren
aangebracht met een doorsnee van 1,5 mm. De
gaatjes werden schuin tegenover elkaar geboord.

4

5

6

7

aantal uren gestoomd

Afb. 4 Temperatuurverdeling opverschillendediepten.
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1. HERBICIDEN
(ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN)

prometryn- en desmetrynbehandelingen. Bij de
overige middelen was de stand matig.
e. Chemische onkruidbestrijding

a. Chemische onkruidbestrijding

bij tomaat onder glas

In een oriënterende proef werden als middelen
met nawerking chloroxuron 5kg/ha en du Tom
16 l/ha gebruikt. Chloroxuron werd zowel vóór
het planten als over het gewas toegediend. Du Tom
werd alleen over het gewas toegediend. In deze
proef werd geen groeiremming of opbrengstvermindering gevonden, erger dan bij schoffelen.

In een proefje op de tuin te Delft zijn twee doseringen van chloroxuron, 7 kg en 14 kg per ha, vergeleken met onbehandeld. De grond was gestoomd,
zodat op het punt van onkruidbestrijding geen
waarnemingen werden gedaan. In het aantal geoogste vruchten tussen de behandelingen met
chloroxuron en onbehandeld was geen verschil.
bij schorseneren

In samenwerking met het Instituut voor Biologisch
en Scheikundig Onderzoek werd voor schorsenerenteelt een proef opgezet met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
Een aantal middelen bleek een betere onkruidbestrijding te geven dan chloor-IPC. Het gewas
gaf blijk geen invloed te hebben ondervonden.
Volgend jaar worden de proeven voortgezet.
d. Chemische onkruidbestrijding

bij spruitkool

In een proef werden 1 en l l / 2 kg simazin, 2 kg
desmetryn en 5 kg chloroxuron per ha vóór het
planten toegediend, vergeleken met schoffelen.
Door de sterke regenval is door inspoeling van
simazin ernstige schade opgetreden. De veldjes van
de beide andere middelen vertoonden een geringe
vermindering van stand ten opzichte van schoffelen.
Bij toepassing nâ het planten werden prometryn
2 kg, desmetryn 2 kg, simazin 1 kg en linuron
11/2 kg per ha vergeleken met schoffelen. Bij onbehandeld was de stand het best, gevolgd door de
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ƒ. Chemische onkruidbestrijding

bij anjer

Bij anjerplanten in potten werden hoge doseringen
chloroxuron gebruikt. Ten opzichte van onbehandeld waren geen verschillen in het gewas te zien.

b. Chemische
onkruidbestrijding
bij een komkommerteelt

c. Chemische onkruidbestrijding

bij wortelen

In een proef in de praktijk werden chloroxuron,
linuron en prometryn met elkaar vergeleken, bij een
wortelenteelt. In gewasontwikkeling waren er geeri
verschillen aanwezig. De onkruidbestrijding bij
prometryn was iets beter dan bij de beide andere
middelen. Oogstgegevens werden niet verzameld.

g. Chemische onkruidbestrijding

bij chrysant

Met acht rassen, te weten: Indianapolis White,
Indianapolis Yellow, Tokyo, Galaxy, White
Tafetta, Shoesmith, Golden Calvert, Mefo en Princess Ann werden twee proeven opgezet. In de ene
proef werd buiten chloroxuron toegepast bij planten, die goed dan wel slordig waren geplant. Bij
geen van de plantwijzen werd door 10 kg chloroxuron per ha groeiremming of schade bij genoemde rassen waargenomen.
In de proef onder glas werden bij dezelfde acht
rassen vergeleken: chloroxuron 15 kg per ha, gevolgd door direct afbroezen of na 24 uur afbroezen
of na drie dagen. Tussen deze drie behandelingen
en onbespoten was geen betrouwbaar verschil. Verder werden gebruikt prometryn en linuron in een
normale dosering. Deze beide middelen bleken
dodelijk te zijn voor de chrysanten. Voor beide
proeven werden de middelen ± 1 4 dagen na het
planten over het gewas toegediend.

h. Chemische onkruidbestrijding

bij fresia

Bij een teelt in potten werd de gevoeligheid van
knolfresia voor chloroxuron nagegaan. Vergeleken
werd 25, 50 en 100 mg van het middel per liter
grond. Vóór het planten werd het middel door de
grond gemengd. Bij de hoogste dosering kon worden geconstateerd, dat het plantgewicht iets lager

2. F U N G I C I D E N
(SCHIMMELDODENDE MIDDELEN)
a. Bestrijding van bladvlekkenziekte bij tomaat
met behulp van de regenleiding
In de loop van 1965 werd het onderzoek naar de
bruikbaarheid van de regenleiding bij de bestrijding
van bladvlekkenziekte in tomaten afgesloten. Er
werd geconcludeerd dat men bij een regelmatige
bestrijding met de regenleiding goede resultaten
bereikt, zonder echter die van de traditionele bespuitingen te overtreffen. Men moet er naar streven
dat de hoeveelheid spuitpoeder die via de regenleiding op het gewas komt, niet groter is dan bij
een normale bespuiting. Dit in verband met eventuele schade aan het gewas en bezoedeling van de
vruchten.
b. Nieuwe middelen tegenbladvlekkenziekte bijtomaat
Twee nieuwe fungiciden ter bestrijding van Cladosporium fulvum, genaamd DAC 2787 en Difolatan,
waren niet beter dan manebspuitpoeder. Bij beide
produkten was het residu op het gewas zeer groot.
c. Bestrijdingvan Botrytis insla
Na moeilijkheden in de praktijk met PCNB-formuleringen bij de bestrijding van smeul in sla, werden
met deze middelen opnieuw enige proeven genomen. Hieruit bleek dat de omstandigheden een
belangrijke rol spelen bij het al of niet optreden
van groeiremming. Zo mag bij najaarsteelten eerder
een oogstreductie verwacht worden dan bij voorjaarsteelten. Welke formulering van PCNB gebruikt wordt, was bij deze proeven niet belangrijk,
evenmin als de toegepaste hoeveelheid. Er trad
geen Botrytis op, zodat over bestrijding van deze
ziekte geen gegevens verzameld konden worden.
Bij de bestrijding met verschillende doseringen
PCNB van Rhizoctonia in een winterteelt van sla
werd eveneens groeiremming geconstateerd. De
aantasting door Rhizoctonia was bij deze proef
even sterk als bij onbehandeld.
d. Bestrijding van Botrytis in sla
met nieuweapparatuur
Met behulp van de zogenaamde swing-fog werd

beproefd of bestrijding van smeul in sla mogelijk
was. Daartoe werd PCNB-mengolie met dit apparaat verneveld. Als vergelijking dienden stuiven
met T M T D en roken met TCNB. Er werden drie
behandelingen uitgevoerd met tussenruimten van
2—3 weken. Het vernevelen met de swing-fog gaf
minder goede resultaten dan de beide andere behandelingen. Mogelijk geeft een grotere dosis
PCNB betere uitkomsten.

3. INSECTICIDEN EN ACARICIDEN
(INSEKTEN- EN MIJTENDODENDE
MIDDELEN)
a. Biologische bestrijding van spint bij komkommer
In eer. warenhuis met komkommers werden de
verspreidingsmogelijkheden van de roofmijt Phytoseiulus riegeli nagegaan. Het bleek dat de roofmijt
in staat was zich langs één rij te verplaatsen via
aangrenzende planten. De overzijde van een pad of
verderaf staande planten werden echter eerst na
langere tijd bereikt. Intussen waren de planten vaak
te ernstig door spint aangetast.
b. Bestrijdingvan ziekten en plagen in komkommers
met behulp van nieuweapparatuur
In een tweetal komkommerkasjes werd getracht
meeldauw, witte vlieg en spint te bestrijden met
behulp van de zogenaamde swing-fog en de zwavelverdampers. Voor meeldauwbestrijding werd gebruik gemaakt van een dinocap (Karathane)-formulering voor de swing-fog en een oxythiochinox
(Morestan)-granulaat voor de zwavelverdampers.
Spint werd bestreden met mevinfos (Phosdrin),
dichloorvos ( D D V P ) , malathion, tetradifon (Tedion) en binapacryl (Acricid) door middel van de
swing-fog en met dichloorvos, oxythiochinox, tetradifon en binapacryl door middel van de zwavelverdampers. Voor bestrijding van witte vlieg werden dezelfde organische fosforverbindingen gebruikt als bij de spintbestrijding. Bij een zeer
regelmatige bestrijding van meeldauw (1 x per
week) kon deze ziekte met beide apparaten voldoende worden onderdrukt. Spintbestrijding leverde meer moeilijkheden op. Naar de oorzaken hier-
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van zal een nader onderzoek worden ingesteld. Het
is echter mogelijk om door een vroegtijdig begin
de aantasting terug te dringen. Het hangt af van
het gebruikte middel of deze bestrijding één of
meerdere malen herhaald moet worden.
Witte vlieg wordt bevredigend met beide apparaten
bestreden. Door de korte werkingsduur van de
gebruikte middelen is een snelle herhaling noodzakelijk. Oxythiochinox veroorzaakte enige verbranding aan de bladeren vlak boven de zwavelverdampers. Acricid toegepast met de swing-fog
gaf een oogstreductie. Bij de zwavelverdampers
werd een dergelijk verschijnsel bij deze proef niet
geconstateerd.
c. De gevoeligheid van de roofmijt Phytoseiulus riegeli
voor middelen die bladluizen bestrijden

In verband met het principe van harmonische bestrijding van plagen werd onderzocht welke insecticiden tegen bladluis gebruikt kunnen worden
wanneer de roofmijt Phytoseiulus riegeli wordt
toegepast voor de bestrijding van spint.
Op jonge perzikbomen, waarop zowel spint als
Phytoseiulus riegeli aanwezig waren, werden mevinfos (Phosdrin), pyrethrum, Undeen, nicotine en
lindaan getoetst. Hierbij bleken nicotine en lindaan
het minst schadelijk te zijn voor de roofmijt. Op
kleinere schaal werd eveneens met D D T gespoten.
Ook dit middel veroorzaakte in dit opzicht minder
schade dan aanvankelijk werd gevreesd.

4. GRONDONTSMETTING
a. Grondontsmetting

met

methylbromide

In aansluiting op vorige proeven werd het afgelopen jaar weer een proef genomen met methylbromide in een dosering van 75 gram/m 2 tegen
wortelknobbelaaltjes en kurkwortel bij tomaten.
De methylbromide werd zowel met de hand als
machinaal toegediend. Ter vergelijking was er een
object behandeld met het mengsel chloorpicrine +
EDB en een onbehandeld object.
De methylbromide werd na de slateelt toegediend
op 20 april. De tomaten werden op 4 mei gepoot.
De gewasontwikkeling van de tomaten op methylbromide was beter in vergelijking met onbehandeld
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en het mengselobject. De tomaten op chloorpicrine
+ EDB waren beter dan onbehandeld. Er werd
geen verschil in produktie geconstateerd bij de
behandelingen methylbromide met de hand ingebracht, methylbromide machinaal ingebracht en
chloorpicrine + EDB, terwijl er een groot verschil
in produktie was vergeleken met onbehandeld.
De ontsmetting met methylbromide tegen wortelknobbelaaltjes en kurkwortel was goed. Bij chloorpicrine + EDB kwam een lichte wortelknobbelaaltjes- en een matige kurkwortelaantasting voor,
terwijl er bij de onbehandelde planten een matige
wortelknobbelaaltjes- en een zeer zware kurkwortelaantasting werd geconstateerd.
Tevens werd dit jaar een oriënterende proef gedaan
met methylbromide tegen het aardappelcyste-aaltje
in tomaten. De grondontsmetting werd 9 december
uitgevoerd. De 15e januari werden de tomaten
gepoot. De gewasontwikkeling van de planten op
methylbromide was veel beter dan van die op de
onbehandelde vakken. Er werden geen opbrengstgegevens verzameld. In zowel de onbehandelde
als de behandelde vakken werd echter geen aantasting van het aardappelcyste-aaltje gevonden.

b. Stomen van grond met behulp van
ingegraven plasticbuizen

In samenwerking met Shell-Plastic werden in het
afgelopen jaar weer proeven genomen met een
vaste stoomleiding. Er werd gedurende 24 uur een
oppervlakte van 700 m2 gestoomd, dit afhankelijk
van de capaciteit van de ketel. Het stomen gebeurde
voor het vierde achtereenvolgende jaar. De warmteverdeling in de grond bleek ook dit jaar weer
voldoende hoog te zijn. De samenstelling van het
materiaal (polypropyleen) was niet achteruit
gegaan.
Dit jaar werd er ook een proef gedaan met deze
leidingen, waarbij de gaatjes op een onderlinge
afstand van 25 cm aan weerskanten van de pijp
waren aangebracht met een doorsnee van 1,5 mm.
De gaatjes werden schuin tegenover elkaar geboord.
Door het aanbrengen van méér gaatjes met een
grotere doorsnee kon de tijdsduur van het stomen
van 24 uur tot 14 uur worden gereduceerd. De
gemiddelde temperaturen zowel aan de oppervlakte
als op 30 en 40 cm diepte waren voldoende hoog.

c. Grondontsmetüngsproej met nieuwe middelen
Dit jaar werden tv/ee nieuwe middelen getoetst op
hun werking tegen wortelknobbelaaltjes. Als standaardmiddel werd D D gebruikt.
De middelen en dosering waren:
1. D D

2 ccper kist inhoud 25 kg grun 1

2. Nia 5961 1 ccper kist inhoud 15 kg grond
3. Nellite
4.

0.5 ccper kist inhoud 15 kg grond

Onbehandeld

De tweemaal verspeende tomateplantjes werden de
22e februari opgepot in de bovenomschreven ontsmette grond. Gedurende de proef werd er geen
verschil in gewasontwikkeling geconstateerd. Op
20 april werden de planten gerooid en beoordeeld
op aantasting door wortelknobbelaaltjes door het
aantal galletjes per plant te tellen. Hieruit bleek
dat de middelen D D en Nellite een zeer goede
bestrijding tegen wortelknobbelaaltjes hadden. Bij
het Nia 5961-object kwam een lichte aantasting
voor. De zwaarste aantasting werd gevonden bij de
onbehandelde planten.

165

BEWARING EN VERPAKKING VAN TUINBOUWPRODUKTEN

VOORLICHTING
OP KOELTECHNISCH GEBIED

In 1965 werden — evenals in het voorafgaande jaar
— vrij veel adviezen gegeven inzake de bouw van
kleine koelcellen op de bedrijven. Toch zijn er
minder gebouwd, mogelijk als gevolg van de minder goede financiële mogelijkheden. Vaak werden
de cellen gebouwd voor de dagkoeling van bloemen, beduidend minder vaak t.b.v. de koeling van
groenten. Hoewel stenen cellen nog de voorkeur
verdienen, is de kwaliteit van geprefabriceerde
cellen inmiddels sterk verbeterd als gevolg van
verandering van constructie en aanwending van
andere materialen. Tegen de bouw hiervan bestaan
thans veel minder bezwaren dan voorheen.
Het blijkt, dat er nog vrij wat koelcellen worden
gebouwd, die niet aan de eisen voldoen. Hieraan
ontbreekt soms de minimaal benodigde apparatuur,
of de cel zelf is onvoldoende stevig. Op het gebied
van de bouw van koelcellen bestaat er tussen de
installateurs een sterke onderlinge concurrentie.
De gebruikswaarde van de groentekoelcellen —
oorspronkelijk vaak uitsluitend bedoeld voor het
bewaren van tomaten en komkommers — blijkt
groter te zijn dan men lang algemeen dacht. Met
succes kan ook sla, andijvie en bloemkool worden
bewaard.
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BEWARING V A N BLACK ALICANTE
AFKOMSTIG V A N VERSCHILLENDE
ONDERSTAMMEN

In het seizoen 1964-'65 werd opnieuw een koelhuisbewaarproef genomen met in een koude kas
geteelde druiven van het ras Black Alicante, op
eigen wortel en op de onderstammen Frankenthaler,
Gros Colman, Gros Maroc, West-Frisia en Forster's
White Seedling. De druiven waren half oktober
geoogst en werden tot half februari bewaard.
In het algemeen was de kwaliteit van de bewaarde
druiven in dit seizoen zeer goed. De Black Alicante
op eigen wortel ondervond een geringe indroging
van de tros- en besstelen; rimpeling en rot kwamen
hierin niet voor. Die op onderstam West-Frisia
hadden zeer licht ingedroogde tros- en besstelen.
Van een aantal trossen waren de bessen licht gerimpeld, terwijl — evenals in andere jaren — enige
verkleuring werd geconstateerd. Rot kwam niet
voor. Van onderstam Gros Colman waren de trosen besstelen licht ingedroogd, terwijl er enkele
rotte bessen voorkwamen. Gros Maroc als onderstam gaf aan de druiven een zeer lichte indroging
van tros- en besstelen, terwijl ook lichte rimpeling
voorkwam. De druiven op onderstam Frankenthaler waren licht ingedroogd, terwijl die op onderstam Forster's White Seedling — evenals andere
jaren — de sterkste indroging van tros- en besstelen vertoonden.

TECHNIEK

Enkele technische aspecten van de CO2-dosering
N . van Berkel

In het navolgende wordt een drietal aspecten besproken, die samenhangen met de CCVdosering.
Het betreft: Ie zwavel, 2e eisen die aan apparatuur
moeten worden gesteld en 3e verspreiding van
koolzuurgas.
1 Zwavel.
De hoeveelheid zwavel in brandstoffen aanwezig
is bepalend of deze in aanmerking komen voor de
dosering van CO2 in kassen. Het zwavelgehaite
hoger dan 0,05 %. HBOi bevat veel te veel zwavel
mag niet hoger zijn dan 0,05 % . Van de vloeibare
brandstoffen komt daarom alleen petroleum in
aanmerking. Het S-gehalte hiervan is meestal niet
(circa 0,9 % ) en is dus niet te gebruiken voor CO2dosering. Na verbranding is alle S geoxydeerd tot
SO2. Dit gas kan ernstige schade aanrichten bij
planten. Bij boven 0,4 dpm (delen per miljoen)
kan men acute schade verwachten. Dan ontstaan
dode plekken tussen de nerven en aan de randen
van het blad. Alle factoren die het opengaan van
de huidmondjes bevorderen, doen ook de SO2schade toenemen, daar dit gas via de huidmondjes
het blad binnendringt. Zo is bekend, dat toenemende luchtvochtigheid de schade door SO2 vergroot.
Bij een hogere relatieve vochtigheid gaan de huidmondjes nl. verder open.
Bij verhoging van het CC>2-gehalte tot ongeveer
0,18 % door verbranding van petroleum met een
S-gehalte van circa 0,05 %, kan men een SO2gehalte verwachten van 0,33 dpm, als alle SO2 als

gas in de ruimte aanwezig blijft. Doseert men
zeer veel CO2 (bijv. 0,35 % ) , dan zou het SO2gehalte kunnen oplopen tot boven 0,6 dpm, waardoor ernstige schade kan optreden. Toch hoort men
weinig van schade door SO2, doordat ook de gevoeligheid van het gewas van invloed is. Worden
tomateplanten erg week opgekweekt, dan lopen ze
ernstige SC>2-schade op in een omgeving, waarin
veel SO2 voorkomt. Vele van zulke schadegevallen
deden zich voor als men na een vroege oogst van
sla de tomaten in de tweede helft van maart uitplantte. Was de benodigde warmte alleen afkomstig
van hylo's en bleven de rookgassen binnen, dan
ontstond ernstige schade. Weinig of geen schade
ontstond als stevige, harde planten waren uitgezet.
Met proefnemingen in samenwerking met het
I.P.O. kon worden bevestigd, dat afgeharde planten veel minder gevoelig zijn dan week opgegroeide.
Van een hardend effect door SO2 is inmiddels
geen sprake. De mening heeft geheerst, dat petroleum als C02-bron beter was dan propaan door zijn
veel hoger gehalte aan S. Door de SO2 zou het
gewas harder worden zonder dit gas. Uit een
onderzoek in het afgelopen jaar (zie p. 118) is gebleken, dat petroleum en propaan precies dezelfde
uitwerking hebben, mits eenzelfde gehalte aan CO2
wordt gegeven. Het hardende effect schijnt alleen
uit te gaan van het hogere CCVgehalte.
2 Te stellen eisen voor apparatuur.
In vele landen heeft men eisen gesteld aan de ver-
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kele componenten van de verbrandingsgassen. In
tabel 1 zijn enige verbrandingsgassen de grenswaarden voor mens en plant samengebracht.
Een vergelijking van deze grenswaarden onthult,
dat de eisen van mens en plant duidelijk verschillen.
Zo mag bijvoorbeeld het CO-gehalte voor de mens
niet uitkomen boven 50 dpm. Een plant is hiervoor
evenwel veel minder gevoelig en kan de tienvoudige concentratie, 500 dpm, wel verdragen.
Maar de tabel leert ons tevens, dat voor vele andere
gassen het beeld omgekeerd is, namelijk dat de
plant juist veel gevoeliger is dan de mens, bijv.
voor SO2, formaldehyd en ethyleen.
Geconstateerd moet dan ook worden, dat de eisen,
die het bevoegd gezag (Arbeidsinspectie) met het
oog op de mens stelt aan kachels, voor planten te
licht zijn. Daarom worden momenteel pogingen
gedaan om te komen tot een objectieve beoordeling
van kachels, die voor COa-dosering op de markt
verschijnen. Alleen als deze kachels goed worden
bevonden, worden ze door onze Voorlichtingsdienst
aanbevolen. Het mag niet meer voorkomen, dat
handelaars die het niet zo nauw nemen, bij tuinders
ondeugdelijke kachels plaatsen, met alle gevolgen
van dien.
Afb. 1 Een ventilator voor de verspreiding van
koolzuurgas.

3 Verspreiding van het koolzuurgas.

branding van kachels ter bescherming van 's mensen gezondheid. Worden van kachels de rookgassen
niet afgevoerd, dan moet de verbranding zodanig
zijn, dat de concentratie van de schadelijke componenten een vastgestelde grenswaarde niet te
boven gaat. De grenswaarden voor de mens noemt
men MAC-waarden (maximaal toegestane concentraties).
Ook van planten is bekend, dat er ten aanzien van
bepaalde gassen grenswaarden zijn, die niet moeten
worden overschreden. Tot zulke behoren ook en-

Tabel 1
Enkele MAC-waarden enenige
kritische waarden voor planten
(in delen per miljoen)
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Mens
Plant

Het koolzuurgas moet zo uniform mogelijk in de
kas worden verspreid. Daartoe maakt men gebruik
van de volgende mogelijkheden:
1. Ventilator
Een ventilator van goede capaciteit kan een goede
verspreiding van CO2 bewerkstelligen (afb. 1),
mits de oppervlakte niet te groot is. Bedraagt de
oppervlakte meer dan 3000 m2, dan is een tweede
nodig. Bij petroleum-verbranding wordt altijd een
ventilator gebruikt.

SO2

NO2

NHs

O3

CH2O

CO

C2H2 C 3 He

5
0,2

5
20

50
10

0,1
0,2

5
0,7

50
500

0,05

50

C 0 2 (%>)
plaats v.d. brander of
uitstroomopening zuivere O ü 2
propaan
zuivere CO2
0.30

0.20_

0.10 _

»m
Afb. 2 Verspreiding van koolzuurgas bij gebruik van propaan en zuiver koolzuurgas (zonder

2. Warmtebeweging
Door de warmte-ontwikkeling bij de verbranding
van propaan of petroleum treden temperatuursverschillen op. Het gevolg is dat er luchtstromingen
optreden. Hierdoor wordt de CO2 gelijkmatig verspreid, als men niet meer dan één kachel per
500 m2 installeert.

3. Diffusie en toevallige stromingen
Bij gebruik van zuivere CO2 geschiedt de verspreiding geheel door diffusie en warmtestromingen die uitgaan van verwarmingspijpen en zonnestraling. De verspreiding langs deze weg verloopt

ventilator).

meestal slecht. Vandaar dat men zuivere CO2 laat
uitstromen via vele gaatjes, die gelijkmatig over de
hele kasoppervlakte zijn verdeeld. Aan de hand van
afbeelding 2 wordt geïllustreerd dat de verspreiding
van CO2 door warmtebeweging veel gemakkelijker
gaat dan door diffusie. In twee vrijstaande druivenkassen van 8 bij 70 m waren resp. 2 propaanbranders (zonder ventilator) en 2 uitstroomopeningen
voor zuivere CO2 geïnstalleerd op 1/^ en % van de
lengte van de kas. Uit C02-metingen bleek, dat bij
propaan de hoogste concentraties werden gevonden
in het midden van de kas door opeenhoping van gemakkelijk verspreid gas, terwijl bij zuivere CO2
de hoogste concentraties werden gevonden dicht bij
de uitstroomopeningen.
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De glasreinigingsinstallatie
D. Bakker

De glasreiniging, die plaats heeft door middel van
beregening, heeft ten doel het beschikbare daglicht,
vooral tijdens de wintermaanden, ten volle te laten
benutten. Afhankelijk van de weersgesteldheid en
vervuiling van liet glas zal men de sproeiers éénmaal per twee of drie dagen laten werken. De tijd
gedurende welke een sproeier werkt, kan gesteld
worden op ca. 10 minuten. Het reinigend effect is
's morgens het grootst omdat het glas dan nog nat is
en het roet zich gemakkelijk laat verwijderen. Ook
is het aan te raden de beregening uit te voeren bij
windstil weer, omdat het bereik van de sproeier
reeds bij zeer matige wind ongunstig wordt beinvloed.

bij windstil weer. Door de vrij grote boring en de
voor landbouwsproeiers vrij lage druk, is de druppelmaat groot. Een grotere capaciteit is bij de
bestaande gietinstallaties niet mogelijk, omdat ze
een grotere pompdruk vereist. Het heeft geen zin
om alleen voor de glasreinigingsinstallatie een
grotere pomp aan te schaffen, omdat bij een druk
op de beschreven sproeier van 3,5 ato de capaciteit
weliswaar stijgt tot 10 m 3 /h, maar het bereik
slechts toeneemt met 1,5 m. Een grotere pomp heeft
niets te maken met het benodigde aantal sproeiers.

Keuze van de sproeiers

1. In de goot.
Dit vraagt veel arbeid als gevolg van hiervoor
noodzakelijke laswerkzaamheden aan de goot en
het verwijderen en opnieuw inzetten van glas (twee
ramen). Bovendien wordt de waterafvoer belemmerd als de kas naar één zijde afloopt, hetgeen
echter kan worden ondervangen als de sproeileiding in de zijkant van de goot wordt bevestigd.
De voordelen van deze plaatsing zijn: zeer goede
afdichting tussen kas en standpijp; de beschikbare
druk is ca. 0,1 ato groter dan bij plaatsing in de
nok (hoogteverschil), geen kans op glasbreuk door
schudden van de pijp ten gevolge van waterslag.

Bij de keuze van sproeiers moet men de volgende
eisen rekening worden gehouden:
1. Het aantal sproeiers moet zo klein mogelijk
zijn, wat betekent dat hun bereik groot moet zijn.
2. De druppelmaat moet groot zijn, omdat uit
praktijkervaring is gebleken dat grote druppels het
glas beter reinigen.
3. De werkdruk van de sproeiers mag niet hoger
zijn dan 2,5 ato, omdat de sproeiers moeten kunnen
worden aangesloten op de bestaande gietinstallatie.
De keuze valt dan op een sproeier met een boring
van 12 mm 0 ; een werkdruk van 2,5 ato; een
capaciteit van 8,55 m 3 /h en een bereik van 22,5 m.

Plaatsing van de sproeiers op de kas
Voor de plaatsing van de sproeiers kunnen drie
methoden worden gevolgd:

2. Juist naast de goot.
Deze plaatsing vraagt weliswaar minder arbeid,
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Afb. 1 Een op de nok geplaatste glassproeier.

doch een goede afdichting tussen glasdek en standpijp is niet op eenvoudige en goedkope manier te
verwezenlijken, terwijl de kans op glasbreuk door
waterslag groot blijft. Dit laatste kan men ondervangen door de standpijp in de gootrand vast te
lassen.
3. Op de nok.
Deze plaatsing wordt in de praktijk het meest toegepast (afb. 1) omdat ze weinig arbeid vraagt en
de afdichting tussen glas en standpijp op eenvoudige wijze gerealiseerd kan worden. Een nadeel
is enig drukverlies door het grotere hoogteverschil
tussen het waterpeil in de sloot en de sproeier.

der zou maken. Hoofdzaak is, dat overal op de kas
water valt. De sproeiers worden geplaatst op de
nok in het midden van de kap, terwijl de afstand
van de eerste sproeier tot de zijgevel zodanig moet
zijn dat de hoek van de kas juist bereikt kan worden. Bij een kaplengte van 36 m, waarvan bij de
berekening is uitgegaan, is de theoretische afstand
van de eerste sproeier tot de zijgevel 12,64 m en
de theoretische onderlinge sproeierafstand 2 x
12,64 — 25,28 m (afb. 2). De sproeierafstand
moet echter altijd een veelvoud zijn van de kapbreedte (in dit geval 3,20 m ) , zodat bij een theoretische afstand van 25,28 m de werkelijke afstand
onderling slechts 7 kappen zz 22,40 m kan bedragen (afb. 2).

Aantal sproeiers per oppervlakte-eenheid
Bij de berekening van het aantal sproeiers is geen
rekening gehouden met een gelijkmatige neerslaghoogte, omdat dit de installatie aanmerkelijk duur-
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Aansluiting van de sproeiers op de gietinstallatie
De sproeiers worden door middel van een met de
hand bediende kraan of bij automatische installaties

met een elektrische kraan op de aanvoerleiding aangesloten. Deze ligt gewoonlijk langs de kopgevels.
Daar de sproeiers boven de nok in het midden van
de kap worden geplaatst, is voor elke sproeier een
secundaire aanvoerleiding nodig vanaf de aanvoerleiding van circa 18 m lengte en een diameter van
51mm 0 uitw. Een elektrische kraan geeft bij een
sproeicapaciteit van 8,55 m 3 /h een drukverlies van
1,65 m w.k. Het totale drukverlies wordt dan als
volgt:
Druk op de sproeier
25,—
Drukverlies elektrische kraan
1,65
Drukverlies leiding
2,—
4,—
Hoogteverschil

m w.k.
m w.k.
m w.k.
m w.k.

Totaal drukverlies
32,65 m w.k.
Omdat de bestaande pompen in het algemeen bij
een capaciteit van 8,55 m 3 /h werken met een druk
van 33,— m w.k., zal de hier berekende druk in
practisch alle gevallen geleverd kunnen worden.
Het zal echter niet mogelijk zijn twee sproeiers per
elektrische kraan te monteren, daar het drukverlies
op de kraan dan vier maal zo groot zou worden,
dus 6,6 m w.k. en — rekening houdende met het
drukverlies in de verbindingspijp tussen twee
sproeiers — zelfs 8 m w.k. Het totale drukverlies

Afb. 2 Links: Theoretischeberekening
X = 222—182
X = 12,64 meter
Sproeierafstand 2X
Sproeierafstand = 25,28meter
Rechts: Praktischeberekening
Afstand Ie sproeier tot zijgevel
Afstand = 3,2 (n+ lA) — 12,64meter
n = aantal kappen
Afstand = 11,2 meter
Onderlinge afstand van desproeiers:
2 x 11,2 = 22,4meter
zou dan 39,— m w.k. bedragen, hetgeen voor de
meeste tuinpompen te veel is.
In geval van zowel met de hand bediende kranen
als elektrische, dient bij elke sproeier een leegloopventiel gemonteerd te worden, teneinde standpijp
en sproeier tegen vorstschade te kunnen beschermen.
Tenslotte zij opgemerkt, dat bij aanleg van de installatie vooraf overleg met buren noodzakelijk kan
zijn, omdat deze door optredende overlappingen
(zie afbeelding) overlast kunnen ondervinden. Deze
overlast kan ondervangen worden door het gebruik
van sectorsproeiers. Dit maakt de installatie echter
wel duurder.
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Mechanische kasluchting
D. Bakker

De weg van handbediening naar automatisering
leidt altijd via mechanisering. Dit geldt voor elk
apparaat dat men automatisch wil laten werken.
Economisch bezien blijkt, dat bij de omschakeling
van handbediening naar mechaniek de arbeidsbesparing het grootst is. De vervolmaking naar volledige automatisering geeft in het algemeen een
geringere besparing. Het is daarom begrijpelijk dat
vele tuinders de luchting laten mechaniseren (zij
noemen de luchting dan half-automatisch) en niet
laten automatiseren.
De mechanisering houdt in dat de luchtramen door
motorkracht geopend en gesloten worden. Het tijdrovende luchten wordt hiermee teruggebracht tot
het bedienen van een schakelaar.
Om de aandrijving van de luchtramen te kunnen
berekenen moet bekend zijn hoeveel kracht nodig is
om 1 raam te openen. De grootte van deze kracht
is afhankelijk van het gewicht van het luchtraam;
de grootte van de wrijving, die overwonnen moet
worden; de snelheid, waarmede het raam geopend
wordt; de plaats waar de openingskracht aangrijpt
en de hoek, waaronder deze kracht werkt.
Gewicht
Het gewicht van een luchtraam, zoals bij de houten
of stalen Venlo-bouw het geval is, bedraagt circa
20 kg, de ruit inbegrepen. Het gewicht van een
stalen raam is weinig groter dan van een yang
teak-houten. Het gewicht G grijpt aan in het
zwaartepunt Z van het raam. Tengevolge hiervan

werkt er een kracht G cos. a vertikaal op het raam
en een kracht G sin. a in de langsrichting van het
raam (afb. 1). Het scharnierpunt bevindt zich in S.
Naarmate de hoek kleiner wordt, wordt G sin. a
kleiner en G cos. a groter. Ligt het raam tenslotte
horizontaal, dan is G gelijk aan G cos. a omdat de
hoek a 0° is geworden. Gr sin. a is dan 0. Is de
hoek a 27°, dan is G cos. a = 17,98 kg en G sin. a
= 9,08 kg.
Wrijving
Een juiste waarde voor deze kracht is moeilijk te
bepalen, daar de grootte afhankelijk is van de
manier waarop het raam sluit, van het materiaal
waarvan het raam gemaakt is en van de constructie
van de scharnieren. Een houten raam bijv. zal in
het algemeen eerder klemmen en daardoor moeilijker te openen zijn dan een stalen raam. Ten gevolge van klemmen is de wrijving niet constant van
grootte. Uit praktijkmetingen blijkt dat, onder normale omstandigheden, de wrijving varieert tussen
2 en 5 kg. De wrijvingskracht W werkt evenwijdig
aan en in dezelfde richting als G cos. a. De component evenwijdig aan G heeft een grootte van
W
= 6,6 kg.
cos. a
Versnellingskracht
Doordat luchtramen zeer langzaam geopend worden, is de versnelling zeer klein. De versnellingskracht is daardoor te verwaarlozen.

175

K=Gcosc; +VV

a = 27°
W= 5kg
Gcosa= 17.98 kg
W

= 5

kg

= 22,98 kg

Gcos «

Afb. 1 Krachten ten gevolge van het gewicht en de wrijving van het raam.

W

om het raam in beweging te

Openingskracht

groter dan G +

Deze kracht werkt in een richting tegengesteld aan
G en W. Werkt zij langs dezelfde werklijn als G,
dan moet de kracht K tenminste gelijk zijn aan of

kunnen krijgen. In dit geval is dat 26,6 kg. Werkt
de kracht echter langs de lijn G cos. a, dan is K
gelijk aan G cos. a + W = 22,98 kg. Het verschil
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Gc o s « + W

K z

0.85x22.98=12kg

Ajb. 2 Benodigde kracht om één luchtraam te openen.
is dus ruim 3,6 kg. Uit vorenstaande is reeds gebleken dat G cos. a toeneemt naarmate de hoek a
kleiner wordt, dus naarmate het raam verder opengaat. De wrijving daarentegen neemt sterk af als
het raam enkele graden openstaat. Hieruit mag
geconcludeerd worden dat de openingskracht het
kleinst is en ook klein blijft als zij onder een hoek
van 90° op het raam staat. De openingskracht
grijpt aan in het zwaartepunt van het raam. Bij een
V-beugelmechaniek worden de ramen meestal aan
de goot geopend. Dit heeft tot gevolg dat de kracht
volgens de evenwichtsvergelijking vermindert tot:
(G cos. a + W ) L I = K x 12 (afb. 2). Waaruit

0,85 x 22,98
= 12 kg (afgerond).
1^63
Om de benodigde trekkracht te berekenen voor een
aantal ramen per kap, kan niet volstaan worden
het aantal te vermenigvuldigen met 12 kg, omdat
met enkele verliezen rekening gehouden moet worden. Deze zijn: de overbrenging van de kracht op
de trekdraad door middel van staaldraad en schijf
en de zwaarte van het contragewicht. Het contragewicht en de zgn. tegendraden zijn nodig om de
ramen te beveiligen tegen opwaaien.
Voor een kaplengte van 30,— m is de berekening
als volgt: Het aantal ramen is 10 stuks, elk raam
volgt K zz
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voorzien van een staaldraad met schijf en een
tegendraad. Het rendement van deze overbrenging
is ca. 90 %. Het contragewicht weegt 12 kg. De
totale trekkracht voor 10 ramen wordt dan: K =
10 x 12
——
h 12 = 145 kg (afgerond). In de praktijk wordt deze kracht altijd verminderd door de
staaldraad over een aantal schijven te leiden. Men
past meestal 3 schijven toe — één vaste en twee
losse — waardoor de trekkracht verdeeld wordt
over vier parten. In statische toestand is de trekkracht in alle parten even groot, nl.
=

Afb. 3 Schematisch overzicht van het aantal losse er.
vaste schijven en 4 parten.
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36,25 kg. In dynamische toestand is dit niet zo
omdat dan het rendement van de schijven een rol
speelt. Tot op heden worden overwegend te kleine
schijven toegepast. De staaldraden slijten daardoor
snel — vooral bij een automatisch systeem — en
het rendement is niet groter dan 90 % per schijf.
In afbeelding 3 zijn de schijven schematisch aangegeven. Zij hebben dezelfde diameter en zijn voor
de duidelijkheid onder elkaar en niet naast elkaar
getekend. De parten zijn aangegeven als t, t l , t2
en t3.
De som van de krachten in de parten is gelijk aan
de totaalkracht K. K = 145,— kg; t is de uiteindelijke trekkracht, die nodig is om 10 luchtramen gelijktijdig te openen, t volgt uit K =
t + tl + t2 + t3. t l = qt; t2 = q 2 t; t3 =
q3t, waarin q het rendement is van 90 %. K =
t + qt + q2t + q3t. Na enige herleiding volgt
145 —
K = 3,439 t en t = — ±
= 42,1 kg.
6
3,439
De nu volgende berekening heeft betrekking op
een warenhuis van 15 kappen à 3,20 m en een
kaplengte van 6 3 , — m (afb. 4 ) . De oppervlakte is
3024 m2. In het warenhuis is een middenpad, waarboven zich geen luchtramen bevinden. Er worden
14 kappen met elk 20 luchtramen gelijktijdig bediend; het tegenlucht wordt met de hand bediend.
De aandrijving is centraal opgesteld naast het
middenpad, zodat naar weerszijden 7 kappen bediend worden.
In de praktijk past men als aandrijving veelal het
draaipijpsysteem toe. De pijp is langs het middenpad, vlak onder de goot, gemonteerd. De trekdraden worden om deze pijp gewikkeld. De reactie-

15 ka Dpen a 3,20mtr =48 m t r
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O p p e r v l a k t e W a r e n h u i s =F=3024 m :

Afb. 4 Plattegrond van het warenhuis.
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krachten op het warenhuis zijn bij dit systeem klein.
Een minder toegepast systeem is dat van de trekdraad of trekpijp. Hierbij worden alle trekdraden
via schijven aan een langs het middenpad gemonteerde trekstang bevestigd. De optredende reactiekrachten zijn nu groter. Afhankelijk van de kasconstructie en het aantal ramen dat gelijktijdig geopend wordt, moeten van goot tot goot verstevigingen worden aangebracht. In verband met het bovenstaande zal alleen op het draaipijpsysteem dieper
worden ingegaan.
Diameter van de aandrijfpijp
De pijp wordt voornamelijk op wringing belast.
De buiging is in de meeste gevallen te verwaarlozen omdat de trekdraden vlak naast de lagerpunten om de pijp gewikkeld worden. De weerstand tegen wringing is afhankelijk van de binnenen buitendiameter van de pijp en wordt bepaald
(D 4 -d 4 )
volgens de formule: Ww = -—
x 0,2, waarin
Ww = weerstand tegen wringing,
D
= buitendiameter van de pijp,
d
= binnendiameter van de pijp.
De invloed van de wanddikte en diameter is zeer
groot, omdat de diameters staan tot de 4e macht.
Voor onderstaande naadloze, stalen pijpen zijn de
Ww-waarden als volgt:
H/2"- 40 x 47,5 m m 0
2 " - 5 1 x 6O,-mm0
21/2"- 70 x 7 6 , - m m 0
3 " - 82,5 x 8 9 , — m m 0
4 " - 100,5 x 108,— mm 0

W w = 10,66 cm3
W w = 20,65 cm3
W w = 24,61 cm3
W w = 36,89 cm3
W w = 63,02 cm3

Vermenigvuldigt men bovenstaande Ww-waarden
met de maximale toelaatbare wringspanning (tw)
dan krijgt men het maximaal toelaatbare draaimoment, waarmee de pijp belast mag worden. De
maximaal toelaatbare wringspanning is niet alleen
afhankelijk van het materiaal, waarvan de pijp vervaardigd is, maar ook van het doel, waarvoor de
pijp gebruikt wordt. Een bekend voorbeeld hiervan
is het pijpluchtmechaniek. Bij dit mechaniek streeft
men ernaar de eerste ramen even wijd te openen
als de laatste. Hierbij is niet de wringspanning
maatgevend, maar de hoekverdraaiing (torsie) van
de pijp. Voor de aandrijfpijp is de hoekverdraaiing
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minder belangrijk. De wringspanning is hier maatgevend. In de praktijk bedraagt de waarde hiervan
ca. 175 kg/cm 2 maximaal.
Van het warenhuis in kwestie van 3024 m2 worden
280 luchtramen gelijktijdig geopend. Er is 42,1 kg
trekkracht nodig om 10 ramen (halve kaplengte)
te openen. Doordat de staaldraad, waarin de trekkracht van 42,1 kg heerst, om de pijp gewikkeld
wordt, wordt deze kracht omgezet in een draaimoment ( M d ) .
Md
Md
t
D
d

t (0,50 D + 0,5 d ) , waarin
draaimoment,
de trekkracht = 42,1 kg,
de uitwendige diameter van de pijp,
de diameter van de staaldraad.

Uit de formule blijkt dat het draaimoment toeneemt als de uitwendige diameter van de pijp toeneemt. De diameter moet dus zodanig gekozen
worden, dat het draaimoment zo klein mogelijk
blijft en de maximaal toelaatbare wringspanning
niet wordt overschreden. Andere redenen om de
pijpdiameter zo klein mogelijk te houden, zijn de
kosten van de pijp zelf, de lagering en de vertragingskast. De kosten stijgen naarmate de aandrijfpijp groter in diameter wordt. Uitgaande van
een pijp met een diameter van 2" met een Wwwaarde van 20,65 cm3 en de wringspanning van
maximaal 175 kg/cm 2 is het toelaatbare draaimoment:
Md = Ww x tw,
Md = 20,65 x 175 = 3614 kgcm.
De aandrijving is centraal opgesteld, waardoor elke
aandrijfpijp 7 kappen met elk 2 x 1 0 ramen moet
bedienen. Het draaimoment voor 10 ramen is:
Md = t (0,50 + 0,5 d ) ,
Md = 42,1 (3,
h 0,3) = 138,93 kgcm.
In elke kap zijn 2 trekdraden. Voor 7 kappen moet
het berekende draaimoment met 14 vermenigvuldigd worden. Hierbij moet echter het rendementverlies van de lagering van de aandrijfpijp in
rekening gebracht worden. Het rendement kan gesteld worden op 80 %. Het optredend draaimoment
wordt dan:

Md =

42,1 ( 3 , — + 0,3) x 14
0^8

2431 kgcm.

Het toelaatbare draaimoment is 3614 kgcm, zodat
de 2"-pijp ruim voldoet. Berekent men op analoge
wijze het optredend en het toelaatbare draaimoment
voor een pijp met een diameter van l 1 /^", dan
blijkt dat de pijp net niet sterk genoeg is. Voor het
bepalen van de pijpdiameter geldt dus steeds:

^ *,,

, ,

(°>5D + °>5d)

r

Md. optr. £ Md. toelaatb. of n.t <; W w x t w ,

0,8 '

waarin n =z het aantal trekdraden,
t = de trekkracht in het trekkende part,
D = uitw. diameter aandrijf pijp,
d = diameter van de staaldraad,
W w — weerstandsmoment v. d. aandrijf pijp,
Tw = max. toelaatbare wringspanning.
In het algemeen kan gesteld worden, dat bij de
Venlobouw, met luchtramen tot aan de goot, het
volgende geldt:
Aantal luchtramen
tot 250
tot 300
tot 400

diam. aandrijf pijp
40 x 47,5 mm 0
51x 57 mm 0
51 x 6 0 m m 0 .

Dit gaat op als de aandrijving centraal is opgesteld
en de krachten op de pijp worden overgebracht als
beschreven.
Aandrijving
De looptijd van de ramen van dicht naar open is
in de meeste gevallen ca. 4 minuten. De V-beugellengte is 60 tot 70 cm. Deze weg legt dus de
trekdraad af. De staaldraad, die om de pijp gewikkeld wordt, legt een viermaal grotere weg af,
omdat getrokken wordt aan 4-parten. Er moet dus
ca. 2,50 m staaldraad worden opgewikkeld. De
omtrek van een 2"-pijp is M (d + D ) = 3,14
(0,6 + 6) = 20,7 cm. Voor 2,5 m staaldraad
moet de pijp 12 omwentelingen maken, ofwel
3 omw./min. Dit is het aantal omwentelingen van
de secundaire as van de vertragingskast. De
primaire as maakt 900 of 1400 omw./min, afhankelijk van de motor, die wordt gebruikt. Uitgaande van 900 omw./min. is de overbrengingsverhouding 1 : 300. Deze vrij grote overbrengingsverhouding wordt in de praktijk gerealiseerd door
2 vertragingskasten achter elkaar te schakelen of

met een V-snaaroverbrenging + vertragingskast.
De vertragingskast moet zelfremmend zijn, omdat
de ramen, in geopende stand, een zó grote kracht
uitoefenen, dat de vertragingsinrichting in omgekeerde richting gaat draaien. De vertragingskast
is zelfremmend als een wormwieloverbrenging gekozen wordt met een rendement dat lager is dan
50 %. Dit betekent dat het totaalrendement van
de vertragingsinrichting niet hoger is dan 40 %.
Het berekende draaimoment voor 140 luchtramen
is 2431 kgcm. Voor het gehele warenhuis, inclusief
het rendementsverlies in de vertragingskast, is
nodig:
2 x 2431
= 12.155 kgcm.
6
0,4
Het motorvermogen wordt berekend met de formule:
71620 x N
Md =
, waarin
n
Md = draaimoment in kgcm,
N = motorvermogen in pk,
n = aantal omwentelingen per minuut van de
secundaire as.
Md —

Het benodigde motorvermogen is hier iets groter
dan 0,5 pk.
De hoekverdraaiing van de aandrijfpijp
Reeds eerder is opgemerkt dat niet de hoekverdraaiing van de aandrijfpijp de diameter van deze
bepaalt, maar de optredende wringspanning. Een
hoekverdraaiing van enkele graden oefent geen
merkbare invloed uit op de raamstand, omdat het
aantal omwentelingen van pijp groot is t.o.v. de
pijp, die gebruikt wordt bij het pijpmechaniek,
waarbij een hoekverdraaiing van enkele graden
wél een merkbare invloed uitoefent op de raamstand. Van de berekende 2"-pijp is de totale hoekverdraaiing 3,5°. De grootste hoekverdraaiing
(l/4°/m') treedt op juist naast de vertragingskast
omdat daar het draaimoment (2431 kgcm) het
grootst is. Aan het eind van de pijp is de hoekverdraaiing vrijwel nihil, nl. 0,04°/m'.
In de praktijk gebruikt men, op een enkele uitzondering na, één afmeting voor de aandrijfpijp
ongeacht de grootte van het warenhuis en een of
twee typen vertragingskasten. Het is begrijpelijk
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dat de installateur het aantal standaardonderdelen de afmetingen van het warenhuis — vooral de
zo klein mogelijk wil houden omdat dit voor hem lengte-breedteverhoudingen — een belangrijke rol,
kostenbesparend werkt. Het gevolg is echter dat de maar in het algemeen kan toch gesteld worden, dat
kosten van mechanisering van een klein warenhuis een juistere aanpassing van de benodigde onderin vele gevallen maar weinig lager zal zijn dan die delen aan de warenhuisafmeting, de prijsverhoudinvan een groot warenhuis. Natuurlijk spelen hierbij gen gunstig beïnvloedt.
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Belichtingsapparatuur
R. B. Albers

Wanneer we nagaan welke apparatuur hoofdzakelijk wordt gebruikt voor belichtingsdoeleinden in
de glastuinbouw, dan zijn dit de hoge- en lagedruk kwiklampen. Bij het belichten van komkommerplanten is de toegepaste apparatuur voor
± 95 % TL. Deze lamp behoort tot de groep
lagedruk kwiklampen. Daarnaast komt men ook
wel de HPL-lamp tegen, die tot de hogedruk kwiklampen wordt gerekend.

TL-apparatuur
Zoals boven reeds is opgemerkt, wordt voor de
belichting in hoofdzaak TL-apparatuur toegepast.
Dit ligt voor de hand om het hoge rendement van
deze lampen ten opzichte van de normale gloeilamp, namelijk 22,4 % tegen van een gloeilamp
slechts 5,7 %.
Wanneer een belichtingsinstallatie uitgevoerd zal
worden in TL, dan heeft men de keus tussen 40Watt en 65-Watt lampen. Deze keus wordt bepaald
door de overwegingen dat genoemde lampen per
stuk een redelijk vermogen hebben en genoemde
twee typen het meest voor verlichtingsdoeleinden
worden gebruikt, dus over het algemeen met de
bijbehorende armaturen het snelst leverbaar zijn.
Op basis van de aanschaffingsprijs zullen we hier
nagaan, welke lamp van genoemde twee de voorkeur verdient.

Prijs inclusief lampen.
duo armatuur 2 x TL 40 Watt ƒ 59,duo armatuur 2 x TL 65 Watt ƒ 84,Prijs per Watt
59

2 x40
84
2 x 65

= ƒ0,74

(TL 40 Watt)

= f 0,648

(TL 65 Watt)

Het blijkt dus dat toepassing van de TL 65-Watt
lampen hierom de voorkeur verdient.
TL-lampen zijn in diverse lichtkleuren te verkrijgen. Voor belichting is kleur nummer 33 het
beste.
Armaturen
Om zeker te zijn dat van het kunstlicht zo weinig
mogelijk verloren gaat en zoveel mogelijk ten goede
komt aan de planten, moet bij de TL-belichting
gebruik worden gemaakt van armaturen die voorzien zijn van een reflector (afb. 1). Toepassing
van armaturen zonder reflector heeft geen zin,
omdat hierbij ± 50 % van het licht verloren gaat
(afb. 2).
Installatie
In vele gevallen kunnen duo-armaturen, waarin
twee TL-lampen zijn aangebracht, worden toegepast. De mogelijkheid echter van toepassing van
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Afb. 1 TL

duo-armatuur.

Afb. 2 Enkel

:

€• •-
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TL-balkje.

duo-armaturen hangt af van omstandigheden, zoals
de breedte van het plantenbed, de kapbreedte en
de opzet of het een éénmalige opkweek per seizoen
betreft, dan w t . de installatie gedurende een langere tijd intensief wordt gebruikt, zoals in geval
van een plantekweker.
Een goed bruikbaar type armatuur is het zogenaamde „trogarmatuur" met dichte reflector. Bij toepassing hiervan moet de bovenzijde echter wel
worden afgedekt: met bijvoorbeeld een brede strook
zelfklevende plastic, om te voorkomen dat condenswater door de gaatjes, die boven in deze armaturen zijn aangebracht, naar binnen loopt. De afdekking is echt geen overbodige luxe, want als
deze wordt nagelaten kan het defect veroorzaken
aan de voorschakelapparaten.

het verrollen niet automatisch gebeurt — de kosten
van automatisering zijn zeer hoog — dat men dit
met de hand zal moeten doen, waardoor men
's avonds laat nog eens het warenhuis in zal moeten.
Installatie bij de tuinder
Wanneer een tuinder besluit om zelf zijn plantmateriaal te gaan belichten, dan dient de belichtingsinstallatie zo voordelig mogelijk te worden
aangelegd. Te meer omdat het slechts een éénmalig
gebruik per seizoen betreft. Dit houdt echter niet
in, dat er minder TL-armaturen opgehangen moeten
worden, waardoor de lichtintensiteit lager wordt,
maar dat men het moet gaan zoeken in de toepassing van duo-armaturen en een verrolbare installatie. Het nadeel van de installatie te moeten
verrollen in de avonduren moet men dan voor lief

Installatie bij de plantekweker
Wanneer de opkweek van planten plaats heeft op
tabletten, dan kunnen in bijna alle gevallen duoarmaturen worden gebruikt, welke dan ± l m
boven het tablet in de lengterichting van de kap
worden opgehangen. De armaturen moeten in alle
gevallen tegen elkaar aan gehangen worden
(afb. 3). Worden de opgepotte planten later in
een warenhuiskap uitgezet en houdt men hierbij
in het midden van de kap een smal pad vrij, dan
verdient het aanbeveling om boven elk plantebed
een rij enkele armaturen (65 Watt) op te hangen.
Hierdoor verkrijgt men de beste lichtverdeling.
De ophanghoogte boven de potplanten is 1,25—
1,50 m. Zet men echter één bed potplanten per kap
en houdt men aan beide zijden een pad vrij, dan
kunnen in dit geval beter duo-armaturen worden
toegepast.
Een besparing op kosten van investering kan worden verkregen door de belichtingsinstallatie verrolbaar te maken. Dit betekent dat per kap de helft
van het aantal armaturen geïnstalleerd behoeft te
worden. In dit geval wordt de ene helft van de kap
belicht in de morgenuren en de andere helft, na
verrollen van de installatie, in de avonduren.
Halverwege de kap moet dan wel een zodanige
afscherming worcen aangebracht, dat de planten
die in het midden van de kap staan, geen dubbele
belichting krijgen. Ten aanzien van een verrolbare
installatie moet men zich wel realiseren, wanneer

Afb. 3 Overzicht belichtingsinstallatiemet
TL duo-armatuur.
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nemen. Bovendien betreft het bij een tuinder altijd
een veel kleiner aantal kappen waarin belicht wordt
dan bij een plantekweker.
Om het verrollen 20 gemakkelijk mogelijk te
maken, kunnen de armaturen tegen een T-profiel
of een U-bintje (een carrosserie-bintje is het beste)
worden bevestigd (afb. 4 ) . Hierdoor bereikt men
dat een rij armaturen in zijn geheel kan worden
verrold. Het T- of U-profiel kan dan met behulp
van strippen met daaraan bevestigde rolletjes aan
een vijfde pijp of in een speciaal kokerprofiel
worden opgehangen (afb. 4 ) .
Om doorzakken van het profiel te voorkomen, moet
op afstanden van ± 2,50 m een strip met een
rolletje worden aangebracht.

Afb. 4 Qphangrichting verrolbare TL belichtingsinstallatie.

Omdat de installatie na gebruik weer gemakkelijk
moet kunnen worden gedemonteerd en opgeborgen,
verdient het aanbeveling om de armaturen met
vleugelmoeren aan het profiel te bevestigen. Wanneer men eerst van binnen uit door het armatuur
een boutje steekt en hier op een moer draait, dan
kan het uitstekende draadeinde door het corresponderende gat in het profiel worden gestoken en
met een vleugelmoer worden vastgezet. Hiermede
wordt voorkomen dat bij het losnemen van de
armaturen de boutjes mee gaan draaien of in het
armatuur vallen, zodat dit uit elkaar genomen moet
worden.
HPL-apparatuur
HPL-lampen zijn in twee groepen te verdelen,
namelijk de gewone HPL-lampen en de HPLRlampen. Voor belichtingsdoeleinden moeten beide
typen een vermogen hebben van 400 Watt.
Om bij toepassing van de gewone HPL-lamp zo
weinig mogelijk licht verloren te laten gaan, moet
ook hierbij een reflector worden toegepast. Bij
HPLR-lampen is dit niet nodig, omdat deze aan de
binnenzijde van de ballon voorzien zijn van een
reflecterende laag (afb. 5).
In de weinige gevallen dat dan ook hogedruk kwiklampen worden gebruikt, wordt de HPLR-lamp
toegepast. Belangrijk is echter dat de tegenwoordige HPLR-lampen niet meer geschikt zijn voor
Afb. 5 Hogedruk kwiklamp, type HPLR.

186

belichting, omd.it ze buiten de tuinbouw hoofdzakelijk gebruikt voor openbare verlichting, géén
breedstralers meer zijn. Zeker voor belichtingsdoeleinden is juist alléén een breedstraler geschikt. Er
is echter van een ander fabrikaat nog wel een gelijksoortige lamp in de handel, de HQLR-lamp, die
wel een breedstraler is en ook een inwendige
reflector heeft.
Een nadeel van deze lamp is echter dat ze minimaal
2,00 m boven de planten moeten hangen. Verder is
het vooral op een betrekkelijk kleine oppervlakte
moeilijk om een zo gelijkmatig mogelijke belichting
te verkrijgen. Dit komt omdat de belichte oppervlakte per lamp steeds cirkelvormig is.
Bij een grotere te belichten oppervlakte zijn deze
moeilijkheden kleiner omdat dan door overlapping
een meer gelijkmatige belichting verkregen zal
worden.
Installatie
In tegenstelling tot de TL-armaturen, waarbij de
voorschakelapparatuur is ingebouwd, moet deze
bij de hogedruk kwiklampen in aparte kasten

worden ondergebracht. Men moet er rekening mee
houden om een zo gunstig mogelijke arbeidsfactor
te verkrijgen, dus de afgenomen stroom zo laag
mogelijk te houden dat 35 % van de voorschakelapparaten capacitief moet zijn en de rest van de
voorschakelapparaten inductief. Bij capacitieve
voorschakelapparaten is een condensator aangebracht. Capacitieve voorschakelapparaten zijn
± ƒ 30,— duurder dan inductieve. Door de grote
ophanghoogte en de in aparte kasten geplaatste
voorschakelapparaten is het praktisch niet mogelijk
een HPL-installatie verrolbaar te maken.
ML-lampen
Als laatste type lamp zouden we de ML-lamp, de
zogenaamde menglichtlamp, willen noemen. Voor
belichtingsdoeleinden wordt gebruik gemaakt van
de 500-Watt lamp. De ophanghoogte boven de
planten is ook van dit type minimaal 2 m.
Bij deze lampen is echter geen voorschakelapparatuur nodig. Vanwege het lage rendement van
± 6 % en de hoge stroomafname vindt deze lamp
zeer weinig toepassing voor belichting.
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1. VOORLICHTING
OP TECHNISCH GEBIED
Door de zeer grote vraag naar technische voorlichting werd deze dienst begin 1965 uitgebreid.
Ten behoeve van de verwarmingstechnische voorlichting werd een programma van eisen opgesteld.
Dit programma geeft een nauwkeurige omschrijving van de eisen, die gesteld moeten worden aan:
a. Inrichting van het ketelhuis, w.o. de ketel, de
oliestookinstallatie, het verdeelstuk etc.
b. De bouw van het ketelhuis en de schoorsteen.
c. De verwarmingsinstallatie van de kassen.
d. Een plattegrondtekening van het bedrijf met
daarop aangegeven de loop van de transportleidingen, etc.
Aan de hand van de eisen, die de tuinder stelt,
wordt het programma door de voorlichtingsdienst
ingevuld en de tuinder in viervoud ter hand gesteld, waarna hij offertes kan laten maken. Voor
19 bedrijven werd deze vorm van voorlichting
toegepast.
In 1965 werd bij een groot aantal installaties rookgasonderzoek verricht. De resultaten van de metingen worden de tuinder schriftelijk toegezonden.
Naast deze adviezen werd voornamelijk voorlichting gegeven op het gebied van kassenbouw,
mechanisch- en automatisch luchten, regenleidinginstallaties, glasreiniging met behulp van sproeiers
op het dek, en aanleg van belichtingsinstallaties.

Gemaakte apparatuur reeds in gebruik genomen
a. Elektronische paneeltjes voor temperatuurregeling. Naar behoefte kan hiermede een mengklep of
een open/dicht klep worden gestuurd. De dag- en
nachttemperaturen worden automatisch ingeschakeld door middel van een weerstand, die reageert
op licht en donker. Een 20-tal van deze paneeltjes
zijn reeds in gebruik.
b. Een „lichteenheid", die door middel van een
weerstand op licht en donker reageert voor het
automatisch omschakelen van twee thermostaten:
één voor dag- en één voor nachttemperatuur.
c. Een elektronische regeling voor verwarming en
ventilatie, gebaseerd op de veranderingen van de
lichtintensiteit.
d. Afstandbesturing van de pomp voor de watervoorziening van de tuin, te bedienen op vijf
plaatsen.
e. Een handbediening op bestaande, elektrische
thermostaten, voor het stoken met warme pijpen.
Gemaakte apparatuur nog niet in gebruik
genomen
a. Een elektronisch „kunstblad" voor het regelen
van luchtvochtigheid in kassen.
b. Een eenheid, die afhankelijk van de lichtintensiteit de toediening van CO2 in- en uitschakelt. Het
moment van omschakelen is met de hand instelbaar.
Dit apparaat werd reeds gebruikt voor het in- en
uitschakelen van belichtingslampen.
Apparatuur in ontwikkeling

2. MEET-EN REGELTECHNIEK
Meet- en regelapparatuur is bij het huidige onderzoek van groot belang. Veel apparatuur is van de
handel te betrekken. Het komt echter voor, dat
deze apparatuur gewijzigd of aangevuld moet worden. In 1965 werd begonnen dit werk in eigen
beheer uit te voeren, wat tevens de mogelijkheid
vergroot zelf nieuwe ontwikkelingen ter hand te
nemen.
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a. Het meten van windsnelheden van 1 tot 5
meter per seconde, door middel van thermokoppels,
naar gegevens van het K.N.M.I.
b. Verschillende methoden voor het meten van
bladtemperatuur, met behulp van thermokoppels.
c. Regelapparatuur voor het op temperatuur
houden van een waterbad, tot op een 0,01° C
nauwkeurig.
d. Een apparaat voor het meten van amplitude en
frequentie, van tomatetrillers.

ECONOMIE

Stooktomaten in 1965
J. M. Jacobs

Het jaar 1965 zal voor de stooktomatentelers geboekstaafd blijven als een waarin het aan weinig
mankeerde, wat groei en produktie betreft, doch
dat op het punt van de opbrengst en daarmee de
rentabiliteit vaak ernstig teleurstelde.
Het prijsverloop, vergeleken met de twee voorgaande jaren, toont dit voldoende aan. Gedurende
de maanden april, mei en juni waren de prijzen
laag; pas in juli trad een aanmerkelijke opleving
op, doordat de koude tomaten laat waren en er dus
in die periode een ruime markt was (afb. 1).
Wat waren de oorzaken van deze onbevredigende
gang van zaken?

1963
1964.
1965

Ie. Het areaal tomaten nam van 1963 op 1965
met ruim 630 ha toe, waarvan het eerste jaar met
niet minder dan 490 ha. Deze areaaluitbreiding
kwam geheel voor rekening van de stooktomaten.
Sinds 1962, toen het areaal nog gelijkelijk tussen
warme en koude was opgedeeld, is de verhouding
per mei 1965 bijna 2 : 1 geworden.
In de jaren 1955—1963 nam het gestookte areaal
vrij regelmatig toe met gemiddeld ruim 100 ha
per jaar. De toename van de laatste jaren is dus
wel extreem groot geweest.
2e. Gepaard aan deze explosie ging de verschuiving naar vroegere plantdata, gestimuleerd door de
goede resultaten van de vroege teelt en door de
mogelijkheid die de gunstige jaren 1962 en 1963
boden om grotere bedragen te investeren in aanleg
en verbetering van verwarmingsinstallaties. In 1963

Afb. 1 Prijsverloop van tomaten in april, mei, juni
en juli over enkele jaren.

werden 265 ha geplant vóór 15 januari, in 1964
316 ha en in 1965 580 ha. Deze verschuiving vond
plaats vooral in 1965 (afb. 2).
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verwarmd
Koud
geplant vôôr 15/1
geplant tussen
15/1 en 15/2

3e. De weersomstandigheden in de eerste maanden van 1965 waren bijzonder gunstig. Januari had
het normale aantal uren zonneschijn, doch regelmatig verdeeld over de maand; hierin kwam geen
lange sombere periode voor. Februari en vooral
maart hadden meer dan de normale hoeveelheid
zonuren, eveneens weer vrij regelmatig verdeeld.
April was aan de sombere kant, doch in die tijd
van het jaar is het zonlicht al niet meer zo sterk
bepalend en mei was zonnig.
Onder deze gunstige omstandigheden verliepen
bloei en zetting goed en dit resulteerde in een grote
produktie. Daartegenover staat dat het ontbreken
van warme perioden in mei en juni de consumptie
in Europa beslist niet stimuleerde, hetgeen ook aan
de vraagzijde dus enigszins negatief heeft gewerkt.
Verdeling zonneschijnuren
in de eerste maanden van
1965

januari
februari
maart
april

3e
Ie
2e
decade decade decade

Totaal

Normaal

14
46
41
50

50
92
150
129

51
71
128
157

20
28
47
35

16
18
62
44

Onder invloed van de bovengenoemde factoren
was de aanvoer op de veilingen vooral in de beginperiode van het seizoen bijzonder groot. De exportcijfers weerspiegelen dat duidelijk (afb. 3) (praktisch de gehele aanvoer wordt in deze periode geëxporteerd). Tot half mei waren de aanvoeren
wekelijks meer dan dubbel zo groot als in 1964.
Pas eind mei liep de aanvoer weer enigszins in de
pas, zij het dan toch nog op een veel hoger niveau
dan in 1963 (een gevolg dus van de grote uitbreiding van het areaal). In juli was de aanvoer
beduidend geringer dan in 1964 (de koude tomaten
Exporttomaten per maand

maart/april
mei
juni
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x 1000

kg

1962

1963

1964

1965

2.Ó70
15.588
39.442

2.550
19.862
37.585

3.751
30.239
54.421

9.639
41.634
57.055

'55 '56 '57 '58 '59 '60

'61 '62 '63 '64 '65
oppervlakte tomaten

Afb. 2 Het verloop van de verhouding koude en
verwarmde tomaten.
waren laat!) en het prijsniveau steeg toen ook
boven dat van de twee vorige jaren. Voor de stooktomaten was dat uiteraard te laat.
Uit deze cijfers èn uit afbeelding 3 komen duidelijk
de grote uitbreiding van 1964 en de sterke vervroeging van 1965 naar voren. Dat de afzetgebieden deze veel grotere aanvoeren niet onder
handhaving van het hoge prijspeil konden verwerken, is niet te verwonderen. Een dergelijke
toename van produkten op een markt die daarop
niet is voorbereid, moet wel leiden tot een fikse
prijsdaling. Overigens is van doordraai in deze
periode geen sprake geweest. West-Duitsland zowel als Engeland en Zweden hebben zich niet
onbetuigd gelaten en veel grotere kwantums opgenomen dan zij gewend waren, zij het uiteraard
tegen een lagere prijs (afb. 4 ) .
Alleen Frankrijk, dat juist begonnen was een flinke
klant te worden, liet verstek gaan, hetgeen vooral
te wijten is aan de concurrentie uit Marokko.

totaal

.

..
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tomaten in hetvoorjaar van 1965 voor het overgrote deel te wijten wasaan eigen onevenredig
gestegen produktie enin veel geringere mateaan
een wat sterkere buitenlandse concurrentie (die
overigens vaneen incidenteel karakter was). De
praktijk derafgelopen tien jaar heeft aangetoond
dat een uitbreiding van het stooktomatenareaal van
rond 100 haperjaar kan worden opgevangen op
de groeiende Europese markt tegen een ongeveer
gelijkblijvend prijspeil.
De verwachting is gewettigd dat, wanneer een
verdere sterke uitbreiding in de komende jaren
achterwege blijft (en deze reactie zal wel volgen!)
en het tomatenareaal door omschakeling naarandere vroege teelten wellicht zelfs iets terugloopt
en voorts door minder gunstige weersomstandigheden deproductie wat kleiner uitvalt, dete grote
uitloop spoedig zalzijn teniet gedaan enhet prijspeil zich weer vrij snel zal kunnen herstellen.
t 1000 kg
W.Duitsland
Engeland

Ajb. 3 Het exportverloop
over enkele jaren.

van tomaten tot eind juli

Frankrijk
Zweden

Het isvan belang om nog nategaan hoe deconcurrentie van ook andere landen voor onze vroege
tomaten is geweest. Immers, ook die kan onze
prijzen hebben beïnvloed. Het blijkt dan, dat inderdaad van verschillende zijden de concurrentie groter
is geweest dan voorheen. Zo verscheepten de
Kanaaleilanden in april enmei 1965 ruim 10.000
ton naar Engeland tegen ruim 6.500 tonin 1964.
De uitvoer uit de Canarische eilanden indie periode
was ongeveer gelijk aandievanhet voorgaande.
Aan detwee voornaamste Belgische veilingen steeg
de aanvoer van ± 800 ton in1964 tot ± 1.300 ton
in 1965. De voornaamste „boosdoener" was ongetwijfeld Marokko, dat tekampen had gehad met
een ongewoon koude nawinter en dito voorjaar,
waardoor deoogst laat begon enzoals dan meestal
gebeurt, ineenschoof. De mei-export bedroeg indie
maand 78.000 ton, tegen 60.500 in 1964. Dit heeft
vooral deFranse markt voor ons bedorven, in veel
geringere mate de Duitse, waar slechts 4.000ton
terecht kwam.
Na overzicht van het geheel moet deconclusie dan
ook zijn, dat het lage prijspeil van onze stook-

Afb. 4 Uitvoer van tomaten van 1513 tot 15/7 naar
verschillende landen.
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Afb. 1 De sloot was hier vele

jaren<

'weg voor de Produkten.

Afb. 2 Met moeite kwam de loonspuiter op het bedrijf.
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Wegenin het Westland
J. C. van Leeuwen

Rond 1958 telde het Westland ± 3.500 tuinbouwbedrijven met een totale oppervlakte aan tuingrond
van ± 4.200 ha, waarvan ± 2.000 ha met glas
bezet.
Het Westland is een gebied dat elders in Nederland, in Europa, ja zelfs in de gehele wereld zijn
weerga niet vindt. Een gebied ook, waar in de loop
der jaren altijd veel activiteit is ontwikkeld en
waarin altijd wel enkele specialistische teelten voorkwamen. De bevolking van het Westland tracht
ook nu weer met de tijd mee te gaan; op het gebied
van de teelten, de opstanden en de mechanisatie.
Zo is hier het intern en extern transport door de
tijdsomstandigheden sterk aan wijzigingen onderhevig geweest. Was men aanvankelijk aangewezen
op het transport per schuit (zie afbeelding 1 en
2), in de loop der jaren is dit de auto geworden
(afb. 3 en 4 ) . Reeds in 1930 werd dit ingezien en
werden vooral het primaire- en het secundaire
wegennet aangelegd en verbeterd. Het transport
van en naar de bedrijven bleef echter nog hoofdzakelijk plaatsvinden met de schuit.
Toen rond 1958 ook de ontsluiting van de bedrijven zelf in de belangstelling kwam (tertiaire
wegen) was ruim 40 % van de oppervlakte tuinland = ongeveer 1700 ha alléén te bereiken via
voetpaden en over het water. Ongeveer 10 % =
420 ha was zodanig gelegen, dat een verbinding
met de openbare weg op eenvoudige wijze was te

realiseren, bijv. door middel van een brug, dam of
oprijlaan.
De resterende oppervlakte, ongeveer 30 % ofwel
1275 ha, lag vooral aan weerszijden van de oude
vloedkreken zoals de Gantel, de Booma Wetering,
de Vlotvaart, De Lier-Wateringen en langs de vaarsloten die veelal loodrecht op deze kreken gegraven
zijn.
Onderstaande tabel geeft de oppervlakte weer, die
in 1958 nog behoefte had aan ontsluiting ( I e
kolom), de oppervlakten ontsloten per 1 oktober
1965 (2e kolom) en hiervan het percentage (3e
kolom):
Monster
Naaldwijk
Loosduinen
(Den Haag)
Wateringen
's-Gravenzande
Schipluiden
(Den Hoorn)
Rijswijk
De Lier
Maasland
Totaal

361 ha
306 ,.

199 ha
102 „

61«/o
33 „

175 „
144 „
127 „

136 „
80 „
26 „

80 „
57 „
20 „

59
52
44
9

„
„
„
„

1277 „

21
52
41
4

„
„
„
„

661 „

36
100
93
44

„
„
„
„

52 „

In zeven jaar tijds is dus ruim de helft beter bereikbaar geworden. Zoals bekend verleent het Rijk via
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leggen weg met bijbehorende kunstwerken over te
nemen in eigendom, beheer en onderhoud.
2e. Het te ontsluiten gebied moet voldoende oppervlakte hebben.
3e. Het wegtracé moet inclusief de bermen tenminste 6 à 7 m breed zijn.
4e. Het bestek en de begroting moeten worden
opgemaakt door een Cultuurmaatschappij, een erkend ingenieursbureau of door het personeel van
Gemeentewerken.

Afb. 3 Zó is de situatie geworden op hetbedrijf
afbeelding 1.
de Cultuurtechnische Dienst op deze ontsluitingswerken een subsidie variërend van 30 tot 50 %.
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen,
moet een ontsluitingsplan aan bepaalde eisen voldoen. De voornaamste zijn:
Ie. Een publiekrechtelijk lichaam, veelal de betreffende gemeente, moet bereid zijn de aan te
Afb. 4 Een belangrijke verbetering als we de vergelijking maken met afbeelding 2.

Verschillende gemeenten hebben eveneens subsidieregelingen en geven mede hierdoor een directe
steun aan de ontsluitingswerken. Hoewel de subsidieregeling van de gemeenten niet uniform is, kan
toch worden gesteld dat veelal tenminste 10 %
wordt verleend. Het zijn de gemeenten Den Haag,
Rijswijk en Monster, die in enkele objecten aanmerkelijk meer steun gaven. Nog belangrijker dan
subsidie is de daadwerkelijke hulp gebleken bij de
ontwikkeling van de planning. Hierin zijn de genoemde gemeenten eveneens voorgegaan.
De volgende werken kwamen met steun van de
Overheid tot stand:
Gemeente Monster:
750 m2 (afb. 5en 6)
2290 m 2
1070 m2
1120 m2
5230 m 2
2
Reconstructie: Gantellaan
1500 m
Boomaweg
715 m2
Madeweg
1200 m 2
3415 m2

Vredebestlaan
Wen
Van Ruyvenlaan
Barendselaan

Totaal

8645 m2

Gemeente Naaldwijk:
sloot Van Koppen
Bospolder
Boswoning
Blauwhek

^ 5 *'r ••*

^2«
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725 m 2
1200 m 2
100 m 2
1300 m 2

Reconstructie: Lange
Broekweg
Tuindersweg
Verbinding Poelkade
Opstalweg

3325 m2
m2
m2
m2
m2

6550 m2

Totaal

9875 m2

2000
1800
350
2400

Een raamontsluitingsplan voor de gehele gemeente
is opgesteld.
Gemeente Den Haag (Loosduinen) :
het Waldeck
de Kerketuinen

900 m2
1120 m2

Reconstructie: Vinkenlaan

2020 m?
700 m

2

Totaal

700 m2
2720 m 2

Gemeente Wateringen:
Oosteinde (ontsluking door bruggenbouw)
Reconstructie: Bovendijk
3100 m2
Middelweg
2100 m2
5200 m2
Totaal

5200 m2

Een raamontsluitingsplan is in voorbereiding:
Afb. 5 De Vredebestlaan voor de reconstructie ...

Gemeente 's-Gravenzande:
Reconstructie: Staalduin
Zanddijk
Poelkade
Nieuwe Vaart
Maasdijk

2

2300 m
1100 m2
2800 m2
1000 m 2
800 m 2
Totaal

8000 m2

gepast. In dit opzicht noemen we o.a. het St.
Jorispad—Hoogweg, laan Knijnenburg in De Lier,
Hoge Geest, Hoogwerf, diverse lanen langs de
Middelbroekweg te Naaldwijk en Kwintsheul, Polderlaan te Den Haag, etc.

8000 m2

Gemeente Schipluiden:

De ontwikkeling in de nabije toekomst

Kastanje Wetering 360 m2
Look Watering
540 m2
Groenewegenlaan
540 m2

Het resterende gedeelte dat nu nog op ontsluiting
wacht is 48 % ofwel ± 615 ha. Reeds liggen

1440 m2
Totaal

1440 m2

Afb. 6 . .. en er na.

Gemeente Rijswijk:
Sion
Strijp

1850 m2
450 m2

2300 m2
Totaal

2300 m 2

Gemeente De Lier:
Nieuwe Tuinen
v. Vreeburglaan

700 m 2
900 m 2

Reconstructie: Hoogweg

1600 m 2
850 m2

850 m2

Totaal

2450 m2

Een raamontsluitingsplan is in voorbereiding.
Naast genoemde objecten als gesubsidieerde A 2werken zijn ook in particulier verband veel ontsluitingswegen aangelegd en reconstructies toe-
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flinke plannen gereed of worden momenteel uitgevoerd. Dit laatste is o.a. het geval in het „Casembroot" in de gemeente Monster. Hier wordt een
5 m brede verbindingsweg met zijwegen aangelegd
tussen de Vredebestlaan en de Madeweg. Deze weg
heeft naast lokale betekenis ook nog betekenis voor
de tuinbouwbedrijven in de Madepolder.
Voorts zijn enkele plannen gereed om uitgevoerd
te worden, nl.
Weg „Enthoven", „Van Luyk"
Weg „Van Heiningen"
Plan „Scherpe hoek"
Plan Gantel Poeldijk

gem. Monster
gem. Monster
gem. Monster
gem. Naaldwijk

Naast genoemde plannen zijn er nog diverse in
voorbereiding. We noemen slechts: het Poeldijksepad en de Zwarte Dijk (sloot Zuidgeest), gemeente Naaldwijk.
Ook buiten het Westland komen soortgelijke werken op gang. Zo wordt momenteel langs de Pijnacker Vaart in Delfgauw, gemeente Pijnacker, een
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weg aangelegd voor een 12-tal bedrijven en zullen
de wegen op de Kleihoogt (Voorafse polder), gemeente Berkel, worden verbeterd.
Conclusie
Sinds 1958 is de ontsluiting van de Westlandse
tuinbouwbedrijven met kracht ingezet. Reeds is
ruim 50 % van de vaarbedrijven omgeschakeld op
vervoer per as.
Nog enkele flinke gebieden moeten zo snel mogelijk worden geholpen. Bovendien moet aan bestaande lanen en slagen nog veel worden verbeterd.
Veel is er reeds bereikt; veel staat er nog te gebeuren wil het tertiaire wegennet voldoende zijn
om alle bedrijven vanaf de openbare weg bereikbaar te maken en om de modernisering van de bedrijven met kracht voort te kunnen zetten.
Ook aan het primaire en secondaire wegennet zijn
nog veel verbeteringen mogelijk en noodzakelijk.
Dit te meer nu de vaarbedrijven ontsloten raken
en de plannen voor concentratie van veilingen
vastere vormen gaan aannemen.

Afb. 1 Herfstsla geeft de hoogste uuropbrengst, maar geeft het gemakkelijkst
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een arbeidsoverschot

Invloed van herfstteelten opbedrijfsresultaten
A. J. Schoppers

Het grootste deel van een jaar wordt in beslag
genomen door een hoofdteelt. De resterende tijd
wordt benut voor onderhoud, grondontsmetting,
vakantie en als hiervoor nog gelegenheid bestaat
een na-, een tussen- of een voorteek. We spreken
van een nateelt als de oogst hiervan in de herfst
valt, van een tussen- of winterteelt als de oogst in
het voorjaar valt. De minst winstgevende van deze
drie is de herfstteelt. Hieraan past echter de meest
winstgevende, de hoofdteelt. Dit houdt in, dat
niets ten koste van deze hoofdteelt mag gaan. Ondanks deze eis blijven er nog wel mogelijkheden
over voor herfstteelten. In de praktijk blijkt echter,
dat niet iedereen deze mogelijkheden benut. Sommige tuinders beperken zich uitsluitend tot een
hoofdteelt. Bij deze keuze spelen de volgende drie
factoren een grote rol:
1. De beschikbare tijdsduur voor een hoofdteelt,
2. De hoeveelheid beschikbare arbeid in deze
periode,
3. Het opbrengstniveau, dat men mag verwachten
met een teelt die het beste in deze tijdsduur
past.
Omdat de bedrijfsresultaten ook door herfstteelten
in gunstige of ongunstige zin kunnen worden beinvloed, is het noodzakelijk, om ook ten aanzien
van deze teelten weloverwogen te werk te gaan.
Een juiste teeltkeuze heeft met velerlei factoren
rekening te houden en kan hierdoor van bedrijf tot
bedrijf variëren. Kennis en in aanmerking nemen

van deze factoren kan een juiste teeltkeuze ten
goede komen. Om deze reden zullen ze hier worden
besproken.
1. De aard van de grond
Door bij de teeltkeuze rekening te houden met de
eigenschappen van de grond, is het mogelijk om
natuurlijke voordelen uit te buiten. Het is bijvoorbeeld'bekend, dat de resultaten van herfstkomkommers beter zijn op kleigrond dan op lichtere gronden. De verschillen nemen toe naarmate er later
geplant wordt.,
2. D e gezondheidstoestand van de grond
Omdat niet alle teelten voor dezelfde ziekten gevoelig blijken, kan het noodzakelijk zijn om bij de
teeltkeuze met de gezondheidstoestand van de
grond rekening te houden en de teelt hiervan aan
te passen. Het is zeer gevaarlijk om risico's te
nemen ten aanzien van de gezondheidstoestand van
de grond. Dit geldt niet alleen voor de hoofdteelten, maar"ook voor de herfstteelten.
3. De beschikbare tijdsduur
Bij het begroten van een beschikbare tijdsduur voor
een herfstteelt moet rekening worden gehouden
met de tijd die nodig is voor het ontsmetten van de
grond, het onderhoud en eventuele vakanties.
Tabel 1 geeft voor een aantal herfstteelten een
overzicht van de perioden, waarin kan worden geplant, zowel als waarin gewoonlijk de teelt wordt
beëindigd.

199

Tabel 1 Perioden, waarin

Plantdata
Einde teelt

herfstteelten

plaatsvinden

Herfstkomkommers

Herfsttomaten

Herfstsla

Troschrysanten

Doortelen
nâ 18-7

15-7 tot 15-8
1-11 tot 10-12

1-7 tot 20-7
1-11 tot 30-11

1-9 tot 5-10
10-10 tot 30-12

15-7 tot 10-8
15-11 tot 30-12

± 30-9

4. Het type warenhuis of kas
Omdat niet alle teelten in dezelfde mate op de
beschikbare hoeveelheid licht reageren, is het nuttig
om de teelt die het sterkst op licht reageert, ook
in de lichtste glasopstanden te telen. Om deze
reden kan men bijv. in oudere glasopstanden beter
herfstsla dan herfstkomkommer telen.
5. Het teeltschema
Omdat de winstkansen bij een herfstteelt veel geringer zijn dan bij een hoofdteelt, mag een hoofdteelt nimmer terwille van een herfstteelt verlaat of
gewijzigd worden.
6. De kosten van de arbeid
Hoe groter de arbeidsbehoefte van een bepaalde
teelt, hoe groter ook de invloed van de kosten van
arbeid op het resultaat van die teelt. Om deze reden
maakt het beschikbaar hebben van veel goedkope
arbeid het telen van arbeidsintensieve teelten aantrekkelijk.
7. De beschikbare arbeid
Omdat in de herfst de arbeidsbezetting op de bedrijven doorgaans het laagst is en men, afgaande
op de resultaten van herfstteelten, weinig behoefte
heeft ondervonden om hiervoor personeel aan te
trekken, verdient het aanbeveling om de keuze van
een herfstteelt niet te laten bepalen door het te
verwachten resultaat per m 2 warenhuisoppervlakte,
maar door het te verwachten resultaat per uur
arbeid. Zo gesteld gaat het er dus om met welke
teelt men de hoogste vergoeding per uur arbeid
kan verwachten.
Voor het verkrijgen van meer inzicht hieromtrent
is het wenselijk om na te gaan hoe de resultaten
met de herfstteelten in de afgelopen jaren zijn
geweest. Voor een juist beeld hiervan willen we
alleen rekening houden met de directe kosten van
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een teelt. De berekening van indirecte kosten (zoals
afschrijvingen, rente, e.d.) wordt in de eerste plaats
voor de hoofdteelt opgezet en hieraan verandert
de nateelt slechts weinig. Onder directe kosten
vallen bijv. de uitgaven voor mest, plantmateriaal,
brandstoffen enz.
Omdat de arbeidsbezetting in de praktijk varieert,
willen we bij het berekenen van het resultaat per
uur arbeid uitgaan zowel van een geringe als van
een voor de herfst vrij royale arbeidsbezetting.
Verder nemen we als uitgangspunt een bedrijf met
7500 m2 verwarmd staand glas, waarop gedurende
3^2 à 41/2 maand in het eerste geval 1500 uur
arbeid (d.i. 2 man) ter beschikking is en in het
tweede geval 2400 uur (ongeveer 3 man).
Voor de berekening van de behaalde resultaten in
de afgelopen drie jaar hebben we zowel de kosten
als de opbrengst nodig.
Tabel 2 geeft deze gemiddelde opbrengsten inclusief de spreiding die in deze opbrengsten voorkwamen.
Tabel 3 geeft de directe kosten, gebaseerd op gemiddelde opbrengsten. Bij deze kosten zijn niet de
arbeidskosten opgenomen.
Op grond van de gegevens in tabel 4 is de beloning
per maand arbeid nu te berekenen in het geval
waarbij 1500 arbeidsuren beschikbaar zijn.
In tabel 5 is hetzelfde berekend bij 2400 beschikbare uren.
De verschillen in de vergoeding per uur arbeid,
die blijken uit de tabellen 4 en 5, zijn toe te
schrijven aan het verschil in arbeidsbezetting bij
een zelfde bedrijfsgrootte. Bij de berekening in
tabel 4 is de arbeidsbezetting voor de herfst zo
gering, dat bij elke teelt alle arbeid volledig kan
worden benut, hoewel niet met elke teelt de totale
oppervlakte kan worden beteeld. Bij de berekening
in tabel 5 is de arbeidsbezetting zodanig, dat bij

Tabel 2 Gemiddelde opbrengst en opbrengstspreiding

Gemiddelde opbrengst
Opbrengstspreiding
Gemiddelde opbrengst
Opbrengstspreiding
Gemiddelde opbrengst
Opbrengstspreiding

1962
1962
1963
1963
1964
1964

Tabel 3 Directe kosten exclusief arb

in guldens per 100 m2

Herfstkomkommers

Herfsttomaten

Herfstsla

Troschrysanten

Doortelen
na 10-7
tot 30-9

450
350 tot 600
400
300 tot 550
375
280 tot 530

400
320 tot 490
320
260 tot 380
460
400 tot 600

200
80 tot 280
180
70 tot 280
220
100 tot 390

440
350 tot 580
390
320 tot 500
430
350 tot 550

170
150 tot 200
185
160 tot 320
160
140 tot 200

Doortelen
nâ 10-7
tot 30-9

eidskosten in guldens per 100

m2.

Herfstkomkommers

Herfsttomaten

Herfstsla

Troschrysanten

Grondontsmetting
Bemesting
Grondbewerking
Planten
Brandstoffen
Ziektenbestrijding
Drukverstuivers (afschrijving +
rente + onderhoud)
Diverse materialen
Huur teeltvergunning
Rente vlottende produktiemiddelen
Veiling- en afleveringskosten

30 —
165—
30130 —
8—

40 —
7—
5—
241258—

4 5 30 —
172—

5—
5—
140 —
35 —
10-

2 -

4 -

2—
22-

2—
24-

Totaal

245 —

239 —

3,-

—
305 -

8—

de herfstkomkommers en herfsttomaten alle arbeid
volledig kan worden benut, bij het doortelen en bij
de troschrysantenteelt bijna volledig, maar bij de
slateelt een vrij groot arbeidsoverschot ontstaat.
Indien men in 20'n geval toch bijv. sla teelt, dan
zal de vergoeding van het arbeidsoverschot toch
ook uit de opbrengst van de slateelt moeten komen.
Voor het geringe overschot aan arbeid bij de troschrysantenteelt en bij het doortelen geldt uiteraard
hetzelfde.
Vergelijking van opbrengsten van eigen bedrijf
met die van de tabellen kan eveneens de keuze ten

1—
16,—

10 —
90,—
3—
18,—

1 13,-

83,—

316,—

53,-

1 -

aanzien van bepaalde herfstteelten vergemakkelijken. Schommelingen naar boven of naar beneden
geven U een indruk over uw kansen.
Aantrekken van extra werkkrachten wordt verantwoord als men er een vergoeding voor verwacht,
die boven de kosten daarvan uitkomt. In de tabellen
kunt U lezen hoe hoog de gemiddelde arbeidsvergoeding in de afgelopen jaren is geweest.
W e willen er nog wel op wijzen, dat het heel goed
mogelijk is, dat men op sommige bedrijven niet
met één, maar met bijv. twee verschillende herfstteelten een optimale benutting van de beschikbare
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Tabel 4 Beloning per uur arbeid bij 1500 beschikbare uren.

Beschikbare arbeid
Arbeidsbehoefte per 100 m 2
Beteelbare oppervlakte
bij 1500 uur arbeid
Vergoeding voor 1500 uur arbeid
1962
1963
1964
Gemiddeld
Vergoeding voor 1uur arbeid
1962
1963
1964
Gemiddeld

Herfstkomkommers

Herfsttomaten

Herfstsla

Troschrysanten

Doortelen
na 10-7
tot 30-9

1500 uur
40 uur

1500 uur
32 uur

1500 uur
20 uur

1500 uur
30 uur

1500 uur
27 uur

3750 m 2

4700 m 2

7500 m2

5000 m 2

5550 m 2

ƒ 7.688 —
„5.813 —
„4.875 —
„6.125 —

ƒ 7.567,—
„ 3.807 —
„ 10.387 —
„ 7.253 —

ƒ 8.775 —
„ 7.275 —
„ 10.275,—
„ 8.775 —

ƒ 6.200 —
„ 3.700 —
„ 5.700 „ 5.200 —

ƒ 6.494 —
„ 7.326 —
„ 5.939 „ 6.586 —

ƒ5,12
„3,87
» 3,25
„ 4,08

ƒ5,04
„ 2,54
„ 6,92
„4,82

ƒ5,85
„ 4,85
„ 6,85
„5,85

ƒ4,13
„ 2,47
„ 3,80
„ 3,47

ƒ4,33
„ 4,88
„ 3,96
„ 4,39

Herfsttomaten

Herfstsla

Troschrysanten

Doortelen
na 10-7
tot 30-9

2400 uur
40 uur

2400 uur
32 uur

2400 uur
20 uur

2400 uur
30 uur

2400 uur
27 uur

6000 m 2

7500 m 2

7500 m 2

7500 m2

7500 m 2

ƒ 12.300,—
„ 9.300 —
„ 7.800 —
„ 9.800 —

ƒ 12.075,—
„ 6.075 —
„ 16.575,—
„11.575 —

ƒ 8.775,—
„ 7.275,—
„ 10.275„ 8.775,—

ƒ 9.300 —
„ 5.550 —
„ 8.550 —
„ 7.800 —

ƒ 8.775 —
„ 9.900 —
„ 8.025 —
„ 8.900,—

ƒ5,13
„ 3,87
„ 3,25
» 4,08

ƒ5,03
„ 2,53
„ 6,90
„ 4,82

ƒ3,65
„ 3,03
„ 4,28
„ 3,65

ƒ3,87
„2,31
„ 3,56
„ 3,28

ƒ3,65
„4,13
„ 3,34
„ 3,71

Tabel 5 Beloning per uur arbeid bij 2400 beschikbare uren.
Herfstkomkommers
Beschikbare arbeid
Arbeidsbehoefte per 100 m 2
Beteelbare oppervlakte
bij 2400 uur arbeid
Vergoeding voor 2400 arbeid
1962
1963
1964
Gemiddeld
Vergoeding voor 1uur arbeid
1962
1963
1964
Gemiddeld

arbeid het meest benadert. Omdat ook bij herfstteelten specialisatie haar voordelen heeft, is het
zeker dienstig om het aantal teelten tot een minimum te beperken.
Conclusie
De keuze van een herfstteelt moet bepaald worden
aan de hand van de beschikbare arbeid en de ver-
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goeding die men hiervoor mag verwachten. De
vergoeding per uur arbeid daalt door een overschot
aan arbeid, maar ook door een tekort hieraan.
Tevens kan de vergoeding beïnvloed worden door
de factoren 1 t/m 6. Deze beïnvloeding is afhankelijk van de gevoeligheid van de teelt. Het blijkt
dat bij een volledige benutting van alle arbeid de

herfstslateelt gemiddeld de hoogste arbeidsvergoeding heeft gegeven over de jaren 1962, 1963
en 1964. Bij een herfstslateelt ontstaat echter ook

Afb. 2 De teelt van herfstkomkommers

het gemakkelijkst een arbeidsoverschot, waardoor
de arbeidsvergoeding al vrij snel kan dalen tot,
of beneden het niveau van andere herfstteelten.

vraagt de meeste arbeid.
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1. ARBEIDSKUNDIGE VOORLICHTING
Van de mogelijkheid tot arbeidskundige voorlichting wordt steeds meer gebruik gemaakt. Bij
het inrichten van nieuwe bedrijven, maar ook het
verbeteren van bestaande bedrijven, komen vele
vraagpunten naar voren. Zo werd in veel adviezen
antwoord gegeven op de vraag, waar de sorteerruimte het best kan worden geplaatst en welke
afmetingen nodig zijn. Vaak echter ook vragen over
het plaatsen van sorteertafels en de plaats van een
koelcel. Waar komt het hoofdpad te liggen, buiten
of onder glas, aan de zijkant of in het midden?
Ook over transportmiddelen kwamen veel vragen
binnen met betrekking tot arbeidsbesparing; zijn
nieuwe ontwikkelingen gaande? Werkmethoden
worden vergeleken en de meest energie-besparende
methode wordt gepubliceerd en/of geadviseerd om
toe te passen.
Er werd verder veel werk aan onderzoek verricht
om te komen tot betere werkmethoden, die het
mogelijk maken om met minder inspanning meer
arbeid te produceren. Op enkele bedrijven is een
organisatieonderzoek aan de gang. Hier worden
naast vergelijkingen van werkmethoden, normtijden
verzameld om met behulp hiervan cijfermatig arbeidsbegrotingen te maken, afstemmingen voor
machines en werktuigen te berekenen en verliezen
in de arbeidsprestaties te voorkomen. Spoedig zullen van diverse teelten zgn. normtijdenbladen verschijnen, waarvan de praktijk gebruik kan maken.
De steeds schaarser en duurder wordende handenarbeid maakt het noodzakelijk aan de bovengenoemde zaken de volle aandacht te blijven
schenken.
2. BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK
Hoewel de bedrijfseconomie voor velen in de tuinbouw nog een moeilijke materie is, neemt de belangstelling hiervoor toch sterk toe; zo zelfs, dat
door het Proefstation en de Voorlichtingsdienst in
het afgelopen jaar moeilijk aan alle wensen kon
worden voldaan.
De toename van 3 tot 6 boekhoudbureaus voor
verwerking van bedrijfseconomische boekhouding
vergde, ter bevordering van de zeer gewenste vergelijkbaarheid, extra coördinatiewerk.
Als gevolg van het prille stadium waarin de be-
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drijfseconomische boekhoudingen in de tuinbouw
verkeren, is nog veel onderzoek naar de juiste en
zo betrouwbaar mogelijke verwerking van de gegevens noodzakelijk. In 1965 konden de meest
noodzakelijke gegevens aan de belanghebbende
boekhoudbureaus worden verstrekt.
In samenwerking met het boekhoudbureau van de
L.T.B, konden zes bijeenkomsten van tuinders met
een bedrijfseconomische boekhouding worden gehouden. De algemene tendens zowel als de bijzonderheden die bij vergelijkingen van boekhoudingen
kenbaar worden, kunnen groot individueel en algemeen nut hebben
In het Westland kon op twee plaatsen een begin
worden gemaakt met een onderzoek ten behoeve
van de Streekverbetering Westland. Dit onderzoek
vindt plaats in nauwe samenwerking met het Landbouw Economisch Instituut. In de Mededelingen
van het Proefstation wordt een economische rubriek
bijgehouden.
Het aantal artikelen en lezingen op bedrijfseconomisch gebied was groot. Een begin werd gemaakt
met een bedrijfseconomische cursus van vier avonden, waarvoor zeer veel belangstelling bestaat. Deze
cursus wordt op vier plaatsen gehouden. Daarnaast
worden nog drie bedrijfseconomische cursussen van
12 avonden gegeven.
In het afgelopen jaar werd naar het volgende een
onderzoek ingesteld:
1. Oorzaak van de matige prijzen van stooktomaten.
2. Mogelijkheden van gebruik van aardgas in het
Zuidhollandse Glasdistrict.
3. Opbrengst en kosten van herfstteelten en de
factoren waardoor deze beïnvloed kunnen worden.
4. Kosten van volledig en halfautomatisch luchten.
5. Kosten van gebruik van regenautomaten en
concentratiemeters.
Een grote steun voor het werk van de bedrijfseconomische afdeling was de nauwe band met het
Landbouw Economisch Instituut, in de persoon van
de heer J. v. d. Does, door deze instelling bij het
Proefstation gedetacheerd. Veel van het onderzoek
is hoofdzakelijk door hem verricht. Des te meer is
het te betreuren dat hij per 1 december het L.E.I.
en daarmee het Proefstation heeft verlaten.

3. VEILINGOMZETTEN I N HET GEBIED
Het was een gelukkig verschijnsel, dat de veilingomzetten in 1965 een niet onbelangrijke stijging
vertoonden. Deze was ook zeker noodzakelijk,
vooral als we letten op de stilstand in omzetstijging
in 1964, de sterk gestegen kosten in de laatste twee
jaren en de uitbreiding en intensivering van de
opstanden. Toch was 1965 voor vrij veel bedrijven

minder gunstig. Met name was dit het geval voor
de bedrijven met overwegend stooktomaten.
Daarentegen waren de uitkomsten van de koude
tomaten belangrijk beter; ook de komkommers
brachten flink wat geld in het laatje. Dat de
bloementeelt zich sterk uitbreidt, komt opnieuw in
de cijfers naar voren.
De omzetcijfers van de in ons gebied voorkomende
veilingen staan in onderstaande tabel vermeld.

Kring
1964
53.588.000—
42.610.000,—
21.848.000,—
20.278.000,—
6.504.000 —
11.203.000—

Rotterdam (Coöp.)
Delft
Pijnacker
Berkel
Veur
Leiden

f
))

Kring totaal

ƒ 156.031.000—
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»

ƒ
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)>
1»

»

1965
58.000.000,—
49.232.000—
23.404.000—
21.481.000—
7.290.000—
13.238.000,—

+f
+„
+„
+„
+„
+„

Verschil
4.412.000,—
6.622.000—
1.556.000 —
1.203.000 —
786.000—
2.035.000—

ƒ 172.645.000—

+ ƒ 16.614.000,—
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„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ƒ 30.085.000—

Westland
\)^pct-pi-lpp

ƒ
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Kwintsheul
Poeldijk
T
noçHiimpn
IJUUJUUUICH

Naaldwijk
Wateringen
's-Gravenzande
Honselersdijk

1)
»ï

„
,,
5»

39.032.000,—
26.091.000—
23.026.000—
21.417.000—
20.000.000,—
20.575.000—
16.581.000—
14.635.000,—
14.451.000,—
9.458.000,—
6.828.000—
5.665.000,—

46.935.000—
28.347.000—
26.211.000—
22.863.000—
22.027.000,—
22.124.000—
20.573.000,—
15.389.000—
16.841.000,—
11.619.000,—
8.420.000—
6.495.000—

ƒ

„
„
„
"

7.903.000—
2.256.000,—
3.185.000 —
1.446.000—
2.027.000—
1.549.000 —
3.992.000—
754.000—
2.390.000,—
2.161.000,—
1.592.000 —
830.000—

Woutersweg
Maasland
Zwartendijk

»>
>>
»

Westland totaal

ƒ 217.759.000,—

ƒ 247.844.000—

+

C.C.W.S.
Poeldijk
Berkel

f
)»

ƒ 41.535.000—
„ 1.592.000—
„ 3.883.000—

+ f 11.780.000,—
+ >» 444.000—
783.000,—
+

Totaal

ƒ 35.003.000—

f 48.010.000,-

+ ƒ 13.007.000,-

Bloemen

ï)

30.755.000—
1.148.000 —
3.100.000,—

ï»
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4. KREDIETREGELINGEN
Het aantal aanvragen voor borgstelling door het
Borgstellingsfonds voor de Landbouw bewoog zich
in stijgende lijn. Tegenover 395 aanvragen in 1964
kwamen in 1965 439 aanvragen binnen. Daarbij
waren veel aanvragen voor opheffing liquiditeitstekort, waarvan er 61 werden toegewezen; 40 uit
het Westland met een bedrag van ƒ 538.000,—
en 21 uit de Kring voor een totaalbedrag van
ƒ 294.000,—. Van het aantal nog te behandelen
aanvragen (zie tabel) heeft het merendeel betrekking op liquiditeitstekorten, welke aanvragen
zijn aangehouden in verband met een te treffen
regeling met leveranciers van olie. Het is ni. de
bedoeling, dat de handelaren een overeenkomst
aangaan tot het financieren van zgn. „oude olieschuld".
Ten aanzien van het totale aandeel van het Borg-
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stellingsfonds in de kredietverlening is er, ondanks
meer aanvragen, toch een teruggang te zien en wel
ten bedrage van bijna 3 miljoen gulden. De bedrijfsomstandigheden hebben hiertoe ongetwijfeld
aanleiding gegeven.
Overzicht aanvragen bij

Aantal aanvragen
Waarvan
goedgekeurd
Aandeel Borgstellingsfonds in
milj. guldens
l

Borgstellingsfonds.

1962

1963

1964

1965

180

261

392

439

153

234

322

2651)

2,7

5,9

) Nog in behandeling 82 aanvragen.

10,1

7,3
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Aardappel

154.

Andijvie

35, 99, 152, 153, 166.

Anjer

37, 41, 120, 162.

Bleekselderij

137.

Bloemkool

35, 74, 139, 166

Boon

74, 139.

Chrysant

36, 101, 107, 119, 127, 155, 162.

Druif

36, 101, 166

Fresia

37, 119, 150, 162.

Gerbera

37.

Iris

119.

Komkommer

32, 64, 70, 94, 95, 96, 105, 106, 116, 124, 125, 133, 145, 151,
152, 153, 154, 162, 163, 166, 183, 199.

Koolrabi

72.

Leeuwebek

129, 140.

Meloen

29, 33, 65, 98, 116, 134, 153.

Paprika

34, 73, 97, 105, 111, 112, 125, 135.

Peen

72, 150, 162.

Perzik

36, 101, 164.

Prei

36, 100.

Pruim

36, 101.

Radijs

139, 154, 155.

Roos

37.

Schorseneer

162.

Sla

34, 62, 65, 70, 71, 73, 74, 75, 85, 98, 106, 116, 118, 127, 135,
136, 137, 150, 152, 163, 164, 166, 167, 199.

Snijgroen

37.

Spinazie

35, 140, 152, 155.

Spruitkool

35, 100, 154, 155, 162.

Tomaat

29, 31, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 75, 89, 93, 105, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 117, 118, 123, 124, 132, 143, 150, 151, 152,
153, 155, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 189, 199.

Tulp

119.
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