PROEFSTATION VOOR DEGROENTENEN FRUITTEELT ONDER GLAS
NAALDWIJK

ALGEMENE LEDENVERGADERING
van de „ V e r e n i g i n g Proefstation voor de G r o e n t e n - en Fruitteelt
onder glas" te Naaldwijk op Dinsdag 4 M a a r t 1 9 5 2 , des
avonds o m 7 uur, in „Plaats Lommerrijk", Straatweg 9 9 te
Rotterdam (N.) (Hillegersberg) (aansluiting W.S.M.-bus bij het
D.P.-station op lijn 14).
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PROEFSTATION
VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS

A. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER OVER HET
JAAR 1951.
Het Bestuur is als volgt samengesteld:
W. Verheul, Wassenaar, Ere-Voorzitter.
J. Middelburg, Naaldwijk, Voorzitter.
N. J. A. v. Dijk, Loosduinen, Secretaris-Penningmeester.
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, Lid Dagelijks Bestuur.
J. Barendse, Poeldijk.
B. Havenaar, Berkel.
A. J. Hendriks, Leidschendam.
Joch. v. d. Hout, Maasdijk.
P. de Jong, 's-Gravenzande.
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker.
A. A. v. Oosten, Schipluiden.
Ph. N. v. Ruijven, Rijswijk.
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande.
J. v. Steekelenburg, Kwintsheul.
N. J. v. Uffelen, Maasland.
C. v. Vliet, Voorschoten.
L. v. Woerden, Naaldwijk.
Algemeen overzicht.
Op Dinsdag 27 Februari 1951 had de Algemene Ledenvergadering plaats in Den
Haag. Als belangrijk agendapunt werd in deze vergadering behandeld het bestuursvoorstel tot plaatsing van het kapitaal van de voormalige Afdeling Verkoop op de
Balans van het Proefstation en dit kapitaal renteloos ter beschikking te stellen aan
de Coöp. Ver. v/h Verkoopafdeling van de Proeftuin Z.-H. Glasdistrict. Na een uitvoerige discussie werd het bestuursvoorstel met meerderheid van stemmen aangenomen.
Doordat het aftredende • bestuurslid de heer P. Bregman te Pijnacker zich niet
herkiesbaar stelde, werd in diens plaats de heer C. L. J. Kerklaan te Pijnacker
gekozen. Een woord van dank aan de heer Bregman, die sinds 1939 deel uitmaakte
van ons Bestuur, voor zijn werkzaamheid in het belang van onze instelling, is hier
zeer zeker op zijn plaats. De overige aftredende bestuursleden, de heren J. Barendse,
N. P. v. d. Berg en Jac. Sonneveld, werden herkozen.
In genoemde Jaarvergadering deelde de Voorzitter mede, dat het Bestuur besloten
had, om, gezien de hoge bedragen, die aan de eventuele stichting van een demonstratiebedrijf in de Kring ten koste moeten worden gelegd, deze plannen voorlopig
op te schorten. Aan de daartoe ingestelde Commissie werd dank gebracht voor het
door haar verrichte werk.
Het dagelijks bestuur vergaderde ééns per 2 à 3 weken, terwijl het voltallige bestuur
viermaal in 1951 bijeenkwam.
Het ledenoverzicht geeft momenteel de navolgende cijfers:
Leden Bondsveilingen
Leden Kringveilingen
Overige leden

1948
3455
2450

1949
3501
2524

1950
3516
2391

1951
3307
2263

1952
3396
2276

275

455

472

494

473

6180

6480

6379

6064

6145

Onderzoek.

Zoals uit het desbetreffende rapport verderop in dit Jaarverslag valt te lezen, nam
de belangstelling voor het chemisch grondonderzoek nog steeds toe, zodat alle krachten verzameld moesten worden om te zorgen, dat de verzending van de adviezen
geen al te grote stagnatie ondervond. Het aantal bepalingen voor de practijk kon

in 1951 uitgebreid worden met de cijfers voor Al en Fe, daar de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren thans wettigden, om deze cijfers in het advies te betrekken. Ongetwijfeld betekent deze uitbreiding weer een stap verder, teneinde het
bemestingsadvies vollediger te kunnen uitbrengen.
De afdeling Bodemkartering leed een gevoelig verlies door het vertrek naar Canada
van de hoofdassistent R. M. Eising. De heer Eising werd bij de oprichting van deze
afdeling direct ingeschakeld en daardoor had hij zich volledig gespecialiseerd voor
de bedrijfskartering. Het inwerken van een opvolger vergt vrij veel tijd, hetgeen
des te meer nijpt, daar de aanvragen om advies van deze afdeling onverminderd
binnenkomen. Niettemin zeggen wij vanaf deze plaats de heer Eising dank voor
het vele fundamentele werk, dat 'hij in zijn functie heeft verricht en wensen hem
op zijn verdere levensweg alle goeds toe.
Evenals in 1950 bracht het verziltingsvraagstuk in 1951, dank zij de natte zomer,
geen grote moeilijkheden. De contrôle op het zoutgehalte bleef gehandhaafd en de
uitslagen werden telkens bekend gemaakt.
De personeelsbezetting op de verschillende afdelingen onderging enkele wijzigingen,
waarbij genoemd moet worden het vertrek van mej. G. Beekenkamp door haar
huwelijk met haar opvolger Ir. Bravenboer. Mej. Beekenkamp, die de beproeving
van de bestrijdingsmiddelen tot haar taak had, heeft veel belangrijk werk kunnen
doen en haar adviezen werden alom gewaardeerd. Voor haar werkzaamheid aan
onze instelling past hier een hartelijk woord van dank.
Ook mej. J. Camfferman, die naar Nieuw-Zeeland vertrok, zij hier een hartelijk
woord van dank gebracht voor haar langdurige werkzaamheid op ons Proefstation.
Zoals gebruikelijk vindt U in dit Jaarverslag een kort resumé van de diverse proeven en waarnemingen. Voor die leden, die omtrent één of meer onderwerpen nader
geïnformeerd willen zijn, liggen de uitgebreide verslagen altn'd ter inzage op de
bibliotheek.
Voorlichting.
Het assistentencorps onderging enige wijzigingen, doordat de heren Flinterman,
Weerdenburg en Houweling emigreerden naar Canada. Ook deze heren willen wij
dank zeggen voor hun werkzaamheid. Als opvolgers traden in dienst de heren de
Kleine, v. Gaaien en Bettink. Deze laatste werd belast met de bloementeelt in het
Westland, daar de heer v. d. Nes het gehele ambtsgebied niet alleen meer kon
bearbeiden.
Evenals in 1950 werd door de assistenten medewerking verleend aan een tomatenrassenproef, doch ditmaal voor stooktomaten. Nadat de resultaten eerst werden
besproken in een onderlinge bijeenkomst van kwekers-deelnemers, assistenten en
verdere medewerkers, vond op 29 October 1951 te Delft weer een tomatenmiddag
plaats, waarvoor een flinke belangstelling bestond.
Het in 1947 gestichte Fruitteelt-demonstratiebedrijf in de Lier heeft zich thans zover
ontwikkeld, dat wij de leden, die belangstelling hebben voor de fruitteelt buiten,
adviseren daar eens een kijkje te nemen, na overleg met het Proefstation.
Met de inventarisatie van de tuinbouw in ons werkgebied, in verband met de
uitbreidingsplannen der Gemeenten, werd voortgegaan.
Over de belichtingstechniek van kaskomkommers werd op 6 November 1951 te
Loosduinen een praatmiddag georganiseerd.
Van de spreekuren op het Proefstation op Maandag-, Woensdag- en Vrijdagmorgen
wordt steeds een flink gebruik gemaakt. Het verdient dan ook voor de tuinders
aanbeveling om op deze spreekuren te komen, daar men dan het vlotst kan worden
geholpen.
Met de uitgave van de Maandelijkse Mededelingen werd voortgegaan. De wens van
de Directeur, geuit in het vorige Jaarverslag, dat dit orgaan meer als een direct
contactorgaan zou uitgroeien, door de medewerking van de leden zelf, ging evenwel
nog niet in vervulling.
In 1951 kwam de nieuwe kleurenfilm „Met de grondboor op zoek naar verleden en
heden" gereed. Hierin wordt een indruk gegeven van het ontstaan en de geaardheid
van de bodem en van de betekenis van het profielonderzoek bij de uitoefening der
verschillende cultures. De eerste vertoning vond plaats na afloop van de Jaarvergadering op 27 Februari 1951. Vastgesteld kan worden, dat deze film als
zodanig uitstekend is geslaagd en het woord van hulde aan de heren Ir. v. d. Kloes,
J. C. v. Leeuwen en J. Jansen, door de Voorzitter na afloop gebradht, was zeer zeker
verdiend. Het is niet gelukt om in 1951 het bij deze film behorende gesproken woord
op de band vast te leggen, maar zeer binnenkort zal ook dit een feit zijn. De film
heeft al diverse malen gedraaid tijdens vergaderingen. Hieronder volgt een overzicht
van de in 1951 gehouden lezingen en korte cursussen.
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De adressen van de rayonassistenten met hun werkgebied volgen hieronder:
G. H. M. Bless, Beatrixstraat 11, De Lier.
P. v. Daalen, Dorpsstraat 31, Bergschenhoek.
H. J. v. Gaaien, Naaldwijkseweg 40, 's-Gravenzande.

De Lier. Tel. 01745 no. 528.
Berkel.
Maasland.

G. J. Heesen, Julianastraat 47, Poeldijk.
A. P. de Kleine, Tweemolentjeskade 73, Delft.
P. A. Kruijk, v. d. Goesstraat 42, Honselersdijk.
A. Markus, Buttervlietstraat 40c, Rotterdam.
D. de Mos, Geest-weg 10, Naaldwijk.
L. G. Nederpel, Vreeswijkstraat 821, Den Haag.
D. Rodenburg, Vlielandseweg 121, Pijnacker.
D. de Ruiter, Hulkstraat 27B, Rotterdam.
B. Steenbergen, Goudenregenlaan 30, Delft.
W. Stokdijk, Julianastraat 55, Wateringen.
P. Vermaat, Hazelaarstraat 17, Monster.
R. v. d. Zande, Kwak 13, Wateringen.
E. v. Zanten, Maasdijk 53, 's-Gravenzande.
Verder zijn in dienst:
H. N. J. Debets, Choorstraat 67, Monster.
J. de Bloois, Zuidweg 38, Naaldwijk.
Sj. Vriend, Veurse Straatweg 218, Leidschendam.
A. G. A. v. d. Nes, Rederijkerstraat 95, Den Haag.
F. J. Bettink, Oudemansstraat 336, Den Haag.
H. Kooyman, Veenendaalkade 351, Den Haag.
L. v. d. Wijden, Groeneweg 28a, 's-Gravenzande.
C. Noordanus, Voorweg 91, Zoetermeer.

Poeldijk. Tel. 01749 no. 3045.
Den Hoorn.
Honselersdijk. Tel. 01740
no. 4302.
Rotterdam.
Naaldwijk.
Loosduinen.
Veur.
Rotterdam.
Delft.
Kwintsheul. Tel. 01742 no. 357.
Monster.
Wateringen. Tel. 01742 no. 403.
's-Gravenzande.
Hoofdassistent Ie klas.
Tel. 01749 no. 3332.
Hoofdassistent Westland.
Tel. 01740 no. 4545.
Hoofdassistent Leiden.
Hoofdassistent Bloemen- en
Bollenteelt. Tel. 01700 no.
323574.
Assistent Bloemen- en Bollenteelt.
Hoofdassistent Motortechniek.
Assistent fruitteelt open grond.
Assistent stooktechniek,
Tel. 124.

Op het Proefstation zijn werkzaam:
1. Afdeling Grondonderzoek
Ir. L. J. J. V. d. Kloes,
Ir. J. v. d. Ende,
Jac. C. v. Leeuwen,
Th. Strijbosch,
T. Dijkhuizen,
C. Meyer,
Mej. M. Hilkemeyer,
M. Mostert,
M. Q. v. d. Meys,
F. Hilkemeyer,
Mej. W. Snoek,
8 Laboranten.
II. Plantkundige afdeling.
Ir. IJ. v. Koot,
Ir. A. de Zeeuw,
Ir. L. Bravenboer,
Mej. W. M. Th. J.
de Brouwer,
H. J. M. v. Dorst,
D. v. Staalduine,
J. H. Groenewegen,
W. den Boer,
Mej. H. Hopman,
8 Laboranten.
III.

en Bodemkartering.
Grondonderzoek en bodemkartering.
Grondonderzoek en bodemkartering.
Hoofdassistent bodemkartering.
Assistent bodemkartering.
Assistent bodemkartering.
Assistent bodemkartering.
Hoofdassistente bemestingsadviezen.
Assistent bemestingsadviezen.
Assistent bemestingsproeven.
Tekenaar bodemkartering.
Chef-laborante.

Virusziekten en physiologische ziekten.
Plantenveredeling en phaenologie.
Beproeving bestrijdingsmiddelen.
Plantenziekten.
Beproeving groeistoffen.
Hoofdassistent selectie- en cultuurproeven.
Hoofdassistent selectie- en cultuurproeven.
Assistent plantenziekten.
Chef-laborante.

Onderwijs.

K. Kievit,
G. Blom,
M. Jochemsen,

Leraar.
Leraar.
Leraar.

IV. Administratie en Technisch personeel.
S. M. v. Guilik,
Administrateur.
G. H. Ordelman,
Kantoorchef.
G. Beerling,
Bibliotheekbeambte.
Mevr. L. E. C. v. Bovene, TekenareS.
J. Jansen,
Fotograaf.
F. Storm,
Amanuensis.
J. v. Cranenburgh,
2e Amanuensis.
L. J. R. Cornelissen,
Timmerman.
H. v. Pelt,
Schilder.
5 Schrijfsters en 1 schrijver.
2 Werksters.
V.

Tuin.

H. H. v. Holsteijn,
Chef.
W. Bongers,
Ie knecht.
10 Tuinknechts, 2 leerlingen.
Onderwas.
Rijkstuinbouwschooï.
Na een lange tijd van voorbesprekingen was het op 11 September zo ver, dat de
Rijkstuinbouwschooï te Naaldwijk officieel door de plv. Directeur van de Tuinbouw,
Ir. F. W. Honing, kon worden geopend. Voor deze opening bestond grote belangstelling uit het gehele ambtsgebied, waaruit geconstateerd kan worden, dat de
doelstelling, n.1. een streekschool, inderdaad verwezenlijkt zal kunnen worden. De
school startte met de Ie voorbereidende klasse, waarvoor zich 17 leerlingen, verspreid over het ambtsgebied, aanmeldden. De leerjaren van de school zullen uit
2 voorbereidende klassen bestaan, gevolgd door 3 normale leerjaren, waaraan eventueel nog 1 jaar als topklasse toegevoegd wordt. Mocht dit alles werkelijkheid
worden, dan is er een mogelijkheid voor aansluiting bij de opleiding aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Uit deze opzet volgt, dat deze school een middelbare opleiding bedoelt te geven, zodat zij, die de school met goed gevolg doorlopen
hebben, in staat zijn later leidinggevende functies te bekleden in onze tuinbouw en
de talrijke daarmede verbonden instellingen. Als toelatingseis voor het eerste leerjaar der werkelijke school wordt het diploma M.U.L.O. B of 3-jarige H.B.S. gesteld.
De twee voorbereidende jaren zijn bedoeld om de leerlingen op bedoeld peil te brengen. Als leerkrachten worden uitsluitend middelbaar bevoegde krachten aangesteld.
Uit een en ander volgt, dat alleen leerlingen met goede aanleg in staat zullen zijn
het onderwijs te volgen. Voor tuinderszoons, die naar een H.B.S. of Gymnasium zullen gaan, dient ernstig te worden overwogen, of deze school niet de meest
geschikte zal zijn, opdat het ideaal: „Het intellect van de streek blijft behouden voor
de streek", werkelijkheid zal worden. De toegang tot de eerste voorbereidende
klasse staat open voor leerlingen, die met goed gevolg 6 klassen van de lagere
school hebben doorlopen, terwijl ook goede leerlingen van de lagere tuinbouwscholen
ingeschakeld kunnen worden.
De Commissie van Toezicht bestaat uit de volgende heren:
S. Hogenboom,
Burg. van Naaldwijk, Voorzitter.
M. P. A. Meissen,
Burg. van Wateringen, Secretaris.
B. Havenaar,
Berkel.
M. de Koning,
Monster.
J. J. Schuyt,
Leidschendam.
Jac. Sonneveld,
's-Gravenzande.
W. Sonneveld,
Pijnacker.
Als Directeur fungeert ambtshalve de Rijkstuinbouwconsulent. Als eerste vaste
leraar werd de heer M. Jochemsen aangesteld, terwijl per 1 April 1952 de heer
J. Touwen eenzelfde functie hoopt te aanvaarden. De leraren in algemene dienst,
de heren G. Blom en K. Kievit zijn tijdelijk bij het onderwijs ingeschakeld. Het ligt
in de bedoeling om per 1 September 1952 een derde vaste leraar aan te stellen,
wanneer een nieuwe voorbereidende klasse wordt gevormd. De eerste klasse van
de werkelijke school zal dus per 1 September 1953 kunnen beginnen.
Tuinbouwvakschool voor de Westïandse Teelten.
De eindles van het cursusjaar 1949—1951 vond op' 3 April plaats, waarbij aan 33
leerlingen het diploma kon worden uitgereikt. Per 1 September 1951 startte de
nieuwe cursus met 24 leerlingen.

Tijdens de cursus 1950—1952 werden door de volgende personen de daarbij vermelde
vakken gedoceerd:
Fruitteelt:
J. de Bloois, H. N. J. Debets, L. v. d. Wijden.
Groenteteelt:
Sj. Vriend.
Bloementeelt:
A. G. A. v. d. Nes.
Bloembollenteelt:
A. G. A. v. d. Nes.
Natuurkunde:
G. Blom.
Plantkunde:
K. Kievit.
Plantenziekten:
K. Kievit.
Dierkunde:
G. Blom.
Kennis van de grond:
Ir. L. J. J. v. d. Kloes.
Bemestingsleer:
Ir. L. J. J. v. d. Kloes.
Scheikunde:
K. Kievit.
Engels:
G. Blom.
Economie:
K. Kievit.
Verwarmingstechniek:
C. Noordanus.
Tuinbouwtechniek:
H. Kooyman.
Kassenbouw:
C. Noordanus.
Fruitteeltvakschool.
Nadat enige jaren voor deze school onvoldoende aanmeldingen binnenkwamen, zodat
er geen nieuwe cursus kon worden begonnen, stemt het thans tot voldoening te
kunnen mededelen, dat per 12 December 1951 weer een nieuwe cursus kon starten
met 11 leerlingen en 1 toehoorder. De lessen aan deze school worden verzorgd door:
Ir. A. de Zeeuw:
Plantkunde.
Ir. IJ. v. Koot:
Plantenziekten.
Ir. L. J. J. v. d. Kloes:
Bodem- en bemestingsleer.
Ir. L. Bravenboer:
Dierkunde.
L. v. d. Wijden:
Fruitteelt.
H. Kooyman:
Motortechniek.
Lascursussen.
De belangstelling voor deze cursussen blijft onverminderd voortduren. De eindlessen
vonden op 12 April en 1 Mei 1951 plaats, terwijl per 5 November 1951 de nieuwe
cursussen konden starten met een totaal van 41 leerlingen.
Motorcursussen.
Ook deze cursussen konden weer worden georganiseerd en momenteel wordt op
3 plaatsen een dergelijke cursus gehouden. Het totaal der cursisten bedraagt 55
leerlingen.
Lagere Tuinbouwscholen.
Het totaal der Lagere Tuinbouwscholen in het ambtsgebied bleef op 9 gehandhaafd.
Ook deze scholen mogen zich in een blijvende belangstelling verheugen.
AIgemene
Tuinbouwwintercursussen.
Er werden 28 Algemene Tuinbouwwintercursussen en 15 cursussen voor volwassenen
gegeven met een totaal van 1064 leerlingen.
Cursus
Tuinbouwvakonderwijser.
Na afloop van het examen Ie gedeelte, dat 20 t/m 23 Februari 1951 werd afgenomen,
v/erd deze cursus voor groente- en fruitteelt te Naaldwijk voortgezet met in totaal
21 leerlingen.
Publicaties.
De serie „Publicaties van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder
Glas" werd uitgebreid met de volgende nummers:
No 25. Ir. J. M. Riemens, Verzouting en verdroging in het Westen van Nederland,
meer in het bijzonder in het Westland.
No 26. Ir. W. A. Wiebosch, Ir. IJ. v. Koot en Drs. L. E. v. 't Sant, Hartloosheid
en klemhart bij bloemkool.
No 27. Ir. IJ. v. Koot en Ir. A. de Zeeuw, De groenteteelt, in het bijzonder onder
glas, in West-Duitsland.
In de vakbladen verschenen de volgende artikelen door onze medewerkers:
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Schrijver (ster)

Vakblad

1. Jan.

J. H. Groenewegen

Tomaat.
Groenten en Fruit

2. Jan.

Groenten en Fruit

3. Jan.

Ir. L. J. J. v. d.
Kloes en Jac. C.
v. Leeuwen.
D. de Ruiter

4. Febr.

A. Markus

Groenten en Fruit

5. Mrt

Mj. J. Camfferman

Groenten en Fruit

6. Apr.

J. H. Groenewegen

Groenten en Fruit

7. Api'.
8. Apr.

P. A. Kruyk
J. H. Groenewegen

Boer en Tuinder
Groenten en Fruit

9. Juni

Ir. J. M. Riemens
en R. v. d. Zande

Groenten en Fruit

10. Juli

D. de Ruiter en
E. v. Zanten
M. Q. v. d. Meys
en W. den Boer
A. Markus en
J. H. Groenewegen
Ir. L. Bravenboer

Groenten en Fruit

Groenten en Fruit

15. Oct.
16. Oct.

J. H. Groenewegen
en A. Markus
J. H. Groenewegen
Jac. C. v. Leeuwen

17. Oct.

C. Noordanus

Groenten en Fruit

18. Oct.

Groenten en Fruit

19. Oct.

Ir.J.M.Riemens en
J. H. Groenewegen
J. H. Groenewegen

20. Dec.

J. H. Groenewegen

21. Apr.
22. Mei

H. N. J. Debets
D. v. Staalduine

Groenten en Fruit
Druif.
Groenten en Fruit
De Tuinderij

23. Nov.

E. v. Zanten

Groenten en Fruit

24. Dec.

W. Stokdijk en
H. v. Gaaien

Groenten en Fruit

25. Jan.

R. v. d. Zande

Perzik en pruim.
Groenten en Fruit

26. Mrt

J. de Bloois

Groenten en Fruit

27. Mrt

G. J. Heesen

Groenten en Fruit

28. Mei

D. de Mos

Groenten en Fruit

29. Juli
30. Aug.

D. de Mos
Ir. A. de Zeeuw
en D. de Mos

Groenten en Fruit
Groenten en Fruit

No. Mnd

11. Juli
12. Oct.
13. Oct.
14. Oct.

Groenten en Fruit

Groenten en Fruit
Groenten en Fruit
Groenten en Fruit

Groenten en Fruit
Groenten en Fruit

Groenten en Fruit

Onderwerp

Tweede rassenproef koude tomaten.
Tomatenrassenproef.
Verzorging van de tomatenplanten.
Opnieuw de vruchtzetting bij
tomaten.
Het voorkomen van virusziekten bij tomaat.
Kwekers, let op de vruchtzetting van Uw stooktomaten.
Opgroeiende tomaten.
Hoe voorkomen we meeldauw
in tomaten?
De keur op groenten in het
algemeen en die op tomaten
in het bijzonder.
Tomatenziekten, die opvallen.
Gebreksverschijnselen bij tomaten.
Ervaringen met de stooktomatenteelt in 1951.
Bodemziekten en de bestrijding.
De groei en de bloei van de
tomaten.
Rassenkeuze bij tomaten.
Hoe houden wij voor de tomaat
de grond in conditie?
Besparing van brandstof bij de
stooktomatenteelt.
Groenruggen bij tomaten.
Wat leerde de rassenproef
voor stooktomaten in 1951?
Het tomatenmozaiekvirus.
Het omenten van druiven.
Behandeling van Muscaat vóór,
tijdens en na de bloei.
Diepe grondbewerking in druivenkassen.
De snoei van de druif.

Naar een meer rendabele pruimenteelt.
De bestuiving en vruchtzetting
bij perzik en pruim onder glas.
Voorjaarsbehandeling
perzik
en pruim.
Hoe kan de bestuiving van
pruimen onder glas worden
verbeterd?
Het oculeren van perzikbomen.
Bestuiving en vruchtzetting bg
perziken.
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No. Mnd
31. Aug.
32. Dec.

Schrijver (ster)

Vakblad

Ir. A. de Zeeuw
D. de Mos

Groenten en Fruit
Groenten en Fruit

Onderwerp
Vruchtval bij perziken.
Perzik en pruim in 1951.

Komkommer.
33. Jan.

B. Steenbergen en
D. Rodenburg

Groenten en Fruit

34. Febr.

Groenten en Fruit

35. Febr.
36. Febr.

J.H. Groenewegen,
A. Markus en
B. Steenbergen
J. H. Groenewegen
Sj. Vriend

Boer en Tuinder
Groenten en Fruit

37. Febr.

D. Rodenburg

Groenten en Fruit

38. Nov.

Ir. J. M. Riemens

Groenten en Fruit

39. Nov.
40. Nov.

L. G. Nederpel
Ir. IJ. v. Koot

Groenten en Fruit
Groenten en Fruit

41. Nov.
42. Nov.

D. Rodenburg

Groenten en Fruit
Groenten en Fruit

43. Nov.
44. Nov.

A. Markus

Groenten en Fruit

Ir. A. de Zeeuw

45. Nov.

J. H. Groenewegen
B. Steenbergen

46. Nov.

A. Markus

Groenten en Fruit
Groenten en Fruit
Groenten en Fruit

Practijkervaringen bij de komkommerteelt in het vorige seizoen.
Ervaringen met het enten van
komkommers, speciaal in 1950.
Het enten van komkommers.
De ontbrekende schakel in de
strijd tegen het vruchtvuur.
Grondstomen of geënte komkommerplanten gebruiken ?
De economische betekenis van
de kaskomkommerteelt in Loosduinen.
De kaskomkommercultuur.
Belichting van kaskomkommers.
Platglaskomkommerteelt.
Een gebreksziekte in komkommers.
Het prijsverloop van paardenbroeimest.
Het enten van komkommers.
Welk broeimateriaal voor de
teelt van komkommers onder
glas?
Alarm: Vruchtvuur.

Sla.
47. Jan.
48. Apr.

J. H. Groenewegen
E. v. Zanten

De Tuinderij
Groenten en Fruit

49. Dec.

E. v. Zanten en
IJ. v. Staalduinen
D. Rodenburg en
D. de Ruiter

Groenten en Fruit

50. Dec.

Groenten en Fruit

De teeltmogelijkheden van sla.
De laatste weken van de teelt
van sla in kassen en warenhuizen.
Slateelt onder glas op lichte
gronden.
Warme platglassla.

Andijvie.
51. | Jan.

R. v. d. Zande

Groenten en Fruit

52. ! Jan.

R. v. d. Zande

Groenten en Fruit

De andijvieteelt het jaar rond
(I).
De andijvieteelt het jaar rond
(II).

Spinazie.
53. Mei

D. v. Staalduine

54. Mei

|D. v. Staalduine

'• Groenten en Fruit | Een terugblik op de vroege
; glasspinazieteelt 1951 (I).
|Groenten en Fruit I Een terublik pp de vroege
glasspinazieteelt "1951 (II).

N o . Mnd

Schrijver (ster)

Vakblad

55: Jan.

G. H. M. Bless

Bloemkool.
Boer en Tuinder

56. Sept.
57. Sept.

D. v. Staalduine
W. Stokdijk

Groenten en Fruit
Groenten en Fruit

58. Sept.

G. H. M. Bless

Groenten en Fruit

59. Sept.

Sj. Vriend

Groenten en Fruit

60. !Mei

61. IMrt

I E. v. Zanten en
W. den Boer

Onderwerp

Enige aspecten van de teelt
van bloemkool.
Bloemkoolrassen.
Ziekten bij bloemkool en de
bestrijding.
Het klemhartenprobleem bij
bloemkool.
Vorstschade bij bloemkoolplanten.

Schorseneren.
Groenten en Fruit IRondom de teelt van schorseI neren.

Aardbeien.
Mj. J.Camfferman 1 Groenten en Fruit IVruchtzetting bij aardbeien.

62. | Febr. j E. v. Zanten

Spaanse peper.
| Groenten en Fruit | Spaanse peper.

63. I Mrt

Aubergine.
! Boer en Tuinder

I R. v. d. Zande

Bloemisterij en bolgewassen.
Vakblad voor de Asparagus plumosus als snijgroencultuur.
Bloemisterij
Vakblad voor de Is de bougainvillea een bruikNes
bare potplant?
Bloemisterij
Vakblad voor de Kortedagbehandeling bij KaNes
Bloemisterif
lanchoë.
Vakblad voor de Ontsmetting van freesiaknolNes
Bloemisterij
len, die uit de verwarming
komen.
Nes
Vakblad voor de Is selecteren van chrysanten
wenselijk of noodzakelijk?
Bloemisterij

64. Febr.

L. Nederpel

65. Juni

A. G. A. v. d.

66. Juli

A. G. A. v. d.

67. Juli

A. G. A. v. d.

68. Sept.

A. G. A. v. d.

69. Mrt

L. v. d. Wijden

70. Mrt
71. Apr.
72. Mei

L. v. d. Wijden
L. v. d. Wijden
Li. v. d. Wijden

73. Juni
74. Juni

L. v. d. Wjjden
L. v. d. Wijden

75. Juni

Li. v. d. Wijden

76. Apr.
77. Apr.

De aubergine.

Vollegronds fruitteelt.
Wordt aan de windkering in
De Tuinderij
de fruitteelt voldoende aandacht besteed?
Groenten en Fruit Aprilmaand —• entmaand.
Omenten van appels en peren.
De Tuinderij
De bestrijding van vruchtDe Tuinderij
boomkanker vraagt steeds de
aandacht.
Vruchtdunnen en beurtjaren.
De Tuinderij
Groenten en Fruit Vruchtdunnen en correctie op
de snoei.
De Tuinderij
Een gevaarlijke ziekte bedreigt de vruchtbomen.

Grond en grondonderzoek.
Ir. L. J. J. v. d.
Groenten en Fruit De watervoorziening
grond (I).
Kloes
Groenten en Fruit De watervoorziening
H. Kooyman
grond (II).

in de
in de
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No. Mnd

Schrijver (ster)

78. Apr.

D. v. Staalduine

79. Mei

A. G. A. v. d. Nes

Onderwerp

Vakblad
Onkruidbestryding.
Groenten en Fruit
Vakblad voor de
Bloemisterij

80. Jan.

G. Blom

Diversen.
De Tuinderij

81. Jan.

Sj Vriend

De Tuinderij

82. Mrt
83. Mrt
84. Juni

R. v. d. Zande
P. A. Kruyk
R. v. d. Zande

Boer en Tuinder
De Tuinderij
Groenten en Fruit

85. Dec.

G. Blom

De Tuinderij

Doeltreffende
onkruidbestrflding met Shell A.D.
Onkruidbestrijding met Shell
A.D.
Enige kanttekeningen bij het
tuinbouwkundig onderzoek in
1950.
Land- en Tuinbouw in het
Oude Egypte.
Van sneeuw- tot Paasklokken.
Pasen 1951.
Oogsten, sorteren en verpakken van kasfruit.
Ervaringen bij het tuinbouwkundig onderzoek in Naaldwijk.

Financiën.
Zoals uit de hierna volgende Exploitatierekening en Balans blijkt, mocht ons Proefstation weer belangrijke subsidies van het Rijk, de Provincie, het Centraal Bureau
van Tuinbouwveilingen en de A.S.F, ontvangen. Voor deze grote steun zijn wij ten
zeerste erkentelijk.
Mede door deze steun en de contributies van onze leden was het dit jaar weer
mogelijk, om het herstelwerk in de tuin verder ter hand te nemen. Alleen door het
hand in hand samengaan van Overheidsinstanties en de Practijk zal het mogelijk
zijn om aan de noodzakelijke uitbouw van onze instelling verder te arbeiden.
De Secretaris-Penningmeester,
N. J. A. VAN DIJK.
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BALANS PER 31 DECEMBER 1951.
Bezittingen:

Schulden:

Rijkssubsidie
ƒ 22.000.—
Subs. Provincie
3.000.—
„ A.S.F
„ 1.000.—
„ Centr. Bur
„ 3.000.—
Contributie
„ 2.280.—
Kas
„
73.39
Giro
, 2.425.53
Zaden en broed
„
128.—
Fotoartikelen
„
1.—
Tuingrond
, 11.000.—
Bouwgrond
„ 14.951.—
Gebouwen
„ 60.000.—
Kassen
„
10.—
Warenhuizen
,
5.—
Verw. install
1.—
Waterleiding
,
1.—
Glas en lijsten
,
1.—
Matten
„
1.—
Tuinspoor
1.—
Debiteuren
„ 9.181.65
Brandstoffen
, 8.000.—
Meststoffen
„
1.—
Chemicaliën
,
1.—
Inv. Lab
„
1.—
Veilingfust
677.25
Aandelen Coöp. Ver. v.h.
Verk. Afd. Proeftuin ... „ 61.000.—
Te vorderen onk. auto ... „
736.85
ƒ 199.477.67
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Crediteuren
Loonbelasting
Soc. Lasten
Personeel
Belastingen
,
Bestuursonkosten
Onkosten
Waterleiding
Gas
Electriciteit
Telefoon
Bank
Hypotheek
Kapitaal
Reserve
Voorgeschr. Res. Lab.
Mededelingen

958.—
2.535.68
1.807.36
448.50
902.24
680.—
250.—
120.—
120.—
280.—
300.—
4.992.79
9.600.—
143.211.39
1.353.87
30.800.—

1.117.84

ƒ 199.477.67

J. C. BREEMAN,
Geestweg 34.

B. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE.
Naaldwijk, 28 Januari 1952.
Aan het Bestuur van het Proefstation
voor de Groenten- en Fruitteelt onder
Glas te Naaldwijk.

Mijne Heren,
Hiermede heb ik de eer Uw Bestuur te berichten, dat de controle van de Balans en
Verlies- en Winstrekening over het jaar 1951 van het Proefstation voor de groentenen fruitteelt onder glas te Naaldwijk heden door mij werd beëindigd.
De eindcontrole werd verricht in aansluiting met de driemaandelijkse kasopnemingen
en het daarbij uitgeoefende boekenonderzoek.
Over mijn bevindingen hierover werd aan Uw Bestuur regelmatig schriftelijk rapport
uitgebracht.
De contrôle is geschied door het op willekeurige tijdstippen opnemen en vergelijken
van de Kas-, Bank- en Girosaldi.
Zij vond plaats zonder voorkennis van de met de boekhouding belaste ambtenaar.
Alle bescheiden betreffende de ontvangsten en de uitgaven werden nauwkeurig nagegaan, evenals de uitgaande debiteurenrekeningen.
De ontvangsten werden op de juiste wijze geboekt bevonden met de aanwezige duplicaatkwitanties en de afrekeningen van de Bank en de Postchèque- en Girodienst.
De uitgaven konden worden gestaafd door behoorlijke kwijtingsbewijzen.
De ingekomen rekeningen wegens leveringen aan het Proefstation werden gecontroleerd op de juistheid van de te betalen bedragen en de accoordbevinding van de
Directeur.
Het in de Balans opgenomen saldo Kas ad f 73.39 werd in overeenstemming bevonden met de per 31 December 1951 afgesloten kaskaart.
Het in de Balans vermelde saldo ad f 2.425.53 van de Postchèque- en Girodienst was
geliik aan het door genoemde instelling afgegeven afrekenstaatje aan het einde van
het boeklaar..
De schuld in rekening-courant aan de Coöperatieve Boerenleenbank „De Voorschotbank" te Naaldwiik ad f 4.992.79 werd accoord bevonden met het saldo door deze
instelling verstrekt per 31 December 1951.
Als vorderingen zrin o.a. in de Balans opgenomen subsidie Rïik f 22.000.—, Provincie
f 3.000.—, A.S.F, f 1.000.— en Centraal Bureau voor de veilingen f 3.000.—.
Normale afwikkeling van deze posten kan worden verwacht.
Als contributie is nog te vorderen geboekt een bedrag van f 2.280.—, waaronder één
veiling.
Door debiteuren moet nog worden betaald f 9.181.65, hetgeen in hoofdzaak betrekkin? heeft op posten van het 4e kwartaal 1951.
De betalingen hiervan lopen over het algemeen normaal, risico van enige betekenis
leveren deze vorderingen niet op.
Van de totaal-bedragen aan debiteuren en crediteuren werden gespecificeerde lijsten
overgelegd.
De aanwezige voorraad brandstoffen is gewaardeerd op f 8.000.—. Na informatie
over de hoeveelheid hiervan kon ik mij met dit bedrag verenigen, evenals met dat
voor zaden en broed.
De overige bezittingen zoals kassen, warenhuizen, verwarmings-installatie, glas,
lijsten enz., bleven op de Balans gewaardeerd op f 1.— per object, hetgeen gezien
kan worden als een veilige financiering.
De bezittingen, die onveranderd op de Balans voorkomen zijn tuingrond f 11.000.—,
bouwgrond f 14.951.—, gebouwen f 60.000.—.
Genoemde bedragen kunnen in de huidige tiid laag genoemd worden.
Bovendien staat tegenover de rekening gebouwen ad f 60.000.— een uit de exploitatierekening t/m 1950 gevormde reserve van f 30.800.—. Dit jaar vond geen toevoeging aan deze reserve plaats.
Het aandelenkapitaal van de Coöperatieve Vereniging v/h Verkoopafdeling van de
Proeftuin Zuid-Hollands Glasdistrict te Naaldwijk komt onveranderd op de Balans
voor met een bedrag van f 61.000.—.
Van de hypotheek van de Bank werd de verplichte aflossing ad f 400.— gedaan,
zodat nog resteert een schuld groot f 9.600.—.
De overige op de Balans voorkomende posten zijn alle schulden, die in de loop Van
het jaar 1952 normaal zullen worden afgewikkeld. Voor de rekeningen Kapitaal en
Reserve's wordt verwezen naar de hieronder gegeven becijfering.
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De Verlies- en Winstrekening vereist m.i. geen speciale toelichting. De meeste posten
spreken voor zichzelf.
Uitvoerige specificaties zijn bij de jaarrekening overgelegd.
Voor een goed begrip lijkt het wellicht gewenst voor enkele rekeningen een uitzondering te maken, daar deze een aanzienlijk verschil vertonen met het bedrag dat was
geraamd.
De uitgaven van de tuin bedroegen ruim f 6.000.— meer dan was begroot. Dit vindt
zijn oorzaak, dat zeer belangrijke reparaties aan warenhuis No. 1 (rond f 7.000.—),
die ook als kapitaalsuitgaven zouden kunnen worden aangemerkt, op deze rekening
direct als verlies zijn afgeschreven.
Voor de rekening foto-artikelen geldt hetzelfde. Aangeschaft werd o.a. een kleinbeeldcamera met toebehoren.
De rekening algemene onkosten werd belast met een beduidend bedrag wegens noodzakelijke verfwerken.
De hogere opbrengst van de tuin ad circa f 10.000.— was voor het grootste deel nodig
om de verplichte salaris- en loonsverhogingen in 1951 op te vangen.
Het uiteindelijk becijferde verliessaldo van de exploitatierekening over het jaar 1951
bedraagt f 3.782.33, welk bedrag van de reserve werd afgeschreven.
Tot mijn genoegen kan ik U voorts meedelen, dat de administratie op accurate wijze
wordt gevoerd en het betrokken personeel steeds alle gevraagde inlichtingen op de
meest correcte manier aan mij verstrekte. De financiële positie van het Proefstation
mag per 31 December 1951 gezond genoemd worden. Als boekhoudkundige kan ik
mij met de opstelling van de jaarstukken verenigen en heb ik deze ten bewijze daarvan voor accoord ondertekend. Ik kan Uw Bestuur dan ook met gerustheid aanbevelen de Balans en Verlies- en Winstrekening goed te keuren zoals deze U werden
aangeboden. Ten slotte geef ik U onderstaand nog een verkorte opstelling van de
Balans, waaruit de gunstige positie van het Proefstation duidelijk blijkt.

Bezittingen:
Kas en Postchèque- en Girodienst
Te vorderen subsidies
Overige vorderingen
Voorraden
Vaste bezittingen
Aandelen Coöperatie

ƒ 2.498.92
ƒ 29.000.—
ƒ 12.875.75
ƒ 8.132.—
ƒ 85.971—
f 61.000.—
ƒ 199.477,67

Scholden:
Kapitaal per 31 December 1951 (onveranderd)
Reserve per 31 December 1950
ƒ 5.136.20
Afboeking verlies over het jaar '51
ƒ 3.782.33

ƒ 143.211.39

Voorgeschreven reserve Laboratorium
Hypotheek o/g bij de Voorschotbank
Diverse verplichtingen aan derden
Coöperatieve Boerenleenbank (rekening-courant)

ƒ 1.353.87
ƒ 30.800.—
ƒ 9.600.—
ƒ 9.519.62
ƒ 4.992.79
ƒ 199.477.67

De controleur van de financiële
administratie van het Proefstation
voor de Groenten- en Fruitteelt onder
Glas te Naaldwijk.
W.g. JOH. BREEMAN.
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C. WEERSGESTELDHEID.

1. Overzicht.
Winter 1950—1951.
Gedurende de vorstperiode in de 2e helft van December was de temperatuur ver
beneden normaal. Door het aanwezige sneeuwdek en de meestal geringe windkracht
is echter practisch geen vorstschade opgetreden. In Januari en Februari was de
temperatuur boven normaal, terwijl er zeer veel regen viel en er veel zonloze dagen
waren. De ontwikkeling van de gewassen onder glas werd hierdoor sterk geremd,
waardoor de oogst ± 2 weken werd verlaat. In het buitenland waren de weersomstandigheden veelal nog ongunstiger, zodat b.v. in Engeland de verlating van de
oogst wel 4 weken bedroeg. Door de grote regenval hebben o.a. de druivenwortels
zeer veel geleden, waardoor de ontwikkeling van de bomen op vele bedrijven later
zeer traag was. Als gevolg hiervan is men er thans op vele bedrijven toe overgegaan,
om de kassen te draineren. Door de grote vochtigheid van de grond was deze pas laat
bewerkbaar, waardoor verschillende opengrondsteelten laat aangezet werden.
Voorjaar 1951.
Met uitzondering van de 2e decade van Maart was de temperatuur dit voorjaar
lager dan normaal. Nachtvorsten kwamen echter niet veel voor. Door het koude en
vochtige weer, tijdens en na de bloei van pruimen en perziken, was de vruchtzetting
dit jaar op vele bedrijven zeer slecht (zie ook blz. 34). Door het tekort aan zonneschijn
kwam bij de vroege stooktomaten de eerste tros niet goed tot ontwikkeling (zie ook
blz. 33). De groei op de opengrond was tengevolge van de grote neerslag tot eind
April slecht, waardoor de glasproducten mede tengevolge van de eveneens slechte
groei in 't buitenland, gevraagd waren. Door het constante koude weer trad er geen
„rand" op en was de kwaliteit van glassla dan ook zeer goed.
Doordat de platglasrijen voor de komkommerteelt in een zeer natte periode werden
opgemaakt, is optreden van vruchtvuur in de komkommers sterk bevorderd. De
bloeiperiode van de koude druiven was ± 14 dagen later dan normaal ( ± 1 Juni).
Doordat in deze periode enkele dagen met een zeer lage relatieve luchtvochtigheid
voorkwamen, was de zetting van de druiven zeer matig.
Zomer 1951.
Terwijl Juni en Juli droger waren dan normaal, was Augustus te nat. De gemiddelde
temperatuur lag iets onder normaal. In Naaldwjjk kwamen slechts 5 zomerse dagen
voor.
Najaar 1951.
De maand September was<warmer dan normaal (5 zomerse dagen). Door het warme
weer in September is er nog laat lamsteligheid in druiven opgetreden, zelfs bij Black
Alicante was de schade plaatselijk vrij ernstig.
De maand October was dit jaar droog en zonnig. November daarentegen zeer vochtig en te warm. Door de vroeg optredende nachtvorsten in de 2e week van October
bevroren de stambonen. De koude druiven ondervonden de gunstige invloed van
het weer in October. De kwaliteit was goed, vooral voor de koelhuisdruiven was dit
van groot belang. De najaarsgewassen onder glas groeiden zeer weelderig, hetgeen
bij de minder gunstige weersomstandigheden in November tot gevolg had, dat b.v.
bij sla veel Botrytis optrad.
2. Weerberichtgeving en waarschuwingen voor de tuinbouw.
Voor de „Mededelingen voor Land- en Tuinbouw", die door het K.N.M.I. te De Bilt
worden verzorgd, werden wekelijks en soms tussentijds adviezen ingestuurd.
3. Nachtvorstschade.
In 't voorjaar beperkte de schade zich tot het geheel of gedeeltelijk afvriezen van
het jonge aardappelgewas op enkele bedrijven. In de 2e week van October leden de
nog te velde staande stambonen ernstige schade, waardoor deze teelt vroeger dan
normaal opgeruimd moest worden. Chrysanten leden ook enige schade.
D. GRONDONDERZOEK.
1. Chemisch onderzoek.
Binnengekomen practijkmonsters:
Jan. Febr. Mrt Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
1950
507 394 262 178 271 217 320 864 "1057 1237 564 394 6265
1951
469 345 242 223 215 251 330 835 1268 1537 874 564 7153
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In het totaal aantal van 1951 zijn begrepen 2096 monsters, welke uit andere consulentschappen en uit het buitenland kwamen. Als bijzonder onderzoek werden 570
monsters onderzocht.
Er werden dus weer een flink aantal monsters meer ontvangen dan verleden jaar.
Deze stijging had uitsluitend betrekking op de maanden September tot en met December. In de andere maanden was het aantal monsters in totaal juist geringer.
Het was dan ook moeilijk in het najaar de grote stroom op tijd te verwerken. Het
versturen van de resultaten heeft echter vrijwel niet meer tijd genomen dan verleden
jaar. Er worden reeds maatregelen genomen, .om de onderzoekcapaciteit van het
laboratorium te vergroten. Het schrijven van de adviezen zal hierbij aangepast moeten worden, hoewel dit uiteraard minder snel is te verwezenlijken.
Er is een aanvang gemaakt met het zoeken van een maatstaf voor de behoefte van
de grond aan goed verteerbare organische stof. E r zal worden nagegaan, in hoeverre chemische en biologische bepalingsmethoden van de organische stof in de grond
hierbij van dienst kunnen zijn.
t. Profielonderzoek.
In 1951 werden 148 bedrijven gekarteerd met een totale oppervlakte van 207 ha.
In overheidsopdracht werd 50 ha in kaart gebracht.
Voorts is in 104 gevallen advies uitgebracht, zonder dat daarbij de bodemgesteldheid
in kaart werd gebracht. Dit betreffen dus adviezen, welke op het verband profielopbouw-gewas betrekking hadden.
Ten dienste van de tuinbouw werden in een drietal polders bodemverkenningen uitgevoerd, teneinde gegevens te kunnen verschaffen over het meest gewenste polderpeil.
Vertraging bij de werkzaamheden werd ondervonden door het vertrek van een hoofdassistent van deze dienst in Juli 1951, terwiil met de opleiding van een nieuw aangestelde kracht pas in September kon worden begonnen. Deze feiten en het grote
aantal aanvragen hebben er toe bijgedragen, dat in veel gevallen lang op de resultaten van de kartering moest worden gewacht.
S. De Morgan-Venema methode.
In het afgelopen jaar werden de bepalingen van ijzer en aluminium aan het routineonderzoek toegevoegd, nadat uit het onderzoek van ± 3000 practiikmonsters was
gebleken, dat deze cijfers ons nadere inlichtingen over de geschiktheid van de grond
gaven. Ze hangen nauw samen met de zuurgraad en de waterhuishouding van de
grond. De betekenis van deze ciifers ligt dus niet zo zeer op het terrein van de voedingstoestand, maar meer op dat van de groeiomstandigheden in de grond.
Speciale aandacht werd dit jaar besteed aan de betekenis, van de phosphorbepaling,
op verzoek van het consulentschap te Aalsmeer.
In totaal werden ± 650 monsters buiten de routine-bepalingen om volledig met de
Morgan-methode geanalyseerd. Aan gewasmonsters werden met deze methode ± 50
monsters onderzocht.
4. Tuinbouwbemestlngsonderzoek.
In samenwerking met het Laboratorium van Landbouwscheikunde van Prof. Dr A. C.
Schuffelen te Wageningen zijn analvses uitgevoerd op de gewasmonsters van de
tomatenrassenproef, welke op een 19-tal bedrijven in 1949 werd gehouden. Het
grootste deel van de 246 gewasmonsters is reeds onderzocht. De verwerking van de
cijfers is echter nog niet gereed.
5. Potgrondondersoek.
De in 1950 opgestelde contractregeling voor afnemers en leveranciers van handelspotgrond en -compost werd dit jaar beëindigd, wegens onvoldoende medewerking.
De genomen proeven hebben ons inzicht verdiept, zodat de practük van de verworven kennis kan profiteren. Gebleken is, dat chemisch grondonderzoek, hoewel onmisbaar, op zich zelf niet voldoende inzicht in de waarde van de potgrond verschaft.
E. ONDERZOEK TS VERBAND MET ZOUT GDGTWATER.
1. Zoutgehalte van het boezem- en polderwater.
Het zoutgehalte was dit jaar weer vrij bevredigend. Door de geringe regenval in
September en October liepen de gehalten op veel plaatsen echter toch nog korte tijd
sterk op. Dit blijkt wel uit de' volgende zoutpieken, die op 29 October werden waargenomen. Schie 1.6; Delfgauw, Hoornse Vaart en Kastanjewetering 1.4; Haantje 1.3;
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Vlaardingse Vaart 1.1; Kwintsheul, Oranjesluis, Nol en Oranjepolder 1.0; Zweth 0.9;
Oostgaag, 's-Graverizande en Loosduinen 0.8 gram keukenzout per liter.
In Naaldwijk was de zouttoestand plaatselijk minder bevredigend, hetgeen aan de
verzoutende invloed van nortons moet worden toegeschreven. Van Mei tot en met
November werden gehalten van 0.7—1.5 gram gevonden.
Het zoutgehalte van de Weverskade (Maassluis) vertoonde zoals altijd sterke schommelingen door de nabijheid van de sluizen. Het gehalte varieerde van 0.3—4.9 gram.
De toestand in de omgeving van Maasland met zijn vele gaswellen en nortons is
ook dit jaar onbevredigend gebleven. Het gehalte in de Zuidbuurt schommelde van
0.6—3.6 gram. In de Bonervliet lag het gehalte vrijwel het gehele jaar boven 0.5
gram met toppen in Juli, October en November van 1.3, 1.5 en 2.2 gram. Het zoutgehalte van de Weverskade (Tol) kwam van Juli tot half Augustus boven 0.5 gram
met een piek van 1.9 gram.
De betekenis van een goede doorspoeling van de boezem is dit jaar gebleken bij het
bouwen van een brug bij de Weverskade (Tol), waardoor de doorspoeling belemmerd
werd. Het zoutgehalte liep daardoor sterk op; in November tot 1.6 gram en in December zelfs tot 2.2 gram.
Er werden dit jaar voor de practijk 110 watermonsters op keukenzout onderzocht.
2. Verzouting door nortons.
Veel gasbronnen en nortons werden geregistreerd. De volgende opsomming maakt
echter zeker nog geen aanspraak op volledigheid.
In Delfland waren het de volgende aantallen: (8—9 gram keukenzout per liter) 2;
(7—8 gram) 1; (6—7 gram) 1; (5—6 gram) 5; (4—5 gram) 22; (3—4 gram) 35;
(2—3 gram) 72; (1—2 gram) 73; (0.5—1 gram) 36; (0—0.5 gram) 33. In het overige
gedeelte van het Zuid-Hollands Glasdistrict: (2—3 gram) 4; (1—2 gram) 53;
(0.5—1 gram) 85; (0—0.5 gram) 193.
De gasbronnen en nortons in Delfland zijn dus zeer zout. Vooral bij Maasland wordt
er door de vele zoute diepboringen veel keukenzout naar boven gebracht. De enkele
zeer zoute nortons werden aangetroffen in Naaldwijk en 's-Gravenzande.
3. Invloed van het zoute gietwater in 1951.
Evenals verleden jaar werd weinig direct waarneembare schade gerapporteerd.
Plaatselijk was ook in dit gunstige jaar de zouttoestand zeer onbevredigend, zoals
uit bovenstaande cijfers, betreffende het zoutgehalte van de Zuidbuurt, blijkt. Verschillende tuinders konden slechts minder zoutgevoelige gewassen telen, terwijl niet
of onvoldoende kon worden gegoten.
F. DRAINAGE EN INFILTRATIE.
1. Onderzoek oxydatie-reductietoestand van de grond.
Nog steeds blijft de belangstelling van practijkzijde groot voor drainage, aangezien
de verbeteringen van de teeltuitkomsten soms belangrijk zijn. Het is echter moeilijk
om over directe opbrengstgegevens te kunnen beschikken, gezien de vele nevenfactoren, die bij de grootte en kwaliteit van de productie een rol spelen. Bovendien vereist dit onderzoek zeer veel tijd, terwijl door de grote drukte, zowel bij de afdeling
bodemprofielonderzoek als bij die voor chemisch grondonderzoek, weinig gelegenheid
voor nieuw onderzoek was.
De ontwikkeling van de meetmethodiek voor de lucht-waterhuishouding is nog aan
de gang.
2. Drainage- en infiltratieproef.
Deze in 1950 in de blokkas opnieuw opgezette proef kon bij de voorteelt sla niet doorgaan, omdat het infiltratiewater te veel koude in de grond gebracht zou hebben.
Bovendien was het voorjaar zeer nat.
De vochtgehalten op 30 cm diepte, die tijdens de tomatenteelt wekelijks werden
bepaald, toonden aan, dat evenals in 1950 het onbehandelde vak (niet geïnfiltreerd
en niet gedraineerd) het droogste was en de op 0.5 en 1 m afstand geïnfiltreerde
vakken het vochtigst. De tensiometer waarnemingen gaven grotere verschillen dan
de vochtgehalten te zien, mede omdat deze gegevens dagelijks werden verzameld.
O.i. zijn daardoor deze gegevens beter bruikbaar voor de bepaling van het moment
van vochttoediening dan vochtbepalingen. De gemeten bodemtemperaturen gaven
maar weinig onderlinge verschillen te zien.
Vermeld dient nog te worden, dat de voor de infiltratie gebezigde kokers tijdens
zware regenval, waarbij de goten overliepen, door hun drainerende werking tot kunstmestverliezen aanleiding gaven.
17

S. Waterstandsproef in betonnen putten.
De rioolkokers, welke voor deze proef werden benut, bleken niet volkomen waterdicht te zijn, zodat vooral in de volle zomer de gewenste waterpeilen niet volledig
konden worden gehandhaafd. De resultaten zijn daardoor niet geheel betrouwbaar.
In de proef kwamen 3 verschillende, constante grondwaterhoogten voor, waarbij'
elk van deze objecten nog weer in drie groepen (elk van 9 putten) werd gesplitst,
n.1. één groep, waarbij geen organische stof, één groep, waarbij tuinvuilcompost
en één groep, waarbij turfmolm onder en vlak boven de waterspiegel werd
aangebracht. Deze opzet beoogde om zowel de invloed van de diepte van de grondwaterspiegel, als ook de werking van reducerende organische stof op het tomatengewas
(Tuck Queen) na te gaan. De gebruikte grond was geestgrond van de tuin, de
bemesting was voor alle objecten gelijk. De drie grondwaterstanden waren 40; 60
en 80 cm beneden het „maaiveld".
De opbrengsten waren per plant:
Waterstand
40
60
80
40
60
80
40
60
80

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Aantal vruchten
per plant

Gewicht per plant
in g

blanco

27
26
29

2081
2075
2059

compost

24
27
27

molm

22
21
24

Organische stof

, ,

1766
1991
2159

1740
1501
1864

Men» krijgt "hieruit de indruk, dat de compost zowel als de molm vlak onder het
grondwater-niveau nadelig werken, gezien de gemiddelde hoogte van de opbrengst van
deze objecten. Bij de compost ziet men de productie verbeteren, naarmate de storende
factor dieper in de ondergrond voorkomt.
G. BEMESTINGSPROEVEN.
1. Proeven met kunstmeststoften.
a. Druiven.
1. Demonstratieproef.
Ook nu weer bleef de bemesting gelijk aan die van het vorige jaar. Dit jaar
gaf de groep met extra mangaan de hoogste productie, terwijl in andere jaren
deze extra gift de opbrengst juist drukte. Opnieuw werkten extra calcium,
phosphor en ijzer in lichte mate gunstig; extra natrium ongunstig.
2. Proef met opklimmende hoeveelheden phosphorzuur.
Naarmate de P-giften groter waren, trad opnieuw en sterker bladverkleuring
en -verbranding op en was ook het percentage lam hoger.
Er is geen zinkbespuiting toegepast, maar wel is een proefje met bladdunning
genomen in de veronderstelling, dat lam een gevolg kan zijn van vochtonttrekking door het blad aan de bessen. De resultaten van dit jaar wezen echter niet
in deze richting.
3. Druivenbemestingsproëf.
Deze proef, welke in 1950 werd opgezet, heeft nog geen resultaten opgeleverd,
omdat de bomen nog niet in productie zijn. Een invloed van de stikstof-, kali-,
of magnesiumbemesting op de ontwikkeling van de drie rassen Black Alicante,
Frankenthaler en Prof. Aberson was nog niet merkbaar.
4. Proef met Muscaatdruif.
Ook de Muscaat is nog niet in productie; de bomen zijn medio April 1951
in de putten geplant. De Muscaat staat op eigen wortel. De werking van de
stikstof-, kali- en magnesiumbemesting is reeds enigszins bemerkbaar geweest
aan de bladkleur. Wellicht hangt het spoedig optreden van verschillen samen
met de omstandigheid, dat de putten bij deze proef met kwartszand werden
gevuld.
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b.

Perziken.
De bomen staan sedert Maart 1950 in de vollegrond, nadat ze sinds 1946 in betonnen putten aan diverse bemestingsbehandelingen werden onderworpen. De bemesting van 1951 is aangepast geweest aan de vroegere behandelingen van de diverse
bomen, waarbij drie stikstof- en vier kalitrappen zijn aangehouden.
Wat de oogstgegevens betreft is gebleken, dat de middelste stikstoftrap en de op
één na hoogste kalitrap dit jaar het best voldeden. Overigens nemen wij aan, dat
de bomen nog niet volledig hebben gereageerd op de bemesting, omdat in 1950
niet werd gemest, gezien de algemene voedingsrijkdom van de grond en de sterke
snoei. De groei en ontwikkeling van de bomen was goed.
c. Tomaten.
1. Demonstratieproef.
Deze proef werd dit jaar opgezet in kwartszand, waarin practisch geen voorraad van de hoofdvoedingselementen aanwezig is. Gebreksverschijnselen
van magnesium en mangaan traden niet op, wel die van stikstof, phosphor
en kali.
De beste producten werden niet van de volledig bemeste groep (N-P-K-Mg-Mn)
verkregen, maar van de groepen N-P-K-Mg en N-P-K. Na het weglaten van de
stikstof had het achterwege blijven van een phosphaatbemesting de sterkst
oogstdrukkende invloed. Ook te weinig of geen kali reduceerde de productie
zeer sterk. Toevoeging van mangaan had in deze proef geen gunstig effect.
De wortelontwikkeling bleek verband te houden met de bemesting. Het mooiste
wortelgestel werd in de volledig bemeste putten aangetroffen. Zowel stikstof,
kali als phosphor oefenden een zeer sterke werking uit; in deze volgorde was
weglating van deze elementen zeer funest tot iets minder funest.
Kalkbemesting veroorzaakte een wortelstelsel met dikke wortels.
2. Tomatenbemestingsproef (winterteelt).
Zoals in het verslag over 1950, blz. 19, werd vermeld, waren de gegevens van
de toen lopende proef met Tuck Queen nog niet verwerkt. Wij willen deze hier
vermelden; voor de opzet zie men het bedoelde jaarverslag.
Van de in deze proef voorkomende stikstof-, kali- en magnesiumtrappen was
alleen het stikstofeffect op de opbrengst sprekend. De hoogste productie werd
geleverd door de hoogste gift van 18 gram zuivere stikstof per plant. De indruk
bestond, dat toenemende magnesiumgiften nadelig op de opbrengst werkten.
Hoewel weinig duidelijk waterzieke vruchten voorkwamen, werden toch vrij
veel vruchten geoogst met bruingekleurde vaatbundels in de vruchtwand. De
waarnemingen leerden, dat deze verschijnselen samenhingen met de magnesiumgift. De hoogste gift veroorzaakte de minste verkleuringen.
Groene ruggen traden het sterkst op bij de hoogste stikstoftrappen. Ook de
plaatsing van de objecten in de kas had invloed. De plaatsen waar het meeste
licht viel, hadden de grootste aantallen groene (gele) ruggen.
Gescheurde vruchten kwamen het minst voor bij de hoogste magnesiumgiften
en aan de zonnigste kant van de kas.
De cijfers van de gewasanalyse, op deze proef toegepast, treft men aan op
blz. 21. De gegevens van de proef, welke in 1951 werd gehouden, zijn nog niet
volledig verwerkt. Deze proef, met hetzelfde ras in kwartszand, stond in 9
rijen in een koud warenhuis opgesteld, normale zomerteelt. De objecten waren
dezelfde als van de proef 1950—1951.
d. Aardbeien.
Opnieuw zijn de resultaten van de b'emestingsproeven toegepast op de teelt van
aardbeien in kistjes. Deze kistjesteelt werd, evenals in 1949 en 1950 in het grondmengsel 1 zand : 5 gemalen turfmolm beproefd. (Zie jaarverslag 1950, blz. 20). De
kistjes van de grootste maat leverden per plant iets meer aardbeien, n.1. 51 gram
tegenover 47 gram per plant in de kleine kistjes.
2. Proeven met organisch materiaal.
a. Huisvuil als broeimest.
Dit jaar is een proef genomen, waarbij verschillende broeimestmaterialen met
elkaar zijn vergeleken. Voor een vroege komkommerteelt onder platglas werden
per raam de volgende hoeveelheden gebruikt:
50 kg paardenmest.
50 kg vers huisvuil, ontdaan van as, „scherp" en „hard" materiaal en verkleind
tot 5-—10 cm. Toegevoegd 1 ons ureum.
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15 kg tarwestro + Yi kg ureum.
De temperatuur in de grond was van April tot Augustus het hoogst in de huisvuilvakken, daarna volgde paardenmest en ten slotte stro (zie tabel).
Maand
April
Mei
Juni

gem. grondtemperatuur op 20 cm diepte
paardenmest
18.8
20.8
20.6

I

huisvuil
21.6
22.0
22.4

I stro -f- ureum
18.4
19.8
19.8

De oogstgegevens waren onbetrouwbaar, tengevolge van een zeer hevige vruchtvuuraantasting.
b. Potgrondproef.
Een proef, waarbij tomatenplanten in diverse handelspotgronden werden opgekweekt, leerde ons de eigenschappen van diverse veel gebruikte samenstellende
delen nader kennen.
Opnieuw bleek, dat vooral veen als mengmateriaal gevaar kan opleveren t.a.v. de
physische eigenschappen van de mengsels. Daarnaast moet als belangrijk punt
het besmettingsgevaar voor de jonge planten met diverse plantenziekten via de
potgrond worden genoemd.
Opgezet is een proef met potgronden, samengesteld met V.A.M.-compost uit
Schiedam.
c.

Tuincompostbereidtng.
Het composteren van tuinafval is thans het proefstadium voorbij. Jaarlijks zal al
het tuinafval van het Proefstation worden gecomposteerd en daarna speciaal in
druiven-, perziken- en pruimenkassen worden aangewend.
In de winter 1951—1952 zal nog een proef genomen worden met het opkweken van
tomaten en komkommers in met „knol" besmette compost.
d. Groenbemesting.
In kas 3 zijn als onderteelt van kersen Alexandrijnse klaver (herkomst Algiers),
Serradelle en Phacelia met elkaar vergeleken. De tropische groenbemesters Pachyrrhizus erosus en Centrosema pubescens, wederom verkregen van de Tropische
Plantentuin te Buitenzorg, Indonesië, vertoonden een minimale kiemkracht, waardoor deze zijn uitgevallen.
Op 18 Mei werd in kistjes gezaaid, op 12 Juni uitgeplant en op 14 Augustus ondergespit. Serradelle gaf een goede grondbedekking. Alexandrijnse klaver en Phacelia voldeden minder. Phacelia groeide vrij ijl.
In kas 1 zijn deze drie gewassen vergeleken als onderteelt van druiven. Na de
oogst werd op 3 September ter plaatse gezaaid, terwijl de gewassen op 12 December werden ondergespit. Serradelle en Alexandrijnse klaver bedekten de grond
goed, Phacelia maar matig (ijl opgetrokken). Alexandrijnse klaver en Serradelle
gaven een behoorlijk gewas ( ± 3 kg per m 2 ). Phacelia bleef ± 25 % daaronder.
In het 2de warenhuis, waar op 15 October werd gezaaid en 2 Januari werd ondergespit, werden Alexandrijnse klaver, stoppelknollen en rogge vergeleken. Hier
voldeden de stoppelknollen het best ( ± 1.3 kg per m 2 ), terwjjl de Alexandrijnse
klaver sterk achterbleef. De rogge was slecht opgekomen (mussenvraat).
e. Grondverbeteringsproef met veengrond.
Deze proef werd in samenwerking met de Proeftuin H.U. Veendistrict te Sloten
opgezet, teneinde na te gaan, of het bezanden van een veengrond en omgekeerd,
het mengen van veen door een zandgrond, gunstig werkt. De laatstbedoelde proef
werd op ons Proefstation gehouden.
Op twee vakken werd 25 cm bovengrond van onze tuin vervangen door 15 cm veen
van de Proeftuin te Sloten; in één geval werd dit veen doorgespit tot 30 cm diepte
(vak A), in het andere geval tot 45 cm (vak B). Vak C was onbehandeld en diende
ter controle, terwijl vak D 2 wagens rotte mest per are ontving. Op deze vakken
werd een dubbele rij opgezet met meloenen en daarna postelein, een open-grond
gedeelte beteeld met bloemkool en daarna peen.
De meloenen gaven de beste opbrengst op het diep met veen bewerkte vak (B).
Het vak C gaf de laagste productie. Wegens een sterke slaapziekteaantasting
moest de teelt voortijdig beëindigd worden. De nateelt postelein gaf de hoogste
opbrengst op vak C, de laagste op vak D. Wat de open-gronds teelten betreft gaf
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de bloemkool, evenals de meloenen, de beste resultaten op de vakken B en D en
de peen deed het op de vakken C en A het beste. Terwijl bloemkool en meloenen
dus dankbaar waren voor het doorwerken van een flinke partij veen in een zandgrond, was dit bij peen en postelein niet het geval. Integendeel de opbrengst van
deze gewassen is hierdoor zelfs verminderd.
f. Koolzuurontwikkeling door organisch materiaal.
Op 25 October zijn op veldjes van 4 x 4 m de organische materialen compost,
dommest, stro + bloedmeel en groenbemesters door de bovenlaag van de grond
gewerkt.
Vanaf 26 October 1950 tot 23 Maart 1951 zjjn dagelijks koolzuurmetingen verricht
op de verschillende veldjes. Hierbij bleek het volgende:
1. Direct na het onderwerken leverden de groenbemesters grote hoeveelheden
C0 2 ( ± 60 1 per m 2 per dag). Daarna volgde stro + bloedmeel met 15—20 1.
Compost en dommest levérden gedurende de gehele waarnemingsperiode practisch niet meer CO2 dan het onbehandelde vak.
2. Vanaf 22 November won stro -f bloedmeel het van de groenbemesters. Vooral
gedurende de maand Januari en de eerste helft van Februari was de C0 2 -ontwikkeling groter dan op de andere vakjes (lage grondtemperatuur).
3. Toen de grondtemperatuur in Februari weer flink ging stijgen, zag men ook
de C0 2 -productie van alle vakjes omhoog gaan. In het algemeen is wel een
.correlatie tussen grondtemperatuur en C02-productie te vinden, alhoewel het
meer of minder gemakkelijk verteren van het organisch materiaal de belangrijkste factor is.
H. GEWASANALYSE.
1. Onderroek naar het suikergehalte In druiven.
Vanaf het begin van kleuren is bij de rassen Prof. Aberson, Golden Champion en
Muscaat van Alexandrie regelmatig het suikerpercentage met de refractometer
bepaald.
Hierbij vertoonde het ene ras een veel snellere stijging van het suikergehalte dan het
andere ras. Bij Prof. Aberson nam het suikergehalte van 6 Juli—18 Augustus per
week gemiddeld 2.4 % toe (van 8.8—23.2 %). Bij Golden Champion van 20 Juli—
18 Augustus gemiddeld 1.2 % per week (van 11.5—16.3 % ) en bij Muscaat van
Alexandrie van 20 Juli—18 Augustus gemiddeld 1.3 % per week (van 8.7—14.0 %).
2. Het suikergehalte van pruimen.
Van Golden Japan, June Blood en Ontario is in onrijpe, halfrijpe, plukrijpe en consumptierijpe toestand van 5—10 vruchten refractometrisch het suikergehalte bepaald.
Bij Golden Japan steeg dit suikergehalte van onrijp tot consumptierijp van 8.8—12.3 %.
Bij June Blood steeg het suikergehalte niet (bleef 9—10 %). Bij Ontario steeg het suikergehalte van halfrijp tot consumptierijp van 13.7—16.9 %.
Verder bleek, dat halfrijp geplukte vruchten bij bewaring niet meer in suikergehalte
toenamen.
Typisch was verder, dat bij Red June het suikergehalte van rijpe vruchten vrij behoorlijk correleerde met de smaak: goede smaak — hoog suikergehalte; zure slechte
smaak — laag suikergehalte. Tevens is hieruit af te leiden, dat de kwaliteitsverschillen
tussen rijpe pruimen vrij groot kunnen zijn.
Ook rasverschillen in smaak konden worden geconstateerd d.m.v. verschillen in suikergehalte. Algemeen bekend is, dat June Blood veel slechter van smaak is dan Santa
Rosa en Ontario. Dit kwam overeen met de suikergehalten, n.1. June Blood 8.8 %,
Santa Rosa 13.4 %, Ontario 16.9 %. De Golden Japan, die wat smaak betreft, tussen
June Blood en Santa Rosa in staat, leverde een percentage van 12.3 %.Uiteraard zullen
ook andere factoren, zoals zuurgehalte en aroma, de smaak beïnvloeden.
3. Het suikergehalte van de perzik.
Alleen bij Amsden zijn suikerbepalingen verricht. Ook hierbij werd de indruk verkregen, dat de smaak correleerde met het suikergehalte (refractometrisch bepaald).
Bij de perzik is het van belang om het suikergehalte op één bepaalde plek te meten.
De verschillen in suikergehalte tussen top en basis, of tussen rug- en buikzijde kunnen
n.1. belangrijk zijn, als gevolg van een min of meer ongelijktijdig rijpen van de delen
van de perzik.
4. Bladanalyse van tomaten.
Van de tomatenbemestingsproef winterteelt 1950—1951 (zie blz. 19) zijn volgens de
Morgan-Venema analysemethoden bladmonsters onderzocht. De monsters werden op
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28 November van bladeren tussen de 2e en 3e tros verzameld; de bladstelen werden in
verse toestand geanalyseerd.
De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in verhoudingscijfers, welke berekend
zijn uit het aantal d.p.m. nitraat-N, K en Mg, dat in het verse materiaal aanwezig was.
Bemestingsverhouding
1 N - -2 K
1 N - -4 K
1 N - -6 K
2
2
2
2

N
N
N
N

-

-0
-2
-4
-6

K
K
K
K

3
3
3
3

N
N
N
N

-

-0
-2
-4
-6

K
K
K
K

K :N

Bemestingsverhouding

N:Mg

Bemestingsverhouding

1.75

1 N - - 0 Mg
2 N - - 0 Mg
3 N - - 0 Mg

4.5
4.5
6.0

2 K~ - 0 Mg
4 K - - 0 Mg
6 K - - 0 Mg

11.0
11.8

1 N - - 1 Mg
2 N - - 1 Mg
3 N - - 1 Mg

3.6
4.1
6.2

2 K - - 1 Mg
4 K - - 1 Mg
6 K - - 1 Mg

10.0
13.0

1 N - - 2 Mg
2 N - - 2 Mg
3 N - - 2 Mg

3.7
4.8

2 K - - 2 Mg
4 K - - 2 Mg
6 K - - 2 Mg

11.0
10.8

1.6

2.25
1.45
2.0
2.0
2.0
1.8
2.0
2.6

>5.0

K :Mg

8.4

7.5

•—

Uit deze cijfers is op te merken, dat bemestingsverschillen ook in de verhoudingen
van de betreffende elementen in het gewas tot uitdrukking komen.
I. PHAENOLOGISCHE EN KLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN.
1. Nachtvorstwaarnemingen.
De waarnemingen, waarmee in 1950 in samenwerking met het K.N.M.I. te De Bilt
een aanvang werd gemaakt, zijn, wat de perziken en pruimen onder glas betreft, dit
jaar niet voortgezet. Bij het buitenfruit is ook dit jaar geen nachtvorstschade opgetreden (althans niet bij het grote fruit, waarop dit onderzoek betrekking heeft).
Bij de vroege aardappelen is wel nachtvorstschade geconstateerd, doch zeer plaatselijk.
Op 18, 22 en 30 April zijn ter hoogte van het gewas minimum temperaturen waargenomen van 1 tot 3° C onder het vriespunt. In Maasland was dit bovendien op 23 April
het geval. De minimum temperaturen waren hier gemiddeld 1° C lager dan in 's-Gravenzande. Op 18 en 22 April stonden de aardappelen nog slechts op één waarnemingsplaats in 's-Gravenzande boven de grond. Hier werd nachtvorstschade geconstateerd.
2. Waarnemingen by bonen.
In samenwerking met Dr. Ir. J. J. Post van het K.N.M.I. te De Bilt werden wederom
op een aantal plaatsen (25), over het gehele land verspreid, proefveldjes met stambonen aangelegd, om na te gaan welke invloed het klimaat in de verschillende streken
van ons land op de ontwikkeling van het gewas en de opbrengst heeft. Door ons werd
wederom gezorgd, dat betreffende dit laatste betrouwbare gegevens verkregen werden, terwijl in De Bilt zal worden nagegaan welk verband er tuesen deze gegevens en
de klimatologische omstandigheden bestaat.
Dit jaar werd weinig verschil in ontwikkeling tussen de verschillende gebieden waargenomen. Alleen bij de oogst kwam tamelijk duidelijk de tendens naar voren, dat de
ontwikkeling in het Zuiden van het land, en speciaal in de Bommelerwaard, wat sneller is verlopen dan elders.
3. Waarnemingen by bloembollen.
De waarnemingen te 's-Gravenzande, in het kader van het landelijk phaenologisch
onderzoek, zijn dit jaar beëindigd. De resultaten worden door het K.N.M.I. te De Bilt
verwerkt.
4. Waarnemingen by buitenfruit.
Wederom werden door enkele assistenten phaenologische waarnemingen aan fruitgewassen verricht, in het kader van het landelijk phaenologisch onderzoek.
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8.3

5. Vruchtontwikkeling.
a. Perzik en pruim.
Bij de perzik is de proef van de vorige jaren herhaald (zie jaarverslag 1949, blz. 24
en 25 en jaarverslag 1950, blz. 22). De toen vermelde conclusies werden ook dit
jaar weer bevestigd. Tevens werd de embryo-ontwikkeling nagegaan, waarbij bleek,
dat het endosperm zich begint te ontwikkelen, zodra het steenvormingsstadium
aanvangt ( ± 50—55 dagen na de volle bloei). Ongeveer 10 dagen daarna begint
het embryo te groeien; dan is de steen bij vroege en middelvroege rassen reeds
hard. Deze groei gaat door en ± 90 dagen na de volle bloei vult bij alle rassen
het embryo de zaadhuid geheel. Dan is de Amsden oogstrijp, terwijl de Montagne
haar derde groeiperiode begint en de Sea Eagle nog midden in het steenvormingsstadium verkeert.
Uit metingen van 10 vruchten van de pruimenrassen June Blood, Golden Japan en
Ontario bleek evenals vorig jaar, dat de vruchtontwikkeling niet duidelijk in
perioden van snelle en langzame groei is in te delen.
Duur van de vruchtontwikkeling in 1950 en1951.
1950
1951
June Blood
104 dagen
106 dagen
Golden Japan
120 dagen
123 dagen
Ontario
± 108 dagen
103 dagen
De bloeidatum van Ontario viel ± 10 dagen later dan die van de andere rassen.
De vruchten groeiden evenals in 1950in de laatste weken langzamer dan daarvoor,
alhoewel het verschil in 1951 minder was dan in 1950. Dit laatste houdt mogelijk
verband met het beter uitgroeien van de vruchten in 1951,vergeleken met 1950.
b. Druif.
In het jaarverslag 1950,blz. 23 zijn bij de druif 4 groeistadia onderscheiden, n.1.:
a. periode van snelle groei.
b. periode van langzame groei (op de pit staan).
c. periode van snelle groei.
d. periode van langzame groei tot practisch stilstand.
De duur van de 4e periode is onbepaald. Het oogsttijdstip hangt af van de wensen
van de tuinder. Vergelijking bij de rassen Prof. Aberson en Golden Champion, tussen de lengte van de eerste drie groeiperioden, levert het volgende beeld:
Duur in aantal dagen van:
Ras
Prof. Aberson
Golden Champion

Jaar
1950
1951
1950
1951

Bloeidatum
6
24
22
8

periode a jperiode b

April
April
April
Mei

50
41
44
37

20
17
25
18 .

periode c

perioden
a, b en c

22
18
19
14

92
76
88
69

Duidelijk blijkt uit deze cijfers, dat de duur van de vruchtontwikkeling bij de druif
sterk afhankelijk is van het klimaat. De verschillen in vruchtontwikkelingsduur
komen in alle drie de groeiperioden tot uiting. In het jaarverslag van 1949, blz. 24
is er reeds op gewezen, dat de vruchtontwikkelingsduur bij de druif veel sterker
afhankelijk is van het klimaat dan bij de perzik en de pruim.
Tomaat.
Evenals in 1950 (zie jaarverslag 1950, blz. 23) verliep de groei van de tomaatvruchten zeer regelmatig. Dit jaar is de duur van de vruchtontwikkeling in een
koud warenhuis bij de rassen Ailsa Craig, Potentaat en Single Cross en in een
stookkas bij het ras Cromco nagegaan. Bij Cromco werd het eerste bloempje
(vrucht) van de eerste, de derde en de vijfde tros gecontroleerd.
Tros
eerste
alleen
derde
vijfde

t r o s (deze leverde
Kriel en CC)
tros
tros

vruchtontwikkelingsduur

bloeitijdstip

66—82 d a g e n

22 M a a r t

52 d a g e n
52 d a g e n

13 A p r i l
27 A p r i l
23

In het koude warenhuis is de vruchtontwikkeling van 5 trossen nagegaan.
Aantal dagen tussen bloei en rijpheid (roodkleuring) van eerste
vrucht

Bloeidatum eerste bloem
Ras

Ailsa Craig
Potentaat
Single Cross

Ie
tros

2e
tros

3e
tros

4e
tros

5e
tros

10/5
8/5
4/5

19/5
20/5
17/5

30/5
29/5
27/5

5/6
6/6
3/6

12/6
14/6
11/6

Ie 1 2e
tros j tros
66
67
68

64
68
65

3e
tros

4e
tros

5e
tros

64
67
66

62
66
65

58
66
64

Uit deze tabel blijkt, dat Single Cross steeds enkele dagen eerder bloeide dan de
andere rassen. De vruchtontwikkelingsduur was bij Ailsa Craig enkele dagen
korter dan bij de andere rassen, terwijl deze bij Single Cross, uitgezonderd de
eerste tros, ook iets korter duurde dan bij Potentaat. Groot zijn de verschillen
echter niet.
Bij Ailsa Craig bestaat de tendens, dat de duur van de vruchtontwikkeling korter
is naarmate de tros hoger is geplaatst. Dit is in mindere mate het geval bij Single
Cross, terwijl bij Potentaat de verschillen tussen de trossen wel zeer klein zijn.
Als men Ailsa Craig uit het koude warenhuis met Cromco uit de stookkas vergelijkt, dan blijkt een duidelijk verschil te bestaan, ten gunste van de stookkas. De
vruchtontwikkeling duurde n.1. bij de derde en vijfde tros resp. 12 en 6 dagen
korter.
Tenslotte werd evenals verleden jaar nagegaan, hoe het soortelijk gewicht van
de vruchten tijdens de rijping veranderde. Dit geschiedde bij het ras Cromco in
een koude en in een stookkas:
Toestand
v a n de v r u c h t

Ras

Cromco

Soortelijk g e w i c h t
koude k a s
0.95
0.98
1.01

groen
oranje
rood

|

stookkas
j
j
j

0.86
0.93
0.94

"

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat ook dit jaar het soortelijk gewicht tijdens de
rijping belangrijk is toegenomen. Ook de teeltwijze speelt een rol. In de koude
kas was het soortelijk gewicht hoger dan in de stookkas, hoewel de toename van
het soortelijk gewicht tijdens de rijping juist in de stookkas het grootst was.
J. CTTI/nrURPROEVEN.
1. Champignonteelt.
In September 1950 is weer met een nieuwe teelt (18e teelt) in de kelders, onder het
gebouw, begonnen. De mest kwam in 3 gedeelten (mestgroep I, II, III) en was afkomstig van paarden van een Naaldwijkse vrachtrijder. Tot half Februari 1951 zijn champignons geoogst. Evenals bij de voorgaande teelt zijn er proeven genomen met toediening van gips en betreffende de onderlaag en de wijze van afdekking.
K g gips
per ton
mest
25 k g
35 k g
25 k g

25 kg
2-1

Gemiddelde opbrengst in grammen per m 2
Mestgroep
I

Mestgroep
II

2849
1479

5339
5760

Mestgroep

in
3320 stro-onderlaag
3447 turfmolmonderlaag

Mestgroep
III

2527 dekgrond
ruim 3 cm
dik
4683 dekgrond
ruim 4 cm
dik

Verschillende malen zijn nu proeven genomen met 25 en 35 kg gips per ton mest.
Soms werd met 25 kg en soms met 35 kg het beste resultaat bereikt. Men krijgt de
indruk, dat de benodigde hoeveelheid sterk afhangt van de soort mest, b.v. of deze
zwaar dan wel minder zwaar is.
Bij 3 verschillende teelten zijn stro en turfmolm als onderlaag vergeleken. Éénmaal
gaf turfmolm een veel hogere opbrengst, een andere maal gaf stro een iets hogere
opbrengst. Uit bovenstaande cijfers blijkt, dat er bij deze teelt weinig verschil was.
Vermoedelijk zal het dus niet veel uitmaken, of stro dan wel turfmolm als isolatie
onder het grondbed ligt.
Evenals bij een dergelijke proef, die in de winter van 1949—1950 werd genomen,
gaf een dikke laag dekgrond een hogere opbrengst. Opgemerkt moet worden, dat
ruim 3 cm ook niet dun is, want 2 cm is normaal.
2. Vernalisatieproeven.
a. Het doorschieten van andijvie.
Andijvieplanten werden onder verschillende omstandigheden opgekweekt en met
verschillende groeistoffen bespoten, om de invloed hiervan op het vroegtijdig doorschieten na te gaan. Bij de onder glas opgekweekte planten kwam geen enkele
schieter voor, zelfs niet na tweemaal verspenen. Bij de buiten opgekweekte planten kwamen vrij veel schieters voor. Van de tweemaal verspeende planten schoot
een groter gedeelte door dan van de niet verspeende.
De werking van de groeistof Decresiet (werkzaam bestanddeel maleic hydrazide)
was duidelijk groeiremmend. De oogst werd hierdoor verlaat, hetgeen natuurlijk
niet de bedoeling is. De planten, die behandeld waren met de groeistof O.C.P.P.
(ortho-chloor-phenoxy-proplonzuur), gaven ongeveer een derde minder schieters
dan de onbehandelde planten. De kroppen waren iets groter en losser dan bij de
onbehandelde planten. Er zal worden nagegaan, of bij een andere wijze van behandeling «iet O.C.P.P. een beter resultaat kan worden verkregen.
b. Het doorschieten van schorseneren.
In 1950 en 1951 werd nagegaan in hoeverre het vormen van een zaadstengel
afhankelijk is van de zaaitijd. In beide jaren traden bij vroeg gezaaide schorseneren meer schieters op dan bij later gezaaide. Voor half April gezaaide schorseneren vertoonden veel schieters. Het schieten bleek duidelijk bevorderd te worden door een periode van lage temperatuur tijdens het opkomen van de planten.
In 1950 was de opbrengst van de later gezaaide schorseneren beter dan van de
vroeg gezaaide op hetzelfde perceel. In 1951 zijn geen opbrengstbepalingen verricht.
Bovendien is in 1950 nog een proef genomen met verschillende stikstofgiften. De
stikstofbemesting heeft echter absoluut geen invloed uitgeoefend op het optreden
van schieters.
3. Proeven met bloemen en bloembollen.
a. Winterbloei van gladiolen.
Er is getracht gladiolen in December in bloei te krijgen. Ter oriëntatie werden
knollen van Gl. hybr. Allard Pierson op verschillende tijden in de kas geplant,
n.1. op 15 Augustus, 1 en 15 September. De knollen waren tevoren in een koelhuis bij ± 3° C bewaard. Een gedeelte van de knollen werd 8 weken voor de
plantdatum uit de koelcel genomen en de resterende tijd bewaard bij 20° C. De
overige knollen bleven in de koelcel tot aan de plantdatum.
De voorlopige resultaten wijzen er op, dat het mogelijk is gladiolen omstreeks
December in bloei te trekken, mits men flinke grote knollen gebruikt. 15 Augustus
was de gunstigste plantdatum, terwijl een bewaring bij 20° C, gedurende 8 weken
voor het planten, de bloei bevorderde.
b. Behandeling van gladiolen met
ethyleenchloorhydrine.
Naar aanleiding van Amerikaanse publicaties over de gunstige werking van
ethyleenchloorhydrine op gladiolenknollen, met betrekking tot een verkorting van
de rusttoestand, werd een proef opgezet met Gladiolus Colvillei The Bride. Het
doel was knollen van vroegbloeiende gladiolenrassen nog in het jaar van rooiing
tot bloei te forceren. In Augustus gerooide knollen werden voor het planten 3
dagen in damp van ethyleenchloorhydrine gebracht, al of niet gecombineerd met
een bewaring gedurende 4 weken bij 5° C. Daarnaast werd een hoeveelheid knollen van dezelfde partij niet in het voorjaar uitgeplant, doch in een koelcel bij 3° C
gebracht en later tegelijk met de overige knollen in de kas, geplant. De plantdata
waren 15 September, 1 en 15 October.
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Het effect van de ethyleenchloorhydrine behandeling t.a.v. het tijdstip van opkomst was gering. Een bewaring tot aan de planttijd bij 3° C remde de hergroei
Dit was vooral het geval met de knollen, welke reeds in April in de koelcel werden geplaatst.
c. Potgrond voor cyclamen.
Dit jaar werd medewerking verleend aan een proef met verschillende potgronden
voor cyclamen. De leiding van deze proef berustte bij het Proefstation voor de
Bloementeelt te Aalsmeer. Ook de Proeftuinen te Lent en Paterswolde werkten
hieraan mede. De volgende grondsoorten werden gebruikt:
a. Aalsmeerse molm.
b. Aalsmeerse molm gestoomd.
c. Kleigraszodengrond.
d. Bladgrond.
e. Veengrond uit Berkel.
Er zijn tot nu toe geen opvallende verschillen naar voren gekomen.
d. Geschiktheid van verschillende Ixia-rassen voor de teelt onder glas.
Er werden dit jaar wederom ± 30 rassen met elkaar vergeleken. Daar het verleden jaar door een sterke Fusariumaantasting niet mogelijk was, om alle geplante
rassen juist te beoordelen, werden deze rassen ook dit jaar weer aangeplant.
Vóór het planten werd de kas met formaline ontsmet. De groei was dit jaar zeer
goed. Ten aanzien van de bruikbaarheid als snijbloem bij de teelt onder glas bleken
de rassen Apacia, Rose Queen, Bucephales major en Neptunes niet te voldoen.
De rassen Venus, Vulcan, Nelsonii, Sirius, Pollux, Aphroditus en Uranus voldeden
zeer goed.
e. Geschiktheid van verschillende ranonkelrassen voor de teelt onder glas.
Deze proef was een herhaling van die van verleden jaar. Toen was de teelt niet
goed geslaagd (zie jaarverslag 1950, blz. 26). Dit jaar heeft het gewas zich vrij
goed ontwikkeld. Toch kunnen we nog niet zeggen, dat de juiste cultuurmethode
gevonden is.
Er werden ± 50 rassen beproefd, welke tot de Turkse, Perzische, Franse en
Pioenbloemige ranonkels behoorden. De rassen Fire Ball, Barbarous, Golden Ball,
Mathilda Christina, L'Amérique, Emperor of China, Orange Emperor, Vuurbaak,
La Surprise, Roi Soleil, Poolijs, Snowball, Lang Crème Wit en Rode hybride voldeden het beste.
4. Proeven met belichting en toediening van voedingsstoffen aan het blad.
a. Toediening van voedingszouten 'door middel van bladbespuiting.
De laatste jaren zijn, zowel in het buitenland als bij ons te lande, vele proeven
genomen aangaande bladbespuiting met voedingszouten. Aldus kan men verschillende voedingsstoffen snel door de plant laten opnemen. Het doel is dan ook
meestal een snelle genezing van gebreksziekten. Vooral bij diepwortelende fruitgewassen is de opname van voedingszouten door bemesting pas op lange termijn
te beïnvloeden. Bovendien vormt de toestand van de grond soms een belemmering
voor een snelle opname. De bespuiting van het Wad met voedingszouten dient dan
als een overbruggingsmaatregel te worden beschouwd.
Bij de belichtingsproeven was het opvallend, dat de kunstmatig belichte tomaatplanten eerder paars kleurden tengevolge van phosphorgebrek. Om een goede groei
bij deze proeven te kunnen waarborgen, werd de behoefte gevoeld de planten snel
phosphor door het blad te laten opnemen. De bladbespuiting zal met minder gevaar
voor verbranding kunnen plaats hebben naarmate de vloeistof fijner wordt verneveld.
Er zijn in de winter proeven genomen met de toediening van enkele phosphor- en
stikstofverbindingen aan tomaatplanten, die in de volle grond van een warenhuis stonden. Mono-ammoniumphosfaat (2 en 3 % ) en 2% % nitrofood (een ureumpreparaat) gaven aanmerkelijk zwaardere planten. Nitrofood 4 % gaf een zwakke
verbranding en minder zware planten. Hogere concentraties van deze voedingszouten en ureum (3 % en hoger) veroorzaakten ernstige verbranding. Toevoeging van 10 % suiker gaf een sterke vermindering van de verbranding, terwijl
bij een zeer fijne verneveling de concentratie verhoogd kon worden (mono-ammoniumphosfaat tot 5 %) zonder dat verbranding optrad. In de zomer bij scherp zonnig weer treedt eerder verbranding op.
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b. Belichting Van tomaten bij verschillende temperatuur en voeding.
De in het vorig jaarverslag vermelde proef (zie blz. 26) werd overgedaan. Ditmaal hebben de lampen regelmatig gebrand.
Door de belichting werd een aanzienlijke meeropbrengst verkregen, n.1. bijna
350 g per plant. TL-buizen gaven een iets beter resultaat dan hogedruk kwiklampen (HO2000). De belichting heeft een sterk vervroegende werking gehad,
vooral het licht van de hogedruk kwiklamp. In de eerste 4 weken werd van de
met HO2000 belichte planten 470 g en van de met TL-buizen belichte planten
300 g per plant meer geoogst dan van de contrôle-planten. De verschillen waren
bij de warm opgekweekte planten groter dan bij de iets kouder opgekweekte
planten.
De stikstof :kaliverhouding (resp. 1 : 3 en 2 : 3) heeft noch t.a.v. de totaal
opbrengst noch t.a.v. de vroege opbrengst het effect van de belichting beïnvloed.
c. Belichting en suikerbespuiting op tomaten in de practyk.
Ook dit j a a r zijn goede resultaten bereikt met het belichten van tomaatplanten
tijdens de opkweek. Gemiddeld werd in de eerste 4 weken van de oogst een meeropbrengst van 200—300 g per plant verkregen. Het was echter noodzakelijk verschillende factoren nader te bestuderen.
1. Lamptype. Vergeleken werden hogedruk kwiklampen HO2000 en HO1000 L
en Sylvania fluorescentie buizen van 85 Watt. Laatstgenoemde lampen gaven,
zowel wat vroegheid als totaal opbrengst betreft, verreweg de beste resultaten.
De aanschaffingskosten zijn echter veel hoger. De HO1000 L geeft een te ongelijkmatige lichtverdeling. Twee van deze lampen kosten meer dan één
HO2000 en geven een minder goed resultaat.
2. Belichtingstijd. Er is belicht vanaf 0 uur (middernacht), 2 uur en 4 uur
's nachts tot 9 uur 's morgens (op donkere dagen ook overdag belicht). Naarmate de daglengte langer was, werd een hogere totaal opbrengst verkregen,
resp. 320, 240 en 180 g meer per plant dan de controle. De meeropbrengst viel
geheel in de sortering A en B. In de vroegheid bestond tussen deze 3 daglengten weinig verschil.
3. Lichtintensiteit. Verhoging van de tot dusver gebruikelijke lichtintensiteit
(HO2000 lamp op 1 m hoogte boven de planten, belicht oppervlak 5 m«) gaf
minder goede resultaten. Toch is de lichtbehoefte van de tomaat zeer groot.
Wellicht zal de verklaring gezocht moeten worden in de krachtige warmtestraling van de HO2000, of in de wat te grote afmeting van de gebruikte reflector.
4. Suikerbespuiting tijdens de opkweek werd vergeleken met belichting tot het
oppotten, belichting tot het uitplanten en belichting tot het oppotten, gevolgd
door suikerbespuiting tot het uitplanten. Aanvankelijk waren de 2 laatstgenoemde groepen het verst in ontwikkeling. Bij het uitplanten was het scherp
zonnig weer, zodat de planten veel water verdampten. De grond was echter
te koud, zodat de wortels niet voldoende vocht konden aanvoeren. Hierdoor
trad verbranding op. Vooral de verst ontwikkelde planten hebben sterk geleden. Tengevolge van deze bijzondere omstandigheden gaf belichting tot het
oppotten de beste resultaten. Ook de, gedurende de gehele opkweek, met suiker bespoten planten brachten aanmerkelijk meer op dan de contrôle-planten
(350 g meer per plant; op een ander bedrijf gaf suikerbespuiting slechts' 100 g
meer per plant).
d. Belichting en suikerbespuiting bij komkommers.
In een practijkproef is de invloed van belichting, tijdens de opkweek, met verschillende typen lampen op de opbrengst en de vroegheid van komkommers nagegaan. Gebruik werd gemaakt van de hogedruk kwiklampen HO2000 en HO1000 L
en van Sylvania fluorescentie buizen van 85 Watt. Er is van middernacht tot
's morgens 9 uur en op donkere dagen ook overdag belicht. Door deze belichting
werd gedurende de 4 eerste weken van de oogst een meeropbrengst van ± 2 komkommers verkregen. De beste resultaten werden met de Sylvania fluorescentie
buizen bereikt. De lichtverdeling van de HO1000 L was te ongelijkmatig; 2 van
deze lampen zijn duurder en bestralen een kleiner aantal planten dan één
HO2000. Dit geldt ook voor een kas met smalle zijtabletten, wanneer de HO2000
wordt opgehangen boven het middenpad en de HO1000 lampen boven de beide
tabletten.
Nadat verleden jaar gunstige resultaten waren bereikt met suikerbespuiting na
het uitplanten, deed zich de vraag voor, of de belichting niet geheel door suikerbe27

spuitingen kon worden vervangen. Proeven in deze richting hebben een in hoofdzaak negatief resultaat opgeleverd. De suikerbespuitingen van de jonge planten
hebben n.1. een verlatend effect gehad op de ontwikkeling en de oogst. Wel werd
uiteindelijk een hogere totaal opbrengst verkregen. De suikerbespuitingen schijnen dus nog lang na te werken.
Verbranding van belichte komkommerplanten.
7 Januari werd op verschillende bedrijven een verbranding geconstateerd in de
planten, die midden onder de lamp hadden gestaan (grijsgroene vlekken tussen
de nerven). De gehele voorafgaande week was het donker weer geweest. Op Zondag 7 Januari echter plotseling scherp, zonnig weer. De planten midden onder
de lamp waren het verst in ontwikkeling; verdampten dus het meeste water.
De planten waren reeds 's nachts vanaf 12 uur belicht en hadden ook in deze
periode meer water verdampt. Bovendien was er een sterke wind (windkracht 7),
waardoor het verdampte water spoedig werd afgevoerd. Hoogstwaarschijnlijk is
deze verbranding dus ontstaan door een tekort aan water.
Wij willen er op wijzen, dat men er zorg voor moet dragen, dat de belichte planten voldoende voedingsstoffen en water tot hun beschikking hebben. Zonodig
moet in grotere potten worden overgeplant.
Belichting en suikerbespuiting bij sla.
Getracht werd door middel van suikerbespuitingen en belichting de kropvorming
van sla in de donkere winterperiode te verbeteren. Vorig jaar is reeds vermeld
(zie blz. 27), dat suiker schadelijke gevolgen had.
In het voorjaar werd een nieuwe proef genomen met belichting en suikerbespuiting. De belichting vond van 4—8 uur 's morgens en op donkere dagen overdag
plaats, vanaf het uitplanten tot het oogsten.
Met belichting zijn zeer goede resultaten bereikt; de belichte kroppen waren bijna
50 % zwaarder dan de onbelichte. De belichte planten vertoonden iets meer neiging tot doorschieten. De dagelijkse belichtingsduur zal dus stellig niet langer
mogen zijn dan in deze proef het geval was. Suikerbespuiting verminderde het
effect van de belichting. Waar alleen met suiker werd gespoten, was het percentage uitvallers veel groter, zodat de totaal oogst 25 % lager was.
Er is nagegaan, of sulfanilamide wellicht een groeiremming kan veroorzaken.
Bij de gebruikte concentraties werd echter geen verschil in groei geconstateerd.
Hoewel er met de belichting van de sla na het uitplanten mooie resultaten zijn
bereikt, is er toch weinig kans, dat deze werkwijze in de practijk ooit ingang zal
vinden. Daarvoor zijn de kosten te hoog. Er is daarom naar een andere oplossing
gezocht. In het najaar zijn planten van 3 verschillende slarassen (Early French
Frame, Blackpool en Meikoningin) in grote perspotten gezet, met het doel half
Januari een grote plant uit te poten. De planten in de perspotten zijn voor de
helft belicht. Het effect van de belichting was het grootst bij het ras met de geringste lichtbehoefte, n.1. bij Early French Frame. De verdere resultaten dienen
te worden afgewacht.
Belichting van chrysanten i.v.rh. verlating van de bloei.
In aansluiting op de proeven van voorafgaande jaren werd dit jaar nagegaan, of
het mogelijk is om jonger plantmateriaal te gebruiken, waardoor de teeltperiode
korter kan worden.
Planten, welke resp. 2 weken en 2 maanden voor het overplanten in de kas (in
de eerste week van Augustus) waren getopt, werden op dezelfde wijze belicht.
Behalve op de stengellengte werd ook op het aanwezig zijn van schutblaadjes aan
het boveneind van de bloemstengels gelet. Dit verschijnsel kwam tot nu toe nogal
eens voor, doordat bij een deel van de zgn. halfslagplanten bij het overplanten in
de kas de bloemaanleg reeds had plaats gehad. Hierdoor wordt de marktwaarde
verminderd.
Bij Blanche de Poitou bleven de bloemstengels, van de 2 weken vóór het overplanten getopte, onbelichte planten, te kort ( ± 30 cm). Bij de planten, welke 2
maanden vóór het overplanten werden getopt, was de lengte ± 50 cm. De belichte
groepen hadden beide een voldoende stengellengte, n.1. resp. ± 65 en 80 cm. De
schutbladvorming langs de bloemstengel was bij de jonge planten minder.
Bij Little America gaven de jonge, onbelichte planten vrij korte bloemstengels
(lengte ± 40 cm). De bloemstengels van de oudere, onbelichte planten waren
± 50 cm lang. De belichte groepen gaven beide voldoende lange bloemstengels,
n.1. resp. ± 60 en 65 cm. Er trad weinig schutbladvorming op; bij de oudere,
belichte planten nog het meest.
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Bij Louis Germ was er weinig verschil in lengte van de bloemstengels tussen de
jonge en de oudere planten. Er trad geen schutbladvorming op.
Naast deze 3 rassen werd dit jaar voor de eerste maal het nieuwere ras Long"
Island Beauty in de proef opgenomen. De Woeitijd van dit ras is normaal October—November. De groeikracht is zeer groot. Er werden alleen planten gebruikt,
welke 2 weken vóór het overplanten waren getopt. Er is belicht van 1 September
tot 1 October van 23.30—0.45 uur. Er zijn 2 lichtsterkten geprobeerd, n.1. die,
welke goed voldoet bij Little America, alsmede die, welke voor Louis Germ nodig
is (zie jaarverslag 1950, blz. 28). Beide gaven voldoende uitstel van de bloei.
Er kan daarom worden volstaan met de belichting zoals deze voor Louis Germ
het beste is gebleken.
Het blijkt dus, dat men jonger plantmateriaal kan gebruiken, naarmate de rassen van nature later bloeien en meer groeikracht bezitten. Het gebruik van jonger
plantmateriaal geeft bij vroeger bloeiende rassen minder kans op de vorming
van schutblaadjes aan de bloemstengel, doch een te korte lengte van de bloemstengel.
g. Belichting en suikerbespuiting bij aardbeien.
Aardbeiplanten in kistjes, die begin Januari binnen waren gebracht, werden vanaf
begin Februari belicht en met een suikeroplossing bespoten. Er werd belicht van
4—8 uur 's morgens en op donkere dagen bovendien overdag. Suikerbespuitingen
werden bij donker weer 2 x per week uitgevoerd met een 10 %-ige suikeroplossing, waaraan 0.025 % sulfanilamide en 0.1 % uitvloeier was toegevoegd. De
bespuitingen vonden tot de bloei plaats (begin Maart). De planten werden in 2
verschillende licht gestookte kassen (temperatuurverschil 1 à 2° C) opgekweekt.
Zowel door belichting als met suikerbespuiting werd een meeropbrengst van ±
20 % verkregen. In de „warme" kas voldeed de suikerbespuiting iets beter dan
de belichting, in de andere kas was dit juist omgekeerd. Om een indruk over de
vroegheid te verkrijgen, werd de opbrengst na 2% week bepaald. In de „koude"
kas was de oogst bij de met suiker bespoten planten tevens het vroegst. In de
„warme" kas was daarentegen de oogst bij de belichte planten het vroegst.
5. Embryocultuur van perziken, i)
Ook dit jaar werd weer getracht door embryocultuur vroege rassen uit zaad op te
kweken. Er werd een begin van kieming verkregen, de plantjes groeiden echter niet
voldoende uit. Waarschijnlijk is de zaadontsmetting voor deze vroege rassen te sterk
geweest. Zaden van late rassen, ontsmet met chloorkalk, kiemden beter dan zaden,
die ontsmet waren met merthiolate. In gesteriliseerd rivierzand met voedingsoplossing werd een betere groei verkregen dan op een agarvoedingsbodem.
Bewaring van de zaden vertraagde de kieming en bevorderde verontreiniging. Het
is beslist noodzakelijk de zaadhuid te verwijderen (verwijdering van remstoffen).
Getracht werd de groeiremmende werking van de zaadhuid op te heffen, door de
zaden met 0.25 % thio-ureum te behandelen. Er werd een kiemingspercentage van
•25% verkregen tegenover 100 % bij zaden, waarvan de zaadhuid was verwijderd.
Met behulp van kunstlicht en door het handhaven van een voldoend hoge temperatuur ( ± 20° C) was het mogelijk de jonge planten in de winter door te laten groeien.
Dit gelukte zowel bij een 18-urige als een 24-urige dag. Er werden TL-buizen gebruikt (belichtingssterkte ± 600 lux).
6. Proeven met komkommer- en meloenonderstammen.
a. Zaadteelt van Cucurbita ficifolia.
Dit jaar werd de zaadteelt op zeer beperkte schaal uitgevoerd. Planten, waarvan
de hypocotyle stengel gedraaid en de dwarsdoorsnede te sterk ovaal was, werden
niet aangehouden. Op dergelijke planten is het toepassen van de afzuigenting
zeer bezwaarlijk. Als groeiplaats werd een tuincomposthoop uitgekozen, welke
oppervlakte op die manier goed productief te maken is.
b. Zaadteelt van Cucurbita pepo var. ovifera.
De in ons bezit zijnde „sierkalebas Vellekoop", die heel geschikt is gebleken als
onderstam voor meloenen, werd dit jaar gedetermineerd en zal in het vervolg
Cucurbita pepo var. ovifera worden genoemd.
*) Van het hoofdstuk „Zaadonderzoek" in het jaarverslag 1950 zijn de punten a en b
het vorig jaar afgesloten, terwijl punt d is overgebracht naar het volgende hoofdstuk (zie blz. 30).
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Van deze onderstam werden dit jaar een aantal planten uitgezet voor zaadwinning. De verschillen tussen de planten onderling waren groot. De vorm en kleur
van de vruchten was sterk variërend. Daarnaast kwamen nog enkele planten voor
met een wat mindere groeikracht. Bij de zaadwinning is bij meerdere planten
ook zelfbestuiving toegepast om te trachten een zuivere lijn te kriigen. De vruchten van deze onderstam komen in Nederland veel gemakkelijker tot rijpheid dan
de vruchten van Cucurbita ficifolia.
c. Winning en bewaring van zaad van Cucurbita ficifolia.
Van een aantal vruchten, met op 13 September volgroeide zaden, werd op die
datum een gedeelte geoogst, terwijl een ander gedeelte tot 26 October aan de planten bleef liggen. Hetzelfde werd bij vruchten gedaan, waarvan de zaden op 13
September ogenschijnlijk minder goed volgroeid waren. Het doel was na te gaan,
of het beter is de vruchten vroeger te oogsten dan normaal in de practijk geschiedt en deze dan te laten narijpen.
Nadat half December bij alle series het zaad uit de vruchten was gewonnen, zijn
in Februari kiemproeven genomen op het laboratorium en in de practijk. Het zaad
van alle series kiemde nog zeer slecht, waardoor geen betrouwbare conclusies
konden worden getrokken. Wel werd de indruk verkregen, dat het voor de vruchten met volgroeide zaden niet bezwaarlijk was, dat zij reeds half September werden geoogst.
d. Nieuwe methode om komkommers te enten op Cucurbita ficifolia.
De in het vorig jaarverslag beschreven nieuwe methode om komkommers te enten,
werd dit jaar wederom op grote schaal in de practijk toegepast. De resultaten
waren goed.
Op meerdere bedrijven verzuimde men de komkommerpoot door te snijden, nadat
de vergroeiing had plaats gevonden. De plant werd dus met twee poten uitgeplant.
Dit lijkt ons, vooral op sterk besmette bedrijven, zeer gevaarlijk, omdat een
besmetting van de plant via de komkommerpoot niet uitgesloten is.
e. Enting van meloenen op Cucurbita ficifolia en Cucurbita pepo.
In aansluiting op het onderzoek van vorig jaar werden dit jaar op bovengenoemde onderstammen drie meloenrassen geënt, n.1. Suikermeloen, Netmeloen en
Oranje Ananas. Het enten zelf geschiedde op twee manieren. Hierbij bleek, dat
de afzuigenting onder de zaadlobben bij Cucurbita pepo minstens even gemakkelijk is uit te voeren als bij Cucurbita ficifolia. De spleetenting met behulp van
loodbandjes leverde bij Cucurbita pepo meer moeilijkheden op dan bij Cucurbita
ficifolia. De stengels van Cucurbita pepo zijn wat meer vierkant, waardoor het
geheel niet zo goed sluit. De jonge Netmeloenplanten leenden zich minder goed
voor spleetenting, omdat de leden zeer kort en gedrongen waren, waardoor het
bijsnijden van de ent minder gemakkelijk gaat.
Een gedeelte van de geënte planten werd in een kas uitgepoot. De aangehouden
onderstamscheuten liet men hier over de grond groeien, terwijl de meloenen zelf
aan touwtjes werden geteeld. Een ander gedeelte werd in een platte bak uitgepoot, waarbij men de onderstamscheut naar de ribbe en later het pad in liet
groeien. In het algemeen werden de volgende ervaringen opgedaan:
1. De geënte planten groeiden het best, als regelmatig jong onderstamblad aan
de plant aanwezig was. Het is daarom nodig, dat er groei in de onderstam
blijft.
2. Als er naar verhouding weinig onderstamblad was (minder dan % van de plant)
werden er weinig of geen nieuwe zijscheuten en bladeren aan de onderstam
gevormd. Het lijkt wel, of de ent dan vrijwel al het vocht en al het voedsel
voor zich opeist. Vooral bij scherp weer en als er veel vruchten aan de planten hangen of liggen, ziet men dan verbrandingsverschijnselen aan het onderstamblad optreden. Het gevolg is, dat ook de ent weldra een mindere groei en
vaak afstervingsverschijnselen gaat vertonen. Het is daarom veiliger, om nog
wat meer dan % van het totale bladoppervlak voor de onderstam te reserveren, vooral wanneer er veel vruchten aan de plant hangen.
3. Een regelmatige vochtvoorziening was voor de geënte planten van groot belang. Mogelijk hangt dit samen met een wat oppervlakkiger beworteling van
de onderstam.
4. Het onderstamblad was bijzonder gevoelig voor „spint". „Spint" kan de onderstam vrijwel geheel doen afsterven.
5. Geënte meloenen waren boven de entplaats nog zeer gevoelig voor aantasting
door Fusarium. Alle aanraking van de meloenent met de grond moet daarom
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worden vermeden. Om deze reden geven we aan de spleetenting bij meloenen
de voorkeur.
6. Het stadium van volledige vruchtbaarheid trad bij de geënte meloenen eerder
op dan bij de ongeënte.
7. De teelt van geënte meloenen in een kaa beviel minder goed dan de teelt
onder platglas. Het onderstamblad, dat over de grond groeide, bevond zich
later teveel in de schaduw. Ook groeide het blad van de afzonderlijke planten
sterk door elkaar, waardoor controle op de hoeveelheid onderstamblad moeilijk was. Onder platglas, waar de onderstam onder het raam, op de wal en
in het pad groeide, ging dit eenvoudiger.
8. Evenals vorig jaar voldeed Cucurbita pepo als onderstam beter dan Cucurbita
ficifolia, terwijl van de meloenrassen Oranje Ananas het beste resultaat gaf.
De entcombinatie Oranje Ananas op Cucurbita pepo durven we gerust aan
te bevelen.
Enting van meloenen in de practijk.
Enkele tuinders zijn er dit jaar toe overgegaan, om geënte meloenplanten uit te
poten. In het algemeen komen de ervaringen overeen met die op het Proefstation.
Cucurbita pepo voldeed als onderstam en Oranje Ananas als ent het best. Dit
neemt niet weg, dat er ook voorbeelden van een goed geslaagde teelt van Suikermeloen aanwezig zijn, evenals van een geslaagde teelt op Cucurbita ficifolia als
onderstam.
Het uitplanten van twee geënte planten per raam, aan de achterkant van een dubbele bak, voldeed in de practijk heel goed. Aan de voorkant werd niets uitgepoot.
De onderstamscheuten werden naar beneden en in het pad geleid en de meloenscheuten werden onder de schroot door naar de voorkant geleid. De hoofdrank
werd dus pas getopt bij de ribbe aan de voorkant.
7. Teeltwijze van druiven.
Teeltwijze en vruchtzetting van Muscaatdruiven.
Er werden ongeveer 400 speciale bezoeken aan de kwekers van dit druivenras
gebracht, om de groeiomstandigheden tijdens de teelt na te gaan en om voorlichting te geven omtrent de mogreliikheden, die er zijn om een goede zetting en een
beter kwaliteitsproduct te verkrijgen.
Het droogstoken werd dit jaar in de practijk reeds op grotere schaal toegepast.
De aanvoerperiode is hierdoor verlengd, hetgeen aan de prijs en de kwaliteit ten
goede kwam. Behalve bij een aantal jonge bomen was op practisch alle bedrijven
de zetting dit jaar goed, hetgeen nog niet van het eindproduct kan worden gezegd.
Vooral door spintaantasting en het optreden van lamsteligheid viel de kwaliteit
en het gewicht op verschillende bedriiven dikwijls tegen. Door het natte voorjaar
is bovendien veel chlorose (ijzergebrek?) opgetreden, waardoor in bepaalde gevallen de vruchtzetting is mislukt. Toch zijn de resultaten van deze teelt zodanig
verbeterd, dat de oppervlakte met Muscaat de laatste jaren reeds met 50 % is
uitgebreid.
Proefnemingen.
In een stookkas op het Proefstation werden tot aan de bloei regelmatig alle
züscheutjes wegerenomen en werden de scheuten direct vóór de bloei getopt. Aan
elke scheut werd slechts 1 tros behouden (reeds vóór de bloei gedund). De mooiste
en best geplaatste trossen werden aangehouden. De vruchtzetting was iets minder
dan vorig jaar, doch volkomen bevredigend. Doordat laat in het voorjaar in een
aangrenzende kas werd gestoomd, is de groei van de bomen aan één zijde sterk
benadeeld.
Evenmin als vorig jaar werden verschillen tussen de vakken waargenomen, waarop organische mest en die, waarop uitsluitend kunstmest was toegediend. Ook
van de afstand tussen draad en glas was nog geen invloed bemerkbaar.
Om te kunnen vaststellen op welke onderstam de groei en de vruchtzetting van
de Muscaat het beste verloopt, is een puttenproef opgezet met 1-jarige gecopuleerde boompies. De onderstammen Black Alicante, Frankenthaler, Gros Colman
en Forsters White Seedling worden hierbij vergeleken met Muscaat op eigen wortel.
Op één bedrijf in de practijk, waar reeds vroegtijdig trossen waren gedund, werd
de invloed nagegaan van het wegnemen van de scheutjes en het toppen van de
scheuten vóór de bloei. De trossen van de op deze manier behandelde bomen zijn
belangrijk beter gezet.
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b. Gordelen bij druiven.
Op het Proefstation werden dit jaar geen proeven genomen. Bij een kweker, die
in navolging van onze proeven dit jaar een proefje nam bij koude Black Alicante,
bleek, dat gegordelde druiven ± 14 dagen eerder rijpten, hetgeen bij het kleuren
duidelijk te zien was. Er was geen invloed op de besgrootte te constateren. Het
gordelen geschiedde kort na het krenten. De wond was op het tijdstip van de
oogst weer geheel door callus overgroeid. Het gordelen was zo laag mogelijk op
do scheuten uitgevoerd.
c. Grondafdekking met turfmolm in druivenkassen.
Op lichte gronden komt het vaak voor, dat de bovenlaag (20—40 cm) in de druivenkas min of meer uitdroogt en voor beworteling practisch ongeschikt is. De
toestand is door gieten en broezen moeilijk te verbeteren, daar periodieke uitdroging minstens even ongewenst is. Vooral bij een grond, die slechts een dunne
bewortelbare zone bezit, is dit verlies van de bovengrond ongewenst.
Bij een proef, waarbij de grond na het krenten werd afgedekt met 10—15 cm turfmolm, bleef de vochtigheid van de grond onder de turfmolm op peil. In het najaar
bleek, dat de wortels zich tot in de turfmolm hadden ontwikkeld, ondanks het
feit, dat na het krenten niet meer gegoten was. In een onbehandelde kas was dit
niet het geval.
8. Teeltwijze van tomaten.
a. Grondafdekking bij tomaten.
Verschillende vakken grond werden met turfmolm, houtkrullen of ruige paardenmest afgedekt. De afdekking met turfmolm en houtkrullen vond op twee tijdstippen plaats, n.1. 1% week en 7 weken na het uitpoten. Paardenmest werd alleen
7 weken na het uitpoten gebruikt.
Er zijn geen betrouwbare opbrengstverschillen gevonden. Wel werden in de bovenste 5 cm van de grond verschillen gevonden in de beworteling. Waar niet was
afgedekt, werden de minste wortels aangetroffen. Tussen de drie afdekmiddelen
waren geen grote verschillen aanwezig, alhoewel ook bij het gebruik van paardenmest de wortelvorming wat minder was. Bij het afdekken kort na het uitpoten
zijn iets meer wortels gevormd dan bij afdekking op een later tijdstip. Dat bij
afdekking met paardenmest wat minder wortels werden aangetroffen dan bij het
gebruik van de andere grondafdekkingsmiddelen komt waarschijnlijk doordat dit
ruige materiaal niet zo gelijkmatig over de grond was verdeeld als de beide andere
middelen. Aldus stond de grond hier iets meer aan uitdroging bloot.
Dat de verschillen in beworteling niet tot uiting zijn gekomen in de opbrengst,
kan wellicht verklaard worden door het diep bewortelbaar zijn van de grond.
b. Enting van tomaten.
Bij de enting van tomaten werd wederom de spleetentmethode toegepast. Ongeveer 2 cm boven het derde of vierde normale blad werd de onderstam afgesneden
en daarna werd vanaf deze plaats tot in de knoop, waarop het bovenste blad is
ingeplant, een overlangse insnijding gemaakt. Over deze insnijding werd een
loodhulsje geplaatst, dat verkregen was door een loodbandje van 3 x % cm om'
een spijker te rollen. Daarna werd een wigvormig bijgesneden ent in de insnijding
geplaatst, waarbij het loodbandje het geheel bij elkaar hield. De enten mogen
niet te groot zijn; ze zijn dan topzwaar. Planten, die veertien dagen later dan de
onderstammen gezaaid en één keer waren verspeend, voldeden goed. De dikte van
de onderstam moet op de entplaats 3% à 4% mm zijn. De vergroeiing vindt
gemakkelijk plaats en indien men een klein kasje heeft, waar de luchtvochtigheid
voldoende kan worden opgevoerd en waar zonodig ook kan worden geschermd,
is gebruik van dubbel glas niet nodig.
c. Winterteelt van tomaten.
In het winterseizoen 1950—1951 is gebleken, dat het in principe mogelijk is de
gehele winter door tomaten van goede kwaliteit te oogsten. In betonnen putten
is toen n.1.een bemestingsproef genomen, met het doel om kunstmatig waterziek
op te roepen (zie ook blz. 19). Van de op 13 September uitgeplante tomaten
werden vanaf 8 December tot eind Februari regelmatig tomaten geoogst. Om dit
resultaat te verkrijgen, was van diverse hulpmiddelen, zoals bespuiting met groeistof en suiker en bestuiving met een kunstbij, gebruik gemaakt. Bovendien was
de plantafstand, doordat de teelt in putten plaats vond, zeer ruim. De kwantiteit,
die geoogst werd, was echter betrekkelijk gering.
Dit jaar is een proef opgezet om de teeltmogelijkheden in de winter nader te
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onderzoeken. Het is hierbij van groot belang over een ras te beschikken met een
zo gering mogelijke lichtbehoefte. Er werden daarom naast een normaal hoog
opgroeiend ras 2 zelftoppende rassen gebruikt, die gemakkelijk en snel in bloei
te krijgen zijn. Deze hebben een korte groeiperiode.
Er is op 3 data uitgeplant, n.1. op 1 September, 16 October en 15 Januari. Het
was de bedoeling de Septemberteelt van de zelftoppende rassen vóór 15 Januari
te beëindigen, zodat een 2de tomatenteelt op dezelfde grond zou kunnen plaats
vinden. Door niet voorziene omstandigheden (het uitvallen van de verwarming
en het dientengevolge ernstig optreden van Botrytis) is de Septemberplanting
echter mislukt. Naast de normale plantafstand van 75 x 50 cm werd bij de zelftoppers ook de afstand van 50 x 30 cm beproefd. Een teelt op deze afstand bleek
wel goed mogelijk, mits men alle dieven tijdig verwijderde.
In het algemeen is belichten na het uitplanten niet economisch. Bij de zelftoppers
op de nauwe plantafstand heeft men echter een zeer groot aantal trossen op een
kleine oppervlakte. Daarom is bij de Octoberbeplanting ook belicht. Resultaten
zijn hiervan nog niet bekend.
K. PROEVEN MET GROEISTOFFEN EN STUIFMEELONDERZOEK.
1. Vruchtzetting by tomaat.
a. Slechte vruchtzetting bij stooktomaten.
Dit jaar liet de vruchtzetting bij stooktomaten op een groot aantal bedrijven
veel te wensen over. Het slecht zetten van de eerste tros hing ongetwijfeld samen
met het donkere en vochtige voorjaar. Het was opmerkelijk, dat speciaal op de
bedrijven, waar de kieren tussen de eenruiters met plakband waren dichtgeplakt,
de vruchtzetting bijzonder slecht verliep.
Uit een oogpunt van economisch stoken is het dichtplakken natuurlijk een toe te
juichen maatregel. De ventilatie is hierdoor echter volkomen onvoldoende geworden, zodat het stuifmeel niet losliet. Naarmate deze toestand langer voortduurde,
ontstond een weelderiger en dichter gewas, hetgeen de toestand nog verergerde. Het
zal dus aanbeveling verdienen voortaan niet alle kieren dicht te plakken, of wat
nog beter is reeds 's morgens vroeg te luchten, ook, of zelfs juist, bij donker,
regenachtig weer. Het gebruik van een kunstbij kan onder deze omstandigheden
de vruchtzetting eveneens belangrijk verbeteren (zie punt d).
b. Proeven bij koude tomaten.
Enkele nieuwere groeistofpreparaten werden op Ailsa Craig vergeleken met No
Seed. Beproefd werden Gewesan 4 %, Tomafix 1 ü/c, Sure Set 2 % en Duphar
1—2%. Ten aanzien van de vruchtzetting en de vroegheid werden met Sure Set
de beste resultaten verkregen, n.1. in de eerste 4 weken 35 % meer geoogst.
Op de tweede plaats kwam No Seed. Wat de totaal opbrengst betreft, waren
No Seed en Duphar 1 % het best. Dit laatste middel, dat in verschillende concentraties en een verschillend aantal malen werd verspoten, gaf het beste resultaat
bij de laagste concentraties (1 %) en éénmaal per week spuiten. Bij het gebruik
van Gewesan was zowel de vruchtzetting als de opbrengst aanzienlijk minder
dan bij de controle. Dit middel gaf ernstige groeistofbeschadiging op het blad.
c. Toediening van groeistof met behulp van een aërosolbom.
In een proefkàsje is het groeistofpreparaat Gewesan in aërosolvorm op Ailsa
Craig tomaten toegediend. Vrij spoedig na de behandeling trad een ernstige
beschadiging op. De proefkasjes zijn echter te klein om een goede verdeling
van een in aërosolvorm toegepast middel te verkrijgen. Daardoor is het gevaar
voor beschadiging groot. Wij durfden echter niet meer in een druivenkas te werken, gezien de funeste invloed van deze groeistof op dit gewas (zie blz. 43).
B.N.O.A. in aërosolvorm is eveneens in een proefkasje toegediend. De vruchtzetting is hierdoor practisch niet verbeterd. Wel zijn er belangrijk meer knopen
tot ontwikkeling gekomen. Dit zou er op kunnen wijzen, dat de dosering niet
hoog genoeg is geweest. Beschadiging trad niet op.
d. Invloed van boriumbespuiting en het gebruik van een kunstbij op de vruchtsetting.
Op een stookbedrijf, waar de vruchtzetting te wensen over liet, werd de invloed
van borium op de vruchtzetting nagegaan. Gebleken was n.1., dat boorzuur de
kieming van tomatenstuifmeel en de groei van de stuifmeelbuis stimuleert.
Bespoten werd met 0.01 % boorzuur.
De vruchtzetting werd hierdoor slechts weinig verbeterd.
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Een combinatie van een boorzuur- en een groeistofbespuiting (0.4 % No Seed)
gaf een iets duidelijker verbetering.
Het beste resultaat werd echter verkregen bij het gebruik van een kunstbij.
Daarbij maakte het weinig verschil uit, of gelijktijdig met de kunstbij-behandeling
ook nog een borium- of groeistofbespuiting plaats had. Hoogstwaarschijnlijk
was in dit geval een niet goed loslaten van het stuifmeel, tengevolge van een
onvoldoende ventilatie en een dicht gewas, de belangrijkste oorzaak van de
slechte vruchtzetting. Gelijktijdig met het inzetten van de proef is blad geplukt
en meer gelucht, waardoor ook bij de contrôle verbetering is ingetreden, hoewel
in mindere mate dan bij de diverse behandelingen.
Bij koude tomaten werd een proef genomen, waarbij het effect van een kunstbijbehandeling werd vergeleken met dat van plumen of tikken. De vruchtzetting
werd door alle drie behandelingen belangrijk verbeterd, zodat in de eerste 4
weken 100 tot 175 % meer geoogst werd dan van de contrôle. Het was niet
onverschillig, of deze behandelingen 's morgens om 10 uur, of 's middags om
2.30 uur werden uitgevoerd. Geschiedde dit op laatstgenoemd tijdstip, dan waren
de resultaten het best (waarschijnlijk was het stuifmeel 's middags wat beter
opgedroogd en liet daardoor gemakkelijker los). Met de kunstbij werd de beste
vruchtzetting en de hoogste totaal-opbrengst verkregen.
2. Vrachtzetting by aardbeien.
a. Het gebruik van groeistoffen.
De groeistofpreparaten Agroxone en Berry Set werden toegepast op aardbeien
in kistjes onder glas (licht gestookte druivenkassen). Agroxone werd in verschillende concentraties en een verschillend aantal malen verspoten. Met 50 tot
100 delen per millioen (d.p.m.), eenmaal per week gespoten, werden de beste
resultaten verkregen (gemiddeld 1 5 % meer geoogst dan van de controle). Bij
hogere concentraties en veelvuldiger bespuiten waren de resultaten minder goed.
Uit de vele proeven, die de laatste jaren zijn genomen, mag wel worden geconcludeerd, dat Agroxone voor aardbeien de geschiktste groeistof is. Voor vroege
aardbeien onder glas (b.v. in kistjes) zal de beste concentratie ± 75 d.p.m. zijn,
voor buiten-aardbeien ± 150 d.p.m. Er zal om de 7 tot 10 dagen moeten worden
gespoten.
Met Berry Set (0.2%) waren de resultaten wisselvallig. Alleen in de minst
gestookte kas werd een belangrijke opbrengstverhoging verkregen. Dit middel
zal ongeveer op één lijn kunnen worden gesteld met Betapal.
b. Bloemknopdunning.
De bloempjes van de 3de orde werden verwijderd, zodat 3—5 bloempjes per
stengel werden aangehouden. Het voordeel van bloemknopdunning is vooral het
beter uitgroeien van de vruchten. Door de goede zetting vàn de overgebleven
bloempjes en het hogere gemiddelde vruchtgewicht was het mogelijk toch een
groter aantal kg te oogsten.
S. Vruchtzetting by pruimen en perziken onder glas.
a. Slechte vruchtzetting bij pruimen.
Het jaar 1951 kenmerkte zich door een slechte vruchtzetting bij pruimen. Tijdens de
bloeitijd was het overwegend donker, koud en vochtig weer. Waar de luchtramen
tijdens de bloei gesloten zijn gebleven, was dit jaar de vruchtzetting over het
algemeen veel beter dan in kassen met open luchtramen tijdens de bloei. Dit
kan alleen te danken zijn aan de hogere temperatuur. Het blijkt dus, dat ook
de temperatuur een belangrijke rol kan spelen, alhoewel de luchtvochtigheid
meestal de meeste aandacht eist.
b. Groeistoftoediening en bestuiving van pruimen.
Getracht werd de vruchtzetting te verbeteren door pruimen reeds in het knopstadium te bestuiven. Er zijn n.1. aanwijzingen, dat bij verschillende pruimenrassen onder glas bestuiving in een vroeg stadium gewenst is, daar de stempel
soms reeds ontvankelijk is voor stuifmeel, voordat dit door de meeldraden wordt
vrijgelaten. Door verschillende omstandigheden (o.a. te laat in het seizoen) werden geen goede resultaten verkregen.
Dit voorjaar zullen op het Proefstation op enkele bomen Formosa en Santa Rosa
geënt worden, terwijl bovendien van deze rassen enkele boompjes zullen worden
aangeplant, zodat groeistof- en bestuivingsproeven voortaan op het Proefstation
zullen kunnen worden genomen.
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c. Parthenocarpische vruchtzetting bij perzik.
Dit jaar kwamen vooral bij vroege, maar ook bij late rassen, opvallend veel
vruchten voor, die zich in de vollende opzichten van de normale onderscheidden:
1. Ze zün veel kleiner en dikwijls kantig, of plat van vorm.
2. Ook de steen is veel kleiner (een derde tot de helft van de normale grootte).
3. De smaak is zoet, veel beter dan van een normale perzik van dezelfde grootte.
Bij nadere beschouwing bleek, dat deze vruchten niet bevrucht ziin geweest,
of dat de embryo's zeer snel ten gronde zijn gegaan. Dit is begrijpelijk, gezien
de voor de vruchtzetting ongunstige weersomstandigheden tijdens de bloei.
4. Vruchtzetting bfö Muscaatdruiven.
Om te trachten de vruchtzetting bij Muscaatdruiven te verbeteren, werden dit jaar
op één bedrijf in een koude kas, tijdens de bloei, 2 maal groeistof- en boriumbespuitingen toegepast, gecombineerd met andere maatregelen (zie blz. 31).
In tegenstelling tot vorig jaar kon niet worden waargenomen, dat de groeistofbespuiting enige invloed op de vruchtzetting had. De boriumbespuiting heeft evenmin een gunstig effect gehad.
8. Vruchtzetting bij meloenen.
Bij een proef met groeistofbespuiting en behandeling met een kunstbij (ook van de
tweeslachtige bloemen) zijn de planten na de vruchtzetting afgestorven (te laat in
het seizoen). Zodoende werd geen duidelijk resultaat verkregen.
L. BASSENONDEBZOEK.
1. Kenmerken van perzikrassen.
De waarnemingen in 1951 hebben voor een groot deel die van de vorige jaren bevestigd. Hiert>ij zijn tevens enkele minder bekende rassen opgenomen, die mogelijk een
verbetering van het rassensortiment kunnen betekenen.
M. VEBEDELING, SELECTIE EN NIEUWE GEWASSEN.
1. Veredeling en selectie.
a. Perziken en pruimen.
1. Onderstammenproef.
De onderstammenproef met Amsden, geplant in 1944 in een stookkas, leverde
dit jaar de volgende gemiddelde uitkomsten per boom:
Onderstam
Brompton
Gele Kroos
St. Julien C.
BI. Kroos

Standruimte
in m 2

Gewicht per
boom in kg

Stuks per
m2

Gem. vruchtgew. in g.

20.1
18.3
19.5
8.8

43.4
34.2
35.2
16

24.4
21.1
22.3
8.8

90
90
82
117

Evenals in de voorafgaande jaren gaf Brompton de beste resultaten. De
tweede plaats werd nu door St. Julien C. ingenomen, hoewel het verschil met
Gele Kroos gering was. Het gemiddeld vruchtgewicht was op St. Julien C.
echter het laagst. De opbrengsten van BI. Kroos zijn nadelig beïnvloed doordat 1 boom, vanwege de slechte groei, sterk werd ingesnoeid, terwijl van een
andere boom de productie zeer laag was.
Uit deze gegevens blijkt, dat BI. Kroos op een betrekkelijk lichte en niet zeer
groeikrachtige grond niet geschikt is als onderstam voor Amsden.
2. Beproeving van nieuwe pruimenrassen.
Van verschillende rassen konden de vruchten worden beoordeeld. De meeste
bleken of te laat of te slecht van kwaliteit te zijn. Enkele geven echter hoopvolle verwachtingen.
b. Druivenkruisingen.
Prof. Aberson gaf op het Proefstation en in de practijk, vanwege haar vroegheid,
de beste resultaten. Uit koude kassen kon half Augustus een goed product worden geoogst.
W. Verheul gaf in 't algemeen onbevredigende resultaten door een slechte productie. In een licht gestookte kas op het Proefstation voldoet dit ras echter wel.
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Waarschijnlijk speelt de onderstam hierbij een rol. Een zaailing met iets kleinere
bessen en een wat minder gele kleur voldoet op ons Proefstation beter.
Proeftuins Grote Blauwe op Frankenthaler voldeed dit jaar op het Proefstation
niet, reden waarom omgeënt is met Muscaat. Op Gros Colman en op eigen wortel
waren de resultaten bevredigend. In de practijk beviel dit ras dit jaar niet, vanwege de te lage productie en het gemakkelijk rotten van de bessen.
Bij alle 3 de nieuwe rassen hangt de vaak onbevredigende productie samen met
een onvoldoende vruchtbaarheid. Door extra lang te snoeien (minstens 5 knoppen) kan hierin verbetering worden gebracht.
De*in het vorig jaarverslag genoemde witte zaailing, die verent was op Golden
Champion in een koude kas, voldeed dit jaar teelttechnisch zeer goed. Koelproeven zijn thans aan de gang, om na te gaan of deze druif tot na 1 Januari kan
worden bewaard.
c. Tomaat.
1. Kruisingen i.v.m. „meeldauw"-resistentie.
Dit jaar werden enige stammen uit de kruising tussen Tomato Leafmold
Résister Bewley en Tomato Leafmold Résister Clark vergeleken. De stammen
splitsten niet verder meer uit, ze zijn goed resistent tegen „meeldauw" en
hebben 2—3 hokkige vruchten. Verwacht wordt echter, dat deze vruchten
op meerdere bedrijven te fijn zullen blijven.
Verder werden van verschillende „meeldauw"-resistente rassen een aantal
stammen uitgezet en nagegaan in welke stammen nog uitsplitsing voorkwam.
Tussen enkele niet splitsende stammen van deze rassen zijn kruisingen
gemaakt om volgend jaar een aantal P i ' s te kunnen beproeven. Mogelijk
zal door gebruik te maken van F l ' s het bezwaar van te fijne vruchten kunnen worden opgeheven. De F l Pilius werd dit jaar reeds met enige cultuurrassen vergeleken (zie 2).
2. Rassenvergelijkingsproef op het Proefstation.
Het doel van deze proef was ons te oriënteren omtrent de voornaamste eigenschappen van enkele nieuwe rassen. De rassen Abunda, Robar, Export Wonder
en Filius werden vergeleken met Ailsa Craig van v. d. Berg en Single Cross.
Van de nieuw beproefde rassen volgt een korte beschrijving.
Abunda.
Kwam wat gewas en kwaliteit van de vruchten betreft het meest met Ailsa
Craig overeen. De opbrengst was, door een iets fijnere sortering op onze grond,
echter lager.
Export Wonder.
Hierover is nog geen positief oordeel te geven, omdat er nog diverse typen
in voorkwamen. Wel bleek dit ras aanzienlijk vroeger te zijn dan de overige
rassen.
Robar.
Had hoogronde vruchten, die weinig gemoot waren en uitwendig van een
goede kwaliteit. Verder was de vatbaarheid voor „meeldauw" gering. Door
een betrekkelijk fijne sortering was de opbrengst op onze grond niet hoog.
Filius.
Dit ras voldeed goed wat betreft „meeldauw"-resistentie, doch de vruchten
waren vrij sterk gemoot. Het oogstverloop was bij dit ras zeer regelmatig en
de totale opbrengst uiteindeliik het hoogst. Ailsa Craig van v. d. Berg en
Single Cross, die als vergelijkingsmateriaal werden gebruikt, gaven een vrijwel even hoge opbrengst en vooral Ailsa Craig voldeed wat de kwaliteit
betreft wederom goed. De nieuwe rassen zijn in het algemeen niet direct als
een verbetering te beschouwen, alhoewel zij onder bepaalde omstandigheden
zeer goed bruikbaar zullen zijn.
3. Rassenvergelijking in de practijk.
Dit jaar werden van de rassen Cromco, Glorie, Victory en Single Cross op
een dertiental stookbedrijven ± honderd planten in viervoud uitgezet, met het
doel na te gaan, hoe deze rassen zich onder de verschillende omstandigheden
zouden gedragen en wat de gebruikswaarde van deze rassen is. De belangrijkste conclusies, die konden worden getrokken, zijn:
1. De aantasting door het tomatenmozaiekvirus en kurkwortel was algemeen.
De indruk werd verkregen, dat het mozaiekvirus in deze proef algemener
en ernstiger optrad dan vorig jaar in de koude warenhuizen. Door het zeer
ongunstige voorjaar van 1951 waren de gewassen zeer vatbaar. De aan38

tasting door „meeldauw" bleek in de stookwarenhuizen meestal van geringe
betekenis.
"2. De vruchtzetting in procenten uitgedrukt was beter naarmate de trossen
kleiner waren. Mede hierdoor waren de hogere trossen meestal minder goed
gezet. Speciaal op de vroege stookbedrijven was de onderste tros veel minder
of in het geheel niet gezet. De eerste tros bevond zich op de meeste stookbedrijven boven het 10e of 12e blad, terwijl deze vorig jaar op de koude
bedrijven boven het 6e of 7e blad aanwezig was.
3. De opbrengst was op de verschillende bedrijven zeer verschillend. Op het
ene bedrijf geeft het ene ras en op een ander bedrijf een ander ras de
hoogste opbrengst. Op de meeste bedrijven echter gaven de grove Ailsa
Craig typen de hoogste opbrengst. Het oogstverloop was regelmatiger dan
vorig jaar op de koude bedrijven.
4. Evenals vorig jaar op de koude bedrijven, bleek het ras, dat op een bepaald
bedrijf de hoogste opbrengst geeft, ook vroeg in het seizoen meestal de
hoogste opbrengst te geven. De vroegheidsverschillen, die er tussen de rassen
bestaan, worden hierdoor meestal genivelleerd.
5. De sortering hing samen met de groei van het gewas op een bepaald
bedrijf. Naarmate een ras een hogere opbrengst gaf, was de sortering veelal
gunstiger. Tussen de rassen onderling kwamen verschillen in grofheid voor.
Single Cross was b.v. steeds grover dan Cromco en Glorie. Soms was Victory
grover en soms fijner dan Glorie.
d. Selectie Calceolaria en Cineraria,.
Bij de Cineraria's bleven de planten van een aantal groepen te klein. Dit is
mogelijk een gevolg van herhaald selecteren op gedrongen groei en klein blad.
Daarom werden van die groepen dit jaar de grootste planten als zaadplanten
uitgekozen.
Bij de Calceolaria's bleek bij bepaalde groepen veel variatie voor te komen in
het min of meer getijgerd zijn van de bloemkleur. Er werden ook dit jaar weer
een aantal van de beste planten uitgezocht voor de zaadwinning. Zaad werd
gewonnen door:
a. positieve massaselectie.
. b. kruisbestuiving zonder castratie,
c. zelfbestuiving.
e. Vroege
aardappelrassenproeven.
Onder glas.
In een oriënterend proefje met Eersteling en Rietsema N 289 *, waarbij de planten enige tijd in bloempotten waren opgekweekt, gaf Eersteling de hoogste
opbrengst en de beste sortering.
Op de open grond.
In samenwerking met het C.I.L.O. te Wageningen werden dit jaar de pfroeven
met vroege aardappelrassen voortgezet. Vergeleken werden Eersteling, Doré en
Rietsema N 289. Evenals vorig jaar was bij de oogst op 21 Juni de opbrengst en
sortering van Rietsema N 289 beter dan van Eersteling en Doré.
In een klein oriënterend proefje, in samenwerking met het I.V.R.O., waarbij
dezelfde rassen werden vergeleken, werd laat gelegd en geoogst. De opbrengst
van Doré was nu het hoogst, terwijl Rietsema N 289 de beste sortering leverde.
f. Peenselectie.
In September 1950 werden enkele stammen van Amsterdamse Bak in een kas
uitgezaaid. De loofontwikkeling was bij deze teelt te sterk, waardoor de kwaliteit van de wortels niet goed beoordeeld kon wordeji. V/el bleek het mogelijk
deze in April geoogste peen op de open grond te laten doorschieten voor zaad.
Voor de glasteelt is het dus mogelijk om op het juiste moment de selectie toe te
passen en in hetzelfde jaar van de geselecteerde planten nog zaad te winnen.
g.

Blaemkoolrassenproef.
Een 7-tal rassen werden bij een vrijsterteelt vergeleken. Typisch was, dat in
Mei vele planten van de middelvroege rassen Favoriet, Vedeslez B en Record
zijspruiten vormden op de poot. Vooral bij eerstgenoemd ras kwam dit zeer veel
voor. De vroege rassen vertoonden dit verschijnsel practisch niet, terwijl Vroege
Verbeterde Mechelse een tussenpositie innam.

* In het jaarverslag 1950 is dit ras abusievelijk aangeduid als „Rietsema H 289".
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De oogst begon op 1 Juni en eindigde op 20 Juni. In vroegheid en kwaliteit
kwamen belangrijke verschillen voor, zoals onderstaande tabel laat zien..
Percentage geoogste kool

Ras

op 4 Juni I op 8 Juni I op 15 Juni

Allervroegste Veentje
Aristo *
Eersteling
Vroege Verbeterde Mechelse
Veaeslez B
Record
Favoriet

32

Kwaliteit

matig
matig
matig
goed
goed
—
goed
—
goed
—
De latere rassen waren van betere kwaliteit dan de vroege. Dit bleek in de
practijk dit jaar ook in zeer sterke mate het geval te zijn.
Proeven met slarassen onder glas.
Dit jaar werden wederom de rassen Blackpool en Resistant Early French Frame
met Meikoningin vergeleken. Dit geschiedde in een stookkas, in een koude kas
en in een platte bak. In onderstaande tabel staan de opbrengsten in procenten
t.o.v. de opbrengst van Meikoningin, waarvan ook het gemiddeld kropgewicht
is vermeld, aangegeven.
80
6
33
4

100
97
100
50
55
29
27

Gemiddeld kropgewicht van de rassen.

Standplaats
stookkas
koude kas
koude kas
platglas
(donkere zijde)
platglas
(lichte zijde)

Gem. kropgew.
van Meikoningin
in grammen

Gewichten in procenten t.o.v. Meikoningin
Resistant Early
French Frame

Meikoningin

Blackpool

99
174
180
211

100
100
100
100

144
115
119
123

133
97
99
112

262

100

104

94

Uit deze tabel blijkt, dat Blackpool steeds een hoger gemiddeld kropgewicht had
dan Meikoningin en dat naarmate de planten minder licht ontvingen dit verschil
groter was. (Vergelijk stookkas en koude kas en donkere en lichte zijde van het
platglas). Ook het ras Resistant Early French Frame vertoont hetzelfde
beeld, met dien verstande, dat het gemiddeld kropgewicht bij de teelten
onder koud glas daalde beneden dat van Meikoningin.
De conclusie is gewettigd, dat deze rassen bij de vroege teelten goede perspectieven bieden. Dit kwam ook tot uiting in de groei tijdens de donkere wintermaanden. Deze nieuwe rassen groeiden toen duidelijk sneller dan Meikoningin. Zij zijn
bovendien minder gevoelig voor rand. Als nadelen staan hier tegenover bij
Resistant Early French Frame een wat grotere gevoeligheid voor „smeul" en
een wat kleinere omvang van de krop, doordat de kropvorming vroeger begint
(minder omblad). Bij Blackpool kunnen als nadelen worden genoemd: een iets
donkerder bladkleur, hetgeen vooral bij wat latere teelten tot uiting komt en het
iets minder mooi gesloten zijn van de krop.
Rassenvergelijking by spinazie onder glas.
De in 1948 aangevangen proeven met Cavallius werden dit jaar voortgezet bij
een vroege voorjaarsteelt in een 'kas en een winterteelt onder platglas.
Bij de voorjaarsteelt (zaaitjjd 17 November) werd een rondzadige selectie vergeleken met de normaal gebruikte scherpzadige selectie van Cavallius. Voor
beide selecties werden 2 zaadhoeveelheden gebruikt, n.1. 2.8 en 3.5 kg zaad per
are (d.i. resp. 4 en 5 ons per r r 2 ) . Tijdens de vorstperiode, in de 2e helft van
December, werd de kas iets verwarmd. De plantjes, die tijdens de vorst nog in
het kiembladstadium waren, leden bij een minimum temperatuur van —5° C
* In het vorig jaarverslag aangeduid als no. 15.
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practisch geen schade. De rondzadige selectie groeide in het begin iets langzamer. Bij de oogst op 23 Februari waren er geen betrouwbare verschillen in
opbrengst tussen de beide selecties en zaadhoeveelheden. „Wolf-aantasting kwam
dit jaar iets meer voor dan in de voorafgaande jaren. De rondzadige selectie was
het minst aangetast.
Bij de winterteelt (zaaitijd 16 October), waarbij Cavallius vergeleken werd met
Breedblad, was Cavallius half Januari oogstbaar. Breedblad kon vanwege de
lage stand niet geoogst worden. De opbrengst van Cavallius was echter laag,
n.1. ± 40 kg per are. In de practijk, waar eind October in kassen was gezaaid,
werd op enkele bedrijven eind Januari—begin Februari een goed oogstbaar product verkregen.
In de practijk werden, zowel in het voorjaar als in het najaar, met Cavallius en
enkele nabouwselecties in 't algemeen goede resultaten bereikt. De nabouwselectie Prelude viel in de practijk tegen, vanwege het vroeg optreden van „Wolf".
Cavallius en de hiermede overeenkomende nabouwselecties worden thans in de
practijk zeer veel geteeld.
j.

Bonenrassenproef.
Dit jaar werden de rassen Furore, Servus, Bevelander, No 501, B 241 en Dubbele
Witte z. dr. vergeleken bij een teelt onder platglas, waarbij omstreeks eind Mei
het glas is verwijderd en bij een vollegrondsteelt in de zomer.
«
Voor de teelt onder platglas voldeden de nieuwe rassen soms wel even goed,
doch in het algemeen niet beter dan Dubbele Witte z. dr. Voor de vollegrond
voldeed Servus minder goed dan de andere rassen.
De proef in de vollegrond stond in de buurt van gladiolen. Hierdoor is, mede
door de aanwezige bladluisaantasting, bonenvirus 2 in sterke mate opgetreden.
Het ene ras reageerde hierop vooral met topnecrose, het andere met scherp
mozaiek. Aan de hand van de bij deze proeven gedane waarnemingen volgt hier
een korte beschrijving van de rassen.
Dubbele Witte z. dr.
Had bij de glasteelt enige neiging tot ranken, doch voldeed voor deze teelt, wat
betreft kwaliteit en opbrengst, zeer goed. Bij de vollegrondsproef had dit ras
het meeste last van topnecrose.
Furore.
Voldeed bij de glasteelt in vrijwel alle opzichten even goed als Dubbele Witte
z. dr. De groei is iets sterker. De kleur van de bonen is iets lichter, doch dit
viel vrijwel niet op. Op de vollegrond trad in ernstige mate bonenvirus 2 op.
Zowel topnecrose als scherp mozaiek werden aangetroffen.
Servus.
De planten van dit ras kwamen steeds snel op. De omvang, die ze bereikten, was
aanzienlijk minder dan bij de andere rassen. De plantafstand is daarom kleiner
genomen (8 pollen per raam), doch had beter nog nauwer kunnen zijn. De opbrengst was onder deze omstandigheden lager. Wel was dit ras vroeg. De kwaliteit van de bonen was minder (wat gekromd en geel). Bij de vollegrondsteelt
trad vooral scherp mozaiek op.
Bevelander.
Kan onder platglas op dezelfde afstand worden geteeld als Dubbele Witte z. dr.
Ook de opbrengst was ongeveer gelijk. Wel was Bevelander iets later. De bonen
waren goed van kwaliteit, doch niet zo glad. De gevoeligheid voor topnecrose en
scherp mozaiek was iets minder dan bij Furore.
B 241.
Dit ras kwam na het uitzaaien zeer slecht op. Hierdoor kon geen goede indruk
van de groeikracht worden verkregen. Onder glas was de opbrengst geringer
dan bij Dubbele Witte z. dr. Ook was het ras iets later. Dit alles kan echter door
de slechte opkomst zijn beïnvloed. De kwaliteit van de bonen was góéd. Op de
vollegrond trad vooral scherp mozaiek op.
No 501.
Dit ras vertoonde een zeer krachtige groei. In de platglasproef was de plantafstand daarom te nauw en daardoor is geen goed beeld van het productievermogen verkregen. Dit ras is minstens zo vroeg als Dubbele Witte z. dr. De kleur
kwam met die van Furore overeen. Overigens waren de bonen flink van stuk
met als typische kenmerken een lange hals en lange punt. In de vollegrondsproef
had dit ras het minste last van topnecrose en scherp mozaiek.
k. Rassenvergelijking bij chrysant.
Evenals in 1951 werd op verzoek van de Ned. Chrysanten Vereniging, zowel
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onder glas als buiten, ruimte beschikbaar gesteld om de chrysantenrassen, welke
reeds het Getuigschrift van Verdiensten behaald hebben, te planten met het doel
om deze op hun groei- en bloeicapaciteiten te beoordelen. Deze rassen worden
door een commissie uit genoemde Ver. beoordeeld en mogen pas na het behalen
van het vereiste aantal punten op de eerstvolgende keuringen van de Mij voor
Tuinbouw en Plantkunde worden aangeboden, voor het behalen van het Getuigschrift Ie klas. Dit jaar werden 18 rassen uitgeplant.
2. Nieuwe gewassen.
a. Kersen onder glas.
De bloei was dit jaar aanzienlijk beter; deze begon reeds op 19 Februari en
duurde voor de laatstbloeiende rassen tot 26 Maart. Om de invloed van de bestuiving op de vruchtzetting van de meest belovende rassen na te gaan, werden
onderstaande rassen met elkaar bestoven (zie ook jaarverslag 1950, blz. 38).
Rassen
Kassins Frühe
Early Rivers
Vroege van Spithoven
Früheste der Mark
Early Rivers
Lamotto
Früheste der Mark
Kassins Frühe
Vroege van Spithoven

x Früheste der Mark
x Früheste der Mark
x Früheste der Mark
x Kassins Frühe
x Kassins Frühe
X Kassins Frühe
x Early Rivers
x Early Rivers
x Early Rivers

Percentage gezette vruchten
83
62
79
24
49
55
33
47
50

Terwijl het stuifmeel van Früheste der Mark zeer goed bliikt te zijn voor andere
rassen, zette dit ras zelf, evenals vorig jaar, naar verhouding slecht.
De oogst begon half April en eindigde begin Juni. Kassins Frühe en Früheste der
Mark voldeden het best. Deze rassen waren het vroegst. Kassins Frühe gaf een hoge
productie. Hoewel de productie van Früheste der Mark aanzienlijk lager was,
waren de financiële uitkomsten ongeveer even goed, daar dit ras nog iets vroeger
rijpte en grote kersen gaf met een mooi donkerglanzend uiterlijk. Vroege van
Spithoven en Early Rivers waren wat later en de financiële uitkomsten waren
gemiddeld aanzienlijk lager. Meikers blijkt geheel ongeschikt te zijn i.v.m. de
late rijptijd.
b. Brocoli.
Bij een teelt op de opengrond werd gedurende de wintermaanden platglas gebruikt, om de planten te beschermen tegen weersinvloeden. Tussen de 8 beproefde rassen bleken grote verschillen in vorstresistentie, vroegheid, grootte en kwaliteit van de kool voor te komen. Het ras Blanc d'Hatif d'Angers van de
firma Supergran te Mechelen gaf de beste resultaten. Dit ras leverde eind
April—begin Mei een goede kwaliteit kool, die geheel met die van bloemkool
overeenkwam.
Dit najaar zijn de proeven met een groot aantal rassen bij teelten in een warenhuis en op de opengrond voortgezet. De opzet is, om in het warenhuis vóór 1 April
te oogsten, dus in een periode, dat er practisch geen bloemkool is. In verband
met het tijdig aanvangen van een koude tomatenteelt zou het zeer belangrijk zijn,
indien de brocoli op de bovengenoemde datum geoogst zou kunnen zijn.
N. BEWARING EN VERPAKKING VAN TUINBOUWPRODUCTEN.
1. Onderzoek naar betere verpakkingsmethoden voor kasfruit.
Ook in 1951 werden de op de tuin geteelde aardbeien, kaspruimen en perziken in
met film omhulde dozen ter veiling aangevoerd. Aangezien deze verpakkingsmethode,
vooral ten opzichte van de perziken, haar bestaansrecht meer dan voldoende heeft
bewezen, zijn hiermede geen speciale proeven meer genomen. Het vinden van goedkopere verpakkingsproducten voor bovengenoemd doel heeft evenwel onze volle
aandacht.
Het verpakken van druiven in cellofaanzakken is in 1951 voortgezet. Het is ons
gelukt een zak te doen vervaardigen, die de mogelijkheid biedt tot handig verpakken,
terwijl de druiven ook nog zeer attractief zijn als zij de consument bereiken. Het
dichtknopen van de zakken met een gouddraad, voorzien van een label met goud40

opdruk, bleek zeer goed te voldoen. Getracht zal worden om in het volgende seizoen
een aantal telers te interesseren, zodat op deze wijze verpakte druiven op wat
grotere schaal ter veiling kunnen komen.
2. Onderzoek naar betere verpakkingsmethoden voor groenten.
Uitgaande van de' in 1948 verkregen resultaten bij de verpakking van diverse groenten in films, zijn dit jaar een aantal proeven opgezet om na te gaan, of deze resultaten ook verkregen kunnen worden door gebruik te maken van goedkopere en
minder arbeidvragende verpakkingsmethoden. Hierbij is gebleken, dat bij komkommers de houdbaarheid aanzienlijk verlengd kan worden door een eenvoudige inhulling in pliofilm en poly-aethyleen. Het speciaal doen vervaardigen van zakken en
het dicht-sealen bij het verpakken is dus volkomen overbodig geworden. In verschillende gevallen leverde de inwikkeling in bovengenoemde preparaten zelfs betere
resultaten op dan de verpakking in gesloten pliofilmzakken in 1948.
et ligt in de bedoeling bij de voortzetting van deze proeven in 1952 na te gaan,
de conclusie voor komkommerverpakking eveneens opgaat voor andere groenten,
zoals sla, meloenen, peen en bloemkool.

S

3. Koelhulsbewaring van druiven.
In samenwerking met de Rijkstuinbouwconsulent voor Bewaring van Tuinbouwproducten werden de proeven in de seizoenen 1950—1951 en 1951—1952 voortgezet. De
druiven werden van verschillende kwekers betrokken.
Allereerst werd een houdbaarheidsproef genomen met 5 verschillende rassen, die eind
September—begin October in het koelhuis werden gebracht. Black Alicante behield
het langst een goede kwaliteit, n.1. 4 tot 6 maanden. Gros Maroc en Muscaat van
Alexandrie waren ± 3 maanden goed houdbaar en Golden Champion ± 2 maanden.
Laatstgenoemd ras gaat dan nog wel niet rotten, doch de schil kleurt bruin. Gros
Colman was bij deze proef het kortst houdbaar.
In het seizoen 1951—1952 zijn tevens de rassen Frankenthaler, Victoria en no 35
in de bewaarproef opgenomen. Hoewel deze proef nog lopende is, kan toch reeds
worden meegedeeld, dat Victoria van deze 3 rassen het eerst achteruit ging in
kwaliteit.
Ook is een proef genomen om na te gaan, of het suikergehalte van de druiven van
invloed is op de houdbaarheid. Daartoe werden Black Alicante druiven met een suikergehalte van resp. 13, 15 en 17 % vanaf begin October gekoeld. Er kon echter geen
verband tussen het suikergehalte en de houdbaarheid worden aangetoond. Wel bleek
opnieuw, dat het zuurgehalte tijdens de bewaring in sterker mate afneemt dan het
suikergehalte.
Tenslotte werd een oriënterend proefje genomen met het inpakken van Black Alicante
druiven in een doorzichtige en goed doorlatende film van cellulose-acetaat, trio-cel
genaamd. Ook deze druiven werden begin October in het koelhuis geplaatst. De
resultaten waren ongunstig. Het indrogen van de steeltjes werd door het inpakken
niet duidelijk verminderd en er trad meer rot op.
O. PLANTENZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN.
1. Voorlichting l.v.m. plantenziekten.
a. Aantal gegeven adviezen.
Naast de vele duizenden adviezen omtrent ziekten en beschadigingen, die door
de assistenten bij huh bezoeken aan de tuinders werden gegeven, zijn op het
laboratorium 1360 gevallen nader onderzocht. Deze kunnen naar de oorzaken als
volgt worden ingedeeld:
Plantaardig
Groentegewassen 197
Fruitgewassen
41
Bloemgewassen
53
Champignonteelt
2
Totaal

293

Dierlijk
248
118
31
1
398

Virus
89
9
20

—
118

Physiogeen Diversen
263
113
54
29
50
23
19
•

367

—

184

Totaal
910
251
177
22
1360

Toelichting:
Onder het hoofd plantaardige beschadigingen zijn al die gevallen opgenomen,
waar een aantasting door bacteriën en hogere of lagere schimmels de oorzaak
was. Onder physipgene oorzaken vallen beschadigingen door verkeerde grond,
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onjuiste bemesting, cultuui^uaten, spuitbeschadigingen en andere uitwendige
omstandigheden. Onder „diversen" zijn samengevat adviezen en antwoorden op
vragen van meer algemene aard, contrôle op ingezonden zaden, enz. en tenslotte
ook die gevallen, waarin het onmogelijk was de oorzaak vast te stellen. Het
merendeel van de adviezen omtrent champignons waren cultuuraanwijzingen.
b. Regionale
waarschuwingsdienst.
Dit jaar werden weer een aantal waarschuwingen verzorgd i.v.m. te bestrijden
ziekten en plagen. De kaarten voor de fruitteelt werden, zoals verleden jaar,
verzonden door de afdeling Midden-Zuid-Holland van de N.P.O.; de waarschuwingen voor de groenteteelt door onze instelling. Verzonden werden:
Fruitteelt:
1. Betreffende schürftbestrtfding bij appel en peer (1) op 3 April.
2. Betreffende schürftbestriiding bij appel en peer (2) op 9 April.
^
3. Betreffende schurftbestrijding bij appel en peer (3) op 23 April.
4. Betreffende appelzaagwesp (1) op 19 Mei.
5. Betreffende fruitmotje (1) op 20 Juni.
6. Betreffende fruitmotje (2) op 12 Juli.
Groenteteelt:
Begin van de Ie vlucht van de koolvlieg op 27 April.
Begin 2e vlucht van de preimot op 26 Juli.
2. Physiogene ziekten en beschadigingen.
a. Winterbespuiting tegen chlorose.
Op meerdere bedrijven is op perziken en pruimen een winterbespuiting met 5 %
mangaansulfaat vergeleken met een bespuiting met 5 % mangaancitraat. De met
mangaansulfaat verkregen resultaten waren practisch even goed als die met mangaancitraat, terwijl nergens enige beschadiging is opgetreden. In verband met
de veel lagere kosten van een mangaansulfaatbespuiting zal deze in het algemeen
de voorkeur verdienen.
Op dezelfde bedrijven is eveneens het effect nagegaan van het door de grond
werken van turfmolm, gedrenkt in 0.5 % mangaansulfaat. Aldus werd 7 kg mangaansulfaat per are in de grond gebracht. De turfmolm is slechts ondiep door
de grond gewerkt, om wortelbeschadiging te voorkomen.
Vooral op lichte zandgrond, die aan de oppervlakte snel uitdroogde, was het
resultaat het eerste jaar zeer onvoldoende. Wellicht treedt volgende jaren verbetering op, naarmate de wortels meer in de turfmolm groeien. De grondlaag,
waarin de turfmolm zich bevindt, moet daartoe goed vochthoudend zijn. Deze
winter wordt op enkele bedrijven geprobeerd de turfmolm wat dieper onder te
werken.
b. Chlorose, tengevolge van magnesiumgebrek.
De geelkleuring bij andijvie, welke dit jaar weer veelvuldig optrad, bleek
een gevolg te zijn van magnesiumgebrek. De verkleuring begint bij de randen
van de onderste bladeren en breidt zich vooral tussen de grote nerven uit, tot
tenslotte het grootste gedeelte van het blad geel is. Wat later ziet men dezelfde
afwijking op de hogere bladeren.
Ook bij tomaten en in het bijzonder bij druiven trad weer veelvuldig magnesiumgebrek op. Vooral bij het laatste gewas werd dit mede veroorzaakt door een
overmaat van kali in de grond. Grondonderzoek kan de oorzaak aangeven.
c. Klemhart of hartloosheid bij bloemkool.
Naar aanleiding van het in het vorig jaarverslag veronderstelde verband tussen
een lage pH en het optreden van klemharten is in het seizoen 1950—-1951 een
proef genomen met het opkweken van bloemkoolplanten in een grond, die door
bekalking op verschillende pH's is gebracht. Jammer genoeg kwamen dit jaar
in geen enkel object klemharten voor, zodat de proef in dit opzicht geen resultaat
heeft opgeleverd.
Wel is gebleken, dat men met het kunstmatig verhogen van de pH van de opkweekgrond voor bloemkoolplanten zeer voorzichtig moet zijn. Bij de hoogste pH ( ± 7.5)
was de groei zeer slecht. Er trad ernstig phosphorzuurgebrek op (paarskleuring) en
waarschijnlijk tevens boriumgebrek. Bij herhaling van deze proef in het seizoen
1951—1952 werd een dergelijke ervaring opgedaan. Ook nu was de groei bij de
hoogste pH ( ± 7) slecht. Ditmaal trad echter geen paarskleuring op. De blaadjes
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waren abnormaal smal en enigszins gekruld. Door een boriumbemesting werd een
goed herstel verkregen.
In het seizoen 1951—1952 is bovendien een proef opgezet, waarbij verschillende
bloemkoolrassen werden opgekweekt in een veenachtige, zure grond (pH ± 5),
waarbij al of niet molybdeen aan de grond is toegevoegd. Reeds tijdens het opkweken was een zeer duidelijk effect van de molybdeenbemesting zichtbaar. Vooral
bij de rassen Alpha en Vedeslez B was de groei in de met molybdeen bemeste
grond veel beter, doch ook de andere rassen reageerden gunstig. In deze grond
was het effect van een molybdeenbemesting op de groei van de jonge planten bij
een pH van ± 6 nog slechts gering en bij een pH van ± 7 geheel afwezig.
Ten slotte is in het seizoen 1951—1952 een proef opgezet, waarbij de molybdeen
op verschillende wijzen werd toegediend, n.1. door bemesting van de opkweekgrond,
door bespuiting van de jonge planten tijdens de opkweek en door bespuiting van
de planten na het uitplanten. Waar de molybdeen aan de opkweekgrond was toegevoegd, ontwikkelden de planten zich het voorspoedigst.
De resultaten van al deze proeven ten aanzien van het optreden van klemharten,
zullen nog moeten worden afgewacht.
Ruien van knoppen bij perziken.
Uit literatuurgegevens bleek, dat knopsterfte vnl. optreedt als gevolg van uitdroging.
Een proefje is thans opgezet, waarbij perzikbomen bespoten worden met lijnolieemulsie in verschillende concentraties en Plantex, met het doel de verdamping van
de twijgen te beperken en daardoor verdroging te voorkomen.
Oppervlakkige bruinkleuring van geoogste bloemkool.
Het voorgenomen onderzoek naar de invloed van de groeiomstandigheden op het
optreden van bovenstaand verschijnsel kon niet plaats hebben. Hiervoor is het
n.1. nodig te weten van welke percelen de kool met dit verschijnsel afkomstig is.
Helaas was zulks dit jaar niet vast te stellen.
Beschadiging door een onkruidbestrijdingsmiddel
(chloraat).
In de loop van het voorjaar werd door de practijk diverse keren melding gemaakt
van sterke lichtkleuring van de bladnerven bij de tomaat. Meestal begonnen deze
symptomen onderaan de plant en bereikten in ernstige gevallen ook de top. De
verschijnselen zijn het omgekeerde van chlorose, het bladmoes blijft groen en de
lichtkleuring begint vanuit de nerven. Ook krijgt het blad een enigszins hobbelig
uiterlijk. In de literatuur is het verschijnsel bekend als „veinclearing", terwijl vermeld wordt, dat het door verschillende gifstoffen in de grond kan worden teweeggebracht. In vroegere jaren is dit verschijnsel ook al eens voorgekomen en werd
toen veroorzaakt door chloraatvergiftiging. Ook dit jaar moet hierin de oorzaak
worden gezocht, al was in enkele gevallen dit middel niet op het bedrijf zelf
gebruikt. In deze laatste gevallen was wel rotte mest gebruikt en vermoedelijk
is door onkruidbestrijding rond de mesthoop op de boerderij het middel met de
vele regens in de mest gespoeld. In de gevallen, dat wel chloraat op het bedrijf langs
de gevels van kassen en warenhuizen was gebruikt, kon de invloed duidelijk worden vastgesteld. Met de grote regenhoeveelheden spoelde het zeer goed oplosbare
chloraat ook zijdelings de grond in en kon zo beschadiging onder glas teweegbrengen.
Dat de beschadiging niet bij voorteelten optrad en wel bij de tomatenteelt kan verklaard worden door het late, natte voorjaar. Pas als de verdamping groter wordt,
of als de gewassen dieper wortelen, komen de wortels in contact met het chloraat,
vandaar, dat soms vrij plotseling beschadiging in een later groeistadium kan
optreden. Er waren dan vaak grote giften water nodig om de beschadiging tot
staan te brengen.
Groeistofbeschadiging bij druiven.
Zoals bekend is de druif zeer gevoelig voor onkruidbestrijdingsmiddelen op groeistofbasis. Het is nu gebleken, dat men zelfs voorzichtig moet zijn met het toepassen van groeistoffen ter verbetering van de vruchtzetting (b.v. van tomaten) in
een druivenkas.
In het najaar van 1950 werd in een Golden Champion kas een proef genomen
met de groeistof Gewesan E op tomaten. Deze groeistof werd in dampvorm toegediend (zie jaarverslag 1950, blz. 32). In het voorjaar 1951 werd in de betreffende kas op de druivenbladeren een zeer ernstige groeistofbeschadiging opgemerkt. Bij de bloei lieten de kroonblaadjes (mutsjes) niet los, zodat geen kruis43

bestuiving kon plaats vinden bij dit zelfsteriele ras. De oogst was hierdoor zeer
gering. Later in de tijd nam de groeistofbeschadiging op het blad af. Opmerkelijk
was, dat de zijscheuten en de scheuten, die ontstonden uit slapende knoppen geen
groeistofbeschadiging vertoonden. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat de schade
ontstaan is door de directe inwerking van de groeistof op de knoppen.
k.
Mangaanvergiftiging.
Bij verschillende gewassen werd de gevoeligheid voor een grote mangaangift aan
de grond nagegaan. Voor de teelt werd per are 3% kg mangaansulfaat, in natte
turfmolm opgenomen, door de grond gewerkt. Tomaten, komkommers, bloemkool,
sla, spinazie, peen en chrysanten vertoonden geen beschadiging. Bij bonen trad er
mangaanvergiftiging op, kenbaar aan een veel op mangaangebrek gelijkende
chlorose. Later herstelden de bonen zich. Op minder kalkrijke grond kan er eerder
mangaanvergiftiging optreden, zodat voorzichtigheid geboden blijft. Een gift van
1% kg mangaansulfaat, waarmede goede resultaten ter bestrijding van een tekort
worden verkregen, dient men voor éénjarige gewassen als een maximum te
beschouwen.
j.

Lichtgekleurde
platglaskomkommers.
In enkele proeven werd nagegaan, of een bemesting met mangaansulfaat, magnesiumsulfaat of superfosfaat het euvel van lichtgekleurde komkommers kon
verminderen. Er kon geen gunstige werking worden vastgesteld. Wel bleek echter, dat bij hoge temperatuur, hoge luchtvochtigheid en weinig licht veel lichtgekleurde komkommers optraden. Deze factoren worden in de hand gewerkt door
weinig luchten, vooral aan de zijde van de zon af, en door een dicht gewas.

j . „Watervlekken" bij gelichte peen.
De enquête inzake dit verschijnsel is dit jaar voortgezet. Er kwamen echter geen
nieuwe gezichtspunten naar voren.
k. Waterziek bij bloemkool.
Zowel bij de glas- als bij de buitenteelt trad dit jaar opnieuw waterziek in bloemkool op.
Uit een enquête naar de mogelijke oorzaken bleek, dat in veel gevallen een storing
in de waterhuishouding van de plant was opgetreden. Als de zoutconcentratie en
vooral het keukenzoutgehalte van de grond te hoog was, trad waterziek op.
Vooral als in het najaar onvoldoende was uitgespoeld en de zouten in het voorjaar met het water weer op konden stijgen, kwam er waterziek voor. In een paar
gevallen werden boorsnuitkeverlarven in de poot gevonden. Hierdoor werd de
vochtopname belemmerd, waardoor het optreden van waterziek is bevorderd.
Omdat dit verschijnsel veel op boriumgebrek lijkt, zoals dat in de literatuur is
beschreven, werden zowel in de practijk als in potten bij een aantal „waterzieke"
gronden boriumbemestingsproeven genomen. In de practijkproef kon in de meeste
gevallen geen verband tussen de boriumgift en het optreden van waterziek worden
geconstateerd. Na boriumbemesting trad vrijwel evenveel waterziek op als zonder
deze bemesting.
In een potproef met practijkgronden en met een kunstmatig boriumarm gemaakte
grond, welke beplant werden met zonnebloemen, de indicatorplant voor boriumgebrek, vertoonden de planten inderdaad in enkele gevallen de verwachte symptomen.
Deze traden niet op indien boorzuur aan de grond werd toegediend. Hoewel de tfld
van het jaar toen niet geschikt was voor een bloemkoolteelt, zijn toch dezelfde
potten daarna met dit gewas beteeld. In enkele gronden trad spoedig een groeistofachtige vergroeiing van het blad op. De meeste planten boorden, maar in
enkele kolen trad inderdaad waterziek op.
I. Geknakte trossen bij tomaten.
Het knakken van de trossen openbaart zich vooral bij een krachtige groei en bij de
vorming van lange trossen. Men mag verwachten, dat door het omknikken van
de tros in een jong stadium de water- en voedseltoevoer naar de vruchten zal
worden belemmerd. Daarom is het aantal vruchten en hun gewicht bepaald van een
aantal in een vroeg stadium geknakte trossen en van even grote niet geknakte
trossen. Gemiddeld werden van de niet geknakte trossen per tros 2 vruchten meer
geoogst. Het totaal gewicht was ± 200 gram hoger en de sortering was beter.
m. Vruchtval bij tomaten.
Reeds enkele jaren werd dit verschijnsel waargenomen. Dit jaar echter op meerdere
bedrijven in ernstige mate.
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Een groot percentage van de dikwijls nog groene vruchten valt met het kelkje aï.
Steeds werd bij het kelkje en vaak ook op de trossteel een droge Botrytisaantasting waargenomen, welke aantasting echter niet als de eigenlijke oorzaak kan
worden aangezien. De waarnemingen wijzen steeds op omstandigheden, welke aanleiding geven tot een verdroging, en op een gewas, dat daarvoor gevoelig is. De
Botrytisaantasting zal op de verdroging en verzwakking van het trosweefsel volgen.
In bijna alle gevallen nam de bovengrond slecht vocht op en belemmerde de
ondergrond een goede waterhuishouding. De gehalten in water oplosbare phosphor
en kali waren steeds laag. Veelal was er een kurkwortelaantasting. De kleur van
het gewas was donker, hetgeen in combinatie met de lage phosphor- en kaligehalten op een relatief ruime stikstofvoeding wijst. De veel optredende holle stengels
wijzen op een verdroging van het gewas.
Do verschijnselen lijken overigens sterk op een in de literatuur beschreven Phytophthora-aantasting van de wortelpunten. Er kon echter nog geen Phytophthorasoort geïsoleerd worden. De waarnemingen zullen in 1952 voortgezet worden.
Verder zal er een pottenproef worden genomen.
n. ,JHand" bij andijvie.
De laatste jaren kwam er in de najaarsandijvie meer „rand" voor dan voorheen.
Dit verschijnsel zal optreden, wanneer de verdamping groter is dan de wateropname. De gevoeligheid van het gewas speelt hierbij een zeer grote rol. Andijvie,
die vóór 15 October onder glas is geplant en in Augustus of September een
periode van snelle groei heeft doorgemaakt, is zeer gevoelig. Daarvan is dan ook
dikwijls een groot percentage gerand. Naarmate een dergelijke herfstteelt vroeger
aanvangt, zal het gevaar voor randen groter zijn. Ook een teveel aan stikstof in
de grond bevordert dit verschijnsel.
Terwijl sla, die sterk is gerand, waardeloos is, vormt andijvie vaak weer gezond
blad in het hart. Bij donker, vochtig weer gaan de gerande bladeren echter dikwijls
rotten.
o. Afsterving van de punt der hoofdwortel bij schorseneren.
In de loop van de winter 1950—1951 werd op enkele bedrijven geklaagd, dat
schorseneren tijdens de oogst een rotte wortelpunt vertoonden. Dit verschijnsel
houdt hoogstwaarschijnlijk geen verband met de in het vorig jaarverslag (blz. 43)
genoemde afsterving van de wortelpunt bij jonge planten. Toen was een verdroging van het groeipunt opgetreden, waardoor de wortels niet verder groeiden.
Nu was het ondereind van de wortels geheel tot rotting overgegaan. Dit kwam
voor bij slecht ontwaterde percelen, waar de wortelpunt in het grondwater zat.
p. Zwarte harten bij geconserveerde bleekselderij.
In de herfst bereikte ons een klacht van een conservenfabriek over bleekselderij,
die na ingeblikt te z^jn, van binnen zwart was. De ervaring van de fabriek in
aanmerking genomen, is het onwaarschijnlijk, dat een fout bij de fabrieksbewerking is gemaakt. Het was te laat in het jaar om nog selderij te velde te onderzoeken.
Uit de literatuur is wel bekend, dat selderij op het veld zwarte harten kan hebben.
Deze zouden vooral optreden tijdens een periode van droog, zonnig weer, speciaal
wanneer hieraan een zeer natte periode is voorafgegaan. Een zware stikstofbemesting zou dit verschijnsel eveneens kunnen bevorderen. Zo mogelijk zal in het
komende jaar worden nagegaan in hoeverre deze punten een rol spelen bij het
zwart kleuren van ingeblikte bleekselderij.
3. Virusziekten.
a. Virusziekten bij tomaat.
Dit najaar is in de tomaten opnieuw de complexe virusziekte opgetreden, die veroorzaakt wordt door het samengaan van tomatenmozaiekvirus met een stam van
het komkommervirus no 1.
Slechts in een enkel geval, waar de planten door toevallige omstandigheden gedurende de gehele opkweekperiode onder glas hebben gestaan, werd deze ziekte in
het geheel niet opgemerkt. Zolang de tomaatplanten buiten staan, zullen deze
minstens eens in de 10 dagen met Parathion dienen te worden bestoven ter
bestrijding van de bladluizen, die deze ziekte overbrengen. Het is nog niet gelukt
het verschijnsel van de dwergplanten te verwekken door beide viruscomponenten
kunstmatig samen te brengen in de jonge planten.
45

b. Virus in late bonen.
In de afgelopen zomer is in 's-Gravenzande en omgeving de late bonenteelt geteisterd door het veelvuldig optreden van het topnecrose virus (Phaseolus virus 2).
Dit moet worden toegeschreven aan het veelvuldig telen in deze omgeving van
gladiolen, waarin het topnecrose virus ook voorkomt. Door het massaal optreden
van bladluizen in het afgelopen seizoen (in dit geval vooral de zwarte bonenluis
Aphis fabae) is dit virus vanaf de gladiolen op de bonen overgebracht.
Ook in Freesia's kan dit virus voorkomen, evenals in Lathyrus, zoals uit serologisch onderzoek van toegezonden materiaal op het Lab. voor Bloembollenonderzoek
te Lisse is gebleken. Men tele dus geen bonen in de directe omgeving van Freesia's,
gladiolen of Lathyrus.
c. Virusziekten bij Freesia's.
Uit nader onderzoek is komen vast te staan, dat hoewel het Freesia-virus het
gemakkelijkst door bladluizen wordt overgebracht, toch ook door het afsnijden
van de bloemen overbrenging heel goed mogelijk is.
Voorts is nagegaan op welke wijze de Freesia-planten het beste luisvrij kunnen
worden gehouden. In dit onderzoek zijn de op blz. 56 genoemde „systemic insecticides" betrokken, die op verschillende wijzen werden toegepast. Het beste resultaat werd verkregen door het middel Systox bij de planten in de grond te gieten.
Door deze behandeling met tussenpozen van 3 weken te herhalen, kunnen de
planten volledig „luisvrij" worden gehouden.
Tenslotte zijn een vrij groot aantal Freesia-planten van verschillende handelsrassen
opgezonden naar het Lab. voor Bloembollenonderzoek te Lisse, om serologisch de
aanwezigheid van virus vast te stellen. Uit het onderzoek te Lisse is gebleken,
dat er 2 verschillende viren bij de Freesia's kunnen voorkomen. Eén van deze viren
wordt zeer verbreid aangetroffen, doch geeft vaak nauwelijks enige afwijking te
zien op de Freesia-planten.
d. Virus in chrysanten.
Aan het voortgezet onderzoek van Drs. D. Noordam, aan het Proefstation te
Aalsmeer, werd door ons medegewerkt door beschikbaar stellen van ziek
materiaal.
Het ziektebeeld is in veel gevallen te herkennen aan een gereduceerde groei,
mozaiektekening in de bladeren en verkleuring van de bloemen. Niet altijd komen
deze verschijnselen gelijktijdig voor.
Door de heer Noordam werden 3 verschillende viren gevonden. Hiervan is virus A
(een stam van het komkommervirus no 1) wel de belangrijkste. Dit virus is zeer
besmettelijk en kan met de handen en door bladluizen worden overgebracht. Het
is zeer belangrijk grote zorgvuldigheid te betrachten bij het selecteren en vooral
zo snel mogelijk de aangetaste planten uit de partij te verwijderen.
e. Mozaïek bij geënte
komkommerplanten.
Getracht werd na te gaan, hoe het komkommervirus zich op Ficifolia-planten
uit. Een groot aantal planten is geïnoculeerd met dit virus. Nimmer werden duidelijke virussymptomen waargenomen. Wel vertoonden de topblaadjes, in tegenstelling tot die van de niet besmette Ficifolia-planten, soms lichte vlekjes en waren
deze licht gekroesd. De tekening van gezond blad van Ficifolia-planten is echter
zodanig, dat het op het oog moeilijk is uit te maken, of de planten met virus
zijn besmet. Dit verhoogt het gevaar, dat in de practijk op besmette planten
wordt geënt.
4. Bacterie- en scbimmelziekten.
a. Vruchtvuur bij komkommer.
Dit jaar is in de practijk duidelijk gebleken, dat de mate waarin vruchtvuur
optreedt zeer sterk samenhangt met de omstandigheden waaronder het gewas
groeit. Bekend is reeds, dat zowel een lage temperatuur als een hoge luchtvochtigheid de aantasting sterk bevordert; vooral als men bovendien nog een gewas
heeft, dat ijl gegroeid is. Op de drie hierboven genoemde factoren oefenen de volgende punten een grote invloed uit.
De broeimest. Zet men kort voor het opwerken van de rijen verse paardenbroeimest
in de veuren dan krijgt men doorgaans een flinke broei en snel een warme rij.
Door de snelle broei is omstreeks 15 Mei de mest uitgewerkt, waardoor de temperatuur bij de dan nog heersende koude nachten sterk daalt, wat ongunstig is.
Bovendien heeft men door de snelle broei in het begin een ijl groeiend gewas verkregen. Het gebruik van minder snel broeiende mest, alsmede van paardenmest,
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die gedeeltelijk al wat ouder is, is daarom veiliger dan het gebruik van uitsluitend
verse paardenbroeimest.
De vochtigheid van de grond. Hoe vochtiger de grond is, des te hoger kan de
luchtvochtigheid oplopen. In een nat voorjaar, zoals het voorjaar van 1951 en op
van nature natte gronden, is het daarom gunstig om niet te kort na het opwerken
van de rijen uit te poten. Beter is om de rijen even te laten doorbroeien, waardoor
een teveel aan vocht verdampen kan, voordat men de komkommers uitpoot. Voor
het uitpoten zal een weinig luchten, om de waterdamp te laten ontwijken, nodig
zijn. Verder kan op vochtige gronden naast drainage ook het wat hoger opwerken
van de rijen nuttig zijn.
Het luchten. Na het uitpoten wordt meestal alleen gelucht, wanneer de temperatuur onder het glas te hoog wordt, doch aan de luchtvochtigheid, die vaak veel
eerder op de dag te hoog is, wordt weinig aandacht besteed. Het nat worden van
de planten is i.v.m. vruchtvuur ongunstig en daarom zal bij donker weer luchten
vaak nodig zijn.
Het dekken. Het lang uitgerold laten liggen van de matten is funest. Niet alleen
wordt hierdoor het gewas weker, doch door de afdekking van kieren loopt de
luchtvochtigheid bij een gedekte rij sterker op dan bij een ongedekte.
Het gieten. Dit werkt temperatuurverlagend en luchtvochtigheidverhogend en
moet daarom zo weinig mogelijk gedaan worden. Indien het beslist nodig is, mag
het alleen gedaan worden bij mooi weer, waarbij tevens luchten mogelijk is.
De dichtheid van het gewas. Hoe meer blad er onder een raam aanwezig is, des te
groter is de verdamping en des te hoger loopt de luchtvochtigheid op. Daarom is
een ruime, dus regelmatige snoei nodig.
b. Fusarium bij komkommers en meloenen.
In het vorige jaarverslag werd vermeld, dat een oppervlakte van 150.000 platglasramen was gestoomd en dat 230.000 op onderstam P. geënte komkommerplanten werden uitgepoot. Later bleek, dat dit laatste getal 280.000 moest zijn.
Dit jaar zijn betreffende stomen en enten geen gegevens meer verzameld. Beide
middelen om Fusarium te voorkomen of te bestrijden, hebben hun plaats in de
practijk veroverd en de indruk bestaat, dat het gebruik van geënte planten nog
wat is toegenomen. Wederom werd in hoofdzaak geënt volgens de afzuigmethode
in het kiemplantstadium (zie ook blz. 30). Zowel stomen als enten hebben dit
jaar wederom goed voldaan.
Het gebruik van geënte meloenen heeft dit jaar in de practijk een aanvang genomen. In totaal werden er ± 2500 geënte meloenen uitgepoot. Speciaal bij de
Oranje Ananas waren de verkregen resultaten hoopvol (zie ook blz. 30).
c. Het enten van tomaten op voor Verticillium resistente
onderstammen.
Dit jaar werden wederom een aantal tomaten geënt op de voor Verticillium resistente onderstammen Essar, Simi en Riverside. Gebruikt werden hiervoor de rassen
Cromco, Victory en Single Cross. Uitgeplant werd op een drietal vrij sterk besmette bedrijven. Toch konden omtrent de bruikbaarheid van deze onderstammen
geen betrouwbare conclusies getrokken worden, omdat op deze bedrijven andere
ziekten en speciaal kurkwortel dermate hevig optraden, dat hierdoor het aantastingsbeeld, dat de Verticilliumschimmel geeft, zeer onduidelijk werd.
In het algemeen is de indruk verkregen, dat de onderstammen niet geheel onvatbaar waren voor Verticillium, doch dat bij de geënte planten Verticillium wel later
optrad dan bij de ongeënte planten. Na afloop van de cultuur kon echter noch in
de geënte noch in de ongeënte planten Verticillium worden geconstateerd.
d. Loodglans bij perzik en pruim.
Toen bij de proeven, ter bestrijding van deze ziekte nog met het extract van da
balsem-populier werd gewerkt, geschiedde de toediening bij voorkeur na de oogst
om beschadiging en vruchtval te vermijden. Daar de boom in die tijd niet meer
volledig actief is, duurde het opzuigen vaak zeer lang. Dit is bij de toediening
van superol in tabletvorm echter geen bezwaar meer. Daar superol volkomen onschadelijk is voor de boom, zijn niettemin weer proeven genomen, waarbij de
superol tijdens het volle groeiseizoen in de bomen werd gebracht. Het doel hiervan
was na te gaan, of in hetzelfde seizoen, dat men de loodglans opmerkt, reeds,
resultaat van een bestrijding verkregen zou kunnen .worden. Dit is echter enigszins
tegengevallen, alhoewel de na de behandeling gevormde scheuten er gewoonlijk
wel wat gezonder uitzagen.
Nu de superolbehandeling op grotere schaal wordt toegepast, is wel gebleken,
dat het geen zin heeft om bomen te behandelen, die reeds aan het afsterven zft'n.
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Blijkt bij het boren, dat een belangrijk gedeelte van de stam is afgestorven, dan
kan men de boom beter rooien.
e. Sclerotinia minor bij sla (zie ook blz. 53).
In de buurt van Rotterdam werden 2 practrjkproeven, ter bestrijding van deze
schimmel, genomen.
Bij de eerste proef is nagegaan, of met minder dan 70 liter formaline per are ook
een jjoed resultaat zou kunnen worden verkregen. Formaline is n.1. duur, terwijl het
lang duurt eer een dergelijke grote hoeveelheid uit de grond is verdwenen. Gebruikt
is: 70, 35 en 17% liter per are. De formaline werd met wat water gemengd boven op
de grond gegoten. De aantasting was op de onbehandelde veldjes sterker dan op
de ontsmette veldjes. Er was practisch geen verschil in aantasting, na gebruik
van een kleine of grote hoeveelheid formaline. Ter oriëntatie werd met Triscabol,
F 54 en Fusarex nog een veldje ontsmet. Waar Triscabol was gebruikt, kwam een
vrij ernstige aantasting voor. Door F 54 en Fusarex werd de groei wat geremd.
Bij de tweede proef is getracht na te gaan, of de wijze, waarop de formaline wordt
toegediend nog invloed op de aantasting heeft. De formaline werd op 3 manieren
toegediend:
1. bovenop de grond gegoten.
2. 10 cm diep in de grond gebracht (holle hark).
3. 10 cm diep in de grond gebracht en bovenop de grond gegoten.
In alle 3 gevallen is 70 liter per are gebruikt. Bij het op 10 cm diepte in de grond
brengen, gelukte het niet de formaline behoorlijk gelijkmatig over het veldje te
verdelen. Doordat bovendien de aantasting gering was, zijn geen conclusies uit
deze proef te trekken.
f. Marssonina bij sla.
Andijvie wordt, zoals bekend is, zeer dikwijls door de schimmel Marssonina, die
het vuur veroorzaakt, aangetast. Dat sla ook aangetast kan worden, was wel bekend, doch men zag deze ziekte hier bij dit gewas practisch nooit. Dit jaar hebben
in de buurt van 's-Gravenzande verschillende kwekers echter vrij veel last van deze
schimmel bij sla ondervonden.
In Februari vertoonde deze sla kleine, ronde (of ovale), bruine vlekjes op de
bladeren en nerven. Soms was een groot percentage van de planten aangetast.
Toen het weer gunstiger werd, groeide het grootste gedeelte van deze planten wel
door, doch de oogst viel iets later. Naar de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen ons mededeelde, kan de besmetting afkomstig zijn van andijvie, bepaalde
onkruiden, het zaad of restanten van een vorig gewas.
De ziekte treedt vooral onder vochtige, koele cultuuromstandigheden op. Door de
jonge plantjes, zodra de eerste ziekteverschijnselen zich openbaren, te behandelen
met een koperpreparaat kan wellicht het verder voortschrijden van de aantasting
worden tegengegaan.
g. Rotpoot bij tomaat.
De omstandigheden waaronder rotpoot bij tomaat optreedt, zijn algemeen bekend.
Tot voor kort werd deze aantasting hoofdzakelijk toegeschreven aan de schimmel
Rhizoctonia. Bij nader onderzoek bleek echter, dat men in vele gevallen niet met
Rhizoctonia maar met de Grauwe schimmel (Botrytis) te doen had. Botrytis kan
op dezelfde manier bestreden worden als Rhizoctonia.
h. Aardappelsiekte bij tomaat.
In September kwamen bij buitentomaten vruchten voor, die een dof-witgroene
kleur hadden en achterbleven in groei. Van binnen bleken ze rot te zijn. In deze
vruchten werd de schimmel aangetroffen, die de aardappelziekte bij de tomaat veroorzaakt. Het aantal witgroene vruchten in een gewas was gering in verhouding
tot het aantal vruchten met de normale bruine, zacht-rotte plekken. Waardoor
het afwijkende ziektebeeld ontstaat, is ons niet bekend.
6. Aaltjeszlekten.
a. Het enten van tomaten op voor „knol" resistente
onderstammen.
In samenwerking met het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen te
Wageningen werd dit onderzoek, dat vorig jaar is begonnen, voortgezet. Van het
I.V.T. werden drie zaadmonsters ontvangen, die afkomstig waren van de nakomelingen van kruisingen tussen Solanum peruvianum en Solanum lycopersicum. Een
aantal planten, afkomstig van dit zaad, bleek inderdaad resistent tegen het wortelknobbelaaltje te zijn. Een gedeelte van deze planten werd als onderstam gebruikt,
48

de rest van de planten werd gebruikt om zaad van te winnen. De geënte planten
werden op sterk met het wortelknobbelaaltje besmette grond uitgepoot. Gedurende het gehele groeiseizoen bleven de geënte planten volkomen gezond en gaven een
goede productie. De ongeënte planten waren inmiddels gedeeltelijk reeds afgestorven. Bij het oprooien werd bij geen der geënte planten enige aantasting geconstateerd, terwijl de ongeënte planten, die ernaast stonden, zeer ernstig aangetast
waren.
Bij de planten, waarvan zaad gewonnen werd, was aanvankelijk de zaadproductie
zeer slecht. Teneinde hierin verbetering te brengen, werden de bloemen met een
kunstbij behandeld. Inderdaad werd hierdoor het aantal zaden per vrucht aanzienlijk verhoogd. In enkele gevallen werden zelfs 2—3 maal zoveel zaden verkregen.
b. Aardappelcystenaa.ltje in tomaten.
Ook voor de tomatenteelt vormt het aardappelcystenaaltje een ernstiee bedreiging.
De tomaat is zelfs nog gevoeliger voor dit aaltje dan de aardappel. Bovendien zijn
de omstandigheden onder glas voor de ontwikkeling van dit aaltje nog gunstiger
dan buiten. Hierdoor kan zelfs bij een vrij lage besmettingsgraad van de grond
de tomatenteelt een mislukking worden. Het verdient dan ook aanbeveling om de
bemonstering van warenhuizen zo intensief mogelijk uit te voeren. Het is verder
van groot belang bij het verplaatsen van warenhuizen, de grond, waarop het
warenhuis geplaatst wordt, te voren te laten onderzoeken op het aardappelcystenaaltje.
c. Grondmonsteronderzoek op het aardappelcystenaaltje.
Evenals vorig jaar (zie jaarverslag 1950) werden grondmonsters genomen van
percelen, waarop in 1951—1952 bloembollen (gladiolen inbegrepen) zouden worden
geteeld. Deze monsters werden door de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen onderzocht. Bij 81 kwekers werden voor dit doel 206 monsters genomen.
Daar dit aaltje ook schade bij tomaat kan geven, werden op verzoek van de kwekers monsters genomen van percelen, waarop een warenhuis zou worden gebouwd.
Voor dit doel werden 44 monsters genomen bij 11 kwekers.
6. Ziekten van nog onbekende oorzaak.
a. Afsterven van druivebomen.
Zoals in het jaarverslag van 1950 vermeld staat, waren er dat jaar een 16-tal
druiveboompjes op de Proeftuin geïnoculeerd met de schimmel Cephalosporium
acremonium, die geïsoleerd was uit afstervende druivebomen te Honselersdiik.
Gedurende het gehele seizoen bleven de boompjes gezond. Hieruit kon wel geconcludeerd worden, dat de geïsoleerde schimmel slechts secundair is opgetreden.
De druivebomen, die in 1950 op het bedrijf te Honselersdiik gedeeltelijk afstierven,
waren in de winter 1950—1951 tot op het gezonde gedeelte teruggezaagd. In 1951
is de afsterving daar niet verder gegaan.
P. ENTOMOLOGISCH ONDERZOEK.
1. Vangbak- en practijkwaarnemlngen.*
Dit jaar zijn geen vangbakwaarnemingen verricht. Het begin van de eerste koolvliegvlucht is bepaald, door op verschillende plaatsen het aantal eieren bij bloemkoolplanten te tellen. Aan de hand van deze waarnemingen is het tijdstip, waarop de waarschuwingskaart moest worden verzonden, bepaald (zie blz. 42).
Door practijkwaarnemingen werd het bestrijdingstijdstip van de appelzaagwesp en de
preimot vastgesteld en dienovereenkomstig werden er waarschuwingskaarten verzonden (zie blz. 42).
2. De prulmebladgalmag.
Omdat dit insect nog slechts op enkele bedrijven voorkomt, zijn er practisch geen
waarnemingen meer verricht.
Voor de bestrijding zie men het jaarverslag over 1949.
3. Oedeem en gaatjes by pruimebladeren als gevolg van een spintaantasting.
Het onderzoek naar het verband tussen gaatjes, die vroeg in het voorjaar in pruimebladeren voorkomen en een spintaantasting is voortgezet. Er kan nu wel geconcludeerd worden, dat de spint de oorzaak van bovengenoemd verschijnsel is. Dat een
dergelijk beschadigingsbeeld te voorschijn wordt geroepen, zal echter wel met verschilIn het jaarverslag over 1950 staat op blz. 47 onder dit opschrift abusievelijk:
„Door middel van tellingen bij een aantal koolplanten". Dit moet zijn „eitellingen".
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lende omstandigheden samenhangen. Hierbij wordt gedacht aan bijzonder gevoelige,
jonge blaadjes in het voorjaar, aan een hoge luchtvochtigheid en aan overwinterde
spint, die direct op de eerste blaadjes afkomt.
4. Millioenpoten bij verschillende gewassen.
Andere jaren kwamen er practisch nooit klachten over millioenpoten. Dit jaar waren
ze echter op enkele bedrijven zeer hinderlijk. Ze werden bij zeer verschillende gewassen aangetroffen, n.1. bonen, bloemkool, platglaskomkommers, andijvie en perzikbomen
(wortelbeschadiging). De beschadiging schijnt niet aan een bepaalde tijd van het jaar
gebonden te zijn, want de klachten kwamen in Mei, Augustus, November en December
binnen. Bij de bloemkoolplanten werd een VBC-oplossing gegoten; het resultaat was
tamelijk goed. Wanneer de millioenpoten met HCH-stuifpoeder in aanraking kwamen,
werd een goede doding verkregen.
5. De wortelvUeg in de winter.
Uit de jaarverslagen van 1948 t/m 1950 blijkt wel, dat men maden van de wortelvlieg
in de wintermaanden in sla kan aantreffen. In Januari 1951 werden deze maden ook
in jonge kaspeen aangetroffen. Dit komt vaker voor, vooral wanneer vroeg, d.w.z.
vóór October, wordt gezaaid.
Er werd nog een bestrijdingsproefje genomen met Octamul. Omdat de grond droog
was en men nog geen ervaring met dit middel had, is 2 x gespoten (10 dagen tussenruimte) met 0.1 % en 2 liter per m 2 . Opgegeven wordt 1 % en 0.4 liter per m 2 . Uiteindelijk is dus toch de voorgeschreven dosis gebruikt. Daar de aantasting op de onbehandelde perceeltjes ook tot staan kwam, kon er geen conclusie over de werkzaamheid
worden getrokken. Beschadiging is niet opgetreden. De smaak van de peen werd
niet beïnvloed.
In December 1951 werden op één bedrijf ook maden van de wortelvlieg bij platglasandijvie waargenomen. Vóór de andijvie had daar peen gestaan.
6. Koolvllegbestrfjdlng.
Ter bestrijding van de koolvlieg zijn twee proeven genomen. Om tot een landelijk
advies te komen, dat voor alle streken is verantwoord, is door Dr. S. Leefmans voorgesteld op verschillende plaatsen in Nederland dezelfde koolvliegbestrijdingsproef op
te zetten. Aan deze landelijke proef kon deelgenomen worden, doordat we de beschikking kregen over een koolveld te Pijnacker.
De kool stond op veengrond. 26 April heeft de bestrijding plaats gehad met 1, 3 en
5 g HCH 5 % stuif per plant, 1 en 3 g Parathion 1 % stuif per plant en 0.1 %
sublimaat 150 cc per plant. Er is dus op 6 manieren bestreden; er waren ook onbehandelde planten. Er is 1 maal gestoven, sublimaat is 2 maal gebruikt.
3 en 5 g HCH en Parathion hebben een redelijk resultaat gegeven, evenals sublimaat.
1 g HCH per plant voldeed maar zeer matig.
Bij de tweede proef is nagegaan, of de werking van HCH ten opzichte van de koolvlieg zó langdurig is, dat een aantasting kan worden voorkomen door jonge bloemkoolplanten met dit insecticide te behandelen lang voor het afzetten van de eieren.
4 April zijn bloemkoolplanten met 0.4 % Agrocide liquid behandeld; 100 cc per plant.
20 April werden deze en de onbehandelde planten buiten uitgepoot. 2 Mei is een
gedeelte van de onbehandelde planten met 5 % Agrocide stuifpoeder (3 g per plant)
gestoven. Bij deze proef heeft een behandeling 28 dagen vóór het juiste tijdstip goed
resultaat gegeven. Bij onbehandelde kool, die ernaast stond, werden vele koolvliegpoppen gevonden.
7. De koolbladroller by verschillende gewassen.
In het jaarverslag van 1950 is de beschadiging door dit rupsje vermeld bij bloemkool,
tomaten en komkommer. Hoewel dit rupsje voorgaande jaren slechts een enkele maal
in sla gezien is, bleek dit gewas dit voorjaar op enkele plaatsen vrij ernstig beschadigd te zijn. Als de rupsjes nog jong zijn, kunnen ze bestreden worden met nicotine
of Parathion (denk om de giftigheid).
Q. PROEVEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN.
1. Onkruidbesti-yding.
o. Bij peen en selderij met oliepreparaten.
De enkele schadegevallen, die wij dit jaar van Shell W en Esso W vernamen, betroffen in hoofdzaak een teelt van selderij onder glas, waarbij in October werd
bespoten. Het was toen helder zonnig weer en de relatieve luchtvochtigheid was
laag. Selderij is zoals bekend wat gevoeliger dan peen.
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Om schade te voorkomen of te beperken, dient men het volgende in acht te nemen:
1. Tijdens en enige dagen na de bespuiting zorgen voor een hoge relatieve luchtvochtigheid, dus broezen.
2. Door het gebruik van fijne neveldoppen zo min mogelijk vloeistof gebruiken,
b.v. 3% à 4 liter per are.
3. Bespuiten in een stadium, dat de selderijplantjes nog klein zijn en niet meer dan
1 à 2 loofblaadjes bezitten.
Bij een bespuiting van peen vóór de opkomst bleek de onkruiddodende werking
van een nog niet in de handel verkrijgbaar middel van de Shell en van Shell A.D.
minder te zijn dan van Shell W. Bij gebruik van Shell A.D. was bovendien de stand
van de peen aanvankelijk minder. Er was echter weinig verschil in opbrengst tussen de verschillende objecten.
b. Bij Freesia met diverse oliehoudende middelen.
Bij Freesia werden met het bovengenoemde, nog niet in de handel verkrijgbare,
middel van het Kon. Shell Laboratorium te Amsterdam op een viertal bedrijven
prima resultaten verkregen, zowel op zaad- als knolfreesia.
De beste resultaten werden verkregen, indien er zeer kort vóór de opkomst werd
bespoten. Het bleek zelfs geen bezwaar te zijn voor de ontwikkeling van de Freesia's, indien reeds ± 5 % van de plantjes was opgekomen. Zowel onder zeer
• vochtige als onder zeer zonnige omstandigheden was de werking zeer bevredigend.
Een groot voordeel van dit middel zou zijn, dat de nawerking zeer kort is (n.1.
slechts 2 dagen).
Bij een oriënterend proefje op het Proefstation werden eveneens gunstige resultaten verkregen op een bed met gladiolenzaad.
c. Op wallen van komkommer- en meloenrijen, raüpaden en slootkanten met Shell A.D.
Bepaalde proeven werden dit jaar niet meer genomen. Wel werden de resultaten van
Shell A.D., dat dit voorjaar voor 't eerst in de handel kwam, nagegaan. Voor zover
ons bekend, hebben zich geen schadegevallen voorgedaan.
Het bleek dit jaar duidelijk, dat de werking van het middel beter is naarmate het
droger en warmer is. De beste werking werd verkregen op klein onkruid. Het
voldeed vooral in de drukke voorjaarsmaanden, Mei en Juni.
d. Kweekgras met N.T.C.A. en I.P.C.
Na een behandeling in October met N.T.C.A. bleek, dat het kweekgras in Maart
oppervlakkig afwezig was. I.P.C. vertoonde nagenoeg geen werking. Aangezien
met beide middelen de wortelstokken niet voldoende werden gedood, was er later
in 't voorjaar weinig verschil meer tussen de verschillende objecten waarneembaar.
In diverse practijkgevallen viel de werking van N.T.C.A. ook tegen.
Op een bedrijf, waar men in 't najaar N.T.C.A. langs een druivenkas gebruikt
had, bleek dit middel nog in 't voorjaar een zeer schadelijke werking op de druiven
uit te oefenen. De aanwezige jonge appelbomen en in 't voorjaar geplante bloemkool leden geen schade.
e. Bij aardbeien met
groeistofpreparaten.
Met de middelen N.I.X. * (natriumisopropylxanthaat), Deepal (op 2.4 D basis) en
I.P.C. (isopropylphenylcarbamaat) werden in Mei bespuitingen verricht op in 't
voorjaar geplante Jucunda-aardbeien te Barendrecht. De proeven, die in samenwerking met de heer Niemandsverdriet werden genomen, gaven het volgende resultaat:
N.I.X. goede onkruidbestrijding, aardbeiplanten matig beschadigd.
N.I.X. + Deepal zeer goede onkruidbestrijding, aardbeiplanten sterk beschadigd.
Deepal + I.P.C. onvoldoende onkruidbestrijding, aardbeiplanten zwak beschadigd.
Deepal onvoldoende onkruidbestrijding, aardbeiplanten zwak beschadigd.
I.P.C. slechte onkruidbestrijding, aardbeiplanten niet beschadigd.
Het herstel van de aardbeiplanten op het met N.I.X. behandelde object was zeer
goed. De werking van het middel is zeer snel. Wortelonkruiden en grassen herstellen zich echter vlug. Een bespuiting met N.I.X. + Deepal doodde een aantal aardbeiplanten, terwijl het herstel tamelijk lang duurde.
Bij een najaarsbehandeling in October werden bij een rijenteelt van Jucunda, waarbij
vooral tussen de rijen bespoten werd, zeer goede resultaten bereikt met een combinatie van N.I.X. + I.P.C, resp. 20 en 10 kg per ha. Op de veldjes waar de middelen afzonderlijk werden toegepast, waren de resultaten duidelijk minder, doch nog
wel tamelijk bevredigend. N.I.X. vertoonde weer een snelle werking. I.P.C, gaf een
langzamer werking, vooral t.o.v. het onkruid „muur" was het resultaat niettemin
zeer goed.
* In het jaarverslag van 1950 abusievelijk afgekort met I.P.X.
51

2. Fungiciden (schimmeldodende middelen).
a. Grondontsmettingsmiddelen tegen Fusarium bij komkommer.
Met de organische kwikpreparaten F 53 en F 54 van de firma Wiersum te Groningen, die bij laboratoriumproeven goede resultaten hadden gegeven (zie jaarverslag 1950), werd een phytociditeitsproef genomen. Deze proef werd onder
platglas uitgevoerd om de invloed van eventueel vrijkomende kwikdampen op
de bovenaardse delen van de komkommerplanten na te gaan.
De middelen werden vergeleken met het verleden jaar getoetste middel F 41.
Er werd gewerkt met 1, 2 en 4 maal de dosis, die volgens laboratoriumproeven
nodig was om de Fusarium te doden. De planten in alle vakjes, behandeld met de
middelen F 41 en F 54, waren na 1% à 2 weken volkomen afgestorven. De
planten in de vakjes, behandeld met F 53, vertoonden bij de 1- en 2-voudige hoeveelheid na ± 3 weken zelfs een iets betere stand dan de controle-planten. De
stand in de vakjes, behandeld met de 4-voudige hoeveelheid, was iets minder goed.
Met het middel F 53 werd een practijkproef genomen. Van de firma Wiersum
ontvingen wij nog 4 nieuwe monsters, die hetzelfde werkzaambestanddeel bevatten in dezelfde concentratie als F 53, echter gebonden aan andere adsorbtiemiddelen. Eén van deze middelen, n.1. F 55 (werkzaambestanddeel gebonden aan
cokespoeder), werd eveneens in de practijkproef betrokken. De middelen werden
toegepast in vergelijking met chloorpicrine.
Daar practisch geen Fusarium is opgetreden, kon geen conclusie worden getrokken over de werking van de middelen t.o.v. Fusarium. Geen van de middelen
veroorzaakte verbranding van het gewas, hoewel de temperatuur enkele keren
tot 45° C is opgelopen.
Proefsgewijze zou het middel F 55 eens in de practijk kunnen worden geprobeerd.
Er zal echter voorzichtig mee moeten worden gewerkt, vanwege de hoge giftigheid.
b. Bestrijdingsmiddelen tegen Cladosporium fulvum fs.g.n. meeldauw) in tomaten.
Bij een practijkproef in een kas met tomaten werd gewerkt met de middelen:
i . Bulbosit.
2. Lirotan 6 %.
3. Stuifzwavel 20 %•
4. Cupremuls.
5. Shirlan spuit.
No's 1 t/m 3 waren stuifmiddelen, no's 4 en 5 spuitmiddelen. Alle middelen werden
zowel preventief (voordat er „meeldauw"-vlekjes werden waargenomen) als curatief (nadat de eerste „meeldauw"-vlekjes werden waargenomen) toegepast. De
bestuivingen werden éénmaal per week, de bespuitingen éénmaal per 14 dagen
herhaald.
Cupremuls gaf zowel preventief als curatief een redelijk effect. Lirotan en Bulbosit vertoonden practisch geen curatieve werking, maar wel een redelijke preventieve werking. Shirlan had geen curatieve werking, maar gaf wel een zeer
goed preventief effect. Stuifzwavel bleek zowel preventief als curatief volkomen
onwerkzaam. De vakjes behandeld met Cupremuls en het preventief met Shirlan
behandelde vakje vertoonden een betere stand.
Bij een snelgroeiend gewas is het wenselijk de bespuitingen iets eerder te herhalen, b.v. éénmaal per 10 dagen. Over het algemeen verdient het aanbeveling een
tomatengewas preventief te behandelen.
In een proefkasje werd een oriënterende proef genomen met een vijftal nieuwe
middelen van de Shell. Vier hiervan gaven een goede bestrijding, maar veroorzaakten in de gebruikte concentratie ernstige beschadiging van het gewas.
c. Bestrijding van smeul (Botrytis cinerea) in sla.
Daar Brassicol bij geringe overdosering vaak groeiremming van het gewas veroorzaakt, werd besloten de werking van dit middel te vergelijken met de werking
van enkele nieuwere fungiciden, n.1.:
1. Lirotan (zineb).
2. Tripomol (T.M.T.D.).
3. Triscabol (ziram).
4. Koperstuif (koperoxyduul).
5. Cladox.
Hoewel bij deze proef zeer weinig smeul optrad, werd de indruk verkregen, dat
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geen enkel middel Brassicol kan vervangen, ter bestrijding van smeul. Het beste
resultaat werd nog verkregen met Cladox en Tripomol. Lirotan, Triscabol en
koperstuif waren practisch onwerkzaam. Cladox en Brassicol hebben een geringe
groeiremming veroorzaakt.
Bestriding van „Wolf in spinazie.
De proeven met een hoger geconcentreerd zineb-product konden dit jaar nog niet
worden genomen.
Bestrijding van het vruchtvuur bij komkommer.
Het onderzoek naar een vervangingsmiddel van Bulbosan, ter bestrijding van
vruchtvuur (Cladosporium cucumerinum), werd voortgezet.
Er werd een labcratoriummethode ontwikkeld om zo snel mogelijk een voorlopige
indruk te verkrijgen over de werking van nieuwe middelen. Hierbij werd gebruik
gemaakt van de methode, die toegepast is bij het laboratoriumonderzoek ter bestrijding van Cladosporium fulvum in tomaten, n.1.: Het bestuiven van schimmelkolonies op agarvoedingsbodem (zie jaarverslag 1950: blz. 51).
Volgens deze methode kon alleen een indruk verkregen worden over de groeiremmende werking van een middel t.o.v. de schimmel. In totaal werden 14 middelen getoetst. Middelen, die op deze manier een goede werking t.o.v. Cladosporium cucumerinum vertoonden, waren:
1. Lirotan speciaal B (zineb met een synergist).
2. Tripomol (een T.M.T.D. preparaat).
3. Een nieuw middel, genummerd GF 113a.
De werking van deze middelen was slechts iets minder dan die van Bulbosan.
Er werden 2 pracfcrjkproeven genomen waarin naast bovenstaande middelen twee
nieuwe middelen, n.1. A 115 van G. Ligtermoet en Zn en Clavum van de firma
van Zijverden werden getoetst. Daar nog een geringe hoeveelheid Bulbosan voorradig was, werd dit middel ook in de proef betrokken. Alle middelen werden
zowel preventief als curatief toegepast. Het beste resultaat werd verkregen met
Bulbosan. Dit middel gaf preventief vrijwel een volledige bescherming van het
gewas, terwijl ook bij de curatieve behandeling na enige tijd 100 % gezonde
vruchten werden geoogst. Alle andere middelen waren zowel preventief als curatief practisch onwerkzaam. Een oriënterende practijkproef met de spuitmiddelen
Shirlan en Cupremuls leverde evenmin resultaat op.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de bijde laboratoriumproeven verkregen resultaten
niet overeenstemmen met die van de practijk. Er wordt een onderzoek ingesteld
naar de reden van dit verschil tussen laboratorium- en practijkwaarnemingen.
By gebruik van Bulbosan werd vroeger in de practijk meestal niet vaker gestoven dan 2 à 3 maal met tussenpozen van 5 tot 7 dagen. Wordt een groter aantal
keren achter elkaar gestoven dan treedt verbranding van het gewas op.
Bestrijding van Sclerotinia minor in sla (zie ook blz. 48).
Daar de practijkproeven ter bestrijding van Sclerotinia minor (zie jaarverslag
1950, blz. 45) nog geen volkomen bevredigend resultaat hadden opgeleverd, is
getracht een groter aantal middelen op het laboratorium te toetsen t.a.v. hun
werking tegen deze schimmel.
Een 16-tal middelen (10 vaste stoffen en 6 vloeistoffen) werden op het laboratorium onderzocht op hun werkzaamheid t.o.v. de Sclerotien. Hierbij bleek, dat de
middelen, die als vloeistof aan de grond werden toegediend (op het laboratorium
werd zand gebruikt, daar de Sclerotien anders niet terug waren te vinden), een
veel betere werking vertoonden dan de middelen, die in poedervorm met de grond
werden gemengd. Het enige middel, dat in poedervorm enig resultaat opleverde,
was Triscabol (ziram). Van de vloeistoffen gaven Formaline, Sublimaat en F 54
(een organisch kwikpreparaat) goede resultaten. Met chloorpicrine werd slechts
een gering effect verkregen.
S. Nematociden (aaltjesdodende middelen).
Invloed van de temperatuur op de werking van nematociden.
In verband met het streven naar een verschuiving van de tomatenteelt naar het
voor- en najaar werd het wenselijk geacht de invloed na te gaan van de temperatuur op de werking van de ontsmettingsmiddelen, die tegen het wortelknobbelaaltje (knol) worden gebruikt. Hiervoor werd met knol besmette grond ontsmet
bij bodemtemperaturen van 5, 10 en 15° C. Onderstaande tabel geeft de resultaten van dit onderzoek.
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DD
Dibroomaethaan (Iscobroom D)
Broommethaan (Iscobroom)
Chloorpicrine
Zwavelkoolstof

5° C

10° C

15° C

matig - goed
matig
slecht
goed
matig

goed
matig - goed
slecht

goed
goed
slecht

e-ned

matig

I matig - goed

DD gaf dus bij 10 en 15° C een goede bestrijding, bij 5° C waren de resultaten
iets minder goed. Dit middel kan echter meestal niet bij te lage temperatuur
worden toegepast, daar het dan te lang duurt voor het uit de bodem is verdwenen. De resultaten met dibroomaethaan waren iets minder goed dan met DD. Een
voordeel van dit middel is echter, dat het sneller uit de grond is verdwenen dan
DD, waardoor het wat later in het seizoen kan worden toegepast. Chloorpicrine
geeft zowel bij 5, 10 als 15° C goede resultaten. Bij lage temperatuur duurt het
echter tamelijk lang voor het uit de bodem is verdwenen. Zwavelkoolstof geeft
over de gehele linie maar matige resultaten. De werking van broommethaan was
bjj deze proef nihil.
b. Practijkproeven met broommethaan
(Iscobroom).
Met dit middel werden een 2-tal practijkproeven genomen. Beide werden midden
in de winter uitgevoerd bij een bodemtemperatuur van ± 7° C.
Bij de eerste proef werd de werking van broommethaan vergeleken met die van
zwavelkoolstof. Grote verschillen waren er niet te zien. De algemene indruk was,
dat broommethaan iets beter had gewerkt dan zwavelkoolstof.
Bij de tweede proef werd de invloed nagegaan van de afdekking van de grond
na de behandeling. Naast elkaar werden vergeleken afdekking met papier, turfmolm en water. Over het geheel genomen was de werking van het middel matig.
Afdekking met papier gaf nog de beste resultaten. Tussen afdekking met turfmplm en afdekking met water was practisch geen verschil.
Ook in de practijk liet de werking van broommethaan nogal wat te wensen over.
Misschien is dit te wijten aan het feit, dat er bij te hoge temperatuur is gewerkt.
Teneinde redelijke resultaten te kunnen verwachten, zal er waarschijnlijk gewerkt
moeten worden bij temperaturen, die beneden 5° C liggen.
c. Proeven met enkele nieuwe nematociden.
Van de firma Ligtermoet te Rotterdam werden 2 stoffen ontvangen (L 60 en
L 62), die op hun aaltjesdodende werking werden getoetst. L 60 bleek in het
geheel geen werking te bezitten. L 62 gaf goede resultaten, speciaal bij een hogere
dosering. Het middel veroorzaakte echter een sterke groeiremming, zodat het
voor practische toepassing niet in aanmerking zal kunnen komen.
d. Oriënterend onderzoek naar de nematocide werking van systemic
insecticides".
Teneinde een indruk te krijgen van de aaltjesdodende werking van enkele „systemic insecticides" (zie blz. 56) werd met de middelen Pestox ILI en Systox een
oriënterend onderzoek verricht. Er werden aanwijzingen verkregen, dat Systox
behalve insecticide ook nematocide eigenschappen bezit.
e. Proef, ter bestriding van het
aardappelcystenaaltje.
In samenwerking met de Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje werd een proef genomen tegen dit aaltje, dat ook ernstige schade aan de
tomaten toe kan brengen. Uit deze proef is gebleken, dat het aaltje door middel
van stomen goed bestreden kan worden. Ook een dubbele dosering DD (12 liter
per are) en een dubbele dosering chloorpicrine (12 liter per are) gaven goede
resultaten. De resultaten met broommethaan waren slecht.
4. Middelen tegen kurkwortel.
Daar het kurkwortelverschijnsel in steeds heviger mate gaat optreden werden dit
iaar een 3-tal practijkproeven genomen, ter bestrijding van deze ziekte. Eén van
deze practijkproeven werd genomen op een kleigrond van minder goede structuur
(gorsgrond), één op goede veengrond en één op zandgrond. Uit deze proeven werden
do volgende conclusies getrokken.
Chloorpicrine in een dosering van 4% liter per are gaf goede resultaten op de veenen zandgrond. Op de kleigrond gaf deze dosis geen voldoende bestrijding; opvoering
tot 5 liter per are gaf op deze grond aanzienlijk betere resultaten. Bij een dosering
van 5y2 liter waren de resultaten niet beter dan bij 5 liter. Het heeft dus geen zin
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bij de bestrijding van kurkwortel hogere doseringen dan 5 liter per are te gebruiken.
Formaline in een dosering van 70 liter per are gaf op de klei- en veengrond practisch geen vermindering van de aantasting. 140 Liter formaline per are gaf veel
betere resultaten. Het bezwaar bij deze hoge dosering was echter, dat de voorteelt
grotendeels mislukte, daar het te lang duurde voordat alle formaline uit de grond
was verdwenen. Voor practische toepassing zal deze dosering dan ook wel niet in
aanmerking komen, temeer daar de kosten ook te hoog worden. Zoals bekend is,
geeft 70 liter formaline op zandgrond meestal voldoende resultaten.
Eroommethaan (Iscobroom) bleek zowel 'op de klei- als op de veengrond niet de
minste bestrijding te geven, zelfs niet bij een dosering van 14 liter per are.
Stomen voldeed op de zandgrond uitstekend. Hoewel er geen proeven met stomen
werden gedaan op veen- en kleigrond kan gezegd worden, dat ook op deze grond
stomen goed zal voldoen, mits de structuur van de grond goed is en de grondwaterstand niet te hoog.
DD bleek op de zandgrond de aantasting door kurkwortel iets te verminderen. Deze
vermindering was echter niet van practische betekenis. In het algemeen kan gezegd
worden, dat DD geen goede resultaten geeft tegen kurkwortel.
5. Insecticiden en acariciden (insecten- en mytendodende middelen).
a. T.E.P.-houdende middelen.
Dit jaar zijn slechts proeven genomen met T.E.P.-aërosolen. De resultaten waren
bn' voldoende dosering steeds goed. Het middel vertoont in deze vorm echter geen
enkele nawerking en heeft geen eidodende eigenschappen.
b.

Parathion.
Daar er in de loop van 1950 nogal eens klachten binnenkwamen over onvoldoende
werking van Parathion tegen spint werd aan de verschillende vormen, waarin dit
preparaat in de handel wordt gebracht, extra aandacht besteed.
1. Spuit- en stuifmiddelen.
Bij de vergelijking van een aantal stuif- en spuitmiddelen bleek, dat de onderlinge verschillen niet bijzonder groot waren. Alle middelen gaven een zekere
nawerking te zien; de eidodende werking was echter meestal zeer gering. Een
20 %-ige emulsie gaf nog de beste resultaten. Toch moet er o.i. aan een spuitpoeder de voorkeur worden gegeven, daar er bij het gebruik van emulsies de
kans bestaat, dat er groeistofachtige beschadigingen optreden, terwijl stuiven
slechts b\j jonge gewassen kan geschieden, daar bij oudere gewassen de verdeling van het poeder over het gewas meestal onvoldoende is.
2. Aerosolen.
Parathion-aërosolen gaven meestal goede resultaten. Het bezwaar is echter,
dat het middel in deze vorm slechts een geringe nawerking vertoont en ook
geen eidodende eigenschappen bezit. Dit kan een verklaring vormen voor het
feit, dat een aërosol-behandeling wel eens onvoldoende is, n.1. als er veel
inactieve stadia aanwezig zijn, dus eieren of ruststadia der larven. Een herhaling van de behandeling na verloop van enige tijd zal dan meestal wel goede
resultaten geven.
3. Rookmiddelen.
Het enige rookmiddel op basis van Parathion, dat momenteel in de handel
wordt gebracht, is Bladafum van Agro Chemie te Arnhem. De resultaten hiermee waren goed te noemen. Het bezwaar is echter, dat het in het geheel geen
nawerking heeft en ook geen eidodende eigenschappen bezit. Een herhaling
der behandeling zal dus, evenals bij aerosolen, practisch altijd noodzakelijk zijn.
In vergelijkende proeven, waarin 2 vormen van Parathion, n.1. methyl- en
aethylparathion als rookpoeder werden gebruikt, bleek, dat spint voor beide
middelen even gevoelig was.

c. Gecombineerde middelen.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, is de nawerking en de eidodende werking van
Parathion en T.E.P. in aerosol- en rookvorm practisch nihil. Daarom werd getracht hierin verbetering te brengen door toevoeging van middelen, die wel
een nawerking en eidodende werking bezitten. Hiervoor kwam in eerste instantie
Azobenzeen in aanmerking.
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1. Parathion + Azobenzeen in aërosolvorm.
De resultaten, die met deze combinatie bereikt zijn, zijn uitstekend te noemen. Niet alleen werd er een goede eidodende werking verkregen, maar ook
de nawerking bleek veel beter te zijn geworden. Een bezwaar is echter nog
dat bij aërosol-bommen met een vulling voor grote ruimten de kans op verstopping van de nozzle niet denkbeeldig is.
2. Parathion + Miticide 311 van de firma Ligtermoet als aërosol.
In oriënterende proeven was in 1950 reeds geconstateerd, dat deze combinatie
een verbetering was van de Parathion-aërosol. Uit het voortgezette onderzoek werd de indruk verkregen, dat deze combinatie een langere nawerking heeft dan de combinatie Parathion + Azobenzeen. De eidodende werking
schijnt wat minder te zijn.
3. T.E.P. + Azobenzeen in aërosolvorm.
Deze combinatie bleek ook uitstekend te voldoen. De resultaten kunnen practisch op één lijn worden gesteld met de combinatie Parathion + Azobenzeen,
alleen de nawerking schijnt iets geringer te zijn. Een groot voordeel van de
combinatie T.E.P. + Azobenzeen is echter, dat deze tot 2 dagen vóór de
oogst kan worden gebruikt.
4. T.E.P. -f Miticide 311 van de firma Ligtermoet als aërosol.
Met deze combinatie werd een oriënterend onderzoek verricht. De resultaten
vielen echter tegen. Een bezwaar bij dit onderzoek was echter, dat de nozzle
steeds spoedig verstopt raakte. Het verdient aanbeveling de mogelijkheden
van deze combinatie nader te bestuderen.
5. Parathion -+- eidodende stof in rookvorm.
In samenwerking met de firma Ligtermoet te Rotterdam is in de loop van
de zomer een rookdoos ontwikkeld, waarin Parathion en een eidodende stof
waren samengebracht. De resultaten met deze combinatie waren ongeveer
even goed als met Parathion + Azobenzeen in aërosolvorm.
d. Onderzoek van nieuwe acariciden.
In het buitenland zijn in de laatste jaren een groot aantal nieuwe bestrijdingsmiddelen ontwikkeld. Een aantal hiervan werd op hun werkzaamheid tegen spint
getoetst. De middelen werden ons verstrekt door de firma's, die achter elk middel worden genoemd.
Middel
EPN 300
Potasan
Miticide 961 D
Toxapheen
Toxamuls
Midol 100
Midol Tio
G.A.

Firma
A.V.O.P. Zeist
Agro Chemie Arnhem
Wiersum Groningen
Ligtermoet Rotterdam
Ligtermoet Rotterdam
N.V. Ratin Den Haag
N.V. Ratin Den Haag
N.V. Geertruidenberg

spintdodende
werking

eidodende
werking

goed
goed
matig
geen
gering
goed
matig
matig - goed

goed
goed
gering
gering
• matig
matig
matig
goed

e. Onderzoek van ss.g.n. „systemic insecticides".
In 1951 werd een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden
voor de spintbestrijding met z.g.n. „systemic insecticides". Dit zijn middelen, die
zowel door de bladeren en stengels als door de wortels, in de plant wordeji opgenomen en tevens door de gehele plant heen worden vervoerd. Ze zijn voornamelijk
werkzaam tegen stekende en zuigende dieren, b.v. bladluizen en mijten. Deze
middelen blijven gedurende enige tijd in de plant en vergiftigen a.h.w. de plant.
Hierdoor blijft de plant dan enige tijd gevrijwaard tegen aantasting door bladluizen en mijten. Het grote bezwaar is echter, dat de stoffen ook zeer giftig zijn
voor de mens, zodat ze een groot gevaar voor de consument op kunnen leveren.
Met de middelen Pestox III, Isopestox en Systox werd een oriënterend onderzoek
verricht. De bereikte resultaten met deze „systemic insectides" zijn uitstekend,
vooral met Systox.
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f. Gevoeligheid van het spintetend kevertje voor verschillende
bestrijdingsmiddelen.
Dit onderzoek, waarmee in 1950 een begin werd gemaakt, werd voortgezet. Hierbij bleek, dat dit kevertje niet bijzonder gevoelig is voor de spintdodende middelen, die vroeger in de tuinbouw werden gebruikt, zoals Derris, Pyrethrum, Naphtaline. De gevoeligheid voor het moderne middel HCH bleek veel groter te zijn. De
gevoeligheid voor de „systemic insecticides" bleek te variëren. Voor Pestox III
waren de kevertjes practisch ongevoelig, voor Isopestox iets gevoelig, terwijl ze
voor Systox tamelijk gevoelig waren.
R. GRONDONTSMETTING.
1. Bacterieleven en groei van tomaten in ontsmette grond.
De in het vorig jaarverslag aangekondigde proeven, waarbij onder meer constante
omstandigheden zou worden gewerkt, hebben nog geen doorgang gevonden.
2. Afdekken van de grond na het stomen.
Dit jaar werden door ons in samenwerking met het I.T.T. te Wageningen proeven
uitgevoerd met verschillende afdekmiddelen van de grond, tijdens het stomen. Het
doel was na te gaan, welke materialen het beste geschikt zijn om de grond af te
dekken tijdens en na het grondstomen. De beproefde afdekmiddelen waren:
a. dekkleed van zeildoek.
b. dun plastic zeil, bedekt met deken van glaswol.
c. dun plastic zeil, bedekt met een matras, gevuld met vlasscheven.
d. afdekking met een laag turfmolm.
Hierbij kwam duidelijk naar voren, dat de afdekking met een plastic zeil, waarop
een matras, gevuld met vlasscheven de beste resultaten gaf. De temperatuur
was hier na 1% uur nog ± 80° C. De vakken, die met een dekkleed van zeildoek
waren afgedekt, hadden na 1% uur nog slechts een temperatuur van ± 55° C. Deze
laatste vakken waren bovendien 1 uur gestoomd, terwijl de vakken met plastic
afgedekt slechts 50 minuten waren gestoomd.
Uit deze proef is duidelijk gebleken, dat afdekken met een vlasscheven matras en in
mindere mate met een glaswoldeken mét plastic onderlaag een groot voordeel geeft.
Daarbij kan dan nog 10 minuten korter worden gestoomd, waardoor een aanmerkelijke kolenbesparing kan worden verkregen.
3. Stomen met eigen ketel.
In het afgelopen jaar zijn er weer verschillende kwekers geweest, die hun bestaande
verwarmingsketels geschikt gemaakt hebben voor het grondstomen, door het aanbrengen van een door het I.T.T. te Wageningen aanbevolen apparatuur. Dit kan
zowel met Schotse ketels als met ledenketels, mits de te stomen plaats niet te ver
van de ketel is verwijderd.
Het blijkt in de practijk, dat aldus de stoomprijs lager is, terwijl de resultaten zeer
gunstig waren.
S. TECHNISCHE ONDERWERPEN.
1. Verhoging van de luchtvochtigheid in kassen.
Dit jaar werden proeven genomen om de relatieve luchtvochtigheid in kassen snel
te verhogen. Door de firma N.V. Lettergieterij „Amsterdam" v.h. N. Tetterode werd
een electrisch apparaat, merk „Schenk" model S.P. 103, ter beschikking gesteld.
Dit apparaat wordt op de waterleiding aangesloten, terwijl door middel van een
vlotter een constant waterniveau wordt gehandhaafd. Een electromotor met ventilator zorgt voor een grote luchtverplaatsing. De gedwongen luchtaanzuiging geschiedt
op vernuftige wijze, zodat zij op haar weg microscopisch kleine waterdeeltjes meezuigt en deze in de kas slingert. Het voordeel van deze ideale wijze om de luchtvochtigheid te verhogen is, dat de gewassen niet vochtig worden. Ook werd geen
condensatie waargenomen. In kassen met een inhoud van ± 500 m 3 werd in % uur
tot 3 kwartier een luchtvochtigheid van ± 90 % bereikt, zodat een apparaat voor
meerdere kassen te gebruiken is.
2. Eterniet verwarmingsbuizen.
In 1939 werden eternietbuizen voor grondverwarming door de firma Gebr. Prins
te Delft beschikbaar gesteld. Deze werden in een warenhuis gemonteerd en wel op een
diepte van 50 tot 70 cm, in totaal een lengte van ± 225 m.
Na 12 jaar te zijn gebruikt, werden zij opgegraven om te worden gecontroleerd.
Na de opgraving bleken zij in uitstekende staat te verkeren. Van slijtage of invre57

ting was, noch aan de binnen- noch aan de buitenzijde, iets te bemerken. De gummi
ringen hadden hun veerkracht nog niet verloren en in al die jaren waren geen
lekkages voorgekomen.
Na deze gunstige resultaten zijn besprekingen met de firma Prins gevoerd, met
het gevolg, dat nieuwe proeven werden opgezet, maar nu zowel voor grond- als voor
bovenverwarming en tabletverwarming.
3. De nieuwe afsluiter.
Vorige jaren werd melding gemaakt van een nieuwe Saunder afsluiter (kraan).
Na twee jaar intensief en tot volle tevredenheid op het Proefstation te zijn gebruikt,
werd het volgende geconstateerd: De geleider van het spindel, dat in het gietijzeren
huis loopt, ging na ± één jaar zwaar draaien. Door na het demonteren van de
afsluiter de geleider met vet in te smeren, werd het euvel verholpen.
Om nu niet ieder jaar de afsluiter te moeten demonteren, werd een gaatje van 1% mm
geboord in de kraag van de afsluiter, Door middel van een vetspuit kan aldus de
afsluiter één maal per jaar worden doorgesmeerd. Besprekingen met de importeur
hadden tot gevolg, dat de nieuwe afsluiters met dit smeergaatje zullen worden afgeleverd. Voor hen, die reeds deze afsluiters gebruiken en dezelfde moeilijkheid ondervinden, kan dit smeergaatje nog worden aangebracht. Inlichtingen hierover aan het
Proefstation.
4. Bemesting door middel van de waterleiding.
Bij de proeven om door middel van de bestaande tuinwatervoorziening opgeloste
kunstmeststoffen te vervoeren, deed zich de moeilijkheid voor, dat de dosering op
verschillende aftapplaatsen niet gelijk was.
De volgende oplossing voldeed goed. In de zuigleiding van een pomp wordt een
%" pijpje gelast met afsluiter. Aan dit %" pijpje wordt een slang bevestigd, die in
een bak wordt gelegd, waarin de kunstmeststoffen zijn opgelost. Men moet er voor
zorgen, dat het waterniveau in de bak, waaruit men de kunstmeststoffen zuigt, op
gelijke hoogte ligt met het waterniveau van de sloot. Door middel van de afsluiter
kan men de dosering regelen. Tevens moet men de opgeloste kunstmeststoffen in
de bak voortdurend blijven roeren, om geen bezinksel te krijgen.
5. Pottenwasmachine.
In het afgelopen jaar werd een pottenwasmachine geconstrueerd. Deze is bedoeld
om in enkele seconden vuile en aangeslagen potten schoon te maken. Voordat de
potplanten naar de veiling worden gezonden, gaan de potten enkele seconden in
deze machine en de pot is schoon.
De constructie van deze machine is eenvoudig. In een bak met ± 200 liter water
staan in een cirkel drie borstels opgesteld, die verstelbaar zijn naar gelang de potmaat. Deze borstels draaien in het water rond met een snelheid van 30 omwentelingen per minuut. De aandrijving geschiedt met een electromotor van 1/3 pk. De vertraging wordt verkregen door een wormwiel met een verhouding van 1 : 45. De pot
wordt met de hand ± 6 seconden tussen bovengenoemde boVstels geduwd en de
overhangende bladeren liggen op de gespreide handen van het bedienend personeel,
zodat geen enkele beschadiging aan de plant ontstaat.
6. Eenvoudige bewaarruimte voor druiven.
In het afgelopen jaar werden proeven genomen met bewaarruimten voor druiven,
die door de tuinder zelf werden ingericht. Het doel was na te gaan, hoe lang men
met geringe technische hulpmiddelen druiven kan bewaren.
In een bestaande stenen schuur werden langs de zoldering drie hardboard kokers
aangebracht met verscheidene luchtschuiven. Deze kokers werden aangesloten op
een ventilator, die in de wand was gemonteerd. De ventilator kon men zowel links
als rechts laten draaien. Hiermede werd bereikt, dat men er de lucht in kon persen
of afzuigen. In de vier hoeken van deze schuur werden dicht bij de grond inlaatschuiven gemaakt. Tevens werd bij de deur een sluis aangebracht, om bij het in- en
uitgaan zo weinig mogelijk temperatuurverlies te krijgen. Bij deze proef werd de
lucht uit de ruimte gezogen, zodat de koude aangezogen lucht op de 4 hoeken
binnentrad. Er werd alleen 's nachts bij een lage buitentemperatuur gedraaid. Had
men de laagst mogelijke temperatuur bereikt dan werden de inlaatschuiven gesloten en geïsoleerd en het gebouw zo weinig mogelijk betreden. Tevens werd scherp
op het gedrag van de luchtvochtigheid gelet en deze met kleine technische hulpmiddelen verhoogd of verlaagd.
Men is er aldus in geslaagd de druiven 7 à 8 weken in een uitstekende conditie t e
bewaren. Het verliespercentage door uitknippen was minder dan een % %.
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7. Slangkoppelingen.
De slangkoppelingen, die in de tuinbouw worden gebruikt, geven nogal eens aanleiding tot klachten. Het conische gedeelte past niet altijd op alle afsluiters (kranen),
hetzij doordat dit gedeelte niet goed rond is (gevolg van vallen), hetzij dat de draad
ia versleten.
Daarom werden in het afgelopen jaar proeven genomen met de „Geka" koppeling.
Dit is een snelkoppeling, die met een gummi ring afsluit. Door deze een kwart slag
te draaien, zit hij lekvrij met de afsluiter verbonden. Het aantrekkelijke hierbij is,
dat alle slangen, die met deze koppeling zijn uitgevoerd, op elkaar passen, zowel iy2"
als y2". De voorlopige proeven gaven uitstekende resultaten.
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d. Invloed van boriumbespuiting en het gebruik van een kunstbij op
de vruchtzetting
2. Vruchtzetting bij aardbeien.
a. Het gebruik van groeistoffen
b. Bloemknopdunning
3. Vruchtzetting bij pruimen en perziken onder glas.
a. Slechte vruchtzetting bij pruimen
b. Groeistoftoediening en bestuiving van pruimen
c. Parthenocarpische vruchtzetting bij perzik
4. Vruchtzetting bij Muscaatdruiven
5. Vruchtzetting bij meloenen
Rassenonderzoek.
1. Kenmerken van perzikrassen
Veredeling, selectie en nieuwe gewassen.
1. Veredeling en selectie.
a. Perziken en pruimen.
1. Onderstammenproef
2. Beproeving van nieuwe pruimenrassen
b. Druivenkruisingen
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c. Tomaat.
1. Kruisingen i.v.m. „meeldauw"resistentie
2. Rassenvergelijkingsproef op het Proefstation
;
3. Rassenvergelijking in de practijk
d. Selectie Calceolaria en Cineraria
e. Vroege aardappelrassenproef
f. Peenselectie
g. Bloemkoolrassenproef
h. Proeven met slarassen onder glas
i. Rassenvergelijking bij spinazie onder glas
j . Bonenrassenproef
k. Rassenvergelijking bij chrysant
2. Nieuwe gewassen.
a. Kersen onder glas
b. Brocoli
Bewaring en verpakking van tuinbouwproducten.
1. Onderzoek naar betere verpakkingsmethoden voor kasfruit
2. Onderzoek naar betere verpakkingsmethoden voor groenten
3. Koelhuisbewaring van druiven
Plantenziekten en beschadigingen.
1. Voorlichting i.v.m. plantenziekten.
a. Aantal gegeven adviezen
b. Regionale waarschuwingsdienst
2. Physiogeno ziekten en beschadigingen.
a. Winterbespuiting tegen chlorose
b. Chlorose, ten gevolge van magnesiumgebrek
c. Klemhart of hartloosheid bij bloemkool
d. Ruien van knoppen bij perziken
e. Oppervlakkige bruinkleuring van geoogste bloemkool
f. Beschadiging door een onkruidbestrijdingsmiddel (chloraat)
g. Groeistofbeschadiging bij druiven
h. Mangaanvergiftiging
i. Lichtgekleurde platglaskomkommers
j . „Watervlekken" bij gelichte'peen
k. Waterziek bij bloemkool
1. Geknakte trossen bij tomaten
m. Vruchtval bij tomaten
n. „Rand" bij andijvie
o. Afsterving van de punt der hoofdwortel bij schorseneren
p. Zwarte harten bij geconserveerde bleekselderij
3. Virusziekten.
a. Virusziekten bij tomaat
b. Virus in late bonen
c. Virusziekten bij Freesia's
d. Virus in chrysanten
e. Mozaiek bij geënte komkommerplanten
4. Bacterie- en schimmelziekten.
a. Vruchtvuur bij komkommers
b. Fusarium bij komkommers en meloenen
c. Het enten van tomaten op voor Verticillium resistente onderstammen
d. Loodglans bij perzik en pruim
e. Sclerotinia minor bij sla
f. Marssonina bij sla
g. Rotpoot bij tomaat
h. Aardappelziekte bjj tomaat
5. Aaltjesziekten.
a. Het enten van tomaten op voor „knol" resistente onderstammen
b. Aardappelcystenaaltje in tomaten
c. Grondmonsteronderzoek op het aardappelcystenaaltje
6. Ziekten van nog onbekende oorzaak.
a. Afsterven van druivebomen
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Entomologisch onderzoek.
1. Vangbak- en practijkwaarnemingen
49
2. De pruimebladgalmug
;
49
3. Oedeem en gaatjes bij pruimebladeren als gevolg van een spintaantasting
49
4. Millioenpoten bij verschillende gewassen
50
5. De wortelvlieg in de winter
50
6. Koolvliegbestrijding
50
7. De koolbladroller bij verschillende gewassen
50
Proeven met bestrijdingsmiddelen.
1. Onkruidbestrijding.
a. Bij peen en selderij met oliepreparaten
50
b. Bij Preesia met diverse oliehoudende middelen
51
c. Op wallen van komkommer- en meloenrijen, railpaden en slootkanten met Shell A.D
5j
d. Kweekgras met N.T.C.A. en I.P.C
51
e. Bij aardbeien met groeistofpreparaten
55
2. Fungiciden (schimmeldodende middelen).
a. Grondontsmettingsmiddelen tegen Fusarium bij komkommer
52
b. Bestrijdingsmiddelen tegen Cladosporium fulvum (z.g.n. meeldauw) in tomaten
52
c. Bestrijding van smeul (Botrytis cinerea) in sla
52
d. Bestrijding van „Wolf" in spinazie
53
e. Bestrijding van vruchtvuur bij komkommer
53
f. Bestrijding van Sclerotinia minor in sla
53
3. Nematociden (aaltjesdodendo middelen).
a. Invloed van de temperatuur op de werking van nematociden
53
b. Practijkproeven met broommethàan (Iscobroom)
54
c. Proeven met enkele nieuwe nematociden
54
d. Oriënterend onderzoek naar de nematocide werking van „systemic
insecticides"
54
e. Proef ter bestrijding van het aardappelcystenaaltje
54
4. Middelen tegen kurkwortel
54
5. Insecticiden en acariciden (insecten- en mijtendodende middelen).
a. T.E.P.-houdende middelen
55
b. Parathion
55
c. Gecombineerde middelen
55
d. Onderzoek van nieuwe acariciden
56
e. Onderzoek van z.g.n. „systemic insecticides"
56
f. Gevoeligheid van het spintetend kevertje voor verschillende bestrijdingsmiddelen
57
Grondontsmetting.
1. Bacterieleven en groei van tomaten in ontsmette grond
57
2. Afdekken van de grond na het stomen
57
3. Stomen met eigen ketel
57
Technische onderwerpen.
1. Verhoging van de luchtvochtigheid in kassen
57
2. Eterniet verwarmingsbuizen
57
3. De nieuwe afsluiter
58
4. Bemesting door middel van de waterleiding
58
5. Pottenwasmachine
58
6. Eenvoudige bewaarruimte voor druiven
58
7. Slangkoppelingen
59
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