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TEN GELEIDE

Het afgelopen jaar 1966 is voor de glastuinbouw opnieuw geen gemakkelijk jaar geweest. Naast teelttechnische moeilijkheden van ernstiger aard dan voorheen, waren het vooral de economische moeilijkheden
die dit jaar vrij ongunstig hebben gemaakt. De incidentele gunstige uitzonderingen die er zijn geweest
(bloemen) waren alleen niet voldoende om deze mening te wijzigen.
Omstandigheden van de laatste jaren hebben er op de bedrijven toe geleid, dat het investeringsniveau
aanzienlijk daalde. Een dergelijke gedragslijn moest ook door het Proefstation worden gevolgd. Vandaar
dat bepaalde geplande voorzieningen geen uitvoering konden krijgen. Ten dele slechts kon tegemoet
worden gekomen aan de wens tot verbetering van de onderzoek-outillage in de bestaande kassen. Met
name doelen we in dit verband op de aangeschafte apparatuur ten behoeve van het onderzoek naar de
klimaatregeling.
Het routine-grondonderzoek onderging het afgelopen jaar opnieuw een uitbreiding. De grotere toezending van monsters kon vrijwel steeds goed worden opgevangen. Het lopende onderzoek ten behoeve
van de bemesting en dat van potgrond vonden voortgang. Speciale aandacht echter werd besteed aan de
waterverontreiniging en het verdampingsonderzoek. Eveneens werd weer veel werk verzet ten behoeve
van ontsluitingen. Het klimaatonderzoek staat nog in de kinderschoenen, hoewel de betekenis hiervan
zeker niet wordt onderschat. Juist in het afgelopen jaar is duidelijk gebleken dat ten aanzien van veel
gewassen de teelt heel wat beter kan worden geleid als men in staat is ook het klimaat te regelen.
Dit onderzoek zal dan ook in de komende jaren meer aandacht vragen. Naast over eigen medewerkers
hiervoor kon ook beschikt worden over medewerking van de zijde van het I.T.T. door het detacheren
van een speciale deskundige.
Bij het teelt- en veredelingsonderzoek hebben tal van onderwerpen in 1966 veel aandacht gevraagd.
Speciale belangstelling had wel de opkweek van sla met de methode van direkt in potten zaaien. Ten
aanzien van tomaten komt de methode van de dichte plantafstanden in de belangstelling, terwijl wat
komkommer aangaat vooral de vrouwelijk bloeiende rassen aandacht blijven vragen. Bij het onderzoek
ten behoeve van de bloementeelt dat hier wordt uitgevoerd, omdat het Proefstation mede als proeftuin
voor de bloementeelt in Zuid-Holland fungeert, kreeg vooral de jaarrondteelt van chrysanten ruime nasporing en belangstelling. Hoewel verder onderzoek voor de bloementeelt in dit gebied gewenst is,
worden de mogelijkheden hiertoe in hoofdzaak beperkt door financiële grenzen.
In de afdeling fysiologisch onderzoek werd o.m. het onderzoek op het gebied van de groeiregulatoren bij een
aantal belangrijke gewassen uitgebreid. Het wortelonderzoek vond voortgang, evenals dat van de
bloembiologie, voornamelijk bij tomaat.

De afdeling planteziekten en ziektebestrijding ziet zich gedwongen steeds meer aandacht te besteden aan
het probleem van de hygiëne van het produkt, met name wat betreft residu van bestrijdingsmiddelen op
tuinbouwprodukten. Het ziet er naar uit dat ook in de toekomst dit aspekt veel inspanning zal vragen.
De omstandigheden in de praktijk, namelijk het ernstig optreden van streepvirus in tomaten en komkommervirus 2 in komkommers vergden veel aandacht van de virusdeskundigen.
Ten aanzien van de verpakking en bewaring van de produkten is een geheel nieuwe ontwikkeling op
gang gekomen. W e denken in dit verband aan de vacuumkoeling bij sla en de verpakking van komkommers in krimpfolie. Het ligt voor de hand dat ook deze ontwikkeling niet aan ons Proefstation
voorbij kan gaan. De voorbehandeling van het produkt en de begeleiding hiervan van de producent
naar de consument zal ongetwijfeld deel gaan uitmaken van het toekomstige onderzoek. De technische
afdeling heeft het in 1966 druk gehad, niet alleen met de advisering op bedrijven, maar vooral ook met
onderzoek. Speciaal de regelapparatuur staat hierbij in de belangstelling. De arbeidsvoorlichting begint
meer en meer onmisbaar te worden. Daardoor ook neemt de behoefte naar onderzoek op dit gebied toe.
Hetzelfde geldt voor de bedrijfseconomische voorlichting, waarvoor de belangstelling groeiende is.
Tenslotte willen we onze medewerkers en allen die bij ons werk op enigerlei wijze betrokken zijn geweest
bijzonder danken voor de wijze waarop het werk verricht is. Wij bieden U dit jaarverslag over 1966
aan in de hoop niet alleen dat hieruit moge blijken wat het werk van het Proefstation in dit jaar is
geweest, maar ook dat het voor vele van onze tuinders een bijdrage moge leveren ter vergroting van
hun inzichten in het moeilijke tuinbouwvak.

Ir. W. VAN SOEST
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER OVER 1966

1. ALGEMENE Z A K E N
Bestuur

Het bestuur is per 31 december 1966 als volgt samengesteld:
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, voorzitter
L. J. Barendse, Poeldijk, secretaris-penningmeester
N. J. A. van Dijk, Loosduinen, lid dagelijks bestuur
L. G. C Hendriks, Leidschendam
J. H. G. v. d. Hoeven, Naaldwijk
P. de Jong, 's-Gravenzande
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker
J. v. d. Laar, De Lier
A. A. van Oosten, Schipluiden
J. van Paassen, Honselersdijk
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande
C. L. van Steekelenburg, Wateringen
J. J. G. van Steekelenburg, Kwintsheul
A. G. v. d. Torre, Berkel
N. J. van Uffelen, Maasland
C. van Velden, De Lier
B. van Vliet, Voorschoten
Zrehestuursleden

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

Vergaderingen

Op 24 mei 1966 werd op het Proefstation te Naaldwijk de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Hierbij werd de heer J. van Paassen gekozen in de vakature van de heer L. van Woerden, die zich
als lid van het bestuur had teruggetrokken.
In 1966 vergaderde het Algemeen Bestuur op 28 februari, 17 mei en 6 december, terwijl het Dagelijks
Bestuur bovendien nog negen keer vergaderde.
Het aantal leden was als volgt:
1962

1963

1964

1965

Leden Bondsveilingen
Leden Kringveilingen
Overige leden

3.795
2.557
285

3.890
2.612
288

4.492
2.510
290

4.284
2.626
270

Totaal

6.637

6.790

7.292

7.180

Ledenoverzicht
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Aß. 1
De nieuwste
apparatuur voor de
automatische
klimaat'sregeling.
Zowel het ontwerp
ah de vervaardiging
zijn in eigen beheer
uitgevoerd.

Uitbreiding van tuin en gebouwen

Uitbreiding en intensivering van opstanden op de tuin van het Proefstation vond in 1966 niet plaats.
Niet omdat er geen verdere behoeften meer zouden zijn, maar de algemene economische situatie maakte
een op de plaats rust nodig.
Het oude, witte gebouw werd in het begin van het jaar in bezit genomen door een gedeelte van het bodemkundig- en bemestingsonderzoekpersoneel. Een inwendige verbouwing was aan de ingebruikname voorafgegaan. De oude woning, behorende bij het laatst aangekochte perceel kwam gedeeltelijk beschikbaar.
Enige verbouwingswerkzaamheden hieraan uitgevoerd waren echter nog niet voldoende om het perceel
voor het onderbrengen van enkele diensten in gebruik te kunnen nemen.
Op de tuin te Delft vonden geen veranderingen plaats.
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Afb. 2 De voormalige boerenwoning die als onderdeel tau de laatste landaankoop in eigendom kwam, wordt
ingericht als werkruimte voor enkele diensten.

2. PERSONEELSAANGELEGENHEDEN
Mutaties

De heer Dr. Ir. G. P. Termohlen verliet per 1 september de dienst in verband met het aanvaarden van
een funktie in de partikuliere sektor.
jubilea
Op 26 april werd de heer Ir. W. van Soest door het bedrijfsleven een receptie aangeboden in verband
met zijn 25-jarig dienstjubileum.
De heren J. C. van Leeuwen en J. de Bloois kregen een receptie aangeboden in verband met hun 25-jarig
dienstjubileum.
VOORLICHTING
Rijkstuinbouwconsulent :
Ir. W. van Soest, Aronskelkweg 87, Den Haag, tel. 070-396058.
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Fungerend Rijkstuinbouwconsulent :
Ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, tel. 01749-2993.
Hoofd van de voorlichting:
A. G. A. v. d. Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag, tel. 070-664244.
Medewerkers met een speciale taak:
J. C. van Leeuwen, Zuidbuurt 25, Maasland, tel. 01899-2653, Hoofd van de afdeling Externe produktieomstandigheden.
P. A. Kruyk, v. d. Goesstraat 42, Honselersdijk, tel. 01740-4302, Hoofd van de afdeling Publiciteit.
D. Bakker, Duiventorenstraat 81, Naaldwijk, tel. 01740-6041, Hoofd van de afdeling Stooktechniek,
elektrotechniek en kassenbouw.
R. B. Albers, Koningin Sophiastraat 2, 's-Gravenzandc, tel. 01748-2718, Stooktechniek, elektrotechniek
en kassenbouw. Rayon Westland.
J. Meyndert, Mathenesserplein 25a, Rotterdam-6, tel. 010-251870, Stooktechniek, elektrotechniek en
kassenbouw. Rayon De Kring.
J. B. Verveer, Noordlandseweg 65, 's-Gravenzande, tel. 01748-3786, Stooktechniek, elektrotechniek,
koeltechniek en kassenbouw. Rayon Westland.
H. J. van Gaaien, Oosteinde 49, Wateringen, tel. 01742-2848. Arbeidsmethoden.
W. den Boer, Prof. v. Arkelstraat 60, 's-Gravenzandc, tel. 01748-3017, Planteziekten.
J. P. C. Knoppert, Perzikenstraat 10, Naaldwijk. Hoofd van de afdeling Bemestingsadviezen.
G. Buys, Prinses Margrietstraat 2, Maasdijk, tel. 01745-2822, Hoofd van de Bloemenvoorlichting.
A. Koningen, Hulshorststraat 229, Den Haag, tel. 070-607225. Bloementeelt, Rayon Kring.
H. Konings, Rozemarijn 19, Wateringen, tel. 01742-3416, Bloementeelt, Rayon Westland.
A. J. M. van Leeuwen, Wenpad 25, Poeldijk, tel. 01749-5116, Bloementeelt, Rayon Westland.
A. Glas, Prins Hendriklaan 44, Hoofddorp, tel. 02503-6518, Fruitteelt open grond.
G. J. Heessen, Oostbuurtseweg 4, De Lier, tel. 01745-2067. Streekverbetering.
A. J. Schoppers, Huis te Veldelaan 47, Maasland, tel. 01899-2405, Bedrijfseconomie.
J. P. Bakker, Oosteinde 68, Wateringen, tel. 01742-2482, Bedrijfseconomie.
H. J. Riemens, Grote Woerdlaan 16, Naaldwijk, tel. 01740-6541, Excursieleider.
Medewerkers voor de algemene tuinbouwkundige voorlichting:
De Kring
J. H. Groenewegen, Prinses Wilhelminalaan 38, Den Hoorn, tel. 01730-23295, Hoofd van de voorlichting in de Kring.
I. Baelde, Weth. Schipperstraat 5, Berkel, tel. 01891-2488, Rayon Bergschenhoek-Bleiswijk.
W. Eindhoven, Hoefweg 209, Bleiswijk, tel. 01892-3074, Rayon Zevenhuizen-Waddinxveen.
J. de Hoog, Triumphlaan 12, Delfgauw, tel. 01730-31023, Rayon Pijnacker.
H. Koot, Rodenrijseweg 471, Berkel, tel. 01891-2496. Rayon Rotterdam-O.
B. Meijndert, Julianalaan 110, Bergschenhoek, tel. 01892-2879, Rayon Berkel.
L. G. Nederpel, Drapeniersgaarde 131, Den Haag, tel. 070-662260, Rayon Loosduinen.
D. Rodenburg, Weth. v. d. Vaartlaan 1, Pijnacker, tel. 01736-2375, Rayon Leidschendam.
J. A. M. van Uffelen, Lijsterbesstraat 10, Schipluiden, tel. 01738-404, Rayon Delft.
Sj. Vriend, Plaspoelkade 37, Leidschendam, tel. 01761-3862, Rayon Leiden.
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Westland
D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, tel. 07140-4323, Hoofd van de voorlichting in het Westland.
K. Buitelaar, Joh. Evertselaan 3 B, Maassluis, tel. 01899-4563, Rayon Naaldwijk.
M. v. d. Linden, Molenweg 50, Monster, tel. 01749-2423, Rayon Monster.
J. van Nierop, M. A. de Ruijterstraat 49, Maasdijk, tel. 01745-3381, Rayon 's-Gravenzande-Noord.
H. Ouwerling, Berestein 11, Kwintsheul, tel. 01742-2646, Rayon Wateringen-Kwintsheul.
A. Slobbe, Piet Heinstraat 80, De Lier, tel. 01745-2113, Rayon De Lier.
J. P. M. Sweep, Dijkweg 54, Naaldwijk, tel. 01740-6713, Rayon Honselerdijk.
L. G. van Uffelen, Prinses Margrietstraat 6, Maasdijk, tel. 01745-3471, Rayon Poeldijk.
E. van Zanten, Maasdijk 102, 's-Gravenzande, tel. 01748-2735, Rayon 's-Gravenzande-Hoek van Holland.
C. Th. v. d. Zon, Caspar van Egmontstraat 23, Maasland, Rayon Maasland/Oranjepolder.
Als hulpassistent is werkzaam de heer C. Beenders, Sophia van Teylingenstraat 33, Naaldwijk.
Landelijke voorlichting
W. P. van Winden, Frankenthalerstraat 1, Naaldwijk, tel. 01740-5892.
Kredietregelingen

H. N . J. Debets, Lange Broekweg 15, Naaldwijk, tel. 01740-4430.
J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk, 01740-5861.
A. C. Middendorp, Perzikenstraat 19, Naaldwijk, tel. 01740-6474.

ONDERZOEK
Wetenschappelijke leiding
Ir. Y. van Koot, Commissarisweg 4, Hoek van Holland, tel. 01747-2693, Hoofd van het Onderzoek.
Statistische verwerking

B. J. van der Kaaij, Wiskundige
Mej. J. de Brabander
Afdeling Bodem en Bemesting

Ir. J. van den Ende, Fenacoliuslaan 36, Maassluis, tel. 01899-3431, Afdelingshoofd.
Ir. C. J. van der Post, Leliestraat 11, Naaldwijk, tel. 01740-4067, Onderzoek waterhuishouding, gedetacheerd door het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
Ir. J. P. N . L. Roorda van Eysinga, Gerberalaan 70, Naaldwijk, tel. 01740-6292, Landelijk bemestingsonderzoek, gedetacheerd door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
J. C. van Leeuwen, Ontsluiting en planologie.
J. Oosthoek, Ontsluiting en planologie.
J. J. van Schie, Bodemkartering
J. Th. M. van Paassen, Bodemkartering
M. Q. van der Meys, Wortelonderzoek
P. Koornneef, Voedingsfysiologie
C. Sonneveld, Waterverontreiniging en bemestingsonderzoek
J. van Beusekom, Waterverontreiniging en bemestingsonderzoek
R. de Graaf, Waterhuishouding
M. Mostert, Bemestingsproeven
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Bemestingsadviezen

J. P. C. Knoppert, Perzikenstraat 10, Naaldwijk, Hoofd Bemestingsadvisering.
G. A. Boertje, Bemestingsadvisering potgrond.
J. P. van Bergenhenegouwen.
C. P. Mol.
Cl. Mol.
L. Spaans.
A. van der Wees.
Monstername

De grondmonstername wordt verzorgd door de heren:
B. de Koning,
A. J. Bette,
H. Koenen en
E. van Voorthuizen.
Laboratorium voor grondonderzoek

P. A. den Dekker, Chef-analist
P. A. van Dijk, Assistent-chef-analist
C. Kuivenhoven, Analiste
C. Walter, Analiste
Mevr. M. J. Th. Koenen-Staats, Assistente
A. H. van den Akker, Assistent
H. van Rodijnen, Assistent
J. Cornelissen, Amanuensis
Op deze afdeling werken als laboranten de dames:
G. van der Berg, W. van Geest, J. van Hollaar, L. Jonker, R. Knoppert, G. Korpershoek, J. Luijten,
C. Middendorp, D. van der Most, G. Nieuwenhuizen, D. van Nieuwkerk, M. Verheul, T. Vermeer,
H. de Vette, D. C. de Vos en de heer S. de Bes.
Administratieve werkzaamheden ten behoeve van het grondonderzoek:
De dames C. Poot, mevr. C. A. Wisse-van Vliet, mevr. W. M. C. Jochems-Kester, J. Jansen en C. Sta.
Op de afdeling voorbewerking grondonderzoek zijn werkzaam de heren W. J. v. d. Akker, A. Verheul,
H. J. Verhulst en J. Verhulst.
Afdeling Teeltonderzoek en veredeling

Vakature afdelingshoofd.
Ir. A. A. M. Sweep, van Wassenaerstraat 9, Maasdijk, tel. 01745-3281, Teeltonderzoek.
Th. Strijbosch, Gewassenspecialist voor tomaat.
A. P. v. d. Hoeven, Gewassenspecialist voor sla.
D. de Ruiter, Gewassenspecialist voor kleinere groentegewassen.
J. W. H. van Veen, Gewassenspecialist voor bloemen.
G. P. A. van Holsteyn, Kasklimaat.
Mej. J. Govers, Assistente teeltonderzoek.
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AfdelingFysiologie
Dr. Ir. P. J. A. L. de Lint, 's-Gravenzandseweg 260, Hoek v. Holland, tel. 01747-2483, Afdelingshoofd.
Ir. N . van Berkel, Fazantstraat 29, Maassluis, tel. 01899-4824, Koolzuurgasbemesting.
Ir. L. S. Spithost, Druivenstraat 16, Naaldwijk, tel. 01740-6044, Algemeen fysiologisch onderzoek.
D. Klapwijk, Groeiregulatoren
T. Dijkhuizen, Belichting
Mej. W . van Ravestijn, Bloembiologie
C. A. Ammerlaan, Glasvervuiling
S. Hey, Koolzuurgasbemesting
Afdeling Planteziekten en ziektebestrijding

Dr. Ir. L. Bravenboer, Distelstraat 1, Hoek van Holland, tel. 01747-2695, Afdelingshoofd.
Mej. W. M. Th. J. de Brouwer, Dotterbloemlaan 24, Den Haag, tel. 070-684959, Entomologe.
Ir. A. Th. B. Rast, Tuindersweg 61, Maasdijk, tel. 01745-3200, Viroloog, gedetacheerd door het Instituut
voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Dr. K. Verhoeff, Josef Israëlslaan 23, Maassluis, tel. 01899-3862, Mycoloog, gedetacheerd door het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
W. den Boer, Diagnostiek en onkruidbestrijding.
H. J. M. van Dorst, Virusziekten.
L. J. Nederpel jr., Bestrijding bodemziekten.
Mej. D. Theune, Bestrijdingsmiddelen.
Voor de afdelingen planteziekten en ziektebestrijding, teeltonderzoek en veredeling en fysiologie zijn
werkzaam als laboranten de dames V. L. M. Barendse, M. v. d. Berg, W. van der Klift, L. van der
Lans, L. van der Meer, H. Solleveld, J. Stolze, T. Valstar en de heer L. Weber.
ONDERWIJS
K. Kievit, Verspeijcklaan 25, Naaldwijk, tel. 01740-4715, Leraar in algemene dienst.

ALGEMENE DIENST
Administratie

G. H. Ordelman, Malakkastraat 92, Den Haag, tel. 070-553322, Hoofd van de administratie
Ten behoeve van de administratie zijn werkzaam de dames H. van der Bos, F. J. P. Koppenol, P. van
Luijk, mevr. M. Meulemans-Schramm, M. van Vliet, A. de Wit en R. Gardien.
Boekhouding

H. F. M. Wouters, Cypresstraat 77, Den Haag, tel. 070-323242, Hoofd van de boekhouding
R. Cornelissen
Mej. Th. de Brabander
Bibliotheek
J. C. van Aalst, Mr. Schokkingstraat 44, 's-Gravenzande, Bibliothecaris
Mej. T. Olsthoorn.
Publiciteit
P. A. Kruyk, v. d. Goesstraat 42, Honselerdijk, tel. 01740-4302, Hoofd van de publiciteit
Mej. E. M. C. G. van Rest, Publiciteitsassistente
Mej. M. J. J. van de Brüle, Tekenares
S. Vermeer, Fotograaf
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Intern technisch personeel en werkplaats

J. A. Jansen, Inkoper en interne dienst
L. Bol, Technicus
P. van Zwet, Elektricien
F. Storm, Amanuensis, Chef werkplaats
K. Immerzeel, Amanuensis
L. J. R. Cornelissen, Timmerman
P. J. Verbraeken, Timmerman
L. P. Zwaansdijk, Schilder
J. Zeeman, Schilder
Kantine
Mej. M. de Brabander
TUIN
F. G. van Dijk, Zuidweg 42, Naaldwijk, tel. 01740-6541. Tuinchef Naaldwijk en Den Hoorn.
J. Menheer, Perestraat 10, Naaldwijk, Plaatsvervangend tuinchef Naaldwijk.
G. Gaastra, Beheer tomateproefruimten.
A. Heppe, Beheer speciale proefruimten
S. Heys, Beheer bloemenproefruimten
C. van der Helm, Prinses Marijkelaan 9, Den Hoorn, Bedrijfsleider „Proefbedrijf De Kring", Hoornseweg 29a, Den Hoorn, tel. 01730-26580.
Als tuinpersoneel zijn in dienst de heren D. Boers, S. W . Bos, J. Bouhuisen, J. F. van Heuvel,
D. Jansen, D. Leynse, P. Mosterd, J. F. Nadorp, J. S. Olierook, F. H. J. Saaltink, J. Scholtes, J. Sta,
M. van Veldhoven, D. Wiskerke, P. Warzee en Chr. Siepman.

3. O N D E R Z O E K
Ter verkrijging van een zo groot mogelijke doelmatigheid van onderzoek is van groot belang de samenwerking tussen enerzijds het hoofd van het onderzoek en de afdelingshoofden en anderzijds de overige
onderzoekers. Vandaar dat er in de loop van het jaar een aantal, meestal kortdurende bijeenkomsten
plaatsvindt. Zo vonden in 1966 in totaal tien wetenschappelijke stafvergaderingen plaats. Tijdens deze
bijeenkomsten, waaraan de academisch gevormde medewetkers deelnemen, bespreken de diverse onderzoekers afgeronde onderwerpen van onderzoek. Ter verkrijging van informatie over belangrijke zaken
die elders in onderzoek zijn komen op deze vergaderingen ook wel gast-sprekers.
Vier keer in totaal kwamen de afdelingshoofden bijeen met het doel de toekomstige ontwikkeling en
daarmee het algemene beleid van het onderzoek te bespreken.
Van groot belang zijn ook de afdelingsvergaderingen van de diverse afdelingen. Dergelijke bijeenkomsten
werden in 1966 in totaal 21 keer gehouden. Onder leiding van het hoofd van het onderzoek worden de
proefuitkomsten kritisch bekeken, terwijl een bespreking plaatsvindt over de gewenste richting van het
verder onderzoek. In de praktijk is gebleken dat juist deze vergaderingen bijzonder nuttig zijn voor het
verkrijgen van initiatieven en voor vergroting van de doelmatigheid van opzet van veel proeven.
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Op beperkte schaal vinden bijeenkomsten plaats om onderwerpen te bespreken die over de grenzen van
de onderscheidene afdelingen heen reiken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het kasklimaat en het bloemenonderzoek; vorming van nieuwe groeperingen in de toekomst zal zeker plaatsvinden.
Hoewel proefschema's en -uitkomsten van proeftuinen in den lande, die zich bezig houden met onderzoek
aangaande glasteelten, niet binnen het kader van bovengenoemde bijeenkomsten vallen, krijgen ze toch
verdiende aandacht; dit in hoofdzaak met het doel coördinerend werkzaam te zijn. Naast het hoofd van
het onderzoek zijn met deze taak belast het hoofd van de afdeling teelt en veredeling en de functionaris
belast met de landelijke voorlichting.
Studiereizen

In 1966 werden de volgende buitenlandse studiereizen gemaakt:
1. Op 11 en 12 maart bracht Ir. J. P. N . L. Roorda van Eysinga een bezoek aan de proeftuin te
Wädenswill in Zwitserland en had te Bern een bespreking plaats op het Internationale Kali-Instituut.
2. Van 25 t / m 29 april bracht Ir. J. P. N . L. Roorda van Eysinga een bezoek aan Engeland, met het
doel zich op diverse proefstations te oriënteren over het bemestingsonderzoek.
3. Ter bestudering van de stand van zaken in de Franse glastuinbouw brachten de heren Ir. W. van
Soest, Ir. J. M. Jacobs, F. van Dijk en J. C. van Leeuwen van 31 mei t / m 9 juni een bezoek aan
Frankrijk.
4. In de periode van 31 mei t / m 9 juni bezocht een tiental assistenten Engeland, onder leiding van
Dr. Ir. G. P. Termohlen en Ir. A. A. M. Sweep. Hier werden in diverse tuinbouwgebieden glasbedrijven en proefstations bezocht.
5. De heren Ir. W. van Soest en Ir. Y. van Koot vertoefden van 9 t / m 30 augustus in de Verenigde
Staten om het Internationale Tuinbouwcongres bij te wonen, waarbij enkele tuinbouwcentra en
-instituten werden bezocht.
6. Dr. K. Verhoeff vertrok op 11 september voor een reis van drie maanden naar Amerika. Hij heeft
in die tijd, zowel in de Verenigde Staten als Canada, talrijke wetenschappelijke instellingen bezocht
met het doel de planteziektenbestrijding te bestuderen.
7. Van 17 t / m 21 oktober woonde Ir. J. P. N . L. Roorda van Eysinga te Brussel het Kali-Congres bij,
georganiseerd door het Internationale Kali-instituut. Hij hield tijdens dit congres een voordracht.
Publicaties en bibliotheek

De serie „Publicaties van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk"
werd uitgebreid met de volgende nummers:
114. The influence of the chemical composition of a nutrient solution on the production of tomato
plants, A. A. Steiner.
115. Bemestingsadviezen in de groenteteelt onder glas, J. P. N . L. Roorda van Eysinga.
116. Tipburn symptoms in lettuce, G. P. Termohlen.
117. Apparatus for C 0 2 in glasshouses, N . van Berkel.
118. Light transmission of dirty glass and cleaning methods, Y. van Koot en T. Dijkhuizen.
119. Arabis mozaïekvirus bij komkommer in Nederland, H. J. M. van Dorst en H. A. van Hoof.
120. Study in Botrytis cinerea in tomatoes, K. Verhoeff.
121. De regeling van verwarming en ventilatie in tomatekassen, Th. Strijbosch en L. J. A. Bol.
De „Mededelingen" verschenen in 1966 twaalf maal met in totaal 100 pagina's. Door een nieuw adresseringssysteem werd de verzending aanzienlijk verbeterd. Door de medewerkers van het Proefstation en
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de voorlichtingsdienst werden 343 artikelen, voornamelijk ten behoeve van de vakpers, geschreven. Er
werden door inlage bij de „Mededelingen" diverse folders verspreid over rassenkeuze, uitgegeven door
het I.V.T.
In de bibliotheek vonden in 1966 in totaal ± 1000 uitleningen plaats, waarvan aan eigen medewerkers
250 boeken en 500 tijdschriften, aan instituten 100 boeken en aan particulieren 150 tijdschriften, hieronder niet begrepen de normale tijdschriftencirculatie. Ten behoeve van onze onderzoekers werd in
235 gevallen een beroep gedaan op de bibliotheek van de Landbouwhogeschool.
De belangstelling voor de wekelijkse tijdschriftencirculatie was zeer groot en had — mede door het
vereenvoudigde leessysteem — een zeer vlot verloop.
In het afgelopen kalenderjaar werden ± 2000 artikelen gedocumenteerd, waarvan ongeveer de helft uit
tijdschriften.
Het aantal ruilcontacten dat de bibliotheek onderhoudt, bedroeg in het afgelopen jaar 60 binnenlandse
en 180 buitenlandse adressen tegen respectievelijk 60 en 161 in 1965. Veel studiemateriaal werd dan
ook op ruilbasis verkregen, zoals uit onderstaande tabel moge blijken.

1965

1966

Toename

Seriewerkjes
Jaarverslagen
Overdrukken
Rapporten
Dissertaties

250 stuks
105 stuks
90 stuks
70 stuks
5 stuks

260
137
210
71
4

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

10 stuks
32 stuks
120 stuks
1 stuks
—1 stuks

Totaal

520 stuks

682 stuks

162 stuks

Het aantal ontvangen boeken bedroeg 78 ; 41 tegen betaling, terwijl de rest door ruil of schenking werd
verkregen. Tegen betaling werden van de Attenderingsdienst van de Landbouwhogeschool 135 overdrukken ontvangen.
Van de afdeling Documentatie Oosteuropese Landbouwkundige Literatuur van de Landbouwhogeschool
ontvingen wij 79, hoofdzakelijk uit het Russisch vertaalde referaten. Hiermee was een geringe vergoeding gemoeid. In 1966 werd op 4 nieuwe tijdschriften een abonnement genomen, zodat de bibliotheek nu beschikt over 204 tijdschriften, waarvan voor 87 abonnementskosten moeten worden betaald.
Ten behoeve van het tijdschift „Landbouwdocumentatie" werden uit de verschillende vakbladen ± 80
artikelen verwerkt tot referaten. Er werden in 1966 in totaal 118 proefverslagen gedocumenteerd.

4. VOORLICHTING
Het was in 1966 voor de voorlichting een druk jaar. Behoudens de normale werkzaamheden brachten
de ongunstige weersomstandigheden met zich dat de gewassen soms sterk hierdoor werden beïnvloed,
hetgeen voor de tuinder een bezoek van een voorlichter vaak wenselijk maakte. Vooral ook de nieuwe
ontwikkelingen, zoals die met betrekking tot de klimaatregeling en de uitbreiding van de bloementeelt,
veroorzaakten voor tal van voorlichters een zware belasting met werk. In alle optredende vakatures kon
goed worden voorzien, mede door het feit dat er enkele hulpassistenten waren, die na hun opleiding
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te hebben beëindigd, de verantwoording voor een rayon op zich konden nemen. De bedrijfs-economische
afdeling kreeg uitbreiding door de benoeming van de heer H. Bakker.
Het aantal voordrachten in het eigen gebied bedroeg 225. Ze werden in hoofdzaak gehouden voor studieclubs of andere telersorganisaties. In samenhang hiermee mag speciaal wel genoemd worden het succes
van de bijeenkomsten in cursorisch verband betrekking hebbende op bedrijfs-economische problemen.
In 1966 werden voor de radio, grotendeels ten behoeve van de Landbouwrubriek in totaal 16 praatjes
of interviews verzorgd. In een drietal gevallen werd medewerking verleend aan TV-opnamen. Hoewel
slechts drie persberichten werden uitgegeven was het contact met vak- zowel als week- en dagbladpers
goed.
Ook het afgelopen jaar werden veel contacten met instituten en onderzoekers uit het buitenland gelegd
of hernieuwd. Evenals wij aan buitenlandse relaties inlichtingen konden verstrekken, zo ook verkregen
wij voor ons werk waardevolle gegevens. Vooral door het werk van de medewerker belast met de landelijke voorlichting waren er intensieve contacten ten behoeve van de voorlichting buiten het Zuidhollandse Glasdistrict. Bovendien werden er zes bijeenkomsten gehouden met de assistenten voor de
glasgroenteteelt uit het gehele land.
Het aantal niet-vakbezoekers aan het Proefstation was in 1966 wat minder dan in voorgaande jaren.
Daar staat tegenover dat er van de zijde van het bedrijfsleven talrijke excursies naar het Proefstation
werden gemaakt, zodat uit dien hoofde van een stijging kan worden gesproken. Bovendien kwamen
veel buitenlanders een kijkje nemen.
De ter informatie van de eigen medewerkers uitgegeven „Interne Berichten" verschenen in 1966 in
totaal 24 keer.
Ontuiikkelingsbijeenkomsten

Er werd in het afgelopen jaar een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De eerste had
betrekking op de bloementeelt en was op 24 februari te Honselerdijk. De waarde van grondverwarming
voor de bloementeelt en de nieuwe ontwikkelingen in de anjerteelt werden hier aan de orde gesteld.
Op 27 september vond in Delft een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de tomateteelt. Nieuwe
rassen, de klimaatregeling en de marktpositie van de tomaten kwamen aan de orde.
V oorlhbtingsstands

Van de zijde van het Proefstation en de Voorlichtingsdienst was er traditiegetrouw een grote en ook
een goed bezochte stand op de te Den Haag gehouden Westlandse Handelstentoonstelling. Er was
eveneens een voorlichtingsstand op de te Berkel in het najaar gehouden Beromito en een stand van de
afdeling grondonderzoek op de tentoonstelling te Aalsmeer.
Studieclubs
Voor de studieclubs is 1966 ongetwijfeld een goed jaar geweest; niet alleen door de intensieve aktiviteiten van de afzonderlijke clubs, maar zeker ook door het werk van de speciale gewassencommissies,
die vanuit de Federatie van Tuinbouwstudieclubs zijn gesticht. In dit werk hadden veel van onze
medewerkers een aktief aandeel.
5. ONDERWIJS
Door het Rijkstuinbouwconsulentschap werden de volgende onderwijsaktiviteiten ontplooid, respectievelijk werd medewerking verleend aan door anderen georganiseerde cursussen.
Tuinbouwvakscholen
1. Westlandse teelten teNaaldwijk
Aan het einde van de cursus slaagden 14 cursisten. Op 5 oktober werd begonnen met 18 cursisten.
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2. BloementeeltteNaaldwijk
Bij het examen aan het eind van deze cursus werd aan 22 cursisten het diploma uitgereikt. Drie
cursisten werden afgewezen. Op 7 oktober werd gestart met 20 cursisten.
3. Kringteelten te Bergschenhoek

Bij het examen aan het eind van de cursus werd aan 13 cursisten een diploma uitgereikt. Twee
cursisten werden afgewezen. Op 1 oktober 1966 werd gestart met 18 cursisten.
4. Kringteelten te Delft
Na gehouden examen werd aan 12 cursisten het diploma uitgereikt. Twee cursisten werden afgewezen. Op 1 oktober 1966 werd gestart met 13 cursisten.
Schakelcursussen Bloementeelt

In 1966 ontvingen 196 cursisten een diploma. In september begonnen nieuwe cursussen te Delft, Gouda,
's-Gravenzande, Kwintsheul en De Lier met 125 cursisten.
Cursus opleiding keurmeester

Voor het eerste gedeelte van deze cursus slaagden 17 cursisten, 3 cursisten vielen af. Het tweede gedeelte van deze opleiding werd voortgezet met 16 cursisten.
Lascursus

De voorjaarscursus eindigde op 18 mei, 31 cursisten behaalden het diploma, 1 werd afgewezen.
De najaarscursus begon op 12 september met 36 cursisten.
Vakschool voor Bloemsierkunst te Den Haag I

Het diploma vakbekwaamheid werd uitgereikt aan 23 leerlingen, 4 cursisten werden afgewezen. De
nieuwe cursus begon met 39 leerlingen.
BloemsierkunstII
Voor dit diploma deden 8 leerlingen examen, waarvan er 5 slaagden.
Vakscholen voor Hoveniers te Den Haag

In I960 slaagden 8 cursisten voor het diploma vakbekwaamheid. Klasse I telt nu 31 leerlingen en
klasse II 25 leerlingen.
Cursus voor verwarmingsinstallateurs in de Tuinbouw

Deze cursus georganiseerd door de A.C.S. werd beëindigd met 21 geslaagden van de 45 deelnemers.
Een zeer nauwe vruchtbare samenwerking bestaat ook met de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te
Naaldwijk. Met name aan de verzorging van de praktijklessen geven verschillende medewerkers van
voorlichting en onderzoek hun steun.
6. F I N A N C I Ë N
We willen ook dit jaar een woord van dank richten tot het Rijk, de Provincie, het Landbouwschap,
het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland en de Algosfabrieken voor de van hen
ondervonden financiële steun.
Hoewel deze financiële steun voor een instelling als de onze altijd onmisbaar is, is dit toch vooral het
geval in een tijd zoals nu, met sterk stijgende kosten. W e hopen ook in de toekomst op deze onmisbare
steun te mogen rekenen.
De secretaris-penningmeester,
L. J. Barendse.
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HOE WAS 1966?

De weersgesteldheid

Winter 1965-1966 (december t/m

februari)

De winter was vrij zacht; alleen in januari was de
gemiddelde temperatuur beneden normaal. In december en februari was de gemiddelde temperatuur
boven normaal, namelijk respectievelijk 1,9° en
1,8° C. Het aantal dagen waarop vorst voorkwam
was voor de drie wintermaanden in volgorde 1,
17 en 10. Zeer lage temperaturen kwamen niet
voor. De minimumtemperatuur bedroeg —8,7° C
( 1 9 / 1 ) . Er waren verschillende dagen met betrekkelijk hoge temperaturen. Het maximum voor alle
maanden lag boven 11° C en in december en
februari zelfs boven 12° C.
Het totaal aantal zonuren was voor winter gunstig,
nl. 183,9 uur tegen 162 uur landelijk en 182,2 uur
Naaldwijks normaal voor deze drie maanden. De
verdeling van deze hoeveelheid zon was ongunstig;
in februari werd slechts 47,1 uur zon genoteerd.
In de loop van de twee decaden van 19 januari
tot 11 februari was de zonhoeveelheid slechts
7 uur, wat duidelijk van nadelige invloed wast op
de ontwikkeling van tomaten en komkommers. Het
aantal zonloze dagen over de gehele winterperiode
bedroeg 40, waarvan 13 in december, 13 in januari
en 14 in februari.
De hoeveelheid neerslag was aanzienlijk. In totaal
werd 314,7 mm afgetapt tegen normaal 170 mm.
In december viel 185,2 mm, in januari 58,8 mm
en in februari 70,7 mm. Vermeldenswaard is de
etmaalhoeveelheid van 45 mm op 9 december.

De gemiddelde luchtvochtigheid was in december
en januari normaal, nl. 84,6% en 8 2 , 2 % ; in februari was deze hoog en wel 89,4% ;voor de eerste
decade zelfs 94,2%.
De winter kenmerkte zich door veel wind en vaak
stormachtig weer. Vijfmaal werd zelfs windkracht
9 gemeten. Zo kwam windstilte slechts 16 x voor
op 270 windkrachtwaarnemingen ( = 3x per dag).

Voorjaar 1966 (maart t/m

mei)

Het voorjaar was vrij warm, de gemiddelde temperatuur was in alle maanden iets boven normaal.
Dit was 0,7° C in maart, 0,3° C in april en
0,5° C in mei. Een en ander werd mede veroorzaakt doordat er in het geheel geen temperatuur
beneden 0° C werd waargenomen. Opvallend voor
maart waren de geringe temperatuurverschillen;
het maximum was toen 10,5° C, belangrijk lager
dan de maximumtemperatuur van de voorafgaande
wintermaanden. Een hoge maximumtemperatuur
kwam wèl voor in april en mei, nl. respectievelijk
21,5° en 26,5° C. Mei had zelfs twéé zomerse
dagen.
Het totaal aantal zonne-uren bedroeg 500,4 tegen
494 landelijk en 543,7 uur Naaldwijks normaal
voor de voorjaarsmaanden. Toch waren speciaal
maart en april zonarm. Het tekort ten opzichte van
het Naaldwijks normaal was respectievelijk 13,4 en
77,6 uur. Mei bracht een meerwaarde van 47,3
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Zomer 1966 (juni t/m aitgustus)
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zonuren. Het aantal zonloze dagen was in maart
en in april 8 en in mei 0.
De hoeveelheid neerslag was opnieuw groot, nl.
in totaal 167,2 mm tegen 136 mm normaal. Daarbij
gaven maart en april naar verhouding een teveel
aan neerslag, mei een gering tekort.
De gemiddelde luchtvochtigheid was laag; in mei
zelfs zeer laag.Deze bedroeg respectievelijk 81,2%;
7 9 , 1 % en 68,8%. In mei kwamen soms zeer lage
luchtvochtigheden voor, beneden 30%.
In maart was er vaak een krachtige wind; in april
was er bepaald weinig wind, terwijl ook in mei
de wind zelden sterk was.
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Van de drie zomermaanden was juni verreweg het
gunstigst wat het weer aangaat. De gemiddelde
temperatuur was 1,5° C boven normaal, terwijl er
4 zomerse dagen voorkwamen. In zowel juli als
augustus was de gemiddelde temperatuur onder
normaal, respectievelijk 1,4° en 0,7° C. Juli bracht
geen enkele en augustus 2 zomerse dagen. Bijzonder hoge temperaturen kwamen niet voor. De
maximumtemperatuur was voor juni, juli en augustus respectievelijk 29,6°; 24° en 29,1° C. De
nachten waren vaak koud; dikwijls was de minimumtemperatuur beneden 10° C.
Het totaal aan zonuren in de zomer was 727,6 uur
tegen een landelijk normaal van 623 en een Naaldwijks normaal van 674,8 uur. Voor juni was dit
bijna gelijk aan het Naaldwijks normaal, maar juli
gaf een geringe en augustus een aanzienlijke meerwaarde te zien. Het aantal zonloze dagen was gering ; in elke maand precies één.
Er viel in de zomer zeer veel neerslag, namelijk
384,2 mm tegen 200 mm normaal. Er was in alle
maanden een aanzienlijk teveel. Bovendien kwamen
soms grote etmaalhoeveelheden voor. De maxima
in deze waren voor de drie maanden respectievelijk
34,3 mm ( 1 9 / 6 ) , 28,9 mm ( 2 0 / 7 ) en 26,5 mm
(4/8).
De luchtvochtigheid was gedurende de gehele
zomer aan de lage kant. De maandgemiddelden
waren respectievelijk 7 1 , 4 % ; 76,5% en 71,8%.
De windkracht was in juni overwegend gering, in
juli matig sterk en in augustus sterk.
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Herfst 1966 (september t/m

november)

De herfst was bijzonder gunstig met in september
een temperatuur van 0,3° C en in oktober van 1,6°
C boven normaal en in november van 0,1° C
beneden normaal. Nachtvorst kwam in september
en oktober niet voor; in november daalde de temperatuur op 4 dagen beneden 0° C met een minimum van —2,8° C op 2 november.
Het aantal zonuren was in september hoog, in
oktober normaal en in november iets aan de lage
kant. In totaal was er 321,4 uur zon tegen 301 uur
landelijk en 331,4 uur Naaldwijks normaal. Het
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aantal zonloze dagen bedroeg in deze drie maanden respectievelijk 1, 9 en 12.
De neerslaghoeveelheid vertoonde in september een
belangrijk deficit, was in oktober iets onder normaal, maar in november aanzienlijk hierboven. In
totaal werd 243,7 mm afgetapt tegen normaal 236
mm.
De luchtvochtigheid was respectievelijk 7 6 % ;
82,6% en 82,9% ; niet bijzonder hoog in deze drie
maanden.
In september was de windkracht matig sterk, in
oktober was er weinig wind, maar in november
weer veel; diverse malen zelfs stormachtig.

Teeltverloop

1. T O M A A T
Voor het eerst sinds vele jaren nam in ons land de
oppervlakte af van onder glas geteelde tomaten.
Dit is een gevolg van grotere belangstelling voor
andere teelten en van geringere uitbreiding van het
areaal, dan we dit voorheen steeds kenden. Daarbij
nam de oppervlakte koude tomaten verhoudingsgewijs veel meer af dan die van verwarmde. De
produktie vertoonde eveneens een achteruitgang,
zoals mede te zien is in onderstaande tabel.

Beteelde oppervlakte
Produktie

Jaar
Verwarmd
1960
1962
1964
1965
1966

1311
1407
2050
2253
2150

ha
ha
ha
ha
ha

Koud
1278
1421
1269
1211
1025

ha
ha
ha
ha
ha

201.362
229.162
291.777
310.000
345.289

ton
ton
ton
ton
ton

De daling in de produktie bracht met zich mee dat
ook de geëxporteerde hoeveelheid daalde en wel
van 262.041 ton in 1965 tot 242.103 ton in 1966.
De teelt begon op vele bedrijven opnieuw zeer
vroeg. Hierbij viel op, dat de veranderingen in
het sortiment zich in versterkte mate hadden voort-

gezet in de richting van de nieuwe hybriden, zodat
rassen die tot voor enkele jaren algemeen werden
geteeld, bijv. in een gebied als de Kring, nauwelijks meer werden aangetroffen. In het Westland
was de sortimentsverandering beperkter. De start
van de vroege tomaten was gunstig, maar een lange
periode van donker weer gaf aan de oogst van de
tomaten toch een verlating van ongeveer 14 dagen.
Opvallend was het afgelopen jaar dat virus soms
bijzonder schadelijk kan zijn, zoals op enkele plaatsen (o.m. Wateringen) waar diverse bedrijven de
oogst tot % zagen gereduceerd ten gevolge van het
zogenaamde streepvirus. Ook Phytophthora deed
in diverse gevallen van zich spreken. Een nieuwe
ontwikkeling was het plaatselijk als proef telen van
(vroege) tomaten op strobalen. Ook dient te worden vermeld, een succesvolle teelt op een bedrijf,
van tomaten die direkt ter plaatse waren gezaaid.
De mineervlieg kwam — evenals in 1965 — allerwege voor, maar was minder schadelijk, omdat aan
de bestrijding veel meer aandacht werd besteed.
Plaatselijk (Berkel) had men in de stookteelt hinder van Botrytisstip ; waarschijnlijk door het niet
verwijderen van planteafval uit de kas.
De oppervlakte wïntertomaten was opnieuw groter.
Deze teelt kwam ook in 1966 weer tot de beste
uitkomsten, ondanks een veelal ernstige stagnatie
na aanvankelijk goede start. Wel had men het afgelopen voorjaar juist in deze tomaten hinder van
inwendig neusrot.
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De uitkomsten beliepen ƒ 14,— tot ƒ 17,— per
m 2 afhankelijk o.m. van de duur van de teelt.
Met de teelt van vroege stooktomaten werd in het
algemeen ook weer vroeg begonnen. Het was
echter deze teelt vooral die een ernstige stagnatie
ondervond door het donkere weer, zodat eerst na
15 februari de zetting naar wens begon te verlopen. Het beste waren toen die gewassen er aan
toe, die tijdens de ruim twintigdaagse periode
van zeer donker weer normaal waren behandeld
ten aanzien van temperatuur en C 0 2 . Vele gewassen ondervonden evenwel een blijvende nadelige
invloed, mogelijk ten gevolge van een matig wortelstelsel. Dit leidde gedurende de gehele teelt tot
moeilijkheden in de vorm van steektrossen, slechte
vruchtzetting, grotere gevoeligheid voor virus en
vooral later in de tijd tot een matige vruchtkwaliteit. Bepaalde gewassen werden daarom reeds
in juni opgeruimd. De belangstelling voor doortelen was echter toch belangrijk groter dan in 1965.
De rustige groei van het gewas maakte het mogelijk
om werkzaamheden in verband met doortelen tijdig
en goed uit te voeren. Desondanks werd de doorteelt een teleurstelling, in hoofdzaak omdat de
prijzen van deze late tomaten danig tegenvielen.
De financiële uitkomsten varieerden van ƒ 13,—
tot ƒ 16,— per m2.
De lichtgestookte teelt, waartoe we ook de heteluchtkacheltomaten rekenen, ontmoette aanvankelijk
wel enige moeilijkheden, waardoor de ontwikkeling
van de eerste trossen tegenviel. Ook kwamen —
speciaal in de hete-luchtteelt — nogal wat rotpoten
voor. Daarna verliep de teelt naar wens, mede
onder invloed van goed weer in mei en juni. Er
kon ook betrekkelijk vroeg met de oogst worden
begonnen en er werd een goede kwaliteit verkregen. Alleen het laatste gedeelte van de oogst gaf
teleurstellende uitkomsten. In financieel opzicht
voldeed deze teelt toch wel als we nagaan, dat voor
tomaten met buisverwarming ƒ 12,— tot ƒ 13,—
per m2 werd verkregen. Voor de met hete-luchtkachels verwarmde teelt waren de uitkomsten van
ƒ 7,— tot ƒ 8,50 per m2.
Voor koude tomaten was 1966 een uitermate ongunstig jaar, zowel in teelttechnisch als in financieel opzicht. De start was op veel bedrijven ongunstig, o.m. ook omdat het plantmateriaal vaak
niet voldeed aan de eisen. Al vroeg had men last
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van veel kanker. Daarna groeiden de meeste gewassen zeer zwaar en gedrongen. Er ontwikkelden
zich grote trossen waarvan de bloemen echter zeer
moeilijk tot vruchtzetting te krijgen waren. Ook
later in de teelt gingen veel bloemen verloren.
Later geplante koude tomaten gaven in dit opzicht
een veel beter gewas. De aantasting door Botrytis
was vaak ernstig, terwijl niet alleen in het begin
van het seizoen maar zelfs tot in augustus Botrytisstip voorkwam. Al met al werd een lage produktie
verkregen. De financiële uitkomsten waren ook
niet best, namelijk van ƒ 3,— tot ƒ 6,— per m2,
met een gemiddelde, dat een bedrag van ƒ 4,—
per m2 zeker niet te boven ging.
De oppervlakte herfsttomaten was belangrijk groter
dan in voorgaande jaren. Na een aarzelend begin
en wat moeilijkheden in augustus door het optreden van Botrytisstip, verliep deze teelt bijzonder
naar wens. De zetting ging lang door en ook de
rijping verliep zonder stoornissen. Zodoende werd
een voor die teelt hoog beschot verkregen, terwijl
de kwaliteit weinig te wensen overliet. Omdat ook
de prijzen veelal gunstig waren kwam men tot een
financieel resultaat van ƒ 6,— tot ƒ 8,— per m2
met een gemiddelde van ƒ 5,50 per m 2 .

2. KOMKOMMER
De sterke uitbreiding van het areaal komkommers
in 1965 vormde geen beletsel om ook in 1966 de
teelt belangrijk uit te breiden. Dit leidde tot een
stijging van de produktie, ondanks de omstandigheid dat de teelt niet zo vlot verliep als mocht
worden verwacht. Ook de export onderging een
aanzienlijke stijging. Een en ander is af te lezen uit
onderstaande tabel.

Jaar

Oppervlakte

Produktie

1960
1962
1964
1965
1966

646
776
682
728
966

100.056
154.256
167.027
181.133
225.000

ha
ha
ha
ha
ha

ton
ton
ton
ton
ton

Export
62.541
106.422
113.895
140.314
156.369

ton
ton
ton
ton
ton

Het komkommer]aar 1966 kenmerkte zich door een
reeks van ernstige teeltmoeilijkheden. Er kwam
aanzienlijk meer komkommervirus 2voor, terwijl zowel wit als spint zeer algemeen en ernstig het
gewas aantastten. Soms was de aantasting zo ernstig,
dat de gewassen voortijdig moesten worden opgeruimd. Daarbij kwam het herhaaldelijk voor dat
men hinder had van geel blad in het gewas en van
te lichte vruchten. De mindere kwaliteit van de
komkommers is dan ook een van de opvallendste
zaken geweest in het afgelopen jaar. Het gebruik
van vrouwelijk bloeiende hybriden nam niet zo
veel toe; wel was er een duidelijke voorkeur voor
een ras, namelijk Toska. Een punt dat om meer
aandacht vraagt is de strovoorziening. Stro was in
1966 zeer duur; begrijpelijk is het daarom dat er
meer werd omgezien naar andere materialen, hoewel het gebruik van strobalen toch wel zeer vele
telers aanspreekt.
Het areaal winterkomkommers was groter dan voorheen. Veelal was men wat vroeger begonnen, hetgeen later tot grotere moeilijkheden leidde. De
voor een winterteelt te zware gewassen gaven
minder stamvruchten en bleven overigens achter in
produktie. De hergroei werd ernstig gestagneerd
en eerst na maart was er sprake van enige hernieuwde groei. Veelal was dit te laat om nog tot
een produktie te komen die kon voldoen. In verreweg de meeste gevallen werden de winterkomkommers daarom zeer vroeg opgeruimd. De financiële uitkomsten bewogen zich in hoofdzaak tussen
ƒ 15,— en ƒ 16,— per m2, aanzienlijk lager dan
in het vorige seizoen.
De kaskomkommerteelt, zoals in de speciale kasjes
te Loosduinen plaatsvindt, ontkwam niet aan de
moeilijkheden. Hoewel de start vrijwel overal goed
was, werd er ook veel minder geoogst.
De verwarmde komkommerteelt begon op vele bedrijven vrij vroeg en kreeg een goede start. Daardoor liep in februari de veilingaanvoer sterk op.
Hierin kwam echter een grote verandering ten gevolge van ongunstig weer. Dit veroorzaakte bij vele
gewassen aantasting van zogenaamde „witte" en
„dikke" poten, die tot uitval van onderhavige
planten leidden als niet tijdig en goed werd aangeaard. Men had in die tijd ook last van te lage
grondtemperatuur, terwijl spint en wit ernstige
vormen begonnen aan te nemen. In maart had men

zelfs op vele bedrijven hinder van koustrepen. De
zeer matige ontwikkeling van het gewas gaf weinig
snoeiwerk, behoudens het weghalen van het gele
blad, in die periode normaal voor vele bedrijven.
De uitgroei van de vruchten duurde soms zeer lang,
wat o.m. ouderdomsvlekken veroorzaakte en dus
een slechte kwaliteit. Ook kwamen nogal eens getailleerde vruchten voor. Mede om de lage prijzen
werden veel stookkomkommergewassen zeer vroeg
opgeruimd. De financiële uitkomsten waren laag,
namelijk ƒ 12,— tot ƒ 16,— voor de vroeg gestookte en ƒ 7,— tot ƒ 8,— per m2 voor de laat
gestarte stookkomkommers.
De teelt van komkommers in koude warenhuizen
was eveneens teleurstellend. Hierbij had men veel
hinder van komkommervirus 2 naast bijzonder veel
Botrytis. De financiële uitkomsten waren laag.
Gemiddeld was de opbrengst niet hoger dan ƒ 5,—
per m 2 .
Er waren het afgelopen jaar vrij veel nateeltkomkommers. Deze teelt begon aanvankelijk gunstig,
maar al spoedig werd duidelijk, dat de produktie
belangrijk beneden normaal zou blijven. Er waren
wel grote verschillen; voornamelijk bedrijven waar
men zeer vroeg en met de nodige aanpak met stoken
was begonnen kwamen voordeliger uit de bus.
Er was wat meer komkommervirus 1 en veel Botrytis. Veel gewassen takelden zó snel af dat ze te
vroeg in het seizoen moesten worden opgeruimd.
De financiële uitkomsten waren laag, namelijk van
ƒ 3,50 tot ƒ 4,50 per m2.

3. OVERIGE VRUCHTGEWASSEN
a. Meloen

Voor de teelt van meloenen was er heel wat minder
belangstelling dan in 1965. Het areaal nam met
1/3 af en daalde van 123 ha in 1965 tot 81 ha in
1966. De vroege teelt deelde met vele andere gewassen de teeltmoeilijkheden van het afgelopen
voorjaar. Veel plantmateriaal mislukte door te koud
weer. Daardoor ook was de start traag en kwamen
er al spoedig grote verschillen in de stand voor.
De vruchtzetting werd vertraagd. Daarbij kwam
nog dat de prijzen van vroeg aangevoerde meloenen
niet hoog waren. Een tweede snede was moeilijk te

29

krijgen van de vroeg uitgeplante meloenen. De
later geplante meloenen, vooral die van het ras
Ogen deden het veel beter. Ze groeiden goed,
gaven een gunstig hoge produktie en brachten een
goede prijs op; laat in het seizoen waren ze zelfs
duur. Vandaar dat de financiële uitkomsten van de
vroege en de latere teelt nauwelijks verschilden.
Veelal was dit ƒ 5,— tot ƒ 7,— per m2.
b. Paprika

Het opmerkelijke van de paprikateelt in het afgelopen seizoen was een zeer vroeg begin van de teelt
op diverse bedrijven. Dit heeft evenwel in vele
gevallen niet die resultaten opgeleverd die men er
van verwachtte. Dit is een gevolg niet alleen van
slecht plantmateriaal waarmee de teelt dikwijls werd
begonnen, maar ook van stagnatie in de groei door
het zonloze weer op het einde van de winter. Dit
leidde tot grote verschillen in teeltresultaten. Een
meer uniforme sortering en verpakking voor dit
produkt kwam in 1966 op gang. De financiële
resultaten waren niet hoog. Voor de vroege teelt
bedroegen deze veelal ƒ 9,— tot ƒ 11,— per m 2 .
Ook de koude teelt maakte een zeer matige besomming hoewel de oogst groot was. Verhoudingsgewijs
was de nog weinig toegepaste herfstteelt gunstig,
zowel wat de teelt- als de financiële resultaten
.betreft.

4. SLA
De verschillende slateelten door het jaar zijn redelijk verlopen, waarbij de financiële uitkomsten
duidelijk gunstiger waren dan in 1965. De produktie steeg van 107.400 ton in 1965 tot 177.800
ton in 1966. De export nam eveneens toe, nl. van
73.536 ton in 1965 tot 104.487 ton in 1966. Ten
aanzien van de teelt is opgevallen dat steeds meer
telers de noodzaak inzien van een goede klimaatregeling voor sla. De sortering is soms nogal eens
ongelijk. In een enkel geval heeft men dit goed
weten op te vangen door het inschakelen nl. van
komkommersorteermachines. Veel aandacht kreeg
in het begin van het jaar de zogenaamde „dieldrinaffaire" toen de export naar Duitsland tijdelijk
stagneerde om vermeende vondsten in sla van te
hoog residu van dieldrin (aldrin).
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Bij de wintersla kwamen grote kwaliteitsverschillen
voor, te wijten aan het ras, maar vooral ten gevolge
van de behandeling (i.v.m. klimaat). Een groot
percentage van de wintersla was daardoor ongeschikt voor export en bracht dientengevolge weinig
of geen geid op. De laatste wintersla had bijzonder
te kampen met nerfrand. De prijzen waren gedurende de gehele aanvoerperiode van deze sla redelijk tot goed, zodat er uitkomsten verkregen werden,
die lagen tussen ƒ 3,50 en ƒ 5,— per m 2 .
De verwarmde voorjaarssla was in het algemeen
goed al valt hierbij de sla verwarmd met heteluchtkachels of petroleumsalamanders duidelijk op
als „beter". Kwalitatief was de wat later geplante
sla in deze teelt het beste. De allereerste geplante
hadden lange tijd een „dode" stand, gevolg van
stagnatie door het zonloze weer. De financiële uitkomsten liepen van ƒ 3,— tot ƒ 4,— per m 2 .
De koude sla was niet vroeg. Eerst ver in maart
kwam de aanvoer enigermate op gang. Daarbij was
vooral de vroegst geplante koude sla niet zo best.
Er kwam o.m. zeer veel uitval in voor. Door de
weersomstandigheden begunstigd, verliep de aanvoer echter rustig en kon een goede tot zeer goede
kwaliteit worden verkregen. De koude glasteelt
ging door tot ver in de tijd, grotendeels gevolg van
de toename die te constateren is in het twee keer sla
telen. De opbrengsten in geld van de koude sla
waren eveneens goed, nl. veelal van ƒ 3,— tot
ƒ 3,50 per m 2 .
De steeds minder van betekenis geworden gelichte
sla heeft ernstig geleden van het weer, vooral van
wind en hagel. Dit gaf grote verschillen in opbrengst. Daar waar door later lichten een goed
gewas werd verkregen, waren de financiële uitkomsten voortreffelijk.
Bij de nateelt viel vooral de zeer vroege teelt
(zomerteelt) op door de veel grotere animo die
hiervoor bestond. Zowel teelt- als financiële resultaten verschilden hierbij sterk. Er zal nog veel
onderzoek en ervaring nodig zijn voordat deze toch
wel vrij moeilijke teelt met een grote mate van
zekerheid kan worden uitgevoerd. Ook de normale
vroege herfstteelt had meer belangstelling; daarentegen kwam toch heel veel herfstsla op het einde
van de voor die teelt geldende oogstperiode. Bijzonder veel te doen was er over de nieuwe ontwikkeling, nl. het direkt zaaien in de pot. In enkele

maanden tijds was de toeneming enorm. Nu blijkt
wel dat het gebruik van ingehuld zaad zich het
meest leent voor potten die machinaal worden geperst, terwijl niet ingehuld zaad goed voldoet voor
de kleinere partijen. Bij deze herfstteelt waren er
diverse gevallen van mangaanvergiftiging in het
gewas. Tegen Botrytis werd opvallend veel gebruik
gemaakt van Myfusan, terwijl ook zeer veel PCNB
omstreeks de planttijd is gebruikt. Dit laatste middel is in vele gevallen niet zonder (nadelige) invloed op het gewas. Het schijnt o.m. nerfrot te
bevorderen.
Er was ook een nieuwe ontwikkeling in de rassen;
Proeftuins Blackpool werd veel minder geteeld.
Daarentegen kwam het ras Deciso sterk naar voren
en werd op vele bedrijven het — overigens voor
deze teelt niet geschikte — ras Noran gebruikt.
Voor het eerst is er op een bedrijf voor het verzendklaar maken van sla gebruik gemaakt van
vacuumkoeling. Na half september en in oktober
was de sla goedkoop, zó goedkoop, dat soms goede
sla op diverse bedrijven werd omgeschoffeld.
Vanaf begin november waren de prijzen gunstig.
De financiële uitkomsten van de herfstsla varieerden zeer sterk, nl. van ƒ 1,— tot ƒ 6,— per m2.

5. OVERIGE GROENTEGEWASSEN

b. Andijvie

De oogst van winterandijvie in het voorjaar van
1966 was goed. De aanvoer hiervan was wel later
dan normaal, niet alleen als gevolg van het wat
vertraagde seizoen, maar ook omdat de andijvie
aanvankelijk nogal goedkoop was ten gevolge van
import(en). Nadien liepen de prijzen op, zodat
toch uitkomsten werden verkregen van ƒ 2,50 tot
ƒ 4,— per m2. In de herfst van 1966 is een grotere
oppervlakte winterandijvie uitgezet en is op veel
grotere schaal gebruik gemaakt van perspotjes voor
de opkweek van de planten.
De teelt van voorjaarsandijvie neemt toe. Het voorjaar van 1966 bracht van dit artikel een aanzienlijke produktie, die — met uitzondering van de
zeer late — goed werd afgezet. De financiële
uitkomsten varieerden van ƒ 4,— tot ƒ 5,—per m2.
c. Prei

In Zuid-Holland blijft prei een artikel dat de belangstelling van de telers houdt. Behoudens voor
uitbreiding van herfst- en winterteelt is er vooral
groeiende belangstelling voor de teelt van zomerprei. De produktie van de prei was, zowel in de
zomer als in de herfst goed. De kwaliteit was uitstekend. De prijs varieerde nogal, zodat ook de
uitkomsten vaak sterk wisselden.

a. Bloemkool

d. Radijs

De uitkomsten van de bloemkoolteelt waren dit
seizoen bijzonder goed, althans daar waar ook het
gewas goed was.
De winterbloemkool betrof een zodanig geringe
oppervlakte, dat er nauwelijks over kan worden
gerept. Deze teelt slaagde echter voortreffelijk.
De kasbloemkoolteelt was zeer succesvol. De oogst
verliep vrij rustig, er kon veelal een goede kwaliteit worden aangevoerd en de prijzen waren gedurende lange tijd hoog.
De natuurbloemkool blijft achteruit gaan in areaal,
althans in het Zuidhollandse Glasdistrict. De gewassen waren in 1966 lang niet overal goed. Vooral
de vroegst geplante kool had in vele gevallen
ernstige hinder van boorders. Daar waar het gewas
goed is geweest, kan dit ook van de financiële uitkomsten worden gezegd, die van ƒ 2,25 tot ƒ 3,—
per m2 beliepen.

De belangstelling voor de teelt van glasradijs
groeit, o.m. in 's-Gravenzande. Daarbij zijn de
mogelijkheden vergroot door introduktie van nieuwe
teelttechnieken en vooral ook door een aanzienlijke
vervroeging. De teeltuitkomsten van de vroege kasradijs waren in 1966 niet ongunstig, namelijk van
ƒ 2,50 tot ƒ 4,— per m2.
e. Spinazie

Het areaal glasspinazie was in het voorjaar van
1966 opnieuw groter. Vrijwel uitsluitend werd
daarbij gebruik gemaakt van de nieuwste rassen,
die trouwens ook voor deze teelt het meest geschikt
zijn. Hoewel de teelt in het geheel geen moeilijkheden opleverde was — mogelijk als gevolg van
het lichtarme weer — het beschot toch vaak wat
lager dan normaal. Veelal liepen de financiële
uitkomsten van ƒ 2,— tot ƒ 2,50 per m'2.
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f. Spriiitkool

b. Perzik en pruim

Er is reden om aan te nemen dat het areaal spruiten
in 1966 — na een inzinking in 1965 — opnieuw
weer wat is toegenomen. Deze teelt verliep vooral
in het begin, niet zonder strubbelingen. Er was veel
uitval, speciaal wel op die percelen, waar de spruiten machinaal waren gepoot. De grote hoeveelheden neerslag in augustus veroorzaakten op menig
spruitenperceel zodanig wateroverlast, dat een gedeelte van het gewas hiervan blijvende schade
opliep. In het algemeen was de produktie per ha
dan ook duidelijk lager. De kwaliteit daarentegen
v/as goed en omdat ook de prijzen veelal gunstig
waren, konden de telers over de financiële uitkomsten tevreden zijn. Er is bij de spruitentelers
een grote belangstelling voor het gebruik van
spmitenplukmachines. Er waren verscheidene
demonstraties op dit gebied.

De oppervlakte perziken en pruimen liep in 1966
in Zuid-Holland met enkele hectaren achteruit,
voornamelijk werden pruimen gerooid. De zetting
van de perziken was goed, wat ook kan worden
gezegd van de meeste pruimen, hoewel dit gewas
toch soms moeilijkheden in dit opzicht blijft geven.
Pruimen werden vlot afgezet tegen goede prijzen.
Ten aanzien van perziken moet worden opgemerkt,
dat de importen uit de zuidelijke landen toch wel
duidelijk invloed hebben op de prijs. Vandaar ook
maakten de tot de derde week van juli aangevoerde perziken goede prijzen. Daarna waren de
perziken goedkoop, terwijl de latere opnieuw voor
goede prijzen konden worden verkocht.

6. FRUIT
a. Druif

Niettegenstaande de druiventeelt de laatste jaren
gunstige resultaten geeft, blijft het areaal inkrimpen. In 1966 stonden er in Zuid-Holland nog 202
ha druiven (landelijk 230) tegen 213 ha (landelijk
244 ha) in 1965. Vooral door bedrijfsreorganisatie
verdwijnen er druiven, maar ook omdat men het
opknappen van de oude kassen te duur vindt. De
druiven waren laat in het voorjaar van 1966.
Bovendien kwam, als gevolg van minder gunstige
weersomstandigheden veel Botrytis (Meirot) voor.
De krentperiode verliep zeer rustig; de trossen
waren zodanig gegroeid en gezet dat ze zeer
snel en gemakkelijk konden worden gekrent.
Hoewel de druiven in augustus nog een duidelijke verlating vertoonden werd dit toch in
augustus en september snel ingelopen, zodat de
oogsttop vrijwel op de normale tijd viel. Vrij algemeen was het beschot kleiner dan normaal.
De financiële uitkomsten waren voor de vroege
stookdruiven goed, maar voor de late stookdruiven
matig. Voor de koude teelt waren ze opnieuw
gunstig, namelijk van ƒ 6,— tot ƒ 6,50 per m2.
De in het koelhuis geplaatste druiven werden vlot
verkocht tegen goede prijzen, zodat op het einde
van het jaar reeds een aanzienlijk gedeelte was
geruimd.
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7. BLOEMEN
Ook in 1966 onderging het areaal bloemen een
aanzienlijke uitbreiding. Dit en het feit dat de
prijzen van de bloemen gunstig waren, brachten
een forse omzetstijging op de drie bloemenveilingen
met zich. Deze was ± 30% hoger, nl. 61,5 miljoen
gulden tegen 47,3 miljoen gulden in 1965. Daarmee levert het Zuidhollandse Glasdistrict ongeveer
14 deel van de landelijke omzet.
a. Anjer

Evenals in voorgaande jaren was ook in 1966 de
toename van de anjeraanvoer aanzienlijk. Deze
steeg aan de C.C.W.S. nl. van 55,6 miljoen stuks
in 1965 tot 71,8 miljoen stuks in 1966. Ondanks
de toename, die zowel te wijten is aan uitbreiding
van het beteelde areaal als aan een grotere produktie per oppervlakte, was de middenprijs gunstig.
Deze bedroeg 15,9 cent, wat 1,7 cent meer is dan
vorig jaar. Belangrijk is ook dat de kwaliteit van
de anjers in ons gebied steeds beter wordt. De
vakkennis neemt toe, maar er komen ook steeds
meer anjers in moderne opstanden met moderne
apparatuur. Hier en daar is in de praktijk geëxperimenteerd met dichtere beplanting. Het ziet er
naar uit dat een dergelijke teeltwijze toch maar op
enkele bedrijven opgaat. Een gunstige faktor was
dat in dit jaar — in tegenstelling tot het vorige
jaar — steeds zeer zuiver stekmateriaal is afgeleverd. Het vele werk dat anjers vooral in de zomermaanden vergen ( 5 0 % van de kostprijs bestaat uit

arbeidskosten) kon goed worden opgevangen, vaak
ook door het inschakelen in die tijd van studenten.
Hopelijk blijven de perspectieven voor anjers
gunstig, hoewel er voor 1967 een uitbreiding van
± 4 0 % kan worden verwacht.

hogere middenprijs. Er zijn thans bedrijven die
gedurende 40 weken met fresia's op de veiling
komen. Opmerkelijk is dat de fresiateelt beperkt
blijft tot de oudere bloemenbedrijven. Bij de nieuwe
bloementelers is er weinig animo voor.

b. Chrysant

d. Gerbera

In het afgelopen jaar nam de aanvoer van troschrysanten aan de C.C.W.S. niet onbelangrijk toe,
nl. van 7,2 miljoen bos in 1965 tot 8,4 miljoen
bos in 1966. Daarentegen nam de aanvoer van
geplozen chrysanten af en wel van 11,1 miljoen
stuks in 1965 tot 7,1 miljoen stuks in 1966. De
uitbreiding van de aanvoer van troschrysanten is
voornamelijk te danken geweest aan de uitbreiding
van de jaarrondteelt. Er waren het afgelopen jaar
minder buitenchrysanten, onder meer door de minder gunstige weersomstandigheden, vooral in het
begin van deze teelt. De afzet verliep echter rustig
en daardoor goed. Een gunstige aanvoerspreiding
kregen ook de normaal geteelde herfstchrysanten
onder glas. Mede hierdoor waren de prijzen gedurende de gehele herfst gunstig. Overigens is
het moeilijk een goede vergelijking te maken tussen
de middenprijs van chrysanten in de laatste jaren,
omdat het niet is na te gaan hoe de invloed van
de jaarrondchrysanten is. Bij de jaarrondteelt waren
er vooral in het begin, maar toch ook nog later in
het seizoen, klachten dat het teeltschema niet zou
kloppen. Dit leidde mede tot moeilijkheden bij de
stekleveranties. Er valt een grote toename te constateren in de toepassing van cyclische belichting
evenals van de C0 2 -toediening. Veelvuldig waren
de moeilijkheden door het optreden van Ascochyta.
Er zullen in 1967 waarschijnlijk maatregelen getroffen worden om besmetting door deze ziekte —
die veelal via de stekhandel plaatsvindt — tegen
te gaan.

Van de gerbera was de aanvoer in 1966 op de
C.C.W.S. 3 miljoen stuks tegen 2,1 miljoen stuks
in 1965. Ondanks deze vooruitgang is de teelt niet
helemaal meegevallen. Veel gewassen gingen vroegtijdig hard achteruit. Ook de middenprijs was iets
lager, nl. 18,8 cent per stuk in 1966 tegen 20,8
cent per stuk in 1965. De belangstelling voor
gerbera blijft echter groot; er zijn veel nieuwe
teelten hiervan opgezet met grondverwarming. Er
valt echter voor dit gewas nog veel te leren. De
vakkennis er voor is soms onvoldoende wat zich
ook uit in onregelmatigheid van de sortering op
de veiling.
e. Roos

Evenals van verschillende andere bloemgewassen
was ook van rozen de aanvoerstijging op de
C.C.W.S. in 1966 zeer aanzienlijk. De2e bedroeg
nl. 19,8 miljoen stuks tegen 13,5 miljoen stuks in
I965. De gemiddelde stuksprijs was iets lager, nl.
respectievelijk 15,1 cent tegen 16 cent. Er zijn veel
rozen aangeplant, terwijl bij de gevestigde teelten
de produktie speciaal in het najaar hoog was. De
uitbreiding werd nog beperkt door een groot tekort
aan onderstammen. Ten aanzien van de teelt moet
nog worden opgemerkt, dat de bestrijding van het
wit soms erg moeilijk was. De kwaliteit van de
rozeteelt in het gebied neemt echter toe. Men
besteedt meer aandacht aan de opstanden en men
gaat over tot doorstoken of vroeg opstoken.
f. Snijgroen

c. Fresia

De aanvoer van fresia's aan de C.C.W.S. nam in
I960 iets af. Deze bedroeg 10,1 miljoen bos tegen
10,9 miljoen bos in 1965. Hier stond tegenover
dat de gemiddelde prijs aanzienlijk hoger lag, nl.
105,9 cent per bos tegen 89,5 cent in 1965. Er is
dus van deze teelt zeker geen uitbreiding te constateren. Wél een betere bloeispreiding wat enerzijds misschien de aanvoer wat mag hebben verkleind, maar toch ook oorzaak is van de veel

De aanvoer van snijgroen aan de C.C.W.S. was in
I960 0,9 miljoen bos meer dan in 1965. De teelt
van dit produkt vertoont echter een sterk wisselend
karakter. Hetzelfde kan worden gezegd van de
prijs, die gemiddeld per bos in 1966 72,6 cent
bedroeg wat 10,4 cent lager is dan in 1965. Deze
teelt wordt nog door te weinig gespecialiseerde
telers uitgevoerd ; daarom ook is de kwaliteit vaak
niet constant. Een belangrijke oorzaak is wel dat
men dikwijls te laat oogst.
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Mangaanovermaat bij sla als
gevolgvangrondstomen
C. Sonneveld

Bij het stomen van grond treden belangrijke veranderingen op in de chemische samenstelling.
Vooral de mangaantoestand wordt sterk gewijzigd:
vrij indifferente mangaanverbindingen worden omgezet in een voor de plant goed opneembare vorm.
De hoeveelheid opneembaar mangaan kan zo groot
worden, dat de plantegroei er nadelig door wordt
beïnvloed. Vooral sla is gevoelig voor een hoog
gehalte aan opneembaar mangaan.

mangaan. Dit laatste proces verloopt evenwel zeer
geleidelijk, zodat vaak na een jaar het gehalte aan
uitwisselbaar mangaan nog niet tot het normale
niveau is teruggelopen.
De hoeveelheid uitwisselbaar mangaan die in een
bepaalde grond bij het stomen vrijkomt, hangt
vooral af van de duur van de verhitting en de
temperatuur die daarbij wordt bereikt. De invloed
van deze faktoren blijkt uit tabel 1, waarin het
gehalte uitwisselbaar mangaan van een kleigrond

Mangaanhuishouding in de grond

Tabel 1 De hoeveelheid uitwisselbaar mangaan (d.p.m.
in het Morganextract) van een kleigrond na verhitting bij
verschillende temperaturen en 'ijden.

De hoeveelheid mangaan in de grond kan sterk
variëren. Doorgaans bevatten de grondsoorten met
een hoog gehalte afslibbare delen (klei) veel meer
mangaan dan de zandige grondsoorten. Het aantal
mangaanverbindingen in de grond is groot. Globaal
kunnen ze worden ingedeeld in drie groepen: de
inerte, de gemakkelijk reduceerbare en de uitwisselbare verbindingen. De eerstgenoemde groep verbindingen is voor de plantegroei niet belangrijk. De
uitwisselbare verbindingen zijn voor de plant beschikbaar mangaan. De gemakkelijk reduceerbare
verbindingen kunnen met betrekkelijk weinig
moeite worden gereduceerd tot uitwisselbaar mangaan en hebben als zodanig betekenis voor de
plantegroei. Omzetting van reduceerbare in uitwisselbare verbindingen vindt onder meer plaats bij het
grondstomen. Na het stomen wordt het vrijgekomen
uitwisselbare mangaan weer omgezet in reduceerbaar

Temperatuur
Tijdsduur
70° C

OnGemid- behandeld
85° C 100° c
deld

3 uur
6 uur
12 uur

18
19
22

21
43
57

30
65
88

23
42
55

Gemiddeld

20

40

61

40

18

is weergegeven na verhitting bij verschillende temperaturen en duur. Op slibrijke gronden die veel
reduceerbaar mangaan bevatten, wordt na het
stomen in het Morgan-extract vaak meer dan 50
delen per miljoen mangaan gevonden.
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Mangaanopname door het gewas
De hoeveelheid mangaan die door de plant wordt
opgenomen, is sterk afhankelijk van de hoeveelheid
uitwisselbaar mangaan in de grond. Dit is duidelijk
gebleken uit de resultaten van gewasonderzoek van
sla bij verschillende potproeven, die op het Proefstation werden genomen met het oog op het vaststellen van de invloed van mangaan op sla. Tussen
de hoeveelheid uitwisselbaar mangaan in de grond
en het mangaangehalte van het gewas werd doorgaans een hoog gecorreleerd lineair verband gevonden.
Naast de hoeveelheid uitwisselbaar mangaan is ook
de aard van de grond van grote invloed op de
mangaanopname door de plant. Op gronden met
een gering adsorptiecomplex is de mangaanopname
belangrijk groter dan op gronden met een groot
adsorptiecomplex (zie afb. 1). Op de laatstgenoem-

d.p.m. Mn
in droge stof
y-_ 17.1 x_40
v% 0.964
500

400

y , 5,4x + 46
V= 0,973
300

200
• zavelgrond
x kleigrond
100

10

20

30

40

50

60

d.p.m. uitwisselbaar Mn(Morgan_extract)

Afb. 1 Het verbandtussen het mangaangehalte van de
grond en hetgewas.
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de gronden is het uitwisselbaar mangaan sterker
aan het adsorptiecomplex gebonden dan op de
eerstgenoemde, waardoor de beschikbaarheid van
het mangaan geringer is.
Mangaanovermaat
Een grote opname van mangaan kan schadelijk zijn
voor de plant. De overmaat aan mangaan doet de
nerven, vooral van de oudere bladeren, bruin kleuren. Het bladmoes rond de bruin gekleurde nerven
wordt spoedig geel en het blad sterft vaak af. In
ernstige gevallen doen deze verschijnselen zich ook
voor bij de jongere bladeren. Door de groeiremming, die met de mangaanovermaat gepaard gaat,
treedt onder lichtarme omstandigheden een te
vroege kropvorming op en de buitenste bladeren
sluiten zich over de nog onvoldoend ontwikkelde
krop: hel zogenaamde „tuiten" (zie afb. 2). Volledigheidshalve zij opgemerkt dat dit verschijnsel
niet alleen kan worden veroorzaakt door groeiremming als gevolg van mangaanovermaat, maar
ook door andere groeistoringen.
In monsters sla met mangaanovermaat — afkomstig
van proeven en uit de praktijk — bleek op het
droge materiaal ongeveer 300 d.p.m. mangaan
(Mn) of meer aanwezig te zijn. Dit gehalte wordt
op een zavelgrond en op een kleigrond blijkbaar
bereikt bij respectievelijk 20 d.p.m. en 45 d.p.m. uitwisselbaar mangaan (zie afb. 1). De schade die door
demangaanovermaat wordt veroorzaakt, wordt mede
bepaald door de omstandigheden waaronder het
gewas opgroeit. Als deze gunstig zijn, herstelt het
gewas zich gemakkelijker dan bij ongunstige omstandigheden.

Invloed op het kropgewicht
Het kropgewicht van sla waarin mangaanovermaat
is opgetreden, blijft vaak te laag. Dit blijkt onder
meer uit tabel 2, waarin de resultaten van een
zomerteelt van sla in een pottenproef zijn weergegeven. Als grondsoort werd een lichte zavelgrond gebruikt. Het kropgewicht van de sla was
lager, naarmate de plant meer mangaan had opgenomen.
De oorzaak van het te lage kropgewicht kan de
groeistoring zijn, die met het optreden van de

Tabel 2 De mangaangijt in mg tnangaansulfaat
(MHSOA.HIO)
per liter grond, het percentage planten
met mangaanovermaat, het kropgewicht in grammen per
stuk, het aantal d.p.m. mangaan (Mn) in het Morganextract en het aantal d.p.m. mangaan (Mn) in het
gedroogde gewas.
Mn-gift

% Mnovermaat

Kropgewicht

0
200
400
800

0
19
72
97

189
182
181
165

Mn-grond Mn-gewas
2
13
32
74

93
294
534
1355

mangaanovermaat gepaard gaat. Voorts kan het
kropgewicht ook nadelig worden beïnvloed door
de vergeling van de oudere bladeren. Het vergeelde blad gaat gemakkelijk over tot rotting, zodat
het gewas vervroegd moet worden geoogst.
Mangaanovermaat voorkómen
Zoals reeds eerder werd vermeld, wordt mangaan

dat bij het stomen in uitwisselbare vorm vrijkomt,
in de grond slechts langzaam vastgelegd. Op zure
gronden kan door bekalking het vastleggen van
mangaan worden bevorderd. Indien de pH van de
grond boven 6,0 is, zoals op de meeste tuinbouwgronden het geval is, zal bekalking de mangaanvastlegging doorgaans maar weinig bevorderen.
Ook de fosfaattoestand van de grond kan de mangaanhuishouding beïnvloeden. Op zure gronden
wordt door fosfaat de mangaanvastlegging bevorderd en op basische gronden wordt dit proces
door fosfaat vertraagd.
Op mangaanrijke gronden moet het stomen zo
vroeg mogelijk worden uitgevoerd ; naarmate het
tijdsverloop tussen het grondstomen en het uitplanten van de sla langer duurt, zal er meer
mangaan zijn vastgelegd. Voorts is het belangrijk
de grond niet intensiever te stomen dan noodzakelijk is. Het is duidelijk gebleken, dat de hoeveelheid uitwisselbaar mangaan die vrij komt, toeneemt
naar gelang van temperatuur en tijdsduur van de
verhitting.

Ajb. 2 Het zogenaamde
„tuiten' vanslais een gevolg
van groeistoringen.

3?

Afb. 1 Vinkeveens veen
op de zetakker.

Afb. 2 Tijdens de
rijpingsperiode wordt het
veen enigszins dooreengemengd.
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Samenstelling en gebruikswaarde
van Vinkeveens veen
G. A. Boertje

Het Vinkeveens veen wordt, zoals de naam aangeeft, gewonnen in het plassengebied bij Vinkeveen. Dit is gelegen in de provincie Utrecht, westelijk van de autosnelweg Utrecht-Amsterdam. De
plassen hebben een oppervlakte van globaal 1000
ha, wat steeds groter wordt doordat nog steeds
veen wordt afgegraven. De plassen worden doorsneden door een tweetal wegen : een verkeersweg
tussen de autosnelwegen E9 en E 10 en een secundaire weg, genaamd de„Zuwe".Naast veenwinning
wordt op beperkte schaal turf gestoken, onder meer
voor wegenbouw. Voornamelijk voor de gemeente
Amsterdam worden voorts grote hoeveelheden zand
uit de plassen gezogen, te gebruiken voor het opspuiten van terreinen.
De winning
Bij de vervening worden bestaande landerijen,
veelal grasland, afgegraven. De bovenlaag, meestal
een zode, wordt verwijderd, waarna het onderliggende veen wordt weggegraven. Naar gelang
men dieper in de veenlaag komt, treft men sterker
verteerd veen aan, fijner van structuur. Globaal kan
het veenpakket als volgt worden onderverdeeld :
Groeilaag
Zuddeveen
Vinkeveens veen
Veenaarde.
Het veen hier wordt botanisch ingedeeld als bosveen, hoofdzakelijk berkenveen.
De veenlaag rust op een zandige ondergrond. De

vervening geschiedt op twee manieren, te weten
met een drijvende snijmachine of met een kraan
die op een schip is gemonteerd. Het vervenen met
de kraan — het zogenaamde baggeren — wordt
verhoudingsgewijs het meest gedaan. De snijmachine graaft het onder water gelegen zuddeveen
en Vinkeveens veen af en deponeert dit gemengd
op de naast de machine gelegen zetakker (afb. 1).
Voor het baggeren is de kraan voorzien van een
grijper, waarbij men er naar streeft laag voor laag
af te graven. Dit is echter niet helemaal te realiseren. Het af te graven veen bevindt zich onder
water, waardoor het niet zo gemakkelijk is om vast
te stellen op welke diepte een bepaalde veenlaag
overgaat in een andere. Het door de grijper boven
water gebrachte veen wordt in hetzelfde schip gedeponeerd, als waarop de kraan is geplaatst. Als
dit schip vol is, vaart men naar de zetvelden. Met
eigen kraan wordt het schip daar gelost. In verse
toestand heeft het veen een hoog vochtgehalte.
Op de zetakkers laat men het enige maanden liggen
om te rijpen. Het vochtgehalte neemt hierdoor af.
Vaak wordt ter verbetering van de kwaliteit het
materiaal tijdens de rijpingsperiode enigszins dooreengemengd (afb. 2).
De beste kwaliteit veen (afb. 3) verkrijgt men
door het in de late herfst te winnen en in een niet
te dikke laag op de zetvelden uit te spreiden. In
de daarop volgende winter kan het doorvriezen.
Later kan het na een eventuele bewerking met
bijv. een freesmachine worden afgevoerd.
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De samenstelling
Zowel structureel als chemisch zijn er tussen diverse
partijen soms vrij grote verschillen op te merken.
Het zogenaamde zuddeveen is structureel gezien erg
luchtig, doordat het veel vezelachtig materiaal bevat. De veenaarde, de onderste laag uit het veenpakket, is daarentegen erg fijn, mede doordat het
sterk is verteerd. Het Vinkeveens veen neemt wat
structuur betreft een tussenpositie in. De ene partij
bevat echter soms meer fijne delen dan de andere.
Het met de snijmachine afgegraven veen is in het
algemeen wat structuur betreft constanter van
kwaliteit dan het met de kraan gegraven veen.
Voorts zijn er aanmerkelijke verschillen tussen
doorvroren en niet doorvroren Vinkeveens veen. Wij
verwijzen hiervoor naar tabel 1, waarin een aantal
fysische eigenschappen is opgenomen. Uit deze
gegevens kan worden afgeleid, dat doorvroren veen
meer vocht kan opnemen en naast een hogere opzuigcapaciteit een hogere opzuigsnelheid heeft dan
niet doorvroren. Voorts blijkt, dat niet doorvroren
veen sterker krimpt dan doorvroren materiaal.

Op het laboratorium voor Grondonderzoek van het
Proefstation te Naaldwijk wordt Vinkeveens veen
onder meer geanalyseerd volgens de analysemethode van het zogenaamde „Potgrondonderzoek". In 1964 werden als zodanig 97 monsters
onderzocht. In tabel 2 zijn de chemische eigenschappen vermeld als de gemiddelde waarden van
de betreffende 97 monsters. Van die eigenschappen,
waarin grote verschillen voorkwamen, zijn tevens
de hoogste en de laagste waarden opgenomen.
Het organische-stofgehalte van het droge materiaal
is hoog. Koolzure kalk wordt weinig aangetroffen.
Gemiddeld ligt de p H vrij gunstig. Zij kan echter
nogal variëren. De cijfers voor ijzer en aluminium
zijn voldoende laag. In de zoutgehalten van het
veen kunnen grote verschillen voorkomen. Voor
keukenzout zijn cijfers gevonden tussen globaal
60 en 500. De gloeirest (totale zoutconcentratie)
is eveneens sterk variabel. Hier liggen de uitersten
bij 0,4% en 2,5%. Van het verse veen zijn de
zoutgehalten veelal aanmerkelijk hoger dan van
het veen dat reeds geruime tijd op de zetvelden
heeft gelegen. In water oplosbare stikstof, fosfor

Afo. j
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Tabel 1
Analysegegevens van
het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid.
(Gemiddelden van
9 monsters
Vinkeveens veen).

Doorvroren
veen

Bepaling

Niet doorvroren
veen

Uitgedrukt in:

Opgenomen water bij verzadiging

710

380

g water/100 g stoofdroog
veen

Opzuigcapaciteit

437

273

g water/100 g droog veen

Opzuigsnelheid

0,61

0,16

ml water/minuut

Krimp

49

66

volume %

Blijvende krimp

43

61

volume %

Gegevens overgenomen uit het rapport „Het veen van de Vinkeveense plassen", door
H. van Dijk.

Tabel 2
Analysegegevens van
het Proefstation te
Naaldwijk.
(Gemiddelden van
97 monsters
Vinkeveens veen).

Bepaling

Gemiddelde
waarde

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

5,8
74 —
0,3
1,08
201
5,6
0,8
11,—
1,9
2,0
177
3,6

en kali worden weinig gevonden. Vinkeveens veen
bevat enige magnesium. Het mangaancijfer is
normaal.
Bij een vergelijking tussen Vinkeveens veen en
tuinturf (zie jaarverslag 1965, pag. 44-49) blijkt,
dat Vinkeveens veen een wat lager organisch-stofgehalte en een hogere p H heeft. Tuinturf bevat
belangrijk minder zouten. De voedingswaarde ten
aanzien van stikstof, fosfor en kali is bij beide

Hoogste
waarde

Laagste
waarde

7,2
85 —

4,7
59,—

—

—

2,52
516

0,40
59

Uitgedrukt in:

% van de luchtdroge stof
% van de luchtdroge stof
% van de luchtdroge stof
mg per 100gluchtdroge stof
mg per 100g luchtdroge stof
mg per 100g luchtdroge stof
mg per 100g luchtdroge stof
d.p.m. in het extract
d.p.m. in het extract
d.p.m. in het extract
d.p.m. in het extract

produkten van vrijwel geen betekenis. Bekend is,
dat tuinturf arm is aan bepaalde spore-elementen,
met name molybdeen en koper. Uit opkweekproeven met tomaat in Vinkeveens veen is gebleken, dat dit veen normaliter rijker is aan molybdeen
en koper dan tuinturf. Als een nadeel van Vinkeveens veen moet worden aangemerkt, dat sommige
partijen sterk verontreinigd kunnen zijn met onkruidzaden.
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De gebruikswaarde
Voor het samenstellen van groenteteeltpotgronden
wordt, voornamelijk in westelijk Nederland, veel
gebruik gemaakt van Vinkeveens veen. Het zuddeveen is voor dit doel te vezelachtig, de veenaarde
te sterk verteerd. Aan het gebruik van Vinkeveens
veen in potgronden zijn enkele nadelen verbonden,
die wij reeds noemden:
1. De wisselvalligheid in de chemische samenstelling, vooral ten aanzien van keukenzoutgehalte
en gloeirest.
2. De structurele verschillen die tussen diverse
partijen kunnen voorkomen.
3. Het soms niet vrij zijn van onkruidzaden.
4. Het in bepaalde gevallen afleveren van te
„vers" veen.
De fabrikanten van potgronden trachten bovengenoemde bezwaren te ondervangen door vroegtijdig
een grote voorraad aan te leggen. Het veen wordt
dan in grote hopen opgezet. Hierbij wordt vaak
± 10% zand doorgewerkt. Het opzetten heeft als
voordelen, dat gedurende de opslagperiode het
aanwezige gekiemde onkruidzaad doodbroeit en dat

van nat veen een deel van het vocht uitzakt. Potgronden samengesteld uit vrijwel uitsluitend Vinkeveens veen blijken niet goed te voldoen. Dergelijke
potgronden zijn te gevoelig voor krimp. Volgens
de huidige inzichten worden redelijke resultaten
verkregen, wanneer de potgrond is samengesteld
uit Vinkeveens veen en turfstrooisel, welks percentage minimaal 2 5 % moet zijn. Het verdient aanbeveling voor het oppotten van tomaten en komkommers per m3 potgrond 80 liter kalkhoudend
zand, 11/2 kg mengmeststof, zoals l 4 - | - l 4 - f 14 en
V2 kg dubbelsuperfosfaat door te werken.
Voor de bloementeelt wordt het Vinkeveens veen
eveneens gebruikt voor de samenstelling van potgronden, echter met een geringer percentage hiervan dan voor de groenteteelt gebruikelijk is.
Het luchtige vezelrijke Zuddeveen wordt vaak gebruikt voor het samenstellen van mestmengsels.
Deze, veelal op basis van 50% veen en 50% stalmest, zijn over het algemeen voor organische bemesting goed bruikbaar. Gewoonlijk geeft men van
dergelijke mengsels 1,5 à 2 m3 per are. De sterk
verteerde veenaarde wordt op boomkwekerijen gebruikt om er akkers mee op te hogen.

Afb. 1
.:•*'
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JJ.

Hoge drukappardluur
voor het
reinigen ran drains.

Onderhoud van drainering
J. J. van Schie

Evenals voor alle technische hulpmiddelen is onderhoud vereist voor drainering. Draineerbuizen kunnen vervuilen door afzetting van zand, slib en
ijzerverbindingen. W e trachten de zand- en slibdelen zoveel mogelijk tegen te houden door een
afdekking der buizen met filtrerend materiaal.
Doorgaans is dit vezelmolm. Afzetting van ijzerverbindingen vormt het grootste euvel en wel doordat dit in en om de buizen optreedt door oxydatie
van mobiele ferro-verbindingen tot bruingekleurde
neerslag van ferri-verbindingen. In gronden met
een relatief lage p H komt beweeglijk ijzer het
meest voor, zodat daar de kans op roestafzetting
het grootst is. In de kalkrijke goed doorluchte
gronden blijven de drains doorgaans schoner.
Vaak komt het voor, dat drains reeds na enige jaren
niet meer voldoen ten gevolge van bovenstaand
euvel. Om draineerbuizen te reinigen is een methode ontwikkeld, waarbij men de buizen met water
onder hoge druk schoonspuit en hiermee de roestafzettingen afvoert. In de landbouw gebeurt dit
met een hoge-drukpomp van 70 tot 100 atmosfeer.
Een lange hoge-drukslang voorzien van een speciale
spuitkop wordt al spuitende in de drains gevoerd,
(afb. 1). Doordat het water naar achteren gericht
ontsnapt, duwt de spuitkop zichzelf voorwaarts en
trekt hierbij de voedingsslang met zich mee. (afb.
2). Op deze wijze kan men drainlengten van 100 à
200 meter met succes schoonspuiten. In de landbouw is deze methode zo algemeen aanvaard, dat

veel landbouwers zelfs een abonnement bij een
schoonmaakbedrijf hebben. Om de twee jaar worden de drains zo behandeld. De kosten van dit
doorspuiten bedragen momenteel circa 20 cent per
strekkende meter.
In de landbouw heeft men doorgaans enkelvoudige
draineringssystemen met direkte uitmondingen in
sloten. Van hieruit kan men de draineerbuizen gemakkelijk schoonspuiten. In de tuinbouw onder
glas heeft men, veelal om verschillende redenen,
een samengesteld draineringssysteem, waarbij doorspuiten vanaf een sloot niet mogelijk is. Men moet
dan elke drainreeks op één punt opgraven. Met het
oog hierop is het gewenst de drains met de verzamelreeks te verbinden via putjes met een deksel.
Een andere mogelijkheid is opstaande stukken aan
de uiteinden temaken om van daaruit de drains door
te spuiten. Diverse loonwerkers spuiten drains voor
de tuinbouw onder glas. Omdat hier de grond bijna
doorlopend wordt benut, is het echter vaak moeilijk
om een loonwerker aan te trekken voor als het
geboden is. In het afgelopen jaar werden dan ook
op diverse bedrijven de drains met eigen materiaal
schoongespoten. Vele tuinders beschikken zelf over
een sproeipomp met een druk van 30 à 40 atmosfeer voor het verspuiten van bestrijdingsmiddelen.
Hiermede kan men na aanschaf van een spuitkop
ook het doorspuiten zélf doen. Weliswaar kunnen
met een druk van 30 à 40 atmosfeer slechts drainreeksen van 30 à 40 meter worden doorgespoten,
doch op vele tuinbouwbedrijven zijn de reeksen
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ook niet langer. De spuitkop die wordt gebruikt
bij 30 à 40 atmosfeer, heeft uiteraard een kleinere
doorlaat dan die bij een pomp van hogere druk en
grotere watercapaciteit. Ook wat de slang betreft
zijn er beperkingen. Het best voldoet een 3/8 duims
hoge-drukslang in een lichte uitvoering. Om drukverlies te vermijden mag de slang niet veel langer
zijn dan de door te spuiten drainreeks. Uit het
bovenstaande blijkt dan ook, dat men met genoemd
materiaal de grens van de mogelijkheden benadert.
Onze ervaring is dat een druk van 20 à 25 atmosfeer onvoldoende is. De slang met spuitkop dringt
dan niet voldoende ver in de drainreeks door. Met
30 à 40 atmosfeer komt men tot 30 à 40 meter
ver bij een watercapaciteit van doorgaans 25 à 30
liter per minuut. Voorts geldt dat de slang met
spuitkop in plastic drains verder doordringt dan in
gebakken aarden buizen.
De volgende punten zijn van belang om groter
resultaat te behalen bij het schoonspuiten van
samengestelde draineringen :
1. Aansluiting van de drains met de verzamelreeks
door middel van putjes in plaats van T-stukken.
2. Aanbrengen van een bochtstuk met een vertikale buis aan het eind van de drainreeksen. De
vertikale buis kan men tegen de kasgevel wegwerken.
Om afzetting van ijzer, slib en zand tegen te gaan,
moeten de drains zorgvuldig worden gelegd. In
eventueel lager gelegen stukken, zogenaamde zakken, is de kans op verstopping het grootst. In een
drainreeks die zorgvuldig en met het juiste schot is
gelegd, zullen verontreinigingen het gemakkelijkst
op natuurlijke wijze met het water worden meegevoerd.
Tot nu toe wordt in de tuinbouw te weinig gedaan
aan onderhoud van de draineringen. Veelal wacht
men te lang met schoonspuiten, zodat de drains
na verloop van jaren niet meer werken. Voor zulke
die erg verstopt zijn, helpt doorspuiten niet meer.
De enige oplossing is dan opnieuw draineren, wat
minstens ƒ 2,— per strekkende meter kost. Door
regelmatig schoonspuiten kan men de levensduur
van de drainering aanzienlijk verlengen.
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Afb. 2 De spuitkop, die in de drains gaat.

ROUTINE-ONDERZOEK I N VERBAND
MET VOORLICHTING

Het aantal monsters voor volledig onderzoek ging
iets achteruit, vooral in het consulentschap 's-Gravenhage. Evenals in 1965 was er echter weer een
flinke toename van monsters voor onvolledig
onderzoek.
Het abonnementsbijmest-onderzoek omvatte ruim
70% van het totale bijmestonderzoek. Het aantal
proefveldmonsters bedroeg 3724, dat is 894 minder
dan in 1964. Deze proefveldmonsters zijn in de
bovenstaande specificatie niet opgenomen.

a. Chemisch grondonderzoek

In het jaar 1966 werden 2286 grondmonsters méér
ontvangen dan in 1965. Tabel 1 geeft een specificatie van de ingezonden praktijkmonsters van de
laatste drie jaar.
Tabel 1

Volledig onderzoek

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

Onvolledig onderzoek

1964

1965

1966

1964

1965

1966

8256
6155
306
155

7702
6695
396
69

7233
6687
271
89

9021
8361
93
7

9772
11149
108
5

10582
13218
97
5

14872

14862

14280

17482

21034

23902

b. Profielonderzoek

c. Onderzoek i.v.m. verontreiniging ran water

In 1966 werd van 7 objekten met een gezamenlijke oppervlakte van 12 ha de geschiktheid voor
tuinbouw bepaald. Adviezen voor grondverbetering
en waterhuishouding werden verstrekt voor 139
bedrijven met een totale oppervlakte van 98 ha.
Voorts werden deze adviezen gecombineerd verstrekt voor 14 objekten met een oppervlakte van
29 ha. In totaal derhalve 160 objekten met een
gezamenlijke oppervlakte van 139 ha. Daarnaast
werden in verschillende gevallen, al of niet in
samenwerking met rayonassistenten, mondelinge
adviezen gegeven. Evenals in voorafgaande jaren
werden verscheidene adviezen verstrekt voor afvoerbuizen en regen- en aanvoerleidingen van gietwater. Voorts werden voor enkele polders, waarin
veel tuinbouw voorkomt, adviezen samengesteld
om te komen tot een betere aanvoer van gietwater
en een betere afvoer van regen- en drainwater van
de glasopstanden.

De zoutgehalten van het oppervlaktewater in het
Zuidhollandse Glasdistrict zijn het afgelopen jaar
doorgaans gunstig laag geweest. Deze gunstige
situatie was voornamelijk te danken aan de grote
regenval. In tegenstelling tot de algemene situatie
was de kwaliteit van het oppervlaktewater in de
omgeving van Delft minder goed. Bij de bemonstering, die daar wekelijks werd uitgevoerd, bleek het
chlooriongehalte de voor tuinbouw gestelde grens
van 300 mg per liter vaak te overschrijden.
De zoute kwel achter de zeewaterkering tussen
Monster en 's-Gravenzande bleef voor de ter plaatse gevestigde tuinbouw een probleem vormen. In
samenwerking met Bond Westland werd aan Hoogheemraadschap van Delfland een plan voorgelegd
om de door deze kwel veroorzaakte verzilting te
bestrijden.
In de omgeving van Zoetermeer deed zich ernstige
verzilting voor van het oppervlaktewater ten ge-
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volge van wijziging in de uitmaling van enkele
polders. Door verandering in de watertoevoer werd
de tuinbouw van deze streek zo veel mogelijk van
goed water voorzien. Door wekelijks het oppervlaktewater te bemonsteren werd de zouttoestand
gecontroleerd.
De bemonstering van het oppervlaktewater in de
Zuidplaspolder en in de polder Noordland-Nieuwland werd voortgezet. Er werd een begin gemaakt
met een bemonstering in de Oranjepolder. Tevens
werd gestart met een gespreide bemonstering over
het Zuidhollandse Glasdistrict.
Het microbiologisch onderzoek werd voortgezet.
De onderzoekmethoden werden uitgebreid en de
inventarisatie van het oppervlaktewater op een
aantal plaatsen in het Zuidhollandse Glasdistrict
werd voortgezet.

2. WATER- EN LUCHTHUISHOUDING

a. Vergelijking met elkaar van frezen en andere
bewerkingen

In 1965 werd op een groot aantal bedrijven een
aanvang gemaakt met een meerjarige grondbewerkingsproef, waarin het bewerken van de grond met
de freesmachine wordt vergeleken met andere bewerkingen, namelijk die welke telers op hun bedrijf
toepassen. Dit jaar kwamen geen waarneembare
verschillen naar voren, die te wijten waren aan de
behandelingen.

b. Vergelijking van al dan niet bewerken van de grond

In 1965 werd op een drietal bedrijven in Berkel en
Rodenrijs begonnen met een vergelijking van wel
en niet bewerken van de grond. Deze proef zal
minstens vijf opeenvolgende jaren duren. Twee
van de betrokken bedrijven zijn gelegen op kadegrond en één op oude-zeekleigrond.
In 1966 werden op alle bedrijven doorteelttomaten
gekweekt.
De opbrengstwaarnemingen door middel van telling brachten geen verschillen aan het licht.
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Bij de structuurbeoordeling bleek in het looppad de
laag van 0-10 cm van bewerkte Objekten iets valer
van kleur en iets dichter te zijn, dan die van bewerkte objekten. De beworteling was in bewerkte
objekten niet dieper dan in niet bewerkte, maar de
totale hoeveelheid wortels verschilde weinig of niet.
Bij watertoediening bleek dat paden van bewerkte
objekten langer nat bleven.

c. Metingen van waterverbruik

Voor het vaststellen van de verdamping in de loop
van een jaar, is gebruik gemaakt van een zelfregistrerende balans, waarop een bak met grond
was geplaatst met een verdampend oppervlak van
0,1 m2. Een verdamping van 10 mm kwam dus
overeen met een gewichtsverlies van 1 kg. De bak
was beplant met een gewas dat regelmatig water
kreeg en de gehele oppervlakte bedekte. Aanvankelijk werd hiervoor gras gebruikt, doch dit voldeed
op de duur minder goed. In de periode juniaugustus werden verdampingswaarden variërend
van 1,5-4 mm per etmaal waargenomen. In september-oktober zakte het verdampingsniveau tot gemiddeld 1,5 mm per etmaal en later tot minder
dan 1 mm, terwijl het gras geleidelijk aan de grond
minder goed bedekte.
Vanaf november groeide op de bak Helxine
soleiroliï, een zode-vormend kruipend gewas. De
bak was nu in een gestookte kas op ongeveer 1,75
m hoogte opgesteld tussen de koppen van tomateplanten. De verdamping bedroeg 1 à 2 mm per
etmaal, wat bij de geringe natuurlijke straling in
november en december vrijwel geheel moest worden toegeschreven aan de energie die met verwarmen werd aangevoerd. De waarneming, dat de
verdamping dag en nacht vrijwel dezelfde intensiteit had, toonde dit aan.
Tegelijk met de waarnemingen met Helxine werden
verdampingsmetingen gedaan aan vrije wateroppervlakken. Hiertoe waren op 0,25; 1,25 en 2,00 m
hoogte bussen (diameter 25 cm) opgesteld. De verdamping op de twee laagste niveaus kwam overeen
met die van Helxine, op 2 m hoogte was de verdamping 25-50% hoger.

d. Meting van gietwalerverbruik en drainwaterajvoer

Vanaf 1 april van dit jaar werd op tien bedrijven
nagegaan, hoeveel gietwater werd verbruikt en
hoeveel drainwater via de onderbemalingspomp
werd afgevoerd. Op elk bedrijf was aan de gietpomp en aan de onderbemalingspomp een draaiuren-teller geschakeld. Aan de hand van een opmeting van de capaciteit van de beregeningsinstallatie en van de onderbemalingspomp konden de
draaiuren worden omgerekend in hoeveelheden
water. Hierdoor werd per bedrijf een inzicht in de
waterbalans verkregen.
Aflezing van de urentellers en meting van de
grondwaterstand werden wekelijks uitgevoerd.
Voorts werd eens per maand op alle bedrijven een
monster genomen van giet- en drainwater. Van
deze monsters werd het gehalte aan Cl, N, P, K,
Ca en Mg alsmede het geleidingsvermogen bepaald.
Hiermee werden aanwijzingen verkregen voor de
mate van uitspoeling van zouten.
De giethoeveelheid bleek van bedrijf tot bedrijf
sterk te verschillen evenals de drainwaterafvoer.
Duidelijk kwam naar voren, dat men bij de komkommerteelt belangrijk meer giet dan bij de tomate-

weerstand
insec
/mmHg
0.5

teelt. Mede doordat van bedrijf tot bedrijf gezien
aanzienlijke verschillen in zijdelingse wateraanvoer
door de grond voorkwamen, zullen om een beter
inzicht te kunnen verkrijgen, de waarnemingen nog
enkele jaren worden voortgezet.

e. Verdampingsmetingen met diverse gewassen
Om een beter inzicht te krijgen in de verdamping
(transpiratie) van de plant onder verschillende
teeltomstandigheden is met sla, tomaten, komkommers en paprika's op verscheidene dagen een groot
aantal metingen gedaan. De waarnemingen aan
het gewas betroffen het vaststellen van de gewichtsverliezen door verdamping en het meten van de
openingstoestand van de huidmondjes (met behulp
van een porometer) en van de zuigspanning van
het bladweefsel (volgens Shardakow). Dit geschiedde allemaal bij uiteenlopende grondtemperatuur, luchtvochtigheid, lichtintensiteit en C 0 2 concentratie van de lucht. Per meetdag konden
evenwel niet alle waarnemingen en teeltomstandigheden tegelijk worden gerealiseerd.

.+ normale lichtintensiteit
. - _ • gereduceerde lichtintensiteit

•.+
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Het verloop van de
weerstand van de
huidmondjes van sla
(waarnemingen met een
porometer op 29-12-1965).
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Voor alle gewasen was een duidelijk dagritme vast
te stellen, analoog aan de dagelijkse stralingscurve.
De grootste verdampingsintensiteit en de hoogste
zuigspanning kwamen in het algemeen één of
enkele uren na het midden van de dag voor. De
huidmondjes bereikten doorgaans reeds tussen 11 en
12 uur hun grootste openingstoestand. Ze openden
zich snel in de morgenuren, sloten zich gedeeltelijk
omstreeks 13 uur, gingen daarna weer enige tijd
wat meer open om vervolgens reeds enkele uren
voor zonsondergang geleidelijk tot een volledige
sluiting over te gaan (zie de grafiek op pag. 49). De
verdampingsintensiteit hing voornamelijk af van de
hoeveelheid energie die de plant ontving.Verder was
ze afhankelijk van de opnameweerstand in de wortel (invloed van de grondtemperatuur), van de
weerstand in de huidmondjes (invloed van de
openingstoestand) en van het dampdeficit van de
lucht.
Een duidelijke afname van de verdamping deed
zich in geval van sla voor bij grondtemperaturen
beneden 10° C, voor tomaten was dit beneden
20° C en voor komkommers en paprika's beneden
25° C. Verlaging van de lichtintensiteit tot ongeveer 2 5 % van de normale waarde leidde tot een
teruglopen van de verdamping tot ongeveer 6 0 %
van normaal, waarbij de huidmondjes minder geopend waren en de zuigspanning lager bleef. Het
gedeeltelijk sluiten van de huidmondjes kort na het
middaguur bleef echter in dezelfde mate doorgaan
(zie grafiek). Verhoging van de luchtvochtigheid leidde eveneens tot afname van de verdamping, iets ruimere openingstoestand van de huidmondjes en lagere zuigspanning. Verhoging van de
C0 2 -concentratie van de lucht, toegepast alleen bij
sla, had weinig invloed op de verdamping. De
huidmondjes waren echter in de morgenuren iets
meer en in de namiddag wat minder geopend dan
bij normale behandeling; de zuigspanning was in
de namiddag wat hoger.

temperatuur. De grootste totaalproduktie werd
echter verkregen van die bij 20° C luchttemperatuur. De grondtemperatuur had bij alle luchttemperaturen een duidelijk positief effekt op zowel
de vroegheid als totale produktie.
g. Grond- en luchttemperatuur bij de opkweek van
komkommers

Komkommerplanten werden in de maanden december 1965 en januari 1966 opgekweekt bij luchttemperaturen van 16, 20 en 24° C in alle combinaties met grondtemperaturen van 15, 20, 25 en
30° C. Bij beoordeling van het plantmateriaal op
20 januari waren de lengte zowel als het aantal
bladeren van de planten, opgekweekt bij 24° C
lucht- en 25° C grondtemperatuur, het grootst. De
planten, opgekweekt bij 20° C lucht- en 20° C
grondtemperatuur, hadden echter het hoogste gewicht.
Ter beoordeling van de produktiviteit werd een
gedeelte van het plantmateriaal uitgeplant. Het
aantal en het gewicht van de geoogste vruchten
liepen voor de verschillende behandelingen weinig
of niet uiteen. In vroegheid waren wel verschillen
aanwezig. Planten opgekweekt bij de combinaties
16-20, 20-20, 20-25, 24-15, 24-20 en 24-25 (waarvan het Ie cijfer de luchttemperatuur en het 2e
cijfer de grondtemperatuur aangeeft), gaven een
vroegere oogst dan die van de andere combinaties.
h. Tuinturj-bekalkingsproeven

bij komkommer

De proeven met door de grond gewerkte al dan niet
bekalkte tuinturf werden voortgezet bij komkommers op een proefveld bestaande uit twee vakken,
A en B elk onderverdeeld in 16 vakjes, als volgt
behandeld :
Code

Behandelingen

f. Grond- en luchttemperatuur bij de teelt van lomaten

Tomateplanten werden op 9 maart 1966 uitgeplant
bij minimum luchttemperaturen van 16, 20 en 24°
C in alle combinaties met minimum grondtemperaturen van 12, 17 en 22° C.
In de eerste oogstmaand kwam de grootste hoeveelheid vruchten van de planten bij de hoogste lucht-
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00
t0
t1
t2

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

Op proefvak A werd de tuinturf vóór de komkommers gegeven en op proefvak B vóór de voorteek
van koolrabi. De gemiddelde opbrengst per komkommerplant was respectievelijk voor proefveld
A en B 13,2 en 14,1 stuks met een dienovereenkomstig gewicht van 6,8 en 7,3 kg. Zowel de
aantallen als de kg-opbrengsten werden niet betrouwbaar beïnvloed door de behandelingen.
/. Proef met verschillende broeiveuren en stalmesttrappen
bij komkommer

Op het proefbedrijf te Delft is een proef genomen
die tot doel had grondverwarming met warm water
in kunststofbuizen te vergelijken met een broeiveur
van stalmest en één van ingegraven strobalen.
Daarnaast werd de invloed nagegaan van rotte
mest in de bovengrond. Van rotte mest werden
vergeleken hoeveelheden van 0, 500, 1000 en 2000
kg per are. De broeiveuren waren aangelegd met
5 kg stro en ongeveer 40 kg stalmest per raam,
De temperatuur van het water in de kunststofbuizen werd op 35° à 40° C gehouden. De grondtemperatuur, gemeten op 15 à 20 cm diepte, is
zelden beneden de 20° C geweest. De hoogste
temperatuur werd bij grondverwarming, de laagste
bij gebruik van strobalen gemeten ; overigens ontliepen de behandelingen elkaar weinig in dit
opzicht.
Bij de wiskundige verwerking van de oogstgegevens
werden geen betrouwbare verschillen aangetoond.
De opbrengst was gemiddeld 15 kg of 32l/ 2 komkommer per plant. Gezien de lagere kosten die
grondverwarming meebrengt in vergelijking met
broeiveuren of ingegraven strobalen, verdient het
aanbeveling meer aandacht te besteden aan het
eerste.
/'. Veencompostproeven met aardbeien onder glas

In 1965 werden in de Bommelerwaard vier veenccmpostproefvelden aangelegd, waarop tomaten
werden geteeld. Van deze proefvelden zijn er drie
aangehouden om de nawerking te bestuderen ; daarnaast werden nog twee nieuwe proefvelden aangelegd. Deze werden, evenals de drie bestaande, verkregen door toediening in viervoud van de giften
0, 21/2, 5 en 10 ton veencompost per are. Alle

proefvelden werden in de winter met aardbeien
beplant.
De resultaten ten aanzien van de opbrengst liepen
nogal uiteen. Op drie proefvelden werden geen
wiskundige betrouwbare verschillen aangetoond.
De twee andere proefvelden gaven wèl betrouwbare verschillen te zien ; op het ene reageerde de
opbrengst positief op de toediening van veencompost en op het andere negatief.
k. Tuinturf- bekalkingsproeven bij koolrabi

In het permanente bemestingswarenhuis zijn de
proeven met het doorwerken van al dan niet bekalkte tuinturf voortgezet. Het proefveld bestaat
uit de vakken A en B, elk met 16 proefvak)es.
Op vak A wordt de tuinturf steeds nâ de voorteek
— deze keer koolrabi — en vóór de hoofdteelt
gegeven, op vak B steeds vóór de voorteek.
De behandelingen zijn:
Code Behandelingen
0 0 Geen tuinturf en geen kalk
t O 5 m3 tuinturf per are
t 1 5 m3 tuinturf per are -f5 kg koolzure kalk per m3 turf
t 2 5 m3 tuinturf per are -420 kg koolzure kalk per m3 turf
Het gemiddelde gewicht per plant (knol -j- loof)
in grammen is in bijgaande tabel 1 opgenomen.
Tabel 1 Opbrengst aan koolrabi in de tuinturfbekalkingsproeven.
Code

Proefvak
A

Proefvak
B

Gemiddeld

00
t0
t1
t2

215
239
247
237

231
240
240
239

223
240
244
238

Gemiddeld

235

237

236

Op proefvak A was het gemiddelde plantgewicht
op veldjes zonder tuinturf betrouwbaar lager dan
van de overige behandelingen. Op proefvak B
werden de opbrengsten niet beïnvloed door dé
behandelingen.
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l. Structuurverbetering

van humusarme zavelgrond

In januari 1965 werd te Moerkapelle op twee
bedrijven een proef opgezet, waarbij een humusarme, kalkrijke bovengrond werd vermengd met
tuinturf of veencompost in hoeveelheden van 3 en
6 m3 per are. Behalve deze eenmalige hoeveelheden heeft de grond jaarlijks zijn normale hoeveelheid organisch materiaal doorgewerkt gekregen.
Op het ene bedrijf werden in 1966 geen waarnemingen aan grond en gewas verricht, aangezien
de tuinder in plaats van tomaten komkommers op
strobalen teelde. Op het andere bedrijf werden wèl
waarnemingen verricht. Hier werd na twee jaar de
volgende stijging in organisch-stofgehalte vastgesteld:

waarin de structuurverbeterende invloed van Styromull (polystyreenvlokken) gemengd door de
bovengrond werd nagegaan. Het betrof grond, die
door beregening gemakkelijk dicht raakt. De vermengde hoeveelheid Styrolmull was 5 m3 per are.
Op beide bedrijven gaf Styromull bij sla een hoger
kropgewicht, namelijk 14% en 17%. Bij tomaten
werd op het ene bedrijf nauwelijks een opbrengstverhoging en op het andere bedrijf een opbrengstverhoging van circa 1 5 % vastgesteld.
Een onderzoek naar de invloed van Styromull op
de verhouding grond-water-lucht wees uit, dat het
luchtgehalte was toegenomen.

3. POTGRONDONDERZOEK
Begin
1965

Eind
1966

Stijging

3,9%
3,9%
3,9%
3,9%
3,9%

4,9%
7,0%
6,3%
7,5%
9,0%

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

a. Stikstofwerking van metaalammoniumfosjaten
Controle
3 m 3 veencompost
3 m 3 tuinturf
6 m 3 veencompost
6 m 3 tuinturf

per
per
per
per

are
are
are
are

Ook het gehalte aan lucht bij pF 1,8 (veldcapaciteit) in de grond is door de extra organische stof
sterker gestegen dan bij de controle. Aanvankelijk
bedroeg het luchtgehalte 9,8 volumeprocenten. Bij
de controle steeg het tot 17,8 en bij 6 m3 tuinturf
per are tot 22,6 volumeprocenten. Het luchtvolume
van de andere behandelingen lag tussen 17,8% en
22,6%. Ook een visuele structuurbeoordeling viel
uit ten gunste van de extra organische-stofgiften.
Oogstwaarnemingen verricht bij tomaten, gaven
echter geen enkel verschil in opbrengst tussen de
behandelingen te zien. Blijkbaar was de verbetering
door de normale organische bemesting en door de
glasbedekking op zich reeds voldoende en hadden
de extra organische-stofgiften geen zin.

m. Grondverbetering metStyromull
Op twee bedrijven, respectievelijk in De Lier en in
Naaldwijk, werd een oriënterende proef aangelegd,
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In een grondmengsel van Vinkeveens veen en turfstrooisel in verhouding 1 : 1 , waarin tomateplanten
werden opgekweekt, is de stikstofwerking van
ijzer- en koperammoniumfosfaat vergeleken met die
van kalkammonsalpeter. De hoeveelheden stikstof
varieerden van 25 tot 250 g per m? potgrond.
Het hoogste plantgewicht werd verkregen met 250
g stikstof in de vorm van kalkammonsalpeter. Bij
lage stikstofgiften hadden de planten, bemest met
ijzerammoniumfosfaat, een hoger gewicht dan die
bemest met kalkammonsalpeter. Bij meer dan 75 g
stikstof werkte kalkammonsalpeter echter gunstiger.
Koperammoniumfosfaat had bij giften beneden
75 g stikstof dezelfde invloed op het plantgewicht
als ijzerammoniumfosfaat. Bij hogere giften was
het echter nadeliger.

b. Gebruikswaarde van Vollhumon

De organische meststof Vollhumon is een fabrikaat
en bevat 3,5% N, 2 % P 2 0 5 en 4 % K 2 0 . In een
proef werden vergeleken 6, 12, 18 en 24 kg Vollhumon per m3 potgrond. Een controlebehandeling
werd bemest met 210 g N , 400 g P 2 0 5 en 240 g
K 2 0 per m3. De fosforbemesting was zodanig dat
elk mengsel minimaal 400 g P 2 0 5 bevatte. De

proef werd genomen met tomaten. Uit gegevens
worden vastgesteld, dat bij de drie hoge giften
Vollhumon de p H van het potgrondmengsel de
neiging had te dalen. Voorts dat bij een gift van
12 kg en hoger de gloeirest steeg tot boven de
gestelde norm.
Bij giften van 12, 18 en 24 kg per m3 trad een
ernstige chlorose op. Tussen het controlemengsel
en 6 kg Vollhumon per m3 bleken geen statistisch
betrouwbare groeiverschillen te bestaan.

c. Fysische eigenschappen van potgronden

In het voorjaar van 1966 is een proef genomen met
Vinkeveens veen en zwartveen, waarvan perspotten
werden gemaakt voor opkweek van tomateplanten.
Van beide veensoorten was zowel een doorvroren
als een niet doorvroren partij in de proef opgenomen. Voorts stond de helft van het aantal perspotten op een bolsterlaag van 3 cm dikte en waren
de overige potten op een betonnen tablet geplaatst.
De planten op de bolster haalden een hoger gewicht
dan die op het tablet. De invloed van het doorvriezen was positief. De krimp van de potgrond
werd er aanzienlijk door verminderd, wat een betere
beworteling en een forsere groei van de plant tot
gevolg had. Gemiddeld genomen was er geen
verschil tussen de planten gegroeid in Vinkeveens
veen en die in zwartveen.

d. Geschiktheid van verschillende substraten

In een potgrondonderzoek (proef 1) met als toetsgewas tomaat werden vergeleken mengsels van
turfstrooisel met zand, klei, cacao-afvalkalk, compost of vermiculite. Het zand werd doorgewerkt in
hoeveelheden van 7I/2 en 15 volumeprocenten. Van
de overige materialen waren dit 15 en 30 volumeprocenten. Tevens was een behandeling opgenomen
met uitsluitend turfstrooisel. Alle mengsels waren
zodanig bemest, dat de voedingstoestand ten aanzien van stikstof, fosfor en kali ongeveer op gelijk
niveau lag.
De mengsels met compost en die met cacao-afvalkalk hebben slecht voldaan. In verse-plantgewicht,

verkregen op de overige mengsels, waren onderling
slechts geringe verschillen op te merken.
Een volgende proef (proef 2) had een zelfde opzet, echter met dit verschil dat in plaats van turfstrooisel nu tuinturf werd gebruikt. Tomaat was
weer het proefgewas. De mengsels met 7l/ 2 % zand
en 1 5 % klei gaven in deze proef de beste resultaten te zien. Evenals in proef 1 voldeden de
mengsels met compost en cacao-afvalkalk niet. De
mengsels met vermiculite hebben goed voldaan.
Met een aantal potgronden die in de proeven
1 en 2 goed hadden voldaan, werd een nieuwe
proef (proef 3) opgezet. Vergeleken werden
mengsels van turfstrooisel respectievelijk tuinturf
met 71/2% zand, 2 5 % klei of 2 5 % vermiculite.
Tevens waren behandelingen opgenomen met of
uitsluitend turfstrooisel of tuinturf. Voorts waren
twee controlemengsels en twee handelspotgronden
opgenomen. Eén van de controlemengsels was
samengesteld uit Vinkeveens veen, turfstrooisel en
zand en het andere uit turfstrooisel en vers zwartveen. Met uitzondering van beide handelspotgronden werden alle mengsels bemest met 280 g
stikstof, 280 g fosfor en 280 g kali per m3. Ook
voor deze proef was tomaat het toetsgewas.
In één van de handelspotgronden kregen de planten
al vrij snel na het oppotten stikstofgebrek. Mede
hierdoor heeft het betreffende mengsel het minst
voldaan. De andere handelspotgrond voldeed beter,
maar was minder dan de overige behandelingen.
Tussen de overige behandelingen kwamen, gerekend naar het verse-plantgewicht, slechts geringe
verschillen voor. Opgemerkt zij dat de planten
opgekweekt in uitsluitend turfstrooisel en die in
het mengsel van tuinturf en vermiculite een iets
hoger verse-plantegewicht hadden.
Met eenzelfde serie mengsels, zoals genoemd onder
proef 3, werd nogmaals een proef (proef 4) opgezet, nu met komkommer als proefgewas. Ook in
deze proef bleven in één van de handelspotgronden
de planten achter in groei ten gevolge van stikstofgebrek. Tussen de overige behandelingen waren
geen statistisch betrouwbare verschillen op te
merken.
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Tabel 2 Percentage goed gekleurde vruchten.

4. P L A N T E V O E D I N G

K2O

a. Stikstof-kalibemestingsproef

bij tomaat

Gemiddeld

N

Bedoelde proef werd uitgevoerd met late tomaten
in een nieuw warenhuis op rivierklei te Veen
(Noord-Brabant) en werd in tweevoud opgezet.
Het N- en K-cijfer van de grond waren bij het
begin van de proef respectievelijk 0,9 en 1,2. De
volgende hoeveelheden stikstof en kali werden in
alle combinaties toegepast:
0, 2,
4 en 8 kg N als kalkammonsalpeter en
0, iy2, 15 en 30 kg K 2 0 als zwavelzure kali per
are. De overige bemesting werd toegepast op basis
van grondonderzoek. Tijdens de teelt zijn regelmatig bijmestmonsters gestoken en werd zodanig
bijgemest, dat de stikstof- en kaliniveaus gehandhaafd bleven. De gemiddelde N- en K-cijfers
tijdens de teelt waren respectievelijk 1, 2, 4 en 10,
en ll/ 2 , 31/2, 6 en 15.
In de tabellen 1, 2 en 3 zijn de resultaten van de
proef af te lezen.
Tabel 1 Opbrengst in kg per plant.

0

71/2

15

65
52

68

71

74

70

2

76

81

72

4

60

63

79
76

76

8

51

65

72

76

69
66

Gemiddeld

57

68

75

77

69

0

Tabel 3

Pe rentage

30

door Botrytis a fgevallen

vruchten.

K2O
N

0
2
4

Gemiddeld
0
7,9
12,5

V/i

15

30

7,0

10,0

10,4

8,8

8,6

10,2

9,8

12,3

4,2

5,0

7,9
3,8

8

9,1

4.9

3,0

4,1

5,3

Gemiddeld

10,5

6,2

7,1

6,6

7,6

6,3

K2O
N

Gemiddeld
0

IV2

15

30

0
2

1,23
2,32

0,98
2,96

0,99
2,54

4

2,68

3,32

3,77

3,45
3,61

8

2,59

3,48

3,33

3,53

3,23

Gemiddeld

2,21

2,68

2,66

2,93

2,62

1,13

b. Stikstojtrappenproeven
warenhuizen
1,08
2,82
3,34

De opbrengst werd zeer betrouwbaar beïnvloed
door zowel stikstof als kali. Het percentage goed
gekleurde vruchten werd meer door kali dan door
stikstof beïnvloed. Het percentage door Botrytis
afgevallen vruchten werd zeer betrouwbaar beïnvloed dcor stikstof; kali was in deze van geen
invloed, afgezien bij het objekt zonder kali.

54

bij stooktomaten in nieuwe

Bedoelde proeven werden genomen in nieuw gebouwde zwaar verwarmde warenhuizen op klei.
Proef A lag in Honselersdijk en proef B in Naaldwijk. De hoeveelheden stikstof die vooraf werden
toegediend, bedroegen 0, 5, 10, 20 en 40 kg kalkammonsalpeter per are. Tijdens de teelt werd nog
met ongeveer de helft van deze hoeveelheden bijgemest. De bemesting met fosfaat en kali werd
toegediend op basis van chemisch grondonderzoek.
Beide proeven lagen in viervoud. Op proefveld A
werd Moneymaker en op proefveld B Florisant
geteeld. Uitgeplant werd half februari. In tabel 1 op
pag. 55bovenaan staan de opbrengst in kg per plant
(inclusief de bij het einde van de teelt groen geoogste vruchten) en het percentage Ie soort vermeld.

Tabel 1
Proef A

Proef B

Basisgift
kalkammonsalpeter in kg
per are

Kg
per plant

Ie soort

Kg
per plant

Ie soort

0
5
10
20
40

3,5
4,0
4,4
3,9
3,9

68
84
86
88
90

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

85
85
85
84
83

Gemiddeld

3,9

%

83

4,8

%

c. Stikstof-stalmest-Schiedammerproef bij tomaat
In het permanente bemestingswarenhuis werd de
stikstoftrappenproef mèt en zonder stalmest of
Schiedammer, aangelegd voor de slateelt, voortgezet
met tomaten, ras Happy. De bedoeling was hev
effect van Schiedammer en stalmest, ten opzichte
van kunstmest, verder te onderzoeken. De gemiddelde N-cijfers schommelden tijdens de teelt om
de waarden opgenomen in de hieronder geplaatste
tabel 1. Tevens staan daar de gemiddelde kgopbrengsten vermeld.
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Bij de wiskundige verwerking van de oogstgegevens
bleek de opbrengst op de veldjes zonder stikstok in
zowel proef A als proef B zeer betrouwbaar minder
te zijn dan op wèl bemeste veldjes. Van proefveld
A was de kwaliteit op de niet bemeste veldjes zeer

Tabel 1
Gemiddelde N-cijfers
en kg-opbrengsten.

betrouwbaar minder dan op de overige. Van proefveld B waren de verschillen in kwaliteit niet betrouwbaar.
Uit het bovenstaande blijkt dat op beide proefvelden elke stikstofgift een opbrengstverhoging
bewerkstelligde tegenover niet bemest. Een goede
opbrengst en een goede kwaliteit werden verkregen
bij N-cijfers uiteenlopend van 5 tot 35.

N-cijfers
Intrappen

0
1
2
4

Opbrengst

Kunstmest

Schiedammer

Stalmest

Kunstmest

Schiedammer

Stalmest

Gemiddeld

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

2,4
5,7
8,0
15,0

1,1
2,9
5,4
11,0

2,37
2,96
3,18
3,25

3,28
3,31
3,34
3,24

3,04
3,43
3,24
3,07

2,90
3,23
3,25
3,19

2,94

3,29

3,20

3,14

Gemiddeld

Tabel 2
Percentage door
Botrytis afgevallen
vruchten.

N-trappen

Kunstmest

Schiedammer

Stalmest

Gemiddeld

0
1
2
4

4,4
4,5
1,7
1,4

2,3
2,2
1,3
1,2

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

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

Gemiddeld

3,0

1,8

1,8

2,2
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De kg-opbrengst werd zeer betrouwbaar beïnvloed
door stikstof. De organische meststoffen leverden
een zeer betrouwbaar verhoogde kg-opbrengst en
er bleek een zeer betrouwbare interactie N x mestsoort (P < 0,01) plaats te hebben gevonden. De
behandelingen waren niet van invloed op de kwaliteit. Het percentage door Botrytis afgevallen
vruchten is in tabel 2 opgenomen.
De vruchtval werd zeer betrouwbaar beïnvloed door
stikstof. Voorts kwam bij kunstmest zeer betrouwbaar meer Botrytis voor dan bij organische meststoffen.
d. Fosfaatbemestingsproej bij stooktomaat
Bovengenoemde proef werd genomen in een nieuw
gebouwd en zwaar verwarmd warenhuis op duinzandgrond, die vanuit de diepe ondergrond vers
was opgespit. De proef omvatte vier fosfaattrappen
en wel 0, 5, 10 en 20 kg dubbelsuperfosfaat per
are. Deze werden toegepast naast kunstmest, rotte
mest of Schiedammer. De rotte mest en de SchieTabel 1
Opbrengst tomaten
in een fosfaatbemestingsproej.

Mestsoort
Kg dubbelsuperfosfaat per are

Gemiddeld
Kunstmest

Rotte mest

Schiedammer

0
5
10
20

2,61
3,67
3,84
4,63

4,82
4,44
4,74
4,80

4,22
4,60
4,89
4,63

3,88
4,24
4,49
4,69

Gemiddeld

3,69

4,70

4,58

4,32

e. Bekalkingsproejbij tomaat
In een onverwarmd warenhuis op zandgrond, met
een begin pH-water 4,6 te 's-Gravenzande werd
een proef genomen bij late tomaten. De proef met
vier kalktrappen in viervoud aangelegd gaf de
resultaten zoals vermeld in tabel 1 onderaan.
Uit de tabel blijkt dat de p H door de bekalking
flink was gestegen. Bij de wiskundige verwerking
van de opbrengstgegevens bleek, dat opbrengst
noch kwaliteit werden beïnvloed door de bekalking.
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dammer werden aangewend in hoeveelheden van
1000 kg, respectievelijk 2000 1per are. De bemesting met stikstof en kali vond plaats aan de hand
van chemisch grondonderzoek. De tomaten van
het ras Moneymaker werden op 7 december 1965
uitgeplant.
In tabel 1 is de opbrengst, inclusief de groengeoogste vruchten aan het einde van de proef,
opgenomen, uitgedrukt in kg per plant.
Bij de wiskundige verwerking van de oogstgegevens bleek het verschil in opbrengst tussen de mestsoorten zeer betrouwbaar. Voor fosfaat was het
lineair effect eveneens zeer betrouwbaar. De interactie mestsoort x fosfaat was betrouwbaar.
Zonder organische mest werkte dubbelsuperfosfaat
sterk opbrengstverhogend. Bij gebruik van rotte
mest of Schiedammer had dubbelsuperfosfaat geen
of een gering effekt. Het fosfaat uit de rotte mest
en de Schiedammer (hiermede werden respectievelijk 4,1 en 3,4 kg P 2 0 5 per are toegediend) heeft
een zeer efficiënte werking gehad.

Tabel 1 Invloed bekalkingop produktie van tomaat.

Koolzure
kalk in kg
per are

pH-water
na de
teelt

Opbrengst
in kg
per plant

Percentage
Ie soort

0
75
150
300

4,5
5,6
6,1
6,5

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

89
87
90
91

Tabel 2 Tomaten in kg per plant.

f. Grondontsmetting en bemesting met stikstof

Het onderzoek naar de invloed van stikstofbemesting in samenhang met grondontsmetting is voortgezet. De gekozen teelt vond plaats in betonnen
bakken van ± 125 1 inhoud. Dit jaar werden sla
en tomaten geteeld en de volgende faktoren waren
in de proef opgenomen.
a. Grondsoort
0 — zand
1 — klei
2 — humeuze klei
b.

Grondontsmetting
0 — stomen
1 — chloorpicrine
2 — geen

Stikstofgift
0

1

2

Gemiddeld

0
1
2
3

1,3
2,3
3,3
3,6

1,2
2,0
3,3
3,7

1,4
2,4
3,3
3,0

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

Gemiddeld

2,6

2,5

2,5

2,6

Zowel stomen als chloorpicrine-ontsmetting hadden
een gunstige invloed op de opbrengst van de sla.
Vooral bij de laagste stikstoftrap was dit het geval.
Waarschijnlijk is door elk van beide, stomen en
ontsmetting met chloorpicrine, de mineralisatie van
stikstof bevorderd.

Stikstofgift
0
1
2
3

Ontsmetting

—
— 3Dgg stikstof
stiKstor per
per bak
DaK
—
stikstof per
per bak
bak
—H
11 gg stikstof
— 20 g stikstof per bak
— 30 g stikstof per bak

g. Stikstojniveauproej

Ongeveer één derde van de hoeveelheid stikstof is
vóór de slateelt gegeven; de rest tijdens de tomateteelt. Gemiddeld genomen over de verschillende
grondsoorten was de opbrengst onder invloed van
stikstofbemesting en grondontsmetting als vermeld
in tabel 1 en 2.

bij komkommer

In het permanente, niet verwarmde bemestingswarenhuis is een proef genomen met verschillende
hoeveelheden stikstof bij komkommers. De stikstofgiften waren 0, 2l/ 2 , 5 en 10 kalkammonsalpeter
per are. De bemesting met fosfaat en kali werd
toegepast op basis van chemisch grondonderzoek.
Tijdens de teelt werden regelmatig bijmestmonsters
gestoken. De gemiddelde stikstofcijfers waren
respectievelijk 0,7; 1,4; 4,8 en 13,5. In onderstaande tabel staan de resultaten van de proef vermeld, de stekvruchten buiten beschouwing gelaten.

Tabel 1 Sla in kg per 100 stuks.
Ontsmetting
Stikstofgift
0

1

2

Gemiddeld

0
1
2
3

17,3
22,4
21,9
21,4

17,8
22,2
22,6
23,3

11,5
18,6
20,6
19,9

15,5
21,1
21,7
21,5

Gemiddeld

20,8

21,5

17,7

20,0

N-cijfer
tijdens
de teelt

Per plant

Gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen

Aantal
vruchten

Kgopbrengst

0,7
1,4
4,8
13,5

9,3
13,3
12,7
14,0

4,7
7,0
6,7
7,1

506
523
528
506

Gemiddeld

12,3

6,4

516
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Bij de wiskundige verwerking van de oogstgegevens bleek een zeer betrouwbaar lineair en
kwadratisch effekt van stikstof op de opbrengst
aanwezig. De invloed van stikstof op het gemiddeld vruchtgewicht was kwadratisch zeer betrouwbaar. Dit houdt in dat bij zowel weinig als veel
stikstof de vruchten gemiddeld kleiner waren. Er
werd geen betrouwbare invloed gevonden van stikstof op het percentage stek.
h. Stikstof-stalmest- en kaliproef bij komkommer
grondverwarming

op

Op een bedrijf op zeeklei te Dubbeldam werden
in een zwaar verwarmd warenhuis proeven genomen met stikstoftrappen, al dan niet met stalmest, en met kalitrappen. De stikstofproef bevatte
de trappen 0, 5, 10 en 20 kg kalkammonsalpeter
per are. Stalmest werd gegeven in een hoeveelheid
van 2000 kg per are. De kalitrappen waren 0, 20
en 40 kg zwavelzure kali per are. De grondverwarming was middels warm water in kunststofbuizen. De eerste paar maanden na het uitplanten
van de komkommers werd een bodemtemperatuur
van ongeveer 22° C aangehouden.
Tijdens de teelt zijn regelmatig bijmestmonsters
gestoken en werd zodanig bijgemest, dat de ontstane stikstof- en kaliniveaus bleven gehandhaafd.
De N-cijfers schommelden om respectievelijk 10,
15, 20 en 34 en de K-cijfers om respectievelijk
17, 45 en 78. Het uitplanten viel tussen de 20 en
23 december; het ras was Bitspot.
Er werden geen wiskundig betrouwbare verschillen tussen de opbrengsten verkregen bij genoemde
behandelingen. Alleen de precentages stek bleken
in de stikstofproef betrouwbaar te verschillen. De
belangrijkste oogstgegevens staan in tabel 1.
Tabel 1 Produktie van komkommers.

Stuks per plant (exclusief stek)
Stuks per plant (inclusief stek)
Gewicht per plant (excl. stek)
Gewicht per plant (incl. stek)
Gem. vruchtgewicht (excl. stek)
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Stikstof/
stalmest

Kali

39,6
46,9
20,4 kg
22,6 kg
514 g

39,6
45,9
20,2 kg
22,2 kg
517 g

Het percentage stekvruchten in de stikstofproef
staat vermeld in tabel 2.
Tabel 2 Percentage stekvruchten.
Kalkammonsalpeter

Kunstmest

Stalmest

Gemiddeld

0
5
10
20

15,1
15,0
15,9
16,4

12,8
13,2
17,5
17,3

14,0
14,1
16,7
16,8

Gemiddeld

15,6

15,2

15,4

Na wiskundige verwerking bleek het verschil in
percentages stek betrouwbaar (P = 0,05) bij
kunstmest en stalmest. De invloed van stikstof op
het percentage stek was zeer betrouwbaar (lineair
effekt P = < 0,01).
Onze conclusie uit deze proeven is, dat het weglaten van de bemesting geen of een onduidelijke
invloed heeft op de opbrengst van komkommers,
wanneer deze worden geteeld op een in voorafgaande jaren voor dit gewas goed bemeste kleigrond.
Om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden
lijkt stalmest de aangewezen meststof. Wordt deze
gebruikt in een hoeveelheid van 2000 kg per are,
dan is geen of weinig kunstmest nodig.
i. Stikstof-stalmest-Schiedammerproef bij sla

In het permanente bemestingswarenhuis is een stikstoftrappenproef aangelegd met en zonder stalmest
of Schiedammer. De stikstoftrappen waren 0, 1, 2
en 4 kg N, als kalkammonsalpeter, per are. De
Schiedammer werd gegeven in hoeveelheden van
1500 en 3000 liter en de stalmest in hoeveelheden
van 1000 en 2000 kg per are. Voornamelijk werd
het slaras Magiola geteeld, maar in elke kap werd
nog een rij Meikoningin en een rij Blondine uitgeplant. Deze dienden om het randen te bestuderen.
De proef lag in drievoud. In tabel 1 op pag. 59
bovenaan zijn de gemiddelde N-cijfers na de slateelt
en het gemiddelde kropgewicht van Magiola opge-

Tabel 1
Gemiddelde N-cijfer
naeen slateelt
en kropgewichten
van de sla.

Gemiddeld kropgewicht in grammen

N-cijfer
N-trappen

Geen
organische
mest

Schiedammer

Stalmest

Geen
organische
mest

Schiedammer

Stalmest

Gemiddeld

1,3
2,4
3,9
6,3

5,3
5,1
11,0
14,0

2,2
3,2
3,0
5,6

191
214
211
218

227
228
225
223

217
218
222
223

212
220
220
222

209

226

220

218

0
1
2
4
Gemiddeld

De invloed van de stikstof op het gemiddelde kropgewicht was betrouwbaar, die van de organische
mest zeer betrouwbaar, terwijl de grootte van de
organische-mestgift geen invloed bleek te hebben
gehad. De interactie N x mestsoort was zeer betrouwbaar. Schiedammer vertoonde een duidelijk
stikstofeffekt; er was geen kunstmeststikstof nodig.
Stalmest vertoonde een geringer stikstofeffekt. Ten
aanzien van het gemiddelde kropgewicht reageerde
Blondine ongeveer als Magiola, terwijl Meikoningin geen verschillen in opbrengst gaf.
Bij Magiola deed zich geen rand voor, bij de twee
label 2
Percentage gerande
kroppenbij het
slaras Meikoningin.

andere rassen wèl. Het percentage gerande kroppen
van Meikoningin staat in tabel 2 vermeld.
Het lineaire effekt van stikstof op het percentage
gerande kroppen was zeer betrouwbaar. De Objekten mèt organische mest hadden betrouwbaar meer
rand dan die zonder.
Blondine reageerde ten aanzien van het randen
ongeveer als Meikoningin. Maar bij Blondine was
het verschil in rand tussen de organische meststoffen en de invloed van de hoeveelheid organische mest ook wiskundig betrouwbaar.

Schiedammer
N-trappen

Stalmest

organische
mest

Gemiddeld
15C0 1

3000 1

1000 kg

2000 kg

0
1
2
4

0
0
11
8

3
9
24
37

18
65
47
42

0
3
3
44

0
10
36
50

Gemiddeld

5

18

43

13

24

4
15
22
32

;. Invloed van de stikstojvorm op ontwikkeling van sla a. Grondontsmettïng
In een pottenproef met sla werd de toediening van
0 — geen
nitraat- en ammoniumstikstof onderling vergeleken.
1 — stomen
De teelt had in de zomer plaats.
Stikstojvorm
b
De volgende faktoren waren in de proef opge0 —• nitraat
nomen :
1 — ammoniak
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/. Invloed van mangaan bij sla op verschillende
grondsoorten

V oorraadbeme sting
0 — geen
1 — 100 mg stikstof per liter grond

In een pottenproef werd de invloed van mangaan
op de ontwikkeling van sla op verschillende grondsoorten nagegaan. In deze proef waren de volgende
faktoren opgenomen:

d. Overbemesting
0 — geen
1 — 200 mg stikstof per liter water
De twee stikstofvormen veroorzaakten geen verschil
in opbrengst. Het onderzoek wordt nog voortgezet.
De eerstvolgende proef zal in de winter worden
genomen.
k. Fosfaatproeven bij sla

Reeds enkele jaren zijn proeven met fosfaat genomen. In de winter 1965-1966 werd nog een
laatste serie van negen van deze proeven aangelegd
in kassen met een hoog fosfaatgehalte van de grond
(P-cijfer iy2 tot 20). Elke proef bestond wederom
uit de vier trappen 0, 5, 10 en 20 kg dubbelsuperfosfaat per are in viervoud. In het algemeen heeft de
sla niet gereageerd, noch in positieve noch in
negatieve zin.
In één proef op lichte zavel te Naaldwijk werd een
duidelijke opbrengstdaling geconstateerd. De sla
was hier als losse plant uitgepoot. Door een sterke
smeulaantasting zijn toen veel plantjes weggevallen
die werden ingeboet met planten in perspot. Deze
werden later apart geoogst. De fosfaattrappen hadden geen invloed op het kropgewicht van de perspotplanten. Van de als losse plant uitgepote sla
zijn het kropgewicht en het aantal geoogste kroppen per veldje van ± 5 m2 samengevat in tabel 1
De fosfaattrappen hadden een ongunstige invloed
op het aantal en het gewicht van de als losse plant
uitgepote sla (lineair fosfaateffekt zeer betrouwbaar).
Tabel 1
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Fosfaattrap

Gemiddeld
kropgewicht
in grammen

Aantal
geoogste
kroppen

0
5
10
20

119
114
111
104

29
40
38
15

a.

Mangaangift
0 — geen
1 — 150 mg mangaansulfaat per liter grond
2 — 300 mg mangaansulfaat per liter grond

b.

Grondsoort
0 — zavelgrond
1 — kleigrond

c.

Grondontsmettin g
0 — geen
1 — stomen

In deze proef werd tweemaal sla geteeld. De eerste
teelt vond plaats in de winter en de tweede in het
voorjaar.
Uit de resultaten bleek duidelijk, dat bij een zelfde
gehalte aan uitwisselbaar mangaan in de grond de
mangaanopname op zavelgrond belangrijk groter
was dan op kleigrond. Dit is begrijpelijk, daar op
kleigrond uitwisselbaar mangaan sterker door het
adsorptiecomplex wordt gebonden.

m. Kalktrappenproef in betonnen bakken

Het onderzoek naar de meest gewenste p H voor
verschillende grondsoorten werd voortgezet. De
proef behelsde dat in betonnen bakken van ± 125
1 inhoud, dit jaar andijvie, bonen en sla geteeld
werden, waarbij de volgende faktoren voorkwamen :
a. Grondsoort
0 — oude-duinzand
1 — diluviaal zand
2 — lichte zavel van alluviale oorsprong
3 — jonge zeeklei
b.

Fosfddtgijt
0 — geen
1 — normaal

Tabel 1 Andijvie in kg per 100stuks.
0 — geen kalk
1 — 30 g zuurbindende bestanddelen per bak
2 — 60 g zuurbindende bestanddelen per bak
3 — 90 g zuurbindende bestanddelen per bak
De kalkgift werd voor de aanvang van de andijvieteelt toegediend. Als fosfaatgift werd voor de
andijvie 20 g dubbelsuperfosfaat per bak gegeven,
evenals voor de bonenteelt. Voor de slateelt werd
30 g dubbelsuperfosfaat toegediend. De resultaten
waren als in tabel 1, 2 en 3 staat aangegeven.
Het produktie-niveau van de diluviale zandgrond
was over het algemeen lager dan van de andere
grondsoorten. De invloed van de fosfaatgift was
bij de andijvie en de bonen vrij klein, bij de sla
was hij groter. De kalkgift had bij de andijvieteelt
een duidelijk gunstige invloed op de opbrengst.
Bij de herfstslateelt was deze nog belangrijker. Bij
de bonenteelt had de kalkgift geen invloed op de
opbrengst.
n. Stikstofniveauproejbij koolrabi
In het permanente bemestingswarenhuis is een proef
genomen met verschillende hoeveelheden stikstof
bij koolrabi, ras Roggli's Weisse Treib. De stikstofniveaus werden verkregen door 0, 2l/ 2 , 5 en 10
kalkammonsalpeter per are onder te spitten. De
plantdatum was 21 februari en de plantafstand
2 5 x 2 5 cm.
Omdat de knol moest worden aangevoerd, voorzien
van bladeren, werd per veldje het knollenaantal
en het gewicht aan knollen plus loof bepaald. Het
totaal gewicht gedeeld door aantal bepaalde het
gewicht per stuk. Van tien willekeurige knollen
werd het gewicht van knol en loof apart bepaald.
De samenvatting in tabel 1 onderaan geeft de gemiddelden.

Trappen
Faktoren

a

b
c

0

1

2

3

42,2
40,3
37,3

33,4
41,8
41,5

45,2

43,6

—

—

42,0

43,5

Tabel 2 Bonenin kg per bak (% m'2).
Trappen
Faktoren

a

b
c

0

1

2

3

1,18
1,13
1,17

1,06
1,18
1,12

1,12

1,27

—

—

1,17

1,17

Tabel 3 Herfstslain kg per 100stuks.
Trappen
Faktoren

a
b
c

0

1

2

3

13,8
12,3
9,2

10,7
13,6
13,4

13,9

13,4

14,2

15,0

Tabel 1
Gemiddeld over 10 knollen
N-cijfer

0,3
0,6
2,0
9,0

Knolgewicht
in grammen

Verhouding
knol :loof

59
113
122
126

1,18
1,20
1,34
1,43

Gemiddeld
gewicht
knol -f loof
in grammen
121
204
219
217
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Voor zowel het knolgewicht als het gewicht
knol -\- loof en de verhouding knol :loof bleek
bij wiskundige verwerking het stikstofeffekt zeer
betrouwbaar.
In het buitenland is men huiverig om stikstof te
geven aan koolrabi, omdat het de loofontwikkeling
zou bevorderen ten koste van de knol. Inderdaad
bleek in deze proef, dat stikstofbemesting de loofontwikkeling deed toenemen, de knol echter ontwikkelde zich relatief sterker.

Sla werd tweemaal als proefgewas genomen ; de
eerste keer in de winter en vervolgens in het voorjaar. De toevoegingen van landbouwpoederkalk,
dubbelsuperfosfaat of aardappelmeel hebben de
mangaanvastlegging in de grond aanvankelijk vertraagd. Met dubbelsuperfosfaat was dit in sterkere
mate het geval dan met landbouwpoederkalk en
aardappelmeel.

5. RELATIE TUSSEN WATERHUISHOUDING EN PLANTEVOEDING

o. Mangaanvastlegging in de grond
In een pottenproef werd de invloed nagegaan van
enkele faktoren op de mangaanvastlegging in de
grond. De volgende kwamen in de proef voor:

ii. Schadelijkheidvan verschillende zouten
Onderzoek naar de schadelijkheid van verschillende
zouten is voortgezet met als proefgewassen spinazie,
stambonen en herfstsla. De toegediende zouten
waren gips, keukenzout en kalisalpeter; het eerstgenoemde in drie hoeveelheden en de beide andere
in één hoeveelheid. De resultaten staan vermeld in
tabel 1.

a. Toevoeging van:
0 — geen
1 — 21/2 g landbouwpoederkalk per liter grond
2 — 11/2 g dubbelsuperfosfaat per liter grond
3— 2 g aardappelmeel per liter grond
b. Grondsoort
0 — zavelgrond
1 — kleigrond

Gipstoediening had op de opbrengst van sla geen
betrouwbare invloed; bij bonen en spinazie werd
dit wèl geconstateerd. Keukenzout werkte bij alle
drie gewassen nadelig. Kalisalpeter had op de
opbrengst van spinazie en bonen weinig invloed;
bij sla werd een betrouwbaar nadelige invloed
gevonden.

c. Mangaangijt
0 — geen
1 •— 300 mg mangaansulfaat per liter grond
Tabel 1

Grammoleculen per
oppervlakte
van 7V2 m 2

Zout

Spinazie
kg per m 2

Bonen
kg per m 2

Sla kg p e r
100 stuks

CaSÛ4 0
1

0

2,2

1,2

14,0

20

2,1

1,1

13,9

2

40

2,0

0,9

13,1

3

60

2,0

0,9

13,6

0

0

2,3

1

20

1,9

1,2
0,8

14,5
12,8

0
1

0

2,1
2,0

1,0

20

14,3
13,0

NaCl

KNOs
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Opbrengsten

1,0

opbrengst. De opbrengst van de herfstsla die na de
tomaten werd geteeld staat in tabel 2 vermeld.

h. Schadelijkheid van zout gietwater

Met de bedoeling om de schadelijkheid van zout
gietwater te onderzoeken werd een meerjarige proef
aangelegd, waarin de volgende Faktoren voorkomen:
a. Mengsel van zouten
0 — normaal leidingwater
1 — leidingwater met 670 mg zout per liter
2 — leidingwater met 1340 mg zout per liter
b.

Tabel 2 Produktie van sla en percentage gerande kroppen bij een teelt met verschillend zoutniveau.
% gerande kroppen

a.
b.
c.
d.

Keukenzout
0 — geen keukenzout
1 — 500 mg keukenzout per liter
2 — 1000 mg keukenzout per liter

c.

Watergift
0 — normale watergift
1 — 11/2 maal de hoeveelheid van normaal
gieten

d.

Bemestingsniveau
0 — normaal
1 — vrij hoog

Kg per 100 kroppen

Faktoren
0

1

2

0

1

2

20,2
20,6
20,0
20,2

19,8
19,8
19,6
19,4

19,3
18,9

27,6
16,7
33,2
30,4

30,6
35,1
28,0
30,9

33,7
40,3

—
—

—
—

De verhoging van het zoutgehalte van het gietwater veroorzaakte ook bij de sla een verlaging
van de opbrengst. Op het randen van de sla was
vooral het keukenzout van invloed.

c. Invloed van gechloreerd water op sla

Het onder faktor a. vermelde mengsel was samengesteld uit calciumchloride, magnesiumchloride,
magnesiumsulfaat, natriumsulfaat en natriumbicarbonaat. De mengverhouding van deze zouten werd
zo gekozen, dat de ionenverhouding van het oppervlaktewater in het Zuidhollandse Glasdistrict zo
dicht mogelijk werd benaderd. Als eerste gewas
werden tomaten geteeld. De opbrengst in kg per
plant was als in tabel 1 aangegeven.
Zowel de toediening van het zoutmengsel als de
toediening van keukenzout was nadelig voor de

Tabel 1 Produktie van tomaten, geteeld bij verschillend
zoutniveau.
Faktoren

0

1

2

a.
b.
c.
d.

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

3,7
3,6
3,6
3,5

3,3
3,5

—
—

In een pottenproef werd de invloed van gechloreerd water op sla nagegaan. Voor het gieten werd
leidingwater gebruikt met verschillende hoeveelheden chloorbleekloog. Aan restchloor was bij deze
behandelingen 0, 1, 3 of 9 mg per liter aanwezig.
De opbrengst van de sla is in onderstaande tabel 1
aangeduid in grammen per stuk.
Tabel 1 Opbrengst van sla in grammen per stuk.
Milligrammen
restchloor per liter
0
1
3
9

Grammen per stuk
158
152
144
126

Het kropgewicht was lager naarmate het gehalte
restchloor hoger was. Bij 3 en 9 mg restchloor per
liter traden bovendien vergiftigingsverschijnselen
op, die overeenkwamen met die van chloraatschade.
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d. Toepassingvan Volmatic druppelbevloeüng

De planten, die door middel van deze druppelbevloeiing van water werden voorzien, gaven een
In een paprikateelt werd een oriënterende verge- meeropbrengst van 2 6 % . Het druppelbevloeiingslijking gemaakt tussen het Deense systeem van systeem heeft zeer goed voldaan, mede door het
druppelbevloeüng — Volmatic — en gieten met gebruik van leidingwater. Hierdoor werd in de
de slang.
druppelslangetjes geen hinder ondervonden van
Het Deense systeem werkt met p.v.c.-slangen, voor- verstopping. Het is dan ook gewenst dit systeem
zien van een klein slangetje vanuit de hoofdslang nog eens te beproeven in de praktijk bij gebruik
naast elke plant (om de 50 cm).
van minder schoon gietwater.

64

KLIMAAT EN KASMILIEU
Pag.
Ventilatie en buistemperatuur, Th. Strijbosch
1. Metingen van bladtemperaturen met behulp van thermo-elementen .

67
.

.

.

71

2. Glasvervuiling

71

3. Schermmaterialen

71

TEELT
Nieuwe opkweekmethoden van sla, A. P. van der Hoeven en V a . Barendse .

.

.

Het vervroegen van bijgewassen, D. de Ruiter
1.
a.
b.
2.
a.
b.
c.
d.
e.

73
79

f.
g.
h.
i.

Teeltwijze van tomaten
Entproeven met Solanaceeën
Enten van virustolerante tomaterassen op onderstam K.K
Teeltwijze van komkommer
Enkele snoeimethoden en plantafstanden bij vroege komkommer
Temperatuurregime bij vroege stookkomkommer
Invloed van vruchtgewicht op aantal geoogste komkommers
Teelt van komkommers in vier rijen per 3 m-kap
Teeltonderzoek van komkommers in rechtopgaande rijen in combinatie met verschillende snoeimethoden en plantafstanden
Invloed van milieufaktoren op de geslachtsbepaling
Bladsnoei bij komkommer
Invloed op komkommerbloemen van stikstofgehalte in de voedingsoplossing . .
Temperatuur en gietwaterhoeveelheden bij herfstkomkommer

3.
a.
b.
c.
d.
e.

Teeltwijze van overige vruchtgewassen
Invloed van strobalen en broeiveuren op vroegheid van paprika
Invloed van licht en CO2 op groei en ontwikkeling van paprika
Plantafstanden en snoeisystemen bij Ogenmeloen
Zaaidata en belichting bij opkweek van Ogenmeloen
Enten van meloenen op verschillende onderstammen

4.
a.
b.
c.

Teeltwijze van sla
Opkweekmethoden bij sla
Invloed van doorspoelen van gestoomde grond op herfstsla
Vergelijking van perspotmaten en opkweekmethoden bij herfstsla

93
94

5.
a.
b.
c.
d.

Teeltwijze van overige groentegewassen
Andijvie in de herfst
Teelt van bleekselderij onder glas
Zaaitijden en -methoden bij kroot
Invloed van zaadgrootte bij radijs

95
95
95
95
95

6.
a.
b.
c.
d.

Teeltwijze van fruit
Teelt van Muscaatdruiven
Black Alicante op verschillende onderstammen
Teelt van perziken
Teelt van pruimen

7. Teeltwijze van bloemen en bloembollen
a. Plantafstanden en koolzuurgas bij anjer

83
83
83
83
83
84
85
85
85
87
87
88
88
90
90
90
91
91
92
93
93

96
96
96
97
97
97
97

65

KLIMAAT EN KASMILIEU

Ventilatie en buistemperatuur
Th. Strijbosch

Van de temperatuurproeven bij tomaten is het
Proefstation de laatste jaren overgegaan op kasklimaatproeven. Dit betekent dat de proeven niet
gericht zijn op een enkele faktor, bijvoorbeeld
temperatuur, maar dat de gezamenlijke invloed van
verschillende faktoren wordt onderzocht voorzover
ze betrekking hebben op het klimaat in de kas.

warmteaanvoer via de buizen en warmteverlies
naar buiten is dus hoofdzakelijk een luchtbeweging
vanaf de verwarmingsbuizen door de kasruimte
naar de buitenwanden. De temperatuur van de
verwarmingsbuizen die een betrouwbare maat is
voor de warmtebeweging kan wellicht tevens als
maatstaf dienen voor de luchtbeweging in de kasruimte.
*

Van de inzichten die door deze, nog schaarse proeven zijn verkregen, volgt hieronder een korte
samenvatting.

Luchtbeweging

De temperatuurregeling zoals deze in de tuinbouw
onder verwarmd glas wordt doorgevoerd, is gebaseerd op het constant houden van de ruimtetemperatuur in de kas. De warmteaanvoer vindt
plaats door de verwarmingsinstallaties, in casu
normale buisverwarming. De warmteverliezen worden veroorzaakt door klimatologische omstandigheden buiten de kas, zoals temperatuur, wind,
neerslag e.d. Bij constante ruimtetemperatuur is
het verschil tussen warmteaanvoer en warmteverlies
constant. Dit betekent dat warmteaanvoer en
warmteverlies onder die omstandigheden aan elkaar
gelijk zijn, zodat het warmteverlies kan worden
afgeleid van de temperatuur van het water in de
buizen. Verplaatsing van warmte binnen de kasruimte wordt maar voor een klein gedeelte veroorzaakt door straling en geleiding en gebeurt
grotendeels door luchtcirculatie. De warmtebeweging die in een kas ontstaat ten gevolge van

Luchtbeweging is in de glastuinbouw een belangrijke faktor, omdat hierdoor het transport wordt
verzorgd van warmte, C 0 2 , waterdamp, zuurstof
e.d. De verwarmde lucht stijgt op vanaf de verwarmingsbuizen naar de nokruimte van de kas. Via
het kasdek ontwijkt dan de meeste warmte naar buiten, hetzij door geleiding hetzij door ontwijking van
warme lucht via kieren en luchtraamopeningen. In
verband hiermee is het gewenst dat verwarmingsbuizen zo kort mogelijk bij de grond worden gelegd. De luchtbeweging reikt vanaf de grond door
de hele kasruimte naar de nok van de kas. Ook is
een goede verdeling van verwarmingsbuizen over
het grondvlak belangrijk. Daarbij moet er naar
worden gestreefd dat alle planten zo veel mogelijk
dezelfde positie innemen ten opzichte van de verwarmingsbuizen, zodat de luchtbeweging vanaf de
buizen naar de nok alle planten in dezelfde mate
beïnvloedt.
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Vochttoestand

Afb 1 De aanvankelijk gebruikte automatische schakelappar•atutf/.

Met warme lucht die uit een kas ontwijkt, wordt
ook een hoeveelheid waterdamp afgevoerd. Een
ander deel van deze waterdamp verdwijnt uit de
kaslucht doordat ze condenseert bij warmteverlies
door geleiding via het glasdek. Gekoppeld aan
warmteverlies ontstaat dus een verlies aan waterdamp waardoor de luchtvochtigheid in de kas afneemt. Verhoging van luchtvochtigheid in een kas
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verdamping van het gewas en voor een klein gedeelte door
de verdamping van vocht uit de grond. De relatieve luchtvochtigheid van de buitenlucht is bij
de stooktomateteelt meestal van ondergeschikt belang, omdat door opwarming van deze lucht het
niveau van relatieve luchtvochtigheid in de kas tot
lage waarden daalt. De genomen proeven wijzen
uit, dat iedere beperking van verdamping in welke
vorm ook, een daling van relatieve luchtvochtigheid
tot gevolg heeft. Dergelijke beperkingen zijn:
weinig licht, gering bladoppervlak, aantasting van
het gewas door virus e.d., vermindering van vochtopname door knol, kurk, of vochtgebrek in de
grond. Daarnaast is gebleken dat elke versterking
van afvoer, zoals hoge buitentemperatuur, veel wind
e.d. eveneens een verlaging van de luchtvochtigheid in de kas tot gevolg heeft. Gezien het nauwe
verband tussen warmteverlies, luchtbeweging en
waterdampverlies kan de afvoer van waterdamp uit
een kas, zeker bij benadering, worden herleid tot
het niveau van buistemperatuur.

Buisregeling
In de proeven waaraan het bovenstaande is ontleend was de werking van verwarming en ventilatie gebaseerd op de mate van afvoer (warmteverliezen, luchtbeweging, vochtverliezen). Hiervoor
werd het niveau van buistemperatuur gebruikt als
maatstaf. Bij lage buistemperaturen werd geventi-

Afb. 2 Meetleidingen voor temperatuurcontrole
proefkas.
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in

Afb. 3 Een mogelijkheid is aanwezig de installatie op
handbediend te zetten.

leerd, om de dan geringe afvoer te vergroten. Bij
hoge buistemperaturen (sterke afvoer) bleven de
ramen onder alle omstandigheden gesloten. Uitgaande van de werkwijze in de praktijk werd geventileerd als de buistemperatuur bij donker weer
beneden 60° C, bij zonnig weer beneden 50° C
kwam. Deze werkwijze houdt het streven in naar
een sterkere afvoer bij donker weer dan bij zonnig
weer. Hiertegenover staat bij donker weer een geringere vochtproduktie omdat de plant bij weinig
licht minder verdampt. Bij zonnig weer daarentegen wordt de afvoer beperkt, terwijl de vochtproduktie door de sterke verdamping dan juist
groot is. Deze manier van regelen heeft er dan ook
toe geleid dat in de proef de relatieve luchtvochtigheid bij donker weer ongeveer 6 5 % heeft bedragen, terwijl bij zonnig weer waarden zijn bereikt tussen 7 5 % en 8 5 % . Gezien de zeer goede
resultaten die in de proef maar ook in de praktijk
met deze werkwijze zijn bereikt, is de indruk versterkt dat hiermee de juiste richting is gekozen.
Welke processen in de plant zelf op deze wijze
worden beïnvloed is nog niet onderzocht. De veronderstelling ligt voor de hand, dat bij zonnig weer
toename van de verdamping wordt tegengewerkt
door de verhoging van de luchtvochtigheid, terwijl
voor donker weer aan het tegenovergestelde wordt
gedacht. Daardoor worden voor de plant de variabele invloeden van het klimaat afgevlakt, hetgeen
een regelmatiger ontwikkeling mogelijk maakt.

voor praktijkgebruik zal worden gerealiseerd is
nog een open vraag. Naast de buistemperatuur die
in bovengenoemde proeven als maatstaf is gebruikt
voor de automatische apparatuur, kunnen ongetwijfeld ook andere regularisatie-bases worden gevonden. De keuze hierin wordt hoofdzakelijk bepaald
door regeltechnische en economische faktoren.

Een vaststaande conclusie is dat naast de luchttemperatuur ook de luchtbeweging en de vochtafvoer
niet alleen essentiële, maar ook regelbare faktoren vormen voor de glastuinbouw. Op welke
wijze een automatische regeling van deze faktoren

Afb. 4 Een elektromotor zorgt voor aandrijving van de
luchtramen.
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Afb. 5 De zgn. terugmelder die controleert boe ver de
luchtramen open staan.

Afb. 6 Dit is het uiteindelijke doel.

70

1. METING V A N BLADTEMPERATUREN
MET BEHULP V A N
THERMO-ELEMENTEN
Omdat de meetnauwkeurigheid van het thermoelement groter is naarmate zijn omgeving kleiner is,
werden thermokoppels aangeschaft samengesteld
uit de koper-constantaan-combinatie met een draaddikte van 0,08 mm. Het is bekend dat de temperatuurverschillen per blad nog vrij groot kunnen
zijn. Daarom werden de thermokoppels in series
van vijf op één blad geplaatst. Van zo'n serie werd
dan de gemiddelde temperatuur gemeten. De koppels werden met geperforeerd kleefband zodanig
op het blad bevestigd dat de las tegen het blad
werd gedrukt doch in de opening van de perforatie
bleef. Het blad werd dus ter plaatse niet door
kleefband afgesloten. De meetgegevens van tomatebladeren waren desondanks zo heterogeen, dat een
nadere bestudering van materiaal en condities
noodzakelijk is. Omdat van elk meetpunt maar één
keer per ± 7 min. de temperatuur kon worden
gemeten, hadden plotselinge veranderingen van
temperatuur een zeer ongunstige invloed op de
vergelijkbaarheid der cijfers. Door middel van snellere registratie zal ook een duidelijker inzicht
kunnen worden verkregen.

2. GLASVERVUILING

Het onderzoek naar glasvervuiling met behulp van
apparatuur waarin glaasjes worden geschoven, werd
voortgezet.
Ook dit jaar bleek, dat hoe steiler de glashelling
was hoe minder vuil op het glas achter bleef. De
verschuilen naar windrichtingen bleken niet betrouwbaar. Tussen standplaatsen onderling waren
de verschillen zó wisselvallig dat hierin geen lijn
te ontdekken viel. De vele regens hebben het
onderzoek dit jaar wel zeer bemoeilijkt.

3. SCHERMMATERIALEN

Dit jaar werd begonnen met het onderzoek naar
middelen waarmee glas wordt geschermd. Hierbij
bleek er tussen de middelen onderling een groot
verschil wat regenvastheid betreft. Een nadeel van
de middelen met grote regenbestendigheid is dat
ze met glaswasmiddelen ook zeer moeilijk zijn te
verwijderen.
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/!ƒ£. 2 Invloed van de rochttoestand ran de grond op de iteming ran ïngehuld zaad.
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Nieuwe opkweekmethoden van sla
A. P. van der Hoeven en Va. Barendse

Voor de teelt van glassla werd omstreeks 1955 vrij
algemeen „losse" plant gebruikt. Hiertoe werd
ruim gezaaid op een zaaibed (platglas), waarna
rechtstreeks werd geplant op de bestemde plaats.
In enkele gevallen werd ter plaatse gezaaid. Na
opkomst van de planten paste men dunning toe.
Toen de sla-perspot in gebruik kwam was dit een
verbetering omreden van oogstzekerheid. Alleen
voor de volledig koude voorjaarsteelt bleef men de
voorkeur geven aan het gebruik van losse plant.

zijn. In perioden van warm weer viel de kieming
van dit ingehulde zaad meestal erg tegen. Maar
de planten die direkt in de pot zijn gezaaid, worden
minder in groei gestoord en zijn sneller oogstbaar.
Een en ander was aanleiding om nader onderzoek
in te stellen naar deze methode van plantopkweek ;
te meer, omdat van de zijde van de praktijk belangstelling bestond.

Resultaten van kiemproeven
Perspotplant is namelijk gevoeliger voor vorst dan
losse plant. Bij gebruik van perspotplanten wordt de
slainzaaikistjes of op een zaaibed gezaaid, verspeend
in perspotjes en later op de bestemde plaats uitgezet. Het poten van de sla in de perspotjes is
nogal arbeidsintensief. Het moet namelijk zeer
nauwkeurig worden uitgevoerd, wat niet bevorderlijk is om vlot te werken. Deze faktoren waren
oorzaak dat enkele grote bedrijven gingen zoeken
naar een eenvoudiger methode van sla opkweken.
Men ging hierbij uit van ervaringen, vooral uit
Amerika bekend, met het gebruik van „ingehuld"
zaad ; ook wel pillenzaad genoemd. Dit werd
rechtstreeks in de perspot gezaaid. In 1965 namen
ook enkele tuinbouwstudieclubs proeven met ingehuld zaad. De resultaten waren nogal uiteenlopend.
Veelal was de opkomst onvoldoende. Vooral tussen
de gebruikte rassen kwamen grote verschillen voor,
waarbij het opkomstpercentage varieerde van 30 tot
85. Hierbij bleek o.m. het weer van invloed te

In de proeven werd steeds zowel ingehuld als overjarig normaal, dus onbehandeld zaad gebruikt. Na
enkele oriënterende proefjes met zaad in perspotten werd op een kiemtafel de kiemkracht en de
-snelheid van dit zaad bepaald.
De verkregen resultaten van twee rassen uit één
van de kiemproeven staan vermeld in tabel 1.
Uit deze tabel blijkt, dat het gebruikte normale
zaad zeer goed kiemde, maar dat het ingehulde
zaad dit onvoldoende en vooral bij het ras Deciso
te ongelijk deed. In de hierop volgende kiemproef
werden zaden opgenomen, waarvan het omhulsel
was verwijderd en werden zaden op een laagje van
de omhulselsubstantie gelegd. Dit werd gedaan om
na te gaan waarom de ingehulde zaden minder
goed kiemden. In tabel 2 is het verloop van de
kieming per behandeling weergegeven.
Uit deze proef bleek dat ook het zaad in het omhulsel goed is van kwaliteit en dat de substantie
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Tabel 1 Aantal gekiemde zaden per kiemdalum.
Ingezet: 18-5-1966:100 zaden per ras en per behandeling.
Temperatuur: 17°-19° C.
Rapide

Deciso

Datum
Normaal
zaad
20-5
23-5
24-5
25-5
26-5
27-5
Totaal

Ingehuld
zaad

Normaal
zaad

Ingehuld
zaad

86
14

3
81

80
18

_

—
—
—
—

—
—
—

—
—
—
—

64
5
2
2
1

100

85

98

74

1

Tabel 2 Aantal gekiemde zaden per kiemdatum.
Kas: Proejtuins Blackpool. Ingezet: 4-8-1966: 100 zaden
per behandeling.

Datum

8-8
9-8
10-8
11-8
12-8

Normaal

Ingehuld

Omhulsel
verwijderd

97

43
7
10
3

100

—
—
—
—

—
—
—

Normaal zaad
op de
omhulselsubstantie
99
1

—
—
—

nagegaan of de vochttoestand van de potgrond van
invloed is op de kieming. Bij vergelijking van
meer of minder vochtige potgrond werd duidelijk,
dat juist natte potgrond ongunstig is voor dit zaad.
De iets vochtig gemaakte grond bewerkstelligde
de beste opkomst. Deze verschillen zijn op afbeelding 1 duidelijk waarneembaar.
Vooral tijdens warm weer was de opkomst in natte
potgrond zoals met een handpers wordt verwerkt,
veel slechter dan in wat drogere grond. De substantie om het zaad heeft een sterk wateropnemend
vermogen, zodat de grond maar matig vochtig behoeft te zijn.
Praktijkomstandigheden
Op bedrijven waar machinaal potten worden geperst, gebruikt men nu met succes ingehuld zaad,
maar daar waar men een handpers gebruikt komen
moeilijkheden naar voren. Met een handpers wordt
zeer natte grond verwerkt, terwijl bij machinaal
persen de grond veel droger blijft en daardoor ook
beter van structuur. Het is in het afgelopen jaar
duidelijk geworden dat de faktor vocht een grote
rol speelt. Zodoende moet voor het zaaien gestreefd
worden naar een juiste vochttoestand van de persgrond. Helaas is het zeer moeilijk om met een
handpers drogere grond te verwerken. Wel kan
men er voor zorgen dat het teveel aan vocht in de
perspot snel uitzakt door de potten op een minder
vochtige bodem te plaatsen en de zaden pas een
dag na het persen in de potten te leggen.
Onbehandeld slazaad stelt minder hoge eisen

Totaal

97

63

100

100

waarmee de zaden worden behandeld niet direkt
kiembelemmerend werkt.
De oorzaak van de slechte kieming moest dus waarschijnlijk worden gezocht in het milieu rondom
het kiemende zaad. Hierbij wordt van de veronderstelling uitgegaan dat de gasuitwisseling door het
omhulsel onvoldoende is. Wanneer de zaden nat
worden blijft het omhulsel als een brei-achtig
laagje om het zaad liggen. Van zaden die minder
vochtig worden valt het omhulsel in delen uiteen
en komt het zaadje vrij te liggen. Eveneens werd
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Het inhullen van slazaad heeft tot doel om het zaad
beter hanteerbaar te maken en dit is ons inziens het
enige voordeel. Het laten inhullen brengt enig
risico met zich mee. Vandaar dat in de opkweekproeven ook steeds onbehandeld zaad werd opgenomen. Wanneer hierbij werd uitgegaan van goed
kiemkrachtig, onbehandeld, overjarig slazaad werd
steeds een goede opkomst verkregen. Het is bekend
dat vers gewonnen slazaad vooral onvoldoende
kiemt bij hoge temperatuur, vandaar dat voor rechtstreeks in perspotten zaaien geen vers slazaad kan
worden gebruikt. Is het slazaad enkele maanden
oud, dan behoeft men in dit opzicht geen moeilijkheden te vrezen. In tegenstelling tot het ingehulde

zaad moet het normale zaad juist flink vochtig
worden na het zaaien (zie afb. 2).
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Ervaringen met onbehandeld zaad in de praktijk
Op tal van bedrijven is, in de herfst van 1966,
proefsgewijs en op enkele bedrijven op grote schaal
rechtstreeks in perspotten gezaaid. Hiervoor werd
meestal het zogenaamde gegradueerde zaad gebruikt. Dit is grof slazaad van een hoge kiemkracht.
Over het algemeen werden de potten na het zaaien
afgedekt met het plastic en/of papier. Hierdoor
verkreeg men een gelijkmatige opkomst en mooi
plantmateriaal. Wanneer het plastic te vroeg en
vooral op een warme dag werd verwijderd, vielen
de plantjes weg, omdat ze nog onvoldoende wortels
hadden gevormd. Het was het beste om de plasticafdekking tegen de avond weg te halen. Ook te
lang afdekken is nadelig, omdat onder het plastic
de plantjes té welig groeien.
Andere methode, andere zorgen

Afb. 2 Hei broezen en afdekken met plasticdoek van
perspotten met ingehuld zaad is vooral bij warin weer
nadelig. Bij het gebruik ran normaal zaad zijn deze maatregelen '.{'el gewenst.

Wanneer de zaden de vochtige grond onvoldoende
raken of wanneer de persgrond aan de droge kant
is (machinaal persen), is bevochtiging door broezen
na het zaaien nodig. Zowel in de proeven als in de
praktijk werd ondervonden, dat afdekken met
plasticdoek gunstig werkte. Alleen bij hogere temperaturen was het noodzakelijk om over het plastic
papier te leggen teneinde verbroeiing tegen te gaan.

Op bedrijven waar de kasgrond vooraf niet was
gestoomd werd soms veel schade ondervonden ten
gevolge van vraat door slakjes en bodeminsekten,
o.a. aardrupsen. Men ondervindt hiervan méér
schade dan wanneer de planten in perspotten
worden verspeend. Vooral onder het plasticdoek
werden in korte tijd soms veel kiemende plantjes
opgevreten. Als er niet gestoomd is, zal men hiertegen extra maatregelen moeten treffen om schade
te voorkomen.
Bij warm weer tijdens de opkweek droogt de perspot en vooral een kleine gemakkelijk uit. Het is
gewenst om een 5 x 5x 5 cm pot te gebruiken, omdat deze relatief minder uitdroogt en de planten na
zaaien langer in de perspot staan dan bij verspenen.
Bij te sterke uitdroging zal het nodig zijn om één
of meer keren te broezen, omdat anders de groei
van de planten voor het uitplanten te veel wordt
afgeremd.
Hoewel in vele gevallen ook tijdens warm weer in
augustus en begin september een hoog percentage
goede planten werd verkregen, zal het in het algemeen niet raadzaam zijn om in die periode rechtstreeks in de perspot te zaaien : de kieming kan
onvoldoende zijn, het zaad kan verbroeien en de
potten drogen te sterk uit. Na half september zijn
de omstandigheden meestal beter. Ook dan nog zal
men bij warm weer moeten trachten de temperatuur
in de kas zo laag mogelijk te houden.
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Van zaaipen tot vinger
Om het normale zaad beter te kunnen hanteren
werd door het I.T.T. te Wageningen de zaaipen
geconstrueerd. Met behulp van dit apparaat worden
de zaadjes één voor één op de potten gelegd. Hoewel deze zaaipen goed werkt, werd toch gezocht
naar een eenvoudiger en goedkoper hulpmiddel
voor deze zaaimethode. Een stukje dik draad, waarvan de punt was platgeslagen en iets gebogen
bracht de oplossing (zie afb. 3).
Door deze punt op de perspot te drukken, wordt
deze vochtig en kan een slazaadje opnemen, doordat dit aan de vochtige punt blijft kleven. Deze
methode wordt al op veel bedrijven met succes toegepast. Ze werkt prettig en vrij snel. Ook bereikt
men resultaten door met de vingertop de zaadjes
op te nemen en op de potten te drukken. Beide
manieren van zaaien voldoen minstens even goed
als de zaaipen en het is dus niet nodig zo'n duur
apparaat aan te schaffen.

Afb. 3
In perspot zaaien
met behulp rail een
slijt traarvan de punt
iets is gebogen en

afgeplat.

16

Mogelijkheden tot mechaniseren en
automatiseren
Een van de belangrijkste voordelen van het rechtstreeks in de perspot zaaien is de arbeidsbesparing.
Toch is het één voor één leggen van zaadjes nog
een vrij omslachtig werk (zie afb. 4 ) . Voor het
ingehulde zaad wordt op enkele grote bedrijven
gebruik gemaakt van een apparaat waarmee 18 zaden tegelijk kunnen worden gelegd. Men werkt
zodoende zeer snel en plezierig. Ook is er al een
pottenpersmachine, die tevens geheel automatisch
de ingehulde zaden in de potten deponeert.
Eveneens bestaat de mogelijkheid om grotere aantallen normale zaden tegelijk te zaaien. De ontwikkeling gaat zeer snel en het is zelfs denkbaar,
dat in de toekomst met een precisie-zaaimachine
ter plaatse wordt gezaaid. W e staan in dit opzicht
nog aan het begin van die ontwikkeling.

Afb. 4 Voor de grotere bedrijven is het run behing dat de iverkzuamheden zo volledig mogelijk geautomatiseerd
worden. Hier worden de zaden nog één voor één m de polten gelegd.

11

Het vervroegen van bijgewassen
D. de Ruiter

In de tuinbouw is van oudsher al getracht om met
behulp van alle mogelijke middelen de produkten
te vervroegen of ze op andere dan normale tijden
op de markt te brengen.
De belangrijkheid van het vervroegen van hoofdgewassen zoals tomaten en komkommers en het
verschuiven van de teelt, zoals bij sla, is in de loop
van de laatste jaren wel bewezen.
De mogelijkheid om een groot deel van het jaar
sla en tomaten te oogsten onder glas en het gehele
jaar door komkommers aan de markt te brengen
heeft de tuinbouw al grote voordelen opgeleverd.
Ook is een „jaarrond" teelt in de bloemensektor
niet vreemd meer en biedt vele voordelen. Evenals
bij de hoofdteelten wordt hieraan de laatste jaren
ook aandacht besteed bij gewassen als andijvie,
radijs, snijbonen, enzovoort.
Het vervroegen van een teelt of verschuiven naar
een andere periode gaat in het algemeen gepaard
met werken onder minder gunstige omstandigheden, dan welke voor die teelt geëigend zijn.
Meestal moeten bijzondere voorzieningen worden
getroffen om een teelt buiten de normale groeiomstandigheden tot een goed einde te brengen.
Nieuwe rassen moesten hiervoor ontwikkeld worden, extra belichting of verduistering moesten
periodiek worden toegepast, andere warmtehoeveelheden, al of niet in combinatie met koolzuurgas,
waren nodig en welke andere teeltmaatregelen al
niet, zoals luchten, plantafstanden, enz.
Al deze extra of gewijzigde teeltmaatregelen vragen

van de tuinder meer teelttechnische kennis, omdat
het toepassen hiervan onder minder goede teeltomstandigheden moeilijker is.
Ook zullen door deze bijzondere maatregelen de
teeltkosten en soms zelfs in belangrijke mate worden vergroot. Bovendien is de produktie in het
algemeen lager dan onder meer normale omstandigheden.
Mede hierdoor is een vervroegde- of een verschoven teelt niet erg gewild, maar de meestal hogere
prijzen voor het eindprodukt kunnen zo'n teelt toch
weer aantrekkelijk maken.
Door het aanpassen van de rassenkeuze, de gewenste teeltmaatregelen en de nodige hulpmiddelen, afhankelijk van het te telen gewas, kunnen
de voorwaarden voor een teelt onder minder
gunstige omstandigheden sterk worden verbeterd.
Een belangrijk punt hierbij is dat de hulpmiddelen
in de juiste verhouding tot elkaar en onder de
meest gunstige omstandigheden worden gebruikt.
Bijvoorbeeld het geven van C 0 2 zal niet het gewenste succes meer hebben wanneer dit toegepast
wordt bij een zeer geringe lichthoeveelheid of bij
een zeer lage temperatuur. Evenzo zal het geven
van C 0 2 bij weinig licht en een zeer hoge temperatuur voor een bepaald gewas niet het gewenste
resultaat opleveren. Knolgewassen, o.a. radijs en
kcolrabi zullen hierbij veel blad ontwikkelen en de
knolvorming zal sterk worden vertraagd ; bladgewassen zoals spinazie, sla, andijvie zullen een te
welige groei vertonen. En aangezien de lichtsterkte
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Aß. 1
Bij radijs geejt
koolzuurgas een
vervroeging van
de oogst.

in de late herfst- en wintermaanden doorgaans zeer
gering is, zullen het geven van CO., en de temperatuur hieraan aangepast moeten worden. Extra
belichting zou hierin wat verbetering kunnen brengen, maar aangezien dit meestal economisch niet
verantwoord is, zal dit overwegend achterwege
blijven.
Worden de hulpmiddelen echter in een goede verhouding tot elkaar en onder juiste omstandigheden
toegepast, dan is een vervroeging of een verschuiving van de teelt goed te realiseren.
Zo is ook op het juiste tijdstip toepassen van deextra voorzieningen, het verduisteren, belichten of
afdekken van gewassen belangrijk.
In proeven werd dan ook met succes bij verschillende „kleine" gewassen een vervroeging van de
oogst verkregen. Bij radijsproeven die op 28 oktober en 5 november waren gezaaid en waarbij regel-
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matig na de opkomst van de planten koolzuurgas
was gegeven, kon de eerste radijs respectievelijk
18 januari en 13 januari worden geoogst. Waar
geen koolzuurgas was gegeven was dit respectievelijk 13 en 7 dagen later.
De temperaturen werden aangepast aan de bestaande lichthoeveelheden. Door het geven van
koolzuurgas, verkregen door het verbranden van
petroleum in het eerste geval en door aardgas in
het tweede, lag de gemiddelde temperatuur in deze
kas, 1,5° tot 2,5° C hoger dan in de kas waar geen
koolzuurgas werd gegeven.
Zodra de temperatuur voor dit gewas in de kas met
koolzuurgas door weersomstandigheden hoger opliep dan in de kas zonder koolzuurgas, werd er
gelucht en de koolzuurgastoediening' achterwege
gelaten.
Ook koolrabi leent zich goed voor een vervroeging.

De bladontwikkeling, die zou ontstaan bij gebrek
aan licht in de korte dagen kan door het geven
van koolzuurgas worden tegengegaan.. De temperatuur kan dan een paar graden hoger worden
gehouden, dan wanneer geen koolzuurgas wordt
toegediend. Juist door deze enkele graden verhoging van temperatuur blijft het gewas beter doorgroeien.
In een proef werd op 13 september gezaaid en op
28 oktober uitgepoot in de kas; de planten waren
opgekweekt in perspotten. Op 11 november werd
gestart met het geven van koolzuurgas. Geoogst
werd op 10 maart. Van de knollen, waaraan kool-

zuurgas was toegediend, had 6 1 % een diameter
boven de 6l/2 cm, van die welke geen koolzuurgas
was gegeven had 4 7 % deze diameter.
Ook van snijbonen is in proeven de laaste jaren
met succes de teelt vervroegd. Hierbij hadden goede
teeltmethoden, waartoe gerekend temperatuur,
luchtvochtigheid en vochtigheid van de grond meer
invloed op de groei van het gewas dan de gift van
koolzuurgas. Hiermee werd geen extra vervroeging
verkregen.
De temperatuur was als regel gemiddeld maximaal
rond 25° C en gemiddeld minimaal 14° C. Op
een goede vochtvoorziening in de grond werd

Afb. 2
Met de geschikte
rassen is een zeer
vroege teelt van
snijbonen mogelijk.
Een licht genas
is dan gewenst.
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nauwkeurig gelet evenals op de luchtvochtigheid.
Werd een droge, zonnige dag voorspeld, dan werd
's morgens vóór de temperatuur opliep in de kas,
een korte tijd geregend, naargelang de vochtigheid
van de grond het toeliet.
In proeven in 1965 en 1966, waarbij respectievelijk
op 12 en 4 februari werd gepoot, werden de
eerste peulen op respectievelijk 2 april en 23 maart
geoogst. Ondanks dat in een apart gedeelte in
februari 22 dagen lang met een gemiddelde tijdsduur van 5 uur per dag en in maart 18 dagen met
een gemiddelde tijdsduur van 3^2 u u r P e r dag
koolzuurgas werd gegeven, is hiervan geen oogstvervroeging waargenomen.
Eind april was er gemiddeld geoogst ongeveer 1 kg
per m2 in 1965 en 1,3 kg in 1966.
Met het toedienen van koolzuurgas, werden ook bij
andijvie goede resultaten verkregen. Hierbij was de
temperatuur doorgaans 1° à 2° C hoger dan in de
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kas zonder koolzuurgas. Van een quantum op
20 oktober gepoot kon op 5 maart worden geoogst.
Ondanks dat bij de andijvie, waaraan koolzuurgas
was toegediend, het percentage afval aan gele en
dode bladeren wat groter was, dan bij die uit de kas
waar geen koolzuurgas was gegeven, lag het gemiddeld kropgewicht toch 6% hoger.
Een ander hulpmiddel voor vervroeging van andijvie is het gebruik van perspotten. Voor een proef
hiermee werd er op 18 september gezaaid, een
gedeelte van de planten in perspotten opgekweekt,
en op 20 oktober in het warenhuis uitgepoot. De
oogst op 18 maart vertoonde een 10% hogere opbrengst van de potplanten dan van de losse planten.
Bij deze proef werd niet gestookt en geen koolzuurgas gegeven. Een enkele keer daalde de temperatuur
tot een paar graden beneden het vriespunt. Overwegend lag de minimumtemperatuur tussen 0° en
5°C.

1. TEELTWIJZE V A N TOMATEN
a. Entproeven met Solanaceeïn

Ook in het afgelopen jaar werd het onderzoek
voortgezet om na te gaan welke entcombinaties
mogelijk zijn binnen de familie der Solanaceeën en
of het vergroeien tussen ent en onderstam verband
houdt met de familie-verwantschap.
De proef werd opgezet met een dertigtal Solanaceeën voor onderstam, terwijl tomaten, aubergines,
pepers, paprika's en S. capsicastrum werden gebruikt als enten. Van elke combinatie werden 10
planten geënt volgens de spleetentmethode, waarvan vijf in een koude kas werden uitgeplant. De
ontwikkeling van de enten werd regelmatig beoordeeld.
Zeer vele van de geënte paprika's en pepers stierven
vroegtijdig af, terwijl de vergroeiing van ent en
onderstam slecht verliep.
De ontwikkeling van tomaten geënt op S. tomatillo
161 en S. dulcamara 1. var. pseudopersicum 175
was goed tot matig vergeleken met ongeënte tomaten.
Aubergines geënt op S. tomatillo 161 groeiden zeer
goed ; Aubergines geënt op S. sp. 201 en S. variabile M 186 gaven een mindere gewasontwikkeling
te zien vergeleken met ongeënt.
S. capsicastrum geënt op S. variabile M 186 en S.
sp. 199 groeide matig tot slecht.
b. Enten van virustolerante tomaterassen op
onderstam K.K.

Het afgelopen jaar werd er onderzoek verricht met
virustolerante rassen geënt op onderstam K.K. met
het oogmerk, na te gaan of er minder virusaantasting optreedt als deze worden geënt op een kurkwortel- en wortelknobbelaaltjes-resistente onderstam vergeleken met ongeënte tomateplanten. Deze
proef werd met de navolgende objekten uitgezet:
1. Moneymaker geënt op onderstam K.K.
2. Supercross geënt op onderstam K.K.
3. Virocross
geënt op onderstam K.K.
4. Virocross
ongeënt.
Op 8 maart werden de onderstammen gezaaid en
wel een mengsel van Anahu x Lycopersicum hirsutum, en drie dagen later de enten. Dit entmateriaal

werd tweemaal verspeend, waarna het enten volgens de afzuigmethode plaatsvond op 15 april.
De planten werden eind april in een koude kas
uitgezet.
Tijdens de teelt werden er standcijfers gegeven voor
de gewasontwikkeling. Supercross en Virocross
gaven de beste ontwikkeling te zien als geënt v/as
op onderstam K.K. Bij alle beoordeelde planten
werd een virusaantasting geconstateerd.
De opbrengst werd bepaald door de vruchten elke
oogstdatum te tellen en te wegen. Virocross, ongeënt, gaf een betrouwbaar lagere opbrengst dan
de overige objekten, die onderling niet verschilden.
Moneymaker, geënt op onderstam K.K., gaf een
hoger gemiddeld vruchtgewicht dan de overige objekten. Er was geen verschil in gemiddeld vruchtgewicht bij Supercross en Virocross geënt op
onderstam K.K., terwijl ongeënt lager was vergeleken met geënt.
Aan het einde van de teelt werden de wortels
beoordeeld op aantasting van kurkwortel en wortelknobbelaaltjes. Alleen bij de ongeënte planten werd
een kurkwortel- en wortelknobbelaaltjesaantasting
geconstateerd.
2. TEELTWIJZE V A N KOMKOMMER
a. Enkele snoeimethoden en plantajstanden bij vroege
komkommer

In een proef werden bij komkommer de behandelingen uitgevoerd :
1. Plantafstand 44 cm; normale snoei; geen pootvruchten aanhouden.
2. Plantafstand 66 cm; drie-stengelsysteem; pootvruchten aanhouden; alle zijscheuten aan de
drie stengels met uitzondering van de bovenste
twee verwijderen.
3. Plantafstand 22 cm; pootvruchten aanhouden;
alle zijscheuten met uitzondering van de
bovenste twee verwijderen.
4. Plantafstand 36 cm; geen pootvruchten aanhouden; zijscheuten om de andere verwijderen.
Gezaaid werd het ras Sporu op 19 november en
uitgepoot 28 december 1965. Door de donkere
periode in januari en februari 1966 vormden zich
aanvankelijk geen of onvoldoende goede zijscheuten
bij het drie-stengelsysteem, zodat hier de oogst
verlaat werd. Het gewas in de behandelingen 2 en
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3 was minder dicht. De resultaten staan in de bijgaande tabel 1 vermeld.
Het aantal vruchten bij de behandelingen 3 en 4
is betrouwbaar hoger dan bij de behandelingen 1

en 2. Het totaalgewicht (inclusief stek) is bij de
behandelingen 2, 3 en 4 betrouwbaar hoger dan bij
behandeling 1. Het gemiddelde vruchtgewicht is
bij behandeling 2 betrouwbaar het hoogst.

Tabel 1
Goed : vruchten
Aantal per m 2 op:

Behandeling

1.
2.
3.
4.

b. Temperatuurregime

31/3

30/4

12/7

9,9
6,2
12,5
11,7

19,8
16,5
24,0
23,0

47,3
49,5
56,3
55,6

bij vroege

stookkomkommer

Bestudeerd werd of het verlagen van de luchttemperatuur, in een periode waarin de groei van komkommers te wensen overlaat, een goed gewasherstel
tot gevolg heeft. Daarnaast werd nagegaan of een
vrouwelijk bloeiend ras aan een andere warmte behoefte heeft dan een gemengd bloeiend. Met de
rassen Sporu (De Ruiter) en Toska (Nunhem)
werden de volgende behandelingen uitgevoerd :

Stek

Gewicht
kg per m 2
op 12/7

Gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen

23,31
26,78
28,21
27,93

493
541
508
503

Tabel 1 Oogstgegevens komkommers na diverse

De temperatuurbehandelingen waren in enkelvoud
bij elk van de beide rassen. De zaaidatum was
19 november, de pootdatum 28 december. Bij behandeling 2 werd begonnen met 21° C; van 28
maart tot en met 19 april werd de temperatuur tot
18° C verlaagd. Tijdens die periode werd van het
gewas geen reaktie ten goede geconstateerd. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het meedalen van de
grondtemperatuur.

temperatuurbehandelingen.
Goede vruchten

Aantal vruchten per plant op:
31/3

31/5

12/7

34,2
34,4
33,9
35,5
35,1
32,2

54,3
57,4
59,9
56,4
55,5
55,1

Sporu

21° C
21°/18° C
18° C

6,4
6,3
4,4

Toska

21° C
21°/18° C
18° C

7,2
7,2
4,6
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0,87
0,83
1,30
0,57

Van beide rassen was de vruchtkwaliteit in alle
behandelingen goed. De oogstgegevens staan vermeld in onderstaande tabel 1.

1. Teelt bij 21° C
2. Teelt bij 21°/18° C
3. Teelt bij 18° C

Behandeling

Gewicht
in kg per m 2
op 12/7

Stek

Gewicht in
kg per plant
op 12/7

Gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen

Gewichten in
kg per plant
op 12/7

27,36
28,92
31,61
27,60
27,34
27,37

504
504
528

1,20
1,08
1,59
1,25
1,26
0,99

489
493
497

groeiden geen vruchten uit tot de zwaarste gewichtsklasse en later in het seizoen was het vaak
te moeilijk om nog in de gewichtsklasse 300-400
gram te oogsten, onvoldoende uitgegroeid als ze
waren. De oogst begon op 2 maart en werd beëindigd op 13 juni. De resultaten staan vermeld in
de tabel 1 op deze pagina.
De gemiddelde vruchtgewichten liggen dichter bij
elkaar dan was voorzien, maar een bepaalde trend
is zeker aanwezig. Het aantal vruchten in de laagste gewichtsklasse is betrouwbaar het hoogst, terwij1
dit in de hoogste gewichtsklasse betrouwbaar het
laagst is. De verschillen zijn niet betrouwbaar in
het gewicht per plant, evenmin als in de stekopbrengst.

De oogst bij 18° C was aanvankelijk duidelijk lager
maar later in het seizoen werd dit gecompenseerd
door een betere groei van het gewas. Het tijdelijk
verlagen van de temperatuur heeft geen invloed
gehad op de oogst. Dat het ras Toska een geringere
warmtebehoefte zou hebben, is hier niet gebleken.
c. Invloed van vruchtgewicht op aantal geoogste
komkommers

In een komkommergewas werd getracht vruchten
te oogsten in de gewichtsklassen 300-400 ;400-500;
500-600 of 600-700 gram. Het ras Sporu werd 19
november gezaaid en uitgepoot op 28 december.
De proef werd dienovereenkomstig genomen in
viervoud met zes planten per vak. Aanvankelijk

Tabel 1 Produktie komkommeroogst in verschillende gewichtsklassen.
Goede vruchten
Nagestreefde
gewichtsklasse

300-400
400-500
500-600
600-700

g
g
g
g

Gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen

Aantal vruchten
per plant

419
460
532
565

43,8
36,4
36,5
32,3

d. Teelt van komkommers in vier rijen per 3 m-kap

Met het oogmerk van een betere lichtbenutting in
de aanvang van de teelt, is getracht met een andere
verdeling van de komkommerplanten over de kap
een verhoogde opbrengst te verkrijgen. Het ras
Sporu werd gezaaid op 19 november en uitgepoot
op 28 december 1965. Per kap werden drie rijen
strobalen uitgezet. Op de middelste werden twee
rijen komkommerplanten uitgepoot. Het gewas
was echter zó dicht en de paden waren zó smal,
dat er zeer moeilijk kon worden gewerkt. De meerdere hoeveelheden arbeid en materiaal wogen niet
op tegen de oogstvermeerdering, die — geïllustreerd in de bovenste tabel 1op de volgende pagina
— werd verkregen.
De behandelingen waren als volgt:
1. Twee rijen per kap; dubbele V-systeem; plant-

Stek

Gewicht in kg
per plant
18,40
15,90
19,45
18,23

Gewicht in
kg per plant
0,79
0,64
0,54
0,53

afstand 44 cm; normale
snoei ; geen pootvruchten aanhouden.
2. Vier rechtopgaande rijen per kap; plantafstand
44 cm; alle zijscheuten met uitzondering van de
bovenste twee wegnemen ; pootvruchten aanhouden.
3. Vier rechtopgaande rijen per kap; plantafstand
70 cm; de zijscheuten om de andere wegnemen;
geen pootvruchten aanhouden.
e. Teeltonderzoek van komkommers in rechtopgaande
rijen in combinatie met verschillende snoeimethoden
en planta)'standen

Omdat de ligging van de verwarmingsbuizen, zoals
voor de tomateteelt gebruikelijk is, grote bezwaren
oplevert voor de komkommerteelt en de werkzaamheden aan een dicht gewas vaak moeilijk zijn,
werd de teelt van twee rechtopgaande rijen komkommers per kap geprobeerd. Daarbij werd tussen
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Tabel 1 Oogstgegevens bij een nauw geplante komkommerteelt.
Goede vruchten
Aantal per m 2 op:

Behandeling

1.
2.
3.

31/3

30/4

12/7

9,9
12,7
10,3

19,5
23,7
20,1

42,1
52,6
48,9

de poten en de rij zo veel ruimte gelaten, dat deze
als looppad kon worden gebruikt. Daarnaast werden, evenals bij het dubbele V-systeem, enkele
plantafstanden en snoeiwijzen beproefd. De volgende behandelingen werden opgenomen.
Rechtopgaande rijen
Plantafstand 58 cm; normale snoei;
geen pootvruchten aanhouden.
Plantafstand 50 cm; van de drie zijscheuten er
één wegnemen; geen pootvruchten aanhouden.
Plantafstand 44 cm; om de andere zijscheut
wegnemen ; geen pootvruchten aanhouden.
Plantafstand 40 cm; van elke drie zijscheuten
twee wegnemen ; pootvruchten aanhouden.

Gewicht
in kg per m 2
op 12/7
20,67
25,45
24,21

Stek

Gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen

491
484
495

Gewicht
in kg per m 2
op 12/7
0,88
1,10
0,73

Dubbele V-systeem
5. Plantafstand 44 cm; normale snoei; geen pootvruchten aanhouden.
6. Plantafstand 44 cm; van elke drie zijscheuten
er één wegnemen ; geen pootvruchten aanhouden.
7. Plantafstand 44 cm; om de andere zijscheut
wegnemen, geen pootvruchten aanhouden.
8
Plantafstand 40 cm; van iedere drie zijscheuten
er twee wegnemen ; pootvruchten aanhouden.
De zaaidatum was 10 december, de pootdatum 21
januari. Het ras was Sporu. In de rechte rijen werd
iets gemakkelijker gewerkt, vooral bij de oogst en
de ziektebestrijding.
De oogstgegevens staan vermeld in onderstaande
tabel 1.

Tabel 1 Oogstgegevens bij verschillende teelttnethoden en -behandelingen.
Stek

Goed e vruchten
Behandeling

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Aantal per m 2

op

31/3

30/4

15/7

4,8
5,3
5,3
5,3
6,3
7,3
6,4
7,9

15,0
16,0
16,0
15,9
20,2
21,0
18,5
21,8

40,1
42,8
41,7
39,8
52,0
54,0
50,8
50,5

Gewicht
in kg per m 2
op 15/7
20,31
21,60
21,36
20,53
26,09
27,40
25,57
26,02

Gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen
506
504
512
517
502
507
503
515

Gewicht
in kg per m 2
op 15/7
0,97
1,30
1,48
1,19
1,66
1,96
1,46
1,72

De rechtopgaande rijen geven een 20 grote oogstreduktie vergeleken met het dubbele V-systeem, dat
de iets mindere arbeidsbehoefte daar niet tegen
opweegt. Dat deze oogstreduktie zo groot is, komt
door de minder gunstige ruimtelijke verdeling met
het oog op daglicht en het verder afstaan van de
verwarmingspijpen.
Het wegnemen van de zijscheuten zoals in de behandelingen 2, 3, 6 en 7 heeft geen oogstreduktie
maar wel een arbeidsbesparing tot gevolg, in vergelijking met 1 en 5. De behandelingen 4 en 8
geven weer wat meer werk en hogere materiaalkosten.
f. Invloed van milieujaktoren op de geslachtsbepaling

Als vervolg op een oriënterende proef in 1965,
waarin gebleken was, dat een gereduceerde lichtintensiteit en een hoger stikstofniveau in de grond,
de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke
bloemen beïnvloeden ten gunste van de mannelijke,
werd nu een proef opgezet met de volgende behandelingen:
1. Normale en verlaagde lichtintensiteit (reduktie
van 50-70% verkregen door kaasdoek).
2. Voorraadbemesting met stikstof tot een gehalte
van respectievelijk 35, 96, 210 en 300 mg N
per 100 g droge grond (tuinturf).
3. Rasinbrenging van Sporu, Vrouwelijke Hybride
No. 1 en Simex. Deze beide laatste rassen zijn
overwegend vrouwelijk bloeiend.
Voor elke combinatie van deze behandelingen
waren vier planten in de proef opgenomen. Gezaaid werd op 1 oktober en uitgepoot in emmers
op 6 oktober 1965. De groei liet in dit donkere
seizoen, mede door de lage temperaturen (dagelijkse minimumtemperatuur van 12°-17° C), zeer

te wensen over. Op 22 december werden de bloemklisters geteld. Zowel bij Sporu als bij Vrouwelijke
Hybride No. 1 werden geen verschillen in de
geslachtsverhouding van de bloemen ten gevolge
van de behandelingen geconstateerd. Waarschijnlijk was de normale lichtintensiteit al zó laag, dat
de absolute verschillen daarin te klein waren om
van invloed te zijn op de geslachtsbepaling. De
stikstofopname was in deze periode van trage groei
blijkbaar zó gering, dat zelfs het laagste stikstofgehalte voldoende was. Stikstofgebrek kon dan ook
nagenoeg niet worden waargenomen. Slechts bij
het onder deze omstandigheden sterker groeiende
ras Simex werd vooral aanvankelijk enige invloed
van de lichtintensiteit geconstateerd, zoals blijkt uit
bijgaande tabel 1 op deze pagina, waarin het percentage van bladoksels aan de hoofdstengel waarin
mannelijke bloemen voorkwamen is opgenomen.
g. Bladsnoei bij komkommer

Om na te gaan of het niet dan wel het vroeg of
laat weghalen van het blad aan de hoofdstengel
invloed heeft op de opbrengst, werd een proefje in
tweevoud opgezet, waarbij de volgende behandelingen werden uitgevoerd :
1. Geen bladsnoei.
2. Wegnemen van het blad als de komkommer aan
de zijscheut in dat bladoksel oogstbaar is.
3. Normale bladsnoei; vergeeld blad wegnemen.
4. Het blad wegnemen als vruchtbeginsel aan de
zijscheut in dat bladoksel bloeit.
Gezaaid werd 10 december en uitgepoot 21 januari
1966. Het ras was Sporu. De oogstgegevens staan
vermeld in tabel 1 op de volgende pagina.
Géén van de behandelingen heeft een zodanige invloed gehad, dat daardoor de oogst verminderde.

Tabel 1
Normale lichtintensiteit

Verlaagde lichtintensiteit

Bladoksels

Bladoksels

Stikstofgehalte in mg
per 100 g
droge grond

35
96
210
300

1 t/m 10

11 en hoger

1 t/m 10

11 en hoger

7,5
5,0
2,5
15,0

30,0
33,3
42,2
22,6

40,0
37,5
47,5
40,0

52,3
40,5
43,2
33,3

Tabel 1
Goede vruchten
Behandeling

1.
2.
3.
4.

Aantal vruchten per plant op

31/3

30/4

13/6

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

13,5
12,4
13,7
12,5

27,5
25,7
27,2
26,2

h. Invloed op komkommerbloemen
in de voedingsoplossing

van stikstof'gebalte

Naar aanleiding van resultaten van een proef in
1965, waarbij bleek, dat een laag stikstofgehalte in
de grond de verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke bloemen beïnvloedde ten
gunste van de laatste, werd een proef opgezet met
planten in watercultuurbakken. De stikstofgehalten
van het water waren 1, 4, 7, 10, 13 en 16 m eq.
N 0 3 per liter. De gehalten van de andere ionen
waren steeds gelijk, behalve dat van chloor, dat bij
de hogere concentraties werd vervangen door
nitraat. De p H was in alle bakken gelijk. Van elk
stikstofgehalte waren 2 bakken aanwezig, waarvan
in de ene 4 Simex- en in de andere 4 Sporuplanten
stonden.
Op 26 januari — vijf dagen na het zaaien —
werden de kiemplantjes in de bakken geplaatst.
Eenmaal, na drie weken, werd de voedingsoplossing
ververst. Eerst op een planthoogte van 1,50 m
werden bij de laagste stikstofconcentratie gebrekssymptomen waargenomen. Op 10 april werden de
bloemen aan de hoofdstengel geteld. Bij de andere
concentraties waren op dat moment nog geen duidelijke stikstofgebrekssymptomen zichtbaar. In geen
der bakken werd bij het ras Simex boven het vijfde
bladoksel een mannelijke bloem aangelegd. Bij
Sporu werden in de bak met de laagste concentratie,
en dan nog pas boven het 23e blad aan de hoofdstengels, meer vrouwelijke bloemen aangelegd (van
het 21e t / m het 30e blad in 27,5% van de bladoksels). Overeenkomstig vertoonden in dit opzicht
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Gewicht in
kg per plant
op 15/6
13,10
12,34
13,26
12,88

Gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen
476
479
487
491

Stekgewicht
in kg per plant
op 15/6

0,86
0,68
0,88
1,03

de andere concentraties een percentage van 0-5%
van de bladoksels. Blijkbaar pas nadat duidelijk
stikstofgebrekssymptomen zichtbaar zijn, wordt de
stikstofconcentratie van de voedingsoplossing mede
geslachtbepalend.
/. Temperatuur en gietwaterhoeveelheden bij herfstkomkommer

Om na te gaan of in een herfstteelt van komkommers het aanvankelijk drooghouden en vooral later
in het seizoen aanhouden van een lagere temperatuur gunstig is voor een langdurige produktie, werd
een proef opgezet met de volgende behandelingen :
1. Temperatuur van 21° en 18° C (in tweevoud).
2. Normaal en weinig gieten in de beginperiode
(in enkelvoud per temperatuurvak).
3. De rassen Sporu en Toska (in enkelvoud per
gietvak).
Gezaaid werd op 28 juni en uitgepoot op 28 juli,
waarmee de temperatuurbehandeling aanving. Tot
en met 1september werd in de droge vakken slechts
driemaal gegoten; eenmaal bij het uitpoten en
tweemaal om kunstmest in te regenen. De andere
vakken werden wekelijks driemaal gedurende 5 à
10 minuten beregend. Na 1 september werden alle
vakken aanvankelijk driemaal en later tweemaal
per week gegoten. Tot 26 september werd in alle
kassen gelucht, als in de vakken, verwarmd tot
21° C, de temperatuur boven 26° C steeg; na die
datum bij temperatuur boven 21° C.

Er waren geen verschillen in gewas zichtbaar, die
te wijten zouden zijn aan de temperatuurbehandeling. In de droge vakken was het gewas harder en
donkerder van kleur, waren de bladeren kleiner en
liepen de zijscheuten trager uit. De groei van het
ras Toska was in alle behandelingen minder sterk
dan die van Sporu.
Periodiek werd het aantal afgestorven planten per

Tabel 1 Produktie van herfstkomkommers per 14 november, geteeld bij verschillende temperaturen en diverse
gietbehandelingen.
Temperatuur

vak geteld. De stand van deze telling bij 30 planten
per behandeling per 14 november is in tabel 1
vermeld.
Behalve dat bij weinig gieten, vooral bij de hogere
temperatuur vanaf circa 1november minder planten
doodgingen na een Mycosphaerella-aantasting, was
bij veel gieten toch ook het gewas sterker verouderd. Dit was zeker in de produktie tot uiting
gekomen, als de proef niet voortijdig, op 17 november, zou zijn beëindigd. De vruchtkwaliteit
van beide rassen in alle behandelingen was goed
gedurende de gehele teelt. De vruchten van Toska
waren iets korter en gladder dan van Sporu. De
oogstresultaten staan vermeld in tabel 2.

21° C

18° C

Gieten

Veel

Weinig

Veel

Weinig

Sporu
Toska

8
11

7
9

12
11

5
5

Op elke peildatum lag Toska betrouwbaar voor in
aantal vruchten op Sporu, maar het gemiddelde
vruchtgewicht van Toska was steeds betrouwbaar
lager. De totale gewichtsopbrengst verschilde niet
betrouwbaar. De verschillen, die te wijten zouden
zijn aan gietbehandelingen of temperaturen waren
op geen enkele peildatum betrouwbaar.

Tabel 2 Produktieverloop van herfstkomkommers, geteeld bij verschillende temperaturen en diverse gietbehandelingen.
Goede vruchten
Behandeling

Aantal vruchten per plant op:

Gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen

Stek in procenten
van het totaal
gewicht

31/9

31/10

17/11

Gewicht in kg
per plant op
17/11

9,8
8,9
9,3
9,4

12,3
12,0
12,0
12,4

13,7
13,7
13,4
14,1

8,0
8,2
7,8
8,4

582
596
585
594

2,2
2,3
2,1
2,3

10,8
10,0
10,6
10,2

13,6
12,7
13,4
12,9

15,4
14,8
15,1
15,1

8,4
8,3
8,4
8,3

547
556
556
547

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

Sporu
Veel gieten
Weinig gieten
. 18° C
21° C
Toska
Veel gieten
Weinig gieten
18° C
21° C
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3. TEELTWIJZE V A N OVERIGE
VRUCHTGEWASSEN

Op 24 januari werd geplant, in elke kap drie rijen
met een plantafstand van 50 cm op de rij. De
temperatuur van de strobalen en de broeiveuren was
de eerste maand na het uitplanten 20°-23° C; dit
is 6°-7° C hoger dan die van de grond. Eerst eind
maart was de temperatuur van de grond gelijk aan
die van de strobalen en de broeiveur ( ± 18° C).
De planten op stro en broeiveur vertoonden de
eerste tijd na het uitplanten een betere groei. Ook
waren deze onderling minder verschillend als de
normaal in de grond gepote planten. In het verdere
verloop van de teelt bleven de planten op de strobalen tijdelijk een stuk achter bij die op de broeiveur. De strobalen bleken té sterk uitgedroogd.
Op 22 maart begon de oogst. De eerste twee weken
gaven de planten op de strobalen de hoogste produktie. Na een maand echter lag de broeiveur
voor. In onderstaande tabel staan de oogstgegevens
vermeld.

a. Invloed van strobalen en broeiveuren op vroegheid van
paprika

Kort na het uitplanten van paprika's heeft men
nogal eens te kampen met een ongelijk gewas, ook
als van gelijk plantmateriaal is uitgegaan. In verband hiermede werd dit jaar een oriënterende proef
genomen met paprika's op strobalen en broeiveuren.
Behalve dat men 20 over een homogeen teeltbed
beschikt, verhogen de strobalen en broeiveuren de
temperatuur en de luchtigheid van het bed. Van
een warenhuis werden drie kappen normaal geplant, één kap op strobalen en één kap op V.A.M.broeiveuren. In deze laatste was per raam 25 kg
V.A.M.-compost gebracht. Op de strobalen was
per stuk 500 g kalkammonsalpeter, 15 g superfosfaat en 15 g kalisalpeter gestrooid en ingeregend.
Hierop kwam bovendien vóór het planten nog een
klein heuveltje gemengde mest, waarin de planten
werden gepoot.

De broeiveur is tijdens de gehele teelt duidelijk in
produktie voorgebleven vergeleken met de strobalen
en de normale planting. De gedachte leeft dat als
er op de strobalen en de broeiveur meer water zou
zijn gegeven het gemiddeld vruchtgewicht zeker
net zo hoog was geweest als bij de normale planting.

Tabel 1 Produktie van paprika's (aantal en gewicht in grammen per
Broeiveur
Geoogst tot:

29-3
26-4
31-5
23-8

Normaal

Strobalen

Aantal

Gewicht

Gemiddeld
vruchtgewicht

Aantal

Gewicht

Gemiddeld
vruchtgewicht

Aantal

Gewicht

Gemiddeld
vruchtgewicht

2
13
31
85

143
1094
2904
8654

73
86
92
102

3
12
27
73

254
984
2312
7011

78
81
86
96

3
9
24
64

198
736
2034
6721

70
78
86
105

b. Invloed van licht en CO2 op groei en ontwikkeling
van paprika

Uit proeven die in voorgaande jaren zijn genomen,
bleek dat belichting bij de opkweek van paprika
weinig zin heeft. Dit jaar werd nagegaan of belichting plus C 0 2 wel effekt heeft op de groei en
de ontwikkeling. Gezaaid werd op 6 en 20 oktober
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m1).

1965. De zaailingen van de laatste zaaidatum werden belicht met TL-lampen ( ± 60 W / m 2 ) . Bovendien werden verschillende temperaturen aangehouden, namelijk 18° C nacht-20° C dag en 20° C
nacht-20° C dag. In twee van de vier opkweekvakken werd C 0 2 gedoseerd. In totaal waren er bij
de opkweek dus acht behandelingen.

Bij de behandelingen 2, 3 en 4 werden van het
eerste zetsel minder vruchten per stengel aangehouden dan bij 1 en 5.
Gezaaid werd 1 februari. Tijdens de opkweek werden de planten met aanvullend en dagverlengend
kunstlicht belicht (TL -f- ML 3000 lux gedurende
16 uur per dag).
Op 4 maart werd uitgepoot op ingegraven strobalen. De oogst ving aan op 20 mei. De resultaten
zijn opgenomen in tabel 2. Op elk even groot vak
van de behandelingen 1, 2 en 5 stonden tien planten van 3, 7 en 4 twintig stuks.

Op 4 januari werd er geplant. Hierna werd de
temperatuur gesteld op 18° C nacht-24° C dag en
geleidelijk opgetrokken tot 21° C nacht-27° C dag.
Op 5 april begon de oogst. Een maand na de
eerste pluk bleek er nog geen betrouwbare verscheidenheid in produktie te zijn tussen de verschillende
behandelingen. Aan het eind van de oogst bleek,
dat alleen C 0 2 bij de belichte planten enig effekt
had gesorteerd.

c. Plantajstanden en inoeisystemen bij Ogenmeloen

De in tabel 1 genoemde behandelingen werden uitgevoerd bij een staande teelt, met het oogmerk
de vruchtgrootte van Ogenmeloenen te verbeteren:
Tabel 1

No.

Aantal
stengels
per plant

Plantafstand
in cm

Zijscheuten
verwijderd
(in cm) tot:

1.
2.
3.
4.
5.

1
2
3
1
1

45
45
67,5
22,5
45

80
80
80
80
25

Van de beide peildata zijn de verschillen in aantal
vruchten niet betrouwbaar. Van behandeling 2
(tweestengelsysteem) is de iets grotere produktie te
wijten aan de grote oogst in een van de vier herhalingen. Het gemiddelde vruchtgewicht is bij het
drie-stengelsysteem (behandeling 3) de beide keren
betrouwbaar hoger (p < 0,01) dan bij alle andere
behandelingen. Dat het hoger is dan bij de behandelingen 1 en 5 is verklaarbaar, omdat minder
vruchten per stengel werden aangehouden. Waarom de behandelingen 2 en 4 met evenveel vruchten
per stengel als 3, een lager vruchtgewicht vertonen
is onbekend. De vruchtgrootte blijkt, door het tot
80 cm weghalen van de zijscheuten, aanvankelijk
iets verhoogd.

Tabel 2
Oogst t/m 28 juli

Oogst t/m 15 juni
Behandeling

1.
2.
3.
4.
5.

Aantal
vruchten
per vak

Gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen

Aantal
vruchten
per vak

Gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen

41
54
38
49
38

699
697
821
628
677

82
95
77
91
77

794
797
900
764
802

d. Zaaidata en belichting bij opkweek van Ogenmeloen

Een teelt van Ogenmeloenen werd opgezet om te
komen tot mogelijke oogstvervroeging. Vanaf 17
december t / m 18 februari werd wekelijks gezaaid

(10 keer). De helft der planten werd opgekweekt
met aanvullend en dagverlengend kunstlicht (tot
16 uur per dag). De lichtsterkte van de TL- -4ML-lampen was 3000 lux. Van iedere zaaidatum
werden per behandeling drie planten uitgepoot.
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Bij voorkeur werden planten van gelijke hoogte
gebruikt om uit te poten. De opkweekduur liep
door belichting terug van 42 dagen bij de zaaidatum
17 december tot 29 dagen bij 18 februari. De
onbelichte planten, met een veel geringer bladoppervlak bij het uitpoten, hadden een opkweekduur afnemend van 50 tot 29 dagen. Van deze
was er een groot aantal vooral van de vroegste zaaidata, dat nog veel sterker achterbleef in groei.
Slechts bij de laatste twee zaaidata was de duur
van de opkweekperiode gelijk en was de habitus
van de onbelichte plant vergelijkbaar met die van
de belichte. De gewasontwikkeling der onbelichte
planten vooral van de vroegste zaaidata bleef tot
ver in het seizoen achter bij die van de belichte
mede door het nagenoeg niet uitlopen van de zijscheuten. Later ontstonden bij de onbelichte
planten adventief zijscheuten. De eerste gemengde
bloemen bloeiden bij de belichte planten gelijktijdig van de eerste vier zaaidata in de periode van
7-10 maart. De onbelichte planten legden aanzienlijk later de eerste gemengde bloemen aan.
Het totaal der geoogste vruchten per zaaidatum
voor de belichte en onbelichte planten is een moeilijk hanteerbare maatstaf, omdat drie planten per
vak veel te weinig is om daaraan betrouwbaarheid
toe te kennen. De data van de oogst der eerste
vruchten zijn vermeld in bijgaande tabel 1.
Vooral van de eerste zaaidata werd door belichting

Tabel 1 Eerste oogst van diverse opkweekbehandelingen

Zaaidatum

27/12
24/12
31/12
7/1
14/1
21/1
28/1
4/2
11/2
18/12
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Belicht

Onbelicht

Oogst van de
Ie vrucht

Oogst van de
Ie vrucht

22
26
6
6
4
4
6
12
25
25

april
april
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

6
9
9
6
12
9
25
23
25
25

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

bij de opkweek de oogst vervroegd en was het
vruchtgewicht groter. Door het eerder aanleggen
van gemengde bloemen en een kortere periode van
bloei tot rijpheid liepen de latere zaaidata een gedeelte van de achterstand in. Toch is wel zeker dat,
vooral als de planten in de opkweek goed worden
belicht (grotere lichtsterkte dan bij de opkweek
van komkommers gebruikelijk is), de oogst een
maand kan worden vervroegd.

e. Ente

•loenen o p verschillende onderstammen

In verband met de gunstige resultaten bij meloenen
geënt op een Japanse F x van C. maxima x C.
moschata werden er dit jaar meloenen geënt op
diverse onderstammen zonder dat een onderstamscheut werd aangehouden ; zulks gezien het vroegtijdig afsterven.
De proef bestond uit:
1. Ogenmeloen geënt op Benincasa cerifera.
2. Ogenmeloen geënt op C. moschata x C. maxima.
3. Enkele Net geënt op Benincasa cerifera.
4. Enkele Net geënt op C. moschata x C. maxima.
5. Ongeënt.
De onderstammen en enten werden 6 april gezaaid.
Drie weken later werden de onderstammen opnieuw gezaaid, omdat de eerste al te ver ontwikkeld waren voor het entmateriaal.
De planten werden op 10 mei geënt volgens de
afzuigmethode. Tien dagen later werd de kop van
de onderstam geheel weggenomen. Op 23 mei
werd de eigen wortel verwijderd, waarna het uitplanten plaatsvond op 26 mei. Gedurende de teelt
werden er standcijfers gegeven voor de gewasontwikkeling. De beste groei werd verkregen bij
Ogenmeloen geënt op Benincasa cerifera. De ontwikkeling was het slechts als geënt was op C
moschata x C. maxima.
Alle planten van het objekt Enkele Net ongeënt
stierven begin augustus af, dit gebeurde bij Ogenmeloenen ongeënt ll/ 2 week later. De geënte
planten konden iets langer worden aangehouden.

4. TEELTWIJZE V A N SLA
a. Opkweekmethoden bij sla

In een proef werden slaplanten op verschillende
manieren in perspotten opgekweekt. Zo werd ingehuld en normaal slazaad in perspotten van 5 cm,
zonder en met plantgat van 1 cm diepte gezaaid.
Het gebruikte ras was Rapide. Gezaaid werd op
7 juni. Tijdens de proef kwamen zeer hoge dagtemperaturen voor. Om die reden werd zwaar geschermd. Na het zaaien werden de volgende behandelingen toegepast:
1. Onbehandeld (wegens te sterke uitdroging werd
eenmaal per dag gebroesd).
2. Afdekken met gezeefde potgrond.
3. Drie dagen afdekken met plastic.
4. Vijf dagen afdekken met plastic.
5. Driemaal per dag broezen.

Op 21 juni werd per behandeling het aantal goede
en te kleine planten genoteerd.
Tussen de perspotten met en zonder plantgaten
werden geen verschillen van betekenis gevonden.
Om wille van gemakkelijker zaaien verdient een
klein plantgat wel de voorkeur. In tabel 1 zijn de
resultaten opgenomen van de overige behandelingen.
Het normale zaad gaf bij alle behandelingen een
hoger percentage goede planten. Bij behandeling 5
was het percentage gekiemde normale zaden lager.
Van het ingehulde zaad gaf behandeling 2 veel
meer goede planten dan de overige behandelingen.
Waarschijnlijk werden door de drogere dekgrond
voor dit zaad betere kiemomstandigheden verkregen (zie ook het artikel „Nieuwe opkweekmethoden bij sla"). De meeste ongekiemde ingehuldt zaden kwamen voor bij behandelingen 3
en 4.

Tabel 1 Percentage goede en te kleine planten en ongekiemd per behandeling van normaal en ingehuld zaad.
Goede planten

T e kleine planten

N i e t gekiemd

Behandeling
Normaal

Ingehuld

Normaal

Ingehuld

Normaal

Ingehuld

1.

80,0

54,4

11,0

27,8

9,0

2.

83,0

77,8

5,0

12,2

12,0

10,0

3.
4.

83,3
80,6

46,1

28,9

9,5
9,4

25,0

37,8

7,2
10,0

5.

73,3

46,1

5,0

b. Invloed van doorspoelen van gestoomde grond op
herfstsla

Het stomen van kasgrond kan een nadelige invloed
uitoefenen op de groei van een direkt daarna volgende herfstslateelt. Uit de praktijk werden aanwijzingen verkregen dat deze invloed wordt verminderd door de grond na het stomen flink uit te
spoelen. Om dit nader te onderzoeken werd in het
najaar 1965 een proef opgezet waarbij na het
stomen de volgende behandelingen werden uitgevoerd:
1. Direkt beginnen met spoelen.
2. Als 1 maar met de dubbele hoeveelheid water.
3. Als 1 maar met toevoeging van aardappelzet-

33,9
39,4

21,7

17,8

28,3
14,5

meel (340 gram per m2 kasgrond).
4 Als 1 maar met toevoeging van landbouwpoederkalk (200 gram per m2 kasgrond).
5. 21 dagen na het stomen beginnen met spoelen.
6. Niet spoelen.
Gelijkelijk verdeeld werden bij de behandelingen
1, 3, 4 en 5, 130 liter; bij behandeling 2, 260 liter
en bij behandeling 6, 35 liter water per m2 gegeven.
De grond werd met zeilen gestoomd op 9 en 10
september. De plantdatum was 6 oktober en de
oogstdatum 21 december. De gebruikte rassen
waren Blackpool en Rapide. Tot begin december
waren geen verschillen in gewasstand tussen de
behandelingen zichtbaar. Van dit tijdstip af ging
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de kwaliteit van de sla bij de behandelingen 5 en
6 achteruit. Hier ook had de sla bij de oogst meer
droogrand en waren de kroppen meer tulpvormig
dan die van de overige behandelingen, waartussen
onderling geen duidelijke kwaliteitsverschillen
voorkwamen. De verschillen in kropgewicht tussen
de behandelingen waren niet betrouwbaar.
c. Vergelijking van perspotmaten en opkweekmethoden
bij herfstsla

Evenals vorig jaar werd de invloed nagegaan van
de perspotgrootte op het kropgewicht van sla. Voor
dit doel werden de rassen Deciso en Proeftuins
Blackpool in perspotten van 4, 5 en 6 cm op de
volgende manieren opgekweekt:
1. Zaaien én verspenen.
2. Zaaien in perspot met onbehandeld zaad.
3. Zaaien in perspot met ingehuld zaad.
Van alle behandelingen werd één serie op 18 augus-

tus gezaaid en één op 23 augustus. Van beide data
werden zaailingen op 5 en 6 september uitgeplant.
Die van de laatste zaaidatum waren op dat moment
nog zeer klein. Het onbehandelde zaad kwam goed
op; het ingehulde kiemde zeer traag en erg ongelijk (te vochtige omstandigheden tijdens de kieming).
Ras Blackpool van zaaidatum 18 augustus werd op
17 oktober geoogst en van zaaidatum 23 augustus
op 26 oktober. Van Deciso werd geoogst op respectievelijk 19 en 24 oktober. Een en ander blijkt uit
de tabellen 1 en 2.
Bij de oogst was het ras Deciso zwaarder van
gewicht dan Blackpool. Van de opkweekmethoden
gaf zaaien in perspot met onbehandeld zaad gemiddeld een betrouwbaar hoger kropgewicht.
De perspotgrootte had een duidelijke invloed op
het kropgewicht bij opkweekmethode 1 (zaaien en
verspenen). Bij de andere methoden kwam dit niet
of minder betrouwbaar tot uitdrukking.

Tabel 1 Gemiddeld kropgewicht in grammen per ras en per behandeling, zaaidatum 18 augustus.
Blackpool

Deciso

Zaaien in perspot

Zaaien in perspot

Potmaat

Zaaien
en
verspenen

Onbehandeld zaad

Ingehuld
zaad

Gemiddeld

4 cm
5 cm
6 cm

176
193
196

206
219
222

166
181
196

184
198
204

Gemiddeld

188

217

181

195

Zaaien
en
verspenen
245
268
267
260

Onbehandeld zaad

Ingehuld Gemiddeld
zaad

267
295
284

252
261
268

254
274
273

282

260

267

Tabel 2 Gemiddeld kropgewicht in grammen per ras en per behandeling, zaaidatum 23 augustus.
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Blackpool

Deciso

Zaaien in perspot

Zaaien in perspot

Potmaat

Zaaien
en
verspenen

Onbehandeld zaad

Ingehuld
zaad

Gemiddeld

Zaaien
en
verspenen

Onbehandeld zaad

4 cm
5 cm
6 cm

197
202
211

229
226
216

216
207
217

213
213
214

219
227
247

253
264
251

248
256
255

238
247
250

Gemiddeld

203

224

213

213

231

256

253

245

Ingehuld Gemiddeld
zaad

5. TEELTWIJZE V A N OVERIGE
GROENTEGEWASSEN

a. Andijvie in de herfst

Om de mogelijkheden van en de moeilijkheden bij
een andijvieteelt onder glas in de herfst na te gaan
werd hiervoor in B4 een proef opgezet met een
Volhart- en Nummer Vijf-type. Op 23 augustus
werd gezaaid, waarna de planten — opgekweekt in
perspotten — op ló september konden worden uitgepoot. Vanaf de opkomst der planten tot aan het
uitpoten werd een gedeelte van 17.00 uur tot 8.00
uur verduisterd.
Geen invloed hiervan werd waargenomen. Door het
mooie weer was de groei in september en begin
oktober iets te fel, waardoor wat rand optrad. Dit
groeide later naar buiten. Tussen de beide rassen
was er in dit opzicht geen verschil. Volhart had
een mindere groei en produktie dan Nummer Vijf.

b. Teelt van bleekselderij onder glas
Om nader geïnformeerd te worden over de mogelijkheden van de teelt van bleekselderij onder glas,
werd eerst in platglasrijen, waarvan op een later
tijdstip het glas verwijderd zou worden, een proef
opgezet. Deze vond plaats op het proefbedrijf te
Delft, waar de grond uit vrij zware klei bestaat,
wat niet bevorderlijk is voor snel weggroeien van
de planten na het uitpoten in het vroege voorjaar.
Gezaaid werd (ras L. P. D. van Duivestein) op
3 januari in een trekruimte met grondverwarming.
De grondtemperatuur werd op ± 20° C gehouden.
In de periode van 23 maart tot 1 april konden de
planten worden uitgepoot op een plantafstand van
3 0 x 4 0 cm.
Op 7 juli werd begonnen met het oogsten en in
de loop van de maand werd alles geoogst. De
kwaliteit was zeer goed. Het gewicht per struik
varieerde van 1000-1300 gram.
Getracht zal worden om, door een herziening van
de plantafstand, een kleinere struik te telen die
eerder oogstbaar is.
In een tweede proef werd plantmateriaal van hetzelfde zaaisel in een koud warenhuis op 16 maart
gepoot. Hiervan werd vanaf 16 juni geoogst.

Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid moeten
worden vermeden; het jongere blad wordt gemakkelijk beschadigd door hoge temperatuur en droogte. Deze beschadiging kan gemakkelijk oorzaak zijn
dat harten rotten op een later tijdstip. Ook in deze
proef was dit het geval. Alleen onder de goten
(voldoende vocht) was er weinig of geen aantasting
van rotte harten. Het gewicht per struik was hier
800 tot 1000 gram.

c. Zaaitijden en -methoden bij kroot

Voor het verkrijgen van nadere informatie over de
meest juiste zaaidatum en -methoden bij een vroege
teelt van kroten onder glas, werd een proef opgezet. Als rassen werden gebruikt : Gladoro van
Rijk Zwaan en Juweel van A. R. Zwaan.
Gezaaid werd direkt in perspotten op 25 januari
en 10 februari. Eveneens op 10 februari werd in
zaaibakjes gezaaid en de planten hiervan werden
op 23 februari in perspotten verspeend. De grondtemperatuur werd op ± 20° gehouden. De kieming van de zaden direkt in perspotten gezaaid,
was zeer ongelijk. Achterblijvende planten werden
later uitgesorteerd. Op 16 maart kon worden gepoot in een koud warenhuis. Op 26 mei werd het
eerste zaaisel en van het andere zaaisel een gedeelte geoogst. De rest werd op 2 juni geoogst.
Het kwaliteitsverschil van beide rassen was gering.
De vorm van de kroot bij het eerste zaaisel was
minder mooi dan bij het tweede. In de tabel 1 op de
volgende pagina is de opbrengst per m2 in bossen
van drie stuks gegeven en het gemiddelde knolgewicht in grammen.

d. Invloed van zaadgrootte bij radijs

In een winterteelt van radijs onder glas werd nagegaan of door middel van verschillende zaadgrootten de uniformiteit zodanig kon worden bevorderd, dat in één keer alles kon worden geoogst
en of een grovere zaadgrootte een vroege oogst
inhield. Eveneens werd in één der beide kassen de
invloed van C 0 2 onderzocht. De drie zaadgrootten
hadden een diameter van < 2 mm, van 2 tot 2,45
mm en > dan 2,45 mm. De zaadhoeveelheden
per m2 bedroegen respectievelijk 2l/ 2 gram, 2 %
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Tabel 1

Oogst 26 mei
Verspeende
planten

Direkt in perspotten gezaaid
Zaaidatum
25 januari

10 februari

10 februari

Ras

Bossen

Knolgewicht

Bossen

Knolgewicht

Bossen

Knolgewicht

Gladoro
Juweel

11,6
12,1

119
128

4,0
3,4

91
99

3,9
3,0

99
81

9,7
10,6

144
123

10,6
10,3

132
121

Oogst 2 juni
Gladoro
Juweel

gram en 3 gram. Van het grofste zaad was de
gewasstand, zoals later bleek, te ruim ; van het
fijnste wat te dicht. Nadat op 5 november gezaaid
was, kon de eerste radijs bij -f- C 0 2 op 13 januari
worden geoogst. Op 20 en 27 januari en 3 februari
werd er geoogst uit beide kassen en van alle zaadgrootten. Hierdoor bleek dat bij geen van de rassen,
van één zaadgrootte alles tegelijk kon worden gebost. Met C 0 2 werd wèl de oogst vervroegd. De
loofontwikkeling was bij -|- C 0 2 groter dan bij
— C 0 2 . De regelmatig iets hogere temperatuur
(1 à li/ 2 ° C) bij -|- C 0 2 heeft hierbij zeker een
rol gespeeld. De kwaliteit van de radijs werd er
niet door beïnvloed. In de totale opbrengst was
geen verschil tussen -|- en — C 0 2 .
De grovere zaden deden niets ten opzichte van
oogstvervroeging. Het ziften van zaad heeft in de
proef de verwachte resultaten niet opgeleverd. Toch
is komen vast te staan, dat het wel zin heeft om
de fijnste zaadjes uit te zeven voor een winterteelt
onder glas. Het percentage planten hiervan immers
dat niet tot een volwaardig produkt uitgroeide was
veel groter dan bij de grovere zaadgrootten.

6. TEELTWIJZE V A N FRUIT
a. Teelt van Muscaatdruiven
De Muscaat van Alexandrie op onderstam F. W.
Seedling heeft het afgelopen jaar een voortreffe-
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lijke groei te zien gegeven. Vanaf het uitlopen is
de gewasgroei goed geweest, met als resultaat dat
er na de snoei zware twijgen konden worden aangehouden. De vruchtbaarheid was goed, evenals
de vruchtzetting. Om dit laatste te bereiken werden de bekende teeltmaatregelen genomen (vruchtdunning en scheuten toppen), terwijl tijdens de
bloei bovendien de trossen dagelijks werden getrild
met een Amerikaanse triller. Uit oriënterende
proefjes was namelijk de indruk verkregen dat dit
een goede maatregel zou zijn. Verbrand blad kwam
nauwelijks voor, terwijl dit seizoen evenmin moeilijkheden werden ondervonden van lamstelligheid.
De oogst van deze matig gestookte druiven begon
op 25 juli. In totaal werd van deze kas (lengte
8 rr of 30,1 m) 616 kg geoogst.
b. Black Alicante op verschillende onderstammen
De groei in een tweetal onverwarmde kassen van
Black Alicante op eigen wortel en de onderstammen
West-Frisia, Gros Colman, Gros Maroc, Frankenthaler en F. W . Seedling, was dit jaar matig. Dit
kwam vooral tot uiting in de produktie, die in het
algemeen laag was, maar bovendien nog zeer ongelijk. Chlorose-verschijnselen bij bepaalde onderstammen, zoals die weleens meer voorkwamen,
bleven nu uit.
Het voortzetten van deze druiventeelt als proef
heeft weinig zin meer, nu uit de ervaringen van
een reeks van jaren is gebleken dat onder omstan-

digheden zoals op de proeftuin voorkomen, Black
Alicante op eigen wortel favoriet is. Evenals andere
jaren is er ook dit jaar weer gekoeld. Gezien de
matige kwaliteit is slechts een gedeelte van de
druiven is het koelhuis geplaatst, namelijk 5 kistjes
van elke onderstam.

c. Teelt van perziken

De in 1963 geplante perziken hebben zich dit
seizoen goed ontwikkeld. De groei was zeer gelijkmatig en er werden vele goede twijgen gevormd.
Momenteel is de oostzijde van de kas voor ± 7 0 %
vol gegroeid, terwijl de westzijde dit voor ± 6 0 %
is. Hier ook zijn de bomen van het ras Schone van
het Westland wat achtergebleven in de groei. Met
nog weinig geoogste perziken werden er geen
oogstgegevens verzameld.

d. Teelt van pruimen

De in de winter van 1963-1964 geplante pruimen
zijn het afgelopen seizoen goed gegroeid, al blijft
het merkbaar dat ze in een voormalige fruitkas
staan, wat vertragend werkt op de ontwikkeling. Het
verschil in groei van de bomen aan de oost- of
westzijde van de kas is gering. Die van het ras
Ontario hebben nu 6 0 % tot 7 0 % van de glasoppervlakte bekleed, terwijl voor Golden Japan dit percentage gesteld kan worden op 50-60%. Voor het
verkrijgen van voldoende bestuivings-mogelijkheid
zijn dit seizoen in de bomen van Golden Japan
oculaties geplaatst. Voorts is achter in de kas een
boom van het ras Burbank aangeplant. Er werd nog
weinig geoogst, wat gunstig is omdat nu vooral
de groei moet worden gestimuleerd.

geplant van het ras William Sim, met het doel om
na te gaan of het teelttechnisch en economisch
mogelijk is de produktie van anjers te doen toenemen door het aantal planten per m2 te vergroten. Tevens werd bij de eerste twee plantingen
nagegaan of het toedienen van koolzuurgas invloed
heeft op de produktie en de kwaliteit. De aantallen bedroegen bij alle plantingen 24, 32, 48 of
64 planten, per m2 bedoppervlakte. Bij 24 planten
per m2 bedoppervlakte werden de planten getopt;
de toppingsdata voor de drie plantingen waren
respectievelijk 10 februari, 17 maart en 27 juni
1965. Bij een aantal planten van 32, 48 of 64
stuks per m2 bed werd niet getopt en werd de hartbloem geoogst. De plantingen van 15 november
1964 en 17 februari 1965 hebben vanaf het planten tot begin mei extra koolzuurgas (0,1%) gehad.
De produktie voor de verschillende plantingsdata
staan in de tabellen 1, 2 en 3 vermeld. Bij de plantingen van november 1964 en februari 1965 is een
duidelijk gunstig effekt waarneembaar op grond
van het toedienen van koolzuurgas. Gemiddeld
over beide plantingen en planthoeveelheden zijn er
door het geven van extra koolzuurgas 8,1 anjers
per m2 bedoppervlakte meer geoogst. Een uitzondering vormt bij de februari-planting de planthoeveelheid van 48 stuks per m2. Tevens is hier
een opschmving van tweede naar eerste soort aanwezig. Wat betreft de plantingsdata november 1964
en februari 1965 valt het op dat, behalve bij de
getopte planten, de produktie van de planting van
februari aanmerkelijk hoger is. Dit kan als volgt
worden verklaard : ten eerste dat van de planting
van november 1964 de hartbloem slechts ± 3
weken eerder kon worden geoogst dan van de
februari-planting en ten tweede het aantal zijscheuten dat gevormd was, voordat de hartbloem
werd geoogst aanmerkelijk groter wasbij de februariplanting. Dit kan worden toegeschreven aan de
hogere lichtintensiteit, waardoor de planten spontaner uitliepen.

7. TEELTWIJZE V A N BLOEMEN EN
BLOEMBOLLEN

a. Plantajstanden en koolzuurgas bij anjer

Op 15 november 1964, 17 februari 1965 en 15
juni 1965, werden in een viertal kassen anjers uit-

Van de juni-planting is vooral bij de planthoeveelheden van 32, 48 en 64 stuks per m2 bedoppervlakte het bijzonder hoge aantal 2e soort opvallend.
Dit is niet alleen een kwestie van stevigheid, want
de bijzonder kleine bloem in vergelijking met
eerder gedane plantingen speelt hierbij een rol.
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Tabel 1 Produktie per m1 bedoppervlakte en kwaliteit
van de in november 1964 uitgeplante anjers (waarnemin
gen t\m 10 december 1966).

Behandeling
24 p l / m 2
—CO2

Ie
soort

173,9

2e
soort

18,8

3e
soort

27,1

Gescheurd

0,3

Totaal

220,1

24 p l / m 2
+ CO2

193,4

15,9

29,9

0,2

239,4

32 p l / m 2
—CO2

157,2

19,6

46,1

0,1

223,0

32 p l / m 2
+ CO2

173,7

15,0

44,1

0,2

235,0

48 p l / m
—CO2

2

185,5

33,1

48,6

0,3

267,5

48 p l / m 2
+ CO2

198,7

19,7

49,1

0,3

267,8

64 p l / m 2
—CO2

220,9

39,4

50,2

0,3

310,8

227,3

32,7

51,0

0,5

311,5

64 p l / m
+ CO2

2

Tabel 2 Produktie per m1 bedoppervlakte en kwaliteit
van de in jebruari 1965 uitgeplante anjers (waarnemingen tjm 10 december 1966).
Ie
soort

2e
soort

3e
soort

24 p l / m 2
—CO2

139,8

22,2

37,0

24 p l / m 2
+ CO2

143,8

22,2

37,5

0,2

203,7

Behandeling

32 p l / m
—CO2

Totaal

199,0

2

162,8

38,8

36,8

0,1

238,6

32 p l / m 2
+ CO2

171,5

36,1

38,1

0,8

246,5

48 p l / m 2
—CO2

204,2

69,4

29,6

0,8

304,8

48 p l / m
+ CO2
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Gescheurd

2

207,1

56,4

34,9

1,0

299,4

64 p l / m 2
—CO2

225,0

86,0

26,0

6,2

343,2

64 p l / m 2
+ CO2

260,7

75,0

29,9

2,0

367,6

Tabel 3 Produktie per nfl bedoppervlakte en kwaliteit
de in juni 1965 uitgeplante anjers (waarnemingen
tjm 10 december 1966).
Behandeling

Ie
soort

2e
soort

3e
soort

Gescheurd

24 p l / m 2

38,2

14,0

0,2

32 p l / m 2

24,2

36,2

48 p l / m 2

19,2

52,8

1,2
0,4

64 p l / m 2

16,0

65,6

1,0

—
—
—
—

Totaal
52,4
62,6
72,4
81,2
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FYSIOLOGIE

Wortelontwikkeling bij
komkommer^ tomaat en paprika
M. Q. van der Meijs

Van de vruchtdragende gewassen van komkommer,
tomaat en paprika werd door uitspoelen het versgewicht van de wortels vastgesteld, terwijl dit ook
werd bepaald van het gewas en de vruchten. De
vorm van gewas en wortelstelsel werd fotografisch
vastgelegd.
Naast deze methode om de plant in zijn geheel te
bestuderen werd in grote betonnen bakken, voorzien van een glaswand, het groeiverloop van de
planten gevolgd en eveneens de vruchtopbrengst
vastgesteld. Bij het onderzoek der planten in de
bakken met glaswanden kon de samenhang tussen
de wortel- en de gewasontwikkeling op eenvoudige
wijze in elk stadium worden gevolgd. Bij het
onderzoek kwamen tussen de gewassen onderling,
typerende verschillen in ontwikkeling naar voren.

Methode van onderzoek
Het onderzoek heeft plaats gehad in cilinders van
plastic folie en in 90 cm diepe betonnen bakken
voorzien van één glazen wand. De plastic cilinders
met een doorsnede van ongeveer 30 cm, werden
in de grond geplaatst op de normale plantafstand
voor elk gewas. De cilinders reikten tot aan het
grondwater, ongeveer 90 cm beneden het maaiveld.
In de cilinders werd de ondergrond niet gestoord.
De bovengrond, tot 45 cm diepte, bestond uit gestoomde humusarme, zeer lichte zavel. In de betonnen bakken had de grond ongeveer dezelfde

samenstelling en was hierin in 1963 aangebracht.
Bij de teelt in de plastic cilinders werd het snoeien
dan wel het dieven zeer kort bijgehouden, door de
groeipunten steeds in een zeer jeugdig stadium
weg te nemen. Het verlies aan vers gewas was daardoor te verwaarlozen.

Resultaten
Door het wekelijkse uitspoelen, wegen en tellen
werden gegevens verzameld die een goed overzicht
gaven van de gehele ontwikkeling van elk gewas.
De gegevens hiervan zijn verwerkt in de afbeeldingen 1 en 2. Komkommer is vergeleken met
paprika een zeer snel groeiend gewas. In dezelfde
groeiperiode was het gewicht aan vers gewas en
verse wortels ruim het viervoudige. Tomaat ligt
wat ontwikkelingsshelheid betreft hiertussen in
(afbeelding 1). Naarmate de groei langzamer verliep was het verschil in gewichtshoeveelheid minder; anders gezegd: was de onderlinge gewaswortel-verhouding en ook de vrucht-gewas-verhouding kleiner. Het wortelgewicht na uitspoelen vertoonde grote onderlinge verschillen. Komkommers
vormden snel een grote wortelmassa, die later
sterk afnam en op een lager peil doorging. Bij
tomaten werd een zelfde toe- en afname waargenomen, alleen minder sterk. Bij paprika bleef de
wortelmassa geleidelijk toenemen; afsterven van
wortels werd nauwelijks waargenomen. Bij kom-
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opbrengst in
kg/plant
4

stengel* blad o
wortels
«
tomaat

o
•

paprika

0^.0'

ftggg*

5

Afb. la

10

15

20

5

15

20

5
10
15
20
aantal weken na uitplanten

Groei van gewas en wortels (vers gewicht) van komkommer, tomaat en paprika gedurende een gehele teelt.

kommers en tomaten trad een groot verlies aan
aktieve wortels op door het afsterven van vele
dunne wortels. Dit verschijnsel vond voornamelijk
plaats in de bovengrond. Er bleven maar enkele
grote wortels over die tot diep in de ondergrond
doordrongen. De paprikawortels ontstonden allen
aan de stengelvoet en reikten ieder afzonderlijk
tot in de ondergrond.
Uit de opbrengstgegevens van genoemde gewassen
kwam een duidelijk verband naar voren tussen de
groei van de jonge wortels en die van gewas en
vruchten. Hoe sneller de groei van jonge wortels
des te hoger de bovengrondse opbrengst. Hoe
sneller de wortelgroei verliep, des te sterker was
de afsterving van dunne wortels. Een herstel van
wortelgroei deed zich nauwelijks voor, mogelijk als
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10

gevolg van de voorafgaande zeer intensieve doorworteling van het beperkte grondvolume in de cilinders en het zeer regelmatig wegnemen van de
groeitopjes. Achter de glaswanden werd waargenomen, dat tijdens het uitgroeien van een toenemend aantal vruchten, de vorming van nieuwe
wortels verminderde. Dit wettigt het vermoeden
dat de assimilaten voor het overgrote deel naar
de vruchten worden afgevoerd en te weinig beschikbaar zijn om het wortelstelsel volledig in
stand te houden. Ook veranderingen in de groeistof-huishouding zullen hierbij een rol kunnen
spelen. Bij komkommers en paprika werd duidelijk
waargenomen, dat perioden van sterke wortelgroei
afwisselden met perioden van hogere vruchtenproduktie. Bij de tomaten alleen bleek dat wortel-

vruchten

opbrengst in
kg/plant

stengel + blad

+.
0.

16
U
12
paprika

10
8
6
4

aantal wortels
TOMAAT

opbrengst
kg

aantal wekenna uitplanten
Afb. lb Groei van vruchten en gewas van komkommer,
tomaat en paprika.

groei afnam tijdens de eerste vruchtgroei en zich
weer herstelde zodra de eerste trossen waren geoogst (afb.2 ) .
De twee methoden van onderzoek bleken overeenkomstige resultaten op te leveren en in bepaalde opzichten elkaar aan te vullen. Alleen het
beter in stand blijven van het wortelstelsel van
paprika in de plastic cilinders is in dit verband
niet verklaarbaar.

Afb. 2 Vergelijking vanhetaantal gezonde wortels achter
een glaswand met de vruchtopbrengst van tomaat, komkommer en paprika.
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Stuifmeelontwikkeling van tomaten
Wa. van Ravestijn

De tomaat is een typische zelfbestuiver. De hele
bouw van de bloem is ingesteld op zelfbestuiving.
Op afbeelding 1 is een bloem te zien in volle
bloei, waarbij dit karakter tot uiting komt. De kelk
en kroon zijn ondergeschikte delen en kunnen
hoogstens door hun vorm en kleur een indicatie
geven van de kwaliteit van de bloem. Verreweg
het belangrijkste zijn de meeldraden en het vruchtbeginsel met stijl en stempel.
De meeldraden lijken vergroeid te zijn en zo een
soort buisje te vormen om de stijl. Ze springen aan
de binnenkant open met een spleet, zodat een overmaat aan stuifmeel vrij komt. Aangezien de meeldraden spits toelopen naar de top, wordt hier de
opening kleiner. Tegen het eind van de bloei kan
deze opening dan ook gedeeltelijk worden afgesloten door de stempel. De stijl wordt tijdens de
bloei langer, zodat de stempel als het ware langs
de geopende meeldraden strijkt. Hierdoor zal van
nature bestuiving plaatsvinden. Bovendien wordt
de stempel beschermd door de omhullende meeldraden, waardoor verdroging wordt bestreden.
Bekijkt men een vergrote dwarsdoorsnede van een
bloem bij de meeldraden (afb. 2) dan ziet men,
dat de meeldraden niet met elkaar vergroeid zijn,
maar slechts dicht tegen elkaar aan gedrukt staan.
De zijden naar elkaar toe zijn bezet met haren,
waardoor de samenhang wordt vergroot. Ook naar
de stijl toe zijn de meeldraden voorzien van haren.
Dit samengaan van haren die niets anders zijn dan
celketens, zal de luchtvochtigheid verhogen en er

mede toe bijdragen, dat verdroging van de kiembuis van het stuifmeel in de stijl wordt voorkomen.
Elke meeldraad (afb. 3) bezit een vaatbundel (het
donkere kleincellige weefsel in het midden), die
zorgt voor toevoer van water, voedingszouten en
assimilaten. Verder kan men vier holten onderscheiden (de stuifmeelzakjes), waar in onrijpe
toestand van de bloem het stuifmeel opgeslagen is.
Ook dit is weer een extra voorziening om zelfbestuiving te verzekeren. De stempel is weliswaar
reeds vóór het opengaan van de meeldraden ontvankelijk voor bestuiving, maar de grootste geschiktheid hiervoor wordt bereikt als de bloem
ongeveer drie dagen in bloei is. Vóór die tijd is
de stempel iets korter en daardoor vrijwel onbereikbaar voor vreemd stuifmeel. Door het gesloten
blijven van de stuifmeelzakjes zal geen verspilling
van stuifmeel plaatsvinden op een tijdstip, dat de
stempel nog niet de grootste ontvankelijkheid heeft
bereikt. Als de bloem rijper wordt, treedt een zodanige scheuring op in het aanhechtingspunt (het
stomium) dat de stuifmeelzakjes eerst twee aan
twee samenvloeien, om nog weer later pas werkelijk open te springen. Hoe dit in zijn werk gaat is
met een serie afbeeldingen in beeld gebracht. Afbeelding 4 geeft het stomium sterk vergroot te
zien als de stuifmeelhokjes nog van elkaar gescheiden zijn. Op afbeelding 5 zijn de hokjes samengevloeid, maar het stuifmeel kan niet vrijkomen,
omdat de hokjes nog een gezamenlijke afsluiting
bezitten. Als tenslotte ook deze wordt verbroken
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(zie afb. 6) kan het stuifmeel vrijkomen. De meeldraad ziet er dan uit zoals op afbeelding 7 is te
zien. Dit is dus de normale gang van zaken bij
gezonde, goedgevormde bloemen. Bloemen die
echter onder ernstig lichttekort en/of te hoge temperatuur zijn gevormd, dus in een periode, waarbij
de planten een ernstig assimilatentekort vertonen,
geven aanleiding tot vorming van gerstebloemen.
Deze blijken zelden uit te groeien tot vruchten.
Onderzoekt men van deze bloemen de stempels,
dan worden hierop vrijwel geen stuifmeelkorrels
gevonden. Brengt men op deze stempels echter
goed, kiemkrachtig stuifmeel, dan kiemt dit normaal en in een later stadium blijken de aldus
bestoven bloemen ook tot vruchtjes te kunnen uitgroeien. Bij gerstebloemen schijnen dus niet de
stempel en het vruchtbeginsel de onvruchtbaarheid
te veroorzaken, maar wel het stuifmeel. Als het
stuifmeel de oorzaak is van de onvruchtbaarheid,
kan dit het gevolg zijn van steriliteit of niet vrijkomen van stuifmeel. Tenslotte is het ook mogelijk,
dat beide hierin een rol spelen. Bekijkt men de
meeldraden van gerstebloemen en van gezonde
bloemen in gelijke vergrotingen, dan zijn de verschillen duidelijk. Ten eerste valt op, dat al of
vrijwel al het stuifmeel geen levende stofinhoud
heeft (afb. 8 ) . Bestuiving met dergelijk stuifmeel
zou nooit vruchtzetting ten gevolge kunnen hebben.
Ten tweede blijken de meeldraden van gerstebloemen niet open te springen. Soms ziet men
wel, dat de stuifmeelhokjes van dergelijke bloemen
twee aan twee versmelten (afbeeldingen 9 en 10),
maat de toegang tot de stijl en stempel blijft ge-
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sloten. De waargenomen afwezigheid van stuifmeelkorrels op deze stempels is hiermee dus verklaard. Ten derde valt bij zodanige vergrotingen
nog een afwijking op. In meeldraden van gerstebloemen ziet men bij het stomium veel „neerslag",
dat bij nader onderzoek zetmeel blijkt te zijn (afbeeldingen 9 en 10). Bij goede bloemen blijkt
vrijwel niets van dit zetmeel te vinden, ofschoon
het wel valt aan te wijzen in de nog niet volledig
rijpe bloemen (afb. 4 ) .Tijdens het tot stand komen
van de verbinding tussen de beide stuifmeelzakjes
wordt dus kennelijk dit zetmeel ontbonden, maar
bij gerstebloemen niet of veel minder. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door gebrek aan enzymen. Wandstof van cellen en zetmeel zijn immers
verwante stoffen. Het is dus heel goed denkbaar,
dat ze beide door hetzelfde enzym worden aangegrepen, of dat de ontleding van het zetmeel de
mogelijkheid schept om de wandstof aan te tasten.
Omdat enzymen in zekere zin een produkt van de
fotosynthese zijn en de fotosynthese bij gerstebloemen onvoldoende is, lijkt deze redenering wel
aanvaardbaar. Bij gerstebloemen wordt de onvruchtbaarheid dus zowel door het ontbreken van
vitaal stuifmeel als door het uitblijven van bestuiving met dit steriele stuifmeel veroorzaakt. De
vruchtbeginsels zullen dan ook geen afwijkingen
mogen vertonen, omdat bestuiving met goed stuifmeel vruchtvorming kan geven. Inderdaad blijken
bij microscopisch onderzoek in de vruchtbeginsels
van goede bloemen en van gerstebloemen geen
duidelijke verschillen voor te komen.

Onderbroken knopvormingbij chrysant
J. W. H. van Veen

Nadat in 1961 en 1962 de jaarrondteelt van chrysanten ingang had gevonden op de snijbloembedrijven, bleek al spoedig hoe moeilijk het was
om in de herfst te concurreren met de normaalchrysanten. De kwaliteit van de normaal geteelde
chrysanten was aanmerkelijk beter, stengel en bladeren waren steviger en de bloemen waren groter
en beter gevuld. Dit alles ondanks het feit dat de
cultuuromstandigheden voor de jaarrondchrysanten
in hei algemeen genomen gunstiger waren. Bij de
jaarrondteelt werd op tijd en naar behoefte gegoten
en bijgemest, de temperatuur werd op ± 15,5-16° C
gehouden en zo nodig werd er gelucht of koolzuurgas gegeven. De conclusie was al gauw getrokken
dat dit kwaliteitsverschil geen kwestie kon zijn van
cultuuromstandigheden, maar waarschijnlijk verband hield met de snelheid van de teelt.
Bij de jaarrondteelt wordt de vegetatieve groeiperiode immers juist zo lang genomen dat de
plant bij de bloei net voldoende groot is. De generatieve groeiperiode begint bij jaarrondteeltchrysanten abrupt en duurt dan onafgebroken tot de
bloei. Bij de normaalteelt duurt de vegetatieve
groeiperiode langer en begint de generatieve groei
geleidelijker onder invloed van de natuurlijke overgang van lange naar korte dagen. Bovendien kan
de generatieve periode worden onderbroken door
enkele heldere, zonnige dagen. Zo'n heldere dag
houdt immers eveneens in dat het 's morgens iets
eerder licht is en 's avonds later donker wordt. Om
nu na te gaan of een onderbreking van de gene-

ratieve periode (knopvorming) praktische waarde
heeft, is vanaf 1963 een serie proeven in deze
richting genomen.
Opzet van het onderzoek
Bij dit onderzoek werden de onderbrekingen in het
begin van de knopaanlegperiode gegeven. Hiervoor waren twee redenen aanwezig namelijk: ten
eerste omdat de knop dan nog niet volledig gevormd is en er mogelijk nog wijzigingen in de
aanleg aangebracht kunnen worden. Ten tweede
omdat bij de natuurlijke overgang van lange naar
korte dagen de kans op wisseling ook in het
begin van de knopaanlegperiode het grootst is.
Onderbrekingen van 2, 4, 6, 8, 10 of 12 lange
dagen werden gegeven nadat de planten 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14 of 16 korte dagen hadden gekregen.
Bij dit onderzoek werden gebruikt de rassen
Luyona, Tokyo, White Spider no. 2275, Indianapolis Yellow, Indianapolis White, Bonnie Jean,
Brigitte, Criterion en Beamsville Pink. De proevert
werden genomen met bloeitijden in februari, mei,
juli, augustus en november. Wanneer de knopvorming plaatsvond in een periode waarin de
dagen van nature voldoende kort waren werd de
onderbreking in de knopvorming gegeven door
middel van belichting. Deze werd uitgevoerd met
gloeilampen en duurde per etmaal 5 uur namelijk
van 23 uur tot 4 uur, met een lichtintensiteit van
± 70 lux.
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Resultaten
Het effekt van de onderbreking is zeer groot.
Faktoren die de praktische waarde van dit systeem
bepalen zijn onder andere:
Ie Het tijdstip waarop de onderbreking gegeven
wordt.
2e De duur van de onderbreking.
Bij troschrysanten stelt men in de praktijk van de
jaarrondteelt prijs op een enkelvoudig-vertakte
stengel, wat dus inhoudt één bloem per bloemstengeltje.
Deze bloem moet dan goed gevuld zijn en zo
groot mogelijk. De lengte van het bloemsteeltje
moet voldoende zijn in verband met de omvang
van de tak en de spreiding van de bloemen. Vroeg
in het voorjaar is dit bij bepaalde rassen onvoldoende bijvoorbeeld bij de Indianapolis-variëteiten.
Bovendien moet de stengel voldoende stevig zijn.
Bij geplozen chrysanten wordt een grote, goed gevulde bloem op stevige stengel als ideaal gezien.
Van deze omschrijvingen zijn we bij de beoordeling
van de verschillende proeven uitgegaan en aan de
hand hiervan is getracht de juiste behandeling te
vinden.
Tijdstip van onderbreking
Het tijdstip van onderbreking van de knopvormingsperiode speelt een zeer belangrijke rol, in die
zin, dat naar mate de onderbreking vroeger in de
periode van knopvorming wordt gegeven, het aantal
bloemknoppen per tak zeer sterk toeneemt, hetgeen
ook is af te lezen van de tabel 1.

Afb. 1 tlm 3 Invloed van een onderbreking bij het ras
Indianapolis Yellow. Per afbeelding van rechts naar links
controle en de onderbreking van 2, 4, 6, 8 en 10 lange
dagen. Op de afbeeldingen 1, 2 en 3 werd de onderbreking respectievelijk na à: 8 en 12 korte dagen gegeven.
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Tabel 1 Aantal bloemknoppen en zijscheuten per tak bij
een onderbreking van 8 dagen tijdens de bloemknopvorming bij het ras Indianapolis Yellow.
Aantal korte dagen
vóór de onderbreking
4
8
12

Aantal
bloemknoppen

Aantal
zijscheuten

28,1
16,8
16,6

10,6
10,4
16,6

Wanneer bovendien het aantal zijscheutjes per tak
wordt vergeleken, zien we dat dit aantal afneemt
naarmate er meer bloemknoppen per tak voorkomen. Hetgeen dus inhoudt dat deze zijscheutjes
meerdere bloemknoppen dragen. Bij een onderbreking na 4 en 8 korte dagen vindt men respectievelijk 2,7 en 1,6 bloemknop per zijscheutje;
bij een onderbreking na 12 korte dagen komt er
één bloemknop per zijscheutje voor! Dit wordt veroorzaakt doordat alleen de eindknop geïnduceerd
wordt en de onderliggende vegetatiepunten (zijogen) vegetatief blijven als na 4 korte dagen een
onderbreking wordt gegeven. Tijdens de onderbreking in de korte-dagbehandeling komt de bloeiinductie tot stilstand en gaan de zijogen zich vegetatief ontwikkelen. Zij splitsen dan dus bladeren
af. Als daarop de korte-dagbehandeling weer wordt
voortgezet treedt er bloei-inductie in de zijogen op.
Deze hebben nu echter een of meerdere bladeren
afgesplitst in de bladoksels waarvan zich dan veelal
een secundaire bloemknop ontwikkelt. Op deze
manier verkrijgt men dus een dubbele vertakking.

punten die vóór en die nâ de onderbreking geïnduceerd zijn. Dit geeft grote bezwaren bij het
oogsten. Let men op de bloemen die vóór de onderbreking geïnduceerd zijn dan zijn die van na de
onderbreking nog niet open. Let men anderzijds
op die welke na de onderbreking geïnduceerd zijn
dan zijn de eerste bloeiers reeds overrijp. Het tijdstip van de inductie van alle vegetatiepunten lag
voor de in dit onderzoek gebruikte rassen na 12
korte dagen. Werd dus hierna de onderbreking
gegeven dan werd de beste takvorm bereikt ; werd
de onderbreking later gegeven dan nam het aantal
secundaire knoppen weer toe (tabel 2).

Wanneer de onderbreking in plaats van na 4 nu
na 8 korte dagen wordt gegeven, krijgt men de
situatie dat niet alleen de eindknop geïnduceerd is,
doch ook de bovenste zijogen. Alleen de onderste
zijogen kunnen dan nog blad afsplitsen en secundaire bloemknoppen voortbrengen. Vandaar dat het
aantal bloemknoppen per zijscheut bij onderbreking
na 8 korte dagen 1,1 knop minder is dan bij één
na 4 korte dagen. Bij een onderbreking na 12
korte dagen zijn alle zijogen reeds geïnduceerd en
komt men aan één bloemknop per zijscheut. Bij een
onderbreking na 4 of 8 korte dagen krijgt men een
duidelijk verschil in bloeitijd tussen de vegetatie-

tabel 2 Aantal bloemknoppen enzijscheuten per tak bij eenonderbreking in de knopvormingvan10lange dagen.
Bonnie Jean
Onderbreking
gegeven na:

12 korte dagen
16 korte dagen

Tokyo

Luyona

Indianapolis Yellow

Aantal
bloemknoppen

Aantal
zijscheuten

Aantal
bloemknoppen

Aantal
zijscheuten

Aantal
bloemknoppen

Aantal
zijscheuten

Aantal
bloemknoppen

Aantal
zijscheuten

6,9
8,2

6,3
6,5

16,9
18,0

9,3
7,8

14,5
27,9

9,3
6,8

7,4
11,0

5,8
4,6

Lengte van de onderbreking
De lengte van de onderbreking in de knopvormingsperiode heeft een duidelijke invloed op bloeidatum, gewaslengte en bloemdiameter (tabel 3).
Uit tabel 3 blijkt dat naarmate de duur van de
onderbreking langer is, de oogstdatum later valt.
Deze invloed is het sterkst, naarmate de onderbre-

king eerder wordt uitgevoerd. Er is een sterke
gewaslengte-toename naar gelang van de langere
duur van de onderbreking, maar het aantal bladeren
per plant blijft gelijk, dus de internodiën zijn
langer.
Wat betreft de bloemdiameter zien we bij onderbrekingen met 8 en 12 lange dagen een duidelijke
toename. Deze wordt veroorzaakt door enerzijds
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Tabel 3 Invloed van de onderbrekingsduur bij het ras Indianapolis

Diameter
bloem bij
geplozen
chrysant in cm

Duur van de
onderbreking

Gemiddelde
oogstdatum

Gemiddelde
lengte van
de plant
in cm

Gemiddeld
aantal
bladeren

4
4
4

4
8
12

13-9
18-9
26-9

125
138
143

42,9
42,1
41,3

14,0
17,3
16,7

15,7
22,0
22,7

8
8
8

4
8
12

12-9
18-9
20-9

121
131
137

42,7
41,3
40,9

15,3
15,9
16,3

14,0
19,2
18,2

12
12
12

4
8
12

12-9
18-9
20-9

115
127
129

40,0
42,0
40,9

15,7
16,3
16,0

14,6
19,9
12,3

0

0

10-9

106

42,1

15,0

12,4

Aantal
korte dagen
onderbreking

langere lintbloemen en anderzijds meer lintbloemen
per bloemhoofdje.
De toename van de bloemdiameter is aanzienlijker
naarmate de onderbreking eerder wordt gegeven.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze gegevens betrekking hebben op geplozen chrysanten.
Bij troschrysanten wordt deze eindknop, die het
eerst wordt aangelegd, weggenomen en wordt de
grootste bloemdiameter dus pas in een later stadium
bereikt.
Ras- en jaargetijde-invloeden
Wat betreft de reaktie van de gebruikte, eerdergenoemde rassen kan worden opgemerkt dat ze
steeds overeenkomstig reageerden, onafhankelijk
van het jaargetijde waarin ze tot bloei werden gebracht. In de praktijk is inmiddels ook ervaring
opgedaan met de Vedova variëteiten, Tuneful en
Galaxy.
Praktische toepassing
Bij de praktische toepassing van de methode van
onderbroken knopvorming zijn inmiddels op een
aantal bedrijven ook goede ervaringen opgedaan
met troschrysanten. Bij toepassing op praktijkschaal
mag met deze werkwijze beslist niet worden geëxperimenteerd, omdat een onderbreking zowel in
een te vroeg als in een te laat stadium kan leiden
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Yellow.
Lengte van de
zijscheuten bij
troschrysant
in cm

tot ongelijke bloei (tabellen 2 en 3) met veel
secundaire knoppen.
De behandeling die zowel in de proeven als in de
praktijk het beste heeft voldaan, is een onderbreking van 8 à 10 lange dagen, na 12 korte
dagen. Bij geplozen chrysanten is alleen ervaring
opgedaan met het ras Indianapolis Yellow. Een
onderbreking van 8 à 10 lange dagen na 4 à 6
korte dagen viel op door zijn grote bloemen.
Hoe andere grootbloemige rassen reageren is niet
bekend. De werkwijze hoeft het teeltschema niet
al te zeer te verstoren wat betreft de bloeitijd, want
men kan 5 à 6 dagen eerder met de korte-dagbehandeling beginnen dan men normaliter zou
doen. Dit heeft geen bezwaren omdat het gewas
door de onderbreking toch extra lengte krijgt.
Neveneffekten
Enkele neveneffekten die regelmatig waargenomen
zijn, maar moeilijk in getallen uit te drukken, zijn
de beter gevulde bloemen. Dit was bij Luyona
speciaal in de herfst erg opvallend. Bovendien
wekten bij de rassen Luyona en Tokyo de bloemen
sterk de indruk minder gemakkelijk te verdrogen.
Bij het ras Luyona viel tevens op dat de zogenaamde „Luyonavlekken", de gele vlekken op het blad,
minder frequent optraden. Bij alle overige rassen
was een donkerder bladkleur een kenmerk en was
de stevigheid van de stengel beter.

1. WORTELONDERZOEK

a. Wortelonderzoek bij tomaat en meloen

Er is een studie gemaakt van de groei der bovenen ondergrondse delen van tomaten en meloenen.
Dit vond plaats in bakken voorzien van een glaswand. Bij de tomaten gebeurde dit over de periode
van eind januari tot begin juni met geënte en ongeënte planten van het ras Moneymaker; bij de
meloenen van begin februari tot begin augustus met
planten van het ras Suiker, mèt en zónder vruchten.
Uit tellingen van aantallen achter glas goed zichtbare wortels bleek, dat ook bij deze gewassen (vgl.
jaarverslag 1965, pag. 105-106) de wortelgroei in
fasen verliep. Na een krachtige ontplooiing van
het wortelstelsel in de eerste maanden na het uitplanten, nam het aantal wortels en jonge scheuten
af in de periode van sterke vruchtgroei. Bij de
meloeneplanten zonder vruchten werd — weliswaar
met een vertraging van enige weken — óók een
afname van het aantal wortels vastgesteld. Zodra
overigens de eerste vruchten geoogst waren, ontwikkelden zich een groot aantal nieuwe wortels
zowel als nieuwe scheuten. Ongeveer twee maanden later stierven de wortels weer voor een groot
deel af.
Bij de tomaten groeiden de geënte planten sneller,
zowel bovengronds als ondergronds en bereikten
eerder het maximale aantal wortels. De teruggang
in de beworteling zette ook wat sneller in. Op het
tijdstip van het minimale aantal wortels en het
begin van de oogst (medio april) werd geen verschil tussen beide behandelingen gevonden. Ten
gevolge van groeistoornissen moesten de waarnemingen begin juni worden afgebroken (vgl. artikel
op pag. 101).
Vanaf het begin van de vruchtontwikkeling der
meloenen in de tweede helft van april, nam het
aantal wortels af, totdat eind mei de oogst op
gang kwam. De meloeneplanten waaraan geen
vruchten werden aangehouden ontwikkelden zich
buitengewoon krachtig. Het aantal wortels werd op
de duur groter dan dat van de planten mét vruchten. Opmerkelijk was, dat ook hier na verloop van
tijd een sterke achteruitgang in de wortelgroei
optrad. Deze ommekeer viel medio mei, enkele

weken later dan bij de planten mèt vruchten, waarna de wortelgroei zich eind mei weer herstelde.
Blijkbaar is de periodiciteit in de wortelgroei een
verschijnsel dat min of meer losstaat van de vruchtgroei en samenhangt met de leeftijd van de plant.
Het uitgroeien van vruchten versnelt en verhevigt
evenwel de reaktie. Bovendien zou kunnen worden
gesteld, dat het overmatig sterk uitgroeien der
bovengrondse delen van een gewas zonder vruchten
een soortgelijke concurrerende werking op de
wortelgroei heeft als de ontwikkeling van vruchten.

b, W'ortelonderzoek bij komkommer

De wortelontwikkeling van de komkommerplant is
bestudeerd door elke week of veertien dagen een
compleet wortelstel uit te spoelen. De planten
werden geteeld in cilinders van plastic folie, die
tot 90 cm — de ontwateringsdiepte — in de grond
waren geplaatst, zó dat de ondergrond ongestoord
was gelaten, terwijl hier bovenop 45 cm gestoomde,
humusarme lichte zavel was aangebracht.
De komkommers, ras Sporu, werden half maart
uitgeplant. Vanaf begin april is wekelijks en vanaf
begin juli om de veertien dagen een plant geoogst en
uitgespoeld. De planten werden getopt op ruim
2 m hoogte. De snoei geschiedde door het wegnemen van de groeipunten (kopjes) in een zeer
jeugdig stadium. Het verlies aan gewas kon daardoor worden verwaarloosd.
Bij het wekelijks uitspoelen van een wortelstel
bleek de aanvankelijk zeer snelle ontwikkeling
ondergronds. Ongeveer tien weken na het uitplanten trad een daling in van het wortelgewicht,
terwijl dit later constant bleef op veel lager gewichtsniveau (zie voor meer gegevens het artikel:
„Wortelontwikkeling bij komkommer, tomaat en
paprika" op pag. 101). Deze daling van het wortelgewicht werd veroorzaakt door het afsterven van
vele dunne wortels en het nagenoeg uitblijven van
nieuwe. Waarschijnlijk is dit te wijten aan onvoldoende aanvoer van assimilaten naar de wortels in
de periode van sterke vruchtgroei en aan veroudering van zowel de wortels als de bovengrondse
delen. Het beperkte grondvolume in de plastic
cilinders en de zeer intensieve doorworteling in de
eerste groeifase hebben vermoedelijk remmend gewerkt op het herstel van de wortelgroei.
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In de wortelbakken — van 90 liter inhoud — is de
invloed nagegaan van het al of niet aanhouden van
vruchten en het zeer regelmatig of periodiek
snoeien. De planten waarvan de vruchten in een
jong stadium werden verwijderd, groeiden veel
sterker dan die met vruchten. Zeer regelmatig
snoeien leverde een iets zwaardere plant op als
periodiek snoeien; bovendien was de vruchtopbrengst 30% hoger.
De wortelgroei werd aanzienlijk bevorderd door
het weghouden van vruchten. Ook was in het
objekt zonder vruchten bij zeer regelmatig snoeien
de wortelgroei iets sterker. Van alle behandelingen
vertoonde de wortelgroei eind april, dat is ongeveer drie maanden na het uitplanten, een minimum.
De achteruitgang in het totaal van gezonde wortels
en de groei van nieuwe traden eerder in en waren
sterker in de objekten waar de vruchten werden
aangehouden.
Zeer sterke vegetatieve groei en krachtige ontwikkeling van vruchten hebben overeenkomstige invloeden gehad op de wortelgroei, hetgeen uit het
oogpunt van assimilaten-benutting min of meer
verklaarbaar is. Een volledige verklaring van de
gevonden verschijnselen is nog niet gevonden.

2. TOEPASSING V A N K U N S T L I C H T
a. Invloed van licht en temperatuur op de aanleg van
de Ie tros

Tomatezaailingen werden bij drie temperaturen
(laag = ± 14° C; normaal = ± 17° C en hoog
= ± 20° C) opgekweekt. Tevens vond belichting
plaats met fluorescentiebuizen. De belichtingstijden
liepen van 9,30 tot 17,30 uur ( = dagbelichting),
van 17,30 tot 1,30 uur ( = nachtbelichting) en
van 9,30 tot 1,30 uur ( = dag- + nachtbelichting).
Het geïnstalleerde vermogen bedroeg voor de 8urige belichtingen 160 W / m 2 , ( = sterke belichting) en voor de 16-urige belichting 80 W / m 2
( = normale belichting), Per oppervlakte-eenheid
werden dus gelijke hoeveelheden energie aangewend.
Driemaal (11/11 - 24/12 - 1 0 / 2 ) , werden de rassen Moneymaker en Glorie gezaaid. Belichting was
oorzaak dat bij het Ie zaaisel de trosaanleg ± 1 0
dagen eerder plaatsvond. Bij het 2e zaaisel zag men
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geen tot slechts enkele dagen vervroeging. Bij het
3e zaaisel trad slechts bij „dagbelichting" één dag
vervroeging op ten opzichte van de onbelichte
planten, terwijl de overige belichte planten zelfs
later generatief werden dan de onbelichte. Voor
alle drie zaaisels gold, dat „dagbelichting" het
vroegst was en „nachtbelichting" het laatst. „Normale belichting" nam een tussenpositie in. Bij de
eerste twee zaaisels varieerde het aantal bladeren
onder de Ie tros van 9y2 tot 11 bladeren gemiddeld. Naar de belichtingsgroep vormde de overdag
sterk belichte planten het kleinste aantal bladeren
onder de Ie tros (respectievelijk 10 en 9l/2) en
planten van de „nachtbelichting" het grootste aantal bladeren (respectievelijk 11 en 11). Het laatste
zaaisel gaf een afwijkend beeld te zien. Wel gaf
„dagbelichting" het kleinste aantal bladeren (8y 2 )
onder de Ie tros, maar de „normale belichting"
dus „dag en nacht" gaf het grootste aantal bladeren (101/2) onder de Ie tros te zien. De onbelichte
planten vormden respectievelijk 11, 10 en 8l/ 2
blad onder de Ie tros.
De invloed van de temperatuur was als volgt : De
lage en normale temperatuur gaven bij alle zaaisels
een ongeveer gelijk tijdstip van trosaanleg te zien.
De hoge temperatuur gaf steeds de laatste trosaanleg. Dit effekt was bij de vroege zaaisels duidelijker dan bij de latere. Het aantal bladeren onder
de Ie tros nam toe naarmate de planten bij hogere
temperatuur stonden. Ook dit effekt was bij de
vroege zaaisels het sterkst. De verschillen tussen
de twee rassen kwamen tot uiting in een latere
trosaanleg bij Glorie, in samenhang met een groter
aantal bladeren onder de Ie tros ten opzichte van
Moneymaker.

Belichting en koolzuurgas bij opkweek van
komkommer

In het Jaarverslag 1965 op pag. 107 staan vermeld
de gewichten van komkommerplanten aan het eind
van hun opkweekperiode, waarin ze verschillende
behandelingen hadden gekregen. Het onderscheid
bleek zeer duidelijk. Ter aanvulling van deze gegevens volgen thans de vruchtopbrengsten. Na het
uitplanten waren de omstandigheden voor alle
planten gelijk.

De aantallen geoogste vruchten per plant waren
gemiddeld: zie tabel 1.
Tabel 1
Opkweekbehandeling

Aantal vruchten na 7 weken

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

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

In deze aantallen zijn — in afwijking van voorafgaande jaren — ook de stekvruchten begrepen.
De oogst begon bij de belichte planten 10 dagen
eerder dan bij de onbelichte. Na 7 weken was de
meeropbrengst van de bijbelichting (+ L) 1 à 1,5
vrucht, van extra koolzuurgas ( - | - C 0 2 ) 0,3 à 0,7
vrucht. Opnieuw werden de resultaten van voorafgaande jaren bevestigd: een meeropbrengst door
belichting en een geringere meeropbrengst door

extra koolzuurgas. De grootte van de meeropbrengsten was dit jaar echter duidelijk kleiner dan
in voorafgaande jaren. Vermoedelijk is dit een gevolg van het donkere weer in de tweede helft
van januari en de eerste helft van februari. Bij dit
weer stagneerde de groei. Deze kwam pas weer
goed op gang in een periode met snel toenemende
lichtintensiteit. Verschillen in plantgrootte betekenen dan relatief minder dan in begin januari. Dit
vermoeden moet nader worden getoetst.
Om uitstel van de vorming van vrouwelijke bloemen te voorkomen is evenals vorig jaar de duur
van de belichting bij de opkweek van onderhavige
planten periodiek verkort. Na een week van 16
uur belichting per dag, volgden 4 dagen van 14
uur, 4 dagen van 12 uur, 4 dagen van 10 uur en
tenslotte 6 dagen van 8 uur.
Anders dan vorig jaar bloeiden de vrouwelijke
bloemen aan de hoofdscheut later dan aan onbelichte planten en was bovendien de plaats van de
eerste vrouwelijke bloem gemiddeld in een wat
hogere oksel. De tabel 2 bevat de verkregen gemiddelden (dagopdeling eveneens in tienden) :

Tabel 2

Gemiddelde datum
Ie bloei
Gemiddelde okselplaats
Ie bloem

+ L+ CO2

+ L—CO2

—L—CO2

—L+ CO2

28,3 jan.

29,4 jan.

26,4 jan.

25,2 jan.

17,1

16,4

10,5

9,0

c. Invloed op de vorming van vrouwelijke bloemen bij
komkommer

De komkommers (ras Sporu) werden gezaaid op
19 november 1965. Na opkomst, op 2 december,
werd met belichten begonnen. In tabel 1 is vermeld
hoe de belichting werd gegeven. De installatie werd
aangelegd met fluorescentie buizen (TL 33) en het
geïnstalleerde vermogen bedroeg 80 Watt per m 2 .
De ophanghoogte was ± 60 cm boven de planten.
Geen van de vermelde behandelingen was van invloed op de vorming van vrouwelijke bloemen in
de eerste bladoksels van zijscheuten van de eerste
orde. Wel werd de positie van de vrouwelijke

bloemen aan de hoofdstengel (zogenaamde stamvruchten) beïnvloed. De gegevens hiervan zijn nog
niet zo ver verwerkt, dat een inzicht kan worden
verkregen.
d. Onderbroken knopvorming bij chrysant

In 1966 werd deze methode in een drietal proeven
bestudeerd. In volgorde van bloeitijd laten we hier
de resultaten volgen.
Proef 1
Bij deze proef met een bloeitijd in de eerste helft
van mei werden de volgende behandelingen toe-
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Tabel 1 Belichtingstermijnen en daglengten waaraan
komkommerplanten werden blootgesteld voor een periode
of gedeelte van 30 dagen na de opkomst.
Termijn van
belichting
1. Onbelicht
2. 0 -10e
dag na opkomst
3. 10e-20e
dag na opkomst
4. 20e-30e
dag na opkomst
5. 0 -20e
dag na opkomst
6. 10e-30e
dag na opkomst
7. 0 -30e
dag na opkomst
8. 0 -30e
dag na opkomst
9. 0 -30e
dag na opkomst
10. 0 -30e
dag na opkomst
11. 0 -30e
dag na opkomst
12. 0 -30e
dag na opkomst
13. 0 -30e
dag na opkomst

Daglengte

Nacht
onderbreking

Natuurlijke
dag

_

16 uur
16 uur

—

16 uur

—

16 uur

—

16 uur

—

16 uur

—

14 uur

—

12 uur

—

10 uur

—

10 uur

Vi uur

10 uur

1 uur

10 uur

4 uur

gepast. Een onderbreking van 10 korte nachten in
de knopvorming werd gegeven nadat er respectievelijk 4, 8, 12 of 16 lange nachten waren gepasseerd. De rassen die bij deze proef gebruikt werden
waren: Luyona, Indianapolis Yellow, Tokyo en
Bonnie Jean. De samengevatte resultaten zijn in
tabel 1 op pagina 117 opgenomen.

teeltwijze vergelijken met een onderbreking van 10
korte dagen in de knopvorming. Deze onderbreking
werd gegeven na 12, 14 en 16 lange nachten. De
resultaten bij de rassen Luyona en Tokyo met een
bloeitijd rond 1 december zijn in tabel 3 op pagina
118 vermeld.
De voorkeur gaat uit naar een niet of althans zo
weinig mogelijk vertakte bloeiwijze met vrij lange
zijscheuten. Secundaire bloemknoppen aan zijscheuten komen namelijk niet in bloei en doen
alleen afbreuk aan het uiterlijk van de bloeiende
tak. De lengte van de zijscheuten is vooral van
belang in verband met de omvang van de tak.
Langere zijscheuten houdt in een betere spreiding
van de bloeiwijze.
Wanneer we, met deze punten rekening houdend,
de resultaten beoordelen, springen duidelijk naar
voren behandeling 3 (tabellen 1 en 2) en behandeling 2 (tabel 3). Het aantal bloemen hier benadert over het algemeen het dichtst één per zijscheut, met uitzondering van proef 1,waar de rassen
Luyona en Indianapolis Yellow bij behandeling 1,
minder bloemen per zijscheut hebben. De lengte
van de zijscheuten is echter in deze gevallen bij
behandeling 3 aanmerkelijk beter. Zodoende moet
toch de voorkeur aan behandeling 3 worden gegeven, omdat bij langere zijscheuten de knopbezetting iets groter kan zijn zonder dat dit storend
is. De behandelingen 4 (tabel 1, 2 en 3) die
soms aan de hand van de resultaten niet ongunstig
lijken (tabel 2) zijn in werkelijkheid onbruikbaar
daar hier bij het ras Indianapolis Yellow sterke
bloemmisvormingen kunnen voorkomen.
Uit proef 3 blijkt eveneens dat behandeling 2 (is
behandeling 3 in proef 1 en 2) het meest gelijktijdig bloeit.

3. BLOEMVORMING EN BESTUIVING
Proef 2
a. Vitaliteit van bewaard Lycopersicum-stuijmeel

Deze proef werd herhaald met een bloeitijd in de
tweede helft van augustus. Op dezelfde rassen werden dezelfde behandelingen toegepast. De resultaten staan in tabel 2 op pagina 118 weergegeven.
Proef 3
In de derde proef van deze serie werd de normale
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Bewaard Lycopersicum-stuifmeel (cultuurras = T
en Peruvianum = P) en vers gewonnen tomatestuifmeel ( = V.T.) werd in vitro en in vivo te
kiemen gelegd. Tevens werd het P- en T-stuifmeel
gemengd toegepast en het T-stuifmeel ook nog
gesuspendeerd in een suiker-alcohol-boorzuuroplossing.

Tabel 1 Verzamelde resultaten bij proef 1.
Behandeling
no.:

Onderbreking van
10 korte nachten
gegeven na:

Indianapolis
Yellow

Tokyo

Bonnie Jean

14,3
16,7
16,9
17,9

14,5
20,9
14,5
27,9

10,7
14,5
7,4
11,0

11,7
13,6
6,9
8,1

14,3
10,7
9,3
7,7

12,8
6,7
9,3
6,7

5,4
4,5
5,8
4,6

6,7
5,6
6,3
6,5

16,2
26,7
22,4
29,8

25,7
32,7
25,7
30,9

19,9
26,6
17,6
26,8

Luyona

Totaal aantal bloemknoppen per plant
1
2
3
4

4 lange
8 lange
12 lange
16 lange

nachten
nachten
nachten
nachten

Aantal zijscheuten per plant
1
2
3
4

4 lange
8 lange
12 lange
16 lange

nachten
nachten
nachten
nachten

Gemiddelde lengte van de zijscheuten
1
2
3
4

4 lange
8 lange
12 lange
16 lange

nachten
nachten
nachten
nachten

18,9
22,5
27,3
31,6

Bij de kieming in vitro bleek het bewaarde stuifmeel beter te kiemen dan het V.T.-stuifmeel. Het
mengsel van P- en T-stuifmeel kiemde minder goed
dan niet gemengd. Het gesuspendeerde T-stuifmeel
kiemde slecht. In vivo bleek het V.T.-stuifmeel
niet minder van kwaliteit te zijn dan het T- of Pstuifmeel. Wel kwam ook hier weer naar voren, dat
het mengen van het P- en T-stuifmeel nadelig was.
Verreweg de slechtste resultaten werden met het
gesuspendeerde stuifmeel verkregen. Liet men
bloemen, die op de hierboven beschreven wijzen
waren behandeld, uitgroeien, dan kreeg men de
zwaarste vruchten na bestuiving met P-stuifmeel
(65 g ) . Hierna volgde V.T.-stuifmeel met vruchten van 54 g; het stuifmeelmengsel met vruchten
van 47 g en het T-stuifmeel met vruchten van
39 g- Onbestoven en met gesuspendeerd stuifmeel
bestoven bloemen gaven „knoopjes" van 6 à 7
gram.

b. Invloed van bestuiving op zetting en opbrengst

In een vroege voorjaarsteelt werden de volgende
bestuivingswijzen vergeleken: tikken, trillen met
een Amerikaanse triller, broezen, met ventilator
langs de planten lopen, trillen met boortol tegen
een strak gespannen draad vlak boven de koppen
van de planten (om de 5 of 20 planten toegepast)
en mechanisch trillen. De trilling bij de laatste
methode werd verkregen met een elektromotor, die
een dwars gespannen draad in trilling bracht.
Hiervan werd de trilling overgebracht op de lengtedraden, waaraan met touwtjes de tomateplanten
waren bevestigd. Bovendien werd van de helft der
planten de Ie en 2e tros met de Amerikaanse triller
behandeld. De zetting was het best bij de planten,
dit stééds met de Amerikaanse triller waren behandeld en het minst bij de mechanisch getrilde planten. De zettingspercentages van de overige behan-
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Tabel 2 Verzamelde resultaten bij proef 2.

Behandeling
no.:

Onderbreking van
10 korte nachten
gegeven na:

Indianapolis
Yellow

Tokyo

Bonnie Jean

17,7
15,3
17,4
19,2

33,0
26,0
10,8
16,7

21,6
22,5
14,5
18,3

26,2
19,5
23,5
18,6

13,1
10,1
11,6
13,6

13,8
10,0
9,9
11,8

11,9
14,1
11,6
12,7

15,6
15,2
15,5
13,5

10,6
10,3
15,2
17,5

6,8
7,9
9,0
11,9

5,6
5,4
5,6
6,3

6,0
5,8
8,6
7,6

18,5
17,9
15,9
19,6

28,8
30,9
28,1
25,6

28,8
31,4
27,0
22,2

Luyona

Totaal aantal bloemknoppen per plant
1
2
3
4

4 lange
8 lange
12 lange
16 lange

nachten
nachten
nachten
nachten

Gekleurde knoppen bij de oogst
1
2
3
4

4 lange
8 lange
12 lange
16 lange

nachten
nachten
nachten
nachten

Aantal zijscheuten per plant
1
2
3
4

4 lange
8 lange
12 lange
16 lange

nachten
nachten
nachten
nachten

Gemiddelde lengte van de zijscheuten
1
2
3
4

4 lange
8 lange
12 lange
16 lange

nachten
nachten
nachten
nachten

26,7
22,9
21,9
21,5

Tabel 3 Verzamelde resultaten bijproef 3-

Behandeling
no.:

Onderbreking van
10 korte nachten
gegeven na:

Totaal
aantal
knoppen

Aantal
gekleurde
knoppen

Aantal
„verdroogde"
knoppen

Aantal
zijscheuten

Lengte
van de
zijscheuten

Luyona Tokyo Luyona Tokyo Luyona Tokyo Luyona Tokyo Luyona Tokyo
1
2
3
4
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0 lange
12 lange
14 lange
16 lange

nachten
nachten
nachten
nachten

17,5
18,9
14,7
15,3

12,4
13,0
11,9
7,2

9,5
10,4
7,0
6,5

5,6
5,6
5,1
4,9

3,7
4,5
3,5
3,8

0,7
0,4
0,2
0,0

13,6
13,9
10,2
10,3

6,1
5,5
5,4
5,1

14,6
14,8
16,5
17,2

16,8
18,7
17,9
18,3

delingen lagen hier tussen in. Men kreeg de indruk,
dat om de vijf planten de boortol gebruiken een
iets betere zetting gaf, dan om de 20 planten de
boortol toepassen. Na de Amerikaanse triller gaf
broezen de beste zetting en als tevens de le en 2e
tros werden getrild, kreeg men een vrijwel gelijk
zettingsresultaat.
De opbrengstverschillen waren onbetrouwbaar. De
oorzaak hiervan was wel het proefveld, dat ongeschikt bleek te zijn. Er moet op gewezen worden,
dat het mechanische trilsysteem verre van ideaal
geïnstalleerd was, zodat een gedeelte van de trilling
door goten en steundraden werd ongedaan gemaakt. Bovendien moest per elektro-motor een té
grote oppervlakte getrild worden.

c. Bestuiving van tomaten

Na behandeling met enkele automatische trilsystemen werd nagegaan hoe de stuifmeelbezetting op
de stempel was. Als de trilling (opgewekt door een
elektro-motor of door perslucht) via de draden
waaraan de tomatetouwtjes bevestigd zijn aangreep,
was het bestuivingseffekt ± 2 5 % van die van een
Amerikaanse triller. Wel bleek, dat hoe verder de
bloeiende trossen van de ,,tril"-draden verwijderd
waren, het bestuivingseffekt des te minder was.
In dit geval dus minder bestuiving bij de lager
gelegen trossen.
Indien de trilling van onderaf op de planten werd
overgebracht was het bestuivingseffekt 30-35% ten
opzichte van die van een Amerikaanse triller. Ook
hierbij gold, dat minder bestuiving werd verkregen
naarmate het aangrijpingspunt van de trilling verder van de bloeiende tros kwam te liggen. In dit
geval dus een mindere bestuiving bij de hoger
gelegen trossen.
Laatstgenoemd trilsysteem werd vanaf de bloei van
de 4e tros getest. Hierbij trad geen schade aan de
planten op. In hoeverre jonge tomatestengels nadeel
kunnen ondervinden van de bevestiging zal in het
komende seizoen worden onderzocht. Er moet op
gewezen worden, dat iedere automatische trilapparatuur een paar keer per dag in werking kan

worden gesteld. Dit houdt in, dat de trilling 6 à 8
keer kan worden toegepast t.o.v. éénmaal trillen
met de Amerikaanse triller als men hiermee trilt
om de andere dag.
Voorts werden weer enkele niet-automatische trilwijzen vergeleken. Ook hierbij werd gezocht naar
tijdsbesparing in samenhang met het niet-direktaanraken van de planten. Het trillen van de planten
door een boortol tegen een strak gespannen draad
boven de tomatekoppen te houden gaf een bestuivingseffekt van 3 5 % (om de vijf planten toegepast) tot 2 5 % (om de 20 planten toegepast) t.o.v.
die van de Amerikaanse triller. Broezen gaf een
bestuiving van bijna 20%, met een ventilator langs
de planten lopen ongeveer 9 % t.o.v. die van de
Amerikaanse triller.

d. Invloed van temperatuur en luchtvochtigheid op
kieming van paprikastuijmeel

Paprikabloemen werden gecastreerd en op een
voedingsbodem gezet. De volgende dag werden
deze bloemen bestoven en bij vijf verschillende
temperaturen gezet ( ± 10°, 14°, 21°, 28° en
35° C), elk in combinatie met drie luchtvochtigheden (50, 70 en 9 0 % ) .
Het stuifmeel kiemde goed bij alle temperaturen.
Een optimum kwam hierbij niet tot uiting. Wel zag
men een duidelijke invloed van de temperatuur op
de stuifmeelhechting en de kiemsnelheid. Deze
waren het grootst bij 28° en 21° C, gevolgd door
de hoogste temperatuur, die gunstiger leek te zijn
dan 14° C. Bij de laagste temperatuur ( ± 10° C)
bleken duidelijk minder korrels op de stempel
achter te blijven en was de kiemsnelheid laag
( 1 3 % vergeleken met 8 8 % bij 28-21° C).
De invloed van de luchtvochtigheid was gering.
Het enige, dat hierbij naar voren kwam, was een
iets betere hechting naarmate de luchtvochtigheid
hoger was. Wel moet er op gewezen worden, dat
deze gegevens niet zonder meer op de praktijk zijn
over te dragen, aangezien de hier gebruikte bloemen
alle turgescent bleven, omdat ze op een voedingsbodem stonden en dus niet in aanraking kwamen
met sterk verdampende bladeren.
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4. TOEPASSING V A N
GROEIREGULATOREN
a. CCC en B 9 bij opkweek van tomaten

Een eerste proef werd genomen in de maanden
oktober-december 1965. 1 Oktober werd gezaaid
en 9 oktober werden de plantjes opgepot. De gietbehandelingen vonden plaats op 29 oktober. De bespuitingen werden uitgevoerd tussen 19 oktober en
12 november. In tabel 1 zijn de lengte en het gewicht opgenomen, zoals die gemeten werden op
17 november en aan het einde van de proef. Het
droge-stofgehalte is het gemiddelde van vier bepalingen die werden uitgevoerd op 8, 12 en 26
november en 6 december.
Op 17 november waren de verschillen in lengte en
gewicht ten opzichte van de onbehandelde planten
al groot. Vooral B 9 spuiten, al of niet gecombineerd met CCC, gaf een sterke remming. Toen
de proef op 6 december beëindigd werd, waren
de verschillen nog even duidelijk aanwezig. De
werking van de behandelingen is langer van duur
dan 's zomers. In alle behandelingen met B 9-toediening bleef bloei achterwege. De verschillen in
percentage droge stof houden waarschijnlijk meer
verband met het gewicht van de plant dan met de
behandelingen. Want ook bij onbehandelde planten is dit percentage lager naarmate de planten
zwaarder (groter) worden, of het seizoen donker-

der wordt. Dit blijkt duidelijk als deze gegevens
van de verschillende bepalingsdata met elkaar worden vergeleken (tabel 2 op pagina 121).
Een tweede proef werd opgezet met tomateplanten
die 17 november 1965 waren gezaaid. De gietbehandelingen vonden plaats wat later na de zaaidatum, namelijk op 5 januari. Voor de vergelijking
tussen de regulatoren zijn alleen de gegevens vermeld die betrekking hebben op de planten die viermaal werden bespoten tussen 5 en 19 januari (zie
tabel 3 op pagina 121). De concentratie van B 9
was lager, om een vergelijking te kunnen maken
met dezelfde hoeveelheid werkzame stof bij CCC.
De onbehandelde planten waren het zwaarst, doch
niet het langst. De minst ingrijpende behandelingen
gaven na lichte remming een versnelde groei te zien.
Gieten met CCC gaf een vrij sterke remming.
Spuiten met CCC was alleen effektief, wanneer dit
tweemaal of viermaal werd gedaan.
Met B 9 was de remming alleen van betekenis
wanneer viermaal werd bespoten. Het grootste
effekt werd bereikt als beide middelen gecombineerd werden verspoten. Bij de onbehandelde
planten mislukte twee derde deel van de eerste trossen. Wanneer alleen met CCC werd gespoten werd
een beter resultaat verkregen. Slechts een derde
deel mislukte. Bij alle behandelingen waarin B 9
voorkwam zijn de trossen voor 9 0 % à 100% mislukt. Alle planten die met CCC waren behandeld
gaven enige vertraging te zien in de ontwikkeling.

Tabel 1 Overzicht van de behandelingen met CCC (50%) en B9 (5%) en de invloed daarvan op lengte, gewicht en
percentage droge stof.
Lengte in cm per plant

Gewicht in grammen
per plant

Behandeling

Controle
Gieten CCC 100 ml 0,1%
Gieten B 9 100 ml 1,0%
Spuiten 3 x C C C 0,05% .
Spuiten 3x B9 4 %
Spuiten 3x CCC + B9
Spuiten 6x CCC 0,05%
Spuiten 6 x B 9 4%
Spuiten 6x CCC + B9
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17/11

6/12

17/11

6/12

31
20
26
25
17
17
25
16
13

68
51
61
65
40
38
58
29
25

33
22
29
19
16
17
22
15
13

99
75
84
7959
48
73
43
34

Droge stof
in %

7,3
7,6
7,6
7,2
7,9
7,7
7,4
8,1
8,5

Tabel 2 Verband tussen gewicht (leeftijd)
stofpercentage van tomateplanten.

en

Bepalingsdatum
8 nov.

17 nov. 26 nov.

6 dec.

Gewicht in grammen
perplant onbehandeld
% droge stof
onbehandeld

12
8,3

33
7,3

57
6,8

80
6,9

Idem gemiddeld over
alle behandelingen

8,6

8,0

7,0

6,8

Tabel 3 De invloed op lengte en gewicht van gelijke
hoeveelheden CCC (50%) en B 9 (5%) op verschillende
manieren toegediend aan tomateplanten.

Behandeling

Onbehandeld
Gieten CCC 0 , 1 %
100 ml/plant
Gieten B 9 1,0%
100 ml/plant
Spuiten CCC 0,1%
Spuiten B 9 1,0%
Spuiten CCC 0,1% +
B 9 1%
Gemiddelden
van CCC
1 x spuiten
0,1%, B9 1%
2 x spuiten
en eerder
4 x spuiten
gecombineerd
verspoten

Gewicht in Lengte in
grammen
cm
per plant per plant
11 febr.

11 febr.

61

67

47

55

59
47
57

70
54
62

42

50

57
53
49

69
65
55

b. Invloed van al of niet herhaalde toepassing van CCC
bij tomateplanten

Direkt na het oppotten werd aan tomateplanten op
25 februari (zaaidatum 16 februari) CCC toegediend. Dit zelfde werd ook op 7 en 17 maart
gedaan. Daarnaast vonden herhalingstoepassingen
plaats: 25-2 en 7-3; 25-2 en 17-3; 7-3 en 17-3;
25-2 en 7-3 en 17-3; in dit geval dus driemaal bij
dezelfde planten. Per plant werd 100 ml van 0 , 1 %
CCC (50%)-oplossing per keer in de pot gegoten.

Vanaf 17 maart werd op verschillende tijdstippen
de lengte gemeten. Op 7 april aan het slot van de
proef werden de planten gewogen (zie tabel 1 op
pagina 122 bovenaan).
Direkt na de laatste toepassing werd een aanzienlijke groeiremming geconstateerd. De laatste toepassing (17-3) had het grootste effekt. De onbehandelde planten groeiden in de periode van 17-22
maart 1,3 cm/dag en in de laatste week 2,7
cm/dag. In die week groeiden alle behandelde
planten sneller dan de controleplanten. Uit de gegevens betreffende de lengte op 7 april blijkt, dat
de remming bij langzame groei in het begin bijna
gecompenseerd is door de versnelling van de groei
in de laatste periode, waarin de groei sneller verloopt. De behandelingen geven wel lichtere planten
dan onbehandeld. Het tijdstip van behandeling
en/of de herhalingstoepassing, hebben blijkbaar
geen invloed op het plantgewicht. Alleen driemaal
behandelen maakt enigszins een uitzondering hierop.

CCC en B 9 bij tomateplanten met
stikstof voorziening

goede en verlaagde

Tomateplanten, die waren gezaaid op 16 februari,
werden opgekweekt zowel bij een ruime als ook
bij een onvoldoende stikstofvoorziening. Op 17,
23 en 30 maart werd gespoten met 0 , 1 % CCC
( 5 0 % ) en 1,0% B 9 ( 5 % ) . Op 17 maart werd
ook een aantal planten begoten met 100 ml van
deze oplossingen. De planten met weinig stikstof
groeiden veel langzamer dan die welke ruim van
stikstof werden voorzien. Nadat de eerste tros in
bloei was gekomen, werden lengte en gewicht van
de planten bepaald (zie tabel 1 op pag. 122 in het
midden). De verlaagde stikstofvoorziening was van
veel meer invloed op degroei, dan de behandelingen
met CCC en B 9. B 9 gieten had geen nadelige uitwerking; B 9 spuiten gaf enige remming te zien.
Gieten met CCC remde de groei het sterkst. Spuiten
met CCC had meer remming tot gevolg dan spuiten
met B 9.
Niettegenstaande dat het gewicht zowel als de
lengte van de planten die te weinig stikstof kregen,
veel lager waren dan bij normale groei, was bij
deze door stikstofgebrek al geremde planten ook
nog een duidelijke remming te zien als gevolg van
de toepassing van CCC en B 9.
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Tabel 1 Invloed van CCC

op lengte en

gewicht van tomateplanten.
Lengte groei in % van onbeh.

Lengte in
cm
per plant
7/4

Gewicht in
grammen
per plant
7/4

100

53

141

107
109 -—
115
106
109
114 —
112 - -

49
5046 •'•'
47
47
48
47

120
120
119
117
118
118--,.
111

Behandelingsdata
17/3 tot 22/3
100

Controle, onbehandeld
25/2

—.

—
—

7/3

—
—

—

17/3

25/2
25/2

7/3

—

—

—

7/3
7/3

17/3
17/3
17/3

25/2

73
78
58
72
49
51
50

Tabel 1 Invloed van CCC en B 9 bij
verminderde (—N) stikstofvoorziening.

Behandeling

Gewicht in
grammen
per plant

(+N) en
Lengte in
cm
per plant

+N

—N

+N

—N

Controle
B 9 gieten
B9 spuiten
CCC gieten
CCC spuiten

151
149
137
119
122

60
59
59
52
51

52
55
49
40
45

41
41
38
31
31

Gemiddeld

136

56

48

36

d. CCC en B 9 toegepast op één stengel van tomateplanten met twee stengels

Van tomateplanten, met de tweede tros in bloei
werd eind februari de kop weggenomen. Van de
aanwezige dieven werden er twee aangehouden, zoveel mogelijk gelijk. Een aantal bovenste dieven
werd behandeld met CCC of B 9. Van andere
planten werd de onderste dief behandeld. Enkele
planten bleven onbehandeld. Van 1maart tot 18 mei
werden de planten wekelijks bespoten met 0 , 1 %
CCC ( 5 0 % ) en 1% B 9 ( 5 % ) ; dus met gelijke
hoeveelheden werkzame stof.
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1/4 tot 7/4

'

Gedurende deze periode werd de verlenging van de
stengels gemeten. Er waren geen verschillen tussen
de hoogst en laagst geplaatste. De verlenging bij de
controleplanten was 160 cm per scheut. B 9 gaf
137 cm verlenging, terwijl die van onbehandelde
stengel aan dezelfde planten 165 cm was. CCC gaf
een verlenging van slechts 115 cm, terwijl de onbehandelde stengel van dezeplanten 183cm groeide.
De bespuitingen met B 9 veroorzaakten dus een
groeivermindering van ruim 20 cm. De onbehandelde stengels waren nagenoeg gelijk aan die van
de controleplanten. Bij toepassing van CCC waren
de behandelde stengels 45 cm korter doch de onbehandelde scheuten 23 cm langer. Vanuit het behandelde deel vond dus geen negatieve groeibeïnvloeding plaats naar het niet behandelde van
dezelfde plant. De groeiverschillen waren vooral
duidelijk in de tweede helft van de meetperiode.
De bespuitingen met CCC gaven met name de
eerste keren vrij ernstige bladvergeling te zien.

e. Toepassing van trijoodbenzoëzuur (T1BA) bij jonge
tomateplanten

Aan tomateplanten die op 20 augustus waren gezaaid, werd TIBA toegediend op 8, 15 en 22 september. De volgende concentraties werden gebruikt:
200, 100, 50, 25 en 12,5 d.p.m. (delen per miljoen). Van deze oplossingen werd 100 ml per

plant in de pot gegoten. De hoogste twee concentraties remden de bladgroei nagenoeg volledig. Uit
vele groeipunten ontwikkelden zich trossen inplaats
van scheuten. Langer dan een maand werd de groei
geremd. Toepassing van 50 d.p.m. stagneerde de
groei ook nog van betekenis. Van een duidelijk
abnormale trosvorming was echter geen sprake.
Doses van 25 en 12,5 d.p.m. TIBA gaven weinig
of geen afwijkingen in de groei te zien. Toepassing
op 22 september, dus bij grotere planten had minder uitwerking dan die op 8 september.

f. Invloed van uhvloeier op door CCC veroorzaakte
spuitschade bij tomaat
Tomateplanten die 2 juni waren gezaaid werden
op 27 juni, 4 en 11 juli bespoten met 0 , 1 % CCC
( 5 0 % ) al of niet vermengd met 0 , 1 % uitvloeier.
Vooral de eerste bespuiting veroorzaakte veel geelkleuring. Wanneer uitvloeier werd toegevoegd was
de schade niet van betekenis. Na de bespuiting op
4 juli was deze al gering en na die op 11 juli van
geen enkele betekenis, maar uitvloeier voorkwam
schade door bespuiting op 4 en 11 juli geheel en
al. Lengte en gewicht van de tomateplanten werden
vastgesteld (zie tabel 1). In groei blijkt zich geen
verschil voor te doen tussen de behandelingen met
of zonder uitvloeier. De remmingen in lengtegroei
en gewicht waren aanzienlijk. De werking van CCC
wordt door uitvloeier ten aanzien van bladvergelingsschade dus wel beïnvloed, maar niet van het
groeiremmend effekt. De geelkleuring na CCCbespuitingen is een week later meestal weer verdwenen.

Tabel 1 Invloed van toevoegingvan uitvloeier aan een
CCC-oplossing.

Behandeling

Contr. onbehandeld
CCC 0,1%
CCC 0 , 1 % +
uitvloeier 0,1%

Lengtegroei
in cm per
plant
27 juni-15 juli

Gewicht in
grammen per
plant
15 juli

45
28

145
120

27
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g. Beperking waterverbruik van tomateplanten doortoediening van CCC en B9
Het navolgende is de uitkomst van twee proeven.
Voor de eerste werden tomateplanten behandeld
met 0 , 1 % CCC ( 5 0 % ) en 1% B 9 ( 5 % ) . Van
deze oplossing werd 100 ml bij de plant gegoten ;
andere planten werden met eenzelfde oplossing
bespoten. De behandelingen vonden plaats op 20
juni. Gezaaid was hiervoor op 2 juni. Tijdens de
groeiperiode werd gemeten hoeveel water er nodig
was om de grond voldoende vochtig te houden.
Om te weten hoeveel water uit de grond zelf verdampt, werden ook potten zonder plant in de proef
opgenomen. De hoeveelheid water die uit deze
potten verdampte, werd afgetrokken van het waterverbruik van de potten waarin wel planten groeiden. B 9 in de gebezigde concentraties had geen
effekt op het waterverbruik, de lengte of het gewicht
van de plant (tabel 1 op pag. 124). CCC gieten gaf
een wat geringer gewicht en een iets kleinere lengte.
Het waterverbruik was hier in de periode van 1 tot
9 juli echter 30% lager. Vóór 1 juli waren er geen
verschillen te constateren in wateropname en na
9 juli, dus drie weken na de behandeling, werden
de verschillen snel kleiner. CCC spuiten gaf ook
ruim 10% minder waterverbruik in de periode van
1 tot 9 juli.
De tweede proef werd genomen met tomaten die
22 augustus waren gezaaid en 9 september werden
behandeld. N u werd echter ook een tweede keer
bespoten en wel op 16 september. Ook de concentraties waren gewijzigd. CCC werd gebruikt in
0 , 1 % en 0,5%-oplossing en B 9 in 5%-oplossing.
Beide middelen werden zowel gegoten als verspoten. Voor de bespuiting met CCC werd 0,15%
uitvloeier toegevoegd. Uit tabel 2 blijkt dat door
toepassing van 0 , 1 % CCC en 5 % B 9, gegoten
zowel als bespoten, het gewicht van de planten in
ongeveer dezelfde mate werd verlaagd. De lengtegroei van de planten werd eveneens geremd, maar
aan het einde van de proef bij alle behandelingen,
was dit niet duidelijk zichtbaar, doordat bij sommige behandelingen de groei de laatste weken
sneller verliep dan bij onbehandelde planten. Het
waterverbruik werd beperkt tot ± 70%, behalve
bij B 9 gieten ( 8 5 % ) en CCC 0,5% spuiten. De
planten van deze laatste behandeling waren te
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sterk beschadigd. Verhoudingsgewijs neemt, vooral
bij toediening van CCC, het waterverbruik sterker
af dan het gewicht van de plant.
h. Invloed van enkele groeistoffen op

stuifmeelkieming

Gecastreerde tomatebloemen werden direkt nà de
bestuiving, of 2 uur daarvóór dan wel 2 uur daarna, met groeistof bespoten. De gebruikte groeistoffen waren: Tomafix 1%, No Seed 0 , 1 % ,
Duraset 0 , 1 % , gibberelline 100 delen werkzame
stof per miljoen. Als controle werden onbespoten
en met water bespoten bloemen gebruikt. De kieming werd na langere tijd (5 uur) door alle beTabel 1
De invloed van CCC
en B 9 op gewicht,
lengte en waterverbruik van
tomateplanten
(eerste proef).

Tabel 2
De invloed van CCC
en B 9 op gewicht,
lengte en waterverbruik van
tomateplanten
(tweede proef).

Behandeling

Contr. onbehandeld
Gieten CCC 0 , 1 %
Gieten B9 1,0%
Spuiten CCC 0,1%
Spuiten B9 1,0%

Behandeling

Contr. onbehandeld
Gieten CCC 0 , 1 %
Gieten CCC 0,5%
Gieten B 9 0,5%
Spuiten CCC 0,1%
Spuiten CCC 0,5%
Spuiten B9 5,0%

spuitingen, dus ook door water, min of meer geremd. De invloed van de diverse groeistoffen en
tijdstippen van toedienen was hierbij gering. De
hechting van het stuifmeel was zowel 2 als 5 uur
na de bestuiving beter bij die bloemen, welke 2 uur
vóór de bestuiving bespoten waren, dan bij de
onbespoten bloemen. Werd echter direkt of 2 uur
na de bestuiving gespoten, dan werden iets minder
stuifmeelkorrels teruggevonden. De kiemsnelheid
was 5 uur na de bestuiving bij de onbespoten bloemen het beste. Alle bespoten bloemen gaven een
geringere kiemsnelheid te zien. Een duidelijke invloed van tijdstippen van toepassing of van groeistof-soort, kwam hierbij niet tot uitdrukking.
Gewicht in
grammen per
plant

Lengte in
cm
per plant

15 juli

15 juli

1-9 juli

10-15 juli

156
146
157
152
157

54
51
55
55
54

1,44
1,00
1,41
1,26
1,36

1,54
1,41
1,53
1,51
1,51

Gewicht in
grammen per
plant
10 oktober
135
117
108
126
119
74
119

Waterverbruik
in 1
per plant

Lengte in
cm per plant
10 oktober
61
60
57
60
64
46
56

Waterverbruik
in 1
per plant
20/9-10/10
2,4
1,7
1,6
2,0
1,8
1,0
1,6

/. Invloed van CCC en B 9 op groei van komkommerplanten

en lengte van de planten vastgesteld (zie tabel 1 op
pag. 125 bovenaan).

Van het op 25 april gezaaide ras Sporu, werden
na het oppotten de planten op 11 mei begoten met
oplossingen van 0 , 1 % CCC (50%) en 1% B 9 (5%)
100 ml per plant. Andere planten werden driemaal bespoten, namelijk op 11, 18 en 25 mei, met
gelijke concentraties. Op 27 mei werden gewicht

B 9 gieten gaf een kortere plant dan onbehandeld.
Het gewicht bleef gelijk. De indruk werd gevestigd
dat het gewichtsverlies door een kortere stengel
werd gecompenseerd door een groter gewicht als
gevolg van grotere bladeren.
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CCC gieten en B 9 spuiten hadden ongeveer eenzelfde effekt. De grootste remming trad op bij
spuiten met CCC.
Tabel 1 Invloed van CCC- en B 9-behandeling op de
lengte en het gewicht van komkommerplanten.
Behandeling

Lengte in
cm
per plant

Gewicht in
grammen
per plant

Contr. onbehandeld
CCC gieten
CCC spuiten
B 9 gieten
B 9 spuiten

63
39
36
53
39

144
132
116
148
129

/. Invloed van CCC en B 9 op groei van meloeneplanten

De proef met ras Enkele Net werd op dezelfde
wijze opgezet als die bij komkommer. Nu werd
echter alleen op 11 mei gespoten. De groei van
het gewas verliep niet geheel naar wens. Op 6 juni
Tabel 1
Invloed van CCC
en B 9 op lengte en
gewicht van
meloeneplanten.

Behandeling

Contr. onbehandeld
CCC gieten
CCC spuiten
B 9 gieten
B 9 spuiten

k. CCC en B 9 bij radijs

In een stookkas werd op 3 februari in 14 cmplastic potten radijs gezaaid, variëteit Rota; zaadgrootte 2,00-2,45 mm. De temperatuur werd gehandhaafd op ± 15° C 's nachts en ± 21° C
overdag. Direkt na het zaaien werd met CCC
( 5 0 % ) of B 9 ( 5 % ) gegoten, respectievelijk 0,1
en 1,0 ml in 100 ml water per pot. Op 9, 16 en
23 februari (vroeg) werden onbehandelde planten
bespoten met hetzij 0 , 1 % CCC hetzij 1% B 9- Op
2 en 9 maart (laat) werden weer andere planten
met dezelfde concentraties bespoten.
Op 2 maart werden de plantjes uitgedund tot ± 11

werden de planten gewogen. De lengte van de
hoofdscheut werd gemeten evenals die van de zijscheuten uit elk bladoksel. Deze gegevens zijn in
tabel 1 in het midden van deze pagina opgenomen.
De lengte van de scheuten in de oksels 1 en 2 van
onderaf gerekend werden bij elkaar geteld. Vervolgens zijn vermeld de gezamenlijke lengte van
scheuten 3, 4 en 5.
Beide, CCC en B 9, hetzij gegoten, hetzij verspoten, hadden remming van de hoofdstengel tot gevolg. Dit leidde niet tot gewichtsvermindering,
omdat de eerste twee zijscheuten zwaarder uitgroeiden dan bij de controleplanten. Bij de twee
B 9-behandelingen lag het gewicht zelfs hoger dan
bij de onbehandelde planten. De afmetingen van
de bladeren werden niet bepaald, maar wellicht
waren, evenals bij de komkommerplanten, de bladeren groter. De invloed van de behandelingen op
de gezamenlijke lengte van de derde tot en met de
vijfde scheut was gering.
Gewicht
in
grammen
per
plant
117
115
112
133
128

Lengte in cm
Hoofdscheut

Zijscheut
1 en 2

Zijscheut
3-5

25
15
15
17
17

4
13
12
13
12

91
77
94
96
84

stuks per pot. De CCC-bespuiting bleek gewasschade tot gevolg te hebben. De groei was zeer
welig door de hoge temperatuur en de vorm van
de knol was slecht. Verscheidene planten vormden
in het geheel geen knolletjes. Vroege bespuiting
gaf het grootste aantal geoogste knolletjes (zie
tabel 1 op pag. 126 bovenaan). Laat spuiten gaf er
minder dan onbehandeld. Vroeg spuiten en gieten
leverden de beste kwaliteit op. De bladlengte werd
door gieten niet beïnvloed. Bespuiting met B 9 gaf
wel korter blad.
Het knolgewicht was bij de onbehandelde planten
het beste. Kortom het beste resultaat leverde vroeg
spuiten met B 9.
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Tabel 1
Invloed van begieting
en bespuiting met
CCC en B 9 op de
ontwikkeling van
radijs.

Behandeling

Gieten
Vroeg spuiten
Laat spuiten

1

) 1 = zeer slecht
5 = normaal

CCC
B9
CCC
B9
CCC
B9

Onbehandeld

/. Invloed van CCC op groei en opbrengst van snijbonen

Bij snijbonen, die op 17 augustus waren gezaaid,
werden diverse behandelingen toegepast met CCC
( 5 0 % ) . Gegoten werd met een concentratie van
500 delen per miljoen, waarvan 100 ml per plant
werd gegeven op 7 september. Een gedeelte van
de planten werd met dezelfde oplossing bespoten.
Ook werd gespoten met een oplossing van 250
delen per miljoen, die op 21 september werd herhaald en met een oplossing van 125 delen per
miljoen waarmee reeds op 31 augustus was gespoten en die werd herhaald op 14 en 21 september. Van alle behandelingen werd na 24 uur de
volgende dag en na 48 uur de verlenging van de

Aantal
knolletjes

Vorm van
de knol 1 )

Bladlengte
in cm

Gewicht per
knol in
grammen

38
40
42
44
28
31
35

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

18,0
20,6
19,0
15,5
17,9
14,7
19,6

4,7
4,9
5,3
4,6
3,4
5,3
6,3

bonestengel vastgesteld (zie de hieronder staande
tabel 1). Na 24 uur was alleen het objekt, dat reeds
op 31 augustus was bespoten duidelijk minder snel
gegroeid. De groei bedroeg gemiddeld ruim 1 cm
per plant per uur. Na 48 uur evenwel was duidelijk groeiremming aantoonbaar bij alle behandelingen. De remming bestond hierin, dat de internodiën korter bleven, ook blijkens het aantal bladeren, dat beneden de spandraad (2 m hoogte)
aanwezig was. Vooral de onbehandelde vakken
vormden een bladplafond op de draden. Het aantal
geoogste vruchten nam bij alle behandelingen sterk
toe als gevolg van geringere knopval en een steviger, meer „open" gewas. Omdat het gemiddelde
vruchtgewicht weinig verschilde kwam dit ook in
het oogstgewicht tot uiting.

Tabel 1 CCC en lengtegroei en opbrengst van snijbonen.
Verlenging in cm per plant
Behandeling
Van 0 tot
24 uur
Contr. onbehandeld
Gieten 500 d.p.m.
Spuiten 1 x 500 d.p.m. Spuiten 2 x 250 d.p.m.
Spuiten 4 x 125 d.p.m.

26
26
24
25
17

m. Invloed van CCC en B 9 op groei en ontwikkeling
van snijbonen

Half januari werden snijbonen behandeld met
0 , 1 % CCC ( 5 % ) en 1,0% B 9 ( 5 % ) . Er werd
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Van 24 tot
48 uur
27
22
15
19
15

Aantal
bladeren per
2 m lengte

Aantal
vruchten
per plant

Geoogst per
plant
in grammen

5,2
5,7
6,7
5,8
7,6

13
18
19
19
18

166
229
230
228
208

100 ml van de oplossing bij de plant in de pot
gegoten. Andere planten werden met deze oplossingen bespoten. Begin februari toen de planten
werden overgezet in emmers, werden genoemde be-

handelingen herhaald. Na B 9 gieten deed zich het
eerste en het sterkst remming in de lengtegroei
voor. CCC en B 9 spuiten hadden eveneens invloed
op de lengtegroei, doch CCC gieten niet. Door alle
behandelingen werd de opbrengst aan peulen nadelig beïnvloed. Dit gold in versterkte mate voor
de vroege produktie, die vooral klein bleef bij de
B 9-behandelingen, omdat veel bloemen werden afgestoten. CCC spuiten gaf enige schade in de vorm
van bladvergeling.
n. Invloed van gibberellazuur(GA) op druiventrossen
Voor deze proef werd gebruik gemaakt van gibberellazuur ( G A 3 ) dat 10% G A 4 -f- G A 7 bevat.
Eind april en begin mei werden ongestookte druiven van het ras Black Alicante behandeld met oplossingen van diverse concentraties: 100, 50, 25
en 12,5 delen per miljoen GA. De groeiregulator
werd op drie manieren toegepast. Alleen de tros
werd in de oplossing gedoopt ( D ) ; de gehele
scheut werd bespoten (S) ; beide behandelingen
werden op dezelfde scheut uitgevoerd (DS). De
behandelde trossen strekten zich sneller dan de onbehandelde. De verschillen tussen de methoden
van toepassing (D, S of DS) waren niet groot.
Wel was er een duidelijk verband tussen de groeisnelheid van de trossen en de concentratie van het
toegediende middel. De verschillen in lengte, ontstaan in de eerste week na de behandeling waren
verhoudingsgewijs als volgt: Onbehandeld is 100,
12,5 d.p.m. 201; en 100 d.p.m. 238. Na zes weken,
toen de eindlengten bereikt waren, waren deze verhoudingen respectievelijk: 100, 92 en 137. De
snelle groei in de eerste week van de behandelde
trossen werd dus voor een groot deel ongedaan
gemaakt door een langzamere groei daarna.
Ook de taklengte werd beïnvloed door de behandelingen en wel met duidelijk verschil tussen de
methoden van toepassing: DS en S gaven een
snellere groei te zien dan D welke toepassing ongeveer gelijk was aan onbehandeld. De hoogste
concentratie had een wat snellere groei tot gevolg
dan de laagste.
De bladkleur werd door GA lichtgroen. De vruchtzetting werd door de hoogste concentraties zeer
ongunstig beïnvloed, bovendien traden trosmisvormingen op.

o. CCC en B9 bij perkplanlen
De volgende soorten perkplanten werden eind
februari gezaaid en in 8 cm-potten opgekweekt:
Petunia hybrida, Anthirrhinum maximum, A. var.
Tom Thumb, Dahlia mignon, Calliopsis, Ageratum
mexicanum, Tagetes signata pumila, T. patuia nana
var. Naughty Marietta. Vanaf half april, toen de
planten ongeveer pootbaar waren, werd driemaal
met een week tussenruimte gespoten met 0 , 1 %
CCC ( 5 0 % ) en 1% B 9 ( 5 % ) .
Geen reaktie werd geconstateerd bij Petunia hybrida, Anthirrhinum max. en A. var. Tom Thumb.
Tagetes patuia nana werd iets geremd door CCC,
maar gaf geen reaktie te zien op B 9. Dahlia mignon
reageerde wat duidelijker op CCC maar evenmin
op B 9. Calliopsis reageerde zeer zwak op CCC,
doch bleef duidelijk langer in de rozetvorm door
B 9. Tagetes signata bleef duidelijk compacter door
de CCC-bespuiting ; de bloempjes waren donkerder. B 9 gaf ook een wat kortere doch minder
brede plant dan CCC. De bloempjes waren kleiner
en bleker dan die van onbehandelde planten.
Het meest opvallend was de reaktie van Ageratum
mexicanum op bespuiting met B9- Het blad werd
veel groter en donkerder, de zijscheuten korter, de
plant stoelde meer uit. Met CCC werd wel enige
verbetering bereikt, doch veel minder duidelijk dan
met B 9.
In het algemeen bleven de planten die reageerden
ietwat korter en was hun bladkleur wat donkerder.

5. TOEPASSING V A N KOOLZUURGAS
a. Temperatuur en COi-bemestingbij tomaat
De vraag is gerezen of bij gebruik van extra C 0 2
een hogere temperatuur het effekt van C 0 2 nog
versterkt. In twee kasafdelingen kregen tomateplanten dagelijks extra koolzuur (ongeveer 0,15%) ;
in twee andere niet. Het doseren begon direkt na
het uitplanten en vond dagelijks plaats van zonopkomst tot omstreeks vijf uur 's middags. Dit
werd voortgezet tot in juni, ook als er werd gelucht. Stonden de luchtramen verder open dan 10
cm, dan ging de C0 2 -kraan dicht. In twee van
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deze afdelingen waren de dag- en nachttemperaturen respectievelijk 20° en 16° C, in de overige
twee 22° en 18° C. Op 12 november 1965 was
er gezaaid en op 14 januari 1966 waren de planten
uitgezet in emmers van 10 liter; gebruikte ras
Craigres.
Door de verhoging van het C 0 2-gehalte verbeterde
aan alle trossen de vruchtzetting ;maar vooral vanaf
de zesde en hogere trossen. De vruchtopbrengst
nam door de extra C 0 2 sterk toe (zie tabel 1).
Bij de temperaturen 20/16° C was de opbrengststijging duidelijk sterker ( 4 9 % ) dan bij 22/18° C
( 2 7 % ) . Op grond hiervan, moet op de vraag of
een hogere temperatuur het effekt van C 0 2 versterkt, ontkennend worden geantwoord. De meeropbrengst door extra C 0 2 verkregen, was enerzijds
het gevolg van een groter aantal geoogste vruchten,
Tabel 1
Invloed van
temperatuur en
COi op de produktie
van tomaten.

Temperatuur in °C

20° dag — 16° nacht

22° dag — 18° nacht

Koolzuur

+

—

+

—

Vruchtopbrengst
in kg per plant

4,81

3,23

4,87

3,84

Gemiddeld gewicht
pervrucht in grammen

73,6

62,4

68,2

61,3

Totaal aantal
vruchten

65,5

51,8

71,3

62,7

b. Invloed van beperkende faktoren bij koolzuurgasbemesting van tomaten

In een proef is opnieuw de invloed van beperkende
faktoren nagegaan op het effekt van de C 0 2 dosering. (Jaarverslag 1965, pag. 117). Een deel
van de planten kreeg pas water als de planten door
droogte gingen slap hangen. Dan werd overvloedig
gegoten en begon het uitdrogen opnieuw. Tot begin
april werd de behandeling voortgezet. Daarna kregen de planten steeds water in overvloed. Deze
behandeling kreeg de aanduiding W.
Bij een ander deel van de planten werd een groeiremming opgewekt door het in één keer wegnemen
van ongeveer de helft van de totale bladoppervlakte
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anderzijds het gevolg van een hoger vruchtgewicht
(zie tabel). Het grootste deel van de meeropbrengst leverde de tweede helft van de oogstperiode. Dit komt overeen met de verbetering van
de vruchtzetting vooral aan de zesde en hogere
trossen. Hieruit volgt, dat C 0 2 doseren bij tomaat
juist in april van veel betekenis is voor de zetting
van de hogere trossen.
Ook de temperatuurverhoging deed de opbrengst
toenemen (zie tabel 1). Deze stijging was uitsluitend een gevolg van een groter aantal geoogste
vruchten. Want zoals was te verwachten, daalde
het gewicht per vrucht bij 22/18° C.
In tegenstelling tot extra C 0 2 deed de hogere
temperatuur juist de vroege oogst sterk toenemen.
De kwaliteit van de vruchten was bij alle behandelingen slecht. De proef wordt in het komende jaar
in duplo herhaald.

enkele dagen na het uitplanten in de emmers (B).
Het resterende derde deel van de planten werd
normaal behandeld ( N ) . Door behandeling W
raakten de planten achter in groei en kregen de
bladeren een donkergroene kleur. Door B bleef
alleen in het begin de groei wat ten achter. Het
gevolg was, dat de totaalopbrengsten bij W en B
lager uitvielen dan bij N (zie tabel 2 op pag. 129).
Van een vermindering van het effekt van extra
C 0 2 door slechtere groeiomstandigheden is niets te
bespeuren. Integendeel, bij B zowel als W is de
opbrengsttoename door C 0 2 groter dan bij N ; in
procenten respectievelijk 43, 41 en 2 8 % . Ten aanzien van W is dit resultaat een bevestiging van de
proef in de herfst van 1965 genomen, toen N door

extra C 0 2 ook een duidelijke groeiverbetering
onderging.

6. TEELTTECHNIEK VOOR BIJZONDERE
DOELEINDEN

Tabel 2 Invloed van beperkende jaktoren op het effekt
van CO-i-toediening.

a. Teelt van tomaten bij een constante hoeveelheid gewas

Koolzuur

Blad plukken (B)
Weinig water
(W)
Normaal
(N)

Opbrengst in kg per
plant

Toename
in %

—

+

3,41

4,88

+ 43

3,36
3,84

4,74
4,90

+ 41
+ 28

c. Koolzuurgas bij anjer

In de loop van mei 1964 zijn in een viertal kassen
anjers van het ras William Sim geplant, met het
doel om na te gaan of een toediening van koolzuurgas de kwaliteit van anjers zou beïnvloeden. In het
winterseizoen 1965-1966 werd zo in de periode
van 1 november tot 15 januari alleen op lichte,
zonnige dagen gedoseerd. Na 15 januari werd
dagelijks C 0 2 toegediend tot begin mei. De dagelijkse duur van het toedienen was afgestemd op de
weersomstandigheden. Wanneer de teeltomstandigheden in de controlekassen vereisten dat er werd
gelucht, werd in de behandelde kassen het doseren
stop gezet, om na ongeveer een half uur over te
gaan tot luchten. De concentratie aan koolzuurgas
bedroeg in de behandelde kassen ± 0 , 1 % .
Per geplante m2 werden er van 1 januari t / m 31
november in de behandelde kas 420 anjers geoogst
tegen in de onbehandelde kas in dezelfde periode
425 anjers. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
een van de twee controlekassen een buitenkap was,
waarin de produktie 10% hoger lag dan in de
controlekap die aan beide zijden was ingebouwd.
De twee behandelde kappen waren beide ingebouwd. De verklaring voor de hogere produktie
in de onbehandelde kassen moet dus waarschijnlijk
gezocht worden in de gunstiger lichtomstandigheden van een van die kassen. Duidelijk was de
verschuiving ten aanzien van de kwaliteit. De behandelde kassen gaven een hoger percentage Ie
soort. Opvallend is vooral de lange nawerking van
het koolzuurgas.

Bij een normale tomateteelt wordt een jong uitgezette plant steeds groter naarmate de tijd verstrijkt.
Verschillende omstandigheden zijn bepalend voor
de grootte van het gewas. De toestand wordt pas bij
uitgegroeide planten gelijkmatiger. Proeven vinden
dus doorgaans plaats onder omstandigheden die
steeds aan verandering onderhevig zijn. Omdat dit
voor sommige onderzoekingen een belangrijk nadeel is, werd gezocht naar een teeltmethode, waarbij
de toestand zo gelijkmatig mogelijk blijft.
Hiertoe werd in de zomer van 1966 een proef opgezet met tomaten die in emmers werden gekweekt.
Deze laatste hadden een inhoud van 2l/ 2 l i t e r e n
werden gevuld met turfmolm, waarvan de pH was
verhoogd door middel van kalk en waaraan bovendien superfosfaat was toegevoegd. De chemicaliën
die verder nog nodig waren werden in een voedingsoplossing toegediend aan de planten. Met
tussenruimten van drie weken werd gezaaid, per
emmer acht zaadjes van het ras Eurocross A. Na
opkomst werd uitgedund tot vier plantjes per
emmer. Deze werden later getopt op drie trossen.
In oktober werd voor belichting per m2 een HPLRlamp van 400 Watt aangebracht.
De bijzonderheid van de proef kwam tot uiting in
de manier van plaatsing der emmers. Tussen twee
kettinkjes werd een kolom van zes emmers boven
elkaar gehangen. De bovenste op 2,25 m boven
de grond, de onderste op 0,75 m. Deze hoogte van
75 cm was nodig omdat de planten naar beneden
hingen en een tomateplant met drie trossen is
ongeveer 75 cm lang. Ook om de drie weken werd
de onderste emmer afgehaakt en de gehele kolom
een plaats naar beneden verhangen, zodat bovenaan weer een nieuw emmertje kon worden ingevoegd, voorzien van acht zaadjes. De planten werden dus in zes keer drie weken 1,50 m naar
beneden verschoven. Van boven naar beneden
waren dus telkens de planten drie weken ouder.
De kolommen van emmers werden opgehangen op
onderlinge afstanden van 1,20 m bij 0,80 m. Dus
ongeveer één kolom per m2. De voorziening met
water en de daarin opgeloste voedingszouten vond
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plaats middels een stelsel van slangen waaruit de
voedingsoplossing in de bovenste emmers werd
gebracht. Er werd zoveel water gegeven dat de
overmaat van de bovenste emmer door de doorboorde bodem in de tweede terecht kwam en zo
tot aan de zesde emmer toe. Hier was een goot
aangebracht die het overschot terugvoerde naar de
voorraadtank. De bevloeiing vond eenmaal per
uur plaats.
Doordat de kolommen 1,50 m hoog zijn en de
planten naar omlaag hangen, ontstaat een gewashaag van ruim 2 m hoogte. De emmertjes hangen
± 30 cm boven elkaar. De planten hangen naar
omlaag en zijn ± 75 cm lang zodat ze gedeeltelijk
over elkaar heen hangen. De oudste planten groeien
dus onder veel donkerder omstandigheden dan de
jongere. Zolang de planten niet uitgebloeid zijn,
hebben ze veel licht nodig en ze ontvangen dat
ook. Daarna zakken ze naar lagere posities, de
vruchten kunnen dan volgroeien en afrijpen. Dit
kan zonder bezwaar bij een veel lagere lichtintensiteit plaatsvinden.
Tot in de winter van 1966-1967 werd slechts geprobeerd goede tomaten te telen. Bijzondere proeven werden nog niet genomen. Gebleken is dat de
termijn van zaaien tot bloei bij een juiste temperatuur in het zomerhalfjaar ongeveer zes weken bedraagt. Daarna volgt weer een termijn van zes
weken voor de rijping. De eerste vrucht wordt dus
na ongeveer twaalf weken geoogst, waarna er per
tros nog ruim één week nodig is, zodat de totale
groei bij een teelt met drie trossen ± 16 weken
duurt. Er was een periode van 18 weken beschikbaar. Deze groeisnelheid kon ondanks de sterke
belichting in de winter niet worden gehandhaafd.
De temperatuur was ook niet regelbaar naar behoefte. De moeilijkheden lijken echter hoofdzakelijk in het technische vlak te liggen.
Bij een plantafstand van een kolom per m 2 groeiden dus op een zelfde oppervlakte per drie weken
vier planten uit met ieder drie trossen. Als 17 keer
per jaar wordt gezaaid is dat ± 200 trossen per m 2
per jaar. Als deze teeltmethode zou slagen, is de
produktiecapaciteit dan ook zeer groot. Bij de gebezigde plantafstand gaat echter nog te veel licht
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verloren, dat tussen de rijen op de grond valt.
Verkleining van de afstand laat geen werkruimte
over. Derhalve moeten de kolommen verplaatsbaar
zijn. Hiervoor is een technische oplossing gevonden.
Het waterverbruik werd vastgesteld door een watermeter. Op warme dagen was per kolom ± 12,5
liter water nodig. Deze hoeveelheden werden verbruikt door 24 planten in leeftijd variërend van
kiemplant tot één van 18 weken.
Met een concentratiemeter werd de sterkte van de
voedingsoplossing bepaald en aan de hand hiervan
steeds een geconcentreerde standaardoplossing bijgevoegd. Na een periode van 3V2 m a a n d werd
het substraat en de voedingsoplossing onderzocht.
Erwaren geen afwijkingen van betekenis opgetreden.
Veel hinder werd ondervonden van tomatemozaïekvirus. Mogelijk werd dit overgebracht door de voedingsoplossing. De proef wordt voortgezet.
b. Tomaten in nauw plantverband

Op 29 maart 1965 werden vrij oude tomateplanten,
waarvan de eerste bloemen bloeiden, uitgeplant. De
dichtheid was 9 planten per m 2 , de paden inbegrepen. Zonder de paden bedroeg de dichtheid 10
planten per m 2 . De planten werden gedeeltelijk in
emmers geplant omdat daardoor de mogelijkheid
behouden bleef tot het aanbrengen van wijzigingen
in de standdichtheid. De plantafstand is echter
ongewijzigd gebleven. De emmers die een inhoud
hadden van 9 liter, werden gevuld met potgrond
en gedeeltelijk beplant met 1plant, gedeeltelijk met
2 planten per emmer. De overige planten werden
of wel in de kasgrond uitgeplant of in een laagje
potgrond van 15 cm dikte dat op kunstfolie was
aangebracht. De planten werden normaal behandeld
en getopt op drie trossen. De oogst begon op 15 mei
en werd 8 juni beëindigd. De eerste vrucht werd
dus 7 weken na het planten geoogst. De oogstperiode besloeg 24 dagen. De top van de oogst viel
in de eerste dagen van juni. De opbrengst was
6,53 k g / m 2 bij de teelt in kasgrond, 6,98 k g / m 2
bij de teelt in de potgrondlaag, 6,30 kg bij de teelt
met één plant per emmer en 5,38 k g / m 2 bij de
teelt met twee planten per emmer.

PLANTETEELT ZONDER AARDE

Achttien jaar onderzoek inzake planteteelt zonder aarde in Nederland, A. A. Steiner
1.
2.
3.
4.
5.

133

Invloed van stikstof en keukenzout op de produktie van tomaten
Concentratie van voedingsoplossing bij paprika in grindcultuur .
Fosfaatgehalte en pH van de voedingsoplossing bij chrysant in grindcultuur
Invloed van verschillende zouten op groei en ontwikkeling van chrysanten
Invloed van de ionenverhouding op groei en ontwikkeling van chrysanten

136
137
138
138
139

VEREDELING EN NIEUWE GEWASSEN

1.
a.
b.
c.

Veredeling en rassenvergelijking bij tomaat
Rassenvergelijking bij vroege stooktomaten
Rassenvergelijking bij middelvroege stooktomaten
Rassenvergelijking bij koude tomaten

141
141
141
142

2. Veredeling en rassenvergelijking bij komkommer
a. Vergelijking van enkele nieuwe vrouwelijk bloeiende komkommerrassen in een
herfstteelt
b. Vrouwelijk bloeiende komkommerrassen in een vroege stookteelt
c. Deense en Zweedse komkommerrassen

142
142
143

3.
a.
b.
c.

Veredeling en rassenvergelijking bij andere vruchtgewassen
Vergelijking van twee Ogenmeloen-selekties
Vergelijking van enkele meloenrassen
Paprikarassen en -hybriden

144
144
144
144

4.
a.
b.
c.

Veredeling en rassenvergelijking bij sla
Rassenvergelijking in vorstvrije en koude voorjaarsteelt
Rassenvergelijking in een late voorjaarsteelt onder glas
Vergelijking van een aantal selekties uit het slaras Type 69

5.
a.
b.
c.
d.
e.

Veredeling en rassenvergelijking bij andere groentegewassen
Bloemkoolrassenproeven in de vollegrond
Rassenvergelijking bij radijs onder glas
Rassenvergelijking met snijbonen
Rassenvergelijking bij spinazie
Vroege teelt bij spruitkoolrassen

6. Veredeling en rassenvergelijking bij bloemen en bloembollen
a. Selektie van pluisloze winterbloeiende leeuwebekken

142

145
145
145
145
146
146
146
146
147
147
148
148

131

PLANTETEELT ZONDER AARDE

Achttien jaar onderzoek inzakeplanteteelt
zonderaarde in Nederland
A. A. Steiner

Na de oorlog ondervond de anjerteelt in Nederland
ernstige moeilijkheden door een vaatziekte, Phialophora cinerescens. Ondanks intensief stomen vond
meestal binnen een jaar opnieuw besmetting plaats
vanuit de ondergrond. Naar aanleiding hiervan gaf
T.N.O. in 1948 opdracht de mogelijkheden van
grindcultuur voor de anjerteelt nader te onderzoeken, waarbij dan speciaal aandacht diende te
worden besteed aan het optreden van Phialophora.
Men vond uit dat de vaatziekte in een systeem voor
grindcultuur ontwikkeld in Amerika zich nog veel
sneller verspreidde dan in grond, maar dat in een
systeem ontwikkeld in Nederland, waarbij de
voedingsoplossing — ook in het reservoir — zeer
intensief wordt belucht, Phialophora geen schijn
van kans had. Zelfs na het gemengd uitplanten
van zieke en gezonde planten bleken de laatstgenoemde na twee jaar nog volkomen gezond. In
1953 was het zo ver dat wij anjers — volledig
vrij van Phialophora — in grind konden telen met
een produktie, volkomen gelijk aan die bij teelt in
grond, terwijl de kwaliteit van bloemen en bloemstengels 's winters bepaald beter was. Inmiddels
echter had de praktijk een andere oplossing gevonden, namelijk teelt in tabletten gevuld met
grond. Hierbij behoeft slechts een dunne teellaag
te worden gestoomd, eventueel geheel ververst,
terwijl kans op infektie vanuit de ondergrond zeer
gering is. Zodoende heeft de grindcultuur voor
anjerteelt geen opgang gemaakt. De investerings-

kosten van de installatie vormden het grootste
bezwaar.
Het onderzoek betreffende de anjer is voornamelijk
ondergebracht geweest bij tuinders. In de jaren
1953-1958 werd onder auspiciën van T.N.O. onderzoek verricht naar de teelt van andere bloemisterijgewassen, voornamelijk bij het Proefstation
voor de Bloemisterij in Nederland te Aalsmeer.
Het is niet doenlijk om in dit samenvattende
artikel alle gewassen en de resultaten hiermee op
te sommen. Vermeld kan worden dat de gerbera
tot een goede ontwikkeling en produktie kon worden gebracht in grind, maar hierbij kon het zo
gevreesde wortelrot geen halt worden toegeroepen.
Oriënterend onderzoek bij de teelt van orchideeën,
voornamelijk in de Hortus botanicus te Utrecht,
gaf hoopvolle resultaten, maar hier is geen verdere
aandacht aan besteed, omdat economisch een diepgaand onderzoek niet gerechtvaardigd is.
Bijzonder gunstige resultaten werden verkregen met
Anthurium andraeanum. Dit is tot heden het enige
gewas waarbij een reëel hogere bloemenproduktie
werd bereikt, namelijk 3 5 % . Helaas kon dit onderzoek niet worden voortgezet wegens afbraak van
de oude kassen bij het Proefstation te Aalsmeer.
Omdat het in grindcultuur mogelijk is de voeding
van de plant in hoge mate te beheersen, werd —
onder auspiciën van T.N.O. — in 1956 bij het
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder
Glas te Naaldwijk een aanvang gemaakt met het
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Ajb. 1 Onderzoek naar de praktische bruikbaarheid
van grindcultuur.

onderzoek naar de grindcultuur als hulpmiddel bij
de teelt van komkommers en tomaten. Bij komkommers bleek het mogelijk een zeer goede eerste
snede te verkrijgen, maar doorgroei tot een tweede

Ajb. 2 Vergelijking met de teelt in grond.
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of volgende snede, stuitte op moeilijkheden die niet
konden worden opgelost.
Verreweg de meeste aandacht werd besteed aan
tomaten. Na één jaar onderzoek was de belangstelling van de zijde der Studieclubs zo groot, dat
enkele demonstratieproeven bij tuinders werden
genomen. Dit is beslist in een te vroeg stadium
gebeurd. Hoewel de resultaten bevredigend waren,
bleken er nog te veel onopgeloste problemen te
zijn. De grootste moeilijkheid was wel dat de
tuinders, waarbij de proeven waren ondergebracht,
de teeltmethode zonder meer wilden inpassen in
omstandigheden die gunstig waren gebleken voor
de teelt in grond. Dit is niet mogelijk; de teelt
in grind stelt klimatologisch gezien andere eisen,
met name een lagere nachttemperatuur dan men
gewend is. Ook werd door de tuinders het aantal
bevloeiïngen teruggebracht van driemaal per dag
tot éénmaal om de andere dag teneinde de bloemvorming te stimuleren, zulks tegen onze adviezen
in. Deze maatregel heeft namelijk een averechtse
werking. Later bleek zelfs dat zesmaal bevloeien
het hoogste rendement geeft.
Los van de gevestigde praktijkomstandigheden werd
het onderzoek naar de teelt van tomaten in grindcultuur voortgezet met als resultaat dat van 1961
af ieder jaar weer een bijzonder goed gewas tomaten in grindcultuur kon worden geteeld. De
produktie van gemiddeld 12 kg per m2 was van
een bijzonder goede kwaliteit en begon van het
uitplanten af gerekend gemiddeld tien dagen vroeger dan bij een gelijktijdig in grond geteeld gewas.
De laatste jaren is het ook mogelijk gebleken de
stevigheid van de vruchten te beïnvloeden door te
experimenteren met een keukenzouttoevoeging aan
de voedingsoplossing. Enkele details van dit onderzoek zijn in de loop der jaren in de jaarverslagen
beschreven. Over de teelttechniek voor tomaten met
behulp van grindcultuur is een uitvoerig rapport
in bewerking, waarin alle opgedane ervaringen
worden opgenomen. Ook heeft de grindcultuur van
tomaten geen ingang gevonden in de praktijk. Als
oorzaken hiervan kunnen worden genoemd : de te
vroege confrontatie, de hoge investeringskosten van
de installatie, een ontoereikende kennis van chemie
en de psychologische weerstanden bij een zo ingrijpende ommekeer van teeltmethode.
Niet onvermeld mag blijven dat de laatste jaren
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onderzoek werd verricht aangaande de vochtvoorziening van paprika's. Hierbij werd de grindcultuur
als hulpmiddel gebruikt, zonder dat het dus in de
bedoeling Jag paprika's voor praktijkdoeleinden in
grind te gaan telen. De paprika's gaven overigens
een zeer hoge produktie. In tegenstelling tot de
praktijkopvatting dat paprika's in een jong stadium
vrij droog gehouden dienen te worden, bleek hier
op zeer overtuigende wijze dat dit juist een averechtse werking heeft, zoals op pag. 137 nader
wordt beschreven.
De laatste jaren werd ook nog al wat onderzoek
verricht bij chrysanten, waartoe eveneens de grindcultuur als hulpmiddel werd gebruikt. Ook hier
kon een uitstekend gewas met een goede produktie
worden verkregen. Aangetoond werd o.a. dat bladbespuitingen met hoofdelementen weinig of geen
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zin hebben en dat groei en produktie zeer goed
zijn op vrij sterk uiteenlopende samenstellingen
van de voedingsoplossing. De totale ionenconcentratie is echter wèl van groot belang. Dit geldt ook
voor tomaten en paprika's. Voor tomaten ligt het
optimum bij 0,9-1,5 atm. osmotische druk in samenhang met het jaargetijde, voor chrysanten is dit bij
± 1,0 atm. en voor paprika's bij ± 0,5 atm. (zie
ook onder paprika pagina 137).
Gezien de geringe belangstelling die vanuit de
praktijk voor de plantenteelt zonder aarde blijkt
te bestaan, heeft de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. besloten haar afdeling Plantenteelt zonder Aarde met ingang van
31 december 1966 op te heffen. Het direkt op
toepassing in de praktijk gerichte onderzoek wordt
hiermede derhalve beëindigd.

1,35

INVLOED V A N STIKSTOF EN
KEUKENZOUT OP DE PRODUKTIE
V A N TOMATEN

Afb. 4 Planteteelt zonder aarde als hulpmiddel bij het
voedingsonderzoek.

Gebleken is echter dat de reeds ontwikkelde methodieken van planteteelt zonder aarde waardevolle
hulpmiddelen vormen bij zeer uiteenlopende fysiologische onderzoekingen aan verschillende universiteiten en instituten. Ook reeds bereikte resultaten
inzake de minerale voeding van de plant zijn een
waardevolle aanwinst gebleken bij fysiologische
onderzoekingen door derden. Wij willen noemen
een zes jaar lopend onderzoek dat geleid heeft tot
een universele voedingsoplossing waarop verscheidene planten als anjer, chrysant, paprika en tomaat,
maar ook aardappel en wilg, goed groeien. Een
voortzetting van het onderzoek in deze richtingen
is dan ook volkomen gerechtvaardigd. Derhalve
werd besloten het onderzoek naar methodieken van
planteteelt zonder aarde en naar de minerale
voeding van de plant met behulp van deze methodieken voort te zetten. Dit zal gebeuren bij het
Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek te
Wageningen, zij het niet gericht als boven bedoeld
op de praktijk. Schrijver van dit artikel zal derhalve met enkele van zijn medewerkers overgaan
naar genoemd centrum. Uiteraard zal het Proefstation te Naaldwijk in de toekomst desgewenst
gebruik kunnen maken van de ervaringen die aldaar
zullen worden verkregen.

136

Onderzoek naar de wisselwerking tussen stikstof en
keukenzout werd voortgezet. Bij een vorige proef
lag de nadruk op de keukenzoutconcentratie, nu
werd extra aandacht besteed aan de stikstofconcentratie. De vergelijking betrof zes stikstoftrappen,
waarvan de laagste 1 en de hoogste 16 milliequivalenten NO : 5 per liter bevatte en drie keukenzouttrappen, namelijk 0, 3 en 6 gram NaCl per
liter. De proef werd genomen in de periode van
21 januari tot 15 augustus. Het gebruikte ras was
Eurocross-B. De voedingsoplossingen werden zeer
regelmatig ververst, zodat de aangebrachte concentratieverschillen gedurende de gehele proef goed
gehandhaafd werden.
Bijgaande tabel verstrekt een overzicht van de oogstgegevens. Hieruit blijkt dat keukenzout remmende
invloed heeft op de kg-opbrengst. Wanneer geen
keukenzout in de oplossing aanwezig is, geeft een
hoger stikstofgehalte een duidelijke opbrengstvermeerdering. Bij drie gram keukenzout per liter
is het stikstofeffekt nog wel aanwezig doch minder
opvallend ; bij zes gram keukenzout per liter valt
er geen invloed van de stikstof meer te bespeuren.
Het bovenstaande illustreert duidelijk, dat slechts
dan een reaktie van de plant op een veranderde
cultuuromstandigheid te verwachten is, als alle
andere omstandigheden omtrent optimaal zijn. Ten
aanzien van percentage voor exportgeschikte vruchten, is geen duidelijke invloed te onderkennen,
noch van stikstof, noch van keukenzout. Bij de
afwijkende vruchten werd een onderscheid gemaakt tussen gescheurd, neusrot en waterziek. Het
bleek dat bij 1 milli-equivalent nitraat alle kwalen
in geringere mate optraden dan bij de overige stikstoftrappen. Keukenzout in de voedingsoplossing
had tot gevolg, dat het percentage gescheurd en
waterziek afnam en het percentage neusrot toenam.
Ook het gemiddelde vruchtgewicht werd bepaald.
Het bleek dat stikstof hierop geen invloed had,
doch dat naarmate het keukenzoutgehalte hoger
lag, het vruchtgewicht minder was. Zie tabel 1.

Tabel 1
Kg-opbrengst per
plant en percentage
exportgescbikte
vruchten.

Keukenzout
3 gram
per liter

Keukenzout
0 gram
per liter

Milli- .
equivalenten
stikstof
per liter

1
4
7
10
13
16

Keukenzout
6 gram
per liter

kg

% export

kg

% export

kg

% export

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

90,8
77,2
70,2
70,8
79,9
71,5

1,2
2,2
2,0
2,1
2,5
2,2

89,9
73,0
77,7
70,9
76,2
66,8

0,7
0,8
1,0
0,8
1,0
1,0

81,4
79,2
73,9
85,7
72,2
74,9

2. CONCENTRATIE V A N VOEDINGSOPLOSSING BIJ PAPRIKA IN
GRINDCULTUUR
Bij een oriënterende proef in 1965 werd geconstateerd dat de concentratie van de voedingsoplossing een groot effekt had op groei en ontwikkeling
Tabel 1

van paprika's. Om deze reden werd dit jaar een
nader onderzoek hiernaar ingesteld, door vier verschillende concentraties met elkaar te vergelijken.
De osmotische waarden van de voedingsoplossingen
liepen uiteen van 0,51 tot 1,76 atmosfeer. De planten werden in grond gezaaid en verspeend en op 25
november in grind uitgeplant. Op 23 augustus
Opbrengst per plant
Neusrotvruchten

Goede vruchten
Aantal

Gewicht

Aantal

Behandeling

t/m 31-5

t/m 23-8

t/m 31-5

t/m 23-8

0,51 atmosfeer
0,69 atmosfeer
1,04 atmosfeer
1,76 atmosfeer

16,1
17,1
14,4
11,0

66,5
61,4
52,5
43,5

1,4
1,4
1,2
0,9

4,9
4,4
3,4

werd de proef beëindigd, waarvan de oogstgegevens
in tabel 1 vermeld staan.
Verhoging van osmotische waarde van de voedingsoplossing had bij deze proef, evenals in 1965, een
vermindering van de opbrengst tot gevolg. Opmerkelijk is dat de laagste concentraties al in de beginperiode een grotere opbrengst te zien gaven. Weliswaar deed zich bij de planten van deze objecten

5,2

Gewicht
t/m 23-8

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

0,16
0,18
0,22
0,48

in ernstige mate bloemrui voor, doch zij waren
groter van omvang, waardoor een groter aantal
vruchten per plant overbleef. Reeds op de eerste
oogstdatum, 19 april, werd bij de concentratie van
0,51 atmosfeer één vrucht per plant meer geoogst
dan bij die van 1,76 atmosfeer. Evenals in 1965
was ook nu een duidelijk verband waar te nemen
tussen de concentratie van de voedingsoplossing
en het aantal door neusrot aangetaste vruchten.
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3. FOSFAATGEHALTE EN pH V A N DE
VOEDINGSOPLOSSING BIJ
CHRYSANT I N GRINDCULTUUR
Met chrysanten in grindcultuur werd een proef genomen waarin de volgende objekten voorkwamen:
1. pH 6,5 (standaard)
2. pH 4,5
3. pH 4,5 + ( N H 4 ) 2 S 0 4
4. pH 4,5 + K H 2 P 0 4
Het doel van de proef was om na te gaan welk
effekt een hoog fosfaatgehalte van de voedingsoplossing (objekt 4) heeft op de groei en ontwikkeling van het gewas. Teneinde een hoog
fosfaatgehalte te kunnen verwezenlijken, was het
evenwel noodzakelijk de p H van de voedingsopTabel 1
Oogstgegevens van
chrysanten (Luyona)
gegroeid bij een
verschillende pH en
fosfaatgehalte.

Proefobjekt

1. pH 6,5 (standaard)
2. pH 4,5
3. pH 4,5 + (NH.O2SO4
4. pH 4,5 + KH2PO4

Objekt 3 gaf langere scheuten dan de andere wat
resulteerde in een hoger gewicht en een groter
aantal knoppen. Een ernstige bruinverkleuring van
de bloemknoppen deed zich voor vlak voor de
oogst. Om na te gaan of dit door de proefbehandelingen werd beïnvloed, werd het aantal van deze
afwijkende knoppen bepaald naast de gebruikelijke
oogstgegevens. Het aantal knoppen met bruine
harten was alleen bij objekt 3 groter dan bij de
andere.
4. INVLOED V A N VERSCHILLENDE
ZOUTEN OP GROEI EN
ONTWIKKELING V A N CHRYSANTEN
De proef van 1965, die werd genomen om de
specifieke werking van verschillende zouten op
groei en ontwikkeling van chrysanten na te gaan,
waartoe de concentratie van de voedingsoplossing

138

lossing lager in te stellen dan gebruikelijk. Vandaar ook dat het effekt van de pH-verlaging
diende te worden onderzocht (objekt 2). Objekt 3
werd in de proef opgenomen omdat een voedingsoplossing bij pH 4,5 weinig gebufferd is en de
p H dan de neiging heeft snel op te lopen. Tijdens
de proef werd bij de objekten 2 en 4 inderdaad
het oplopen van de pH in sterke mate geconstateerd. De pH van de voedingsoplossing werd hierom bij deze objekten tweemaal per week bijgesteld
met H 2 S 0 4 . Bij objekt 3 is door de bufferende
werking van het ( N H 4 ) 2 S 0 4 het bijstellen van de
pH weinig of niet nodig geweest.
De proef met het ras Luyona liep van 12 augustus
tot 21 november. De oogstgegevens zijn in tabel 1
opgenomen.

Lengte
in cm

Gewicht
in grammen
per tak

Aantal
knoppen
per tak

Aantal
knoppen met
bruine harten

132,2
121,5
139,4
132,2

72,9
82,9
89,1
75,1

10,7
10,4
14,0
11,0

2,8
2,3
4,3
2,8

tot twee onderscheiden osmotische waarden werd
verhoogd, werd dit jaar tweemaal herhaald, namelijk van 9 november tot 3 maart en van 14 april
tot 3 augustus. Bij het oogsten werden lengte en
gewicht van de stengels bepaald alsmede het aantal
gekleurde knoppen. Deze gegevens, gemiddelden
over de drie proeven, worden in tabel 1 op de volgende pagina weergegeven.
Alle toegevoegde zouten gaven in de hoogste concentratie een groeiremming, vooral uit te drukken
in een geringer gewicht per tak en een kleiner
aantal gekleurde knoppen. Keukenzout had de
grootste schadelijke werking. De verschillen tussen
de andere zouten waren wiskundig niet betrouwbaar. Na de oogst werden van alle objekten vijf
takken op water gezet om de houdbaarheid van
de bloemen te beoordelen. Er bleek in dit opzicht
geen enkel verband te bestaan met de zoutsoort of
de osmotische waarde van de voedingsoplossing.

Tabel I
Lengte
in cm

Gewicht in
grammen per tak

Standaard

128

85,5

9,6

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

127
107

81,2
49,1

8,0
5,0

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

137
119

78,8
74,1

8,5
8,7

+ 0,75 atmosfeer Ca(NO3)2
+ 1,5 atmosfeer Ca(NO3)2

125
120

85,5
77,9

10,3
10,9

+ 0,75 atmosfeer K2SO4
+ 1,5 atmosfeer K2SO4

123
116

75,3
71,0

9,4
7,4

Proefobjekt

5. INVLOED V A N DE IONENVERHOUDING OP GROEI EN
ONTWIKKELING V A N CHRYSANTEN
In de voorafgaande jaren werd een groot effekt op
de groei van chrysanten verkregen, wanneer extra
stikstof of kali aan de voedingsoplossing werd
toegediend. Hierdoor werd echter ook de osmotische waarde van de voedingsoplossing verhoogd.
Reden om in 1966 een proef te nemen om na te
gaan welke invloed extra stikstof en kali zouden
hebben, wanneer de osmotische waarde van de voedingsoplossing bij de onderscheiden objekten gelijk
gehouden werd. De in tabel 1 vermelde objekten
waren in de proef opgenomen.

De chrysanten waren van de variëteit Luyona. De
bewortelde stekken werden 12 augustus in grind
uitgepoot. De bloemen werden geoogst in de periode van 14 tot 17 november. De oogstresultaten
staan in tabel 2 vermeld.
De verschillen tussen de diverse objekten zijn te
verwaarlozen, klein en wiskundig onbetrouwbaar
als ze zijn. Mede aan de hand van de proeven in
de voorafgaande jaren, kan worden geconcludeerd,
dat de osmotische waarde van de voedingsoplossing
een grotere invloed heeft op de groei en ontwikkeling van chrysanten, dan binnen bepaalde grenzen, de equivalentverhouding van de hoofdelementen.

Tabel 1

Tabel 2
Equivalentverhouding

Proefobjekt
NO3-

Standaard
+ N
+K
+N+K

Aantal knoppen
per tak

63
92
63
92

H2PO1 :SO4--

4
4
4
4

33
4
44
4

K+ :Ca++

22
22
48
48

Proefobjekt

Lengte
in cm

Gewicht in
grammen
per tak

Aantal
knoppen
per tak

Standaard
+ N
+K
+N+K

116,5
115,9
114,9
115,0

72,8
76,9
71,2
72,5

11,1
11,6
10,8
11,3

Mg+ +

58
58

20
20

33
33

19
19
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VEREDELING EN NIEUWE GEWASSEN

1. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING BIJ TOMAAT

a. Rassenvergelijking bij vroege stooktomaten

In een stookteelt met een plantdatum 12 januari,
gezaaid op 12 november, werd een rassenproef
genomen met de volgende rassen:
Craigres — Vreeken's Zaden
Maascross — N.V. J. Bruinsma
No. 105 — Fa. W. de Ruijter
Beauty
— Fa. W. de Ruijter
Happy
— Fa. W . de Ruijter
No. 6423 — A. Vogelaar
No. 215 — N.V. A. Zwaan, Jr.
De opkweektemperatuur was 16° C nacht, en 20°
C dag. De opkweek vond plaats in plastic potten,
terwijl C 0 2 werd toegediend van zonsopgang tot
zonsondergang. De teelt werd uitgevoerd in een
kas met klimaatregeling zoals beschreven in het
artikel op pag. 67.
Het bepalen van de rasverschillen werd beëindigd
op 10 juni, toen gemiddeld 2 kg per plant was geoogst. Daarna deden zich geen belangrijke veranderingen meer voor en namen de bestaande verschillen tussen de rassen wat kg-opbrengst betreft,
geleidelijk af.
Op 1 juni was er bijna geen onderscheid in kgopbrengst. Slechts de rassen Maascross en Happy

hadden een achterstand van enige betekenis. Dit
werd uitsluitend veroorzaakt door het lager vruchtgewicht vooral bij Maascross. In samenhang hiermee moet de vruchtkwaliteit van beide rassen uitstekend genoemd worden en is deze duidelijk beter
dan die der andere rassen. In vroegheid stond
Maascross bovenaan, gevolgd door Craigres, Beauty
en No. 6423.
No. 215 was in deze proef het minst vroeg en gaf
de zwaarste vruchten.
b. Rassenvergelijking bij tniddelvroege stooktomaten

In een late stookteelt, plantdatum 12 februari na
zaaien op 12 december, werden de volgende
tomaterassen Vergeleken:
Extase
— Enkhuizer Zaadhandel
Maascross
— N.V. J. Bruinsma
Moneymaker
— N.V. Struik en Co.
No. 116 (Beauty) — Fa. W . de Ruijter en Zn.
— N.V. Rijk Zwaan
Osiris
Sirene
— Enkhuizer Zaadhandel
Supercross
— N.V. J. Bruinsma
De waarnemingen ten aanzien van de rasverschillen
werden uitgevoerd t / m 11 juli, toen gemiddeld
3 kg per plant was geoogst. Op die datum hadden
Extase en Sirene een geringe voorsprong van 0,25
kg op de andere rassen, die onderling nauwelijks
verschilden.
Het laagste vruchtgewicht (42 gram) kwam voor
bij Maascross en Supercross. Ondanks dit lage
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vruchtgewicht volgden beide rassen direkt op Extase en Sirene in produktie, een gevolg van het
grote aantal geoogste vruchten.
Hun vroegheid verschilde niet noemenswaardig,
uitgezonderd dan van Maascross, die evenals in de
vroegere teelt ook weer de vroegste bleek te zijn.
c. Rassenvergelijking bij koude tomaten

In een koude teelt met zaaidatum 16 februari en
geplant op 5 april werd een aantal bekende rassen
vergeleken met andere die nog onder nummer
worden beproefd. De bekende rassen waren:
Extase
—• Enkhuizer Zaadhandel
Happy
— Fa. De Ruiter en Zn.
Maascross
— N.V. J. Bruinsma
Moneymaker
— Fa. Gebr. v. d. Berg
Ouden Dam m.r. — Fa. Van Hemert
Panase
— Fa. Pannevis
Topcross
— N.V. J. Bruinsma
Viglo M 2 grof —• Fa. Pannevis
Genoemde rassen hebben reeds lang hun kwaliteiten bewezen en ook in deze proef waren de verschillen gering. Panase en Extase ontlopen elkaar
nauwelijks, waarbij eerstgenoemde in deze proef
iets fijner van vrucht was dan Extase. De zwaarste
vruchten werden geoogst van Viglo M 2 grof (64
gram) en de lichtste van Maascross en Happy
(58 gram). Het is opvallend — wat ook mag blijken uit eerder in dit jaar genomen proeven — dat
beide laatstgenoemde rassen steeds dichter de top
nabij kwamen, naarmate desbetreffende proeven
later waren opgezet.
In deze proef behoorde beide rassen wat produktie
betreft tot de bovenste vijf van de een-en-twintig.
De hoogste plaats werd ingenomen door Ouden
Dam m.r. Van de dertien nieuwe onder nummer
beproefde rassen waren de uitblinkers : M.M.
Super van de Fa. Pannevis, een meeldauw resistent,
bleek hybrideras met een flinke groeikracht en vrij
zware vruchten; het ras M. M. 2305 van dezelfde
firma, dat zich onderscheidt van het vorige doordat
de vruchten wat fijner van stuk zijn; en het ras
No. 4116 van de Enkhuizer Zaadhandel met in
deze proef in alle opzichten zeer goede eigenschappen. Dit is een bleek hybrideras, dat na het
inkruisen van de meeldauwresistentie in de handel
zal worden gebracht.
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2. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ KOMKOMMER
u. Vergelijking van enkele nieuwe vrouwelijk
bloeiende komkommerrassen in een herfstteelt

Vergeleken werden de komkommerrassen Fortuna, No. 6 Z K en Sporu (De Ruiter), No. 144
(Rijk Zwaan), No. 19 (Rood, Wateringen) en
Toska (Nunhem). Omdat eerst per 1 oktober kon
worden verwarmd was de vruchtvorm en produktie
bij bijna alle rassen van dien aard, dat het alle zin
mist hier omtrent opmerkingen te maken. Wel
zijn aantekeningen gemaakt over het aanleggen van
mannelijke bloemen. Naar de mate van vrouwelijkheid werd de volgende rangschikking verkregen:
No. 144 en No. 19 (geheel vrouwelijk), 6 Z K
(tot het 10e blad aan de hoofdstengel mannelijke
bloemen), Fortuna (tot het 12e blad) en Toska
(tot het 14e blad). Bij de rassen Fortuna en 6 Z K
werden in ruime mate mannelijke bloemen aan de
zijscheuten aangelegd.
b. Vrouwelijk bloeiende komkommerrassen in een vroege
stookteelt

Vergeleken werden de rassen Sporu (De Ruiter),
Toska (Nunhem), Vrouwelijke Hybride No. 1
(Bruinsma) en D (Van Hemert). Gepland was
een proef in viervoud, maar door een slechte opkomst van het zaad van D werden van de genoemde rassen respectievelijk 5, 4, 6 en 1 herhalingen
uitgepoot, zodat een wiskundige verwerking niet
mogelijk was. De zaaidatum was 19 november en
de plantdatum 28 december 1965. Er werden geen
stamvruchten aangehouden. Van de vrouwelijk
bloeiende rassen gaf Toska de meeste mannelijke
bloemen aan de hoofdstengel (tot het 20e blad),
gevolgd door Vr. Hybr. No. 1 (tot het 14e blad)
en D (tot het 14e blad). De planten van Toska
hadden kleinere bladeren en dunnere stengels;
die van D hadden grote, slappe bladeren die
licht van kleur waren. De vruchten van Toska
waren gladder, iets korter en hadden een langere
hals dan die van Sporu. De vruchten van Vr.
Hybr. No. 1 waren lichter van kleur, glad en
aanvankelijk te kort. De vruchten van D waren
licht van kleur, glanzend en soms onregelmatig
van vorm. De oogstresultaten staan vermeld in
tabel 1 op pagina 143.

Tabel 1
Goede vruchten
Ras

Sporu
Toska
Vr. Hybr. No. 1
D

Aantal per plant op
31-3

30-4

12-7

6,9
8,3
7,6

14,1
15,5
15,1
13,8

30,6
35,7
34,1

7,2

Kwalitatief benaderde Toska in deze proef Sporu
nog het meest. Dat Toska in deze proef zo goed
heeft voldaan werd mede veroorzaakt door het vrij
zware gewas dat in deze kas werd verkregen.

c. Deense en Zweedse komkommerrassen

In enkele Deense publikaties stond vermeld, dat
de Deense en Zweedse komkommerrassen produktiever zijn dan de Nederlandse. Dit is daar gebleken in meerjarige rassenproeven. Om deze bewering te toetsen werd een aantal van deze rassen
in tweevoud met Sporu vergeleken. De zaaidatum
was 10 december en de plantdatum 21 januari
1966. De Deense en Zweedse rassen (Fj^-hybriden)
waren alle spotvrije typen, niet bittervrij en niet

30,3

Gewicht
kg per plant
op 12-7

Gemiddelde
vruchtgew.
in grammen

14,50

474
470
480
461

16,79
16,36
14,00

Stekgewicht
in kg per
plant op
12-7

0,64
1,00
0,98
1,15

vruchtvuurresistent. De gewasontwikkeling was veel
zwaarder dan bij Sporu, zodat er ook meer snoeiwerk was. De produktie begon vroeger, maar de
vruchten waren minder zwaar en lichter van kleur
dan bij Sporu. Een uitzondering hierop vormde
het Zweedse ras Rea, dat even zware vruchten
leverde waarvan vorm en kleur nog het meest overeenkwamen met Sporu. De oogstgegevens staan
vermeld in bijgaande tabel 1.
Het aantal vruchten ligt, behalve bij Bestseller 4steeds hoger dan bij Sporu, maar door het lagere
gemiddelde vruchtgewicht, is slechts bij Rea de
gewichtsopbrengst per plant aanzienlijk hoger dan
bij Sporu. Dat Deense tuinders voorkeur hebben
voor eigen en Zweedse rassen, ligt aan het lagere
vruchtgewicht dat men bij die rassen kan oogsten.

Tabel 1
Goede vruchten
Ras

Bestseller
Bestseller +
Monopol
Topscore '62
Focus
Rea
A.H. 17
Sporu

Aantal vruchten per plant op
31-3

30-4

15-7

6,2
6,7
7,9
7,3
4,6
5,7
5,7
4,7

17,9
16,8
16,4

45,2
38,4
43,5
45,7
42,3
43,6
44,7
39,5

18,3
14,3
18,3
16,6
12,7

Gewicht in kg
per plant op
15-7

Stek
Gewicht in kg
Gemiddelde
per plant op
vruchtgewicht
15-7
in grammen

19,80
17,22
20,16

438
448
464

19,53
17,80

447
421
476
445
487

20,83
19,88
19,25

1,29
1,26
1,06
1,07
1,33
1,44
1,51
1,06
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3. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ ANDERE
VRUCHTGEWASSEN
a. Vergelijking van twee Ogenmeloen-selekties

De twee beste selekties Ogen uit een voorgaande
proef, ni. die van de firma v. d. Berg (grootste
aantal vruchten) en van de firma De Mos (hoogste
vruchtgewicht) werden dit jaar nogmaals in een

vroege stookteelt vergeleken. Gezaaid werd op 24
januari. Tijdens een gedeelte van de opkweek werd
— ook overdag — belicht met een combinatie van
TL- en ML-lampen met een lichtsterkte van 3000
lux en wel van 30 januari t / m 3 maart. De proef
werd genomen in viervoud met 49 planten per vak.
De zijscheuten werden tot 75 cm hoogte verwijderd. De oogst begon op 20 mei en de proef werd
beëindigd op 28 juli. De oogstresultaten staan vermeld in bijgaande tabel 1.

label 1
Oogst t/m 15 juni
Selektie

De Mos
Van de Berg

Aantal
vruchten
per plant

Gewicht
in kg
per plant

Gemiddelde
vruchtgewicht
in grammen

Aantal
vruchten
per plant

Gewicht
in kg
per plant

Gemiddelde
vruchtgewicht
in grammen

3,58
2,52

3,01
2,65

842
753

7,48
6,89

7,32
6,06

980
880

De verschillen in aantallen zijn niet betrouwbaar.
De selektie van de firma De Mos heeft zowel t / m
15 juni (p = 0,04) als in totaal (p < 0,01) een
betrouwbaar hoger vruchtgewicht.
b. Vergelijking van enkele meloenrassen

Voor een vergelijkingsproef werden de rassen
Ogen, Enkele Net, Groene Ananas, Rica (nieuwe
F r hybride van het I.V.T.), Charentais (Frans ras)
en Honeydew (Spaans ras) gezaaid op 24 januari.
Tijdens de opkweek werden ze van 1 februari t / m
3 maart belicht met aanvullend en dagverlengend
kunstlicht (TL + ML, 3000 lux, 16 uur per dag)
en op 4 maart uitgepoot op ingegraven strobalen.
Het klimaat en de grond werden zo vochtig gehouden, als wenselijk werd geacht voor Ogen. De
groei van de rassen Rica, Honeydew en Charentais
was hierdoor zeer sterk, nog in de hand gewerkt
door de minder goede vruchtzetting (eerste zetsel
gemiddeld i y 2 à 2 vruchten per plant en achterwege blijven van het tweede zetsel). De planten
van Enkele Net stierven voortijdig af door bladverbranding in het vochtige klimaat. Van Ogen en
Groene Ananas was de groei goed, de vruchtzetting voldoende (eerste zetsel 3-4 vruchten per
plant). Van beide rassen en speciaal Groene Ananas werd een aantrekkelijke vruchtgrootte verkregen. De vruchten van het ras Rica vooral waren
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Oogst t/m 28 juli

zeer groot. Zowel bij de Charentais als Rica kwamen vele gescheurde vruchten voor. De smaak van
Ogen en Groene Ananas was te prefereren boven
die van Rica, Charentais en Honeydew. Waarschijnlijk hebben de eerstgenoemde twee een vochtiger milieu nodig dan de andere drie en Enkele
Net. Deze laatste vier hebben in de proef qua groei,
vruchtzetting en smaak niet voldaan.
c. Paprikarassen en -hybriden

In een late voorjaarstookteelt, plantdatum 24 maart
1966, werden een aantal paprikarassen en -kruisingen vergeleken.
Tijdens de teelt trad een enorm verschil in groei op
tussen de twee vakken waarin was uitgeplant. Bij
grondonderzoek bleek er een groot verschil te bestaan in de grond van beide vakken. Vooral het
N-cijfer van een der kappen was zeer laag namelijk
1,4.
Omdat er drie herhalingen over twee vakken verdeeld waren en de produktiegegevens elkaar erg
ontliepen, mocht geen absolute waarde gehecht
worden aan verkregen gegevens. Na correctie hiervan werd de indruk verkregen dat de hybriden
over het algemeen een hogere produktie gaven dan
de rassen. Vooral de kruising Zoete Westlandse
x Propa deed zich gelden. Van de rassen leek
Propa het beste.

4. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ SLA
a. Rassenvergelijking in vorstvrije en koude voorjaarsteelt

Evenals in 1965 werden ook in het voorjaar van
I960 de volgende slarassen in een koude en in een
vorstvrije kas beproefd: Type 39, Rapide, Valore,
Kloek, Magiola, Profos en Delta. De sla was op
11 november in een verwarmde kas gezaaid en eind
december uitgeplant. In de koude afdeling verliep
de groei aanvankelijk veel trager dan in de vorstvrije. Vorst veroorzaakte geen wegval, wèl veel
vorstschade aan het blad in de koude afdeling.
Deze zogenaamde vorstbladeren kwamen bij het
ras Profos in ernstiger mate voor dan bij de
overige rassen. De vorstvrij gehouden sla werd op
4 april geoogst en de koude sla op 12 april.
De gemiddelde kropgewichten in grammen zijn
in tabel 1 opgenomen.
Tabel 1
Ras

Kloek
Type 39
Rapide
Magiola
Valore
Delta
Profos

Vorstvrije
afdeling

Koude
afdeling

247
243
242
241
230
208
I92

270
260
251
251
250
220
213

Blackpool kreeg de helft van het aantal planten
een korte-dagbehandeling tijdens de opkweek. Bij
de andere rassen werd deze behandeling niet gegeven.
De sla die op 8 maart was gezaaid, werd op 7 april
uitgeplant. De oogst viel op 17 mei waarbij de
volgende gemiddelde kropgewichten in grammen
werden genoteerd:
Profos
231
Noran
234
Resistent
240
Meikoningin
245
Liba .'
255
Blackpool
263
Blackpool (korte-dagbehandeling) . . . .
264
Type 39
264
Op het moment van de oogst was in de kroppen
van het ras Blackpool mèt en zonder korte-dagbehandeling al een kleine bloemstengel aanwezig.
Bij deze kroppen waren duidelijke symptomen van
stippelrand op de jongere bladeren zichtbaar. Bij
de andere rassen kwam wel „gewoon" rand voor,
doch geen stippelrand. De rassen Noran en Resistent waren het minst ernstig door rand aangetast.
c. Vergelijking van een aantal selekties
uit het slaras Type 69

In een late herfstteelt werden elf selekties uit het
door het I.V.T. en Proefstation uitgegeven ras
Type 69 beoordeeld op onderlinge verschillen.
Tabel 1 Gemiddeld kropgewicht in grammen per
selektie.
Naam

Evenals het vorig jaar gaven Delta en Profos een
lager gemiddeld kropgewicht dan de andere rassen.
De overige gewichtsverschillen tussen de rassen in
deze proef zijn niet betrouwbaar. Magiola en Kloek
hadden het mooiste kropmodel. In de koude afdeling trad enkele dagen vóór de oogst plotseling
veel rand op. Bij de rassen Delta, Profos en Magiola kwam — betrouwbaar — minder rand voor,
dan bij de overige.
b. Rassenvergelijking in een late voorjaarsteelt onder glas

Een zevental slarassen werd vergeleken in een late
voorjaarsteelt onder glas. Van het ras Proeftuins

1, Type 69a
2. Type 69b
3. Stator a
4. Stator b
5. Achilles Nr. 4
6. Achilles Nr. 113
7. Achilles Nr. 128
8. Primo 69b
9. Primo 69 2
10. Type 69
11. Type 69

Selekties van:
De Ruiter
De Ruiter
De Mos
De Mos
Van der Ploeg
Van der Ploeg
Van der Ploeg
Van Hemert
Van Hemert
Pannevis
Rijk Zwaan

Kropgewicht
119,8
112,4
121,4
127,0
127,9
127,9
126,3
119,8
114,8
130,3
120,7
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Er werd op 14 september gezaaid en op 28 december geoogst. De gegevens staan vermeld in tabel 1
(pagina 145 onderaan).
De verschillen in gemiddeld kropgewicht waren
klein en meestal niet betrouwbaar. De omvang van
de kroppen varieerde vrij sterk tussen de diverse
selekties. Van de nummers 1, 2, 6, 10, 11 en 12
bleef deze klein ; nr. 4 gaf kroppen van een grotere
afmeting. Er kwam in deze proef veel rand voor,
maar de meeste selekties verschilden hierin niet
betrouwbaar.

5. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ ANDERE
GROENTEGEWASSEN

b. Kassemergelijking bij radijsonder glas
In een rassenvergelijkingsproef werden vijf rassen
gebruikt, die in landelijke rassenproef van het
I.V.T. vorig seizoen, mede als de beste naar voren
waren gekomen. Dit waren: Rota van R. Zwaan,
Neoro van C. W. Pannevis, Saxa van A. R. Zwaan,
Ronde Rode van A. Vogelaar en Triplo van Jo's
Huizer. Door omstandigheden viel Rota uit.
De proef werd opgezet in een verwarmde serre,
maar de radijs werd slechts vorstvrij gehouden.
25 November werd gezaaid; op 24 februari en
3 maart werd de radijs doorgebost en de rest op
10 maart geoogst. De opbrengst als vermeld in
tabel 1 spreekt voor zichzelf wat vroegheid betreft.
Tabel 1 Verloopvande oogst per ras in bosjes.

a. Bloemkoolrassenproeven in de vollegrond
Datum

In het program voor het landelijk onderzoek „rassenproeven bij bloemkool met weeuwenplanten"
werd medewerking verleend aan het I.V.T. te Wageningen en het Proefstation voor de Groenteteelt
op de Vollegrond te Alkmaar.
Eén proef werd opgezet op een bedrijf met zandgrond te Hoek van Holland en één op een bedrijf
met zware kleigrond in De Lier. In beide gevallen
werden negen selekties uitgepoot. In verband met
het karakter van het onderzoek werden de selekties
onder nummer gezet. Voor de zandgrond werd op
9 oktober gezaaid, voor de kleigrond op 4 oktober.
In beide proeven werden de planten in een 7 cmperspot verspeend. Op de zandgrond is 14 maart
gepoot, op de kleigrond 23 maart. De planten
waren in beide gevallen zeer goed.
Van de zandgrond werd alle kool geoogst in de
periode van 18 mei tot 6 juni met uitzondering
van één selektie waarvan de laatste kolom op 10
juni werden gesneden. De verschillen in vroegheid,
vorm, vastheid en kleur van de kool waren gering.
De aantasting van schift was, uitgezonderd bij één
selektie, zeer gering. Boorders kwamen niet voor.
de uitval was van geen betekenis. Op de kleigrond
daarentegen vielen veel planten uit en waren er
veel boorders. De groei was zeer ongelijk. In overleg met het I.V.T. werd op 18 mei besloten deze
proeven uit het landelijk onderzoek te nemen.
Enige vergelijking van de rassen was niet mogelijk.
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24 februari
3 maart
10 maart
Per m 2

Neoro

Saxa

33
89
138

26
88

4,5

157

5,1

Ronde
Rode
61
139
184

5,9

Triplo

50
108
157
5,1

c. Rassenvergelijking metsnijbonen
In een zeer vroege stookteelt van snijbonen werden
vier rassen onderling vergeleken, namelijk Combine
en Romore van Rijk Zwaan, Ezetha's Superia van
Enkhuizer Zaadhandel en Presto van J. A. Zwaan.
Op 28 januari werden de bonen gezaaid in zaaikistjes, gevuld met zaagsel, waarna op 4 februari
de planten konden worden uitgepoot in het warenhuis. Twee afzonderlijke ruimten werden benut
voor gelijke proefopzet. In één van deze werd vanaf
de pootdatum tot 18 maart regelmatig C 0 2 gegeven. Gestreefd werd naar een C0 2 -gehalte van
0,10% en 0,15%. De temperatuur werd in beide
ruimten zo veel mogelijk gelijk gehouden. Op 21
maart werden de eerste bonen geoogst. Romore,
het vroegste ras, werd al spoedig in opbrengst overtroffen door Presto en Combine. Ezetha's Superia
was het minst vroeg. Doordat de peulen van de

brengst. In deze proef gaf de C 0 2 geen oogstvervroeging of een betere groei van het gewas te zien.
24 Juni werd de proef afgesloten. Het verloop van
de oogst is, in grammen per m2, in tabel 1
gegeven.

Romore, vooral in de 2e helft van de teeltperiode,
korter waren dan van de overige rassen en het
gewas eerder versleten was, bleef de opbrengst het
laagst. De Ezetha's Superia bleef, ondanks de goede
groei van het gewas, toch ook vrij laag in op-

Tabel 1 Oogstverloop snijbonerassen, geteeld met en zonder COi.
Ezetha's Superia

Romore

Combine

Presto orig.

Datum
+ CO2
1 april
15 april
30 april
15 mei
31 mei
15 juni
24 juni

— CO2

244

361

1023
1404
2012

1063
1365
2011
3682

3533
4556
4935

+ CO2

4373
4757

d. Rassenvergelijiing bij spinazie

Een winterteelt van spinazie onder glas werd in het
licht verwarmde warenhuis C 4.1 opgezet als een
rassenvergelijkingsproef. Op 20 december werd gezaaid en op 3 maart geoogst. Er werd 30 gram
zaad per m2 gebruikt. Bij de oogst kwamen geen
afwijkingen voor. In tabel 1 zijn de oogstgegevens
en de rassen opgenomen. De vroegheid komt hier
duidelijk naar voren.
Tabel 1 Oogstgrootte van spinazierassen.
Ras
Virtuosa
Subito
Perex
Artex
Pré-Vital

Zaadhandelaar

Opbrengst in
kg/m 2

Rijk Zwaan
Rijk Zwaan
A. R. Zwaan
Enkhuizer Zaadh.
C. W. Pannevis

2.37
2,12
1,98
2,04
1,71

e. Vroege teelt bij spruitkoolrassen

Om goed geïnformeerd te zijn omtrent mogelijkheden van een zeer vroege teelt van spruitkool ten
aanzien van ontwikkeling, opbrengst en kwaliteit,

502
936
1222
2138
2946
3384
3688

— CO2
421
729
1107
1913
2493
2848
3204

+ CO2
383
552
819
1585
2210
2788
3214

— CO2
400
571
1046
1900
2459
3200
3791

+ CO2
225
879
1239
1827
2975
3843
4204

— CO2
250
900
1227
1937
3176
3896
4214

werd een proef opgezet op een kleigrond te
's-Gravenzande.
Er werd op 31 januari onder platglas gezaaid, de
derde week van maart gelicht en op 5 mei uitgepoot. Hierbij werden twee plantafstanden aangehouden, namelijk 65 x 55 cm en 65 x 40 cm. De
planten hadden, mede door het droge weer en de
aard van de grond, veel moeite met het aanslaan.
Hierdoor ook was er van een vervroeging van de
teelt bijna geen sprake.
Op 1 september werd een gedeelte der planten
van de plantafstanden 65 x 40 cm getopt om alle
spruiten in twee keer te kunnen oogsten. De niet
getopte planten werden vier keer geplukt. De
spruiten waren zeer goed van kwaliteit, dank zij
de effektieve bestrijding van insekten. Uitval van
planten kwam niet voor. De gebruikte rassen waren:
Selektie Hoogervorst van A. Hoogervorst, 's-Gravenzande.
Harola 2 / 2 0 van Gebr. Broersen Harenkarspel
Stam 65
van J. A. Zwaan
Leidschendam
Vremo Inter van L. de Mos
Naaldwijk
Van tabel 1 op pagina 148 is het verloop van
de oogst af te lezen.
De hogere opbrengst van Stam 65 werd mede veroorzaakt door de iets grovere sortering (meer B).

147

Data

Selectie
Hoogervorst

Harola 2/20

Stam 65

Vremo Inter

0,09
0,44
0,94
1,46

0,12
0,35
0,78
1,10

0,20
0,65
1,14
1,57

0,04
0,32
0,87
1,31

0,04
0,31
1,10
1,75

0,03
0,33
0,94
1,41

0,11
0,80
1,66
2,23

0,00
0,28
1,24
1,78

0,42
2,06

0,37
1,81

1,00
2,58

0,30
1,95

Plantafstand
65 x 55 cm
8
4
10
14

september
oktober
november
december

Plantafstand
65 x 40 cm
8
4
10
28

Tabel 1
Spruitenrassenvergelijking
(opbrengst in k
per nfl
getotaliseerd).

september
oktober
november
december

Plantafstand
65 x 40 cm
(getopt)
4 oktober
22 november

6. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ
BLOEMEN E N BLOEMBOLLEN

a. Selektie van pluisloze winterbloeiende leeuwebekken
In het voorjaar van 1966 is een zestigtal lijnen en
kruisingen van min of meer „pluisloze" leeuwebekken uitgeplant.
Gebleken is dat een aantal lijnen die reeds enkele
jaren pluisloos zijn, door selektie op deze eigenschap niet gemakkelijk nog meer zullen verbeteren.
Deze lijnen zijn nu reeds enkele jaren zaadvast wat
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betreft kleur en percentage pluisloze bladeren. De
laatste varieert voor de verschillende selekties
tussen 60% en 9 0 % .
Tevens zijn er in 1966 enkele selekties en kruisingen gevonden met purperkleurige en gele bloemen, die gedeeltelijk pluisloos waren, zodat de
kleurverscheidenheid groter wordt.
De zes beste selekties van de kleuren, wit, geel,
rose en purper, zullen in 1967 op grotere schaal
worden beproefd. Daarnaast zal nog een veertigtal
onvoldoende pluisloze lijnen die een aantrekkelijke
kleur of een opvallend vroege bloei hebben, worden uitgeplant ; er zal getracht worden deze selektie
te verbeteren.
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Afb. 1 Mineervlieg (Liriomyza solani Her.).
Lengte ± 2 mm.

150

PLANTEZIEKTEN EN -BESCHADIGINGEN

De mineervlieg (Liriomyza solani Her.)
bij tomaat
Wa. M. Th. J. de Brouwer en A. L. van Offeren*)

INLEIDING
De mineervlieg, die in 1965 en 1966 in het tomategewas plaatselijk schade heeft aangericht, blijkt
volgens de determinatie van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen Liriomyza solani Her.
te zijn. Waaraan de massale vermeerdering van dit
insekt, dat in het Zuidhollandse Glasdistrict al tientallen jaren sporadisch voorkwam, moet worden
toegeschreven is niet duidelijk. In de andere glasgebieden van ons land is dit vliegje de laatste paar
jaren ook regelmatig en in toenemende mate waargenomen. Uit desbetreffende literatuur 2 is bekend
dat Liriomyza solani Her. voorkomt in Engeland,
Noord-Frankrijk en Midden-Europa.

LEVENSWIJZE
Deze mineervlieg (afb. 1) is ongeveer 2 mm lang
en gemakkelijk te herkennen aan een gele vlek
op de kop en een midden op de rug. Wijfjes en
mannetjes zijn van elkaar te onderscheiden doordat
de eerstgenoemde groter zijn. Aan het achtereinde
van het lichaam hebben de wijfjes een legboor,
waarmede ze in de bladeren prikken. Direkt na een
prik lopen ze achteruit of keren zich om en zuigen
het wondsap op. Hierdoor ontstaan witte, bijna
ronde stippels op de bladeren (afb. 2). Eén wijfje
is in staat verscheidene van dergelijke stippels te
maken. Bij nauwkeurige waarneming, vindt men

tussen deze stippels witte punten van een smallere
vorm. Deze ontstaan wanneer een wijfje een ei
onder de huid van een blad heeft afgezet; steeds
één ei per stippel. Op een totaal van 152 eieren
werden er 67 in de bovenzijde en 85 in de onderzijde van de gecontroleerde bladeren aangetroffen.
Uit de eieren komen pootloze, vuilwit gekleurde
larven (maden), die met behulp van stevige mondhaken, slingerende gangen in de bladeren vreten
(afb. 2). Naarmate de larven groeien, worden de
gangen breder; in een paar dagen kunnen kleine
gangen wel meer dan 2 cm langer worden. Als de
maden volgroeid zijn, heeft verpopping plaats
buiten de gang. De poppen zijn ± 2 mm lang,
tonvormig, en goudbruin of donkerbruin van kleur.
Soms blijven ze aan het tomateblad hangen (vooral
aan de onderzijde), maar meestal vallen de volgroeide maden of poppen op de grond. De maden
werken zich in de bovenste grondlaag en verpoppen zich daar. Na verloop van enige tijd verschijnen er vliegen uit de poppen. Wanneer in de
winter niet wordt doorgestookt, zal de overwintering plaatsvinden als pop in de grond.
Spoedig nadat de vliegen uit de poppen te voorschijn zijn gekomen, gaan de wijfjes eieren afzetten,
soms al de volgende dag, maar meestal na enige
dagen. Volgens een Engels onderzoek 1 kan een

*) A. L. van Offeren (Wagenings student) heeft in
zijn praktijktijd de levenswijze van deze mineervlieg bestudeerd en is met bestrijdingsproeven begonnen.
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wijfje 20 dagen in leven blijven, maar als regel
korter. Hoe hoger de temperatuur, hoe korter de
levensduur van de vliegen. Dit houdt niet in dat
er dan minder eieren worden gelegd. Het grootste
aantal dat een wijfje hier afzette, was 93. Mannetjes leven korter dan wijfjes. Op de warmste
plaatsen in een kas zijn deze insekten het meest

aktief. Ze trekken ook graag naar het licht toe
(gevels van een kas).
De duur van de ontwikkelingsstadia is bestudeerd
bij verschillende nagenoeg constante temperaturen.
Uit afbeelding 3 blijkt dat deze ontwikkeling sterk
wordt versneld door hogere temperatuur. Van ei
tot volwassen insekt duurt ze bij 16°, 18°, 20°,
25° en 30° C respectievelijk 42, 31, 27, 17 en 14
dagen. Bij 12° C is de duur van alle stadia aanmerkelijk langer dan bij 16° C. Bij de voor tomaten
gebruikelijke temperatuur van omstreeks 18° C is
de duur van het ei-stadium 4 dagen, van de larve
10 en van de pop 17; in totaal dus 31 dagen.
Hieruit volgt dat er vele generaties per jaar voorkomen. Waar de gehele winter wordt gestookt, kan
de ontwikkeling regelmatig doorgaan. Aangezien
noch alle eieren gelijktijdig worden gelegd noch
tegelijk uitkomen, komen na verloop van enkele
generaties eieren, maden, poppen en vliegen tegelijk voor.

BESCHADIGING EN WAARDPLANTEN

Afb. 2 Tomateblad met vele witte stippels en
jonge mineergangen.

152

enige

Tomaten kunnen worden aangetast in alle groeistadia. Zelfs in de zaadlobben (kiemlobben) worden eieren afgezet. Wanneer een made in een
zaadlob begint te vreten, is deze snel vernield. Is
de made dan nog niet volgroeid dan wordt via de
stengel een gang naar het eerste loofblad geboord,
wat de plant waardeloos maakt.
Wanneer de witte stippels op de bladeren verschijnen, kan op korte termijn een aantasting worden
verwacht. Bij een sterke aantasting kunnen binnen
een paar dagen volwassen planten door de snelle
vreterij van de maden zó veel afgestorven bladeren
krijgen, dat oogstderving het gevolg is. In de
vruchten zijn nooit mineergangen waargenomen.
Hoewel deze mineervlieg een voorkeur voor tomaten heeft, kunnen vele andere gewassen worden
aangetast. Bij jonge sla veroorzaakte dit insekt
plaatselijk hinder doordat na aantasting van de
zaadlobben smeul optrad. Witte stippels en mineergangen zijn bij sla niet zo duidelijk waarneembaar
als bij tomaten. Dit gewas heeft het voordeel bij
een lagere temperatuur te worden geteeld dan bij
tomaten gebruikelijk is. Bij komkommer, paprika,
meloen en boon met hogere temperatuur als regel,

BIOLOGISCHE BESTRIJDING
Op het Proefstation kwam van de zomer een sluipwesp voor (afb. 4) van de familie van de Braconidae, die leeft ten koste van de larven van de
mineervlieg. Nu is nog niet te zeggen of deze
natuurlijke vijand van betekenis is voor de bestrijding van de mineervlieg.

CHEMISCHE BESTRIJDING

totale duur vanei
tot volwassen dier

Uit de proeven is gebleken dat de ei-afzetting wordt
belemmerd, wanneer bladeren met parathionstuifpoeder worden bestoven. Zo werd in bestoven
bladeren niet één ei gevonden tegenover 152 eieren
in onbehandelde bladeren.
In tabel 1 zijn de resultaten opgenomen van laboratoriumproeven met enkele bestrijdingsmiddelen.
Tabel 1 Sterfte van eieren en larven.
Bestrijdingsmiddel

16 18 20
Afb. 3 Ontwikkelingsduur van de verschillende stadia
van de mineervlieg(Liriomyza solani Her.).
wordt de ontwikkeling van dit insekt vermoedelijk
laag gehouden door een regelmatige spint- en bladluisbestrijding.
Bij opzettelijke besmetting bleken bloemkool, spinazie, radijs, chrysant en anjer ook te kunnen
worden aangetast. Hierbij moet evenwel worden
opgemerkt dat de mineervlieg, die in de Westlandse kassen bij chrysanten voorkomt, van een
andere soort is (Phytomyza atricornis Mg.). Eveneens vele onkruiden kunnen te lijden hebben van
deze vreterij. De mogelijkheid om zich te handhaven is dus zeer groot voor deze vliegesoort. In
de zomer is de mineervlieg hier ook buiten waargenomen op aardappel, erwt, boon, spinazie,
spruitkool en onkruiden. Er bestaat dus de kans
dat later in het jaar jonge gewassen onder glas
worden aangetast door exemplaren, die van buiten
komen.

Sterftepercentage
Eieren

Dichloorvos (DDVP)
vloeibaar 0,05%
Dichloorvos (DDVP)
vloeibaar 0 , 1 %
Mevinfos (Phosdrin)
vloeibaar 0,05%
Mevinfos (Phosdrin)
vloeibaar 0,1%
Parathion spuitpoeder 0,05%
Parathion spuitpoeder 0 , 1 %
Parathion vloeibaar 0,05%
Parathion vloeibaar
0,1%
Natuurlijke sterfte

Jonge Oude
larven larven

25

100

100

39

100

100

35

100

100

54
74
91
80
95
19

100
100
100
100
100
29

100
100
100
100
100
0

Bij de interpretatie van deze cijfers dient er rekening mee gehouden te worden, dat het laboratoriumproeven betreft, waarbij de bestrijdingsmiddelen veel beter het blad bedekken dan in de praktijk
mogelijk is. Een doding van larven zoals hier is
bereikt, is in een tomategewas niet te verwezen-
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Ajb. 4 De sluipwesp,
die leeft ten koste
van de mineervlieg.
Lengte 2 mm.

lijken. Uit de cijfers van de ei-doding is de betere
werking van parathion in de praktijk ten opzichte
van dichloorvos (DDVP) en mevinfos (Phosdrin),
te verklaren.

een enige malen per week ingrijpen. Verscheidene
telers dachten in het afgelopen jaar een aantasting
te hebben onderdrukt, maar werden na enige weken
weer verrast door een invasie vliegjes, die uit de
poppen kwamen.

BESTRIJDINGSSCHEMA

5. Bij stuiven en spuiten is het belangrijk zowel
de bladonderzijde als de bladbovenzijde te raken.
6. Wanneer er gestoven wordt, kan malathion of
parathion worden gebruikt. Malathion zal wat
minder werkzaam zijn dan parathion, maar geeft
ook minder kans op bladbeschadiging, die zich
gemakkelijk voordoet bij jonge en gevoelige planten, bijv. in het winterhalfjaar.

Vooraf enige algemene opmerkingen.
1. Wanneer de grond wordt gestoomd, waarbij het
oppervlak een hoge temperatuur bereikt, zullen de
poppen worden gedood.
2. Als slechts enkele jonge planten zijn aangetast,
doet men goed deze te verwijderen. Planten met
een larve in de stengel zijn waardeloos. Vermijd
met aangetast plantmateriaal de plaag op het bedrijf
te brengen.

Het bestrijdingsschema wordt naar de huidige stand
van zaken als volgt:

3. Het isbelangrijk al bij het begin van een aantasting een chemische bestrijding toe te passen. Witte
stippels op de bladeren zijn een waarschuwingssein,
dat echter niet altijd even duidelijk is. Nauwkeurige waarneming kan veel schade voorkomen.
4. Afdoende bestrijding van eenverwaarloosde aantasting wordt zeer moeilijk, omdat alle stadia voorkomen. Dan moet men eigenlijk drie weken achter-

1. Als bij de opkomst van het zaad een aantasting
wordt verwacht, kan de grond kort na het zaaien
met parathion worden gestoven. Om de kiemplanten zuiver te houden kan men regelmatig (één
keer in de 5 dagen) heel licht met malathion of
parathion stuiven.
2. Bij de opkweek en verdere groei van de planten
kan regelmatig worden gestoven met malathion of
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parathion. Ook kan mevinfos (Phosdrin) worden
gespoten; de eerste maal 60 ml in 100 liter water,
bij herhalingen geleidelijk opgevoerd tot 100 ml
in 100 liter water.
3. Zijn de planten stevig en afgehard en is er
een ernstige aantasting dan kan een enkele maal
parathion spuitpoeder, 100 gram in 100 liter water
worden gespoten. De veiligheidstermijn is vier
weken. Gebruik geen vloeibare parathion!
4. Alleen als er bepaald veel vliegjes zijn, zal een
ruimtebehandeling enig resultaat geven. Hiervoor
komen in aanmerking : diazinon roken, dichloorvos
aerosol, lindaan roken.
5. Gedurende de gehele oogstperiode kan mevinfos (Phosdrin) worden gespoten; 100 ml in 100
liter water. De veiligheidstermijn is vier dagen.
Door 1 keer per 10 à 14 dagen te spuiten zal men
een lichte aantasting onder de knie kunnen houden.
6. Gaat men aan het einde van de teelt het gewas
opruimen dan doet men goed alle beschadigers te
vernietigen door de tomaten dood te spuiten met
een combinatie van Kerol 5 % en parathion vloeibaar in een hoge concentratie. Als men niet in de
gelegenheid is dit te doen, dan kan men door een
grondige ruimtebehandeling toch verhinderen dat
de vliegjes naburige gewassen aantasten.

Literatuur
i Anon. Tomato Leaf-Miner (Liriomyza solani
Her.). Ann. Rep. Cheshunt 37 (1951): 51-54.
2 Cohen, M. The Tomato Leaf Miner and its
control. Gerefereerd in: Tijdschr. over Plantenz. 45
(1939): 30-31.

1. VOORLICHTING IN VERBAND
MET PLANTEZIEKTEN
Door de N.F.O. werden dit jaar in samenwerking
met de Voorlichtingsdienst vier waarschuwingskaarten aan fruittelers toegezonden. Hierin werden
aanwijzingen gegeven over de bestrijding van

wantsen, verschillende soorten rupsen (o.a. bladrollers en fruitmot), spint en larven van de zuringbladwesp.
Aan de hand van veldwaarnemingen werden in
samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap te Rotterdam vijf waarschuwingskaarten aan
spruitentelers (zowel boeren als deeltelers) toegezonden.

2. FYSIOGENE ZIEKTEN E N
-BESCHADIGINGEN
a. Gasschade bij tuinbouivgewassen

In 1966 werden op twintig plaatsen in het Zuidhollandse Glasdistrict proefveldjes aangelegd met
fresia, spinazie en lucerne. In samenwerking met
het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
werden deze veldjes gecontroleerd op beschadiging
door gassen. Alleen vlak bij de industrieën werd
ernstige schade bij fresia's, op de andere veldjes
zeer weinig beschadiging waargenomen.
De fluormetingen met behulp van fluorkastjes
werden door het LP.O. voortgezet. In samenwerking met het Instituut voor Gezondheidstechniek
T.N.O. werden weerkundige waarnemingen gedaan
met regen- en stofmeters. In de tweede helft van
maart werden op enkele bedrijven beschadigingen
waargenomen. De oorzaak hiervan kon niet worden
achterhaald, maar moet waarschijnlijk gezocht worden in een te hoog S0 2 -gehalte van de lucht.

b. Beschadiging door

onkruidbestrijdingsmiddelen

Bij komkommers werd beschadiging door chloorIPC vastgesteld. Deze schade was het gevolg van
een te hoge dosering die vóór het planten van de
slavoorteelt was toegediend.
Enkele gevallen van schade waren te wijten aan de
vergissing een herbicide te gebruiken in plaats van
een ziektebestrijdingsmiddel.
Verder werd middels potgrond enkele malen schade
ondervonden, doordat een bodemherbicide op of
in de omgeving van de potgrondopslag was gebruikt.

155

3. VIRUSZIEKTEN
a Toetsing van TMV-isolaties

Met als doel de betrekkingen tussen Nederlandse
TMV-isolaties te onderzoeken werden deze getoetst
op een klonenpopulatie, welke was samengesteld
uit 30 planten van Ljcopersicum peruvianum P.I.
128655.
Hiervan is bekend, dat het resistent is tegen de
Ohiostammen I, II en III, maar vatbaar voor stam
IV. Vanaf april 1965 werden in totaal 64 TMVisolaties beproefd, waarvan 15 minstens tweemaal.
Van de 30 klonen bleken steeds dezelfde vijf vatbaar te zijn voor alle isolaties; 22 isolaties waren
in staat een groter aantal klonen aan te tasten. Van
de meest agressieve isolaties behoorden er twee tot
de normale groene stam van het tomatetype-TMV
en één tot de groene necrotische ; deze drie isolaties
tastten respectievelijk 12 en 16 en 20 klonen aan.
Verder één isolatie van de gele (of aucubastam)
en twee van de gele kringvlekkenstam, die respectievelijk 22, 17 en 26 klonen aantastten. Het is van
belang hierbij op te merken, dat de beide kringvlekkenisolaties elkaar volledig aanvullen of met
andere woorden te samen in staat zijn het hele
klonen-sortiment aan te tasten. Wat de verwantschap ten opzichte van de Ohio-stammen betreft
kan gesteld worden, dat de Nederlandse isolaties
een plaats innemen tussen de stammen I, II en III
aan de ene kant en stam IV aan de andere kant.
Dat de isolatie, welke 26 klonen in dit onderzoek
aantastte, de Ohio-stam IV wel zeer nabij komt is
ook gebleken uit een natoetsing van de IVT-kloon
no. 62237-5 van L. peruvianum, waarbij 74 TMVpraktijkmonsters werden betrokken. Hiermee werd
het aantal van de toetsingen, die in de afgelopen
jaren met deze IVT-kloon zijn uitgevoerd, gebracht
op 475 in totaal.
Bedoelde isolatie bleek in dit jaar als enige in
staat te zijn de resistentie van de IVT-kloon te
doorbreken, waarbij moet worden aangetekend, dat
nakomelingen van deze kloon bij toetsing in Ohio,
vatbaar waren voor de stammen III en IV.
b.

Interferentieproeven

Met als doel de betrekkingen tussen de tomateen tabakstypen-TMV bij tomaten te bestuderen
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werd in april 1964 begonnen met een reeks interferentie-proeven die om de drie maanden werden
herhaald. Elke proefserie omvatte zes behandelingen, bestaande uit een gelijktijdige of een opeenvolgende inoculatie met beide TMV-typen, waarbij
de eerste (eventueel enige) inoculatie plaatsvond
bij kiemplanten of pootbare planten. Bij gelijktijdige inoculatie van pootbare planten werden
tomate- en tabakstypen-TMV in een wisselende
volgorde aangebracht op twee opeenvolgende bladeren. Tussen twee opeenvolgende inoculaties werd
een tijdsverloop van een maand aangehouden. Elke
behandeling werd een maand na de laatste (eventueel enige) inoculatie afgesloten met een „single
lesion"-analyse van de TMV-inhoud, waarbij gebruik werd gemaakt van de necrotische lijn van N .
tabacum „White Burley" als toetsplant. Voor iedere
behandeling werden vier planten gebruikt en van
elke plant werden 25, op N . glutinosa gevormde
lesies op hun TMV-inhoud getoetst. In tabel 1 (pag.
157 bovenaan) zijn de gemiddelden van drie uitgewerkte proefseries opgenomen. Hierin zijn respectievelijk L en S de aantallen lesies weergegeven die
een lokale of een systemische reactie teweegbrengen
op White Burley, terwijl de daarvoor verantwoordelijke TMV-typen met TO en TA zijn aangeduid.
Lesies met een gemengde inhoud werden gelijkelijk
over beide TMV-typen verdeeld.
Met deze gegevens is de gevolgtrekking te maken,
dat het tomatetype-TMV weliswaar geen infektie
door het tabakstype voorkomt (behandelingen 1 en
2), maar deze laatste terugdringt in een ondergeschikte positie (behandelingen 5 en 6 ) . De leeftijd van de plant heeft geen invloed op de uiteindelijke verhouding tussen beide TMV-typen bij
opeenvolgende inoculaties, maar schijnt wel een
rol te spelen bij gelijktijdige inoculaties (behandelingen 3 en 4 ) .

c. Invloed injektie-tijdstip van TMV en toediening van
COi op de produktie

De veronderstelling, dat kiemplantbesmetting de
opbrengstverliezen door TMV kan verminderen,
diende als uitgangspunt voor twee opbrengstproeven.

Tabel 1 Interferentie van tomate- en tabakstypen-TMV
necrotische lijn van N. tabacum „White Burley".

bij tomaten volgens een „single lesion"-analyse op de

Behandeling

Aantal lesies met lokale
of systemische reactie

Opeenvolging van inoculaties

Ontwikkelingsstadium van de
plant bij de eerste inoculatie

L

S

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kiemplant
Pootbare plant
Kiemplant
Pootbare plant
Kiemplant
Pootbare plant

93
90
88
79
77
75

7
10
12
21
23
25

Eerst TO, dan TA
Eerst TO, dan TA
TO en TA tegelijk
TO en TA tegelijk
Eerst TA, dan TO
Eerst TA, dan TO

In een pottenproef — plantdatum 3 januari —
werden vroegrijpheid en opbrengst van als zaailing geïnfekteerde planten vergeleken met die van
drie weken later gezaaide planten, waarvan een
deel zeer laat werd besmet. Tevens werd in deze
proef, die in vier herhalingen was opgezet, de
invloed van C0 2 -dosering nagegaan. De planten
die zonder toediening van C 0 2 groeiden, waren de
eerste, die tot bloei en vruchtzetting overgingen
— medio januari — ; de vroeg geïnfekteerde planten deden dit in de tweede tros (de eerste tros

kwam door lichtgebrek in december niet tot ontwikkeling) ; de niet besmette planten in de eerste
tros. Aan zo'n goed begin werd echter weer een
einde gemaakt door slechte weersomstandigheden,
die tevens Botrytis-infekties en neusrot in de hand
werkten. De laatstgenoemde afwijking was het
ergste bij de vroeg geïnfekteerde planten ; C 0 2 dosering echter veel minder ernstig. De resultaten met deze pottenproef zijn in tabel 1 (onderaan op deze pagina) samengevat.
Uit deze gegevens is af te leiden dat een late

Tabel 1 De invloed van COz-dosering en een vroege of late TMV-infektie
middelde vruchtgewicht bij tomaat.

op de opbrengst per plant en het ge-

— CO2

+ CO2
Opbrengst

Objekt
Aantal
planten

Gewicht
g

%

Gemiddeld
vruchtgewicht

Aantal

%

g

%

Opbrengst
Aantal
planten

Gewicht
g

%

Aantal

Gemiddeld
vruchtgewicht

%

g

%

Vroeg
besmet

31

2680

104

51

108

52,5

96

32

2446

99

48

98

50,9

101

Laat
besmet

31

2081

81

42

89

50,0

91

26

2229

90

44

90

50,5

100

Niet
besmet

56

5248

100

47

100

54,9

100

55

2463

100

49

100

50,5

100
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besmetting een nadelige invloed op de opbrengst
heeft gehad, C0 2 -dosering heeft in het algemeen
de verschillen tussen vroege en late besmetting geaccentueerd.
De vroeg besmette planten hebben het meest van
C 0 2 geprofiteerd; daarentegen hebben de laat
besmette planten er meer nadeel dan voordeel van
gehad. Bij de niet besmette planten komt de invloed van C 0 2 vooral tot uitdrukking in een groter
vruchtgewicht. De betrekkelijk geringe invloed van
COo in deze proef is waarschijnlijk het gevolg van
de omstandigheid, dat met de dosering pas drie
weken na het uitplanten kon worden begonnen.
In een vollegrondsproef — plantdatum 10 februari
— werd een in het kiemplantstadium besmet gewas vergeleken met een twee weken later gezaaid
praktijkgewas. De proef, in vier herhalingen opgezet, had betrekking op een totaal van 560 planten. De vroeg geïnfekteerde planten vertoonden
op het moment van uitplanten slechts vage ziektesymptomen ; een week na het uitplanten was echter
duidelijk mozaïek zichtbaar. Het gezond uitgeplante
praktijkgewas was tussen de bloei van tweede en
van derde tros geheel geïnfekteerd geraakt.
De resultaten van deze proef zijn samengevat in
tabel 2.
Tabel 2 Opbrengst per plant en gemiddeld
gewicht bij vroege en late TMV-infektie.
Opbrengst per plant
Objekt

vrucht-

Gemiddelde
vruchtgewicht
in grammen

Gewicht in
grammen

Aantal

Vroeg besmet

3.295

70

2,37

Laat besmet

3.343

61

54,8

1966 necrotische verschijnselen op tomaten waargenomen. Deze hielden verband met een groene
stam van het tomatetype-TMV, dat in 1964 uit een
strepenzieke tomateplant was geïsoleerd en van
andere stammen kan worden onderscheiden door
de vorming van lokale necrotische vlekken op
Nicotiana glauca (zie Jaarverslag 1965). Het bleek
mogelijk te zijn om de necrotische verschijnselen
op tomaten te reproduceren, ook nadat het inoculum gedurende 10 minuten bij 75° C was verhit.
Op grond van de verkregen resultaten en om praktische redenen zal de hier geïsoleerde stam voortaan worden aangeduid met „groene necrotische"
(stam).
Van dezelfde strepenzieke tomateplant is een
andere TMV-stam afkomstig, waarvan de isolatie
echter nog niet is voltooid. Deze stam wordt gekenmerkt door de vorming van lokale necrotische
vlekken op N . tabacum „Samsun nn" echter uitsluitend in het winter-halfjaar (eind septembereind maart). Bladeren met dergelijke lokale necrosen verliezen bij droging vrij spoedig hun infektievermogen. De enige manier om de betreffende
TMV-stam in stand te houden is het laten „overzomeren" in een aantal geïnfekteerde planten. De
ervaring van twee jaar heeft geleerd, dat deze
TMV-stam zich dan in het najaar opnieuw uit
de stengelvoet laat isoleren. Pogingen om deze
blijkbaar zeer labiele stam langs kolomchromatografische weg te zuiveren, zijn tot nu toe vruchteloos gebleven.
Verder werd eenTMV-stam geïsoleerd welke vooraf
gekenmerkt wordt door de vorming van abnormaal
kleine lokale lesies op N . glutinosa. Op tomaten
bestaan de symptomen onder meer uit systemisch
gevormde, verspreid liggende, kleine necrosen op
het blad en soms ook op de vruchten.
e. Komkommervirus

Deze gegevens tonen aan, dat met betrekking tot
de opbrengst een in het kiemplantstadium besmet
gewas niet behoeft onder te doen voor een dat
later is besmet.
d. Isolatie van TMV-stammen
Bij de instandhouding van symptomatologisch verschillende TMV-stammen werden in het najaar van
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1 in

nateeltkomkommers

Evenals in 1964 en 1965, is ook dit jaar weer getracht beter inzicht te krijgen in het verband tussen
bladluisvluchten en komkommervirus 1 (Cucumis
virus 1) in nateeltkomkommers. Hiertoe werden
van 2 juni tot 1 november tweemaal per week,
namelijk telkens op dinsdag en donderdag, 20 opgepotte komkommerplantjes (ras Spotvrije) in het
eerste loofbladstadium gedurende 24 uur onder
platglasramen geplaatst. Deze werden continu ge-

lucht (25 cm hoogte). In de direkte omgeving
hiervan werden bovendien voor dezelfde duur 20
opgepotte augurkenplantjes (Baarlose Nietplekker
ras VII) eveneens in het eerste loofstadium op de
open grond geplaatst. Op deze wijze konden aanvliegende en binnenlopende bladluizen zich op de
komkommer- en augurkenplantjes vestigen. Bij het
ophalen der plantjes werden de hierop aanwezige
bladluizen verzameld en zoveel mogelijk gedetermineerd; de desbetreffende plantjes werden gemerkt. Gedurende de gehele proef bleven alle
planten gemiddeld drie weken onder controle,
onder bladluisvrije omstandigheden, om na te gaan
welke en hoeveel planten op bovengenoemde wijze
met komkommervirus 1 waren besmet geraakt.
Van de 840 komkommerplanten gebruikt voor deze
proef, werden bij 110 planten een of meerdere gevleugelde bladluizen per plant aangetroffen. 4 0 %
van deze planten werd door dit virus besmet. In
totaal werden 342 bladluizen verzameld ; 9 6 %
hiervan behoorde tot het Aphis gossypiï-complex.
Van de 840 augurkenplanten werden bij 353 één
of meerdere gevleugelde bladluizen aangetroffen.
18% van deze planten geraakte besmet. Hier
werden in totaal 2394 bladluizen verzameld en
9 3 % hiervan behoorde tot het Aphis gossypiïcomplex. In hetzelfde tijdsbestek werden in een
vangbak, opgesteld bij de proefplanten, 3800 bladluizen verzameld. Hiervan behoorde slechts 18%
tot het Aphis gossypiï-complex. De voorkeur die
deze soort voor het gewas van komkommer en
augurk heeft, blijkt overduidelijk. Eveneens blijkt
dat deze luis verreweg de belangrijkste vector is
voor komkommervirus 1 bij komkommers en
augurken.
Uit deze proef is gebleken dat er geen direkt verband bestaat tussen bladluisvluchten en het optreden van het virus (zie pag. 161). Bij komkommers konden gemiddeld 2 bladluizen per plant
evenveel besmetting veroorzaken als 9 bladluizen,
namelijk 70%. Van de augurken werd bij gemiddeld 2 bladluizen, 50% der planten besmet; bij
80 bladluizen 70%. In andere perioden van weinig
bladluizen kon toch een hoog percentage van besmetting voorkomen.
In de praktijk is dit najaar minder komkommervirus 1 voorgekomen dan in het topjaar 1963, maar
veel meer dan in 1964 en 1965.

/. Overgang van komkommervirus 2 met
komkommerzaad

Komkommerzaad, geoogst van met genoemd virus
besmette planten, kan door aangehecht vruchtvlees
uitwendig besmet zijn. Bij het oppotten kan de
plant door voorvallende beschadigingen met dit
virus besmet worden. Daarom is nagegaan of rechtstreeks in de pot zaaien, minder viruszieke planten
oplevert dan eerst in kistjes en erna oppotten.
Deze beide groepen werden in het plantbare stadium van vijf loofbladeren uitgepoot. Het gebruikte zaad was geoogst van viruszieke planten.
Van de 318 in potten gezaaide zijn er 13 met dit
virus besmet geraakt; van de 316 in kistjes gezaaide 11. In dit opzicht maakt het dus geen verschil of rechtstreeks in potten gezaaid wordt of in
kistjes en daarna opgepot. Alle planten werden
aangehouden tot het 25e loofbladstadium. Toch
bleek het nadelig in potten te zaaien. In deze groep
kon namelijk bij het uitplanten pas 30% van de
planten worden verwijderd, die het virus, via het
zaad, kregen. Bij de in kistjes gezaaide kon op
dat moment 8 2 % van de aangetaste worden weggeworpen. Beschadigingen zoals bij het oppotten
kunnen worden teweeg gebracht, leiden ertoe dat
zieke planten veel eerder te onderkennen zijn.

g. Een nieuwe virusziekte in komkommers

Het onderzoek aangaande een nieuwe virusziekte
in komkommers is dit jaar voortgezet. Behalve
vruchtafwijkingen (bleek worden, onvoldoende uitgroeien en smaller blijven, terwijl naar het ondereinde toe een verbreding optreedt) zijn ook bloemafwijkingen waargenomen. Zowel de mannelijke
als vrouwelijke bloemen zijn kleiner, bleker en
verfrommeld. De symptomen op de bladeren zijn
minder duidelijk: ze blijven kleiner, zijn donkerder
van kleur en de nervatuur is scherper getekend.
Door middel van enten en sapinoculaties kan deze
virusziekte van komkommer op komkommer worden overgebracht. Inoculaties op toetsplanten hebben nog geen resultaat gehad. Wel ontstonden er
enkele malen etspatronen op geïnoculeerde bladeren
van Nicotiana glutinosa, Nicotiana rustica en
Nicotiana tabacum Xanthi n.c. Met Cuscuta subinclusa kon het virus van komkommer naar komkom-
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mer worden overgebracht. Met Cuscuta campestris
gelukte dit niet. Overdrachtsproeven met de bladluis Myzus persicae hadden steeds een negatief
resultaat. Om zo mogelijk in de familie der Cucurbitaceeën waardplanten te vinden, zijn 33 soorten hiervan door middel van entingen besmet. Dit
heeft geleid tot het vinden van nieuwe waardplanten, namelijk augurk, Ogenmeloen, Enkele
Net meloen, Oranje Ananas meloen, Lagenaria
vulgaris, Benincasa cerifera, Cucumis metuliferus
en Cucumis dipsaceus.
De invloed van het virus op deze planten is zodanig, dat ze binnen twee maanden na enting
praktisch alle afsterven.
Voor het onderzoek is voorlopig Lagenaria vulgaris
een geschikte indicator-plant gebleken. Bij overdracht door middel van enten is de incubatieperiode
voor deze plant 2-3 weken, terwijl ze 4-5 weken
bedraagt bij sapinoculatie op de bladeren. Voor
komkommers bedraagt de incubatieperiode ± 7
weken bij zowel enten als sapinoculatie.
Bedoeld virus kon nog niet nader worden geïdentificeerd. Door de heer D. Z. Maat van het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te
Wageningen is het met de elektronenmicroscoop
onderzocht en serologisch gereageerd met een twintigtal verschillende antisera. Echter nog zonder
resultaat.
h. Fresiamozaiekvirus in fresia

Om de invloed van fresiamozalekvirus op de kwaliteit en kwantiteit bij enkele fresiarassen na te
gaan, werden ons in 1963 door de N.V. Handelskwekerij M. C. van Staaveren te Aalsmeer, twee
virusvrije fresiarassen ter beschikking gesteld, namelijk Rose Marie (donker rose) en Orchid Beauty
(lichtblauw). Er is nu wel voldoende materiaal
van besmette planten om begin 1967 de teelt van
gezonde en viruszieke gewassen te gaan vergelijken.

4. BACTERIE- EN SCHIMMELZIEKTEN
a. Botrytis cinerea in tomaten bij verschillende
bemestingsniveaus

In het afgelopen „koude" teeltseizoen zijn in bemestingsproefveldjes op verschillende gronden in
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het Zuidhollandse Glasdistrict B. cinerea-aantastingen in tomateplanten geteld. Kasruimte voor deze
proeven werd welwillend door tuinders afgestaan.
Op de zand- en veengronden werd een duidelijke
correlatie vastgesteld tussen stikstofbemesting en
B. cinerea-aantasting in tomaten. Bij lagere dan
normale bemesting kwamen ongeveer tweemaal zo
veel aantastingen voor dan bij bemesting boven
normaal. Op de lichte en zware kleigronden wis
geen duidelijke bemestingsinvloed waarneembaar.
Dit is waarschijnlijk hieraan te wijten, dat op kleigronden moeilijk bemestingstrappen zijn aan te
leggen.

b. Botrytis cinerea in tomaten bij verschillende methoden
van bladverwijderen

Er is in het afgelopen seizoen een proef genomen
met enige methoden van bladverwijderen van tomaten. De methoden, gebaseerd op resultaten van
proeven met potplanten waren: bladsteel afsnijden
voorbij het eerste blaadje op een „normaal" tijdstip en op een voor teeltnormen „te laat" tijdstip.
Beide methoden gaven geen vermindering te zien
van stengelaantasting in een tomategewas, in tegenstelling tot de resultaten bij potplanten waarvan
de aldus behandelde bladstelen snel door de plant
werden afgestoten. De beste resultaten werden
verkregen met de normale en een „te late" bladplukmethode.

c. Phytophthora richardiae in tomaten

In voorjaar en zomer beide van 1965 en 1966 heeft
op veel bedrijven in verschillende grondsoorten
zich voetrot voorgedaan in tomaten. Uit de zieke
planten werd een Phytophthora geïsoleerd. Het
Centraal Bureau voor de Schimmelcultuur te Baarn
determineerde deze. Het bleek Phytophthora richardiae te zijn. Ook werd een keer Phytophthora
araceae geïsoleerd. Uit een ingesteld onderzoek is
gebleken, dat Phytophthora volledig verantwoordelijk is voor voetrot van het type dat eerder als
„dreogpoot" werd aangemerkt. Welke manier van
grondontsmetten het meest geschikt is om van deze
ziekte verlost te worden, zal in het komende seizoen worden beproefd.

d. Sclerotium species bij komkommer en meloen

In de praktijk deed zich in enkele gevallen Sclerotium spec, voor in komkommers en meloenen, speciaal waar de teeltomstandigheden ongunstig waren.
Geënte planten hadden het minst last van deze
ziekte.
e. Voetrot in andijvie

In het najaar van 1966 is weinig voetrot opgetreden, waarschijnlijk door snelle daling van de temperatuur en een korte vorstperiode. Een voorgenomen infektieproef met twee Phycomycetenisolaties is opgeschort, omdat de benodigde kasruimte te lang bezet bleef met een andere teelt.
Deze proef zal dus doorgang vinden in het teeltseizoen 1967/1968.
f. Bacteriezieite in chrysanten

Op een bedrijf werd bij chrysanten, ras Bonnie
Jean een ziekte gevonden, waarbij op de stengels
grauwe waterige plekken ontstaan. De stengels
worden vervolgens vrij snel helemaal zwart en hol.
De Plantenziektekundige Dienst te Wageningen
heeft uit het materiaal de bacterie Pectobacterium
carotovorum var. chrysanthemi geïsoleerd.

5. DIERLIJKE BESCHADIGINGEN
a,

Wortelduizendpoot

Ter bestrijding van de wortelduizendpoot werd in
enkele laboratoriumproeven de werking van chloorfenvinfos (Birlane) van verschillende formuleringen en concentraties vergeleken met parathion en
lindaan ; beide vloeibaar. De normale concentratie
Birlane stuifpoeder werkte gering, Birlane granulaat praktisch niet en Birlane spuitpoeder matig.
Het effekt van Birlane vloeibaar was wisselvallig
van matig tot goed. Bromofos (Nexion) spuitpoeder werd in één laboratoriumproef gebruikt;
het resultaat was matig.
b. Aardappelcyste-aaltje

In 1966 vond een intensieve gewascontrole plaats

bij tomaten onder glas in die gebieden waar voorheen veel aardappels werden geteeld. Voor het
overige werd steekproefsgewijs gecontroleerd. In
dit jaar werd geen uitbreiding van de besmetting
waargenomen.
c. Aardrupsen

In het najaar werd een groot aantal middelen in
hoge doseringen, waarbij aldrin als standaard gold,
tegen aardrupsen beproefd. De proeven werden in
plastic emmers van 6 liter inhoud uitgevoerd. Van
de aangewende middelen bleek het bekende mengsel van suiker, parathion en zemelen, de hoogste
sterfte te veroorzaken. Bovenstaande proeven zijn
uitgevoerd met aardrupsen uit de praktijk afkomstig. Het vangen van deze is tijdrovend; ze kunnen
al eens met een bestrijdingsmiddel in aanraking
zijn geweest en bovendien weet men weinig van
hun ouderdom. Daarom is getracht aardrupsen in
het laboratorium uit eieren te kweken. Het ziet
er naar uit dat voor bestrijdingsproeven in 1967
over een behoorlijke hoeveelheid aardrupsen zal
kunnen worden beschikt van nagenoeg gelijke
ouderdom.
d. Bladluizen

De waarnemingen om na te gaan of er een verband
bestaat tussen bladluisvluchten in de open lucht
en het voorkomen van komkommervirus 1 bij nateeltkomkommers zijn voortgezet. Hiertoe werden
op vier plaatsen van 1 mei tot 1 november gele
vangbakken in de open lucht opgesteld. De volgende aantallen bladluizen werden daarin gevangen: Naaldwijk 15.425; Poeldijk 31.850; Maasdijk 7.365 en Delft 4.700. In 1965 was dit in
Naaldwijk 8.240. Hier werden het afgelopen jaar
dus bijna dubbel zoveel bladluizen gevangen. Weliswaar was de aantasting van komkommervirus 1
bij nateeltkomkommers dit jaar hoger dan in 1965,
maar voor de definitieve conclusie zie men blz.000
„Komkommervirus 1 in nateeltkomkommers".
Met behulp van 9 gele vangbakken, die slechts op
bepaalde uren van de dag open stonden, is weer
nagegaan op welke tijd van de dag de meeste bladluizen in de lucht zijn. Evenals in 1965 was er
een top omstreeks 5 uur in de namiddag, maar
niettemin was het aantal bladluizen belangrijk van
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10 uur voormiddag tot 8 uur namiddag. Het tijdelijk sluiten van luchtramen om te voorkomen dat
een groot aantal bladluizen in het komkommergewas komt, zal dus van weinig invloed zijn. In
de periode van 1 juni t / m 10 oktober werden de
volgende aantallen bladluizen in gele bakken gevangen.
1. In de open lucht
2. In een komkommerwarenhuis onder
een luchtraam
3. Idem, maar het raam afgeschermd
met gaas
4. Als 2, maar het luchtraam continu
open
5. In een tomatewarenhuis onder een
luchtraam
6. Idem, maar het raam afgeschermd
met gaas
7. Als 5, maar het luchtraam continu
open

14.411
746
346
1.561

Evenals in voorafgaande jaren is een bespuitingsproef uitgevoerd ter bestrijding van wormstekigheid in spruiten. De aantasting bij spruiten van
onbespoten planten was slechts 8%. De aantasting
werd door Aavlitox en Birlane tot respectievelijk
3 % en 1% verlaagd. In 1965 was de werking van
Birlane ook beter dan van Aavlitox. Parathion,
diazinon, Phosdrin en Dipterex werden nog eens
vergeleken; de aantastingspercentages waren respectievelijk 1, 0, 3 en 1. Bij die lage aantasting
en wekelijkse bespuitingen werkten deze middelen
wel. Evenals in 1965 was diazinon het beste;
Phosdrin gaf toen geen effekt.
f. Melige koolluis bij spruitkool

Het effekt van het gaas is duidelijk; de maaswijdte was 0,9 mm. Er konden bij dit onderzoek
geen bladluizen uit het gewas in de bakken komen.
De virusvrije bladluiskweek van vier gewenste
soorten is zover geslaagd, dat deze bladluizen
reeds enkele malen konden worden gebruikt door
de virusafdeling.

Evenals in 1965 is de werking van 0 , 1 % parathion
vloeibaar, 0,2% diazinon vloeibaar en 0 , 1 %
mevinfos (Phosdrin) met 0 , 1 % uitvloeier onderling vergeleken. Gedurende het gehele seizoen
werden bepaalde vakken met spruiten regelmatig
met hetzelfde middel behandeld ; in totaal is 7 x
gespoten. Het resultaat lag in dezelfde lijn als in
1965. De percentages geoogste spruiten met luisaantasting waren 20 september als volgt: onbespoten 88, diazinon 32, mevinfos 35 en parathion
77. Een percentage van 32 is nog hoog, maar in
deze proef werd een zeer lichte aantasting ook
genoteerd. Parathion was in 1965 wel wat beter.

e. Koolvlieg bij spruitkool

g. Rupsen in spruitkool

In geval van resistentie van de koolvlieg tegen
aldrin en heptachloor wordt door de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen geadviseerd
chloorfenvinfos
(Birlane) of dichlofenthion
(Aavlitox en V C 13) toe te dienen aan de grond.
Hoewel er in dit gebied nog geen klachten over
resistentie zijn, is hier toch een proef met laatstgenoemde middelen genomen om enige ervaring
met deze organische fosforverbindingen op te doen.
Vóór het zaaien zijn van Birlane en Aavlitox zowel
granulaat als spuitpoeder gebruikt en vergeleken
met „onbehandeld", met aldrin stuifpoeder en
aldrin vloeibaar. Van alle middelen werd de voorgeschreven dosis toegediend. Er deed zich geen
koolvliegaantasting voor. Uit de wiskundige verwerking van de gegevens blijkt, dat er geen groeiremming bij de jonge planten is opgetreden.

De werking van de bestrijdingsmiddelen, die in
bovengenoemde proef regelmatig tegen de koolvlieg werden verspoten, is ook nagegaan tegen
rupsen. In hoofdzaak waren deze van het grote
koolwitje; de aantasting van het koolmotje was zeer
gering. Op de onbespoten vakken was 7 2 % van
de geoogste spruiten in meer of mindere mate door
rupsen aangevreten. De aantasting werd verlaagd
tot de volgende percentages: parathion 8%, trichloorfon (Dipterex) 9%, chloorfenvinfos (Birlane) 1 3 % , diazinon 14%, mevinfos (Phosdrin)
20% en dichlofenthion (Aavlitox) 2 1 % . Hierbij
moet worden opgemerkt dat Birlane en Aavlitox
geen bestrijdingsmiddelen tegen rupsen zijn; het
is echter nuttig te weten dat ze een dergelijke
werking toch bezitten. De resultaten met diazinon
zijn niet altijd zo gunstig als in deze proef.
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BESTRIJDINGSMIDDELEN

1. HERBICIDEN
(ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN)

spoten. Het gewas vertoonde geen afwijkingen ten
opzichte van onbehandeld.

a. Chemische onkruidbeslrijding bij tomaat onder glas

c. Chemische onkruidbestrijding bij peen

In een proef werd de grond afgedekt om daardoor
de wortels bovengronds te lokken. Daarna werd bij
halfvolwassen planten de bodembedekking verwijderd en gespoten met paraquat en diquat in dubbele
dosering op de wortels. Na de bespuiting werd de
grondbedekking weer aangebracht. Een week na de
bespuiting waren de oppervlakkige wortels afgestorven, maar aan het gewas werden geen afwijkingen waargenomen. In een oriënterend proefje
werd de werking van chloroxuron nagegaan. Gebruikt werd de dubbele dosering.
Ten opzichte van onbehandeld werd geen groeivermindering vastgesteld.

In 1966 werd op verschillende tijdstippen een proef
opgezet met chloroxuron en linuron. Vanwege de
grote hoeveelheden straatgras dat niet met deze
middelen werd bestreden had het geen zin oogstwaarnemingen te doen. Aan de stand van de peen
werden geen verschillen geconstateerd.

b. Chemische onkruidbestrijding bij komkommer onder
glas

In een proef werd de grond afgedekt om de komkommerwortels boven de grond te krijgen. Toen
een aantal wortels aan het oppervlak aanwezig was,
werd de grondbedekking verwijderd en de wortels
met een dubbele concentratie van paraquat en
diquat bespoten. Na de bespuiting werd de grondbedekking weer aangebracht. Een week later waren
de wortels die door de spuitvloeistof waren geraakt afgestorven. De planten vertoonden geen
afwijkingen.
In een oriënterende proef werd de dubbele dosering
chloroxuron tussen het gewas op de grond ge-

d. Chemischeonkruidbestrijdingbijanjer
Met anjerstekken werden twee proeven genomen
om na te gaan welke invloed chloroxuron op de
groei van dit gewas heeft. In de tabel staan de
behandelingen vermeld, die 14 dagen na het planten, bij het gewas werden uitgevoerd, evenals de
gewasprodukties:
Behandeling

Gewichtsverhouding

Wieden
5 kg chloroxuron/ha
10 kg chloroxuron/ha
15 kg chloroxuron/ha
30 kg chloroxuron/ha

100
98,5
97,0
89,6
78,4

Uit deze gegevens blijkt dat hoge doseringen van
chloroxuron nadelige invloed kunnen hebben op
de groei van anjers.
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2. FUNGICIDEN
(SCHIMMELDODENDE MIDDELEN)

a. Nieuwe middelen tegen bladvlekkenziekte bij tomaat

In een proef ter bestrijding van Cladosporium
fulvum in een najaarsteelt van tomaten werden
naast maneb de middelen Daconil, Difolatan en
Dyrene beproefd. Bij een ernstige aantasting bleek
Difolatan onvoldoende bescherming te bieden,
zodat de opbrengst nadelig werd beïnvloed. De
beide andere middelen waren niet beter dan het
standaardmiddel maneb.

e. Bestrijding van zwartrot in sla

Bij een zomerteelt van sla werd zwartrot slechts
in geringe mate bestreden door methylbromide.
Verschillende doses PCNB-super strooipoeder
gaven eveneens weinig bevredigende resultaten.
Mogelijk dat in objekten waar de ziekte ernstiger
optreedt de beschermende werking van beide behandelingen duidelijker naar voren komt.

3. INSECTICIDEN EN ACARICIDEN
(INSECTEN- EN MIJTENDODENDE
MIDDELEN)

b. Nieuwe middelen legen meeldautv in komkommers

Naast het standaardmiddel dinocap ter bestrijding
van meeldauw in komkommers werd een tweetal
bestaande fungiciden getoetst, namelijk dichloran
en TCTNB zowel als een drietal nieuwe middelen
namelijk Daconil, N.A.V. 6875, en Hoe 2873. Bij
een hoge infektiedruk gaven dinocap, N.A.V. 6875
en Hoe 2873 de beste resultaten. Het bestrijdingseffekt van de overige middelen lag op een lager
peil.
N.A.V. 6875 veroorzaakte enige schade aan de
bladranden.
c. Bestrijding met nieuwe apparatuurvan meeldauw in
komkommers
Behoudens de traditionele bestrijdingsmethoden
tegen meeldauw zijn er voor de toekomst mogelijkheden om deze ziekte tegen te gaan door fungiciden te vernevelen via de swingfog, te verdampen
via zwavelverdampers of door gebruik te maken
van rookkaarsen.
In dit opzicht zijn met formuleringen van dinocap
en oxythiochinox goede resultaten verkregen ;
Daconil gaf onvoldoende bescherming. Bij deze
proeven werd de bestrijding éénmaal per week
uitgevoerd.
d. Bestrijding met nieuwe apparatuur van Botrytis in sla

Ondanks een hogere dosering werden ook dit jaar
met een swingfogformulering van TCNB onvoldoende resultaten verkregen bij de bestrijding van
smeul in sla.
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a. Bestrijding met behulp van nieuwe apparatuur van
spint en witte vlieg in komkommers

Bij herhaling van een onderzoek om spint en witte
vlieg te bestrijden met de swingfog en de zwavelverdamper, werden t.a.v. spint nog geen bevredigende resultaten verkregen. Er staan voorlopig
weinig bruikbare formuleringen ter beschikking.
De proeven worden voortgezet. De bestrijding van
witte vlieg levert bij een regelmatig uitgevoerde
behandeling met mevinfos of dichloorvos minder
moeilijkheden op.
b. Invloed van enige insecticiden op het uitgroeien van
komkommervruchten

Het is gebleken, dat een ernstige oogstreduktie optrad nadat komkommers tweemaal per week gespoten waren met mevinfos of dichloorvos. Voor
zover kon worden nagegaan, was de bloemaanleg
normaal maar werd het uitgroeien van de vrucht in
een jong stadium belemmerd. Er zal nu onderzoek
verricht worden welke andere fosforesters eveneens
deze schade kunnen veroorzaken en of soms minder
frequent spuiten minder schade veroorzaakt.
c. Biologische bestrijding van spint bij perzik

Bij een proef waarbij een zeer lage spintaantasting
bestreden zou worden met de roofmijt Phytoseiulus
riegeli, werd het beoogde doel niet bereikt omdat
bij het introduceren van de roofmijt te veel spint
op de bomen aanwezig was. Er kon niet voorkomen
worden dat door deze ongunstige verhouding enige
schade aan het gewas optrad.

4. GRONDONTSMETTING
a. Grondontsmettingsproef met methylbromide bij tomaat

Dit jaar werd er nagegaan hoe de werking van
methylbromide is bij verschillende wijzen van toepassing tegen wortelknobbelaaltjes en kurkwortel
in tomaten. De proef omvatte de navolgende objekten:
1. Methylbromide 70 g/m2, machinaal toegediend.
2. Methylbromide 7 0 %-ige oplossing, machinaal
toegediend.
3. Methylbromide 75 g/m2, handtoepassing
(cilinder).
4. Methylbromide 75 g/m2, handtoepassing
(busjes).
5. Methylbromide 50 g/m2, handtoepassing
(busjes).
De ontsmetting met methylbromide werd 19 april
op de bovenstaande manieren uitgevoerd.
Op 27 april werden de tomaten in de proefruimte
uitgeplant. Gedurende de teelt werden er telkens
cijfers gegeven voor de stand van het gewas.
Hieruit bleek geen verschil in ontwikkeling.
De produktie werd bepaald door op elke oogstdatum de tomaten te tellen en te wegen. Er werd
geen verschil in produktie geconstateerd.
Aan het einde van de teelt werden de wortels beoordeeld op aantasting door kurkwortel en wortelknobbelaaltjes. Bij de Objekten methylbromide 75
g/m2 machinaal en methylbromide 70%-ige oplossing kwam in de A-parallel een zeer lichte kurkwortel- en geen wortelknobbelaaltjesaantastingen
voor in tegenstelling tot een zware kurkwortelaantasting in de B-parallel. Dit lag waarschijnlijk
aan de machine die niet zuiver genoeg kon doseren
in verband met de geringe lengte van de kappen.
In de overige objekten kwam een lichte kurkwortelaantasting voor, terwijl er in onbehandeld een
zware kurkwortel- en een matige wortelknobbelaaltjesaantasting voorkwam.
b. Stomen met ingegraven vaste stoomleiding van
polypropyleen

Dit jaar werden er temperatuurmetingen verricht
in de komkommerkasjes waar gestoomd werd met
de vaste stoomleiding en met de zogenaamde zei-

len. Deze buizen worden op 40 cm diepte ingegraven door middel van een draineerschop op
onderlinge afstand van 50 cm. De gaatjes van
1,5 mm doorsnee zijn 25 cm uit elkaar aan weerskanten van de pijp aangebracht en schuin tegenover elkaar geboord (zie jaarverslag 1966).
Met deze leidingen werd een oppervlakte van 310
m2 in 12 uur gestoomd, terwijl met twee zeilen een
oppervlakte van 150 m2 in 10 uur werd gestoomd.
Er werden temperatuurmetingen verricht op 10 cm
en 25 cm diepte. Uit deze metingen bleek dat bij
de vaste stoomleiding zowel de oppervlaktemperatuur (10 cm) als de temperatuur op 25 cm
diepte 100° C was. De temperatuur bij het „zeilstomen" bedroeg na 10 uur 100° C aan het oppervlak en 85° C op 25 cm diepte. Hieruit blijkt wel,
dat op grotere diepte de temperatuur bij „zeilstomen" enigszins kan tegenvallen.
c. Bacteriologisch onderzoek van gestoomde grond

In verband met een betere groei van sla op grond
die direkt na het stomen gespoeld was, werd dit
jaar een onderzoek gedaan naar het bacterieleven
in de grond. Voor dit onderzoek werden de
monsters uit de volgende objekten gestoken:
1. Na het stomen niet spoelen.
2. Direkt na het stomen spoelen.
3. Dertig dagen na het stomen spoelen.
4. Ongestoomd.
Gestoomd werd onder zeilen 10 uur lang. Het
spoelen gebeurde met leidingwater, dat via een
klok, dienende voor het bepalen van het literaantal direkt op de grond werd gegoten.
Voor de bepaling van het totaal aantal bacteriën
wordt dan 10 gram grond afgewogen en in steriel
water gesuspendeerd tot 100 ml. Hiervan wordt
een verdunningsserie gemaakt. Van de verdunningen wordt telkens 1 ml in een petrieschaal gepipeteerd, waarop de voedingsoplossing wordt bijgegoten. Hierna worden de schalen vier dagen lang
in een thermostaat gezet. Daarna worden de
koloniën geteld.
De monsters werden op bovenstaande wijze in
duplo op drie data ingezet. Bij telling bleek dat
bij de verdunningen 1 : 10.000, 1 : 100.000 en
1 : 1.000.000 een duidelijke stijging van het totale
bacteriënleven geconstateerd kon worden als direkt
na het stomen gespoeld was.
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BEWARING EN VERPAKKING

Kwaliteit vankomkommers
A. A. M. Sweep

INLEIDING
Door het invoeren van arbeidsbesparende methoden
bij het klaarmaken van de broeiveuren en het vereenvoudigen of soms geheel achterwege laten van
de snoei, is de arbeidsbezetting per oppervlakteeenheid, vooral in de vroege stookteelt van komkommers, sterk afgenomen. Nog altijd echter is de
arbeidsbezetting afgestemd op de gewasverzorging.
Steeds meer komt het nu voor dat de arbeidspiek
bij de cogst ontstaat in plaats van tijdens de gewasverzorging. Dit wordt nog in de hand gewerkt
door het langere weekeinde. Vaak komt men nu
niet meer toe aan driemaal oogsten per week en
snijdt men de komkommers reeds daags of zelfs
twee dagen voor de veilingdag (tijdens het weekeinde). Ook komt het steeds meer voor, dat men
's morgens niet klaargekomen is, 's middags een
gedeelte van de vruchten moet snijden. Waarschijnlijk kan mede hierdoor het grote aantal klachten
over de komkommerkwaliteit, die men vooral in
1965 kon horen, worden verklaard.
Kwaliteit kan op verschillende manieren achteruitgaan; verkleuringen, voos en slap-worden, mechanische beschadigingen en lage-temperatuurbederf
kunnen het produkt een onooglijk aanzien geven
en ongeschikt maken voor de consumptie. Daarnaast kunnen ook teeltmaatregelen of -omstandigheden, virusziekten of bepaalde rassen oorzaak zijn
van kwaliteitsachteruitgang. Op beïnvloeding van
de kwaliteit door teeltmaatregelen zal in dit artikel

niet nader worden ingegaan en rasverschillen zullen terloops worden vermeld. Globaal kan men de
kwaliteitsverminderende faktoren onderscheiden in
die welke vóór of tijdens de oogst en die welke
tijdens de bewaring hun invloed doen gelden.
Nagenoeg alle aspekten hierna vermeld werden in
een onderzoek betrokken dat tezamen met het
Sprenger-Instituut is uitgevoerd. Daarnaast werd
gebruik gemaakt van een aantal praktijkervaringen.
In de proeven is de bewaring steeds langer geweest dan veelal in de praktijk voorkomt, om de
verschillen goed te laten uitkomen. Bij alle behandelingen van het gewas, bij de oogst en de verpakking kunnen de vruchten worden beschadigd.
Vooral het beschadigen van de stekels bij het op
elkaar leggen, het oprapen en het overpakken
geeft door indroging een onverzorgd uiterlijk en
kan in een vochtige atmosfeer gemakkelijk aanleiding geven tot parasitaire infekties.
De meeste kwaliteitsverminderingen herkent men
niet op het moment van de oogst of bij de keuring
op de veiling, maar eerst op een later tijdstip.

KWALITEIT OP HET MOMENT V A N
DE OOGST
1. Rijpheidsstadium
Het gunstigste stadium van de oogst ligt in een
korte fase. Oogst men te jong, dan zullen de
vruchten een groter gedeelte van hun vocht ver-
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liezen en slap op de markt aankomen. In tabel 1
is dit gewichtsverlies opgenomen per behandeling
van — evenals bij alle volgende proeven —
minstens tien vruchten.
Het gewicht is niet steeds een goede maatstaf voor
de ouderdom van de vrucht. Bepaalde vruchten
zullen nooit zwaar worden en andere zullen zwaar
gesneden moeten worden om ook voldoende uitgegroeid te zijn. Vandaar dat het verdelen in gewichtsklassen, zoals hier is gebeurd, voor het aangeven van de ouderdom der vruchten bedachtzaam
moet gebeuren.
Het verschil in gewichtsverlies, voornamelijk veroorzaakt door verdamping, tussen de gewichtsklasse 1 enerzijds en 2 en 3 anderzijds is duidelijk.

De kleurbepaling werd op het oog uitgevoerd. De
kleurschaal liep van 1 tot en met 4. Een geheel
gele vrucht kreeg het cijfer 1, een volgroene het
cijfer 4. De minimumeis voor goedkeuring op de
veiling ligt bij 3,5.
Het verschil in kleur tussen de vruchten van groep
1 en die van groep 2 en 3 is duidelijk. Bij het
ouder oogsten van de vruchten (zwaardere), loopt
de kleur tijdens bewaring sneller terug. Dit vindt
plaats middels zowel het uniform vergelen van de
vruchthuid (afbraak van chlorophyl) als het verschijnen van ouderdomsvlekken. Deze laatste ontstaan als kleine, ronde opzwellingen op de vruchthuid met een diameter van 1-3 mm, waaromheen
snel gele kringen kunnen ontstaan (zie afbeelding

Tabel 1 Gewichtsverlies tijdens en kleurwaardering na bewaring gedurende 13 dagen bij 15° C en nagenoeg 100%
relatieve luchtvochtigheid. Geoogst is 7 april 1966 in verschillende
ontwikkelings(rijpheids)-stadia.

Klasse

1.
2.
3.

Gemiddeld vruchtgewicht
in grammen
Bij de oogst

Na bewaring

590
488
357

560
455
335

Afb. 1 De vruchten van Sporu, M 60, Simex en M 10
overdekt met otidersdomsvlekken na een bewaarperiode
van twee weken bij 15° C.

Gemiddeld gewichtsverlies
in procenten van het
gewicht bij de cogst

Kleurwaardering

5,0
6,7
6,3

1,6
2,0
2,1

2. Het tijdstip waarop geoogst wordt

In reeds eerder verricht onderzoek op het proefstation was gebleken, dat oogsten in de morgen
te verkiezen is boven dat in de middag of avond.
Overdag verliest de groeiende vrucht een gedeelte
van het vocht door verdamping. Dit wordt nooit
gelijktijdig ten volle aangevuld, zodat de 's middags
of 's avonds geoogste vruchten slapper zijn. In de
nacht echter wordt het vochtverlies weer ingehaald,
zoals geïllustreerd door de gegevens in tabel 2.
Dat de vruchten van de middagoogst slechts 5%
in gewicht verminderen komt doordat de andere
1,7% reeds overdag is verdampt. Een vochtverlies
van 1,7% evenwel is al goed aan de vrucht te
merken.
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Tabel 2 Gemiddeld gewichtsverlies tijdens een bewaarperiode van 13 dagen bij 15° C en nagenoeg 100% relatieve
luchtvochtigheid.
Gemiddeld vruchtgewicht in grammen

Gewichtsverlies
in procenten van
het oogstgewicht

Oogsttijdstip
Bij de oogst

Na bewaring

424
488

403
455

6 april 1966, 17.C0 uur
7 april 1966, 7.30 uur

KWALITEIT V A N DE VRUCHTEN N A
DE OOGST
Ook na de oogst is de vrucht een levend organisme,
waarin allerlei processen, zoals verdamping en
ademhaling, blijven doorgaan. Belangrijk is het
deze processen, die steeds op kwaliteitsvermindering uitlopen, zo veel mogelijk te vertragen. Ademhaling en andere stofwisselingsprocessen zijn te
beïnvloeden met de temperatuur en het zuurstofen kcolzuurgasgehalte van de lucht. De verdamping kan worden geremd door een hoge luchtvochtigheid, een lage temperatuur en weinig
licht. Ten aanzien van de invloed van de temperatuur tijdens bewaring is vooral door de Noor
Apeland veel onderzoek verricht. Beneden 12l/ 2 ° C
constateerde hij met het dalen van de temperatuur
een snellere vergeling, die een maximum bereikte
bij 10° C. Bij nog lagere temperaturen ontstonden
in de vruchtwand zachte, weke plekken, die na
overplaatsing in een meer droge en warme atmosfeer inzonken. Hij, evenals enkele Amerikaanse
onderzoekers, schrijft dit effekt toe aan de produktie van aethyleengas. Dit verschijnsel kan ook

5,0
6,7

worden waargenomen in een ruimte waarin andere
rijpe vruchten bewaard worden of juist bewaard
zijn geweest. Boven 12l/ 2 ° Cneemt de veroudering
toe bij het stijgen van de temperatuur. De vruchten
worden voos en vergelen. Bij 20° C is in de
proeven van Apeland de geelkleuring gelijk aan
die bij 10° C. In de proeven, uitgevoerd in samenwerking met het Sprenger-Instituut werden resultaten verkregen zoals vermeld in tabel 3.
Van de proeven 1 en 2 werden de komkommers,
bewaard bij 5° C, niet in de kleurwaardering opgenomen, omdat de vruchten ten gevolge van het
lage-temperatuurbederf overdekt waren met Botrytis- en Penkilliumaantastingen. Van proef 3 werd
de bewaring bij 15° C niet opgenomen. Na bewaring bij 5° C werden steeds zachte ingezonken
plekken in de vruchtwand waargenomen (zie afb.
2). Bij 12° C werd in proef 2 bij zeven van de tien
en bij proef 3 bij vijf van de tien vruchten in lichte
mate lage-temperatuurbederf geconstateerd. De
kleur van de vruchten was steeds het slechtst na
bewaring bij 19° C, zowel door algehele geelkleuring als door ouderdomsvlekken. De waardering 3,3 in proef 3 bij 19° C is geflatteerd, omdat

Tabel 3 Kleurwaardering en gewichtsverlies bij verschillende bewaarproeven.

Proef

1
2
3

Oogsttijdstip

7.30 uur
16.30 uur
8.00 uur

Kleurwaardering na
bewaring bij:

Bewaarduur bij
de vermelde
temperatuur
10 dagen
11 dagen
5 dagen

5°C

12° C

15° C

19° C

2,9
2,5

3,1

2,1
2,3
2,8

1,6
1,9
3,3

Gewichtsverlies in procenten
Afsluiting
van het oogstgewicht na
bewaarperiode
bewaring bij:
bij 19° C
gedurende:
5 ° C 12° C 15° C 19° C
5 dagen
3 dagen
3 dagen

4,0

6,0
4,4
4,2

5,6
4,7

7,2
5,6
4,1

171

Tabel 4 Kleurwaardering na bewaring van de vruchten
van enkele rassen bij de verschillende proeven.
Ras

Proef 1

Proef 2

Proef 3

Proef 4

Sporu
M 60
Vr. Hybr.
No. 1
Simex
Toska

2,5
2,5

2,2
2,3

3,1
3,1

2,0

1,6
1,4

1,7
1,4

3,1
2,7

—
—

—

—

—

2,2

—

3 en omvatte bewaring gedurende 7 dagen bij
15° C en daarna vier dagen bij 19° C.
Simex komt ten aanzien van de kleur steeds als
slechtst bewaarbaar ras naar voren, terwijl Sporu
en M 60 en in proef 4 ook Toska en Sporu elkaar
weinig ontlopen. De vergeling van Vrouwelijke
Hybride No. 1 was ook steeds sterker dan van
Sporu en M 60, maar niet zo sterk als van Simex.
Dat de vergeling kan worden tegengegaan boven
12l/ 2 ° C met het vertragen van de ademhaling
blijkt uit de gegevens in tabel 5, waarin de resultaten van behandelingen, zoals door enkele exporteurs worden toegepast, zijn opgenomen.
Afb. 2 Lage temperatuurbederf na bewaring gedurende
4 dagen bij 3° C. De ingezonken plekken bevinden zich
op de ribben van de vruchten.

Tabel 5 Kleurwaardering
dagen bij 19° C.
Behandeling

er op de groene vruchthuid vele ouderdomsvlekken
voorkwamen. De kleur was steeds het beste na
bewaring bij 15° C. Bij 12° C viel er al méér
algehele vergeling waar te nemen. Bij temperatuurdaling onder 121/2° C dus, gaat de vergeling sneller dan bij stijging daarboven.
Het vochtverlies is — behalve bij proef 3 — steeds
het grootst bij de hoogste temperatuur. Bij de
's morgens geoogste vruchten was het vochtverlies
groter dan bij de vruchten die in de middag waren
afgesneden.
Ten aanzien van het kleurverschil bestonden er ook
grote verschillen die te herleiden waren tot het ras.
In tabel 4 wordt daarvan een beeld gegeven.
M 60, Vrouwelijke Hybride No. 1, Simex en Toska
zijn vrouwelijk bloeiende rassen. Proef 4 werd later
uitgevoerd dan de reeds beschreven proeven 1 t / m
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Sporu
M 60

na beivaring gedurende 8

In een atmosfeer
met een stikstofgehalte van 9 8 %

Verpakt in
plastic
krimpfolie

4,0
4,0

4,0
4,0

Tevens werden vruchten bij 10° C in een atmosfeer
met 9 8 % stikstof bewaard, maar daar werd wèl
een sterke vergeling waargenomen. De aethyleenproduktie wordt dus in stikstofatmosfeer niet afgeremd.
De vruchten in de stikstofatmosfeer waren door
vochtverlies erg slap geworden. Bij het inblazen
van stikstof werd steeds een luchtbeweging veroorzaakt, waardoor de luchtvochtigheid rond de
vruchten werd verlaagd. Vruchten in plastic krimpfolie nemen, zoals uit tabel 6 blijkt, nagenoeg niet
af in gewicht.

Tabel 6 Gewichtsverlies in
gewicht en kleurwaardering
dagen bij 15° C en daarna 4
ruimte met nagenoeg 100%
Rassen

Sporu
Toska

procenten van het oogstna bewaring gedurende 7
dagen bij 19° C in een
relatieve luchtvochtigheid.

Gewichtsverlies bij:

Kleurwaardering bij:

Open
bewaring

Verpakte
bewaring

Open
bewaring

Verpakte
bewaring

6,7
4,7

0,3

2,0

0,2

2,2

3,6
3,9

OOGST EN BEWAARADVIES
1. Oogst minstens driemaal per week, zodat de
vruchten in het juiste stadium worden afgesneden.
Vermijd het oogsten in de middag of avond en
tracht dit steeds te doen op de morgen dat er wordt
geveild. Stem de arbeidsbezetting mede af op de
oogstwerkzaamheden.
2. Als de komkommers gedurende een korte periode op het bedrijf moeten worden bewaard, dek

de partij dan goed af om de luchtvochtigheid zo
hoog mogelijk te houden en luchtbeweging tegen
te gaan. Nat maken stijft slap geworden vruchten
niet op, werkt wèl verkleuring in de hand.
3. Vermijd tijdens bewaring temperaturen beneden 13° C. Mocht er kans bestaan dat de temperatuur in de schuur hier onder daalt, laat dan de
partij goed afgedekt in de kas staan.
4. Als vaak kortstondige bewaring op het bedrijf
plaatsvindt, richt dan een speciale bewaarplaats in.
Geïsoleerde wanden zonder ramen en een verwarmingdnstallatie die een temperatuur boven 12l/ 2 ° C
waarborgt, zijn de eisen waaraan deze bewaarplaats
moet voldoen.
Literatuur
Apeland, J. : Non parasitic disorders of cucumbers.
Acta Horticulturae No. 4, Juni 1966 p. 102-104.
Stenvers, N . en H. W. Stork: Bewaarproeven met
vijf verschillende komkommerrassen, afkomstig van
het Proefstation Naaldwijk. Instituut voor bewaring
en verwerking van tuinbouwprodukten, Wageningen. Intern rapport no. 1497, 1965.
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VOORLICHTING OP
KOELTECHNISCH GEBIED

Het afgelopen jaar werden in het tuinbouwgebied
vrij veel koelcellen op de bedrijven gebouwd. In
hoofdzaak zijn deze bedoeld voor kortstondig bewaren van bloemen. Vaak echter wenst men een
cel te bouwen ook geschikt voor het bewaren van
groenten; dit vraagt een koelmachine van grotere
capaciteit dan voor bloemen alleen. Men wenst
deze beide mogelijkheden; eensdeels omdat er vaak
op het bedrijf nog groenten worden geteeld, maar
ook veiligheidshalve als men nog eens wil omschakelen van bloemen naar groenten.
Er is een duidelijke tendens naar de bouw van
grotere cellen. Was in voorafgaande jaren een cel
van 20-30 m3 vrij normaal, thans worden er veel
gebouwd in grootten van 40 tot 70 m3. Hierdoor
krijgt men in de cel veel arbeidstechnisch nuttige
ruimte.
Hoewel er tegenwoordig goede voorgefabriceerde
cellen te koop zijn, lag het afgelopen jaar het
accent vooral op stenen cellen die veelal in de
schuur worden gebouwd. Er is in 1966 vrij veel
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voorlichting te krijgen over het bouwen van koelcellen.
Deze bestaat dan meestal in een gesprek vooraf
waarbij de te stellen eisen worden besproken. Later
worden de offerten getoetst op hun volledigheid.
Op vele bedrijven heeft men het afgelopen jaar
weinig of geen behoefte gehad om tomaten te
bewaren. Daarentegen is er wel veel sla — soms
maar voor één nacht — in de cel geplaatst.

174

2. BEWARING V A N BLACK ALICANTE
AFKOMSTIG V A N VERSCHILLENDE
ONDERSTAMMEN

De koelhuisbewaarproef met druiven van het ras
Black Alicante geteeld op eigen wortel en op de
onderstammen Frankenthaler, Gros Colman, Gros
Maroc, West-Frisia en Forster's White Seedling,
werd opnieuw voortgezet. De druiven, die half
oktober waren geoogst werden bewaard tot 4 april.
De resultaten waren niet bijzonder goed, hoewel
natuurlijk wel rekening moet worden gehouden
met de vrij lange duur van de bewaring.
Black Alicante op eigen wortel was opnieuw het
best. Deze druiven hadden op het moment van
uitruimen verreweg de beste handelskwaliteit, waren dan ook slechts licht ingedroogd met maar
enkele gerimpelde bessen. Rotte druiven kwamen
hier bijna niet voor. Die op West-Frisia waren
licht tot matig sterk ingedroogd, hier was wél nogal
wat rot. Van Gros Colman waren de druiven matig
tot sterk ingedroogd, met vrij wat gerimpelde bessen, terwijl er nogal wat rot in voorkwam. Druiven
van de Gros Maroc-onderstam vertoonden een
matig sterke indroging, weinig rot, maar wel
trossen die verkleurd waren. De druiven op onderstam Frankenthaler waren nogal gevarieerd in de
mate van indroging. Er kwam;n echter wel gerimpelde en bij bepaalde trossen ook ingedeukte
bessen voor. Hier waren voorts verschillende trossen met veel rot. In tegenstelling tot andere jaren
waren de druiven op Forster's White Seedling niet
sterker ingedroogd dan de andere. Integendeel, de
indroging was licht tot matig sterk. Wel kwamen
veel gerimpelde bessen en veel rot voor.

TECHNIEK

Systemenvoor wijziging in de
buisliggingvoor kasverwarming
J. Meyndert

Bij het bepalen van de juiste ligging van verwarmingsbuizen moeten de volgende faktoren in aanmerking worden genomen:
le. De verwarmingseisen te stellen voor de verschillende gewassen.
2e. De plaats van bevestiging der buizen, rekening
houdend met o.a. de te verrichten werkzaamheden.
3e. De specifieke verschijnselen bij warmteoverdracht middels buisverwarming.
Warmteoverdracht binnen een ruimte kan op drie
manieren plaatsvinden:
Ie. Geleiding.
2e. Stroming of convectie.
3c. Straling of radiatie.
Warmte geleiding vindt plaats in een substantie
zonder bewegende deeltjes. Bijvoorbeeld: als het
ene einde van een koperen staaf boven een vlam
wordt verwarmd, worden langzamerhand ook de
andere delen van de staaf warmer.
Bij buisverwarming, geeft het water warmte af aan
de pijpwand en door deze wand gaat de warmte
middels geleiding.
Warmtegeleiding is afhankelijk van de aard van
het materiaal, van het temperatuurverschil tussen
beide zijden van het materiaal en van de dikte
hiervan.
Warmteoverdracht door convectie vindt plaats door
bewegende deeltjes. De circulatie van water door
de buizen bevordert de overdracht van warmte van
het water op de wand en de luchtstroom langs de

buizen bevordert die van de buis naar de ruimte.
De overdracht is evenredig aan het temperatuurverschil en bijna evenredig aan de snelheid van
bewegende deeltjes. Dat wil zeggen: naarmate de
deeltjes, water lucht, intensief in aanraking komen
met de buiswand zoveel groter is de warmteoverdracht door convectie.
Warmteoverdracht door straling vindt plaats zonder
dat tussenstof aanwezig is.
Een voorbeeld hiervan is de verwarming van het
aardoppervlak door de zon. Ook de verwarmingsbuizen stralen warmte uit naar anderevaste lichamen,
o.a. de bodem en de gewassen. De intensiviteit van
warmtestraling is sterk afhankelijk van de temperatuur van de stralingsbron, zodat bij verhoging
van de buistemperatuur de straling zeer sterk toeneemt. De hoeveelheid warmte door straling overgebracht is evenredig met het verschil van de 4e
macht van de absolute temperatuur van de stralingsbron en het bestraalde lichaam. Zo wordt bij buisverwarming de overdracht door straling op bodem
en gewas aanzienlijk hoger dan bij een watertemperatuur van 90° C, vergeleken bijvoorbeeld bij
een temperatuur van 40° C.
De sterkte van de warmtestraling is eveneens afhankelijk van de aard van het oppervlak dat uitstraalt. Een dof zwart oppervlak straalt meer uit
dan een wit.
Ook de afstand tussen straler en bestraald lichaam
is medebepalend voor de temperatuurverhoging
van het laatste. Bodemtemperaturen zullen dus
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Afb. 1 Een koppeling
waarvan het conische
gedeelte vastgeklemd
wordt door middel
van een wartel.

hoger worden naarmate de verwarmingsbuizen
lager worden aangebracht. Ook de gewassen zullen
echter intensiever bestraald worden naarmate de
buizen dichtbij liggen.
Warmteverdeling
De warmteverdeling en de luchtcirculatie zullen
bij het bevestigen van de buizen aan de warenhuispalen onder de goot en bij een kapbreedte van
3,20 m, als volgt plaatsvinden:
le. De invloed van warmte-overdracht door straling op gewas en bodem, wordt minder naarmate hun verder wegstaan van de buizen.
2e. De verwarmde lucht (overdracht door convectie) zal in een stroom boven de buizen
opstijgen, tegen het glasoppervlak afkoelen
en als een stroom koudere lucht dalen. Hierdoor ontstaat midden tussen de buizen een
zone, die vooral dicht bij de bodem, een
beduidend temperatuurverschil te zien geeft,
vergeleken met de situatie boven de buizen.
Dit heeft een ongunstige invloed op de gelijkmatigheid van gewasgroei, die tevens nog beïnvloed kan
worden door de lagere bodemtemperaturen in het
midden van de kap, veroorzaakt door geringere
stralingsoverdracht en neerdalende afgekoelde lucht.
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Vooral in perioden dat met hoge watertemperatuur
moet worden verwarmd zullen deze verschillen
sterker tot uitdrukking komen.
Om een gelijkmatiger temperatuurverdeling te verkrijgen is het noodzakelijk buizen op kortere
onderlinge afstand te plaatsen.
Het permanent bevestigen van buizen in het midden
van de kap heeft echter als bezwaar dat hiervan
veel hinder wordt ondervonden, vooral naarmate
de mechanisatie toeneemt.
Verplaatsing
Het verplaatsen van buizen kan mogelijk worden
gemaakt door rubberslangen aan te brengen tussen
hoofdleidingen en stangen. Deze methode is echter
kwetsbaar. Door het losgaan van klemmen of het
scheuren van rubber kunnen storingen optreden
met ernstige bedrijfsschade tot gevolg. Het klimaat
in de teeltruimte is ongunstig voor de levensduur
van rubber en daardoor zullen de onderhoudskosten
eveneens relatief hoog zijn. Ook het aanbrengen
van afsluiters met koppelingen tussen de hoofdleidingen en strängen, is mogelijk. In bepaalde
perioden worden de afsluiters dichtgezet, de koppelingen losgemaakt en de strängen afgetapt en
boven in de kap opgehangen.

Een nadeel van deze methode vormen de extra
investeringskosten voor afsluiters, waarnaast in de
periode dat de buizen leeg zijn, corrosieverschijnselen zullen optreden, die de levensduur van de
buizen bekorten. Een betere methode is om met
conische koppelingen zodanige constructies te
maken dat deze zonder afsluiten en aftappen verplaatsbaar zijn en tevens nochtans in bedrijf kunnen
blijven.
Zo'n koppeling bestaat uit twee gedeelten waarvan
het ene conisch in het andere past en vastgeklemd
wordt door middel van een wartel (zie afb. 1).
Hierdoor wordt, zonder gebruik te maken van
pakking, een waterdichte afdichting verkregen.
Door de wartel iets terug te draaien kunnen de
twee gedeelten van de koppeling in een andere
stand tot elkaar worden gedraaid zonder dat veel
lekkage ontstaat. Er behoeft dus niet te worden

afgetapt. Na het zwenken van de buis wordt de
wartel weer vastgedraaid en sluiten de twee gedeelten weer waterdicht in elkaar. Verschillende
constructies zijn te maken waarmee de buizen in
vrijwel elke gewenste richting gezwenkt kunnen
worden waarna deze direkt weer in bedrijf te
stellen is. Bij een constructie als van afbeelding 2
kunnen alle buizen van onder naar boven worden
gezwenkt, de ronde schijfjes stellen de koppelingen
voor, dus de draaipunten.
Afbeelding 3 betreft drie buizen die permanent
onder de goot aan de palen zijn gemonteerd, terwijl
twee buizen zodanig midden in de kap zwenkbaar
zijn aangebracht, dat in de geschetste stand de
buizen tegen de veuren aan liggen en in het midden
een pad wordt vrijgelaten (komkommerteelt), zodanig dat indien de buizen naar elkaar worden gezwenkt deze midden onder de nok komen te liggen

Afb. 2 De constructie waarbij alle buizen naar boven
kunnen worden gezwenkt.

Afb. 3 Een constructie met gedeeltelijk vaste en
telijk beweegbare buizen (geschikt voor tomaten en komkommers).

lil

Afb. 4 Gescheiden
verwarmingsmogelijkheden
in één teeltruimte.
(tomateteelt). Bij grondbewerking e.d. is het mogelijk beide buizen omhoog te zwenken waarbij ze
onder de goten aan de palen kunnen worden
opgehangen. Nog een uitbreiding van mogelijkheden wordt verkregen door een gedeelte van de
buizen permanent aan de palen te bevestigen met
eigen hoofdleidingen en een ander gedeelte van de
buizen zwenkbaar te maken eveneens met een
eigen hoofdleiding. Hierdoor ontstaan in één teeltruimte twee verwarmingsinstallaties (afb. 4),
waarvan door middel van afsluiters beide of één
van beide in of buiten bedrijf gesteld kunnen
worden, bijv. voor slateelt de middenbuis naar
boven gezwenkt in bedrijf en de andere buizen afgesloten, voor tomateteelt alle buizen laag en beide
installaties in bedrijf, voor komkommerteelt de
middenbuis hoog en aanvankelijk beide installaties
in bedrijf, waarna bij een hoger gewas de middenbuisinstallatie met twee afsluiters geheel buiten
bedrijf kan worden gesteld.
Door de middenbuis op speciaal hiervoor gemaakte
haken te leggen is het tevens mogelijk deze als
transportrail te gebruiken.
Ook in warenhuizen waar een middenpad is aangebracht kan deze methode worden toegepast, zonder
dat méér hoofdleidingen noodzakelijk zijn. Boven
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het middenpad wordt dan een gedeelte vast gemonteerd, waaraan de draaipunten worden bevestigd. Wel is voor deze methode het dubbele
aantal koppelingen noodzakelijk. Bij een juist
berekende verwarmingsinstallatie kunnen deze
echter een veel geringere doorlaat hebben dan de
buizen zodat de investeringskosten voor koppelingen zo laag mogelijk kunnen blijven.
Resumé :
Ie. Aan vrijwel alle teelttechnisch gestelde eisen
kan, ook met wisselende teelten, worden voldaan met een zwenkbare constructie.
2e. Het zwenkbaar maken van buizen heeft slechts
zin als de gewassen dit teelttechnisch noodzakelijk maken; de investeringskosten van een
dergelijke installatie zijn hoger dan van een
„permanent vaste" installatie.
3e. De kosten van aanleg zullen stijgen naarmate
het aantal gewenste mogelijkheden, waaronder
afzonderlijke temperatuurregeling van beide
groepen.
4e. Voor de bepaling van de juiste eisen ten aanzien van de methode van toepassing en van
de aanlegmogelijkheden is een goed overleg
tussen teler, teelt deskundige en verwarmingsspecialist noodzakelijk.

1. VOORLICHTING OP TECHNISCH
GEBIED
Ten aanzien van de technische voorlichting in 1966
lag het accent opnieuw op de voorlichting ten behoeve van de verwarmings- en de stooktechniek.
Dit is er niet eenvoudiger op geworden, omdat
sommige telers soms bij een tiental installateurs
offertes vragen, die dan moeten worden beoordeeld.
De belangstelling voor betere regelapparatuur voor
verwarming is toegenomen. De belangstelling voor
de met aardgas gestookte ketels was groot, hoewel
slechts weinigen tot aanschaf hiervan overgingen.
Meer en meer vindt de geïsoleerde stalen schoorsteen toepassing. Deze heeft het voordeel dat de
kans op vlokvorming van roet kleiner is.
Bij de kassenbouw — hoewel in belangstelling
duidelijk teruggelopen — krijgt men wel meer interesse in de toepassing van het alumiumdek. Een
zelfde belangstelling ondervindt de condensgoot.
De mechanisering van de luchting is sterk toegenomen. Al deze installaties worden thans aangelegd
volgens het draaipijpsysteem. Pneumatische systemen worden niet meer vervaardigd. Automatisering
van de luchting vindt nog weinig toepassing.
Ten aanzien van de C0 2 -apparatuur kwamen geen
nieuw uitgewerkte ideeën op de markt. Van bestaande systemen kwamen wel enkele merken nieuw
uit. De belangstelling voor de weinig bedrijfszekere
verdampingsbrander neemt sterk af, die van de
gasbranders toe. Een belemmering voor een sterke
vooruitgang in het gebruik van gasbranders is de
grote afstand van zeer veel bedrijven van het gasnet.
Dakberegening krijgt langzaam aan meer toepassing. Men probeert nu met dit systeem ook te koelen
tijdens warme dagen; de waarde hiervan staat nog
niet vast. Het zijn vooral deze technische aangelegenheden geweest die de technici in het afgelopen
jaar veel werk hebben bezorgd. Daarbij komt nog
dat een gedeelte van de tijd is besteed aan onderzoek, vooral ten behoeve van de ontwikkeling van
de regelapparatuur.

nelen voor de regeling van verwarming en ventilatie in tomatekassen. Het principe van de regeling
is om te verwarmen en te ventileren naar gelang
van lichtintensiteit, waarbij de buistemperatuur
bepalend is voor de raamstand. Indien gewenst kan
op een minimum- of maximum buistemperatuur
worden ingesteld of alleen op waterthermostaat
worden gestookt. Is de vraag naar warmte groot,
dan is het mogelijk het bovennet automatisch in te
schakelen. Om het aantal relais tot een minimum
te beperken, is bij het samenstellen van deze apparatuur gebruik gemaakt van zogenaamde „logica"schakelingen. Hierdoor wordt niet alleen een mogelijke bron van mechanische storingen weggenomen, maar blijft ook de proportionele regeling
gehandhaafd bij het bereiken van de minimum- of
maximum buistemperatuur.
Overige werkzaamheden

2. MEET- EN REGELTECHNIEK

a. Wij ontvingen een lichtafhankelijke apparatuur
voor verwarmen en ventileren van kassen om
deze te beproeven. Ze werd geïnstalleerd met
meetapparatuur en wordt nu getest.
b. Voor een aantal kassen werd een regelpaneel
ontworpen met de volgende mogelijkheden :
1. Normaal verwarmen.
2. Verwarmen met een instelbare maximum
buistemperatuur (begrenzing naar boven).
3. Verwarmen met een instelbare minimum
buistemperatuur (begrenzing naar beneden).
4. Verwarmen, alleen op waterthermostaat
(het zogenaamde droogstoken).
5. Handbediend verwarmen.
De dag- en nachttemperatuur wordt ingesteld
door middel van een weerstand, die reageert op
licht en donker. De benodigde thermostaten
werden betrokken van de handel.
c. In een warenhuis werd een tweetal zogenaamde
half automatische ventilatieregelingen aangebracht. Het principe hiervan is eenvoudig. Met
een klok, instelbaar tussen 1 en 4 minuten, is
het mogelijk de gewenste raamstand in te
stellen. De stand ,,4-minuten" is hierbij geheel
open of dicht.

Het werk van deze afdeling bestond dit verslagjaar
voor een groot deel uit het samenstellen van pa-

d. Op het gewas ontstaan soms verbrandingsverschijnselen, door dampen van verf, olie,
plastic, enz. Om te kunnen vaststellen welke
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dampen al dan niet gevaarlijk zijn voor het
gewas, werd een regelapparaat vervaardigd, dat
op kleine schaal de verwarming van een kas
nabootst.
Door bijvoorbeeld verf aan te brengen op deze
verwarming, is het na te gaan of de vrijkomende dampen schadelijk zijn voor het aanwezige gewas. Een duplo — zonder verf — is
hierbij steeds aanwezig.
e. Het verleden jaar vervaardigde „kunstblad"
voor het regelen van de luchtvochtigheid in
kassen, is inmiddels geïnstalleerd om het te
testen.
f. Dit geldt ook voor het regelpaneel, dat werd
vervaardigd voor de toediening van C 0 2 in
samenhang met de lichtintensiteit.
g. De regelapparatuur voor het tot op een 0,001°
C nauwkeurig op temperatuur houden van het
waterbad is gereed gekomen.
h. Om bij de teelt van sla, het zogenaamde randen
tegen te gaan, werd dit jaar een proef opgezet
met een verwarmings- en ventilatiesysteem,
waarmede het mogelijk is warmtestoten te geven
overdag, afhankelijk van de warmtevraag
's-nachts en de lichtintensiteit op de dag. De
raamstand wordt hierbij bepaald door de buistemperatuur.

Gebleken is dat voor praktisch alle gewassen, waarbij bindwerk aan draden of aan stokken nodig is,
de bindtang kan worden aangewend.

4. ANJERS OOGSTEN MET EEN
WAGENTJE
Bij het oogsten van anjers worden de bloemen
doorgaans op het anjernet neergelegd en later opgehaald. Dit ophalen van de bloemen kost 1/4 van
de tijd benodigd voor het totale oogsten, dat wil
zeggen per drie plukkers is een vierde man bezig
met het ophalen en vervoeren van de bloemen. Op
enkele bedrijven werd ingezien dat zulk ophalen
kan worden voorkomen.
Eenvoudige wagentjes werden gemaakt, waarin een
zeiltje kon worden gehangen.
Hierin worden nu de anjers tijdens het plukken gedeponeerd, zodat men steeds twee handen vrij heeft
voor het oogsten. Op het einde van het looppad
wordt het „zeilje" met anjers uitgelicht en op een
ander vervoermiddel gelegd. Dichtgevouwen blijft
het een eenheid, die gemakkelijk en zonder de
bloemen te beschadigen, op de bostafel kan worden
gelegd. De breedte van de paden zal bepalend zijn
voor die van het wagentje. Aanpassen zal hier
weinig moeilijkheden geven. Evenmin als de stevigheid van de grond, omdat er vele soorten wielen
zijn en de te vervoeren lasten maar gering.

3. GEBRUIKSMOGELIJKHEID V A N DE
BINDTANG
5. H A N D H E F W A G E N
In het afgelopen seizoen is de bindtang in gebruik
gekomen in de glastuinbouw. Juist hier waar veel
bindwerk voorkomt, is gebleken dat de bindtang
een handig apparaat is. Het binden geschiedt met
elastiek. Het samenknijpen hiervan met een metalen
ringetje is zodanig, dat het los kan gaan. Dit komt
evenwel alleen voor als een plant met haar volle
gewicht er aan hangt. Komt deze over de draad
te hangen en wordt de stengel alleen omhoog
geleid, dan zijn er geen gevaren van losgaan.
De snelheid van werken hiermee is driemaal zo
groot als bij normaal binden. De kosten van
apparatuur inclusief elastiek komen er ruimschoots
uit, terwijl bovendien het vastzetten van plantedelen op een juist moment veel verlies voorkomt.
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Voor een vlot transport in de glastuinbouw zoekt
men naar betere en snellere methoden. Het transporteren van goederen of produkten zal altijd zo
veel mogelijk moeten worden vermeden. Moet er
toch transport plaatsvinden dan moet zo veel mogelijk tegelijk worden meegenomen. Een andere
grondregel van transport is, dat men het op- en
afladen stroomlijnt door bijvoorbeeld gebruik te
maken van laadborden. Voor het transport hiervan
(pallets) zijn geen dure middelen benodigd. De
handhefwagen is een eenvoudig middel om de
laadborden op een gemakkelijke manier van de
grond te krijgen. Om te rijden is een vlak betonpad
of -vloer vereist. De wielen zijn namelijk klein en

voorzien van massieve banden. Voor grotere afstanden is deze wagen niet geschikt. Op bedrijven
waar in het centrum wordt gesorteerd, is de afstand
meestal niet veel meer dan 50 à 60 meter. In zo'n
situatie maken enkele bedrijven met succes gebruik
van deze transportmethode.

handelingen bij het planten, die nog altijd met de
vingers gebeuren. Om de grond vlak en los te
houden, worden meestal planken gebruikt om op
te staan, te zitten, te knielen of te hurken. Deze
houding en het maken van de gaten met de hand
zijn niet bevorderlijk voor een grote prestatie. Allerwegen wordt nu gezocht naar een methode om
van deze vermoeiende handelingen af te komen.

6. POOTWAGEN VOOR SLA
Het uitplanten van sla heeft in de loop der jaren
voortdurend een ontwikkeling doorgemaakt. Werden vroeger steeds de plantjes vanaf het zaaibed
direkt ter plaatse geplant, later werden ze eerst in
de perspot en daarna al of niet in de grond geplaatst. Er is namelijk een periode geweest dat de
perspotten op de grond werden gezet.
Het streven om bij het uitplanten een betere werkhouding aan te nemen, kent ook zijn ontwikkeling.
Het aanbrengen van de plantgaatjes is één van de

Een tweetal typen plantwagens is in ontwikkeling,
waarbij de plant(ster)er kan zitten tijdens het werk.
In het ene geval moeten de plantgaten worden
gemaakt, met de hand, in het andere geval wordt
dit gedaan door een rol met nokken. Het voordeel
van deze laatste manier is de mogelijkheid van
werken met twee handen tegelijk; immers de zittende houding en de reeds aanwezige plantgaten
staan dit toe. Een hogere prestatie van ± 5 0 %
kan worden verkregen zonder pijnlijke ruggen en
knieën.
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ECONOMIE

Economischeaspekten van het
doortelen van tomaten
H. J. van Gaaien

De laatste jaren wordt het gewas van vroeg geplante tomaten vaak langer aangehouden om zodoende (naar o.a. Engels voorbeeld), een grotere
kg-opbrengst te kunnen verdisconteren over eenzelfde oppervlakte-eenheid als voordien.
Bij dit doortelen moet echter aan een paar voorwaarden worden voldaan. Zo moet de kas voldoende ruimte omhoog bieden en er moeten voldoende arbeidskrachten aanwezig zijn. De arbeid,
die het doortelen vraagt is niet gering en valt
bovendien in een periode, waarin het werk zich
toch al opeenhoopt, namelijk in de oogsttijd.
De benodigde arbeid bij doortelen over het pad
In het begin van de teelt, namelijk in februari, kan
het horizontale touw worden gespannen ; dit vraagt
dan 13 minuten per 100 planten.
Zijn de planten tot aan de draad gegroeid, dan
dient men zo omzichtig mogelijk de kop van de
plant om te leiden om verlies aan bloemen te voorkomen; dit vraagt 21 minuten per 100 planten
aan arbeid.
Het indraaien boven het pad kost eenmaal per week
21 minuten per 100 planten ;dit is drie keer nodig;
samen 63 minuten. Het dieven daarna kost 7 minuten per 100 planten.
Het blad dunnen gebeurt minstens vier keer en
vraagt 14 minuten per 100 planten per keer met
het opruimen mee 68 minuten per 100 planten.
Dit vraagt bij elkaar (afb. 1), uitgaande van 2,9
planten per m2, 100 uren extra arbeid per 1000 m2.

Eenvoudiger systeem
Een belangrijke tijdsbesparing bereikt men door de
planten direkt over de draad terug te leiden (afb.
2). Dit berust op:
Ie. Het horizontale touw spannen vervalt — 13
minuten.
2e. Het lastige indraaien boven het pad vervalt,
het uitdieven blijft, doch vraagt maar 7 minuten per 100 planten.
3e. De werkhouding wordt beter bij indraaien,
dieven en oogsten.
De overige werkzaamheden blijven dezelfde zoals
tikken en bijmesten. Bij elkaar vraagt dit systeem
boven de draad vanaf de dertiende keer indraaien
58 uren per 1000 m2.
Het oogsten van tomaten aan gewas boven het pad,
vraagt meer arbeid dan bij de normale teeltwijze en
ook meer dan bij het systeem van direkt over de
draad terugleiden. Dit laatste gemiddeld 68 minuten
per 100 kg. Bij doortelen boven het pad is dit evenwel gemiddeld 85 minuten per 100 kg. Het sorteren
is hierin niet verrekend, wat nog sterk afhankelijk
zal zijn van ras en kwaliteit.
De normale teelt tot 1 à 2 trossen boven de draad
met éénmaal vastbinden vraagt: 183 uren
Oogsten 96 uren
Totaal 279 uren
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Afb. 1
Ce leellvijze over
hul pad.

Doortelen over het pad
Oogsten

177 -4- 100 = 277 uren
96 -j- 6 4 — 1 6 0 uren

Totaal

437 uren

Doortelen over de draad
Oogsten

229 uren
96 -J- 42 = 138 uren

Totaal

367 uren

Verschillen tussen normaal en over het pad telen
zijn dus: 437 — 2 7 9 — 158 uren
Tussen normaal en over de draad :
367 — 279 = 88 uren
Tussen over het pad en over
de draad:
437 — 367 = 70 uren
Op basis van de ervaringen in 1966 zijn de volgende resultaten te vermelden:
Opbrengsten in kg/m^
Tot de draad tot 1juli
8,4 kg
Boven de draad tot 1augustus . . . .
2,3 kg
Boven de draad van 1 augustus tot 1 sept. 1,45 kg
totaal 12,15 kg
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Opbrengsten in g l d / m Tot de draad tot 1 juli
8,4 kg x ƒ 1,80 = ƒ 15,12
Boven de draad tot 1 augustus
2,3 kg x ƒ 0,63 = ƒ 1,45
Boven de draad van 1 augustus tot 1 september
1,45 kg x ƒ 0,48 = ƒ 0,69
totaal ƒ 17,26
Extra kosten voor doorteelt/1000 m^:
Energie
(brandstof) Arbeid Overige
Totaal
Tot 1 aug. 300,— 465,— 300,— ƒ 1.065 —
Van 1aug.
tot 1 sept. 300,— 355,— 300,— ƒ 955 —
ƒ 2.020—
Opbrengst van doorteelt
ƒ 1,45 -f ƒ 0,69 = ƒ 2,15/mü
Kosten van doorteelt
ƒ1,45
=/2,02/m2
netto overschot ƒ 0,13/m2

De hierbij verwerkte tijden zijn normtijden, gebaseerd op 100% prestatie. De extra uren voor doorteelt zijn over de maanden juli en augustus verdeeld, terwijl ze voor een groot gedeelte al eerder
zijn besteed.
Het komt vaak voor dat de vruchtzetting boven de
draad van dien aard is, dat er gemiddeld niet meer

dan vijf vruchten per tros uitgroeien, dit komt dan
neer op nog geen 3 kg per m2 van vier trossen
per plant. Als dan bovendien het prijspeil is zoals
in 1966, biedt doortelen weinig perspectief. Alleen
voor de bedrijven met een vaste bezetting kan het
wel rendabel zijn, mits er voldoende kilogrammen
worden geoogst.

Afb. 2 De
teeltwijze over de
draad, die tijdelijk
de ruimte in het pad
verkleint.
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1. ARBEIDSKUNDIGE VOORLICHTING
Deze voorlichting is gericht zowel op organisatieals op werkmethodenverbetering. Ook is bedrijfsinrichting en verbetering hiervan een facet waaraan
aandacht wordt besteed. Op gebied van organisatie
is het afgelopen jaar op een drietal bedrijven een
arbeidsboekhouding bijgehouden. Tegelijkertijd
werden tijdnormen vastgesteld en vergeleken met de
bestaande tijden uit de arbeidsboekhouding. Aanvankelijk waren de verschillen voor bepaalde werkzaamheden vrij groot. Later was dit verschil door
het hanteren van de gevonden tijdsnormen in
planning en taakstelling aanzienlijk kleiner.
Het blijkt namelijk, dat als men in het bedrijf vrij
nauwkeurig weet tezeggen wat erin eenbepaalde tijd
gedaan kàn worden, dat dit dan ook gedaan wordt.
Dit noemt men dan een taakstelling. Zo'n planning
kan men doen hetzij ver van te voren of direkt
voor de aanvang van het werk. Met bedoelde normtijden kunnen vrij exacte arbeidsbegrotingen worden gemaakt en kunnen vrij gemakkelijk organisatie-fouten worden aangewezen. Voor de teelten
van tomaat, sla en komkommer zijn normtijden
van iedere werkzaamheid apart bekend, die dan
ook reeds aan belangstellenden worden verstrekt.
Wel is voor het hanteren ervan enige begeleiding
gewenst.
Het verhogen van de prestatie per manuur is niet
alleen bepalend voor de resultaten van een bedrijf.
Maar het verhogen van de manprestatie maakt wel
produktieverhoging mogelijk, zodat de resultaten
gunstiger worden.

2. BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK
Aan allerlei dingen, zoals studieclub-aktiviteiten,
toename van het aantal bedrijfseconomische boekhoudingen, cursussen en aanvragen om advies, is
thans merkbaar dat bedrijfseconomie voor de tuinder geen bijzaak is.De bedrijfseconomie staat volop
in de belangstelling. In toenemende mate wordt
ervaren dat telen van een goed gewas, hoe belangrijk dit op zichzelf ook is, niet alléén bepalend is
voor de winstgevendheid van het bedrijf.
Uit L.E.I.-onderzoek en uit ± 250 bedrijfseconomische boekhoudingen is gebleken, dat ook dit
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jaar, evenals in voorafgaande jaren zeer grote verschillen in bedrijfsuitkomsten worden gevonden
ook tussen gelijksoortige bedrijven.
Bij nadere beschouwing van een aantal concrete
gevallen blijkt, dat de oorzaken voor het ontstaan
van deze verschillen velerlei zijn. Voor een zeer
groot percentage houden zij verband met bedrijfseconomische faktoren zoals: het niet aanpassen van
teelten en planttijden aan de aard van de glasopstanden, te late vervanging van verouderde glasopstanden, te grote besparing op produktiekosten,
onevenredigheid tussen beschikbare arbeidsbehoefte,
overcapaciteit van bepaalde duurzame produktiemiddelen bijvoorbeeld stookinstallatie, e.d. Dieper
onderzoek van de oorzaken van de verschillen in
bedrijfsuitkomsten en van de mate waarin ze deze
verschillen beïnvloeden is gewenst.
Voorts is onderzoek verricht naar:
1. Jaarkosten van bepaalde teeltcombinaties.
2. Huidige investeringskosten van zware oliestookinstallaties van diverse capaciteiten.
3. Afschrijvingen- en waarderingsnormen van een
aantal duurzame produktiemiddelen in de glastuinbouw en normen voor overlopende teelten
ten behoeve van bedrijfseconomische boekhouding in de tuinbouw.
4. Een juiste interpretatie van bedrijfsgegevens
bij beoordeling van bedrijven.
Dit type onderzoek is vooral van belang als basis
voor het voorlichtingswerk voor bedrijfsbeoordeling
ten behoeve van het Borgstellingsfonds. Veel ervan
geschiedt in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bedrijfseconomische aangelegenheden.
Helaas moest veel belangrijk onderzoek ongedaan
blijven, omdat na het vertrek van de heer v. d.
Does, in december 1965 het L.E.I. nog niet kon
voorzien in een vervanger. Inmiddels is bekend
geworden dat het L.E.I. in 1967 deze vakature
weer kan opvangen.
Naast de boekhoudbureaus van de drie standsorganisaties, zijn 8 particuliere bureaus begonnen
met het bijhouden van bedrijfseconomische boekhoudingen voor tuinders. Uit het aantal aanvragen
voor subsidie blijkt, dat vanaf 1966 ± 600 tuinders in het Zuidhollandse Glasdistrict een bedrijfseconomische boekhouding zullen laten bijhouden.
De boekhoudbureaus van de standsorganisaties

hebben besloten in het vervolg gezamenlijk een
samenvattend overzicht van al hun boekhoudingen
op te stellen om dit naast het individuele verslag
te verstrekken aan al hun cliënten.
Ook de particuliere bureaus hebben tot samenwerken besloten. Onder andere willen ook zij met
één samenvattend overzicht uitkomen.
De ervaringen die door de voorlichtingsdienst met
bedrijfseconomische boekhoudingen zijn opgedaan
zijn zeer gunstig. Er is veel individuele voorlichting
verstrekt.
In tien groepsbijeenkomsten van tuinders kwam
men steeds zover om de nummers waaronder de
bedrijfsgegevens in het samenvattend overzicht
vermeld staan, aan elkander bekend te maken. Dit
leidde steeds tot een zeer leerzame en interessante
discussie.
Deze bijeenkomsten, georganiseerd door de L.T.B.,
en bijgewoond door één of twee voorlichters hebben zeer goed voldaan.
Ook dit jaar was ten aanzien van de bedrijfseconomische boekhouding nog veel coördinerend
en instruerend werk noodzakelijk. Nauwkeurigheid
en vergelijkbaarheid — twee voorwaarden die hoog
moeten worden aangeslagen — werden hierdoor
nog meer bevorderd.

3. ONTSLUITING
In het afgelopen jaar zijn verschillende ontsluitingsprojekten, waarmee men in 1965 was begonnen, beëindigd. Enkele nieuwe plannen zijn al in
uitvoering en diverse in voorbereiding. Ondanks
remming door de bestedingsbeperking en de minder gunstige bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw,
zullen ook in 1967 enkele flinke werken kunnen
worden ondernomen. In de bijgaande tabel wordt
een overzicht gegeven van de stand van zaken
per 31 december 1966.
Uit de tabel blijkt dat in 1966 ± 190 ha tuinareaal bereikbaar werd per as. In de gemeente
Monster betreft dit vooral het gebied Casembroot
en de bedrijven aan de Vlaminglaan. Als particulier werk van betekenis kan hier genoemd worden
de ontsluiting van de bedrijven in de Geest van
Straalen.
In de gemeente Naaldwijk is vooral de ontsluiting
(deels opheffing) van de Pijletuinen van belang
naast enkele particuliere werken de Nieuwe Tuinvaart, het Poeldijksepad en de Maasdijk.

Ontsloten
Gemeente

Te ontsluiten
1958

T

In 1966

In 1958-1965
Monster
Naaldwijk
Loosduinen
Wateringen
's-Gravenzande
Schipluiden
Rijswijk
De Lier
Maasland

361 ha
306 ha
175 ha
144 ha
127 ha
59 ha
52 ha
44 ha
10 ha

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

199 ha
102 ha
136 ha
80 ha
26 ha
21 ha
52 ha
41 ha
4 ha

55%
33%
78%
57%
20%
36%
100%
93%
40%

1276 ha 100%

660 ha

52%

1

43
60
4
26,5
43
11

ha
ha
ha
ha
ha
ha

3

ha

11%
20%
2%
17%
35%
28%

—
7%

—
190

ha

15%

242
162
140
106,5
69
32
52
44
4

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

66%
47%
80%
74%
55%
64%
100%
100%
40%

851

ha

67%
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In 's-Gravenzande zijn de bedrijven in de Oude
Landpolder uit hun isolement verlost. In Pijnacker
de bedrijven langs de Pijnackervaart, Delfgauw.
De overige oppervlakten zijn in particulier werk
tot stand gekomen. In Wateringen is door het gemeentebestuur aan een dergelijk projekt, waardoor
een zevental bedrijven bereikbaar werd, subsidie
verleend.
Verschillende wegen werden verbeterd o.a. de
Dorpskade, gemeente Wateringen en de Blaker en
Kanaalweg in De Lier.

4. KREDIETREGELINGEN
Het aantal aanvragen voor borgstelling door het
Borgstellingsfond voor de Landbouw nam in 1966
aanzienlijk toe. Het bedroeg namelijk 569 tegen
439 in 1965. Het overzicht is als volgt:

Aantal aanvragen
Waarvan
goedgekeurd
Aandeel Borgstellingsfonds in
milj. guldens
J

1963

1964

1965

1966

261

392

439

596

234

322

268

268')

5,9

10,1

7,3

7,3

) Nog in behandeling 145 rapporten.

Ondanks de sterke stijging van het aantal aanvragen bleef het toegewezen aandeel van het fonds
gelijk aan dat van 1965. Bij de toegewezen aanvragen zijn inbegrepen 55 stuks voor opheffing
van het liquiditeitstekort met een totaal bedrag van
rond ƒ 940.000,—. Hiervan kwamen 27 aanvragen
uit het Westland en 28 uit de Kring.
Naast de genoemde aanvragen voor garantie van
het Borgstellingsfonds zijn er ongeveer 100 aanvragen binnengekomen van tuinders die een beroep
willen doen bij de gemeente om bijstand ingevolge
de Rijksgroepsregeling Zelfstandigen.
Door het grote aantal aanvragen, vooral op het
einde van het jaar is medewerking voor de afwikling verkregen van de standorganisaties. Uiteraard
blijft de volledige verantwoording rusten bij de
voorlichtingsdienst.

5. VEILINGOMZETTEN I N HET GEBIED
Het afgelopen jaar was voor veel telers een moeilijk
jaar en dit demonstreert zich het duidelijkst in de
veilingomzetten. Die van de groenteveilingen vertoonden gezamenlijk een geringe achteruitgang, een
gevolg van de matige prijzen van de komkommers
en het feit dat de tomaten gedurende een lange
periode in de zomer zo goedkoop waren. De omzetten van de bloemenveilingen vertoonden een
sterke stijging. Een en ander blijkt uit onderstaande tabel, die de omzetten van de veilingen in het
gebied vermeldt.

Kring
1966

1965
Rotterdam (Coöp.)
Delft
Pijnacker
Berkel
Veur
Leiden

ƒ

Kring tota il

ƒ 172.646.983 —
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,,
,,
„

,,
»

58.000.018 —
49.232.676,—
23.404.362 —
21.480.619 —
7.291.004 —
13.238.304 —

Verschil

57.707.728 —
49.555.910,—
23.228.476 —
22.755.654 —
7.239.692 —
13.069.309 —

— „
—„

292.290 —
324.234 —
175.886 —
1.275.035,—
51.312 —
168.995 —

f 173.556.769 —

+ƒ

909.786,—

ƒ

,,
,,
,,
,,
"

—ƒ

+„
—„

+„

Westland
1965

Westerlee
Kwintsheul
Poeldijk
Loosduinen
Naaldwijk
Wateringen
's-Gravenzande
Honselerdijk
Monster
Woutersweg
Maasland
Zwartendijk

ƒ 46.936.000,—

Totaal

ƒ 247.865.000,—

Verschil

1966
ƒ 47.774.000 —

+ ƒ

838.000 —

, 28.347.000 —

, 29.690.000,—

+,

, 1.343.000 —

, 26.211.000 —
, 22.863.000 —

, 25.925.000,—

—,
—,
—,

286.000 —
, 1.414.000,—

+,

, 1.000.000,—

, 21.449.000,—

, 22.027.000 —
, 22.124.000 —

, 21.768.000 —

, 20.573.000 —

, 19.869.000,—

, 15.389.000 —

, 15.019.000,—

, 16.841.000 —

, 16.298.000,—

, 11.619.000 —

, 11.139.000 —

23.124.000,—

8.440.000 —

7.648.000,—

6.495.000,—

6.387.000,—
ƒ 246.090.000 —

—,
—,
—,
—,

259.000,—
704.000,—
370.000 —
543.000,—
480.000,—
792.000,—

—,

108.000,—

— ƒ 1.775.000 —

Bloemen
C.C.W.S.
Poeldijk
Berkel

ƒ 41.535.000,1.592.000,3.883.000,-

ƒ 53.659.000,1.789.000,5.299.000,-

+ ƒ 12.124.000,+ „
197.000,+ „ 1.416.000,-

Totaal

ƒ 48.010.000,-

ƒ 60.747.000,-

+ ƒ 13.737.000,—
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