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PROEFSTATION
VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS

A. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER OVER HET
JAAR 1950.
In de samenstelling van het Bestuur kwam geen wijziging.
De volgende heren hebben dus zitting:
W. Verheul, Wassenaar, Ere-Voorzitter.
J. Middelburg, Naaldwijk, Voorzitter.
N. J. A. v. Dijk, Loosduinen, Secretaris-Penningmeester.
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, Lid Dagelijks Bestuur.
J. Barendse, Poeldijk.
P. Bregman, Pijnaoker.
B. Havenaar, Berkel.
A. J. Hendriks, Leidschendam.
Joch. v. d. Hout, Maasdijk.
P. de Jong, 's-Gravenzande.
A. A. v. Oosten, Schipluiden.
Ph. N. v. Ruijven, Rijswijk.
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande.
J. v. Steekelenburg, Kwintsheul.
N. J. v. Uffelen, Maasland.
C. v. Vliet, Voorschoten.
L. v. Woerden, Naaldwijk.
Algemeen overzicht.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 15 Maart 1950 in Den Haag. De
heren v. d. Hout, v. Ruijven en v. Steekelenburg, die periodiek aftredend waren, werden bij acclamatie herkozen.
In deze vergadering werd besloten tot de instelling van een Commissie tot voorbereiding van de stichting van een demonstratiebedrijf in de Kring. Deze Commissie
werd als volgt samengesteld. Voorzitter J. Middelburg; Secretaris N. J. A. v. Dijk;
Leden de heren: N. P. v. d. Berg en L. J. v. d. Bosch (Rotterdam); L. Snoeker
(Leiden); G. D. Bregman (Pijnacker) ; J. A. v. d. Lans (Loosduinen); A. v. Bodegom
(Loosduinen); A. G. v. d. Torre (Berkel); J. Th. Hendriks (Veur). Adviseur: Ir. J. M.
Riemens.
Er werd reeds meerdere malen vergaderd en daarna in overleg getreden met de
Kringveilingbesturen omtrent de vorming van het stichtingskapitaal. Aan de diverse
veilingbesturen werd verzocht om in de Algemene Ledenvergadering een definitieve
uitspraak te krijgen omtrent de deelname.
Het ligt in de bedoeling om het demonstratiebedrijf als een verlengstuk van het
Proefstation op te zetten.
Ons ledental bedraagt momenteel:
Leden Bondsveilingen
Leden Kringveilingen
Overige leden

1947
3349
2375

1948
3455
2450

1949
3501
2524

1950
3516
2391

1951
3307
2263

344

275

455

472

494

6068

6180

6480

6379

6064

Onderzoek.
De belangstelling voor het chemisch grondonderzoek neemt nog steeds sterk toe. Ondanks
de werkzaamheid van meerdere particuliere laboratoria voor grondonderzoek is het
aantal binnengekomen grondmonsters in 1950 weer gestegen. Er werd nog niet overgegaan tot het opnemen van waarden voor andere elementen, naast de in 1949 opgenomen mangaan en magnesium. Dit houdt niet in, dat hieraan niet wordt gewerkt,
doch de opname van andere elementen zal eerst dan geschieden, als de gevonden
waarden voldoende betrouwbaar zijn en bovendien de advisering berust op voldoende
ervaring. In dit verband kunnen we onze leden meedelen dat ons onderzoek volledig
is en wij menen eveneens te mogen opmerken, dat wij over de grootste ervaring
beschikken wat betreft het chemisch onderzoek van tuinbouwgronden. Het weergeven
van alleen de cijfers, zonder verdere uitleg, heeft naar onze mening weinig zin.
Het verziltingsvraagstuk was in 1950, tengevolge van de uitzonderlijk vele regenval,
niet zo urgent. Toch werd elke week controle uitgeoefend op het zoutgehalte van het
boezemwater om mogelijke afwijkingen terstond te kunnen achterhalen en de leden
op de hoogte te stellen van de algemene toestand van het boezemwater.
De afdeling bodemkartering heeft steeds zoveel aanvragen, dat het moeite kost, om
deze alle te verwerken. Er is hard gewerkt aan de vervaardiging van een film,
waarin het ontstaan van ons gebied wordt uiteengezet. Hopelijk kan de première van
deze film dit voorjaar tegemoet worden gezien.
De persooneelsbezetting op de verschillende afdelingen onderging weinig verandering.
De beknopte verslagen van de verschillende onderzoekingen vindt U in dit Jaarverslag
opgenomen. De uitvoerige verslagen zijn voor de leden altijd ter inzage op de bibliotheek van het Proefstation.
Voorlichting.
Het personeel van de Voorlichtingsdienst onderging weinig verandering.
Alleen de hoofdassistent voor de bloementeelt, de heer Jac. P. v. d. Berg vertrok naar
Nieuw Zeeland. Door de medewerking van Dr. J. Wasscher te Aalsmeer, werd als
opvolger benoemd de heer A. G. A. v. d. Nes, voorheen assistent bij Dr. J.. Wasscher.
Naast de talloze adviezen, die door de rayon-assistenten op de bedrijven werden gegeven, hebben deze medewerkers deelgenomen aan de tomatenrassenproef op verschillende bedrijven in het gehele ambtsgebied. De uitwisseling van de resultaten vond
plaats op Donderdag 21 December 1950, waar alle medewerkers, dus kwekers,
assistenten en verdere medewerkers, de gehele dag hieraan besteed hebben.
In verband met de grote moeilijkheden, wat betreft de uitbreidingsplannen van de
grote steden en de plattelandsgemeenten, werd een aanvang gemaakt met een gedetailleerde inventarisatie van de tuinbouw in het gehele gebied. Deze gegevens worden
op kaart gebracht en kunnen dan dienst doen ten behoeve van de te ontwerpen uitbreidingsplannen.
Ook werd medewerking verleend aan een proefzending verpakte druiven, die door
het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen werd opgezet. Voor zover thans kan
worden nagegaan, is het niet uitgesloten, dat hieruit mogelijkheden voor de toekomst
kunnen voortvloeien.
Op 19 Januari 1950 werd te Delft een praatmiddag gehouden, naar aanleiding van
de gehouden tomatenrassenproeven in het ambtsgebied. Door de diverse medewerkers
werden de verschillende kanten van de zaak toegelicht, waarop een discussie volgde,
die een vlot verloop had.
In verband met het feit, dat in Loosduinen een praktijkproef was opgezet met belichting van komkommers, werd op 3 October '50 in Den Haag een praatmiddag over dit
onderwerp gehouden, waarbij ook aan de belichting van de tomatenplanten aandacht
werd besteed. Ook hiervoor was een bevredigende belangstelling en het is gebleken
dat deze praatmiddagen op prijs worden gesteld.
Ook de spreekuren op het Proefstation, en wel op Maandag-, Woensdag- en Vrijdagmorgen, werden steeds druk bezocht. We wekken de leden op zoveel mogelijk op
deze tijden te komen, in verband met een vlotte afdoening van zaken.
De maandelijkse Mededelingen zijn in 1950 elke maand verschenen en deze wijze van
voorlichting wordt ook ten zeerste op prijs gesteld. De Directeur zou dit orgaan nog
meer als een direct contactorgaan willen zien -uitgroeien, waarin ook de leden zelf
bepaalde ervaringen meedelen. We dringen er dan ook vanaf deze plaats bij de leden
op aan, om hieraan daadwerkelijk mee te werken.

Wat betreft het houden van lezingen, werd in het najaar 1950 begonnen met het
geven van z.g. korte cursussen, naast de gewone lezingen. Het is de bedoeling, dat
zich clubjes vormen van kwekers, die een bepaald probleem gedurende enige avonden
nader grondig bestuderen.
De navolgende lezingen werden door onze dienst in 1950 verzorgd:
Belichting van komkommers.
Ir. IJ. v. Koot
5 Jan.
Eindhoven
Betekenis tuinbouwgrond.
I r . J. M. Riemens
10 Jan.
Leiden
Tuinbouwvoorlichting.
I r . J. M. Riemens
11 Jan.
Rockanje
Ziekten die verband houden
I r . IJ. v. Koot
13 Jan.
Pijnacker
met de grond.
Tuinbouw in Engeland.
13 Jan.
H . H. v. Holsteijn
De Lier
Klemharten bloemkool.
I r . IJ. v. Koot
17 Jan.
Delft
Betekenis tuinbouwgrond.
Ir. J. M. Riemens
20 Jan.
Wateringen
Tuinbouw in Engeland.
P . A. Kruijk
25 Jan.
Loosduinen
Tuinbouw in Engeland.
P . A. Kruijk
1 Febr.
Loosduinen
Groeistofbespuiting.
I r . IJ. v. Koot
9 Febr.
Bleiswijk
Tuinbouw in Engeland.
P . A. Kruijk
15 Febr.
Leiden
Proeftuinfilm.
H . H. v. Holsteijn
24 Febr.
Vlaardingen
Tuinbouw in Engeland.
P . A. Kruijk
1 Mrt.
Den Haag
Proeftuinfilm.
P . A. Kruijk
9 Mrt.
Honselersdijk
Tuinbouw in Engeland.
P . A. Kruijk
15 Mrt.
Wassenaar
Groeistofbespuiting.
I r . IJ. v. Koot
17 Mrt.
Wateringen
Per. ontwikkeling bolgewassen
12 Apr.
Den Haag
Jac. P. v. d. Berg
Betekenis physiologisch onI r . IJ. v. Koot
14 Apr.
Wageningen
derzoek.
I r . IJ. v. Koot
Groeistofbespuiting.
18 Apr.
Utrecht
Betekenis van groeistoffen.
I r . IJ. v. Koot
11 Aug.
Bloemendaal
Klemharten bij bloemkool.
I r . IJ. v. Koot
7 Nov.
's-Gravenzande
Bodemkartering.
J. C. v. Leeuwen
9 Nov.
Leiden
Mej. G. Beeken16 Nov.
Leiden
kamp
Moderne grondontsmetting.
Mogelijkheden vollegronds
L. v. d. Wijden
17 Nov.
Naaldwijk
fruitteelt.
20 Nov.
's-Gravenzande
G. J. Heesen
Onderteelt in kassen.
Ir. L. J.J. v.d.Kloes
24 Nov.
Pijnacker
Bemesting en gebreksverschijnen Ir. IJ. v. Koot
selen.
G. J. Heesen
27 Nov.
Maasland
Onderteelt in kassen.
R. M. Eising
Ontstaan en betekenis bodem
27 Nov.
Honselersdijk
Westland.
C. Noordanus
11 Dec.
Maasland
Stooktechniek.
G. J. Heesen
11 Dec.
's-Gravenzande
Ziekten bij de druif.
C. Noordanus
15 Dec.
Loosduinen
Cursus verwarming.
Mej. G. Beeken18 Dec.
N. a.d. IJssel
kamp
Moderne grondontsmetting.
Ir. A. de Zeeuw en
20 Dec.
Naaldwijk
Tuin- en handelscompost.
J . C. v. Leeuwen
I r . IJ. v. Koot
Belichting van gewassen.
22 Dec.
Pijnacker
Cursus verwarming.
C. Noordanus
22 Dec.
Loosduinen
De adressen van de rayonassistenten met hun werkgebied volgen hieronder:
G. H. M. Bless, Beatrixstraat 11, De Lier.
De Lier. Tel. 01745 no. 528.
P. v. Daalen, Dorpsstraat 28, Bergschenhoek.
Berkel.
H. Flinterman, Okkernootstraat 193, Loosduinen.
Loosduinen.
G. J. Heesen, Julianastraat 47, Poeldijk.
Poeldijk. Tel. 01749 no. 3045.
P. A. Kruijk, v. d. Goesstraat 42, Honselersdijk.
Honselersdijk. Tel. 01740 no.
4302.
D. de Mos, Druivenstraat 31, Naaldwijk.
Naaldwijk. Tel. 01740 no. 4323.
M. Q. v. d. Meijs, Zuidbuurt 45, Maasland.
Maasland.
A. Markus, Wollefoppenweg 2B, Zevenhuizen.
Rotterdam.
L. G. Nederpel, Vreeswijkstraat 821, Den Haag.
Leiden.
C. Noordanus, Voorweg 91, Zoetermeer.
Pijnacker. Tel. 124.
D. de Ruiter, Hulkstraat 27B, Rotterdam.
Rotterdam.

D. Rodenburg, Vlielandseweg 121, Pijnacker.
B. Steenbergen, W. de Zwijgerstraat 27, Delft.
W. Stokdijk, Julianastraat 55, Wateringen.
P. Vermaat, Dr. v. d. Brinkstraat 24, Monster.
P. J. Weerdenburg, Dorpsstraat 46, Schipluiden.
R. v. d. Zande, Pr. Hendrikstraat 38, Wateringen.
E. v. Zanten, Maasdijk 53, 's-Gravenzande.
Verder zijn in dienst:
H. N. J. Debets, Choorstraat 67, Monster.
J. de Bloois, Zuidweg 38, Naaldwijk.
Sj. Vriend, Veurse Straatweg 218, Leidschendam.
A. G. A. v. d. Nes, Rederijkerstraat 95, Den Haag.
H. Kooyman, De Sitterlaan 115, Leiden.
L. v. d. Wijden, Groeneweg 28a, 's-Gravenzande.

Veur.
Delft.
Kwintsheul. Tel. 01742 no. 357.
Monster.
Den Hoorn.
Wateringen. Tel. 01742 no. 403.
's-Gravenzande.
Hoofdassistent Ie klas.
Tel. 01749 no. 3332.
Hoofdassistent Westland.
Tel. 01740 no. 4545.
Hoofdassistent Kring.
Hoofdassistent Bloemen- en
Bollenteelt. Tel. 01700-323574
Hoofdassistent Motortechniek.
Assistent fruitteelt open grond.

Op het Proefstation zijn werkzaam:
/. Afdeling Grondonderzoek
Ir. L. J. J. v. d. Kloes,
Ir. J. v. d. Ende,
R. M. Eising,
Jac. P. v. Leeuwen,
Th. Strijbosch,
T. Dijkhuizen,
Mej. M. Hilkemeyer,
P. Hilkemeyer,
Mej. W. Snoek,
8 Laboranten.
II. Plantkundige afdeling.
Ir. IJ. v. Koot,
Ir. A. de Zeeuw,
Mej. W. de Brouwer,
Mej. G. Beekenkamp,
Mej. J. Camfferman,
D. v. Staalduine,
J. H. Groenewegen,
W. den Boer,
Mej. H. Hopman,
8 Laboranten.
III.

Onderwijs.
K. Kievit,
G. Blom,

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

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

Leraar.
Leraar.

IV. Administratie en Technisch personeel.
S. M. v. Guilik,
Administrateur.
G. H. Ordelman,
Kantoorchef.
G. Beerling,
Bibliotheekbeambte.
Mevr. L. E. C. v. Bovene, Tekenares.
J. Jansen,
Fotograaf.
P. Storm,
Amanuensis.
J. v. Cranenburgh,
2e Amanuensis.
5 Schrijfsters en 1 schrijver.
2 Werksters.
V. Tuin.
H. H. v. Holsteijn,
Chef.
M. Mosterd,
Ie knecht.
9 Tuinknechts, 3 leerlingen.

Onderwijs.
De eindles van de Tuinbouwvakschool voor de Westlandse Teelten werd gehouden op
31 Maart. Hierbij kon aan 21 leerlingen het diploma worden uitgereikt, terwijl niemand werd afgewezen.
De nieuwe cursus startte per 1 October 1950 met 21 leerlingen. Aan de cursus 1949/
1951 werden de navolgende vakken gedoceerd door de daarbij vermelde personen.
Fruitteelt,
J. de Bloois, H. N. J. Debets, L. v. d. Wijden.
Groenteteelt,
Sj. Vriend.
Bloementeelt,
Jac. P. v. d. Berg en na diens vertrek A. G. A. v. d. Nes.
Bloembollenteelt,
Jac. P. v. d. Berg en na diens vertrek A. G. A. v. d. Nes.
Plantkunde,
Ir. IJ. v. Koot en K. Kievit.
Plantenziekten,
K. Kievit en G. Blom.
Dierkunde,
Ir. IJ. v. Koot en G. Blom.
Kennis van de grond,
Ir. L. J. J. v. d. Kloes.
Bemestingsleer,
Ir. L. J. J. v. d. Kloes.
Scheikunde,
K. Kievit en G. Blom.
Engels,
G. Blom.
Verwarmingstechniek,
C. Noordanus.
Tuinbouwtechniek,
H. Kooyman.
Kassenbouw,
C. Noordanus.
Van de gelegenheid tot inschrijving van de per 1 October 1950 te beginnen cursus
van de Tuinbouwvakschool voor de Fruitteelt, werd door een te gering aantal personen gebruik gemaakt, zodat deze cursus niet kon starten.
De lascursus blijft de belangstelling trekken. Op 31 Maart 1950 had de eindles plaats
en kon aan 37 leerlingen een getuigschrift worden uitgereikt. De per 1 Oct. 1950
begonnen cursus telt 49 leerlingen, terwijl per 13 December 1950 te Berkel met een
cursus van 18 deelnemers begonnen werd.
De cursussen motortechniek gaan ook steeds door. Er wordt op 5 plaatsen les gegeven met een totaal van 84 leerlingen.
In 1950 werd de lagere tuinbouwschool te Leidschendam geopend. Het totaal aantal
lagere tuinbouwscholen in het ambtsgebied bedraagt momenteel 9.
Het totaal aantal cursisten van 27 Algemene Tuinbouwwintercursussen en 12 cursussen voor volwassenen bedroeg in 1950: 1169.
Hoewel het oorspronkelijk in de bedoeling lag om te trachten per 1 September 1950
met de voorbereidende klasse van de op te richten Rijkstuinbouwschool te beginnen,
kon dit helaas nog niet verwezenlijkt worden. Huisvestings- en andere moeilijkheden
waren oorzaak, dat het startsein nog niet gegeven kon worden. Er is een gegronde
hoop dat in 1951 deze voorbereidende klasse zal kunnen aanvangen.
Gedurende de maanden, dat op de algemene tuinbouwcursussen geen lessen werden
gegeven, werden te Naaldwijk z.g. vacantiecursussen gehouden voor de leerkrachten
van deze cursussen. Deze werden als volgt gegeven.
13, 20 en 26 Mei
10, 17 en 24 Juni
3, 10 en 17 Juli
2, 9 en 16 Sept.

Ir. IJ. v. Koot,
Ir. A. de Zeeuw,
Ir. IJ. v. Koot,
Mej. G. Beekenkamp,

Groeistoffen
Veredeling
Physiologie
Moderne bestrijdingsmiddelen

Publicaties.
De volgende nummers van de serie „Publicaties van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas" zagen in 1950 het licht:
no. 23. Ir. IJ. v. Koot, D. v. Staalduine en Mej. J. Camfferman, Teelt en vruchtzetting
van muskaatdruiven in België,
no. 24. Ir. IJ. v. Koot, De betekenis van het physiologisch onderzoek voor de teelt
van tuinbouwgewassen onder glas.
Verder verscheen in de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen: Hartloosheid en klemhart bij bloemkool door Ir. W. A. Wiebosch, Ir. IJ. v. Koot en Drs. L. E.
van 't Sant.
In de „E.L.T.O.-Serie", een serie leer- en repetitieboekjes voor elementair land- en
tuinbouwonderwijs, verscheen onder no. 28: Ir. J. M. Riemens, Groenteteelt onder glas.
In de vakbladen werden in 1950 de volgende artikelen door onze medewerkers
gepubliceerd:

No. Maand

Schrijver (ster)

Vakblad

Onderwerp

Tomaat.
1. Jan.
2. Jan.

P. A. Kruijk
P. Vermaat

Groenten en fruit
Groenten en fruit

3. Jan.
4. Jan.
5. Febr.

P. A. Kruijk
J. H. Groenewegen
Mj. J. Camfferman

Boer en Tuinder
Boer en Tuinder
Boer en Tuinder

C. Febr.
7. Mrt.

Mj. J. Camfferman
A. Markus

Boer en Tuinder
Boer en Tuinder

8. Apr.

Mj. J. Camfferman

Groenten en fruit

9. Apr.
10. Mei

De Tuinderij

11. Mei

J. H. Groenewegen
Ir. A. de Zeeuw en
J. H. Groenewegen
D. de Ruiter

12. Mei
13. Juni

A. Markus
P. A. Kruijk

Groenten en fruit
Groenten en fruit

14. Juli
15. Aug.

Groenten en fruit
Groenten en fruit

17. Sept.
18. Sept.

D. Rodenburg
P. A. Kruijk en
J. de Bloois
J. H. Groenewegen
en D. de Mos
Idem
Idem

19. Jan.

D. de Mos

Druif.
Groenten en fruit

20. Febr.

R. v. d. Zande

De Tuinderij

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Febr.
Febr.
Febr.
Mrt.
Mrt.
Apr.
Apr.

P. A. Kruijk
D. v. Staalduine
P. A. Kruijk
D. v. Staalduine
D. v. Staalduine
D. v. Staalduine
G. J. Heesen

Groenten
Groenten
Groenten
Groenten
Groenten
Groenten
Groenten

en
en
en
en
en
en
en

fruit
fruit
fruit
fruit
fruit
fruit
fruit

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Apr.
Mei
Juni
Juni
Juli
Juli

P. A. Kruijk
D. v. Staalduine
D. v. Staalduine
M. Q. v. d. Meijs
D. v. Staalduine
D. v. Staalduine

Groenten
Groenten
Groenten
Groenten
Groenten
Groenten

en
en
en
en
en
en

fruit
fruit
fruit
fruit
fruit
fruit

34. Aug.
35. Sept.
36. Nov.

W. den Boer
D. v. Staalduine
D. v. Staalduine

Groenten en fruit
Groenten en fruit
Groenten en fruit

16. Sept.

6

Groenten en fruit
Groenten en fruit

Groenten en fruit
Groenten en fruit
Groenten en fruit

No smoking.
Wenken bij de teelt van stooktomaten.
Tomaten uitplanten.
Tomatenrassenproef 1949.
Hoe kan men het tomatengewas virusvrij houden? I.
Idem II.
Waarmee moeten we rekening
houden bij het poten van tomaten?
Hoe verkrijgt men goede tomaten?
Cultuurhandelingen bij stooktomaten in het voorjaar.
„Meeldauw" bij tomaten.
Enkele zwam- en physiologische ziekten bij tomaten.
De natuurtomatenteelt.
Het tomatengewas in de zomermaanden.
Slaapziekte in tomaten.
Het tomatengewas na de oogst.
Ervaringen bij de teelt van
tomaten. I.
Idem. II.
Idem. III.

Het leiden van jonge druivenbomen.
Hoe kunnen we de cultuur en
de export van druiven verbeteren?
Druivenbomen planten.
De teelt van muskaatdruiven. I
Het enten van druiven.
Muskaatdruiven. II.
Idem. III.
Idem. IV.
Voorjaar in de koude druivenkassen.
Het uitbreken van druiven.
Muskaatdruiven. V.
Idem. VI.
Het bijmesten van druiven.
Muskaatdruiven. VII.
Enkele actuele aspecten van
de druiventeelt.
Kwaad bij druiven.
Muskaatdruiven. VIII.
Idem. IX.

No.

Maand

37.

Nov.

38.

Dec.

39.

Dec.

40.

Dec.

Schrijver (ster)

Vakblad

G. J. Heesen en
P. A. Kruijk
P. A. Kruijk en
G. J. Heesen
D. v. Staalduine

Groenten en fruit
Groenten en fruit
De Tuinderij
Groenten en fruit

P. A. Kruijk en
G. J. Heesen

Onderwerp

Wintermaatregelen rond de
druiventeelt.
Witte druiven? Maar hoe?
De druiventeelt in Zuid-Afrika
bezien door een Westlandse
bril.
Terugblik op de teelt van druiven in 1950.

Perziken en Pruimen.
41. Jan.
42. Mrt.

P. A. Kruijk
J. de Bloois

De Tuinderij
Groenten en fruit

43. Mrt.
44. Mrt.
45. Juni

D. de Mos
P. v. Daalen
Ir. A. de Zeeuw

Groenten en fruit
Groenten en fruit
Groenten en fruit

46. Sept.

D. de Mos

Groenten en fruit

Vervroegen van perziken.
De bijen als bestuivers van onze perziken en pruimen.
De Burbank als bestuiver.
De pruimebladgalmug.
Vruchtontwikkeling bij de perzik.
Perziken na de oogst.

Bessen.
47. Febr. IG. H. M. Bless

I De Tuinderij

De teelt van bessen.

Komkommer.
48. Jan.
49. Mrt.
50. Mrt.

B. Steenbergen en
D. Rodenburg
H. Flinterman

De Tuinderij

Ir. A. de Zeeuw
B. Steenbergen

Groenten en fruit
Groenten en fruit

Sj. Vriend

Groenten en fruit

Groenten en fruit

51. Apr.
52. Mei
J. H. Groenewegen

De Tuinderij

53. Mei
54. Oct.

G. Blom

Groenten en fruit

55. Oct.

H. Flinterman

De Tuinderij

56. Oct.

H. Flinterman

Boer en Tuinder

Komkommerteelt in warenhuizen.
Cultuurzorgen bij de kaskomkommerteelt.
Vruchtvuur bij komkommers.
De snoei van groene komkommers.
Vruchtvuur bij platglaskomkommers.
Ziekten- en beschadigingen op
en aan komkommervruchten.
Welke mogelijkheden biedt belichting van komkommers en
tomaten.
Belichtingsproeven bij kaskomkommers.
Idem.

Meloen.
57. Jan.

W. Stokdijk

Groenten en fruit

58. Febr.

G. H. M. Bless

Groenten en fruit

Meloenen in kassen en warenhuizen.
Rassen, snoei en vruchtzetting
van meloenen onder platglas.

No. Maand

Schrijver (ster)

Onderwerp

Vakblad

Sla.
59. Febr.
60. Mrt.

P. J. Weerdenburg
J. H. Groenewegen

Groenten en fruit
Groenten en fruit

61. Apr.
62. Oct.
63. Nov.

P. J. Weerdenburg
G. Blom
D. de Ruiter

Groenten en fruit
Boer en Tuinder
De Tuinderij

64. Nov.

A. Markus

Groenten en fruit

Het lichten van sla en andijvie.
Hoe voorkomen wij het randen
van sla.
Natuursla.
Het zaaien van sla.
De teelt van sla in koude platglasrijen.
Schimmels, die de slateelt bedreigen.

Andijvie.
65. Febr.

J. H. Groenewegen Groenten en fruit

66. Mrt.

D. Rodenburg

Groenten en fruit

Hoe kan men het doorschieten
van vroege vollegrondsandijvie
voorkomen.
Glasandijvie in het voorjaar.

Spinazie.
67. Febr.

D. v. Staalduine

De Tuinderij

68. Apr.

D. v. Staalduine

Groenten en fruit

69. Nov.

D. v. Staalduine

De Tuinderij

Enige spinazie-ervaringen in
deze winter.
Ervaringen met Reuzen Cavallius.
Vroege spinazieteelt onder glas.

Bloemkool.
70. Febr.

P. A. Kruijk

Groenten en fruit

71. Apr.

G. H. M. Bless

Boer en Tuinder

72. Mei

G. H. M. Bless

De Tuinderij

73. Mei
74. Nov.

L. G. Nederpel
G. H. M. Bless

Groenten en fruit
Boer en Tuinder

Bloemkool uitplanten in de
volle grond.
Een praatje rondom het klemhartenvraagstuk.
De meest voorkomende bloemkoolkwalen.
Knolvoet bij bloemkool.
Enige aspecten van de teelt
van bloemkool.

Spruitkool.
75. Nov.

! Boer en Tuinder

I G. H. M. Bless

De teelt van spruitkool.

Schorseneren.
76. Jan.
77. Jan.
78. Febr.
79. Juni
80. Nov.

W. den Boer en
E. v. Zanten
Mj.G. Beekenkamp
W. den Boer en
E. v. Zanten
Idem
Idem

Groenten en fruit ! Schorseneren. I.
Groenten en fruit
Groenten en fruit

„Knol" bij schorseneren.
Schorseneren. II.

Groenten en fruit
Groenten en fruit

Idem. III.
Idem. TV.

Wortelen.
81. Oct.

! D. v. Staalduine

S De Tuinderij

De teelt van wortelen onder
staand glas.

No. Maand

82. Mrt.
83. Mei
84. Juli

85. Juni
86. Jan.
87. Febr.
88. Febr.
89. Apr.
90. Mei
91. Mei
92. Juni
93. Juni
94. Sept.
95. Sept.

Schrijver (ster)

Aardbeien.
Groenten en fruit

P. A. Kruijk en
R. v. d. Zande
W. Stokdijk

Groenten en fruit

W. Stokdijk en
M. Q. v. d. Meijs

Groenten en fruit
Prei.
I Groenten en fruit

1 E. v. Zanten

Onderwerp

Vakblad

Exportverpakking van aardbeien in 1950.
Korte dagbehandeling aardbeien.
Ervaringen met de aardbeienteelt in kistjes.
De teelt van prei.

Bloemisterij en bolgewassen.
Potplanten (19).
Jac. P. v. d. Berg
Boer en Tuinder
De cultuur van winterbloeiende
Begonia's of Begonia hybriden.
Potplanten (20).
Jac. P . v. d. Berg
Boer en Tuinder
De cultuur van bladbegonia.
Pliofilmverpäkking van bloeVakblad voor de
P. A. Kruijk en
men.
Bloemisterij
R. v. d. Zande
De Bloemisterij
Jac. P. v. d. Berg
Zaaien van Freesia's.
Boer en Tuinder
Potplanten (21).
Jac. P. v. d. Berg
Enkele minder bekende Begoniazaailingen.
Mj. J. Camfferman Vakblad voor de
Virusziekten in Freesia's.
en Jac. P. v.d. Berg
Bloemisterij
Jac. P. v. d. Berg
Potplanten (22).
Boer en Tuinder
De cultuur van cyclamen. I.
Jac. P. V. d. Berg
Boer en Tuinder
Potplanten (23).
De cultuur van cyclamen. II.
Jac. P. v. d. Berg
Potplanten (24).
Boer en Tuinder
Kalanchoé.
Jac. P. v. d. Berg
Boer en Tuinder
Potplanten (25).
Hortensia.
Vollegronds

96. Jan.

L. v. d. Wijden

97. Febr.

L. v. d. Wijden

98. Mei

L. v. d. Wijden

99. Juni

L. v. d. Wijden

100. Oct.

L. v. d. Wijden

fruitteelt.

De Tuinderij
De Tuinderij
De Tuinderij
De Tuinderij
Groenten en fruit

Grond en
101.
102.
103.
104.

Mei
Juni
Juni
Juni

105. Jan.

Ir L.J.J.v.d.
Ir L.J.J.v.d.
Ir L.J.J.v.d.
Ir D.J.J.v.d.

Kloes
Kloes
Kloes
Kloes

I D. v. Staalduine

De aanleg van een fruittuin.
Het vastzetten van vruchtbomen.
Vruchtdunnen en wat er mee
samenhangt.
De techniek van de bespuitingen in de fruitteelt.
Tentoonstelling van verpakt
fruit in Naaldwijk.

grondonderzoek.

Groenten
Groenten
Groenten
Groenten

en
en
en
en

fruit
fruit
fruit
fruit

Onkruidbestrijding.
| Groenten en fruit

Grondonderzoek. I.
Bodemgezondheid en bemesting
Grondonderzoek. II.
Grondonderzoek. III.

Gebruik van Shell W.
winter.

in de

No.

Maand

106.
.107.
108.
109.

Jan.
Jan.
Jan.

110.

Mrt.

111.
112.
113.
114.
115.
116.

Apr.
Apr.
Apr.
Mei
Mei
Mei

117.

Juni

118.

Juni

119.
120.

Schrijver ( s t e r )

Vakblad

Onderwerp

Diversen.
Sj. Vriend
Sj. Vriend
H. K o o y m a n
Mj. G. B e e k e n k a m p
en R. v. d. Z a n d e
P . A. Kruijk

D e Tuinderij
D e Tuinderij
G r o e n t e n en fruit
De F r u i t t e e l t

G r o e n t e n en fruit
D e Tuinderij
G r o e n t e n en fruit
B o e r en T u i n d e r
B o e r en T u i n d e r
G r o e n t e n en fruit

Juni
Juli

D. de Mos
R. v. d. Z a n d e
D. de Mos
R. v. d. Zande
R. v. d. Zande
P . A. Kruijk en
R. v. d. Zande
P . A. Kruijk en
R. v. d. Z a n d e
D. v. S t a a l d u i n e en
G. J . H e e s e n
Idem
P . A. Kruijk

121.
122.

Juli
Sept.

P . A. Kruijk
Ir. A. de Zeeuw

Boer en T u i n d e r
G r o e n t e n en fruit

123.

Nov.

H. Kooyman

G r o e n t e n en f r u i t

Mrt.

G r o e n t e n en fruit

Publ. N . F . O .
D e Tuinderij
D e Tuinderij
Boer en T u i n d e r

Broeimest. I.
Idem. I I .
W a a r o m nog lekkende kranen ?
Ziektebestrijding bij druif, perzik en p r u i m onder g l a s .
E e n puzzle — of de v r a a g „Zou
h e t ook zo k u n n e n ? "
Spint en T h r i p s . I.
P a a s f e e s t — Lentefeest.
Spint en T h r i p s . I I .
W a a r n e m i n g e n en w e n k e n .
Uit h e t W e s t l a n d .
E e n belangrijke w e r k b e s p a r i n g
bij h e t v e r p a k k e n in doosjes.
V e r p a k k i n g v a n z a c h t fruit.
I n d r u k k e n v a n een bezoek a a n
België. I.
Idem. I I .
De bedrijfsschuur op de k w e kerij. I.
Idem. I I .
C o m p o s t e r i n g v a n tuinafval in
de intensieve t u i n b o u w .
H e t b e v e s t i g e n v a n r u i t e n in
k a s s e n en w a r e n h u i z e n .

Financiën.
Vooruitlopend op de goedkeuring van de komende algemene vergadering werd op de
balans een post van f 61.000.— geplaatst voor „Aandelen Coöp. Ver. v/h Verkoopafdeling". Het betreft hier dus het kapitaal + reserve van de voormalige afdeling
Verkoop, welke, ingevolge de officiële scheiding, aangenomen in de algemene vergadering van 7 Juni 1949, werd omgezet in de „Coöp. Ver. v/h Verkoopafdeling
Proeftuin Z.H. Glasdistrict". Zoals bekend mag worden verondersteld, werd dit kapitaal door bedoelde afdeling geheel zelfstandig bijeengebracht, doch krachtens het
voormalige verenigingsverband blijft dit kapitaal, hoewel niet opeisbaar, eigendom
van de ver. „Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas".
Verder blijkt uit de hierna volgende exploitatierekening en balans, dat wij in 1950
weer subsidies mochten ontvangen van het Rijk, de Provincie, het Centraal Bureau
van Tuinbouwveilingen en de A.S.F. Voor deze financiële steun zeggen wij hier hartelijk dank en bevelen onze instelling bij voortduring in Uw belangstelling aan.
De Secretaris-Penningmeester,
N. J. A. VAN DIJK.
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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT
ONDER GLAS TE NAALDWIJK.
BALANS PER 31 DECEMBER 1950.
Schulden:
Bezittingen:
Rijkssubsidie
Crediteuren
7.000.—
Subs. Provincie
3.000.—
Hypotheek
„ A.S.F
1.000.—
Kapitaal
6.000.—
Reserve
„ Centr. Bureau
Voorgeschr. Res. Lab. .
Contributie
4.775.—
Loonbelasting
144.95
Kas
Soc. Lasten
8.513.08
Bank
Waterleiding
3.814.20
Giro
Electriciteit
3.—
Zaden en Broed
Gas
Foto-artikelen
1—
Telefoon
Tuingrond
11.000.—
Belastingen
Bouwgrond
14.951.—
Mededelingen
60.000.—
Gebouwen
10.—
Kassen
5.—
Warenhuizen
1.—
Verwarmingsinstallatie ...
1.—
Waterleiding
1.—
Glas en lijsten
1.—
Matten
1.—
Tuinspoor
9.790.99
Debiteuren
6.000.—
Brandstoffen
1.—
Meststoffen
1.—
Chemicaliën
1.—
Inv. Lab
740.70
Veilingfust
49.—
Te vorderen van personeel
Aandelen Coöp. Ver. v.h.
Verk. Afd. Proeftuin
Z.H. Glasdistrict
„ 61.000.—
Te vorderen onkosten
auto
367.87
ƒ 198.173.79

12

1.617.07
10.000.—
143.211.39
5.136.20
30.800.—
3.269.71
1.376.61
150.—
195.—
150.—
275.—
640.50
1 352.31

ƒ 198.173.79

J. C. BREEMAN,
Geestweg 34.

B. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE.
Naaldwijk, 27 Januari 1951.
Aan het Bestuur van het Proefstation
voor de Groenten- en Fruitteelt onder
Glas te Naaldwijk.

Mijne Heren,
Hierdoor heb ik de eer Uw Bestuur mede te delen, dat de rekening over het boekjaar
1950 van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
door mij werd gecontroleerd.
De eindcontrole vond plaats in aansluiting met de driemaandelijkse kasopnamen en
boekenonderzoek, waarover ik U elk kwartaal rapporteerde. De kasopnamen zijn
geschied op willekeurige data, zonder voorkennis van de Administrateur. Regelmatig werd nagegaan of alle verrichtingen tijdig plaats vonden en kan ik U tot mijn
genoegen berichten, dat de boekhouding met de nodige zorg wordt gevoerd.
De ontvangsten werden op de juiste wijze verantwoord bevonden. Zij werden gecontroleerd aan de hand van de aangehouden duplicaatkwitanties en de afrekeningen
van de Postchèque- en Girodienst en de Bank.
De uitgaven konden worden gestaafd door deugdelijke kwijtingsbewijzen, die voor de
uitbetaling door de Directeur voor accoord werden ondertekend.
Het in de Balans vermelde bedrag ad f 144.95 Kas was in overeenstemming met de
daarop betrekking hebbende boekingen en het saldo van de per 31 December 1950
afgesloten kaskaart. Het saldo tegoed per 31 December ad f 8.513.08 bij de Coöperatieve Boerenleenbank „De Voorschotbank" te Naaldwijk was gelijk aan het bedrag
van het door genoemde instelling afgegeven saldobiljet. Het saldo tegoed bij de Postchèque- en Girodienst ad f 3.814.20 werd eveneens accoord bevonden met het door
deze instelling per 31 December afgegeven afrekenstaatje.
In totaal is als nog te ontvangen subsidies op de Balans gebracht een bedrag groot
f 17.000.—, n.1. het Rijk f 7.000.—, Provincie f 3.000.—, A.S.F, f 1.000.— en het
Centraal Bureau voor de Veilingen in Nederland f 6.000»—. Het laatste bedrag betreft
subsidie over de jaren 1949 en 1950, elk f 3.000.—. De vraag rijst, waarom het laatst
genoemde bedrag nog niet werd ontvangen.
Wegens contributies was per 31 December nog te vorderen f 4.775.—, waarvan in de
maand Januari 1951 reeds f 4.100.— werd ontvangen.
Het bedrag te vorderen van Debiteuren ten bedrage van f 9.790.99 betreft in hoofdzaak nota's voor grondonderzoek, enz. over de laatste drie maanden. De betalingen
lopen regelmatig en hierover zijn geen bijzonderheden te melden.
De diverse voorraden zijn op de Balans gebracht voor het minimale bedrag van f 1.—
per rekening, met uitzondering van de brandstoffen, die gewaardeerd zijn op een
bedrag van f 6.000.—. Deze waardering werd door mij nagegaan en dit bleek aan de
veilige kant te zijn geschied.
Ingevolge besluit van Uw Bestuur is een nieuwe rekening in de Balans opgenomen
n.1. aandelen Coöperatieve Vereniging v/h Verkoopafdeling van de Proeftuin ZuidHollands Glasdistrict U.A. Dit bedrag groot f 61.000.— betreft het kapitaal, dat bij
de splitsing van de beide afdelingen als bezit van de voormalige Proeftuin werd ingebracht. Genoemd bedrag is op de Kapitaalrekening van het Proefstation bijgeboekt.
Betreffende de schulden zij opgemerkt, dat dit in hoofdzaak lopende posten zijn, die
in de loop van 1951 automatisch worden afgewikkeld. Een uitzondering hierop vormt
de rekening Hypotheek o/g, waarvan elk jaar f 400.— wordt afgelost en thans is
gekomen op het betrekkelijk lage bedrag van f 10.000.—.
Voor de rekeningen KAPITAAL en RESERVE wordt verwezen naar de hieronder
gegeven becijfering.
Op de rekening „voorgeschreven reserve Laboratorium" werd wederom uit de exploitatierekening een bijschrijving verricht van f 2.800.—, zodat deze reserve thans
f 30.800— bedraagt.
De rekeningen van Verlies en Winst behoeven m.i. niet allen een aparte toelichting
daar deze vrijwel voor zichzelf spreken.
Een uitzondering meen ik te moeten maken voor de rekening Onkosten tuin, waarop
belangrijk meer is uitgegeven dan werd geraamd. Dit vloeit niet voort uit hogere
gewone uitgaven voor de tuin, doch is veroorzaakt door bijboeking van beduidende
uitgaven, die als kapitaaluitgaven zouden kunnen worden aangemerkt.
Tegenover genoemde rekening staat die van Verrichte diensten, die een ruim overschot ten opzichte van de begroting vertoont.
De Verlies- en Winstrekening sluit met een verlies van f 7.607.58, welk bedrag van
de reserve werd afgeschreven.

Gezien mijn bevindingen gedurende het jaar 1950 en de beoordeling van de Balans
en Verlies- en Winstrekening per 31 December 1950 heb ik mij als boekhoudkundige
met de opstelling hiervan geheel kunnen verenigen en deze ten bewijze daarvan voor
accoord getekend.
Met vrijmoedigheid kan ik dan ook Uw Bestuur — onder kennisneming van de door
mij gedane aantekeningen — voorstellen de jaarstukken goed te keuren zoals deze
U zijn aangeboden.
Tenslotte volgt onderstaand nog een verkorte opstelling van de Balans, waarin de
gunstige financiële positie van Uw Vereniging duidelijk tot uitdrukking komt.

Bezittingen:
Kas, Giro en Bank
Te vorderen subsidies
Diverse vorderingen
Voorraden
Vaste bezittingen
Aandelen Coöperatie

12.472.23
17.000.—
14.982.86
6.747.70
85.971.—
61.000.—

Totaal

ƒ 198.173.79

Schulden:
Kapitaal per 31 December 1949
Bijboeking aandelen Coöperatie

.. ƒ

Reserve per 31 December 1949
Afboeking verlies over 1950
Voorgeschreven reserve „Laboratorium"
Hypotheek o/g
Diverse verplichtingen aan derden
Totaal

82.211.39
61.000.—
ƒ 143.211.39
12.743.78
7.607.58
„ 5.136.20
„ 30.800.—
„ 10.000.—
9.026.20
ƒ 198.173.79

De controleur van de financiële
administratie van het Proefstation
voor de Groenten- en Fruitteelt onder
Glas te Naaldwijk
w.g. JOH. BREEMAN.
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C. WEERSGESTELDHEID.
1. Overzicht.
Winter 191,9—1950.
In December en de eerste helft van Januari was de temperatuur boven normaal, terwijl
vorstnachten vrijwel niet voorkwamen. In de laatste decade van Januari trad een vorstperiode op. De temperatuur bleef toen overdag- ook onder het vriespunt. In Februari
was de temperatuur weer boven normaal. Behalve tijdens de vorstperiode in Januari
en gedurende de periode eind Februari — begin Maart was de neerslag-hoeveelheid
steeds groot. Door het betrekkelijk warme najaar van 1949, gevolgd door de betrekkelijk
zachte winter, was het plantmateriaal, bestemd voor de open grond, vaak te groot
geworden.
Voorjaar 1950.
Met uitzondering van het laatste gedeelte van Maart waren de temperaturen gedurende
het voorjaar lager dan normaal. Nachtvorsten kwamen evenwel practisch niet voor.
Wel verschilde de ene dag vaak sterk in temperatuur met de andere. Waarschijnlijk
is juist hierdoor het vruchtvuur bij komkommers, dat dit jaar in vrij ernstige mate
optrad, bevorderd. Ook kwamen dientengevolge bij de tomaten, vooral bij de Tuckswood typen, in de koppen wel verbrandingsverschijnselen voor.
Zomer 1950.
In Juni was het warm. Feitelijk heerste er de gehele zomer een constant matig hoge
temperatuur. Uitgesproken hitte- of koude perioden kwamen niet voor. In de laatste
decade van Juni was het vochtig. De hierop volgende maanden Juli en Augustus
waren eveneens nat. Vele groentengewassen konden zich onder deze omstandigheden
snel en goed ontwikkelen. Bij bonen b.v. viel het op, dat zij van spint en luis weinig
last hadden. Hierdoor was ook de aantasting door rolmozaiek geringer. Ook werd
de indruk verkregen, dat de koolvlieg dit jaar minder schadelijk optrad dan dit in
de laatste jaren het geval was geweest. Schimmelziekten traden daarentegen wel
sterk op. Bij tomaten kwam op veel bedrijven „meeldauw" en Botrytis voor en bonen
werden meer dan in andere jaren aangetast door vlekziekte.
Najaar 1950.
In September was de temperatuur vrij laag. Ook de derde decade van October was
koud. October was de enige betrekkelijk droge maand van dit najaar. Zowel de zomer
als het najaar waren dus overwegend nat. Bij druiven had dit het optreden van
Botrytis tot gevolg en hierdoor waren meerdere partijen niet voor bewaring in het
koelhuis geschikt.
2. Weerberichtgeving en waarschuwingen voor de tuinbouw.
Evenals in beide voorgaande jaren werd door het verstrekken van wekelijkse, soms
tussentijdse adviezen medegewerkt aan de „Mededelingen voor Land- en Tuinbouw",
die door het K.N.M.I. te De Bilt verzorgd worden.
In verband met de bestrijding van bepaalde ziekten en plagen werden ook dit jaar
weer de z.g.n. waarschuwingskaarten verzonden (zie blz. 40).
3. Vorstschade.
In de 2e helft van Januari trad er een korte periode van matige vorst op, die slechts
plaatselijk schade aanrichtte aan sla, andijvie en spinazie (ras Cavallius Reuzen
Spinazie). De algemene indruk was, dat het „heldere" weer juist bevorderlijk was
voor de groei en ontwikkeling van de gewassen.
Opmerkelijk is dat het gebruik van papier om de gewassen onder glas te beschermen
een steeds grotere vlucht neemt. O.a. bij sla en spinazie werd duidelijk een gunstige
invloed waargenomen. Door de lichte vorst op 27 en 28 October werden alle gewassen
buiten en onder glas vernietigd of beschadigd. Onder glas gingen verloren: tomaten
en bonen (snijbonen bleken gevoeliger dan dubbele bonen en stokprincessen). Bij de
druiven bevroren de bladeren, de bessen leden weinig. Bij de chrysanten onder glas
was er alleen enige schade bij de verst ontwikkelde bloemen. Sla onder platglas vertoonde lichte schade. Op de volle grond werd oogstbare andijvie sterk beschadigd,
jonge andijvie leed geen of weinig schade. Oogstbare bloemkool werd bruin. Opgemerkt kan worden, dat aan het goed afdekken in dit verband grotere aandacht
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geschonken dient te worden. Op de volle grond gingen de chrysanten verloren, de
witte rassen vertoonden de sterkste beschadiging.
4. Nachtvorstschade.
Beschadiging of afvriezen door nachtvorst kwam dit jaar niet voor.
D. GRONDONDERZOEK.
1. Chemisch onderzoek.
Het aantal binnengekomen practijkmonsters bedroeg in I960 6265 tegenover 5162 in
1949, een stijging dus van 1103. Het aantal monsters van de consulentschappen te
Aalsmeer en Amstelveen steeg hierbij van 1021 in 1949 tot 1337 in 1950. Het aantal
monsters bijzonder onderzoek bedroeg dit jaar 673.
In het jaarverslag van 1949 spraken wij de hoop uit, dat in 1950 alle monsters in
3 weken afgewerkt konden worden. Wat het onderzoek betreft, was dit ook het geval.
Dit was vooral mogelijk door de verbetering van de kalibepaling, welke nu aanzienlijk sneller verloopt.
Door de grote stijging van het aantal monsters, die voornamelijk in het najaar plaats
vond, was het toen niet mogelijk de monsters binnen 3 weken van een advies te
voorzien. Gedurende een korte tijd moesten de analyses nog 3 weken blijven liggen
voor het advies geschreven kon worden. Van een klein aantal monsters is de analyse
pas na 7 weken verstuurd. Er wordt nu echter een nieuwe kracht opgeleid voor het
schrijven van adviezen. Zijn de analyses eenmaal klaar, dan moet het advies direct
geschreven kunnen worden, hetgeen dus in 1951 hopelijk het geval zal zijn.
2. Profielonderzoek.
In 1950 werden 150 bedrijven gekarteerd met een oppervlakte van 234 ha. Het aantal
ha gekarteerd in overheidsopdrachten (gemeenten, Landbouwherstel, enz.) bedroeg
dit jaar 269.
Er was nog veel tijd nodig voor het uitwerken van de karteringen van gemeenteuitbreidingsplannen, verricht in 1949. Eén van de hoofdassistenten voor bodemkartering heeft door zijn inschakeling bij bijzonder onderzoek dit jaar practisch niet mee
kunnen werken aan bovengenoemde karteringen.
3. De Morgan—Venemà methode.
Opnieuw kon dit jaar in de practijk bevestigd worden, dat de magnesiumbepaling
succes oplevert. De gevonden analysecijfers kunnen een goede basis leveren voor
het bemestingsadvies. Aangaande de mangaanbepaling is bij het routine onderzoek
opgemerkt, dat het doorspoelen van de grond, evenals het stomen, een merkbare
verhoging van het mangaan cijfer teweeg brengt. Een hoge gloeirest en een te hoog
gehalte aan in water oplosbare voedingsstoffen drukken het mangaancijfer.
Afgezien van de mangaan- en magnesiumbepaling in het routine-onderzoek, werden
in 1950 ± 1400 grondmonsters onderzocht met deze azijnzuurmethode, waarbij ook
het ijzer- en aluminiumgehalte werd bepaald. Aan gewasmonsters werden op dezelfde
wijze volledig onderzocht ± 150 stuks.
4. Tuinbouwbemestingsonderzoek.
Dit onderzoek is niet in de trant van 1948 en 1949 voortgezet in het afgelopen jaar.
Wel is een zo volledig mogelijk grondonderzoek toegepast bij een tomatenrassenproef,
welke is gehouden op 19 bedrijven (zie blz. 35). Zowel profielonderzoek als chemisch
grondonderzoek, volgens Naaldwijk en Groningen, zijn op de 19 gevallen toegepast.
Uit dit onderzoek is wel gebleken, dat vooral de versheid van de grond in nauw
verband staat met de productie van de tomaat. Behalve dat zeer veel andere factoren
een rol spelen in de vroegheid, blijken toch de beste profielen de vroegste opbrengsten
te leveren.
5. Potgrondonderzoek.
Teneinde zowel de afnemers als de leveranciers van handelspotgrond en -compost
voor schade door ondeugdelijke producten zoveel mogelijk te vrijwaren, werd een
vrijwillige controle-regeling met de bedoelde handelaren opgesteld.
Bij deze regelingen worden zowel op de winplaatsen van de afzonderlijke bestanddelen, als bij de menginstallaties, regelmatig monsters getrokken en chemisch en
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physisch op het laboratorium onderzocht. De afnemers kunnen in dit systeem schriftelijk garantie op de afgeleverde producten ontvangen van de handelaren en mede
een controle-monster ter onderzoek naar het Proefstation opzenden. De analysen van
laatstbedoelde monsters moeten overeenstemmen met die van de ontvangen standaardmonsters van de leveranciers.

E. ONDERZOEK IN VERBAND MET ZOUT GIETWATER.
1. Zoutgehalte van het boezem, en polderwater.
Het zoutgehalte van het boezem- en polderwater was dit jaar aanzienlijk beter dan
verleden jaar, hoewel nog lang niet van een ideale toestand gesproken kan worden.
Begin Januari hadden er van de 46 monsterplaatsen slechts 22 een keukenzoutgehalte beneden 0.5 gram per liter, terwijl er 4 een gehalte hadden boven 1 gram
per liter (Haakweg te Hoek van Holland en omgeving van Maassluis). Half Maart
hadden nog slechts 7 plaatsen een gehalte boven 0.5 gram, waarvan alleen de Zuidbuurt boven 1 gram. Daarna stegen de gehalten weer. Op 19 Juni lagen er nog maar
6 plaatsen beneden 0.5 gram [Bergschenhoek, Wippolder, Rotte, Kanaal (Nieuwerkerk a/d IJssel), Leidse Vliet en Veenweg (Nootdorp)], hoewel er slechts 2 boven
1 gram waren. Na deze datum daalden op de meeste plaatsen de gehalten weer.
In de omgeving van Maassluis stegen de cijfers tot ongeveer 11 September, [Weverskade (Maassluis) 4.7, Weverskade (Tol) 1.7, Zuidbuurt 2.6, Bonervliet 1.9 en Oostgaag 0.8] en in de omgeving van Delft tot ongeveer 18 September, (Schie 1.1,
Hoornse Vaart 1.1, Haantje 1.0, Kastanje Wetering 0.8 en Vlaardingse Vaart 0.9).
Op de laatste datum waren er al weer 20 monsterplaatsen beneden 0.5 gram, terwijl
er 5 een gehalte hadden boven 1 gram. In December hadden alle plaatsen een gehalte
beneden 0.5 gram, behalve de Zuidbuurt, welke tussen 0.5 en 1 gram schommelde.
Voor de practijk werden in 1950 ongeveer 300 watermonsters op keukenzout onderzocht.
2. Verzollung door Nortons.
Er werd dit jaar een begin gemaakt met de inventarisatie van de gasbronnen en de
nortons, welke water uit de ondergrond naar boven brengen. Dit water bevat dikwijls
veel keukenzout. Gehalten van 2 gram per liter zijn geen uitzondering. Zelfs zijn al
gehalten van 8 gram waargenomen. In enkele gevallen is de verzoutende invloed van
het dieptewater op de omgevende boezem nagegaan. Deze bleek zeer belangrijk
te zijn. De diepboringen, die midden in het tuinbouwgebied gelegen zijn, vormen het
grootste bezwaar.
3. Invloed van het zoute gietwater in 1950.
Er is dit jaar weinig direct waarneembare schade te rapporteren. De schade aan
de voorjaarsla is beperkt gebleven tot enkele gevallen. Verder kunnen peen en
tomaat nog genoemd worden. Bovengenoemde schade trad op, doordat in 1949 met
te zout water gegoten was.
Proefondervindelijk is gebleken, dat men 10—15 % oogstvermindering niet met het
oog kan waarnemen. Al is er dan ook weinig direct aanwijsbare schade te rapporteren, er trad zeker een stille schade op (zie E 1 1950 en E 2 1949).
F. DRAINAGE EN INFILTRATIE.
1. Onderzoek oxydatie-reductietoestand van de grond.
Draineren op advies van de dienst voor bedrijfsprofielonderzoek heeft in vele gevallen direct zichtbaar succes opgeleverd. Een onderzoek wordt ingezet naar de meetbaarheid van de lucht-waterverhouding in de grond, die dus door ontwatering verbeterd kan worden. Verwacht wordt dat de wortelontwikkeling en -activiteit van veel
tuinbouwgewassen nauw samenhangen met de doorluchting van de grond.
2. Drainage- en infiltratieproef.
Deze is in 1950 opnieuw ingezet, maar in een nieuw warenhuis met tomaten. Er
waren 3 infiltratieobjecten, onderlinge afstand 0.5—1—2 m, alles op 40 cm diepte, en
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twee niet geïnfiltreerde vakken. De infiltratievakken waren tevens gedraineerd op
75 cm diepte; van de twee andere vakken slechts één op dezelfde diepte.
Aan de hand van dagelijkse temperatuur- en waterspanningsmetingen en wekelijkse
bepaling van het vochtgehalte, alles op 30 cm diepte, werd een indruk verkregen over
deze factoren in de diverse vakken.
Uit de vochtbepalingen valt op, dat het niet-gedraineerde vak gemiddeld het droogst
was en de vakken oponderlinge afstand van 0.5en 1 m geïnfiltreerd, het vochtigst. Het
vochtgehalte schommelde op de geïnfiltreerde vakken het sterkst, vermoedelijk mede
onder invloed van de drainerende werking van de infiltratiebuizen na afloop van de
periodieke infiltraties.
De tensiometerwaarnemingen gaven een duidelijk beeld van het verschil in zuigspanning van de grond op het gedraineerde vak en op één van de geïnfiltreerde vakken. In tegenstelling tot de vochtbepalingen, gaven de cijfers over de zuigspanning
juist op de niet geïnfiltreerde vakken de grootste schommelingen.
De temperatuur-schommelingen op dezelfde diepte gemeten, gaven slechts kleine
verschillen tussen geïnfiltreerd en gedraineerd of ongedraineerd.
3. Waterstandenproef in betonnen putten.
Het komend jaar zal een proef opgezet worden in betonnen putten teneinde bij
normale en gelijke mestgiften de invloed van diverse grondwaterstanden op tomaten
na te gaan, welke voorlopig zo constant mogelijk gehouden zullen worden.
G. BEMESTINGSPROEVEN.
1. Proeven met kunstmeststoffen.
a. Druiven.
1. Demonstratieproef.
De bemesting van deze proef is gelijk gebleven aan die van 1949. Doordat de
putten van standplaats veranderd zijn, ze dienen nu als randrijen bij de nieuwe
druivenbemestingsproef, heeft de groep met de basisbemesting een gunstiger
positie ingenomen. Dit jaar heeft, evenals voorgaande jaren, de groep met extra
calcium de hoogste productie geleverd. Extra natrium, mangaan, magnesium en
kalium werkten ongunstig. Meer ijzer, calcium, phosphor en stikstof werkten
gunstig. De extra calciumgift heeft over de jaren 1944—1950 in totaal de
hoogste opbrengst van alle groepen opgeleverd.
2. Proef met opklimmende hoeveelheden phosphorzuur.
Ook dit jaar zijn enkele boompjes in de winter met 5 % zinksulfaat bespoten.
De resultaten hiervan, vergeleken met de onbehandelde objecten, zijn dit jaar
niet merkbaar geweest.
Evenals andere jaren neemt met klimmende phosphorgift de bladverkleuring
toe en treedt veel meer bladverbranding op bij scherp weer.
3. Druivenbemestingsproef.
In de loop van het jaar is een nieuwe druivenbemestingsproef opgezet in betonnen putten, met drie verschillende rassen, n.1. Black Alicante, Frankenthaler
en het proeftuinras Prof. Aberson. De bemesting in deze proef bestaat uit variaties van de stikstof-, de kali- en de magnesiumgift. Van elk der genoemde
elementen komen drie trappen voor, welke in alle onderlinge combinaties op de
3 rassen onderzocht worden. De phosphorgift is constant. Uitgegaan werd van
oogstek.
4. Proef met Muskaatdruif.
In het komende jaar zal in kas 7 na de huidige tomatenbemestingsproef een
oriënterende proef worden opgezet om na te gaan, hoe de Muskaatdruif reageert
op drie verschillende stikstoftrappen, gecombineerd met drie verschillende
kalium-magnesiumverhoudingen. Hierbij zal speciaal worden gelet op de vruchtzetting. Slechts één kant van de kas zal door deze proef in beslag worden genomen. De andere zijde zal benut worden voor een proef met verschillende
druivenonderstammen.
b.
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Perziken.
Reeds in 1949 werd verondersteld, dat de bomen in de putten bij deze proef te lijden

kregen van gebrek aan wortelruimte, waardoor het noodzakelijk werd de proef
in deze opstelling te beëindigen.
Een deel van de bomen is nu in de volle grond in hetzelfde warenhuis uitgeplant,
in Maart, waarbij getracht werd de bomen van de drie hoogste stikstoftrappen,
gecombineerd met die van de drie hoogste kalitrappen aan te houden. De phosphorbemesting zal niet meer gevarieerd worden.
Hoewel niet gemest werd, trad in Juni reeds een sterke verbetering op in de bladkleur van de laagste stikstoftrap. M.h.o. op de onderbreking en eventuele, hierdoor
optredende storingen werden wel bloei- en oogstwaarnemingen verricht, welke
evenwel nog niet aan de nieuwe voedingsomstandigheden zullen zijn aangepast.
c.

Tomaten.
1. Demonstratieproef.
(Zie jaarverslag 1949). Ook dit jaar werden opbrengstgegevens verzameld en
waarnemingen verricht. De groepen zonder stikstofbemesting vertoonden duidelijk gebreksverschijnselen, terwijl de groepen zonder phosphorbemesting reeds
vroeg paarskleuring van het blad te zien gaven. Kaligebrek uitte zich dit jaar
niet zeer duidelijk, evenmin magnesiumgebrek. Het eerste in tegenstelling tot
1949. Veel planten vertoonden bros blad, terwijl bij de magnesium-arme groepen
hierbij in sterke mate gele vlekken op het blad optraden. Mangaangebrek werd
niet waargenomen.
Uit de bepaling van de opbrengst-cijfers bleek, dat de stikstof-arme groepen
weinig geproduceerd hebben, evenals de planten uit de zoute en droog gehouden
groepen. Alleen een bemesting met stikstof kon de opbrengst ook niet tot de
gemiddelde hoogte opvoeren. Het weglaten van een phosphor- en kalibemesting,
afzonderlijk, of in combinatie, gaf eveneens een sterke oogstdepressie. Zonder
magnesium en mangaan was de daling van de opbrengst maar gering.
De proef met dit grondmengsel (zand, molm, arme tuingrond) wordt beëindigd
en komend jaar opnieuw genomen met kwartszand.
2. Tomatenbemestingsproef.
Volgens hetzelfde schema als van de aardbeienbemestingsproef (zie d, 1) is
eveneens in kas 7 een tomatenproef aangezet in betonnen putten met variaties
in stikstof-, kali- en magnesiumgiften. Van elk der elementen zijn drie trappen,
welke in alle combinaties voorkomen. De phosphorgift is constant. Doordat de
proef pas half September is begonnen, was het doel, behalve het nagaan van
de invloed der bemestingstrappen op groei, productie en het optreden van
waterziek, ook te trachten de mogelijkheid van een verlate teelt te onderzoeken.
Grondmengsel: 2 delen Maaszand, 1 deel turfmolm. Tomatenras: Tuck Queen.
Voor deze late teelt werd gebruik gemaakt van hulpmiddelen, zoals suikerbespuiting, kunstbij en groeistofbespuitingen. De proef werd reeds bij de aanvang
doorkruist door een ernstige meeldauwaantasting, terwijl bij de bestrijding daarvan beschadiging opgetreden is.
De proef was bij het einde van het jaar nog niet beëindigd. De hierbij gebruikte
putten zullen grotendeels worden verplaatst naar een koud warenhuis, waar
reeds de druivenbemestingsproeven zijn opgesteld.
Een aantal putten blijven langs de zijden in de kas staan en zullen gebruikt
worden voor een proef met Muskaatdruiven (zie blz. 18).

d.

Aardbeien.
1. Aardbeienbemestingsproef.
Getracht werd door een wiskundig opgezette proef, bevestiging te verkrijgen
van de resultaten van een soortgelijke proef in 1949. Opnieuw werd het aardbeiras Deutsch Evern beproefd op het grondmengsel 1 zand, 5 turfmolm met
alle combinaties van drie stikstof-, drie phosphor- en drie kalitrappen. Cultuurmaatregelen als in 1949. Geoogst werd tot 20 Mei:
4 gr N
8 gr „
12 gr „

Stuks
2781
2691
2917

2 gr P 2 0 5
4 gr „
6 gr „

Stuks
2789
2789
2799

12 gr K 2 0
18 gr „
24 gr „

Stuks
2898
2733
2746
19

Gewicht in gr
4N
12488
8„
12137
12 „
12975

Gewic ht
2P206
4 „
6 „

in gr
±2545
12311
12744

12 K 2 0
18 „
24 „

Gewicht in gr
13094
12219
12287

Er viel hieruit af te leiden, dat de hogere kaligiften de opbrengst drukken wat
aantal betreft en ook wat betreft het geoogste gewicht. Worden de hoogste
opbrengsten van de diverse groepen opgezocht, dan blijkt de gemiddelde bemesting van deze groepen 8 : 4 : 16 te zijn geweest, hetgeen dus vrijwel ligt bij de
combinatie van de middelste bemestingstrappen. Dit is eveneens in overeenstemming met de resultaten van 1949, hoewel toen de phosphor- en kalitrappen
anders gekozen waren.
De proef moest op 20 Mei als zodanig beëindigd worden door het optreden van
de larve van de Taxuskever, waardoor niet de hoge opbrengsten van 1949
werden bereikt. De oogst van de optredende 2e bloei kon hierdoor niet meer
betrouwbaar verwerkt worden.
De putten zijn na afloop van deze proef gebruikt voor een tomatenbemestingsproef (zie blz. 19).
2. Toepassing van de resultaten van de bemestingsproeven
op de teelt van aardbeien in kistjes.
Evenals in 1949 werd opnieuw in 2 soorten kistjes beproefd, of de resultaten
uit de bemestihgsproef van toepassing zijn op de teelt in kistjes met hetzelfde
grondmengsel als in 1949.
De resultaten waren als volgt:
Maat van de kistjes
Gem. opbrengst per plant
50 x 30 x 30 cm.
49.8 gr.
50 x 25 x 18 cm.
41.5 gr.
Hoewel een voordelig verschil voor de grote kistjes op te merken is, ook de
wortelontwikkeling was hierin veel beter, moet als nadeel hiervan de moeilijker
verplaatsbaarheid worden beschouwd. Door te lang staan in de beschaduwde
druivenkas, is een aantasting van botrytis en meeldauw opgetreden, die de oogst
van de 2e bloei nadelig heeft beïnvloed.
e.

Komkommers.
Er is geen proef met dit gewas genomen.

2. Proeven met organisch materiaal.
a. Proeven met huisvuil als broeimest.
In 1950 zijn hiermee geen proeven genomen. Het ligt wel in de bedoeling in de
toekomst aan dit vraagstuk opnieuw aandacht te besteden.
b. Potgrondproef.
In verband met het controle-onderzoek van handelspotgronden (zie blz. 16) werd
met deze producten een oriënterende proef met tomaten opgezet. Behalve deze
potgronden werden ook een aantal nieuwe samengesteld en in de proef opgenomen.
c.
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Tuincompostbereiding.
Regelmatig is, evenals vorig jaar, het tuinafval op de in het jaarverslag 1949
beschreven wijze gecomposteerd. Met speciaal voor compostage met „Knol" en
Fusarium geïnfecteerd materiaal zijn na 1 jaar potproeven genomen met komkommers en tomaten. De compost is zowel gebruikt voor kweekgrond als voor
potgrond. Deze compost is vergeleken met normale kweek- en potgrond.
Zowel na opkweek als na de volledige groeiperiode van de tomatenplanten in
deze zwaar besmette compost, bleken de wortels in het geheel niet aangetast te
zijn door het wortelknobbelaaltje.
De komkommerplanten, in deze zwaar besmette compost opgekweekt, werden
echter op de duur alle aangetast door Fusarium. Van „Knol" was ook bij de
komkommerplanten geen sprake.
Uit deze proeven is dus gebleken, dat door compostage het tomatenwortelknobbelaaltje volledig gedood kan worden, maar dat de Fusariumschimmel haar
infectievermogen blijft behouden.
Deze proef zal in 1951—1952 herhaald worden.

d. Tropische groenbemesters.
#
Van de Tropische Plantentuin te Bogor (Buitenzorg—Indonesië), verkregen we
de volgende tropische groenbemesters.
1. Indigofera sumatrana
3 Pachyrrhizus erosus
2. Calopogonium mucunoides
4. Centrosema pubescens.
Deze werden begin April in kistjes gezaaid en op 12 Juni in tweevoud uitgeplant
in kas 3, die met kersen beplant is. Tevens is lupine als vergelijkende groenbemester in de proef opgenomen. Indigofera is ongeschikt, daar deze struiken
vormt. Calopogonium wordt sterk aangetast door spint. Centrosema pubescens
geeft een zeer goede grondbedekking en levert toch geen hoog gewas; een weinig
last van spint.
Pachyrrhizus geeft ook een goede grondbedekking, heeft groter blad, is iets hoger,
maar heeft practisch geen last van spint.
De twee laatste zijn dan ook verdere beproeving waard als grondbedekker in
fruitkassen.
Voor nateelt van vroege groententeelten in (stook)warenhuizen, zijn deze tropische
groenbemesters minder geschikt, daar deze een vrij lange tijd nodig hebben voor
de ontwikkeling van een maximale hoeveelheid gewas.
Koolzuurontwikkeling.
Eind October 1950 zijn deze groenbemesters in een kas ondergewerkt, waarbij de
hoeveelheid door de grond geproduceerde koolzuur dagelijks vergeleken zal worden
met de hoeveelheden, die de afzonderlijke veldjes leveren, waarin resp. dommest,
tuincompost, stro + bloedmeel en geen organische stof is ondergewerkt.
H. GEWASANALYSE.
1. Onderzoek van het suikergehalte in druiven.
Dit jaar zijn geen speciale proeven genomen met betrekking tot het suikergehalte
van druiven.
2. Bladanalyse van bloemkool.
Van de in 1948—1949 gehouden demonstratieproef met bloemkool (zie jaarverslag
1049) werd blad verzameld en geanalyseerd (zie ook jaarverslag 1946—1947).
Samenstelling blad (milligrammen p. 100gr. droge stof)
Bemesting
NaoO
Gr. N p K M g M n Ca
N
K20
MgO
MnO
CaO
P2O5
13484
1316
4329
231
2.1
1923
1 -— — — — — — 1894
— — — — 4966
5.4
3462
36812
1781
1185
603
3 X
X
3459
X
X
— — 3954
1563
6743
879
8.4
13988
X
5 X
10.4
1375
9435
704
2286
14825
X
X
X
x — 4366
6 X
2599
10442
X
—
4141
1036
7233
452
6.6
7 X
X
X
.— X
2346
1647
814
933
12.5
35626
X
X
4735
8 X
2230
18.9
3882
X
X
X
4371
629
9038
673
9 X —
1652
X
X
1509
7403
330
4.9
2638
X
1591
10 —. X
2618
596
9.6
4053
X
X
X
X 4064
995
9580
11 X
13.2
3290
6348
X
1142
6765
527
12 X
X
X
X X
3766
1371
36782
23.6
X
1003
883
X
4681
806
13 X .— —
30.9
1267
— —
784
610
38245
X
14 X
X
5293
1540
14.2
1791
33291
1879
555
1075
16 Als 6: met keukenzout 4509
2702
13.1
13700
1329
5526
703
17 Als6metzoutgietwater
4401
1067
34.5
3419
8541
7477
1193
18 Als6echter weiniggieten4832
Vande volgendegroepenwerden
stronkengeanalyseerd.

Samenst .stronk( milligrammenp. 100gr. dr.stof)

661
9705
244
1.3
657
302
X
980
9631
— -,—
0.6
650
580
299
3 X
X
417
1037
2478
— — .—.
329
0.9
561
3502
4 X
X
X
974
791
In bovenstaande analysecijfers is de bemesting terug te vinden. Waar bijvoorbeeld
niet met stikstof bemest is, zijn de gehalten daarvan laag. Hetzelfde valt voor de
andere elementen op te merken. Het beeld is echter niet altijd even duidelijk. De
verschillende elementen beïnvloeden elkaar n.1. bij de opname in de plant. Dit blijkt
o
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bijv. aHzeer duidelijk uit de verhouding natrium : kalium. Waar niet met kali bemest
is, is het K 2 0-gehalte laag en het Na 2 0-gehalte hoog. Bij de groepen 16 en 17 is
opzettelijk natrium toegevoegd. Het Na 2 0-gehalte drukt daar het K 2 0-gehalte, bij
16 meer dan 17. Niet tussen elk tweetal elementen is de wederzijdse beïnvloeding zo
groot. Het zou ons echter te ver voeren alle analysecijfers te bespreken. Uit het een
en ander blijkt wel, hoe gecompliceerd het proces van de voedselopname door de
plant en daarmede het bemestingsvraagstuk is.
I. PHAENOLOGISCHE EN KLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN
1. Druiven en perziken.
Daar in 1949 een positieve invloed van de grondsoort op het tijdstip van het uitlopen
der druivenknoppen is gebleken, was het de bedoeling in 1950 deze invloed verder
na te gaan. Door het niet tijdig kunnen verkrijgen van grondthermometers en
geschikte objecten, heeft dit onderzoek niet plaats gehad. Het blijft echter de bedoeling, zodra dit mogelijk is, deze onderzoekingen voort te zetten met als hoofddoel
de bestudering van de vroegheid van de verschillende grondsoorten en profielen.
Bij de perzik zijn dit jaar geen waarnemingen verricht.
2. Bonen.
In samenwerking met Dr Ir J. J. Post van het K.N.M.I. te De Bilt werden wederom
op een aantal plaatsen. (30), over het gehele land verspreid, proefveldjes met stambonen aangelegd om na te gaan, welke invloed het klimaat in de verschillende streken
van ons land heeft op de ontwikkeling van het gewas en de opbrengst.
Door ons werd wederom gezorgd, dat betreffende dit laatste betrouwbare gegevens
verkregen werden, terwijl in De Bilt zal worden nagegaan, welk verband er bestaat
tussen deze gegevens en de klimatologische omstandigheden.
Eind Mei en begin Juni 1950 ontwikkelde het gewas zich in het Zuiden en Oosten
van ons land sneller dan in het Noorden en Westen. Omstreeks half Juni was dit
nog zo, doch het Noorden bleef wat meer in ontwikkeling achter dan het Westen.
Drente en Overijssel kwamen nu meer met het Westen overeen. De ZO. hoek van
het land was het vroegst. Groningen en Friesland het laatst. Later was ook de tendens aanwezig, dat in het Westen de meer zuidelijk gelegen veldjes vroeger waren
dan de noordelijker gelegen veldjes.
3. Bloembollen.
Ook dit jaar werd medewerking verleend bij het landelijk phaenologisch onderzoek
aan bolgewassen door phaenologische waarnemingen aan Crocus, Galanthus en Narcis op hetzelfde perceel te 's-Gravenzande te verzorgen.
4. Fruit bulten.
Eveneens werden door enkele onzer assistenten phaenologische waarnemingen verricht aan fruitgewassen in het kader van het landelijk phaenologisch onderzoek.
5. Vruchtontwikkeling.
a. Perzik en pruim.
Evenals vorig jaar is van 10 vruchten van de perzikrassen Amsden, Peregrine,
Montagne en Sea Eagle gedurende de vruchtontwikkelingsperiode om de 2 à 3
dagen de diameter bepaald. De conclusies van de metingen in 1949 (biz. 24 en
25 van het jaarverslag 1949) zijn in 1950 bevestigd. Nogmaals wordt er op gewezen, dat de vruchten niet onrijp geoogst moeten worden, daar de perzik tot aan
volle rijpheid blijft doorgroeien. In 1950 groeiden de vruchten de laatste twee
weken vóór de pluk van de rassen Amsden, Peregrine, Montagne en Sea Eagle
resp. 30, 23, 28 en 12 %; de laatste week resp. 12, 8, 8 en 5 %.
Hoe vroeger het ras, hoe sneller de groei in het algemeen is, ook in de laatste
weken vóór rijpheid.
Uit metingen van 10 vruchten van de pruimenrassen June Blood, Golden Japan,
Ontario en Utility bleek de vruchtontwikkeling van de Japanse rassen en Ontario
niet in perioden van snelle en langzame groei ingedeeld te kunnen worden. Wel
begonnen de vruchten van het vroegste ras June Blood, vanaf 2 maanden na de
bloei sneller te groeien dan de vruchten van de andere rassen.
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Bij Utility was wel een korte periode van zeer langzame groei te constateren.
Deze duurde ± 8 dagen.
In tegenstelling tot de perzik bleken de vruchten de laatste weken vóór consumptierijpheid veel minder sterk te groeien dan de periode daaraan voorafgaande.
June Blood groeide nog het sterkst. Hoe later het ras, des te minder de groei in
de laatste weken was.
b. Druif.
Bij de druif waren 4 groeistadia te onderscheiden, n.1.
Stadium a: Hierin zwollen de bessen vrij sterk, tot ze een gemiddelde diameter
bezaten van ± 1.5 cm. Dit duurde b.v. bij het vroege ras Prof. Aberson
50 dagen.
b: Gedurende dit stadium zwollen de bessen practisch niet. Ze staan,
zoals men zegt, „op de pit". Dit stadium duurde bij de vroege rassen
Prof. Aberson en Proeftuins Grote Blauwe 20 dagen, bij Golden Champion 25 dagen.
c: Nadat ze „op de pit" gestaan hadden, zwollen de bessen sterk. Dit
duurde bij bovengenoemde rassen ± 20 dagen.
d: Tenslotte zwollen de bessen tot aan rijpheid toe zeer langzaam. Bij
lang laten hangen bestaat zelfs de mogelijkheid tot een weinig
krimpen.
e. Tomaat.
Om een indruk te verkrijgen van de vruchtontwikkeling van de rassen Cromco,
Single Cross en Tuck Queen is van 10 gezette vruchten regelmatig om de 2 à 3
dagen de diameter gemeten.
Alle drie de rassen vertoonden een zeer regelmatige en aan elkaar parallel lopende
groei. Deze groeiperiode duurde ongeveer 2 maanden. De eerste maand was de
groei sterk, maar daarna werd de groei steeds langzamer, zodat tenslotte de
laatste week vóór plukrijpheid de vruchten zeer weinig meer in omvang toenamen.
S.G. Bepaling.
Ras

! Toestand j
v.d. v r u c h t

Single C r o s s

groen
oranje
rood

0.96
1.00
1.04

Cromco

groen
oranje
rood

1.00
1.02
1.04

T u c k Queen

groen
oranje
rood

0.99
1.02
1.02

Uit bovenstaande tabel blijkt voor alle drie rassen, dat hoe rijper de vruchten zijn,
des te hoger het sg. is. Vooral bij Single Cross spreken de cijfers duidelijke taal.
Dit wil dus zeggen, dat een kist met rijpe vruchten meer weegt dan een kist met
onrijpe vruchten.
6. Nachtvorstwaarnemlngen.
In samenwerking met het K.N.M.I. te De Bilt werd een aanvang gemaakt met nachtvorstwaarnemingen bij vroege aardappelen, fruit buiten en perziken en pruimen onder
glas. Er zijn temperatuurwaarnemingen verricht ter hoogte van het gewas (bij buitenfruit ter hoogte van de onderste bloemdragende takken). Daar dit jaar vrijwel geen
nachtvorst optrad, konden nog geen conclusies worden getrokken.
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J. CULTTJURPROEVEN.*
1. Champignonteelt.
In November 1949 is weer met een nieuwe teelt (17e teelt) begonnen. De mest kwam
in 4 gedeelten (mestgroep I, II, III, IV) van paarden van een Naaldwijkse vrachtrijder. Tot de 2e helft van April 1950 werden champignons geoogst. De volgende
proeven zijn genomen met toediening van gips, onderlaag en wijze van afdekking.
Kg gips per
ton mest

25
35
35

Gemiddelde opbrengst in gr./ms
Mestgroep I I Mestgroep II Mestgr. III \ Mestgr. IV \ Mestgr. IV
3575
2500

3550
1850

3800(tuingrond)
5150(mengsel)

3175 (stro)
5100(turfmolm)

8000(dikke
laagdekgr.)
6675 (norm.
laagdekgr.)

Bij de voorgaande teelt gaf 37% kg gips door de mest beter resultaat dan 25 kg.
Hier is juist bij de vergelijking tussen 25 en 35 kg de opbrengst na gebruik van
25 kg hoger. Uit de volgende proeven bleek echter, dat van toediening van 35 kg de
opbrengst ook hoog kan zijn.
De bedden, die van mestgroep III gemaakt zijn, zijn gedeeltelijk met tuingrond, zoals
op de Proeftuin aanwezig is, afgedekt en gedeeltelijk met een mengsel van die tuingrond, zand en turfmolm. Dit mengsel gaf een hogere opbrengst.
Omdat het vochtgehalte van de onderste mest van de grondbedden wel eens te hoog
wordt, wordt meestal stro onder die mest gelegd. Evenals bij de voorgaande teelt,
is stro met turfmolm vergeleken (mestgroep IV). Bij deze teelt werd in tegenstelling
met de 16e teelt de hoogste opbrengst bij gebruik van turfmolm verkregen. Deze
proef zal dus nog eens herhaald moeten worden.
Op andere bedden van mestgroep IV is de dikte van de laag dekgrond verschillend
geweest. Waar de laag iets dikker was dan normaal, werd het meeste geoogst.
2. Vernalisatie bij andijvie.
Door andijvieplanten onder verschillende omstandigheden van temperatuur, daglengte en groeiremming op te kweken, werd getracht om de invloed van deze factoren op het vroegtijdig schieten na te gaan. Daar echter practisch geen schieters zijn
opgetreden, heeft men de invloed van deze factoren niet kunnen vaststellen.
3. Proeven met bloemen en bloembollen.
a. Bewaartemperatuurproef bij verschillende Gladiolenrassen.
Het doel was na te gaan bij welke temperaturen de knollen gedurende een zekere
tijd voor het planten bewaard moeten worden om een zo vroeg mogelijk en goede
bloei te verkrijgen.
De temperaturen werden gekozen aan de hand van de ervaringen van verleden
jaar. Elk ras werd bewaard bij 3 temperaturen, n.1. de temperatuur, die vorig jaar
het beste voldeed en bij temperaturen, die ± 3° C hoger of lager waren. Bij
Amidonette werden dezelfde temperaturen als vorig jaar gebezigd i.v.m. de toen
onduidelijke resultaten. Het ras Hocus Pocus werd dit jaar voor het eerst in de
proef opgenomen. Het werd bewaard bij 17, 23 en 28° C.
De bewaring vond plaats in het Lab. voor Bloembollenonderzoek te Lisse en het
Lab. voor Plantenphysiologie te Wageningen. De controle werd bewaard op de
zolder van de bedrijfsschuur van het Proefstation te Naaldwijk. De resultaten
waren als volgt:
Gl. byzantinus, Gl. Colvillei The Bride, Gl. nanus hybr. Spitfire en Gl. nanus hybr.
Rose Précose gaven bij bewaring bij ± 10° C de vroegste bloei. Bij eerst- en
laatstgenoemd ras waren de resultaten van de bewaring bij 7° C. ongeveer even
goed. Bewaring bij 13° C. gaf steeds iets minder vroege bloei.
Gl. hybr. Allard Pierson gaf, bewaard bij 23° C, de vroegste bloei. Het verschil
was echter gering. Bij Gl. Heraut hybr. Rembrandt waren de verschillen niet
duidelijk.
Voor de proeven betreffend verpakking (zie hoofdstuk N, blz. 38).
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Gl. hybr. Early Pink en Gl. hybr. Acca- Laurentia gaven kennelijk na een bewaring bij 28° C. de vroegste bloei. De verschillen met de controle waren zeer
belangrijk.
Bij Gl. hybr. Amidonette waren de verschillen dit jaar ook zeer gering, zodat de
conclusie getrokken moet worden, dat dit ras ongevoelig is voor temperatuurbehandeling.
Gl. hybr. Hocus Pocus gaf bij 28° C. duidelijk de vroegste bloei. Het aantal bloemen per aar was echter minder evenals bij Acca Laurentia.
b. Proef met wisselende bewaartemperatuur bij Gladiolen.
Het doel was na te gaan, of een bewaring bij aanvankelijk hoge en later lage
temperaturen een grotere vervroeging van de bloei kan geven dan bewaring bij
constante temperatuur.
Gekozen werden byzantinus en Gl. hybr. Allard Pierson, die resp. na bewaring
bij ± 10 en 23° C. in vorige proeven het vroegste bloeiden.
Resultaten:
Bij Gl. byzantinus gaf wisselende temperatuur steeds een minder vroege bloei dan
bewaring bij ± 10° C. De beste kwaliteit bloemen werd verkregen bij 7 weken
bewaring bij 20° C , gevolgd door 6 weken ± 10° C. Deze groep gaf ook het
grootste aantal bloemstengels, terwijl de bloei niet veel later viel.
Bij Gl. hybr. Allard Pierson waren de verschillen gering. Bewaring bij 28° C.
gaf wel de vroegste bloei; doch niet de beste.
De beste kwaliteit werd verkregen bij een bewaring gedurende 12 weken bij 20° C.
of 8 weken bij 20° C , gevolgd door 4 weken bij ± 10° C.
c. Bewaartemperatuurproef met Ixia's.
Het doel was na te gaan, of door het geven van een bepaalde temperatuur vóór
de planttijd, de bloeitijd van Ixia's is te beïnvloeden.
Er werd gebruik gemaakt van 2 rassen: Nelsonii en Venus.
De temperatuurbehandeling werd gegeven van 1 Augustus—15 October. Voor
beide rassen werden de volgende temperaturen aangehouden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Van 1 Aug.—15 Oct.
Van 1 Aug.—15 Oct.
Van 1 Aug.—26 Sept.
Van 1 Aug.—26 Sept.
Van 1 Aug.—12 Sept.
Van 1 Aug.—12 Sept.
Contrôle.

27°
20°
20°
27°
20°
27°

C.
C.
C, van
C., van
C, van
C, van

26 Sept.—15 Oct. 9°
26 Sept.—15 Oct. 13°
12 Sept.—15 Oct. 9°
12 Sept.—15 Oct. 13°

C.
C.
C.
C.

De temperatuurbehandeling werd gegeven op het Lab. voor Bloembollenonderzoek
te Lisse en het Lab. voor Plantenphysiologie te Wageningen. De controlegroepen
werden bewaard in de bedrijfsschuur van het Proefstation te Naaldwijk.
Resultaten.
Het bloeitijdstip bij Ixia's bleek enigszins te beïnvloeden door het geven van een
bepaalde temperatuur vóór het planten. Bij deze proef gaf een behandeling van
6 weken 20° C., gevolgd door 5 weken 9° C. (no. 5) de vroegste bloei. De vervroeging bedroeg 7—9 dagen. De kwaliteit was bovendien zeer goed. Bij Nelsonii
gaf deze behandeling verreweg het grootste aantal bloemen per aar. Bij Venus
was dit het geval bij een behandeling van 8 weken 20° C., gevolgd door 3 weken
9° C. Bewaring bij 27° C. heeft de bloei verlaat.
d. Geschiktheid van verschillende Ixiarassen voor de teelt onder glas.
Ook dit jaar werd een proef opgezet met een groot aantal Ixiarassen om na te
gaan, welke van deze geschikt zijn voor de teelt onder glas. Door een zeer sterke
Fusarium-aantasting konden vele rassen niet goed beoordeeld worden.
Niettemin kon worden vastgesteld, dat t.a.v. stevigheid van gewas en bloemstengel de rassen Carmin Beauty, Jany, Rose Queen, Willy, Jason, Cerus, Dido, Agamemnon en L'Innation niet voldeden.
Het ras Crateroides majos bleef te kort, terwijl de rassen Carmin Beauty en Jany
te weinig bloemen per aar gaven. Het ras Cerus bleek niet voldoende houdbaar.
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e. Geschiktheid van verschillende Ranonkelrassen voor de teelt onder glas.
Daar verleden jaar bij een oriënterende proef met een 4-tal rassen gebleken is,
dat Ranonkels inderdaad mogelijkheden bieden voor cultuur onder glas, werd dit
jaar een proef opgezet met een 20-tal rassen.
Geplant werd op 3 Oct. 1949. De kas werd vorstvrij gehouden. Tijdens de cultuur
bleek dat, hoewel de grond was doorgespoeld, de planten op een gegeven moment
een sterke groeiremming vertoonden door het hoge NaCl-gehalte van de grond.
Na watergeven trad wel een groeiverbetering op, doch de Ranonkel blijkt dermate
gevoelig, dat het eindresultaat zeer tegenviel. De resultaten waren daardoor minder betrouwbaar.
Alle rassen hadden bovendien veel te lijden van Botrytis (smeul). Mogelijk is
dit door later te planten, waardoor de bladontwikkeling later begint, te voorkomen, daar in de maanden December—Januari het wegsmeulen het sterkst optrad.
Sommige rassen werden door „het Wit" aangetast, vooral die, welke onder lekplaatsen stonden.
Licht stuiven met zwavel gaf een uitstekende bestrijding. Over het algemeen
bloeiden de Turkse ranonkels het vroegst, gevolgd door de Perzische. De vroegste
oogstdatum was 6 Maart; de laatste bloemen werden op 12 April gesneden.
4. Proeven met belichting en sulkerbespuiting.
a.

Suikerbespuiting.
Voor deze bespuitingen wordt een 10 % suikeroplossing (sucrose) gebruikt, waaraan 0.025 % sulfanilamide en 0.1 à 0.2 % uitvloeier is toegevoegd. De bespuiting
geschiedt bij donker weer 2 x per week, met behulp van een pulverisator, totdat
de bladeren geheel vochtig zijn. Bij jonge plantjes moet men oppassen voor verbranding. Alleen bij donker weer spuiten. Breekt na een bespuiting de zon door,
dan moeten de planten nagebroesd worden, om de eventueel nog op het blad aanwezige suiker weer op te lossen. Ook kan gedenatureerde suiker voor de bespuitingen gebruikt worden. De toegevoegde hoeveelheid van het denaturatiemiddel
verschilt echter wel eens iets en daarom moet er op gelet worden, dat deze suiker
niet te blauw van kleur is, daar anders bij jonge plantjes kans op beschadiging
bestaat.

b. Belichting op tomaten bij verschillende temperatuur en voeding.
In een proef werd de invloed van de temperatuur-lichtverhouding op de trosvertakking, vroegheid en totaal opbrengst van tomaten nagegaan, waarbij tevens de
invloed van de N :K verhouding op het resultaat van de belichting werd bepaald.
Er zijn zowel hogedrukkwiklampen als T-L buizen gebruikt. De belichting heeft
± 2 % maand geduurd. Door onvoldoende spanning van het net hebben de lampen
echter zeer onregelmatig gebrand, vooral de hogedrukkwiklamp, hetgeen het
resultaat ongetwijfeld nadelig zal hebben beïnvloed. Speciaal bij de warm opgekweekte planten, waarbij, terwijl de lamp niet brandde, de hoge temperatuur gehandhaafd bleef, bleek dit duidelijk. De trossen waren bij de belichte planten iets
sterker vertakt. Door belichting met T-L buizen viel de oogst aanzienlijk vroeger: gedurende de eerste 3 weken werd 55 % meer geoogst, dan van de controle.
Kwik koud gaf eveneens nog een gunstig resultaat (40 % meer dan controle koud).
De totaal opbrengst was bij de planten, die met T-L buizen belicht waren het
hoogst (14 % hoger, dan bij de controle-planten).
De invloed van de temperatuur en de voeding op het. resultaat van de belichting
kon door het onregelmatig branden van de lampen niet goed worden vastgesteld.
c. Belichting en suikerbespuiting op tomaten in de practijk.
Op enkele bedrijven zijn belichtingsproeven genomen. Hiervoor werden hogedrukkwiklampen gebruikt. Waarnemingen zijn verricht bij planten, die ongeveer midden onder de lamp stonden (belichtingssterkte 1000—1500 lux) en bij planten, die
± 1.50 m uit de lamp stonden (belichtingssterkte 300—400 lux). Tijdens de opkweek waren reeds mooie verschillen te zien n.1. steviger planten, donkerder blad
en sterker ontwikkeld wortelgestel. De vruchtzetting werd door de belichting
iets verbeterd, terwijl de virusaantasting minder was. De opbrengst werd sterk
vervroegd. Door de planten tot het uitplanten te belichten, werd de eerste 5 weken
van de oogst 30 % meer geoogst, dan van de controle-planten. Bij planten, belicht
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tot het oppotten, varieerde de meeropbrengst in de eerste 5 weken van 15 tot 20 %.
Door deze planten na het oppotten tot het uitplanten te bespuiten met een 10 %
suikeroplossing, waaraan 0.025 % sulfanilamide en 0.1 % uitvloeier was toegevoegd, werd een evengoed resultaat verkregen als bij belichting tot het uitplanten.
d. Belichting en suikerbespuiting op komkommers in de practijk.
Bij deze proef is de invloed van belichting, tijdens de opkweek met verschillende
typen lampen op de vroegheid en totaal opbrengst van komkommers nagegaan.
Hierbij werden gebruikt een hogedrukkwiklamp H.O 2000, midden onder de lamp
1000—1500 lux en 1.50 m uit de lamp 300—400 lux en T-L buizen.
De beste resultaten werden met de hogedrukkwiklamp verkregen, hoewel de
resultaten bij de T-L buizen niet veel minder waren. Er werden 11 à 12 vruchten
meer per plant gesneden. Ook de sortering werd door de belichting sterk verbeterd. Een belichting van 300 à 400 lux is dus wel ongeveer voldoende voor jonge
komkommerplantjes. De vervroegende werking van de belichting is niet groot
geweest, alleen bij de belichtingssterkte van 1000 lux was de vervroegende werking
wel zeer duidelijk merkbaar. Op 1 April hadden de planten, die van onder de
hogedrukkwiklamp vandaan waren gekomen, gemiddeld 5 vruchten meer geproduceerd dan de contrôle.
Behalve om de lagere aanschaffingskosten en de gemakkelijker werkwijze, is de
hogedrukkwiklamp dus ook om deze reden te prefereren.
Door na het uitpoten de belichte planten met een suikeroplossing te bespuiten,
werd nog een vermeerdering van de opbrengst met bijna 3 vruchten per plant
verkregen. Deze werden voornamelijk in de eerste 4 weken van de oogst gesneden.
Doorbelichting na het uitplanten werkte daarentegen vertragend op bloemvorming
en op de oogst. Zowel door suikerbespuiting als doorbelichting werd de sortering
verbeterd.
e. Belichting en suikerbespuiting op sla.
Getracht wordt door middel van suikerbespuitingen en belichting de kropvorming
van sla, opgekweekt in de donkere winterperiode, te bevorderen. De bespuitingen
gaven echter tot nu toe ongunstige resultaten. De planten bleven klein en de
bladeren vaak te smal. Onderzocht wordt of de oorzaak gelegen is in de toegevoegde sulfanilamide, die een groeiremming kan veroorzaken, of in de suiker
waarvan de werking vergelijkbaar is met rood licht (beide verhogen alleen de
hoeveelheid assimilaten). Uit onderzoekingen van Dr. van Veen te Eindhoven is
n.1. gebleken, dat voor de kropvorming van sla veel blauw licht nodig is. Daar
het spectrum van de hogedrukkwiklamp veel blauwe stralen bevat, werd een
proef begonnen, waarbij deze lamp gebruikt wordt voor de belichting van slaplanten.
f. Belichting van chrysanten i.v.m. verlating van de bloei.
Ook dit jaar werden weer belichtingsproeven genomen teneinde te komen tot een
goede bloei voor Kerstmis. Er werd gewerkt met dezelfde rassen als het
vorige jaar.
•
Bij vorige proeven was het opgevallen, dat de oogstperiode bij de belichte percelen
vaak zeer lang gerekt was. Bij het gebruik van T-L buizen was dit niet het geval.
Men kreeg de indruk, dat bij het gebruik van gloeilampen de planten aan de rand
van de percelen onvoldoende licht ontvingen en daardoor belangrijk vroeger bloeiden dan de planten midden onder de lampen.
De proeven van dit jaar hadden daarom vooral tot doel na te gaan bij welk minimum aan lichtsterkte en belichtingsduur nog goede resultaten konden bereikt
worden. In het algemeen kunnen de volgende punten worden geconstateerd:
1. Naarmate het ras vroeger bloeit, dient men de belichtingsperiode vroeger in
- -het seizoen te doen aanvangen.
2. De belichting moet dan over een langere periode worden volgehouden en de
lichtsterkte moet groter zijn.
Bij Blanche de Poitou zal de belichting reeds vóór 15 Augustus moeten aanvangen, anders krijgt men last van schutbladvorming i.p.v. normale loofbladeren.
Om dezelfde reden zal de belichting bij Little America nog vóór 1 September
moeten aanvangen. Bij Deuil Louis de Barthou en Louis Germ is 1 September als
aanvangsdatum vroeg genoeg. Om de randplanten voldoende te verlaten, waren
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voor vakjes van 3.30 x 1.20 m bij Blanche de Poitou 2 gloeilampen van elk 75
Watt nodig (dit is samen een liehthoeveelheid van 200 decalumen). Voor Little
America waren 3 gloeilampen nodig van elk 40 Watt (samen 150 decalumen).
Bij de groep, op de zelfde wijze belicht met 1 T-L buis, waren de beide uiteinden
van het vakje niet voldoende verlaat, daar het vakje kennelijk te lang was om
door 1 T-L buis over de volle lengte gelijkmatig te kunnen worden belicht.
Bij Deuil Louis de Barthou was het door een vrij sterke virusaantasting niet
mogelijk om een betrouwbare conclusie te trekken. Twee gloeilampen van elk
40 Watt (samen 100 decalumen) gaven echter waarschijnlijk reeds een voldoende
gelijkmatig gewas.
Louis Germ heeft eveneens slechts een zwakke belichting nodig. Een belichting
van 1 Sept.—24 Sept. van 2300—0.45 met 2 gloeilampen van elk 40 Watt (samen
100 decalumen) was reeds voldoende.
Lampen, geschikt voor kunstbelichting.
Behalve de reeds bekende T-L buizen van 40 Watt en de hogedrukkwiklamp HO
2000 zijn thans ook andere lampen, geschikt voor plantenbestraling te verkrijgen.
Hieronder volgt een overzicht met enkele bijzonderheden van deze lampen.

Lamp

H02ooo
HOJOOOL

TL 40 W. daglicht ...
TL 65 W. daglicht ...
Am. TL 40 W. daglicht!
Am. TL 100 W. daglicht

Stroom-; Lichtverbruik I hoeveelin
heid in
Watts ! lumen
450
252
40
65
40
100

20000
8700
1900
3000
2000
4100

Prijs

Aantal
branduren

Lamp

Voorschakel
apparaat

2000
2000
3000
3000
7500
7500

ff 4 0 . ,,30—
,, 6—
,, 8—
6—
,,16—

f 37—
„ 29—

Condensator

f 42—
„ 24—
f 24—
„ 28.50
„ 16—
„ 57.50

De hogedrukkwiklamp HO 1000 L, die een oppervlakte van ± 5 m2 kan bestralen
en dezelfde spectrale samenstelling heeft als de H020oo» k a n misschien gebruikt
worden in de enkele komkommerkas, waar bij gebruik van de HO 2000 juist het
sterkste licht in het pad valt. Proeven zullen nog moeten uitwijzen of de duurdere
aanschaf en de door de lagere ophanging ongelijkmatige lichtverdeling van deze
lamp, opwegen tegen het lichtverlies van de H02ooo i n n e t P a d De beide laatstgenoemde lampen waren van Amerikaans fabrikaat. Zij zouden
een belangrijk hoger aantal branduren bezitten. Bij de grotere typen T-L buizen
wegen de bezwaren van hogere aanschaffingskosten en schaduw overdag wel wat
minder zwaar, doch vooralsnog prefereerden wij de hogedrukkwiklamp H0 200 o5. Zaadonderzpek.
a. Droging en ontsmetting van tomatenzaad.
Uit vroeger onderzoek was gebleken, dat droging van vers gewonnen tomatenzaad heel goed gecombineerd kan worden met een ontsmetting door hoge temperatuurbehandeling. In de practijk hebben zich echter gevallen voorgedaan, waarbij
na een warme luchtbehandeling van vers gewonnen tomatenzaad, de kiemkracht
te wensen overliet. Dit was voor ons aanleiding het onderzoek van de gevoeligheid
van tomatenzaad voor hoge temperaturen te hervatten.
Hierbij is gebleken, dat de gevoeligheid voor hoge temperaturen inderdaad afhankelijk is van het vochtgehalte van het zaad, zodat „oud zaad" hogere temperaturen kan verdragen dan vers gewonnen, nog niet gedroogd zaad. Toch wléek de
kiemkracht van dit vers gewonnen zaad in 't algemeen pas nadelig' beïnvloed te
worden door een sterkere verhitting dan b.v. gedurende 10 minuten tot 55° C.
of 1 uur tot 52%° C. De door ons geadviseerde behandeling van enkele uren
42% tot 45° C. werd steeds zonder enig nadeel verdragen.
In de practijk is het echter moeilijk om in een grote ruimte een gelijkmatige temperatuursverdeling te verkrijgen. Vlak boven de verwarmingsbuizen en in het
midden van de verwarmde tabletten bleek de temperatuur by controle onzerzijds
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soms wel ± 5 ° hoger te zijn, dan in andere gedeelten van dezelfde ruimte, waar
het zaad gedroogd werd. De beschadiging zal dus hoogst waarschijnlijk moeten
worden toegeschreven aan het plaatselijk te hoog stijgen van de temperatuur.
b. Kiemkrachtbepaling van Freesia-zaad.
Uit enkele proefjes om, met 2.3.5. triphenyltetrazoliumchloride, de kiemkracht van
Freesia-zaad te bepalen, bleek dat dezelfde methode als bij Na.-biseleniet gevolgd
kon worden.
De Preesia-zaden worden daartoe iets aangevijld en gedurende 2 x 24 uur ondergedompeld in 0.2 % triphenyltetrazoliumchloride. Daarna kan uit de mate van
roodkleuring van de kiempjes de kiemkracht worden afgeleid.
c. Embryocultuur van pruimen- en perzikzaden.
Dit onderzoek heeft in 1950 stagnatie ondervonden, doch zal worden voortgezet.
d. Winning en bewaring van zaad van Cucurbita ficifolia.
Vergeleken werden de normale wijze van zaadwinnen en het winnen met behulp
van zoutzuur. Reeds vorig jaar werd vermeld, dat bij gebruik van 4 % zoutzuur
de zaadwinning gemakkelijker ging. Het zoutzuur moet men dan echter gedurende een uur minstens, laten inwerken.
Naarmate men een hoger percentage zoutzuur bezigt en dit langer laat inwerken,
wordt de kiemkracht aanvankelijk sterker geremd. Na verloop van tijd trad echter een volledig herstel van de kiemkracht op.
Bij zaad van drie jaar oud bleek de kiemkracht nog goed te zijn, doch de kiemenergie was aanzienlijk minder. Naarmate het zaad langer in de vruchten was
bewaard (bij kamertemperatuur) liep de kiemkracht enige tijd, nadat de zaden
uit de vrucht waren gehaald, sneller en hoger op. Werd het zaad, nadat het gewonnen was, warm bewaard, dan nam de kiemkracht sneller toe dan wanneer het
koud werd bewaard. Naarmate de kiemkracht beter was, was ook de kiemenergie
beter.
6. Proeven met komkommer- en meloenonderstammen.
a. Zaadteelt van Cucurbita ficifolia.
Deze werd dit jaar op dezelfde wijze uitgevoerd als vorig jaar. Nagegaan wordt
nog, of het vroeger oogsten (normaal geschiedde dit in Oct.) en het vroeger blootstellen van de vruchten aan kamertemperatuur niet beter is dan het lang aan
de planten laten liggen van de vruchten.
b. Nieuwe methode om komkommers te enten op Cucurbita ficifolia.
Het blijkt, dat de enting van komkommers op Cucurbita ficifolia zich steeds
verder ontwikkelt. Dit jaar werd in de practijk op grote schaal de afzuigenting
in het kiemplantstadium toegepast. De hypocotyle stengel van de onderstam
wordt hierbij schuin naar beneden en de hypocotyle stengel van de komkommer
schuin naar boven ingesneden, waarna de beide insnijdingen in elkaar geschoven
worden. Nadat de entplaats met een loodbandje omwikkeld is, worden de aldus
aan elkaar bevestigde planten samen in een pot gepoot. Doordat beide planten
in het bezit van eigen wortels blijven, is dubbel glas niet nodig. ± Tien dagen
nadat de enting plaats heeft gehad, zijn onderstam en komkommer voldoende
vergroeid en kan de komkommer direct onder de entplaats worden afgesneden.
Aan de onderstam houdt men boven de entplaats nog een paar bladeren.
Het voordeel van deze entmethode is, dat het gebruik van dubbel glas niet nodig
is en de kwaliteit van de geënte planten hierdoor meestal beter is. Een ander
voordeel is, dat de enting in een jong stadium kan plaats vinden, waardoor minder
tijd en ruimte nodig is om het voor enting benodigde materiaal op te kweken.
Het gunstigste stadium is, als zowel onderstam als ent een harteblad hebben ter
grootte van een cent.
c. Enting van meloenen op diverse onderstammen.
In aansluiting op het onderzoek van vorig jaar werd dit jaar een proef opgezet
met suikermeloen, geënt op drie verschillende onderstammen n.1. C. ficifolia,
C. Maxima en Sierkalebas Vellekoop. Op Sierkalebas Vellekoop werden ook nog
een aantal Oranje ananas uitgezet. Bij alle series werd een scheut met bladeren
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aan de onderstam aangehouden. Aanvankelijk werd bij de ene helft van de planten
een korte en bij de andere helft een lange scheut aangehouden. Uit de aldus opgezette proef konden de volgende conclusies worden getrokken.
Ie. De meloenen groeiden het best, als van de totale hoeveelheid blad 1/4 gedeelte
onderstamblad was. D.w.z. dat als aan een plant zes normale meloenenbladeren
aanwezig waren er tevens twee goede onderstambladeren aanwezig moesten
zijn en dat als het raam volgroeid was, ± 1/4 van dit raam door onderstamblad moest worden ingenomen. Werd bij een jonge plant aanzienlijk meer blad
aan de onderstam gehouden, dan overgroeide de onderstam de ent. Werd minder blad aangehouden (ook later) dan vertoonde de plant vaak een onvoldoende groei. Bij planten waar door verbranding te weinig onderstamblad overschoot,
stierven de planten geheel af.
2e.Het blad van de onderstammen verbrandde veel gemakkelijker, dan dat van de
meloenen. Het zal daarom aanbeveling verdienen, de scheut aan de onderstam
naar de ribbe en niet omhoog te leiden. Hier is het verbrandingsgevaar kleiner
en tevens is het gemakkelijker, omdat aan de onderstamscheut meer gesnoeid
moet worden dan aan de meloen.
3e.Van bij de suikermeloen gebruikte onderstammen voldeed Sierkalebas Vellekoop het beste. C. ficifolia het minst. Bij eenzelfde geringe hoeveelheid onderstamblad vond bij C. ficifolia sneller afsterving plaats dan bij de Sierkalebas
Vellekoop.
4e. Op Sierkalebas Vellekoop voldeed Oranje ananas nog weer beter, dan de suikermeloen. Bij eenzelfde hoeveelheid onderstamblad vertoonde dit ras steeds een
wat sterkere groei dan de suikermeloen.
7. Teeltwijze van druiven.
Teeltwijze en vruchtzetting
Muskaatdruiven.
Door proeven op het Proefstation en op diverse bedrijven en waarnemingen in
binnen- en buitenland is ook dit jaar ons inzicht in deze teelt verdiept en verbreed. De reeds opgedane ervaringen van voorgaande jaren (zie jaarverslagen
1948 en 1949) werden dit jaar weer bevestigd. In de practijk blijkt dan ook, dat
de teelt de laatste jaren oogstzekerder geworden is, hetgeen zich uit in een betere
vruchtzetting en kwaliteit. Dit heeft tot gevolg dat dit ras meer wordt aangeplant.
Proeven op het Proefstation.
In een stookkas werden direct vóór de bloei alle scheuten en zijscheutjes getopt.
Hiervan werd verwacht, dat de assimilaten meer dan anders naar de trossen
geleid zouden worden. Bovendien werd van grote trossen de punt weggenomen.
Tijdens de bloei werd de relatieve luchtvochtigheid constant boven 70 % gehouden. Daartoe moest tijdens een zonnige periode op deze lichte zavelgrond practisch dagelijks gebroesd worden. De zetting was prima, zelfs bij het ras Canon
Hall, dat in 't algemeen nog moeilijker zet dan Muskaat.
Er werd nog geen verschil waargenomen tussen de vakken, waarop organische
(rotte) mest en die, waar uitsluitend kunstmest toegediend was. In navolging
van België werd proefsgewijze plaatselijk de afstand tussen draad en glas vergroot. De temperatuur steeg hierdoor minder hoog, hetgeen waarschijnlijk door
een betere luchtcirculatie tussen bladeren en glas veroorzaakt is.
Proeven in de practijk.
Op enkele bedrijven werden in koude kassen proeven genomen, teneinde de invloed
van het scheuten toppen en trossen dunnen vóór de bloei (aan elke scheut niet
meer dan 1 tros) en het gordelen van de scheuten na te gaan. Scheuten toppen en
trossen dunnen gaven steeds gunstiger resultaten. De combinatie van trossen dunnen
en scheuten toppen bleek vooral zeer gunstig te zijn. Hierbij was de zetting ± 40 %
beter, dan bij onbehandeld. Het gordelen van de scheuten voldeed niet, omdat
deze hierdoor gemakkelijk kunnen breken; bovendien kost het tamelijk veel werk.
Waarnemingen.
Kwekers, die proefgewijze bovengenoemde maatregelen toepasten, waren zeer
enthousiast over de mogelijkheden, die hierin schuilen om een betere vruchtzetting
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te verkrijgen. Evenals op het Proefstation bleek in de practijk de combinatie
„hoge temperatuur en vochtige lucht" tijdens de bloei beter te voldoen dan „hoge
temperatuur en droge lucht".
Doordat dit jaar geen grote temperatuursschommelingen optraden, werd niet veel
hinder ondervonden van trosverbranding en lamsteligheid.
Het verdient aanbeveling om in koude kassen een lichte verwarming aan te leggen, om hierdoor tijdens ongunstig (nat) weer in staat te zijn te kunnen stoken.
Hierdoor zal men de oogstzekerheid vergroten en de kwaliteit verbeteren (zie ook
blz. 46). Ook zal men hierdoor in staat zijn om later te kunnen oogsten, hetgeen
de laatste jaren voordelig blijkt te zijn.
b. Gordelen bij druiven.
In navolging van literatuurgegevens werd dit jaar bij een drietal rassen een
proefje genomen, om door middel van gordelen van de scheuten onder de trossen,
te trachten vervroeging van de oogst en grotere bessen te verkrijgen. Waarschijnlijk was het tijdstip waarop het gordelen geschiedde aan de late kant (± 6 weken
vóór de oogst). Er werden althans geen resultaten bereikt.
8. Teeltwijze van tomaten.
a. Het toppen van tomatenplanten.
Een viertal rassen n.1.Ailsa Craig, Victory, Potentaat en Single Cross werden gedeeltelijk op vier en gedeeltelijk op zes trossen getopt. Twee jaar geleden toen deze zelfde
proef op oude warenhuisgrond werd genomen, werd in het geheel geen invloed van
het vroeger of minder vroeg toppen van de planten waargenomen. Nu werd de proef
op groeikrachtige grond opgezet. De resultaten waren dan ook geheel anders;
Ie. Bij op zes trossen toppen werd een aanzienlijk hogere opbrengst verkregen,
dan bij op vier trossen toppen.
2e.De oogst van de op vier trossen getopte planten was aanzienlijk vroeger.
3e.De sortering was bij de op vier trossen getopte planten grover. Vooral bij
Victory was dit het geval.
b. Enting van tomaten.
Dit jaar werden een aantal tomaten geënt op voor Verticillium resistente onderstammen. Toegepast werd de spleetentmethode, terwijl de bevestiging wederom
met behulp van loodbandjes plaats vond. Het bleek zelfs mogelijk, om de enting
op deze wijze uit te voeren zonder afdekking met dubbel glas. Wel was het hierbij
nodig, dat bij scherp weer gebroesd of met papier gedekt werd. De onderstammen Essar en Simi hebben in de practijk op door slaapziekte besmette grond goed
voldaan. Geen enkele van de hierop geënte planten werd aangetast door Verticillium.
c. Tomaten onder platglas.
Dit jaar werden bij de nateelt onder platglas een drietal rassen vergeleken n.1.
Victory, Dwarf Gem en no. 16. Dwarf Gem en no. 16 zijn beide laagblijvende zelftoppers. Alle planten werden in de zomer buiten opgekweekt en 16 September
met glas bedekt. Victory, die langs stokjes was opgekweekt, werd hierbij plat op
de grond gelegd. In deze proef voldeed Victory het best, omdat zij de grootste
opbrengst gaf en omdat Victory veel minder last had van het z.g.n. „aardappelkwaad" dan de beide andere rassen.
K. PROEVEN MET GBOEISTOFFEN EN STUIFMEELONDERZOEK.
1 Vruchtzetting bfl tomaat.
o. Proeven bij stooktomaten.
Om te trachten de vruchtzetting bij stooktomaten te verbeteren en daarbij tevens
een mooie gevulde vrucht te verkrijgen, werd een proef genomen met groeistofbespuiting, suikerbespuiting en het gebruik van een plumeau of kunstbij ter
bevordering van de bestuiving.
De verschillende behandelingen werden ook gecombineerd toegepast.
De groeistofwerking kwam speciaal tot uiting in de vroegheid. De opbrengst in
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de eerste 14dagen werd hierdoor meer dan verdubbeld. De kwaliteit van de vruchten
bleek na suikerbespuiting beter te zijn dan bij vroege stooktomaten veelal het
geval is. De zaadzetting was beter en dientengevolge waren de vruchten goed
gevuld, rond en egaal van kleur.
Zowel door bestuiving met de kunstbij als met de plumeau werd de opbrengst
aanzienlijk verhoogd (resp. met 25 en 20 % ) . Bovendien werd een betere kwaliteit
verkregen, op dezelfde wijze als na suikerbespuiting. De vroegheid werd echter
niet beïnvloed (zie ook d). Bij gecombineerde toepassing bleef de uitwerking van de verschillende behandelingen practisch dezelfde.
b. Proeven bij koude

tomaten.

In het warenhuis is op de verse grond, welke bovendien vlak voor het uitplanten
gestoomd was, eveneens een proef genomen met groeistof- en suikerbespuitingen.
Deze zijn toegepast;
Ie. voor het uitplanten, teneinde de planten na het uitpoten beter te doen doorgroeien.
2e. na het uitpoten, om een eventuele invloed op de vruchtzetting te kunnen nagaan.
Verder zijn Seedless Set en No Seed in deze proef opgenomen. Grote verschillen
zijn uit deze proef niet naar voren gekomen. De groeistoffen gaven een iets hogere
opbrengst dan de contrôle. Vooral bij suikerspuiten voor het uitplanten was de
opbrengst in de eerste weken van de oogst lager.
c. Toediening van groeistoffen met behulp van een aerosolbom en d.m.v.

verdamping.

De proeven in de kleine proefkassen leverden wel gunstig resultaat op, doch de
dosering blijft hier een moeilijkheid. Gewesan E, een groeistof welke men kan
verdampen door te verwarmen, gaf bij gebruik in de proefkasjes zeer ernstige beschadigingen. Om de phytocide-werking bij een bepaalde dosering beter na te
kunnen gaan, werd een kas behandeld, eerst met Gewesan E en later met een
groeistof in aerosolvorm. In deze kas waren op regelmatige afstand tomatenplanten geplaatst, welke na enkele weken slechts een zeer lichte vervorming van
het blad te zien gaven. Vermoedelijk zullen dus zonder gevaar voor ernstige
beschadiging, proeven in de practijk genomen kunnen worden.
d. Gebruik van een kunstbij.
De kunstbij werd gecombineerd met suiker- en groeistofbespuitingen toegepast.
De goede resultaten, verkregen op het laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt
te Wageningen konden worden bevestigd (zie ook a ) . Daartoe dient men echter
de tomaten 2 à 3 x per week met deze kunstbij te behandelen. Daar het plumen
eveneens de opbrengst in belangrijke mate verhoogde en deze bewerking toch
gemakkelijker is dan het gebruik van de kunstbij, zal nader onderzocht worden
aan welke behandelingen in bepaalde gevallen de voorkeur gegeven zal moeten
worden.
2. Vruchtzetting by aardbeien.
a. Invloed van diverse preparaten op aardbeien in een platte bak.
In deze proef werden o.a. Agroxone *, Betapal en Fruitset in enkele concentraties
verspoten. De vruchtzetting en opbrengst waren echter overvloedig, zodat een
gunstige invloed van deze groeistoffen niet geconstateerd kon worden.
b. Invloed van diverse preparaten op aardbeien buiten.
Buiten vonden dezelfde behandelingen plaats als onder platglas. Hier werden

In het jaarverslag 1949 staat op blz. 37 abusievelijk vermeld, dat van Agroxone
5 en 10 delen per millioen is gebruikt. Dit moet zijn resp. 50 en 100 delen per
millioen.
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echter de vruchtzetting en opbrengst door Agroxone 100 d.p.m. éénmaal per week
en 150 d.p.m. éénmaal per 10 dagen toegediend, iets verbeterd. De overige behandelingen bleven met hun opbrengst beneden de controle.
3. Vruchtzetting by pruimen onder glas.
a. Invloed van verschillende groeistofpreparaten op de vruchtzetting van Formosa
en Santa Rosa.
De gebruikte middelen zijn naphtyl aceetamide 40 d.p.m., Agroxone 40 en 60
d.p.m. en Betapal 0.25 %, terwijl bij Formosa tevens M.C.P.A. 50 d.p.m. geprobeerd
is. De vruchtzetting van Santa Rosa werd vooral door Agroxone 60 d.p.m. en ook
nog enigszins door Agroxone 40 d.p.m. verbeterd. Op Formosa hadden alle genoemde groeistoffen behalve Betapal succes. Het beste was hier eveneens Agroxone
60 d.p.m., waarbij gemiddeld 2 x zoveel vruchten werden voortgebracht als bij
de contrôle.
b. Invloed van verschillende soorten stuifmeel op de vruchtzetting
Santa Rosa.

van Formosa en

Santa Rosa werd bestoven met June Blood, Golden Japan, Burbank en eigen
stuifmeel.
Ook werden deze bestuivingen gecombineerd met groeistofbespuiting toegepast.
Direct na de bloei leek Santa Rosa met eigen stuifmeel, waarbij tevens groeistof
gespoten was, het beste vrucht te hebben gezet, doch tijdens de pitvorming vielen
deze vruchten af. De overige stuifmeelsoorten verschilden niet noemenswaard t.a.v.
hun invloed op de vruchtzetting bij Santa Rosa. Formosa was het beste gezet na
bestuiving met Golden Japan en iets minder door June Blood. Juist bij het gebruik
van deze beide soorten stuifmeel werd met een groeistofbehandeling het meeste
resultaat verkregen.
4. Vruchtzetting by Muskaatdruiven.
Om de vruchtzetting bij Muskaatdruiven te verbeteren, werd op enkele bedrijven
suiker- of groeistofbespuitingen toegepast, soms gecombineerd met andere maatregelen (zie blz. 30).
De vruchtzetting werd in één geval zowel door suiker- als groeistofbespuitingen
± 20 % verbeterd, terwijl op een ander bedrijf geen invloed van deze behandelingen
kon worden geconstateerd. De gehele vruchtzetting was hier echter opmerkelijk
beter dan op de andere bedrijven.
6. Vruchtzetting by meloenen.
a. Toediening van groeistoffen.
De groeistoffen Seedless Set, Betapal en No Seed werden zowel 1 als 3 keer tijdens
het eerste zetsel toegediend, terwijl Stimocarp alleen 3 maal verspoten werd. De
vruchtzetting was na behandeling met al deze groeistoffen met 1% à 2 vruchten per
raam toegenomen (controle 2.5 per raam). Het gemiddeld vruchtgewicht was na
No Seed en Seedless Set behandeling bovendien nog met ± 10 % toegenomen. Er
was geen noemenswaard verschil tussen de één- of driemaal behandelde planten.
b. Gebruik van een kunstbij.
In een klein oriënterend proefje is getracht de vruchtzetting bij ananasmeloenen
te verbeteren door het gebruik van een kunstbij. Vele tientallen mannelijke
bloempjes zijn met de kunstbij behandeld zonder dat enig stuifmeel verzameld
kon worden. De behandeling bleek dan ook geen invloed op de vruchtzetting te
hebben gehad. Er dient nog te worden onderzocht, of behandeling van de tweeslachtige bloemen met de kunstbij een beter resultaat afwerpt.
L. RASSENONDERZOEK.
1. Kenmerken van perzikrassen.
In 1950 heeft het kenmerkenonderzoek voortgang gevonden. Hierbij bleken o.a.
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de knoppen in de winter en de stenen van de vruchten betrouwbare rasverschillen
op te leveren, naast de meer algemeen bekende verschillen als bloemgrootte, bladklieren, rijptijd, vruchtvorm en kleur. De resultaten van dit onderzoek zullen in de
volgende jaren nader getoetst worden aan verdere waarnemingen.
M. VEREDELING, SELECTIE EN NIEUWE GEWASSEN.
1. Veredeling en selectie.
a. Perziken en pruimen.
1. Onderstammenproef.
Door de verschillen in grootte van de bomen in het koude warenhuis, lenen de
opbrengsten van de verschillende perzik- en pruimenrassen op de diverse onderstammen zich niet meer voor onderlinge vergelijking.
De onderstammenproef met Amsden, geplant in 1944 in een stookkas, leverde
dit jaar de volgende gemiddelde uitkomsten per boom:
Onderstam
Onderstam
Brompton
!
Gele K r o o s 1
St. J u l i e n C ;
BI. K r o o s

Standruimte
in m2

18.1
15.9
16.9
14.

j

Gewicht per j
_n k g , Stuks per m*

feoom

35.5
33.7
25.7
22.5

23.5
24.
16.7
15.2

Gem.
|

vruchtgew

!

83.1
88.2
91.2
106.

Zoals reeds in 1949 werd waargenomen, zijn ook dit jaar de verschillen tussen
Brompton en Gele Kroos onderling gering, terwijl deze t.o.v. St. Julien C. en
Blauwe Kroos groot genoemd kunnen worden. Alhoewel de groeikracht op Gele
Kroos wat minder is dan op Brompton, kan aan eerstgenoemde op bepaalde
punten, o.a. wat betreft de vruchtgrootte, de voorkeur gegeven worden. Door
de mindere productie ligt het gemiddeld vruchtgewicht bij St. Julien C. en BI.
Kroos hoger dan bij de andere onderstammen. Verschillen in vroegheid tussen
de verschillende onderstammen waren niet aanwezig. De wijkers in het midden
van de kas zijn dit jaar verwijderd, zodat de leibomen nu de gehele oppervlakte
kunnen gaan innemen.
2. Beproeving van nieuwe pruimenrassen.
Om het zeer beperkte pruimensortiment onder glas uit te breiden, teneinde
de teelt een bredere basis te kunnen verschaffen, zijn in het voorjaar 1950
verschillende onbekende rassen op onderstam en op oudere bomen geënt. Deze
rassen zijn verkregen van de heer Huysman te Pijnacker en het R.T.C, te
Leeuwarden. Verder hopen we nog meerdere rassen ter beproeving uit het buitenland te verkrijgen.
b.
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Druivenkruisingen.
De nieuwe rassen Prof. Aberson en W. Verheul gaven op het Proefstation bij een
teelt in stookkassen ook dit jaar weer bevredigende uitkomsten. Proeftuin's Grote
Blauwe verent op Frankenthaler gaf een zeer lage productie door onvoldoende
vruchtbaarheid. De moederboom van dit ras leverde daarentegen in een andere,
iets latere kas een prima productie.
In de practijk gaven bovengenoemde rassen naast enkele zeer goede resultaten in
't algemeen weinig bevredigende uitkomsten. De oorzaak van deze verschillen is
ons nog niet duidelijk. In 't algemeen klaagde men over de onvoldoende vruchtbaarheid van Proeftuin's Grote Blauwe en de gevoeligheid van het scheuren van
de bessen bij Prof. Aberson. Opgemerkt dient te worden, dat bij het scheuren van
de bessen naast de rasgevoeligheid de cultuuromstandigheden een zeer grote rol
spelen. De reeds in het jaarverslag 1949 genoemde lichtpaarse zaailing kwam ook
dit jaar onvoldoende op kleur, reden waarom met Prof. Aberson zal worden
omgeënt.
Een witte zaailing, die o.i. misschien waarde kon krijgen om te koelen, werd in
de practijk op beperkte schaal verent op Golden Champion.

Italiaanse drulvenrassen.
De nog 4 overgeschoten Italiaanse rassen beantwoordden dit jaar niet aan de
eisen. De bomen zullen omgeënt worden met Muskaat.
c. Tomaat.
1. Kruisingen i.v.m. „meeldauw" resistentie.
De uit de kruisingen met Vetomold gewonnen stam, waarvan het de bedoeling
was ze onder de naam Multicross in de handel te brengen, is alvorens hiertoe
over te gaan, dit jaar op verschillende bedrijven op verschillende grondsoorten
beproefd. Tegen de verwachting in bleef Multicross wat fijner en de opbrengst
kwam hierdoor nergens boven het middelmatige uit. Wel bleek dit ras een
grotere resistentie tegen „meeldauw" te hebben dan de verschillende Ailsa
Craig typen. Ook de kwaliteit van de vruchten was zeer goed. Omdat nog
enkele planten met bonken voorkwamen is dit jaar nog iets verder geselecteerd. De F 1 van de kruising tussen twee min of meer resistente rassen
(Filius) kon dit jaar niet goed met andere rassen worden vergeleken, omdat
bij het uitplanten menging met andere rassen plaats vond. Eén der beide ouders
van Filius bleek niet volkomen raszuiver, waardoor in de Filius niet alle
planten even goed resistent waren tegen „meeldauw". Getracht zal worden dit
te verbeteren.
In de F 3 van de kruisingen tussen Bewley's Leafmold Résister en Tomato
Leafmold Résister Clark en in de F 3 van de kruisingen tussen Vetomold en
Tomato Leafmold Résister Clark werd verder geselecteerd. Daarnaast werden
enige via het I.V.T. ontvangen rassen, die voor „meeldauw" resistent waren,
vergeleken met de door ons gebruikte kruisingsouders, zoals Vetomold e.d.
Zij voldeden wat betreft „meeldauw" resistentie vrij goed.
Verder blijkt, dat bij de kruisingen vaak de tendenz aanwezig is, dat naarmate
de „meeldauw" resistentie groter is de vruchten kleiner zijn. Het is daarom
zeer moeilijk een zaadvast ras te krijgen, dat voldoende grove vruchten geeft.
2. Rassenvergelijking.
Voor de beschrijving van de rassen kan worden verwezen naar het vorige
jaarverslag. Enige correcties die aangebracht moeten worden, laten we hier
volgen tezamen met de eisen, die de verschillende rassen aan de grondsoort
stellen.
Bij Ailsa Craig werd dit jaar geen betere smaak, maar wel een grote gevoeligheid voor scheuren aangetroffen. Het ras Ailsa Craig van v. d. Berg is
vrijwel met Cromco op één lijn te stellen. Het had soms een wat minder mooie
vorm en kleur, doch was voor scheuren minder gevoelig. Zowel Ailsa Craig
v. d. Berg als Cromco voldeden vooral goed op de veengronden, alsmede op
gronden, die bovenin een slechte chemische samenstelling hadden (te zout)
en diep bewortelbaar waren.
Victory gaf dit jaar niet die hoge opbrengsten van vorig jaar. Dit ras voldeed
op lichtere gronden naar verhouding vaak beter dan op zwaardere. Van Econoom bleek dit jaar niet zo zeer de vruchtkleur, doch eerder de vruchtvorm
minder te zijn dan bij de Ailsa Craig typen en gaf slechts op enkele bedrijven,
waar de bovengrond minder goed bewortelbaar was en de mogelijkheid voor
diepere beworteling aanwezig was, voldoende hoge opbrengsten. Tuck Queen
is eenzelfde type als het in het vorig jaarverslag beschreven ras Roem van
Holland. Dit jaar bleek, dat dit ras eerder Mg. en Mn. gebrek vertoonde en gaf,
als het profiel diep bewortelbaar was, steeds lagere opbrengsten dan de Ailsa
Craig typen. Waar het profiel zeer ondiep bewortelbaar was en de bovengrond
niet zout, werden bij Tuck Queen even hoge of soms hogere opbrengsten verkregen dan bij de andere typen. Bij Potentaat werd dit jaar geen betere smaak
gevonden, doch de vruchten waren kwalitatief gelijk te stellen. De opbrengst
was wisselvallig. Potentaat was wat minder vroeg dan Tuck Queen.
Renova zette dit jaar even gemakkelijk vrucht als de overige rassen; was iets
minder laat en weinig gevoelig voor scheuren, maar gevoelig voor een bovengrond met slechte chemische samenstelling. Was de bovengrond goed en bovendien het profiel minder diep bewortelbaar, dan gaf Rénova vaak de hoogste
opbrengsten.
Single Cross vraagt ongeveer dezelfde grondomstandigheden als Rénova om
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t.o.v. de overige rassen een hoge opbrengst te geven, doch was wat meer
gevoelig voor wankleurigheid dan de Ailsa Craig typen.
Verder bleek uit deze rassenproef, dat als een bepaald ras op een bepaald
bedrijf de hoogste opbrengst gaf, dit ras op zo'n bedrijf voor „vroeg" ook
meestal het beste voldeed. Verder bleek de ene grond aanzienlijk vroeger te
zijn dan de andere, waarbij de gronden met een uitstekend profiel aan de spits
stonden. Typisch was hierbij, dat op de vroegste en op de laatste gronden de
verschillen in vroegheid tussen de rassen minder duidelijk tot uiting kwamen
dan op de middelmatig vroege gronden.
Zoals uit de omschrijving van de rassen al enigszins is af te leiden, hangt het
goed voldoen van een bepaald ras op een bepaalde grond vaak samen met
de bewortelbaarheid van de grond. De bovengrond was soms minder goed
bewortelbaar door een ongunstige chemische samenstelling en de ondergrond
door storende lagen in het profiel. Als men aanneemt, dat rassen die bovengronds veel gewas maken, zoals Econoom en de Ailsa Craig typen, ook meer
wortels maken en dieper kunnen wortelen, dan kan dit de verklaring zijn voor
het feit, dat op de bedrijven waar de grond diep bewortelbaar is en de bovengrond zout was, de Ailsa Craig typen en Econoom naar verhouding de hoogste
opbrengsten gaven. Was echter de grond niet diep bewortelbaar en de bovengrond goed, dan waren het vaak de rassen uit de tussengroep, die de hoogste
opbrengst gaven.
Het was opvallend, dat op de veengronden, die meestal niet bijzonder diep
bewortelbaar zijn, de Ailsa Craig typen toch het beste voldeden, ongeacht of
de bovengrond meer of minder zout was.
Op de opbrengst per bedrijf bleek de versheid van de grond grote invloed uit
te oefenen. De twaalf bedrijven, waar de opbrengst het hoogst was, hadden op
drie na de meest verse gronden. De drie bedrijven, waar de grond minder vers
was, kwamen waarschijnlijk aan de hoge opbrengsten, doordat het profiel van
deze gronden zeer goed was. Het betrof n.1. het beste opgevaren profiel, het
beste veenprofiel en het beste kleiprofiel.
d. Selectie Calceolaria en Cineraria.
Ook dit jaar werden weer de beste planten voor de zaadwinning uitgezocht. Tevens
werden er enige planten aangekocht, hoofdzakelijk gele en getijgerde Calceolaria's,
daar deze niet voldoende in de selecties vertegenwoordigd waren.
Zaad werd gewonnen van:
a. Paarsgewijze kruisingen in dezelfde groep.
b. Paarsgewijze kruisingen tussen verschillende groepen.
c. Zelfbestuiving. .
e. Vroege aardappelrassenproeven.
Onder glas. In een koude kas werden de rassen Eersteling, Doré, Saskia en Prühmöhle vergeleken. Eerstgenoemd ras gaf de hoogste opbrengst.
Op de volle grond. Tengevolge van een misverstand mislukte dit jaar de vroege
aardappelrassenproef te 's-Gravenzande. In samenwerking met het Instituut voor
Rassenonderzoek werd dit jaar een oriënterende proef genomen met 14, gedeeltelijk nieuwe, vroege tot middelvroege aardappelrassen. Hierbij bleek het nieuwe
ras Rietsema H 289 heel goed te voldoen; de opbrengst was hoger dan van Eersteling en Doré. Het zal daarom in 1951 op grotere schaal beproefd worden.
f.

Peen.
1. Selectie Amsterdamse Bak.
De in 1948 uitgezochte stammen Amsterdamse Bak werden dit jaar beoordeeld
op hun waarde. Stam r v beantwoordde goed aan de door ons gestelde eisen.
Bij de selectie is dit jaar speciaal gelet op de eisen voor de zeer vroege teelt
in kassen. Daartoe werden deze selecties in de herfst van 1950 in een kas uitgezaaid, waardoor de eigenschappen bij deze zeer vroege teelt nagegaan zullen
kunnen worden. Door deze teeltwijze zal het wellicht mogelijk zijn na de selectie in April in de kas, op de volle grond zaad te winnen.
2. Rassenvergelijking.
Op het Proefstation en op 2 bedrijven werd het ras Claudia vergeleken met
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Amsterdamse Bak bij een voorjaarsteelt onder platglas, waarbij in Februari
gezaaid werd. I.v.m. de grovere loofontwikkeling en latere oogsttijd voldeed
Claudia niet. Bij een volle grondsteelt op kleigrond waren de resultaten met het
ras Claudia goed.
Bloemkoolrassenproef.
Op de volle grond werden een aantal zeer vroege, vroege en middelvroege rassen
vergeleken.
Na het zaaien op 4 October werden de planten verder opgekweekt in stenen potten in een koud warenhuis. Uitgeplant werd op 17 en 18 Maart. Klemharten kwamen niet voor. De oogstperiode liep van 22 Mei t/m 17 Juni. In vroegheid en
kwaliteit kwamen grote verschillen naar voren, hetgeen blijkt uit onderstaande
tabel, waarin de percentages geoogste kolen op 27 Mei en 3 Juni en de totaal
indruk over de kwaliteit zijn weergegeven.

Ras
Veentjes
Stam 15
Eersteling
No. 36
Parel
Favoriet
Mechelse
No. 8
Record
Vedeslez middelvroeg

Percentage geoogste kool
Op 27 Mei j Op 3 Juni
34
32
24
3
3
6
2
0
1

o

85
81
79
56
43
41
18
14
9
1

Kwaliteit
matig
zeer goed
matig
matig
slecht
goed
slecht
zeer goed
zeer goed
zeer goed

Bij de 3 zeer vroege rassen voldeed Stam 15 het best, door reeds vroeg een grote
kwaliteitskool te leveren. Momenteel is deze stam nog niet verkrijgbaar. Bij de
3 iets later zijnde rassen was Favoriet beter dan no. 36, alhoewel deze laatste
iets vroeger en groter was.
Het ras Mechelse van een andere herkomst dan in 1949, leverde een slechte kwaliteit. De drie laatste rassen voldeden alle goed. Door het warme weer in de week
van 4 t/m 10 Juni leverden ze alle drie in deze week 75 % van de totale oogst.
Proeven met slarassen onder glas.
In het seizoen '49—'50 werden een aantal door stamselectie voortgeteelde slarassen in een stookkas en in een platte bak met Meikoningin yergeleken. Van een
drietal rassen, welke goed voldeden, geven wij hier een korte beschrijving.
1. Blackpool is een type met een flinke bladontwikkeling en heeft een even grote
plantafstand nodig als Meikoningin. De kleur is goed. Onder platglas werden
kroppen gevormd, die minstens zo zwaar waren als van Meikoningin en in de
kas waren de kroppen duidelijk zwaarder dan Meikoningin. Daarnaast was
nog het grote voordeel van een geringere gevoeligheid voor rand aanwezig.
2. Resistant Early French Frame heeft wat korter en breder blad dan Meikoningin. Het binnenblad gaat spoedig draaien, zodat van vroege kropvorming gesproken kan worden. De bladkleur is een weinig lichter dan bij Meikoningin.
Zowel in de kas als onder platglas werd een voldoende hoog kropgewicht verkregen. De gevoeligheid voor randen is waarschijnlijk wat minder dan bij Meikoningin, doch de vatbaarheid voor „smeul" mogelijk wat groter.
3. Merveille d'hiver heeft dezelfde kleur als bovenstaande stam en komt ook wat
betreft groeitypen hiermede overeen en gaf onder platglas de hoogste opbrengst
in kg. In de kas was het gemiddelde kropgewicht aanzienlijk lager, doch hier
bleek, dat dit ras minder gevoelig voor rand was. Het zal dus vooral voor
nadere beproeving onder platglas in aanmerking komen.
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i. Bassenvergelyking

by spinazie onder glas.

Zowel op het Proefstation als in de practijk bleek zowel in het vroege voorjaar
als in het late najaar de opbrengst en kwaliteit van het Deense ras „Reuzen Cavallius Spinazie" beter te zijn dan van het ras „Scherp Breedblad Zomer". Eerstgenoemd ras ontwikkelde zich n.1. tijdens korte dagen sneller. In het voorjaar kon
daardoor vroeger en in het najaar later geoogst worden. Deze mogelijkheden worden reeds in de practijk uitgebuit door vroeger resp. later uitzaaien t.o.v. het ras
„Scherp Breedblad Zomer". Dit jaar werd er glasspinazie aangevoerd vanaf 3 Februari uit een stookkas en vanaf 17 Februari uit een koude kas. In beide gevallen
was er ± half November gezaaid. In het najaar bleek, dat bij een zaaitijd van half
October eind December een goed product kon worden geoogst.
Bij een zeer vroege teelt kon bij gebruik van 5 ons zaad per rr 2 (14 m 2 ) het
vroegst worden gesneden, alhoewel 4 ons zaad eveneens een zeer goede stand
gaf. In gevallen waar men zeer grove spinazie verlangde, kon men zelfs met
3 à Zy2 ons zaad volstaan. In het najaar bleek laatstgenoemde hoeveelheid een
goede stand te geven.
Tijdens de korte periode van matige vorst in de 2de helft van Januari kwam tot
uiting, dat „Reuzen Cavallius Spinazie" vorstgevoeliger is dan „Scherp Breedblad
Zomer", alhoewel slechts op enkele bedrijven directe schade door uitvriezen werd
waargenomen, n.1. op veengrond, waar de grond gemakkelijk opvriest. Door af te
dekken met papier werden bij „halfwas" spinazie zeer gunstige resultaten bereikt.
Bij een 2e teelt van spinazie, waarbij 18 Februari gezaaid werd in een stookkas,
kon reeds op 17 Maart geoogst worden.
In de practijk werd tenslotte waargenomen, dat het ras Winterreuzen, nabouw
van Reuzen Cavallius Spinazie, in 1950 heel goed voldeed.
2. Nieuwe gewassen.*
o. Kersen onder glas.
De in 1947 geplante bomen bloeiden dit jaar op een enkele uitzondering na, tamelijk slecht. De bloeiperiode van de vroege rassen in de slechts matig verwarmde
kas viel in de 2e week van Maart.
Om de invloed van de bestuiving en vruchtzetting na te gaan, werden onderstaande rassen met elkaar bestoven.

Rassen
Früheste der Mark
Früheste der Mark
Cassins Frühe
Cassins Frühe
Early Rivers
Early Rivers
•

x Cassins Frühe
x Early Rivers
x Early Rivers
x Früheste der Mark
x Früheste der Mark
x Cassins Frühe

Percentage gezette vruchten
20
30
66
66
60
I
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Uit de tabel blijkt, dat Früheste der Mark naar verhouding slecht zette, terwijl
dit bij de beide andere rassen zeer bevredigend was. De oogst begon op 17 April.
Cassins Frühe was het eerst rijp, daarna volgden Früheste der Mark en Early
Rivers. De opbrengst was echter nog gering.
b. Brocoli.
In het najaar van 1950 werd op de volle grond een proef opgezet met 8 rassen,
afkomstig uit België en Engeland. De bedoeling is de planten door middel van
platglas vorstvrij te houden. Na de winter worden de ramen weer verwijderd.
N. BEWARING EN VERPAKKING VAN TUINBOUWPRODUCTEN.
1. Onderzoek naar betere verpakkingsmethoden voor kasfruit.
Evenals voorgaande jaren werd ook in 1950 voortgegaan met het aanvoeren van
aardbeien, perziken en kaspruimen in met cellofaan-omhulde dozen.
* Voor tomaten onder platglas zie blz. 31.
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Om deze verpakking sneller te kunnen uitvoeren, werd in samenwerking met de Fa.
Ergon—Electric te Leiden, een eenvoudig heat-sael apparaat, speciaal voor de fruitverpakking in kleine dozen, geconstrueerd. Dit voldeed zeer goed. Hierbij dient echter
een speciaal cellofaansoort gebruikt te worden, waarvan de levering nog op moeilijkheden stuit. Geconstateerd kan worden, dat de practische toepassing van de ingevoerde verpakkingsmethoden in 1950 weer is toegenomen. Ongeveer 70 % van de aangevoerde perziken werden dit jaar in het Westland op deze wijze verpakt. De practijk
maakt hierbij echter nog fouten, zoals het niet gebruiken van een met celstof-gevoerde
caisse.
Het verpakken van druiven in dozen is dit jaar niet zo succesvol geweest. De methode
zelf levert geen moeilijkheden op, doch voor het kopende publiek bleek de verpakkingseenheid te groot te zijn. Er zal het komende jaar waarschijnlijk tot verpakken
van druiven in cellofaanzakken worden overgegaan. De proeven, die dit jaar hiermede
genomen zijn, bleken n.1. in ieder geval beter te voldoen, dan de verpakking in dozen.
Op initiatief van het Centraal Bureau werden, mede in samenwerking met het U.C.B.,
onder leiding van het Proefstation bijna 5000 kistjes druiven verpakt in cellofaanzakken. Deze verpakte druiven gingen als proefzendingen naar enkele landen.
2. Koelhuisbewaring van druiven.
In samenwerking met de Rijkstuinbouwconsuleht voor Bewaring van Tuinbouwproducten werd in 1949 een proef genomen bij Black Alicante, om na te gaan in welk
rijpheidsstadium de druiven het best geoogst kunnen worden, indien zij voor bewaring
zijn bestemd. Daartoe werd vanaf 22 September t/m 20 October wekelijks een partijtje druiven in een koelhuis geplaatst. Doordat reeds op 18 Januari het koelhuis voor
andere doeleinden moest dienen, werd de proef ontijdig beëindigd.
Bij deze proef werd het volgende opgemerkt:
Ie. Het gewichtsverlies door uitdrogen was het grootst bij druiven, die vroeg geoogst
waren en bedroeg ruim 6 %•
2e. Het suikergehalte, dat van de schouders der tros steeds ongeveer 2 % hoger was
dan van de punt, veranderde tijdens de bewaring vrijwel niet.
3e. Het zuurgehalte aan de punt steeds het hoogst, nam tijdens het bewaren af met
ongeveer 2 %. De verhouding suiker/zuur werd dus groter, waarmede het zoeter
worden tijdens de bewaring kan worden verklaard.
4e. Bij het beëindigen van de proef op 18 Jan. 1950 kon nog geen verschil in houdbaarheid tussen de verschillende oogsttijden worden geconstateerd.
Dit jaar worden de proeven op uitgebreider schaal in een drietal koelhuizen voortgezet, waarbij getracht wordt het koelen langer voort te zetten.
O. PLANTENZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN.
1. Voorlichting i.v.m. plantenziekten.
a. Aantal gegeven adviezen.
Naast de vele duizenden adviezen omtrent ziekten en beschadigingen, die door de
assistenten bij hun bezoeken aan de tuinders werden gegeven, zijn op het laboratorium 1161 gevallen nader onderzocht. Deze kunnen naar de oorzaken als volgt
worden ingedeeld:
Plantaardig
Groentegewassen
174
Fruitgewassen
42
Bloemgewassen
37
Champignonteelt
1
Totaal

254

Dierlijk
211
98
32
2
343

Virus Physiogeen Diversen
52
206
78
1
78
30
5
49
30
1
34
58

334

172

Totaal
721
249
153
38
1161

Toelichting.
Onder het hoofd plantaardige beschadigingen zijn al die gevallen opgenomen,
waar een aantasting door bacteriën en hogere of lagere schimmels de oorzaak
was. Onder physiogene oorzaken vallen beschadigingen door verkeerde grond,
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onjuiste bemesting, cultuurfouten, spuitbeschadigingen en andere uitwendige omstandigheden. Onder „diversen" zijn samengevat adviezen en antwoorden op vragen van meer algemene aard, contrôle op ingezonden zaden, enz. en tenslotte ook
die gevallen, waarin het onmogelijk was, de oorzaak vast te stellen. Het merendeel van de adviezen omtrent champignons waren cultuuraanwijzingen.
b. Regionale
waarschuwingsdienst.
Dit jaar werden weer een aantal waarschuwingen verzorgd i.v.m. te bestrijden
ziekten en plagen. De kaarten voor de fruitteelt werden zoals verleden jaar verzorgd door de afdeling Midden-Zuid-Holland van de „N.F.O."; de waarschuwingen
voor de groenteteelt door onze instelling.
Verzonden werden:
Fruitteelt.
1. Betreffende schürftbestrijding bij appel en peer (1) op 27 Maart.
2.
„
„
„ „ „ „ (2) op 5 April.
3.
„
„
,
(3) op 13 April.
4. Betreffende appelzaagwesp (1) op 10Mei.
5. Betreffende fruitmotje
(1) op 14 Juni.
6. Betreffende fruitmotje
(2) op 6 Juli.
Groenteteelt.
Begin van de Ie vlucht van de koolvlieg op 22 April.
Begin 2e vlucht van de preimot op 13 Juli.
2. Physiogene ziekten en beschadigingen.*
a. Winterbespuiting tegen chlorose.
E r zgn nieuwe proeven opgezet, waarbij zal worden nagegaan of met mangaansulfaat even goede resultaten kunnen worden verkregen als met het veel duurdere
mangaancitraat bij de winterbespuiting tegen chlorose bij fruit onder glas.
Bovendien zijn proeven opgezet, waarbij de resultaten van dergelijke winterbespuitingen zullen worden vergeleken met het effect van het door de grond werken
van turfmolm, gedrenkt in 0.5 % mangaansulfaat. Deze laatste werkwijze zou
niet alleen bij fruit, doch even goed bij groenten kunnen worden toegepast.
b. Chlorose tengevolge van magnesiumgebrek.
Ook in 1950 trad een dergelijke chlorose vaak in hevige mate op. Vooral bij de
meloen kwam het verschijnsel zeer verbreid voor. Waarschijnlijk moet hier verband worden gezocht met de grote hoeveelheid regen, die is gevallen. Het is bekend, dat op lekplaatsen vaak het eerst magnesiumgebrek wordt waargenomen.
Er kan onder glas natuurlijk geen sprake zijn van uitspoeling tengevolge van de
regen. De ondergrond is door de vele regen echter zeer nat geworden, hetgeen
vooral bij de meloenenrijen de wortelontwikkeling nadelig zal hebben beïnvloed.
Door de vaak betrekkelijk grote kalirijkdom zal de magnesiumopname hiervan
in de eerste plaats te lijden hebben gehad. Bespuitingen met 2 % magnesiumsulfaat hebben bij druiven tot een snel herstel geleid.
c. Klemhart of hartloosheid by bloemkool.
Het gebruik van ammoniummolybdaat heeft dit jaar tot een bijzonder frappant
resultaat geleid. Door de opkweekgrond werd 1 gram van deze stof per 100 kg
grond gemengd. Bovendien werden zowel tijdens het opkweken, als na het uitplanten enkele bespuitingen met 0.01 % ammoniummolybdaat verricht (dit is 1
gram op 10 liter water). Alles geschiedde bij dezelfde planten. Van de behandelde
planten vertoonde er geen enkele enige afwijking, terwijl van een even groot aantal planten, die geen molybdeen ontvingen, er ongeveer honderd in een laat stadium een betrekkelijk zwak klemhartbeeld vertoonden.
Er is bovendien met verschillende wijzen van stikstofbemesting gewerkt. Hieruit
zijn dit jaar geen grote verschillen naar voren gekomen. Er zijn aanwijzingen,

Voor oedeem bij pruimen zie blz. 47.
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dat phosphorgebrek en een lage pH (te zure grond) het optreden van klemharten
eveneens in de hand werken.
d. Ruien van knoppen bij perziken.
Daar gebleken is, dat knopval ieder jaar in meer of minder ernstige mate optreedt, zal een onderzoek naar de oorzaken hiervan worden ingesteld. De mogelijkheid voor knoponderzoek op het laboratorium van het Proefstation blijft open
staan tegen de vergoeding van f 1.50 per monster van 50—75 knoppen.
e. Oppervlakkige bruinkleuring van geoogste bloemkool.
Ieder jaar komt dit verschijnsel bij enige partijen kool voor. Tijdens en kort na
het oogsten ziet de kool er normaal uit, maar in de daarop volgende dagen kan
de verkleuring optreden, die gehele partijen practisch waardeloos maakt. Om na
te gaan of het vermoeden juist is, dat broeiing de oorzaak van dit verschijnsel
is, is een proefje opgezet met kolen, afkomstig van 3 verschillende percelen. Hiervan zijn partijtjes resp. warm en vochtig, warm en droog en normaal bewaard.
Na 5 dagen was de verkleuring duidelijk bemerkbaar. De wijze van bewaring heeft
hierop echter practisch geen invloed uitgeoefend. De kolen van één der percelen
waren echter veel bruiner dan die van de beide andere percelen. De groeiomstandigheden hebben blijkbaar in dit geval de bruinkleuring sterker beïnvloed dan de
wijze van bewaring. In 1951 zal dit onderzoek worden voortgezet.
f. Beschadiging door groeistofhoudende
onkruidbestrijdingsmiddelen.
Het afgelopen jaar traden bij sla meermalen verschijnselen op, welke aan een
beschadiging door groeistof moeten worden toegeschreven. De blaadjes vertoonden een waaiervormige structuur en vervormden tot zgn. „lepelblad". De buitenste rand van het blad bleef tamelijk klein, terwijl het middengedeelte snel doorgroeide en zodoende naar onderen uitholde, zodat zeer diepe slofjes gevormd werden. Bovendien was in enkele gevallen het eindje stengel onder de zaadlobben
tot een knobbeltje verdikt.
In de ernstigste gevallen kwam van de sla niets terecht en zelfs bij lichte beschadiging trad groeistagnatie op.
Deze verschijnselen worden veroorzaakt door groeistofhoudende onkruidbestrijdingsmiddelen, die in een pulverisator zijn achtergebleven, of die van naburige
behandelde percelen komen overwaaien. Sla is daarbij een voor groeistof zeer
gevoelige plant.
g. Beschadiging door Parathion-emulsie, die vermoedelijk verontreinigd was met
groeistof.
In de zomer traden bij enige druivenkwekers, die hun gewas met Parathionemulsie 7y2 % gespoten hadden, ernstige bladvervormingen op, die op het gebruik
van groeistof wezen. De bladeren kregen een wigvormig model, terwijl de nerven,
die verdikt waren, waaiervormig in het blad verliepen. De bovenrand was sterk
gekarteld.
Bij een proefbespuiting met een restant van het betreffende preparaat, in vergelijking met normale Parathion 7% %, bleken de behandelde tomaten eveneens een
dergelijke vervorming te vertonen. De desbetreffende firma is door ons van het
feit op de hoogte gesteld.
h. Beschadiging door pijpolie en

houtconserveringsmiddelen.

Voor de behandeling van de pijpen wordt weer algemeen gebruik gemaakt van
lijnolie en zwartsel, waardoor er weinig schade is opgetreden.
Als houtconserveringsmiddel deden de kopernaphtanaten hun intrede. Hoewel over
de houtconserverende werking bij de gebruikte toepassingswijze nog weinig te
zeggen valt, is het gebruik dit jaar zeer algemeen geweest. Er trad in geen van
de gevallen schade op.
i. Glazige vlekjes in slakroppen.
In het laatst van April kwamen klachten binnen over ronde glazige vlekjes bij
gelichte sla. Er bevonden zich vooral op de buitenste bladeren 1 à 2 mm. grote,
lichte doorschijnende vlekjes. Op luwe plaatsen was dit verschijnsel niet te vinden.
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De plotselinge weersveranderingen en vooral de sneeuwbuien op 26 April zullen
waarschijnlijk de oorzaak zijn geweest. Enkele dagen later waren de vlekjes verdwenen.
j . „Watervlekken" bij gelichte peen.
Het verschijnsel van waterige, later ingezonken, onregelmatige plekken op peen
was niet onbekend, doch dit jaar is het bij gelichte peen zeer sterk opgetreden.
Aangezien over de oorzaak van dit verschijnsel weinig bekend was, is een enquête
ingesteld om iets meer te weten te komen over de omstandigheden waaronder het
optreedt. Er zijn aanwijzingen, dat peen welke na 1 Jan. 1950 werd gezaaid, zo
goed als geen last van de aantasting heeft gehad. Wateroverlast heeft vermoedelijk de aantasting in sterke mate bevorderd. Ook de ongunstige weersomstandigheden tegen het einde van April (sneeuwbuien) hebben hier waarschijnlijk
weer hun invloed doen gelden.
k. Mogelijke beschadiging door koude bij tomaten- en druivenvruchten.
Een paar gevallen deden zich begin Mei voor, waarbij op jonge tomatenvruchten
uit een koud warenhuis een oppervlakkige bruinkleuring voorkwam. Deze bevond
zich hoofdzakelijk in een cirkel rondom de stempelinplanting. Verondersteld wordt,
dat grote temperatuurswisselingen op een moment, dat de bloemen of zeer jonge
vruchtjes juist in een gevoelig stadium verkeerden, de oorzaak zijn geweest. Op 25 en
26 April daalde de temperatuur even onder het vriespunt. Op 26 April werd in
een warenhuis gemeten, dat in 20 minuten de temperatuur zakte van 80° F
( = 27° C) tot 50° F ( = 10° C).
Bij druivenbessen uit een paar koude kassen deed zich eind Juni een dergelijk
verschijnsel voor, n.1. een kurkringetje rondom de bes. Ook dit is waarschijnlijk toe
te schrijven aan de sterk wisselende weersomstandigheden.
I. Beschadiging van Freesia's door koperbespuiting.
Naar aanleiding van de klachten, die verleden jaar uit de practijk kwamen i.v.m.
het optreden van verbranding na het spuiten van koperoxychloride tegen het
„vuur", werd dit jaar in samenwerking met het R.T.C, te Aalsmeer een proef
opgezet.
Drie merken koperoxychloride 0.5 %, een koperoxyduulpreparaat 0.3 %, een kopercarbonaat 0.3 % en een geëmulgeerde koper 1.25 % werden vergeleken met 1 %
Bordeauxse pap. Tevens werd de invloed van zout water, 1.5 gr. keukenzout per 1.,
in combinatie met koperoxychloride en Bordeauxse pap bekeken.
Bij de eerste bespuitingen bleken alle middelen, behalve Bordeauxse pap beschadiging te veroorzaken. Invloed van het keukenzout werd bij Bordeauxse pap niet
waargenomen. Bij koperoxychloride werd de indruk verkregen, dat het toevoegen
van keukenzout de werking iets ongunstig beïnvloedde. De proef is nog niet beëindigd, over de invloed op het vuur valt nog weinig te zeggen.
»«. Verbrctndingsvlekjes op tomatenbladeren.
Eind Maart werden uit verschillende rayons tomatenbladeren (uit stookwarenhuizen) op het Proefstation gebracht met heel kleine lichte vlekjes. In sommige
gevallen waren er ook grotere, dorre, papierachtige bladvlekken. Begin Mei werd
opnieuw vrij veel van dergelijk materiaal gebracht en bovendien bladeren met gele
vlekken, die oppervlakkig beschouwd aan een virusaantasting deden denken. Dit
materiaal was zowel uit stook- als uit koude warenhuizen afkomstig. Andere jaren
kwamen deze verschijnselen ook voor, doch niet in die mate als dit jaar. De drie
genoemde verschijnselen werden alle toegeschreven aan verbranding door de bijzondere weersomstandigheden; vermoedelijk van 18 Maart en 20 April, toen de temperatuur hoog was met heldere hemel en een droge, harde wind. Mozaiekzieke
planten en planten, die bij een extra hoge luchtvochtigheid zijn opgekweekt, verdroegen deze omstandigheden het slechtst. Wat broezen zou de verbranding wellicht hebben kunnen voorkomen. In alle gevallen groeiden de tomaten later goed
door.
n. Holle stengels bij tomaten.
Op verschillende bedrijven vooral in de omgeving van Rotterdam, werd dit jaar
opgemerkt, dat het tomatengewas slecht doorgroeide, terwijl de planten vrij plotseling ernstige verwelkingsverschijnselen vertoonden. De stengels bleken hol te
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zijn. Waarschijnlijk waren de holle stengels een gevolg van de verwelking en niet
de oorzaak. Gewoonlijk vertoonde het gewas een ernstig beeld van virusaantasting
en een slechte wortelontwikkeling tengevolge van een hevige kurkwortelaantasting of een andere oorzaak. Viruszieke planten verliezen steeds veel vocht door
een sterke verdamping, terwijl het slecht ontwikkelde wortelgestel bij scherp zonnig weer niet voldoende water op kon voeren om aan de vraag van het blad te
voldoen. Dit zal hebben geleid tot een sterke wateronttrekking aan de stengel,
waardoor deze hol is geworden.
o. Afsterving van de punt der hoofdwortel bij schorseneren.
In de loop van Juni en Juli werd op enkele bedrijven pleksgewijze een afwijking
in schorseneren aangetroffen, waarbij de punt van de hoofdwortel niet doorgroeide
en het blad slap ging.
De punt van de hoofdwortel bleek afgestorven op 5—10 cm onder het maaiveld.
Soms was nog een nieuwe wortel gevormd, welke meestal eveneens dood ging.
Bij onderzoek bleek, dat op deze plekken de gloeirest van de grond hoger was
dan op de goede gedeelten. Een te hoge zoutconcentratie zou dus de oorzaak
kunnen zijn, vooral waar het veelal humusarme zandgrond betrof.
3. Virusziekten.
a. Virusziekten bij tomaat.
1. Een nieuwe complexe virusziekte.
Dit najaar werd bij tomaten een ernstige ziekte aangetroffen, welke veroorzaakt bleek te worden door een combinatie van 2 viren. De aangetaste planten
blijven zeer klein. Dit wordt veroorzaakt door de zeer korte internodieën. De
plant ziet er dan ook zeer bossig uit, mede doordat uit ieder bladoksel dieven
groeien, welke eveneens kort en gedrongen zijn. De bladeren blijven klein. Ze
vertonen lichte mozaiekvlekken en zijn meestal enigszins misvormd. De onderste bladeren zijn omgekruld met paarse nerven. De bloemen zetten slecht vrucht
en de enkele vruchten, die gevormd worden zijn zaadloos.
In dezelfde warenhuizen waar dit verschijnsel optrad, werd op andere planten
een zeer sterk naaldblad in de tomaten geconstateerd, vermoedelijk veroorzaakt door een stam van het komkommervirus no. 1 (dit is een ander virus
dan het mozaiekvirus, dat in het Westland de komkommer aantast).
De planten, welke deze verschijnselen in meer of minder ernstige mate vertoonden, waren alle voor korte of langere tijd buiten opgekweekt in de maanden
Juli of Augustus. In deze tijd komen buiten veel bladluizen voor, welke het komkommervirus in de tomaten zullen hebben overgebracht, hetzij vanaf onkruiden
of vanaf omringende gewassen (dit virus kan n.1. op vele planten voorkomen).
De hierboven beschreven dwergplanten bevatten bovendien het tomatenmozaiekvirus.
In het vervolg zullen dergelijke aantastingen waarschijnlijk kunnen worden
voorkomen, door de planten niet buiten op te kweken of althans regelmatig
de bladluis te bestrijden, vanaf het opkomen van de planten totdat ze binnen
zijn uitgepoot.
2. „Witvirus".
Op sommige bedrijven wordt reeds gedurende enkele jaren waargenomen, dat
het tomatenblad op een bepaalde hoogte van de plant zijn groene kleur in meer
of mindere mate verliest. De kwekers noemen dit verschijnsel „witvirus". Dit
kan tengevolge hebben, dat de vruchtzetting aan de tros boven deze bladeren
niet plaats vindt.
Getracht werd vast te stellen wat hiervan de oorzaak was o.a. door inoculatieproeven op verschillende gewassen. Er is echter tot nu toe niet gebleken, dat
we met een virusziekte te doen hebben.
3. Verschillende ziektebeelden bij de tomaat.
Het vervaardigen van een anti-serum tegen het strip-verschijnsel is nog niet
gelukt. In samenwerking met het laboratorium voor bloembollenonderzoek te
Lisse zijn langs serologische weg een 30-tal stripmonsters onderzocht op even43

tuele aanwezigheid van het aardappel-x-virus. Geen enkel monster bleek dit
te bevatten, terwijl wel steeds het tomaatmozaiekvirus aanwezig was.
4. Vatbaarheidsonderzoek bij de tomaat.
Opnieuw werd een bevestiging verkregen van het feit, dat de klimaatsomstandigheden invloed uitoefenen op de vatbaarheid van tomaten voor virus. Gebrek
aan licht verhoogde weer de vatbaarheid. Dit jaar werden echter de warm
opgekweekte planten minder vatbaar bevonden, dan de koud opgekweekte. De
temperaturen waren echter dit jaar minder hoog, terwijl in 1949 de hoge temperatuur samenging met een lagere luchtvochtigheid.
De beïnvloeding van de gevoeligheid van de planten, waaronder de reactie van
de vruchten op de virusaantasting, werd eveneens onderzocht. Bij hoge temperatuur en gebrek aan licht produceerden de viruszieke planten meer ongelijkmatig gekleurde vruchten. De verschillen waren echter niet zo groot als bij de
vatbaarheid.
Het onderzoek naar de vatbaarheidsverschillen tussen de rassen leverde weer
als resultaat op, dat de Tuck Wood groep vatbaarder is dan de Ailsa Craig
groep. Dominant maakte hierop dit jaar geen uitzondering, Cromco echter
was even vatbaar als de Tuck Wood groep.
b. Virusziekten bij frambozen.
Er wordt vermoed, dat viruszieke wilde bramen een belangrijke bron van besmetting voor cultuurframbozen vormen en dat bladluizen de overbrengers van het
virus zijn. Het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen
houdt zich met bovengenoemd onderzoek bezig. Er is aan dit onderzoek medewerking verleend, door op verschillende plaatsen in dit gebied na te gaan of wilde
bramen door bladluizen waren aangetast. Dit bleek het geval te zijn. Bladluizen
werden verzameld en opgestuurd. Uit Wageningen, waar de dieren werden gedetermineerd, werd bericht ontvangen, dat vrijwel alle ingestuurde bladluizen grote
frambozenluizen waren. Deze bladluis staat inderdaad bekend als virusoverbrenger
bij frambozen.
c. Virusziekten bij Freesia's.
Er zijn proeven genomen om na te gaan of het virus in de Freesia overgebracht
wordt bij het snijden van de bloemen. Dit schijnt in elk geval niet in belangrijke
mate het geval te zijn.
Het is het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse gelukt een kleine
hoeveelheid anti-serum tegen deze virusziekte te bereiden. Er is nu door middel
van serologische reacties een begin gemaakt met tiet vaststellen van de aanwezigheid van dit E-virus in de verschillende handelsrassen. Tevens is komen vast te
staan, dat het Freesiavirus verwant is met het topnecrose-virus van de boon en
het gladiolen-virus. Men tele dus geen bonen in Freesia-kassen, daar door bladluizen
deze ziekte gemakkelijk van het ene op het andere gewas wordt overgebracht.
d. Virus in chrysanten.
Uit het voorlopig onderzoek van de heer D. Noordam te Aalsmeer is gebleken,
dat het mozaiekvirus in de chrysant niet identiek is met het spotted wilt virus.
De aard van dit virus blijkt geheel anders te zijn. Het is niet alleen in Amerikaanse
chrysanten-rassen, doch ook in de andere hier geteelde rassen aangetoond. In
enkele gevallen zal een verloop in de kleur van een ras eveneens aan dit virus
te wijten zijn.
e. Mozaïek bij sla.
De aantasting van sla door virusziekten neemt de laatste jaren steeds meer toe.
Het zal daarom noodzakelijk zijn op de volgende punten te letten:
Ie. In de jonge planten moet streng worden geselecteerd, zodat vanuit het zaad
besmette planten vroegtijdig worden verwijderd.
2e.Reeds bij voorbaat moet bestrijding tegen bladluizen worden toegepast, zodat
deze niet de gelegenheid krijgen, het virus over te brengen. Men wachte dus
niet tot men de luizen op de slaplanten aantreft.
Voor de teelt voor zaadwinning gelden deze punten natuurlijk in nog sterker mate.
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f. Mozaïek bij geënte
komkommerplanten.
Ook bij de komkommer wordt het virusprobleem de laatste jaren van grote betekenis. Vooral op de geënte planten kan de schade soms aanzienlijk zijn. De vraag
doet zich voor of het virus wellicht bij het enten wordt overgebracht. Er zal daarom worden nagegaan, hoe het virus zich uit op jonge Ficifolia-planten.
4. Bacterie- en schimmelziekten.
et. Vruchtvuur bij meloenen.
Zoals algemeen bekend is, is de vruchtvuuraantasting bij komkommers vooral in
het begin van het jaar zeer hevig geweest. De sterke temperatuursschommelingen
in het voorjaar en de betrekkelijk grote hoeveelheid regen zullen hieraan zeker
mede schuldig zijn geweest. In verschillende gevallen moest het gehele komkommergewas worden opgeruimd en werden meloenen geplant. Soms geschiedde dit
reeds tussen de aangetaste komkommerplanten. In dergelijke gevallen bleek de
vruchtvuurschimmel ook op de meloenen over te kunnen gaan. De aantasting bleef
echter tot het blad beperkt.
b. Fusarium bij komkommers en meloenen.
Dit jaar is een oppervlakte van ± 150.000 ramen platglas (bestemd voor komkommers) gestoomd en zijn ± 230.000 op onderstam F geënte planten uitgepoot.
Beide methoden ter bestrijding en voorkoming van Fusarium hebben dus sedert
vorig jaar een nog grotere omvang aangenomen. Het enten vond dit jaar in hoofdzaak volgens de afzuigmethode in kiemplantstadium plaats (zie blz. 29).
Opbrengstgegevens konden dit jaar slechts van weinig bedrijven worden verzameld. De algemene indruk is echter, dat beide methoden goed hebben voldaan.
Vermeld zij hier nog, dat uit door de Tuinbouwstudieclub te Rotterdam genomen
proeven wederom blijkt, dat geënte planten niet later vrucht geven dan ongeënte
planten.
c. Verticillium in tomaten.
Op de voor Verticillium resistente tomaatrassen Essar, Simi en Riverside werden
planten van het ras Tuck Queen geënt. Dit ras is tamelijk vatbaar voor Verticillium. De geënte planten werden op enige bedrijven waar vorig jaar „slaapziekte"
in vrij ernstige mate voorkwam, uitgeplant. In de op Essar en Simi verente planten kon geen „slaapziekte" worden waargenomen. Bij Riverside waren soms bruinachtig verkleurde vaatbundels aanwezig, hoewel niet met zekerheid kon worden
vastgesteld, dat deze verkleuring door Verticillium is veroorzaakt.
d. Loodglans bij perzik en pruim.
De proefnemingen in samenwerking met Dr Grosjean werden ook dit jaar voortgezet. De verhoging van de dosis superol tot 2 gram per m^ standruimte gaf een
verbetering van het resultaat te zien, doch geen volkomen genezing.
In overleg met de Plantenziektenkundige Dienst en de Tuinbouworganisaties zal
gestreefd worden naar de invoering in het Westland van zg. Gemeentelijke Loodglansverordeningen. Door middel van deze verordeningen, die reeds in verschillende gemeenten van ons land bestaan, zal het mogelijk worden de eigenaars van
infectiebronnen te verplichten deze op te ruimen.
e. Sclerotinia minor bij sla.
In Rotterdam zijn twee practijkproeven genomen ter bestrijding van deze schimmel.
Bij de Ie proef zijn gebruikt: formaline (70 1 per are), chloorpicrine (wat meer
dan 5 1 per are) en Dithane Z 78 (2.1 kg per are).
Na gebruik van Dithane Z 78 was de aantasting ongeveer even sterk als op de
onbehandelde veldjes. Chloorpicrine gaf een wisselvallig resultaat. Dit moet waarschijnlijk aan de methode van toepassen worden toegeschreven. Formaline gaf
een goed resultaat.
Bij de 2e proef zijn gebruikt: formaline (70 1 per are), en Aafuma (0.9 kg per
are) en op 1 perceeltje Lirotan (2.1 kg per are). Aafuma 0.9 kg per are is de
hoeveelheid, die gebruikt wordt tegen Botrytis in sla.
De aantasting was na gebruik van Aafuma en Lirotan ongeveer even groot als
op de onbehandelde perceeltjes. Formaline gaf een vrij goed resultaat. De hoge
kosten en de lange tijd, die nodig is voordat dit middel uit de grond verdampt is,
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zijn echter wel bezwaarlijk. Er zal daarom worden onderzocht, of met kleinere
hoeveelheden van dit middel kan worden volstaan.
f. Rotte Bessen bij Muskaat-druif.
Tegen het einde van de oogst, begin October, gingen de bessen op de meeste
bedrijven door het optreden van bruine stippen, snel tot rotting over. Of dit een
gevolg was van een Botrytisaantasting kon niet met zekerheid worden vastgesteld.
Het verschijnsel zal echter ongetwijfeld bevorderd zijn door het natte weer in
September. Op de bedrijven, waar men gestookt heeft in deze periode, kwam het
niet voor.
g. Echte meeldauw bij een glaspruim.
Daar deze aantasting nimmer in dit gebied werd waargenomen, dient vermeld te
worden, dat bovengenoemde schimmel op bladeren van een zaailing werd aangetroffen. Deze zaailing was ontstaan uit een kruising tussen twee Japanse pruimenrassen.
h. Bladvlekken bij jonge sla, veroorzaakt door Stemphyllium.
Vooral uit de buurt van Rotterdam kwamen in Januari en Februari vele klachten
over vlekken op de blaadjes van slaplanten. Het waren aanvankelijk kleine bruine,
meestal ronde vlekken, soms met concentrische ringen. Later werden de vlekken
groter en vloeiden dikwijls samen. En hele blaadjes gingen dan tot rotting over.
Als de stengeltjes daardoor ook gingen rotten, vielen hele plantjes weg. Zowel
bij sla in koude warenhuizen als bij warme- en koude platglassla werd dit verschijnsel aangetroffen. Soms bij 1 à 2 % van de plantjes, doch in een enkel geval
zelfs bij 70 %. De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen deelde mede, dat de
vlekken veroorzaakt werden door een zwakteparasiet, n.1. Stemphyllium botryosum Wallr. Eind Februari, toen de groeiomstandigheden voor de sla beter werden,
trad geen uitbreiding meer op. De licht aangetaste sla groeide toen goed verder.
Bestrijdingsmiddelen zijn niet gebruikt. Veelal zijn de rotte blaadjes afgeplukt,
doch inboeten is hier en daar ook nodig geweest.
5. Aaltjesziekten.
a. „Knol" in tomaten.
Van de Rijkstuinbouwconsulent uit Maastricht ontvingen we een aantal Roem van
Holland planten, verent op het voor „knol" resistente tomatensoort Solanum peruvianum. Deze planten werden in een warenhuis waar de stooktomaten inmiddels
t.g.v. een „knol"aantasting waren afgestorven, uitgeplant. Daarnaast werd ook
uitgeplant Solanum peruvianum ongeënt en Roem van Holland ongeënt. Bij het
oprooien bleek, dat zich slechts zeer weinig knolletjes aan de onderstamwortels
ontwikkeld hadden. Roem van Holland was inmiddels weer afgestorven. Naast het
feit, dat Roem van Holland meer last van „knol" ondervond, zijn ook de ongunstige cultuuromstandigheden hierop van invloed geweest. De planten van Roem
van Holland stonden bij het uitpoten n.1. niet in perspotten en de beide andere
groepen wel.
b. Biologische bestrijding van het wortelknobbelaaltje.
Uit de proeven in 1949 was gebleken, dat de schimmel Arthrobotrys oligospora
toegevoegd aan de grond, voordat een besmetting met „knol" plaats vond, een
verminderde knolaantasting gaf. Ook organische mest vertoonde een dergelijk
effect.
Dit jaar werd behalve bovengenoemde schimmel nog een andere n.1. Dactylella
bembicodes beproefd. Opnieuw werd dezelfde tendens waargenomen. Het verdient
nu aanbeveling proeven op grotere schaal te gaan nemen, waarbij eerst een chemische grondontsmetting plaats zal hebben, waarna dan de schimmel ingebracht
wordt. Het effect moet dan ongeveer zoals bij Fusarium solani zijn.
c. Onderzoek naar het aardappelcyste-aaltje Heterodera rostochiensis op bloembollenland.
Daar bloembollen, geteeld op land dat besmet is met het aardappelcyste-aaltje
niet voor export in aanmerking kunnen komen, werden op verzoek van de kwekers
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grondmonsters genomen van percelen, waarop in 1950—1951 bloembollen geteeld
zouden worden. Deze monsters werden door de Plantenziektenkundige Dienst in
Wageningen onderzocht.
Bij 128 bollenkwekers werden in totaal 225 grondmonsters voor dit doel genomen.
Daar er verspreid in het Glasdistrict besmette plekken zijn, is het gewenst om
bloembollenland vooraf te onderzoeken, opdat bij een eventuele besmetting een
ander perceel uitgekozen kan worden. Dit aardappelcystenaaltje kan schade doen
aan aardappel en tomaat, welke gewassen bij een voldoend aantal aaltjes zelfs een
misoogst kunnen geven.
6. Ziekten van nog onbekende oorzaak.
a. Afsterven van druivenbomen.
Op één bedrijf in Honselersdijk stierven een 10-tal jonge bomen af. Het afstervingsproces verliep van boven naar beneden (bij de Alicante ziekte juist omgekeerd). In het hout van 1949 is de schimmel Cephalosporium acremonium Cda
gevonden (gedetermineerd door het Centraalbureau voor Schimmelcultures te
Baarn).
Hiermede zijn in Juli op het Proefstation een 8-tal jonge druivenbomen geïnfecteerd. Tot nog toe hebben zich bij deze boompjes geen afwijkingen voorgedaan.
In de winter zullen 8 andere boompjes geïnfecteerd worden.
b. Bruine nerfjes bij druif.
Er werd een proef genomen om na te gaan of dit verschijnsel met het enten overgaat. Door middel van de z.g. Engelse copulatie zijn zowel gezonde onderstammen
met zieke enten als zieke onderstammen met gezonde enten verent.
Ook werd normale houtstek van aangetaste en niet aangetaste bomen geplant.
Geen enkel symptoom kon worden waargenomen, zodat aangenomen mag worden,
dat bij deze ziekte geen virus een rol speelt.
P. ENTOMOLOGISCH ONDERZOEK.
1. Vangbak- en practykwaarnemingen.
Met behulp van vangbakwaarnemingen werd het begin van de koolvliegvlucht bepaald.
Door middel van tellingen bij een aantal koolplanten werd het tijdstip van verzenden
van de eerste waarschuwingskaart vastgesteld.
Door practijkwaarnemingen werd het bestrijdingstijdstip van de appelzaagwesp en
de preimot vastgesteld en dienovereenkomstig werden er waarschuwingskaarten
verzonden (zie blz. 40).
2. De Prulmebladgalmug (Dasyneura tortrix).*
In 1950 heeft de aantasting zich niet uitgebreid. De waarnemingen over dit insect
zijn voortgezet, speciaal in verband met de bestrijding. Een grondbehandeling met
H.C.H, (zie jaarverslag 1949) heeft weer goed resultaat gegeven.
3. Oedeem en gaatjes bij pruimebladeren als gevolg van een spintaantasting.
In het jaarverslag van 1949 is het verschijnsel, dat zich in Maart bij glaspruimen
voordoet en waarbij eerst kleine wratjes (oedeem) op de bladeren verschijnen, die
later verdrogen en dan oorzaak zijn, dat er gaatjes in de bladeren ontstaan, al beschreven. In het voorjaar van 1950 is nagegaan of er verband tussen dit verschijnsel
en een spintaantasting bestaat. Inderdaad bleken de afwijkingen niet op te treden,
zonder een spintaantasting. De spint heeft dus wel een grote invloed op de vorming
van de wratjes en gaatjes, maar er moeten andere factoren zijn, die het bevorderen,
want anders zou het later in het jaar ook regelmatig moeten voorkomen.

In het jaarverslag van 1949 staat op blz. 49 abusievelijk „pruimebladmug". Dit
moet zijn „pruimebladgalmug".
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In het bijzonder wordt hier gedacht aan de toestand waarin het gewas verkeert
(jong, waterrijk weefsel) en aan een hoge luchtvochtigheid.
4. Een mineermotje (Lithocolletis domesticella Sorh.) bU glaspruimen en perziken.
Op één bedrijf te Naaldwijk werden in October vele pruime- en enige perzikbladeren
aangetroffen met mineerplekken aan de onderzijde. Deze werden door kleine rupsjes
veroorzaakt. De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, die de rupsjes determineerde, deelde tevens mede, dat deze soort niet van economische betekenis is.
5. Sla, aangetast door de slavlieg en de wortelvlieg.
In Februari werd de sla op enkele bedrijven weer aangevreten door maden van de
wortelvlieg en van de slavlieg. In 1948 en 1949 werden deze maden alleen in de buurt
van Naaldwijk en 's-Gravenzande in de sla gevonden. Nu echter ook in Rotterdam.
Vooraf H.C.H, door de grond werken, geeft goed resultaat (zie jaarverslag 1949).
6. Rupsen van Heplalus sylvinus (Li.) by sla.
Bij een kweker te Rotterdam werden begin Juni enige slaplanten aan de voet afgevreten door vuilwitte rupsen van ruim 2 cm lengte. In het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden werd de vlinder, die uit een rups was opgekweekt, gedetermineerd. Zij heeft geen economische betekenis.
7. Bibionidae b\j bloemkool en sla.
In de winter van 1949—1950 (zie jaarverslag 1948 en 1949) kwamen over deze muggenlarven reeds een vrij groot aantal klachten binnen i.v.m. het afvreten van de
ondergrondse delen. Het ziet er naar uit, dat deze parasiet, die hier vóór de winter
van 1948 op 1949 slechts sporadisch voorkwam, nu algemeen is geworden. Men treft
de larven over het gehele Z.H. Glasdistrict verspreid aan. De vreterij begint in November en duurt tot begin April. De meeste schade wordt aangericht in Februari
en Maart. De larven, die de bloemkool schijnen te verkiezen boven de sla, komen
zowel onder platglas (ook in warme slarijen) als buiten voor. In het voorjaar verpoppen de larven zich spoedig. Daarna ondervindt men geen schade meer. Op het
laboratorium waren er in Februari al muggen. Ongeveer half Mei kwamen de muggen buiten in grote getale voor. Waar het mogelijk was, werden H.C.H.-bevattende
preparaten gebruikt ter bestrijding van de larven. Het resultaat was goed.
8. Phytomyza In bloemkool.
Er zijn aanwijzingen, dat Parathionhoudende middelen, wanneer ze op 't juiste tijdstip
gebruikt worden, goed resultaat kunnen geven tegen deze maden.
9. Aantasting van kool door boorsnuitkeverlarven.
Tussen eind April en eind Juni werd op verschillende plaatsen weer schade veroorzaakt door larven van boorsnuitkevers. Deze werden niet alleen bij bloemkool (zowel
onder glas als buiten), doch ook bij jonge spruitkool en sluitkoolplantjes aangetroffen. In het jaarverslag van 1949 wordt de schijn gewekt, alsof deze parasiet meerdere
generaties per jaar heeft. Er komt bij Ceutorrhynchus quadridens echter slechts één
generatie per jaar voor, maar de ei-afzetting heeft over een lange periode plaats.
Hierdoor wordt de bestrijding zeer bemoeilijkt.
10. Koolzaadaardvlo (Psylliodes chrysocephala).
In Nootdorp werden half April in de bladnerven van enige bloemkoolplanten grote
gangen gevreten door larven, die van de koolzaadaardvlo bleken te zijn. De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen deelde ons de naam mede van dit insect, dat
men dus niet moet verwarren met de algemeen bekende bladbeschadigende aardvlooien.
De larve van deze kever was hier in bloemkool nog niet eerder waargenomen.
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11. De koolbladroller bij verschillende gewassen.
Over deze rupsjes kwamen in 1950 niet zoveel klachten binnen als in 1949. Beschadiging trad op bij bloemkool, tomaten en komkommers. Bij de twee laatste gewassen
kan men de rupsjes wegvangen tijdens de werkzaamheden aan 't gewas. In één geval is
Parathion gespoten met goed resultaat. Het is echter niet te verwachten, dat dit
middel altijd een goed resultaat zal geven.
12. De bonenvlieg.
Jonge bonenplantjes werden dit jaar weer enige malen door maden van deze vlieg
aangetast. Typisch is echter, dat in één geval ook van jonge meloenplanten de stengelvoet werd uitgevreten door deze maden. De aangetaste planten waren waardeloos.
De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen stelde vast, dat het hier inderdaad
de bonenvlieg was.
Over de bestrijding is weinig bekend. Als men een aantasting verwacht, is er wellicht
iets te bereiken door vooraf H.C.H, door de grond te werken. In het vorige jaarverslag werd al aangeraden de bonen vroeger onder glas te zaaien.
Q. PROEVEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN.
1. Onkruldbestrydlng.
a. Bij peen en selderij met Shell TV.
Proeven werden niet meer genomen. In de practijk kwamen dit jaar zeer weinig
schadegevallen voor, hetgeen er op wijst, dat de voorschriften goed in acht worden
genomen. Eén uitzonderlijk schadegeval trad op bij selderij, als onderteelt bij pruimen, waar kort voor de bespuiting de bomen gezwaveld waren. Doordat de zwavel
gedeeltelijk op de selderij terecht gekomen was, volgde er na de bespuiting met
Shell W een ernstige verbranding van de selderij. Het is bekend, dat zwavel en
oliehoudende producten gelijktijdig of kort na elkaar aangewend, steeds verbranding veroorzaken. Door de Esso zal eveneens een dergelijk oliehoudend product
in de handel worden gebracht, hetwelk bij een oriënterend proefje goed heeft
voldaan.
b. Bij schorseneren en Freesia met diverse oliehoudende middelen.
De bestrijding vond plaats vóór het opkomen van de planten met diverse, door het
Kon. Shell Lab. te Amsterdam, ter beproeving gegeven middelen.
De uitkomsten bij schorseneren waren dit jaar aanzienlijk minder dan in 1949,
waarschijnlijk omdat door het koude weer in April het opkomen van de genoemde
gewassen langer duurde dan normaal en er daardoor te vroeg bestreden werd
tegen het onkruid.
Bij knol-Freesia's werd direct voor het opkomen van het kruid op 11 Juli in een
klein oriënterend proefje een prima resultaat bereikt. De vele kleine onkruiden
werden met één bespuiting vernietigd. Aan de Freesia's zijn later geen afwijkingen
waargenomen.
c. Op wallen van komkommerpreparaten.

en meloenrijen, railpaden en slootkanten met olie-

Met drie middelen werden dit jaar de in 1948 aangevangen proeven voortgezet.
Vroeg in het voorjaar, in Maart, vielen de resultaten tegen, waarschijnlijk door
de lage temperatuur ( ± 10° C). Later in Mei en in de zomermaanden werden
zeer gunstige resultaten bereikt. Voor een goede werking bleek warm, droog weer
vereist te zijn. De bestrijding moet worden uitgevoerd op een moment, dat de
onkruiden nog klein zijn (max. ± 7 % cm hoog). Bij een vroegtijdige bespuiting
sterven de onkruiden snel af en heeft men weinig vloeistof nodig. Per keer gebruikt men 3 à 4 1. per are.
Al naar de weersomstandigheden en de onkruidvegetatie zal het nodig zijn na 6
tot 8 weken de bespuiting te herhalen. De bespuiting op de wallen had in 't geheel
geen nadelige invloed op de groei van meloenen en komkommers. Het zal echter
gewenst zijn om tijdens de bespuiting de ramen gesloten te houden, omdat de
vloeistof niet met de gewassen in aanraking mag komen.
Bij railspaden heeft men het voordeel dat het ijzer niet wordt aangetast, hetgeen
bij gebruik van b.v. natriumchloraat wel het geval is.
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Evenals bij Shell W dient men aanraking met de huid te voorkomen en moet men
oliebestendig rubbermateriaal gebruiken. Eén van de beproefde middelen zal
waarschijnlijk in de loop van 1951 in de handel worden gebracht.
d. Kweekgras met N.T.C.A.
Na een aanvankelijk gunstig effect bleken de resultaten van N.T.C.A. op kweekgras later tegen te vallen. De reden hiervan is wellicht de te late toediening in
het najaar. De practijkproeven zijn dit jaar op sterk met kweekgras vervuilde percelen voortgezet.
e. Bij peen met 2.i D en Terra Norit.
Na een bespuiting van de grond met 2.4 D-verbinding werd Terra Norit door de
grond gewerkt, om de schadelijke werking van de groeistof op het gewas weg
te nemen. De opkomst van de peen op de aldus behandelde veldjes was echter
minder dan op de contróleveldjes. De onkruidstand was wel is waar verminderd,
doch een Shell W-bespuiting gaf een beter resultaat. Hoewel een groeistofbespuiting aanzienlijk goedkoper zou zijn, kan deze dus niet worden geadviseerd.
f. Bij aardbeien met
groeistofpreparaten.
Met de middelen I.P.X. (isopropylxanthaat) en Deepal (op 2.4 D basis) werden
dit voorjaar bespuitingen uitgevoerd op aardbeien.
De beschadigingen aan het blad en vooral aan de bloemstelen en -knoppen waren
zo ernstig, dat de proeven niet zijn voortgezet. Een najaarsbehandeling na de
oogst, uitgevoerd in samenwerking met de heer Niemandsverdriet te Barendrecht,
leverde een gunstiger resultaat op. De aardbeiplant verkeert dan in een minder
gevoelig stadium.
2. Fungiciden (schimmeldodende middelen).
a. Grondontsmettingsmiddelen
tegen Fusarium bij de
1. Organische kwikpreparaten.

komkommer.

Met enige organische kwikpreparaten van de firma Wiersum te Groningen,
die bij laboratoriumproeven goede resultaten gegeven hadden tegen Fusarium
(zie jaarverslag 1949), werden phytociditeitsproeven genomen bij jonge komkommerplantjes. Er werd met 2 hoeveelheden gewerkt n.1. 1% en 3 maal de
dosis, die bij de laboratoriumproeven voor het doden van de Fusarium nodig
bleek te zijn. Bij de 3-voudige hoeveelheid stierven bij alle middelen een aantal
plantjes af, terwijl de overige zich aanzienlijk minder ontwikkelden dan bij
de 1%-voudige hoeveelheid. Deze waren practisch gelijk aan de onbehandelden.
Met 2 van deze middelen n.1. F 41 en F 42 werd een practijkproef genomen
onder platglas in vergelijking met Chloorpicrine. De Chloorpicrine-ontsmetting vond ± 14 dagen van te voren plaats, de ontsmetting met de organische
kwikpreparaten onmiddellijk voor het uitplanten. Na enkele dagen bleken er
door de hoge temperatuur kwikhoudende dampen vrij te komen, die een zo
hoge concentratie bereikten dat alle planten volkomen afstierven.
Wij ontvingen nu van de firma Wiersum 2 nieuwe preparaten n.1.F 53 en F 54,
,die hetzelfde werkzaambestanddeel bevatten als F 41, maar resp. in een
complex-verbinding en gebonden aan norit. Deze zouden de kwikdampen minder snel vrijgeven. Bij laboratoriumproeven bleek de werking van deze middelen t.o.v. de Fusarium overeen te komen met die van F 41, zodat hiermede een
nieuwe practijkproef genomen zal worden.
2. Carbamaten.
Van de firma Ligtermoet te Rotterdam ontvingen wij een groot aantal monsters
van verschillende carbamaten.
In een laboratoriumproef bleken deze in vergelijking met het middel F 41 van
de Fa. Wiersum bij dezelfde concentratie practisch geen werking t.o.v. de
Fusarium uit te oefenen.
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b. Bestrijdingsmiddelen tegen Cladosporium fulvum (z.g.n. meeldauw) in tomaten.
In warenhuizen werden practijkproeven genomen met de middelen: Cladox, Bulbosit (in het jaarverslag 1949 genoemd no. 2565), Lirospora en Lirotan.
Daar er slechts zeer weinig „meeldauw" optrad, was er geen verschil tussen de
middelen te constateren.
In 2 proefkasjes werd een proef genomen met Cladox door de planten preventief
en curatief te behandelen. De planten werden kunstmatig geïnfecteerd. De preventieve behandeling vond vlak voor het infecteren plaats; de curatieve behandeling onmiddellijk na het waarnemen van de eerste „meeldauw"-vlekjes. In beide
gevallen werd 6 maal gestoven. Met de preventieve methode werd een veel beter
resultaat verkregen dan met de curatieve. In de practijk ondervindt men hetzelfde.
Het bewijs is nu geleverd, dat Cladox bij preventieve toepassing een betere beveiliging geeft voor Uw gewas.
Er werd ook getracht een laboratoriummethode te vinden, waarbij snel een voorlopige indruk verkregen kon worden over de werking van nieuwe middelen tegen
„meeldauw". Tot nu toe werden de beste resultaten verkregen met het bestuiven
in Petrischalen van schimmelkolonies, waarvan de diameter was gemeten. Deze
kolonies werden na 3 à 4 dagen opnieuw gemeten. In hoeverre deze methode
bruikbaar is, zal echter moeten blijken uit een vergelijking met de in de practijk
verkregen resultaten.
c. Bestrijdingsmiddelen tegen het „Wit" in sla.
In aansluiting op de proef, beschreven in het jaarverslag van 1949, werden verschillende koperhoudende stuifmiddelen vergeleken met zwavel n.1.:
1. Perelan van I.C.I. Holland (koperoxyduul)
»
2. Murphy's Copper Dime Dust van Murphy (koperhydroxyde)
3. Kóperhydroxydehoudend product van de firma Wiersum te Groningen.
Er zijn 3 verschillende methoden toegepast n.1.:
a. Preventief (eenmaal gestoven voordat het Wit was opgetreden).
b. Curatief (nadat het Wit was waargenomen, wekelijks gestoven).
c. Preventief en curatief.

'

Bij de preventieve behandelingen werd het beste resultaat verkregen met Perelan
en zwavel. Bij de curatieve behandeling werd het beste resultaat verkregen met
Perelan. De proef werd zo laat in het voorjaar genomen, dat de werking van de
zwavel waarschijnlijk gunstig beïnvloed is door de vrij hogere temperaturen, die in
April onder glas kunnen optreden.
Perelan zal dus waarschijnlijk bij lagere temperaturen beter werkzaam zijn dan
zwavel, daar kopermiddelen voor zover bekend weinig invloed van de temperatuur
ondergaan. Dit komt overeen met de resultaten van verleden jaar (zie jaarverslag 1949).
De koperhydroxyde preparaten veroorzaakten een hinderlijke blauwkleuring van
de planten, waardoor deze er stug uitzagen. Waar zowel preventief als curatief
werd gestoven, waren de resultaten met de verschillende middelen het best.
d. Bestrijding van „Wolf" in spinazie.
Naar aanleiding van de gunstige resultaten, die verleden jaar met het Zinkaethyleenbisdithiocarbamaat (Zineb) houdende product Dithane Z 78 werden verkregen,
werd dit jaar een iets meer uitgebreide proef opgezet.
Vergeleken werd de werking van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kopersulfaat, zaad ontsmet.
Zineb, alleen zaad ontsmet.
Zineb, alleen grond ontsmet.
Zineb, zaad en grond ontsmet.
Aardisan (organisch kwikpreparaat), zaad ontsmet.
Spergon (tetra-chloorparabenzochinon), zaad ontsmet.
Arasan (tetramethylthiuramdisulfide), zaad ontsmet,
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Er werd bij geen van deze behandelingen een belangrijk verschil met onbehandeld
gevonden, maar de combinatie van zaad- en grondontsmetting met Zineb gaf nog
het grootste verschil. Het is daarom gewenst op deze wijze verder te werken, maar
dan met een hoger geconcentreerd product (in deze proef is een 6 % stuifpoeder
gebruikt).
e. Bestrijding van het vruchtvuur bij komkommer.
Daar het middel Bulbosan niet meer geproduceerd mag worden, was er dringend
behoefte aan een vervangingsmiddel. Daarom werd een practijkproef onder platglas genomen, waarbij vergeleken werden:
Lirothan 6 % stuifpoeder (zinkaethyleenbisdithiocarbamaat), Liroferm 15% stuifpoeder (ijzerdimethyldithiocarbamaat), Lirospora, Bulbosit en Cladox.
Er werd onder verschillende omstandigheden gewerkt n.1.:
a. Zo weinig mogelijk gelucht en de jonge aangetaste vruchtjes verwijderd (rij II).
b. Zo weinig mogelijk gelucht en de jonge aangetaste vruchtjes niet verwijderd
(rij III).
c. Zo veel mogelijk gelucht, ruim gegoten en de jonge aangetaste vruchtjes niet
verwijderd (rij IV).
Bovendien werd het effect van alleen een warmte-behandeling nagegaan (rij I ) .
Hiervoor werden gedurende de eerste weken 'snachts matten over de rij gerold
en werd weinig gelucht. In deze rij werden in de ene helft de jonge aangetaste
vruchtjes verwijderd, in de andere helft niet.
Resultaten:
Met geen enkel middel werd een voldoend resultaat verkregen. Wel waren alle
behandelde vakjes van de rijen II en III in meer of mindere mate beter dan de
onbehandelde. Liroferm had een nadelige invloed op de opbrengst en gaf een zeer
wisselend effect. Cladox gaf in alle rijen een vrij behoorlijke bestrijding van het
vruchtvuur, maar veroorzaakte in de rijen II en III zulke ernstige verbrandingsverschijnselen, dat de opbrengst aan gave komkommers lager lag dan bij de
onbehandelde vakjes. Lirotan gaf een soms vrij behoorlijk, doch nogal wisselend
resultaat. Het heeft echter een zeer gunstige invloed uitgeoefend op de oogst,
waardoor het aantal geoogste gave komkommers aanzienlijk hoger kwam te liggen
dan bij de onbehandelde vakjes. Met Bulbosit en Lirospora werd een middelmatig
effect verkregen. Beide veroorzaakten tamelijk veel verbranding, hoewel de opbrengst hierdoor niet verlaagd werd.
Geen van de gebruikte middelen was dus in staat Bulbosan te evenaren. Lirotan
voldeed nog het best. Liroferm was onwerkzaam, terwijl Cladox, Lirospora en
Bulbosit schade aan het gewas veroorzaakten. In een koude, vochtige rij gaf Cladox geen verbranding en naar verhouding het beste resultaat.
Het wegnemen van de jonge aangetaste vruchtjes gaf weinig verbetering.
De warmte-behandeling alleen (rij I) gaf bij het begin van de proef, toen de minimum temperatuur door het uitrollen van de matten hoger lag dan in de overige
rijen, een goede bestrijding. Dit effect ging, nadat de matten van de rij verwijderd
waren, verloren. Waarschijnlijk oefent dus de minimum temperatuur de meeste
invloed uit op de hevigheid van een vruchtvuuraantasting. Het weinig luchten in
de rijen II en III, waardoor de maximum temperaturen hoger zijn geweest, gaf
wel enige verbetering, doch de onbehandelde vakjes in deze rijen waren duidelijk
sterker aangetast dan rij I. Een bezwaar van het uitrollen van de matten was, dat
de komkommers hierdoor lichter van kleur werden.
3. Nematociden (aaltjesdodende middelen).
a. D.D.
Dit middel is nu in de practijk algemeen in gebruik. De verschijnselen, die in het
jaarverslag van 1949 (vrij ernstige aantasting van de herfstteelten) beschreven
zijn, hebben in 1950 weinig of geen nadelige invloed op de tomatenteelt uitgeoefend.
D.D. geeft echter niet altijd een zodanige bestrijding dat men meerdere jaren
zonder grondontsmetting telen kan. Bij niet gestookte tomaten komt dit wel voor,
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doch bij gestookte is bij een ernstig besmet object meestal een jaarlijkse bestrijding
nodig. Daar, na een herhaald gebruik van D.D. waarbij geen andere bodemziekten
worden bestreden, de kweker soms meent een minder goede werking te constateren, wordt in bepaalde gevallen op een andere bodemontsmetter overgegaan. Hiervoor komen in aanmerking: zwavelkoolstof, chloorpicrine, dibroomaethaan en
formaline. Het meest geschikt is echter stomen.
b. Dibroomaethaan en methylbromide.
Deze beide grondontsmettingsmiddelen worden reeds in de practijk toegepast en
wel onder de naam van Iscobroom D en Iscobrome. Door onze instelling werden
bovendien de middelen Dowfume G en Dowfume W 40, die respectievelijk methylbromide en dibroomaethaan bevatten in een kleinere proef op hun werking vergeleken.
Dibroomaethaanpreparaten kan men t.a.v. hun werking over het algemeen gelijk
stellen met D.D., hoewel de uitkomsten iets wisselvalliger zijn. In hoeverre de
meer constante werking van D.D. bevorderd wordt door de aanwezigheid van minder vluchtige bijproducten is ons niet bekend, doch dibroomaethaan, dat in een
10—20 %-ige oplossing gebruikt wordt, bezit deze in mindere mate en zal daarom
over het algemeen iets sneller geheel uit de grond verdwenen zijn.
Het tijdstip van toepassen en de voor- en nabehandeling van de grond zijn voor
dibroomaethaan en D.D. gelijk.
De resultaten met methylbromide, een zéér vluchtig middel (kookpunt 4,5° C ) ,
zijn geheel afhankelijk van het tijdstip van toepassen. Een kleine proef op het
laboratorium in de zomer genomen, gaf slechte resultaten. In de practijk zijn
enkele goede resultaten waargenomen bij behandelingen midden in de winter. De
bodemtemperatuur moet o.i. voor een behandeling met methylbromide niet hoger
dan 5° C. zijn. Het is daarom een middel dat uitsluitend in speciale gevallen
gebruikt zal kunnen worden. Door het zeer lage kookpunt is het middel snel uit
de bodem verdwenen, zodat het bij een late toepassing geen schade aan de opvolgende teelt zal geven. Men dient echter, als de bodemtemperatuur steeds beneden
5° C. blijft, wel op minstens een maand wachttijd te rekenen.
c. Chloorpicrine.
Dit middel heeft over het algemeen als „knol"-bestrijder goed voldaan. De huidige
prijs is echter een groot bezwaar om het uitsluitend als „knol"-bestrijder toe te
passen. Bovendien liggen er op het gebied van de dosering op zwaardere gronden
nog een aantal vragen, die nog niet geheel zijn opgelost.
d. Andere nieuwe nematociden.
Met een tweetal verbindingen, die verwant zijn aan D.D. en dibroomaethaan, werd
een proef genomen. Geen van beide gaf een betere werking dan de beide bovengenoemde middelen.
4. Middelen tegen kurkwortel.
a.

Formaline.
Opnieuw kwamen er klachten binnen over de slechte werking van formaline tegen
kurkwortel. Vooral de zwaardere gronden en de veengronden schijnen voor de
formaline-behandeling tegen deze kwaal ongeschikt te zijn.

b. Chloorpicrine.
In de practijk werd bij een aantal bedrijven het effect van dit middel op de kurkwortel nagegaan. Tevens werd in een grondontsmettingsproef op het Proefstation
(zie blz. 56) de kurkwortel-aantasting gecontroleerd.
De ervaring werd opgedaan, dat een dosering van 5 1. per are een vermindering
van de kurkwortelaantasting gaf, echter niet zodanig, dat men van 100 % bestrijding kan spreken. In één geval in de practijk waarbij een gedeelte behandeld was
met 6 1. per are, was de vermindering van de aantasting werkelijk aanzienlijk te
noemen. Daar echter bij het afvoeren van de dosis de prijs momenteel zeer dicht
bij die van het stomen komt te liggen, is het de vraag of dit ooit in de practijk
ingang zal vinden. Er is echter een practijkproef om de juiste dosering vast te
stellen ingezet.
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5. Insecticiden enAcariciden (Insecten- enmijtendodende middelen).
a. T.E.P.-houdende middelen. *
Met een T.E.P.-aërosol werden verschillende proeven genomen ter bestrijding van
spint.
Ie. In kassen.
De dosering, die gebruikelijk is bij Parathion-aërosol, te weten 40 gr. actieve
stof per 1000 ms is voor T.E.P. te laag. De dosis moet opgevoerd worden tot
80 gr. per 1000 m l Een bezwaar was, dat bij het opvoeren van de concentratie
in de „bom", de nozzle van de bom heel gemakkelijk verstopt raakte met een
witte taaie massa. De werking van deze dosis was uitstekend; er werd in de
behandelde perzikkas, zelfs bij een herhaalde behandeling geen schadelijke
invloed op de bladeren en vruchten geconstateerd. Eén geval van groeivervorming bij de perzikvruchten trad op toen de bom niet vernevelde, maar spoot.
Op de plekken, waar de druppeltjes terecht gekomen waren, vertoonden de
perzikvruchten wratten. Hieruit blijkt weer, dat T.E.P. aanleiding kan geven
tot groeistofachtige vervormingen.
2e.Onder platglas.
Een rij platglas-komkommers, die kunstmatig met spint geïnfecteerd was, werd
door tussenschotten in 4 gelijke delen verdeeld. Twee hiervan werden vanaf een
week na het infecteren, regelmatig wekelijks met een T.E.P.-aërosol behandeld
en wel 600 gr. van een 10 %-ige aerosol per 100 dubbele ramen. Het resultaat
was gunstig.
Een bezwaar, dat aan deze behandeling kleeft, is dat men met de nozzle onder
het glas moet komen. Het gewas komt dan te direct in contact met de nevel.
In het begin trad dan ook een zekere groeiremming op, die gepaard ging met
enige bladmisvorming. Veel invloed op de uiteindelijke oogst heeft dit niet gehad.
b. Azobenzeenhoudende
middelen.
Dit jaar werden geen proeven met dit middel genomen. Wel werden de practijkmoeilijkheden geobserveerd, waarbij opnieuw in verschillende gevallen een onvoldoende werking werd geconstateerd. Soms zelfs bij de dubbele dosis. De winderige
zomer bezat echter maar heel weinig dagen, die geschikt waren voor een Azobenzeen-behandeling, zodat dit middel, dat een langere inwerkingsduur nodig heeft
dan b.v. Parathion, dikwijls onder zeer ongunstige omstandigheden werd toegepast. Deze verklaring gaat echter niet in alle gevallen op, zodat het aanbeveling
verdient een volgend jaar aan deze kwestie eens wat meer aandacht te schenken.
c. Parathion.
In de gehalten aan werkzaam bestanddeel van de verschillende handelspreparaten is enige stabilisering gekomen. Tevens is in de reeks van toepassingsmogelijkheden nog een nieuwe gekomen, n.1. die van het rookmengsel.
1. Stuifmiddelen.
In dit seizoen is vooral in het voorjaar ter bestrijding van thrips en een eerste
spintaantasting veel gebruik gemaakt van Parathionstuif 1 %. Een goede verstuiving is hierbij zeer belangrijk, terwijl in verband met de giftigheid ook een
snelle verstuiving gewenst is. De roterende stuifapparaten, de zgn. zwavelmolens, hebben over het algemeen het beste voldaan. Van dit type zijn weer
verschillende goede merken in de handel.
2. Spuitmiddelen.
Voor de spintaantastingen bij het begin van een teelt en na afloop van de
oogst wordt i.p.v. de aërosol-methode het gebruik van Parathion spuitpoeders
aanbevolen.
Uit een proef, waarbij de werking van Parathion spuitpoeder en Parathion in
emulgeerbare vorm, afkomstig van dezelfde fabrikant, vergeleken werden,

* In het jaarverslag 1949 nog aangeduid als T.E.P.P.-houdende middelen.
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bleek dat 0.1 % van een 15 %-ig spuitpoeder aanzienlijk beter resultaat opleverde dan 0.2 % van een 7%-ig emulgeerbare Parathion (vloeistof).
Wij adviseren daarom alleen in de gevallen, waarin men geen zichtbaar residu
op het gewas mag hebben b.v. bij sierteeltgewassen, gebruik te maken van
Parathion in emulgeerbare vorm.
3. Aerosolen.
Deze methode van toedienen van Parathion is ook dit seizoen door de practijk
weer veelvuldig toegepast. Daar de loonsproeiers zich dit jaar verbonden bij
de bestrijding van spint na een week de behandeling te herhalen, was de uitwerking over het algemeen beter dan verleden jaar. Uit proeven is echter
gebleken, dat de dosis van 40 gr. actieve stof per 1000 em', die momenteel
algemeen gebruikt wordt, werkelijk de minimum dosis is. Mocht door een
kleine lekkage of door wat veel wind, de behandeling ongunstig worden
beïnvloed, dan kan de werking onvoldoende zijn.
Zoals in het jaarverslag van 1949 reeds werd medegedeeld, heeft Parathion
in aërosolvorm op de spint practisch geen nawerking, zodat de larven, die b.v.
een dag na de behandeling uit het ei komen, reeds geen nadelige invloed meer
van de behandeling ondervinden. Dit houdt in, dat men met de tweede behandeling precies op tijd moet zijn. Eén dag verlies door te veel wind kan het
effect van de behandeling te niet doen, zodat men opnieuw zal moeten beginnen.
Om de ongevoelige eieren toch te doden, werd getracht aan de aerosol een
eidodend middel toe te voegen. Er werd met deze combinatie wel enige verbetering
verkregen, doch het oudere ei lijkt ook voor deze stoffen nog weinig gevoelig.
Een andere mogelijkheid is de combinatie van een Azobenzeen en een Parathion
behandeling. Azobenzeen heeft een betere werking op de eieren dan op de volwassen dieren en bij Parathion is juist het tegenovergestelde het geval. De uitvoering hiervan stuit echter op het bezwaar, dat beide middelen niet op dezelfde
wijze verneveld kunnen worden, terwijl de kosten van twee afzonderlijke behandelingen vrij hoog zouden komen te liggen.
4. Rookmiddel.
Reeds in 1949 werden enige oriënterende proeven genomen met Parathion als
rookpoeder. De resultaten waren hoopvol, doch minder goed dan bij de aërosolmethode. Dit jaar is hieraan verder gewerkt. Van verschillende firma's ontvingen wij rookmiddelen. De vorm waarin ze gebracht werden, liep nogal uiteen. Er waren kaarsen, poeders en blikjes met een bepaald rookmengsel gevuld.
De resultaten liepen, de hoeveelheid werkzaam bestanddeel in aanmerking
genomen, nogal uiteen. De preparaten hadden echter nog geen van alle hun
definitieve handelsvorm gevonden. De proeven zijn genomen om de diverse fabrikanten de weg aan te geven, die zij bij het ontwikkelen van hun product moeten
volgen. Een gecombineerde behandeling met Azobenzeen is bij het gebruik van
Parathion als rookpoeder gemakkelijker en waarschijnlijk ook financieel beter
verantwoord dan bij de aërosolmethode. In Engeland wordt deze combinatie
reeds in de practijk toegepast.
d. Gevoeligheid van het spintetend kevertje (Scymnus punctillem) over verschillende
bestrijdingsmiddelen.
Daar zowel in de practijk als op het eigen bedrijf dit jaar het spintetend kevertje
veelvuldig voorkwam, was het noodzakelijk te weten hoe deze nuttige dieren op de
meest gebruikte bestrijdingsmiddelen reageren.
Hieronder vindt U een lijstje, waarin de gevoeligheid van het spintetend kevertje
vermeld staat. De getallen in de verschillende hokjes geven aan in welke verdunning van de practijk-dosering de middelen schadelijk zijn voor de verschillende
ontwikkelingsvormen van dit kevertje.
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Spintetend kevertj e
Bestrijdingsmiddelen

Petroleum emulsie 1 %
Azobenzeen
T.E.P. 0.1 %
Parathion stuif 1 %
Nicotine 0.1 %
D.D.T. stuif 5 %
Zwavel 95 %
Water + uitvloeier

Volwassen
dieren

Poppen

Larven

1/32
1/4
1/4
1/256
>1

—

1/16
1/4
1/16
1/512
>1
1/32
1/4
niet

1/128

—.

Uit de lijst blijkt o.a. de zeer grote gevoeligheid van het kevertje voor Parathion.
Voor Azobenzeen is het dier veel minder gevoelig, terwijl nicotine in de practijkconcentratie in het geheel geen invloed op het dier uitoefent. Bij het bestrijden van
bladluizen in een perzikenkas, waar men het spintetend kevertje heeft waargenomen, kan men dan ook beter nicotine gebruiken.

R. GRONDONTSMETTING.
I. Bacterleleven en groei van tomaten inontsmette grond.
In aansluiting op de proef, beschreven in het jaarverslag van 1949, werd een uitgebreider proef opgezet in een warenhuis, waarin het vorige seizoen ook tomaten gestaan
hadden. De „knol"aantasting in dit warenhuis was in 1949 nihil, terwijl er overal
een geringe kurkwortel-aantasting voorkwam. De gebruikte middelen waren dezelfde
als verleden jaar:
a.
b.
c.
d.
e.

Chloorpicrine (Larvacide)
Zwavelkoolstof.
D.D. (Shell)
H.C.H. (Agrocide 2)
Onbehandeld.

In viervoud werden deze middelen toegepast op zavelgrond, bemest met kunstmest en
daarnaast op dezelfde grond, bemest met stalmest.
Uit de bacterie-tellingen, die om de 3 weken gedaan werden, bleek dat eigenlijk
alleen chloorpicrine een aanzienlijke vermeerdering teweeg gebracht heeft van het
aantal eiwit-splitsende bacteriën, zowel als van het totaal bacterie-getal.
D.D. verhoogde bij organische mest het algemeen getal weer aanzienlijk, bij kunstmest was dit in veel geringere mate het geval. De invloed van D.D. op de eiwitsplitsende bacteriën was zo onregelmatig, dat er geen conclusie getrokken kon worden. In tegenstelling tot de waarnemingen van verleden jaar oefenden zwavelkoolstof en H.C.H, beide een ongunstige invloed op het bacterieleven in de bodem uit.
In overeenstemming hiermede is de opbrengst door zwavelkoolstof en H.C.H, gedrukt.
De sortering was bij het gebruik van kunstmest grover dan bij organische bemesting.
Dat dit juist bij D.D. leidde tot een lagere opbrengst bij organische bemesting (vergeleken met kunstmest) is niet gemakkelijk te verklaren. De verschillen waren echter
gering. Bovendien werden de uitkomsten van de proef gestoord door een vrij ernstige
„knol" en kurkwortelaantasting, die bij het oprooien der wortels bleek. Bij chloorpicrine traden deze ziekten het minst op, zodat de hogere opbrengst bij dit object
hierdoor beïnvloed kan zijn en dus niet enkel aan de verhoogde bacterie-activiteit
mag worden toegeschreven.
Deze vrij uitgebreide proef heeft ons echter wel geleerd, dat de z.g.n. „groeistimulatie" na het gebruik van chemische grondontsmettingsmiddelen, lang niet altijd
behoeft op te treden en dat zelfs onder bepaalde omstandigheden het tegenovergestelde het geval kan zijn.
Bevestiging van de indruk, die deze proef gegeven heeft, zal verkregen moeten worden door waarnemingen van het verloop der bacteriepopulatie onder meer constante
omstandigheden. Hieraan zal een volgend seizoen gewerkt worden.
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2. Afdekken van degrondna het stomen.
In samenwerking met het Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen is dit
onderzoek in het seizoen 1950—1951 opnieuw ter hand genomen. De oude afdekmethode met zeilen wordt hierbij o.a. vergeleken met het gebruik van turfmolm,
glaswoldekens en vlasvezeldekens.
3. Stomen met eigen ketel.
Op veel plaatsen is weer grond gestoomd met de op het bedrijf aanwezige ketel,
hetzij een ledenketel of een Schotse ketel. Dit heeft het voordeel, dat de tuinder kan
stomen op het tijdstip, dat voor hem het gunstigst is.
S. TECHNISCHE ONDERWERPEN.
I. Een zeerfijne sproeidopvoor beregeningsinstallaties.
In het afgelopen jaar werd onderzocht of de „Tigtmeier sproeidop T10" geschikt is
om de luchtvochtigheid in gestookte kassen constant te houden. In een bloemenkas
werd een leidingstelsel met sproeidoppen T10 gemonteerd. Door middel van afsluiters waren deze te bedienen.
Onderzocht werden:
a.
b.
c.
d.
a.

Luchtvochtigheid.
Structuurbederf.
Schade aan de gewassen.
Besproeide oppervlakte.
Door meerdere malen per dag de installatie voor kortere of langere tijd aan te
zetten, kon de luchtvochtigheid binnen bepaalde grenzen geregeld worden.
b. Structuurbederf kwam niet voor, omdat de druppelgrootte en de hoeveelheid water
te gering waren.
c. Van schade aan gewassen was niets te constateren. Dit is verklaarbaar, omdat bij
de fijne nevel geen druppelvorming optrad. De bevindingen van de kweker zijn, dat
de kwaliteit van de potplanten en in het bijzonder van de crotons uitstekend was.
d. Volgens de fabrieksgegevens bedraagt de besproeide oppervlakte per sproeidop
4 x 4 m, maar door ons werd slechts een besproeide oppervlakte van 3 x 3 =
9 m 2 bereikt.
3. „Dunne Buis"-verwarming.

Deze verwarmingsmethode, die geïntroduceerd is door het Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen, vond ingang in de practijk.
Dit jaar werden op advies zeer veel verwarmingsinstallaties aangelegd, met buizen
van 5/4 duim of 1% dm. Dat deze installaties in de practijk voldoen, blijkt wel uit
de toenemende belangstelling, nu men ondervonden heeft, dat dit systeem belangrijke brandstofbesparing met zich mede brengt.
In enkele gevallen, waar de buizen over de gordingen van het warenhuis gelegd
waren, gaf dit het nadeel van een vroegtijdig ernstig optreden van meeldauw bij de
tomaten. Dit kwam voornamelijk voor op zeer opdrachtige veengronden. In deze
gevallen bleek het beter de buizen als spiralen langs de poten van het warenhuis te
leggen.
8. De nieuwe afsluiter.
Het vorige jaar werd melding gemaakt van een nieuwe afsluiter (kraan), welke voor
de watervoorziening in de tuinbouw geschikt was. In het afgelopen jaar is deze
afsluiter bij vele tuinders in gebruik genomen en bij navraag bleek, dat alle tuinders
er zeer tevreden over waren. Wel werd opgemerkt, dat deze afsluiter iets minder
water gaf dan de schuifafsluiter, maar de voordelen van de Saunder wegen royaal
op tegen dit bezwaar.
Ook werd een proef genomen met deze Saunderafsluiter bij de tuinverwarming. Een
2" afsluiter met een Q-membraam werd een jaar lang intensief gebruikt bij tempe57

raturen tussen 50° en 80° C. Na het demonteren bleek het membraam nog in uitstekende conditie te verkeren, zodat wij deze afsluiter ook voor verwarmingsdoeleinden, mits voorzien van een Q-membraam, kunnen aanbevelen.
4. Bemesting door middel van de waterleiding.
Dit jaar zijn proeven opgezet om door middel van de bestaande tuinwatervoorziening
opgeloste kunstmeststoffen hiermee te vervoeren.
De moeilijkheid is onder alle omstandigheden op alle bereikbare plaatsen een gelijke
dosering te kunnen toedienen. Wij hopen zo spoedig mogelijk dit probleem op te lossen.

58

INHOUD
A.

Jaarverslag van de Secretaris-Penningmeester

1

B.

Verslag Boekhoudkundige Contrôle

13

C.

Weersgesteldheid.
1. Overzicht
2. Weerberichtgeving en waarschuwingen voor de tuinbouw
3. Vorstschade
4. Nachtvorstschade

D.

E.

F.

G.

H.

Grondonderzoek.
1. Chemisch onderzoek
2. Profielonderzoek
3. De Morgan—Venema-methode
4. Tuinbouwbemestingsonderzoek
5. Potgrondonderzoek
Onderzoek in verband met zout gietwater.
1. Zoutgehalte van het boezem- en polderwater
2. Verzouting door Nortons
3. Invloed van het zoute gietwater in 1950
Drainage en infiltratie.
1. Onderzoek oxydatie-reductietoestand van de grond
2. Drainage- en infiltratieproef
3. Waterstandenproef in betonnen putten
Bemestingsproeven.
1. Proeven met kunstmeststoffen
a. Druiven.
1. Demonstratieproef
2. Proef met opklimmende hoeveelheden phosphorzuur
3. Druivenbemestingsproef
4. Proef met Muskaatdruif
b. Perziken
c. Tomaten
1. Demonstratieproef
2. Tomatenbemestingsproef
d. Aardbeien
1. Aardbeienbemestingsproef
2. Toepassing van de resultaten van de bemestingsproeven op de
teelt van aardbeien in kistjes
e. Komkommers
2. Proeven met organisch materiaal.
a. Proeven met huisvuil als broeimest
b. Potgrondproef
c. Tuincompostbereiding
d. Tropische groenbemesters
Gewasanalyse.
1. Onderzoek van het suikergehalte in druiven
2. Bladanalyses van bloemkool

15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18

18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
59

I.

J.

K.

60

Phaenologische en klimatologische waarnemingen.
1. Druiven en perziken
2. Bonen
3. Bloembollen
4. Fruit buiten
5. Vruchtontwikkeling:
a. Perzik en pruim
b. Druif
c. Tomaat
6. Nachtvorstwaarnemingen
Cultuurproeven.
1. Champignonteelt
2. Vernalisatie bij andijvie
3. Proeven met bloemen en bloembollen.
a. Bewaartemperatuurproef bij verschillende gladiolenrassen
b. Proef met wisselende bewaartemperatuur bij gladiolen
c. Bewaartemperatuurproef met Ixia's
d. Geschiktheid van verschillende Ixiarassen voor de teelt onder glas
e. Geschiktheid van verschillende Ranonkelrassen voor de teelt onder
glas
4. Proeven met belichting en suikerbespuiting.
a. Suikerbespuiting
b. Belichting op tomaten bü verschillende temperatuur en voeding ...
c. Belichting en suikerbespuiting op tomaten in de practijk
d. Belichting en suikerbespuiting op komkommers in de practijk
e. Belichting en suikerbespuiting op sla
f. Belichting van chrysanten i.v.m. verlating van de bloei
g. Lampen, geschikt voor kunstbelichting
5. Zaadonderzoek.
a. Droging en ontsmetting van tomatenzaad
b. Kiemkrachtbepaling van Freesia-zaad
c. Embryocultuur van pruimen- en perzikzaden
d. Winning en bewaring van zaad van Cucurbita ficifolia
6. Proeven met komkommer- en meloenonderstammen.
a. Zaadteelt van Cucurbita ficifolia
b. Nieuwe methode om komkommers te enten op Cucurbita ficifolia...
c. Enting van meloenen op diverse onderstammen
7. Teeltwijze van druiven.
a. Teeltwijze en vruchtzetting Muskaatdruiven
b. Gordelen bij druiven
8. Teeltwijze van tomaten.
a. Het toppen van tomatenplanten
b. Enting van tomaten
c. Tomaten onder platglas
Proeven met groeistoffen en stuifmeelonderzoek.
1. Vruchtzetting bij tomaat
a. Proeven bij stooktomaten
b. Proeven bij koude tomaten
c. Toediening van groeistoffen met behulp van een aërosolbom en
d.m.v. verdamping
d. Gebruik van een kunstbij
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2. Vruchtzetting bij aardbeien.
a. Invloed van diverse preparaten op aardbeien in een platte bak
32
b. Invloed van diverse preparaten op aardbeien buiten
33
3. Vruchtzetting bij pruimen onder glas.
a. Invloed van verschillende groeistofpreparaten op de vruchtzetting
van Formosa en Santa Rosa
33
b. Invloed van verschillende soorten stuifmeel op de vruchtzetting van
Formosa en Santa Rosa
33
4. Vruchtzetting bij Muskaatdruiven
,
33
5. Vruchtzetting bij meloenen
a. Toediening van groeistoffen
33
b. Gebruik van een kunstbij
33
L.
M.

N.

O.

Rassenonderzoek.
1. Kenmerken van perzikrassen
Veredeling, selectie en nieuwe gewassen.
1. Veredeling en selectie
a. Perziken en pruimen.
1. Onderstammenproef
2. Beproeving van nieuwe pruimenrassen
b. Druivenkruisingen
c. Tomaat
1. Kruisingen i.v.m. „meeldauw"resistentie
2. Rassenvergelijking
d. Selectie Calceolaria en Cineraria
e. Vroege aardappelrassenproeven
f. Peen.
1. Selectie Amsterdamse Bak
2. Rassenvergelijking
g. Bloemkoolrassenproef
h. Proeven met slarassen onder glas
i. Rassenvergelijking bij spinazie onder glas
2. Nieuwe gewassen.
a. Kersen onder glas
b. Brocoli
Bewaring en verpakking van tuinbouwproducten.
1. Onderzoek naar betere verpakkingsmethoden voor kasfruit
2. Koelhuisbewaring van druiven
Plantenziekten en beschadigingen.
1. Voorlichting i.v.m. plantenziekten
a. Aantal gegeven adviezen
b. Regionale waarschuwingsdienst
2. Physiogene ziekten en beschadigingen.
a. Winterbespuiting tegen chlorose
b. Chlorose, tengevolge van magnesiumgebrek
c. Klemhart of hartloosheid bij bloemkool
d. Ruien van knoppen bij perziken
e. Oppervlakkige bruinkleuring van geoogste bloemkool
f. Beschadiging door groeistofhoudende onkruidbestrijdingsmiddelen...
g. Beschadiging door Parathion-emulsie, die vermoedelijk verontreinigd was met groeistof
h. Beschadiging door pijpolie en houtconserveringsmiddelen
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i. Glazige vlekjes in slakroppen
j . „Watervlekken" bij gelichte peen
k. Mogelijke beschadiging door koude bij tomaten- en druivenvruchten
1. Beschadiging van Freesia's door koperbespuiting
m. Verbrandingsvlekjes op tomatenbladeren
n. Holle stengels bij tomaten
o. Afsterving van de punt der hoofdwortel bij schorseneren
3. Virusziekten.
a. Virusziekten bij tomaat
1. Een nieuwe complexe virusziekte
2. „Witvirus"
3. Verschillende ziektebeelden bij de tomaat
4. Vatbaarheidsonderzoek bij de tomaat
b. Virusziekten bij frambozen
c. Virusziekten bij Freesia's
d. Virus in chrysanten
e. Mozaïek bij sla
f. Mozaïek bij geënte komkommerplanten
4. Bacterie- en schimmelziekten.
a. Vruchtvuur bij meloenen
b. Fusarium bij komkommers en meloenen
c. Verticillium in tomaten
d. Loodglans bij perzik en pruim
e. Sclerotinia minor bij sla
f. Rotte bessen bij Muskaat-druif
g. Echte meeldauw bij een glaspruim
h. Bladvlekken bij jonge sla, veroorzaakt door Stemphyllium
5. Aaltjesziekten.
a. „Knol" in tomaten
b. Biologische bestrijding van het wortelknobbelaaltje
c. Onderzoek naar het aardappelcystenaaïtje Heterodera rostochiensis
op bloembollenland
6. Ziekten van nog onbekende oorzaak.
a. Afsterven van druivebomen
b. Bruine nerfjes bij druif
P.
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Entomologisch onderzoek.
1. Vangbak- en practijkwaarnemingen
2. De pruimebladgalmug (Dasyneura tortrix)
3. Oedeem en gaatjes bij pruimebladeren als gevolg van een spintaantasting
4. Een mineermotje (Lithocolletis domesticella) bij glaspruimen en perziken
5. Sla, aangetast door de slavlieg en de wortelvlieg
6. Rupsen van Hepialus syvinus bij sla
7. Bibionidae bij bloemkool en sla
8. Phytomyza in bloemkool
9. Aantasting van kool door boorsnuitkeverlarven
10. Koolzaadaardvlo (Psylliodes chrysocephala)
11. De koolbladroller bij verschillende gewassen
12. De bonenvlieg
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Q.

Proeven met bestrijdingsmiddelen.
1. Onkruidbestrijding.
a. Bij peen en selderij met Shell W
49
b. Bij schorseneren en Freesia met diverse oliehoudende middelen ...
49
c. Op wallen van komkommer- en meloenrijen, railpaden en slootkanten met oliepreparaten
49
d. Kweekgras met N.T.C.A
50
e. Bij peen met 2.4 D en Terra Norit
50
f. Bij aardbeien met groeistofpreparaten
50
2. Fungiciden (schimmeldodende middelen).
a. Grondontsmettingsmiddelen tegen Fusarium bij komkommer
50
b. Bestrijdingsmiddelen tegen Cladosporium fulvum (z.g.n. meeldauw)
in tomaten
51
c. Bestrijdingsmiddelen tegen het „Wit" in sla
51
d. Bestrijding van „Wolf" in spinazie
51
e. Bestrijding van het vruchtvuur bij komkommer
52
3. Nematociden (aaltjesdodende middelen).
a. D.D
52
b. Dibroomaethaan en methylbromide
53
c. Chloorpicrine
53
d. Andere nieuwe nematociden
53
4. Middelen tegen kurkwortel.
a. Formaline
53
b. Chloorpicrine
53
5. Insecticiden en acariciden (insecten- en mijtendodende middelen).
a. T.E.P.-houdende middelen
54
b. Azobenzeenhoudende middelen
54
c. Parathion
54
d. Gevoeligheid van het spintetend kevertje (Scymnus punctillem)
voor verschillende bestrijdingsmiddelen
55

R.

Grondontsmetting.
1. Bacterieleven en groei van tomaten in ontsmette grond
2. Afdekken van de grond na het stomen
3. Stomen met eigen ketel
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Technische onderwerpen.
1. Een zeer fijne sproeidop voor beregeningsinstallaties
2. „Dunne buis"-verwarming
,
3. De nieuwe afsluiter
4. Bemesting door middel van de waterleiding

57
57
57
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