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TEN GELEIDE

Het jaarverslag over 1962, dat wij U hierbij mogen aanbieden, is er een van een uitermate gunstig jaar.
Een jaar, waarin de financiële resultaten van de intensieve tuinbouw een record bereikten en waarin
veel kon worden gedaan aan tuinbouwkundig onderzoek.
Hoewel wij er dankbaar voor zijn, dat de bouw op de tuin van verschillende voor het onderzoek
belangrijke opstanden kon worden voltooid of begonnen, moeten we ook dit keer de welhaast
traditionele klacht herhalen, dat de situatie ten aanzien van de werkruimten van het personeel zeer
veel te wensen overlaat. Hoewel in 1962 in dit opzicht enkele noodvoorzieningen konden worden
getroffen, waren deze toch verre van toereikend. Wij hopen echter een volgend jaar over dit punt
een wat meer optimistisch geluid te kunnen laten horen.
Bij het onderzoek heeft vooral de praktijk van de toediening van C 0 2 in de volle belangstelling
gestaan. De lijn van de C0 2 -mogelijkheden begint zich, speciaal bij sla, al af te tekenen. Er is echter
aan tal van andere onderwerpen aandacht besteed, waarvan dit verslag dan ook getuigt. Belangrijk
was, dat voor de bestrijding van kanker in tomaat een goede oplossing werd gevonden. Over de
groeiomstandigheden bij de winterteelt van komkommers en tomaten werd meer bekend. Veel aandacht
kreeg dit jaar ook het potgrondonderzoek. Begonnen werd aan een meer systematische opzet van
tuinbouwonderzoek en -voorlichting, op het gebied van de tuinbouwtechniek en de bedrijfseconomie,
aspecten, die voor de glastuinbouw steeds belangrijker worden.
We willen in dit ,,Ten geleide" niet nalaten een ieder, die heeft bijgedragen tot een vlot verloop
van de werkzaamheden, dank te brengen, in de vaste overtuiging, dat ook in de toekomst doelbewust
en hard werken door iedereen van hoog tot laag nodig zal zijn om het tuinbouwkundig onderzoek afgestemd te houden op de behoefte van de praktijk.

Ir. W. van Soest.
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER OVER 1962

1. ALGEMENE ZAKEN
Bestuur
In de samenstelling van het bestuur traden geen
wijzigingen op.
Het is thans als volgt samengesteld:
Ir. J. M. Riemens, Den Haag, ere-directeur
N. P. v. d. Berg. Rotterdam, voorzitter
L. J. Barendse, Poeldijk,
secretaris-penningmeester
N. J. A. van Dijk, Loosduinen,
lid dagelijks bestuur
J. Th. Hendriks, Leidschendam
J. H. G. v. d. Hoeven, Naaldwijk
P. de Jong, 's-Gravenzande
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker
J. v. d. Laar, De Lier
Ledenoverzicht
LedenBondsveilingen

. . ..

A. A. van Oosten, Schipluiden
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande
C. L. van Steekelenburg, Wateringen
J. J. G. van Steekelenburg, Kwintsheul
A. G. v. d. Torre, Berkel
N . J. van Uffelen, Maasland
B. van Vliet, Voorschoten
L. van Woerden, Honselersdijk
Vergaderingen
Op 24 mei werd in de Stadsdoelen te Delft de
Algemene Ledenvergadering gehouden.
De aftredende bestuursleden J. Th. Hendriks en
J. J. G. van Steekelenburg werden herkozen.
In 1962 kwam het Algemeen Bestuur bijeen op
14 maart, 24 juli en 6 december. Het dagelijks
bestuur vergaderde bovendien nog zestien keer.
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Afb. 1
Het complex
komkommerkassen op bet
moment dat deze vrijwel gereed waren.

Uitbreiding

tuin en

**r*

gebouwen

In h e t begin van het jaar k w a m speciaal voor
de k o m k o m m e r t e e l t een c o m p l e x k a s gereed met
zes a f d e l i n g e n . Eén hiervan bestaat uit drie
afzonderlijk v e r w a r m d e delen en is bestemd voor
p l a n t e n t e e l t z o n d e r aarde.
In h e t voorjaar k o n een k o u d w a r e n h u i s ter
g r o o t t e van 1.000 m-' in g e b r u i k w o r d e n gen o m e n . D i t w a r e n h u i s is g e b o u w d o p de g r o n d

Afb. 2
De nieuwe opkweekkas met afdelingen
in aanbouw

r "v

-..v*^ •-.«** ..-d*.._l*:

die v o r i g jaar \ an de heer G r o e n e w e g e n w e r d
gekocht.
O p h e t e i n d e van het jaar is een begin g e m a a k t
met de b o u w van een r u i m e o p k w e e k k a s . D e z e
krijgt een o p p e r v l a k t e van 1.300 m\ v e r d e e l d
in acht o p k w e e k a f d e l i n g e n en één w e r k a f d e l i n g .
D i t aantal is n o d i g om o p de juiste wijze temp e r a t u u r p r o e v e n te k u n n e n n e m e n bij de opkweek.
O p de tuin te Delft zijn g e e n n i e u w e o p s t a n d e n

"' «©If
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gebouwd, hoewel dit reeds lang in de bedoeling
ligt. Door de gewijzigde omstandigheden bij de
veiling Delft en de planologische bestemming
van het terrein is echter de wenselijkheid van
het voortbestaan van dit bedrijf op deze plaats
onzeker geworden. In afwachting van een definitieve beslissing zal aan deze tuin voorlopig
geen verdere uitbreiding worden gegeven.
In de loop van het jaar is het leslokaal (het
voormalige laboratorium van het oude gebouwtje) in gebruik genomen door de afdeling
Grondonderzoek.
In de nabijheid kon gelukkig een andere lokaliteit voor het lesgeven worden gehuurd.
2.

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

Mutaties
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlieten mevr. L. E. C. van
Bovene-Beynon en mej. G. E. v. d. Sande de
dienst.
De dames W. H. Snoek en P. J. v. d. Sar beëindigden hun dienstverband wegens huwelijk.
Op 1 februari verliet de heer J. Kromkamp de
dienst wegens vestiging van een eigen bedrijf.
De tuinchef van het Proefbedrijf te Den Hoorn,
de heer B. Steenbergen, vertrok per 1 september
wegens aanvaarding van een betrekking in de
particuliere sector.
In verband met voortgezette studie ging de heer
H. H. J. Simons heen per 1 september.
De assistent Th. G. E. Debets werd per 1 december aangesteld bij het Rijkstuinbouwconsulentschap te Geldermalsen.
Mej. J. M. H. M. van Rest werd per 1 november
benoemd tot hoofdredactrice van het vakblad
„De Tuinderij", zodat ook zij haar dienstverband
moest opgeven.
In verband met een benoeming bij de B.B. verliet de bibliothecaris, de heer J. W. Volkert,
per 1 juli onze dienst.
Per 15 juni werd de heer ir. J. P. N . L. Roorda
van Eysinga door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid op het Proefstation gedetacheerd.
Ten behoeve van het virusonderzoek werd per

1 augustus de heer ir. A. M. B. Rast op het
Proefstation gedetacheerd door het Instituut
voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
De heer D. Bakker werd per 1 juli aangesteld als
technicus.
Op 1 oktober werd de heer J. v. d. Does door
het Landbouw Economisch Instituut op het
Proefstation gedetacheerd voor het economisch
onderzoek in de glastuinbouw.
Aangesteld werden tot assistenten de heren J.
Th. M. van Paassen (bodemkartering) per 1/8,
J. de Hoog (fysiologisch onderzoek) per 15/10,
S. Kamerling (rayon Rotterdam-O.) per 1/11,
T. Muider (/bemestingsonderzoek) per 1/10 en
S. Laurence (rayon Wateringen) per 1/12.
Per 1 november trad de heer J. C. van Aalst in
dienst als bibliothecaris.
Per 1 maart werd aan de heer Th. Strijbosch,
die tot die datum gedetacheerd was bij het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden, het teeltonderzoek bij tomaat opgedragen. De heer D. de Ruijter, tot 1 november
assistent te Rotterdam-O., werd vanaf die datum
belast met het onderzoek bij kleine gewassen.
In december werd de heer H. J. van Gaaien
belast met de voorlichting over arbeidsmethodiek. Voordien was hij werkzaam in het rayon
Wateringen.
Promotie
Op 14 december 1962 promoveerde ir. G. P.
Termohlen te Wageningen tot doctor in de landbouwkunde op het proefschrift: „Onderzoekingen over kurkwortel bij tomaat en over de kurkwortelschimmel".
Voorlichting
Rijkstuinbouwconsulent:
Ir. W. van Soest, Aronskelkweg 87, Den Haag,
tel. 070-396058. '
Per 31 december 1962 waren werkzaam bij de
Voorlichtingsdienst:
Ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, tel.
01749-2993, ingenieur bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Medewerkers met een speciale taak:
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J. C. van Leeuwen, Zuidbuurt 25, Maasland,
tel. 01899-2653, Hoofdassistent Bodem, waterhuishouding, inrichting van tuinbouwgebieden.
P. A. Kruyk, v. d. Goesstraat 42, Honselersdijk,
tel. 01740-4302, Hoofdassistent Publicaties.
D. Bakker, Duiventorenstraat 81, Naaldwijk,
tel. 01740-6041, Hoofdassistent, Stooktechniek,
electrotechniek en kassenbouw.
A. G. A. v. d. Nes, Melis Stokelaan 2084, Den
Haag, tel. 070-664244, Hoofdassistent Bloemenen bloembollenteelt.
G. Buys, Prinses Margrietstraat 2, Maasdijk,
tel. 01745-2822, Assistent Westland, Bloemenen bloembollenteelt.
J. van Egmond, Vredenhoeffstraat 21, Voorschoten, tel. 01717-3164, Assistent De Kring,
Bloemen- en bloembollenteelt.
A. Glas, Prins Hendriklaan 44, Hoofddorp, tel.
02503-6518, Hoofdassistent Fruitteelt op open
grond.
J. Meyndert, Mathenesserplein 25a, Rotterdam 6,
tel. 010-51870, Stooktechnicus.
M. J. de With, G. van Heemskerkstraat 50,
Naaldwijk, tel. 01740-5585, Stooktechnicus.
H. J. van Gaaien, Oosteinde 59, Wateringen,
tel. 01742-2848, Hoofdassistent Arbeidsmethodiek.
H. J. Riemens, Excursieleider, tel. 01740-4545.
Medewerkers voor de algemene tuinbouwkundige voorlichting:
De Kring
J. H. Groenewegen, Prinses Wilhelminalaan 38,
Den Hoorn, tel. 01730-23295, Hoofdassistent
voor De Kring.
I. Baelde, Weth. Schipperstraat 5, Berkel, tel.
01891-2488, Hoofdassistent
BergschenhoekBleiswijk.
F. G. van Dijk, Triumphlaan 12, Delfgauw (post
Delft), tel. 01730-31023, Assistent Pijnacker.
S. Kamerling, Pr. Bernhardkade 30, Rotterdam 12, tel. 010-185276, Assistent Rotterdam.
H. J. W. Konings, Meerweg 5, Berkel, tel.
01891-3236, Assistent Berkel.
L. G. Nederpel, Drapeniersgaarde 131, Den
Haag, tel. 070-662260, Hoofdassistent Loosduinen.
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D. Rodenburg, Weth. v. d. Vaartlaan 1, Pijnacker, tel. 01736-2375, Hoofdassistent Veur.
J. A. M. van Uffelen, Herenlaan 3, Maasland,
tel. 01899-2973, Assistent Delft.
Westland
D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, tel. 017404323, Hoofdassistent voor het Westland.
A. P. v. d. Hoeven, Westgaag 19, Maasland, tel.
01899-2476, Assistent Poeldijk.
S. Laurence, Kerklaan 4, Wateringen, tel. 017422283, Assistent Wateringen.
A. J. Oosthoek, Rembrandtstraat 18a, Naaldwijk, tel. 01740-6053, Assistent Naaldwijk.
H. Ouwerling, Berenstein 11, Kwintsheul, tel.
01742-2646, Assistent Honselersdijk.
A. J. Schoppers, Huis te Veldelaan 47, Maasland,
tel. 01899-2405, Assistent Maasland.
A. Slobbe, Piet Heinstraat 60, De Lier, tel.
01745-2113, Assistent De Lier.
P. Vermaat, Hazelaarstraat 45, Monster, tel.
01749-3766, Assistent Monster.
E. v. Zanten, Maasdijk 102, 's-Gravenzande,
tel. 01748-2735, Hoofdassistent 's-Gravenzande.
Kredietregelingen
Met de uitvoering van de kredietregelingen zijn
belast:
H. N . J. Debets, Lange Broekweg 15, Naaldwijk,
tel. 01740-4430, Hoofdassistent.
J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk, tel.
01740-5861, Hoofdassistent.
A. C. Middendorp, Boekhoudkundige.
Onderzoek
Wetenschappelijke leiding
Ir. Y. van Koot, Commissarisweg 4, Hoek van
Holland, tel. 01747-693.
Statistische verwerking
B. J. v. d. Kaaij, Wiskundige.
Afdeling Bodem en bemesting
Ir. J. van den Ende, Fenacoliuslaan 36, Maassluis, tel. 01899-3431, Afdelingshoofd.
Ir. C. J. v. d. Post, Prinses Margrietstraat 6,

Maasdijk, tel. 01743-2707, Onderzoek waterhuishouding. Gedetacheerd door het Instituut
voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
Ir. J. P. N . L. Roorda van Eysinga, v. d. Trappenstraat 2, Honselersdijk, tel. 01740-6292.
Landelijk bemestingsonderzoek. Gedetacheerd
door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
A. A. Steiner, Lohengrinstraat 42, Den Haag,
tel. 070-396833. Onderzoek plantenteelt zonder
aarde. Gedetacheerd door T.N.O.
Ir. L. S. Spithost, Druivenstraat 16, Naaldwijk,
tel. 01740-6044, Bemestingsonderzoek.
Bodemkartering:
J. C. van Leeuwen, Hoofdassistent
J. J. van Schie, Hoofdassistent
M. Q. v. d. Meys, Assistent
J. Th. M. van Paassen, Assistent
Bemestingsadviezen:
J. P. C. Knoppert, Hoofdassistent
J. P. van Bergenhenengouwen, Assistent
G. A. Boertje, Assistent
K. Buitelaar, Assistent
A. S. v. d. Ende, Assistent
M. v. d. Linden, Assistent
Monstername:
C. de Mol, Assistent
J. van Nierop, Assistent
L. Spaans, Assistent
Voedingsfysiologie- en bemestingsproeven:
P. Koornneef, Hoofdassistent
C. Sonneveld, Hoofdassistent
J. J. C. de Koning, Assistent
M. Mostert, Assistent
T. Mulder, Assistent
Plantenteelt zonder aarde
(allen gedetacheerd door T.N.O.)
J. Feenstra, Chemicus
Mej. A. M. Rijnbeek, Hoofdanalyste
Mej. H. M. van Winden, Laborante
G. P. A. van Holsteyn,
Tuinbouwkundig assistent
J. Uyttien, Tuinbouwkundig assistent

Laboratorium voor grondonderzoek:
P. A. den Dekker, Chef-analyst
A. H. v. d. Akker, Assistent
P. A. van Dijk, Assistent
Mej. M. J. Th. Staats, Assistente
J. Cornelissen, Amanuensis
Op deze afdeling werken als laboranten de
dames: T. Coenradie, T. Doorduin, M. v. d.
Ende, A. van Gaaien, E. van Gaaien, E. Groeneveld, G. Hennekes-Koelewijn, A. v. d. Maarel,
C. A. Middendorp, L. G. Nieuwenhuijsen, A.
Overkleeft, W . Smiemans, H. H. M. de Vette,
A. A. M. Visser, C. A. van Vliet en de heren
J. Dubbelaar en H. A. J. Rodijnen.
Administratieve werkzaamheden de dames: A.
Flikweert, E. J. Hurkmans, W. M. C. Kester
en N . van Vliet.
Grondmonstermagazijn: de heren L. v. d. Lee
en B. A. de Poter.
Afdeling Planteziekten en ziektebestrijding
Dr. ir. L. Bravenboer, Distelstraat 11, Hoek van
Holland, tel. 01747-695, Afdelingshoofd.
Mej. W. M. Th. J. de Brouwer, Dotterbloemlaan 24, Den Haag, tel. 070-361882, Entomologe.
Ir. A. Th. B. Rast, Tuindersweg, Maasdijk,
Virusonderzoek. Gedetacheerd door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Dr. K. Verhoeff, Josef Israëlslaan 23, Maassluis,
tel. 01899-3862, Mycoloog. Gedetacheerd door
het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Planteziekten en ziektebestrijding:
W . den Boer, Hoofdassistent
G. Pet, Assistent
Mej. D. Theune, Assistente
Virusziekten:
H. J. M. van Dorst, Hoofdassistent
Mycologisch onderzoek:
Mej. E. Tijssen, Assistente.
Afdeling Teeltonderzoek en veredeling
Dr. ir. G. P. Termohlen, Weteringlaan 8, Delft,
tel. 01730-26449, Afdelingshoofd.
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Teeltonderzoek en veredeling:
Th. Strijbosch, Hoofdassistent, Gewassenspecialist voor tomaat
W. P. van Winden, Hoofdassistent, Gewassenspecialist voor komkommer, sla en meloen.
P. A. Kruyk, Hoofdassistent, Gewassenspecialist voor bloemkool, paprika, fruit onder glas
en bewaring
D. de Ruyter, Assistent, Gewassenspecialist
voor kleinere gewassen
Mej. A. Govers, Assistente Veredeling en
bewaring
Afdeling Fysiologisch onderzoek
Ir. Y. van Koot, Commissarisweg 4, Hoek van
Holland, tel. 01747-693. Waarnemend afdelingshoofd.
Ir. N . van Berkel, Prinses Marijkestraat 14,
Maasdijk, tel. 01745-2488, CGvonderzoek.
Fysiologisch onderzoek:
J. de Hoog, Assistent
Mej. W. van Ravestijn, Assistente
Mej. M. W. J. H. van Winkel, Assistente
Kasklimaat:
T. Dijkhuizen, Hoofdassistent
Voor de afdelingen Planteziekten en ziektebestrijding, Teeltonderzoek en veredeling en
Fysiologisch onderzoek is werkzaam als cheflaborante mej. E. Eijgenraam. Als laboranten de
dames: A. Baan, L. v. d. Meer, H. Solleveld,
J. Stolze, W . Vermet, I. Wassenaar en de heer
D. W. Galjema.
Onderwijs
G. Blom, Verspijcklaan 28, Naaldwijk, tel.
01740-4948, Leraar in algemene dienst.
K. Kievit, Verspijcklaan 25, Naaldwijk, tel.
01740-4715, Leraar in algemene dienst.
Administratie
G. H. Ordelman, Malakkastraat 92, Den Haag,
tel. 070-553322, Administrateur.
H. F. M. Wouters, Cypresstraat 77, Den Haag,
tel. 070-323242, Financiële administratie.
Mej. C. L. E. C. Cornelissen, Hulpboekhoudster.
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J. C. van Aalst, Bibliothecaris.
Mej. I. J. L. Klinkenberg, Tekenares.
Voorts zijn werkzaam de dames: A. van Baaien,
R. Blom, H. v. d. Bos, D. Gardien, D. Lugtenburg, J. H. Nonkes, R. van Veen, E. M. C. G.
van Rest, M. van Vliet en T. A. Wijnands.
Cantine: mevr. E. Alleblas.
Technisch personeel
J. A. Jansen, Magazijnmeester en interne dienst.
L. Bol, Fotograaf.
F. Storm, Amanuensis, Chef werkplaats.
K. Immerzeel, Amanuensis.
J. H. Cranenburgh, Amanuensis.
L. J. R. Cornelissen, Timmerman.
L. P. Zwaanswijk, Schilder.
J. Zeeman, Schilder.
W. F. M. Baptist, Algemene werkzaamheden.
Tuin
K. Olieman, Zuidweg 42, Naaldwijk, tel. 017404545, Tuinchef Naaldwijk.
J. Menheer, Ericksstraat 5, Hoek van Holland,
Plaatsvervangend tuinchef Naaldwijk.
A. Heppe, Beheer speciale proefruimten.
G. Gaastra, Beheer tomateproefruimten.
C. v. d. Helm, Prinses Marijkelaan 9, Schipluiden, Bedrijfsleider „Proefbedrijf De Kring",
Hoornseweg 29a, Den Hoorn, tel. 01730-26580.
Als tuinpersoneel zijn in dienst de heren: D.
Boers, N . Borst, S. Bos, J. Bouhuisen, W. Eindhoven, A. v. d. Ende, K. Frey, J. van Heuvelen,
S. Heys, A. v. d. Houwen, J. Klinkenberg, P.
Nadorp, A. Pieterse, K. Vermeulen, G. Voilering, A. Wolters en Chr. Siepman.
3.

ONDERZOEK

In 1962 is de grondslag gelegd voor een nauwe
samenwerking met de verschillende proeftuinen
in den lande, voor zover het betreft het doen
van proefnemingen op het gebied van de
groenteteelt onder glas. Deze samenwerking zal
op verschillende wijzen worden gerealiseerd:
1. Bij het opstellen van de proefplannen voor
de verschillende proeftuinen zal onzerzijds
zo goed mogelijk advies worden gegeven.

2. In de gevallen, waar dit wenselijk wordt
geacht, zal onzerzijds coördinerend worden
opgetreden bij het opzetten van gelijksoortige
proeven op diverse proeftuinen. Ook de wiskundige verwerking zal dan centraal in
Naaldwijk kunnen plaatsvinden.
3. Op bepaalde terreinen van gespecialiseerd
onderzoek, waarvan weliswaar niet landelijk
gelijksoortige proeven worden opgezet, maar
toch samenwerking geboden is, zullen werkgroepen worden opgericht. Als eerste is een
werkgroep voor het onderzoek betreffende
de toepassing van CO2 tot stand gekomen.
Door detachering van een tweetal medewerkers
van het LP.O. te Wageningen vindt in onderlinge samenwerking onderzoek plaats naar kanker in tomaat, voetrot in andijvie en virus bij
diverse gewassen.
Door detachering op het Proefstation van een
medewerker van het I.B. te Groningen is er een
goede samenwerking bij het bemestingsonderzoek, terwijl door detachering van een medewerker van het I.C.W. op het proefstation
diverse proeven i.v.m. de waterhuishouding
konden worden genomen.
Er is voorts met diverse instituten een goede
samenwerking, zoals b.v. met het I.V.T. ten
aanzien van de slaveredeling en het I.B.V.T. in
verband met de bewaring. Verschillende van
onze medewerkers maken deel uit van werkgroepen, waarin, in samenwerking met andere
onderzoekers, bepaalde actuele problemen worden onderzocht.
Studiereizen
In 1962 werden de volgende
studiereizen gemaakt:

buitenlandse

1. De heer ir. W. van Soest maakte van 27 tot
29 juni op verzoek van het Centraal Bureau
van Tuinbouwveilingen een studiereis naar
Zuid-Duitsland ter bestudering van het
markt- en produktiegebied aldaar i.v.m. de
komkommerteelt.
2. Van 20 februari tot 3 maart bezochten de
heren dr. ir. G. P. Termohlen en dr. K. Verhoeff Engeland en Schotland ter bestudering

van de stooktomatenteelt en veredeling i.v.m.
introductie van nieuwe rassen.
3. De heren dr. ir. L. Bravenboer, ir. J. M.
Jacobs en W. P. van Winden maakten een
reis naar Noord-Frankrijk van 2 tot 10 april
i.v.m. een aldaar gehouden slacongres.
4. Onder leiding van ir. J. M. Jacobs maakte
een groep van 12 medewerkers een studiereis
naar de glastuinbouw in Denemarken van
18 tot 27 juni.
5. Verschillende onderzoekers namen deel aan
het van 31 augustus tot 8 september te Brussel gehouden Internationaal Tuinbouwcongres.
6. Van 10 tot 13 september brachten de heren
A. A. Steiner en G. P. A. van Holsteyn een
bezoek aan het Long Ashton Researchstation
in Engeland voor het uitwisselen van ervaringen over zand- en grindcultuurmethoden bij het voedingsfysiologische onderzoek.
7. Dr. ir. L. Bravenboer bezocht van 27 t / m
29 september het Europees Spintcongres te
Lausanne.
8. Op uitnodiging van de regering van de
Nederlandse Antillen bracht de heer A. A.
Steiner, in het kader van het programma
voor technische samenwerking, een bezoek
aan Aruba van 24 oktober tot 11 december,
ten behoeve van de verdere ontwikkeling
van het „nutribedrijf" aldaar.
Publicaties
De serie „Publicaties van het Proefstation voor
de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk" werd uitgebreid met de volgende nummers:
93. De wollige slawortelluis (Pemphigus bursarius L.) bij andijvie, W a . M. Th. J. de
Brouwer.
94. Stikstofbemesting bij tomaten, L. S. Spithost.
95. The germination of tomato pollen on the
stigma, Y. van Koot and miss W a . van
Ravestijn.
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96. Control of soil-born diseases in tomatoes
by grafting on resistant rootstocks, L. Bravenboer and G. Pet.
97. Teelt en vruchtzetting van Muskaatdruiven,
D. van Staalduinen.
98. De teelt onder glas in Noord-Frankrijk,
J. M. Jacobs.
99. Onderzoekingen over kurkwortel bij tomaat
en over de kurkwortelschimmel, G. P. Termohlen.
De „Mededelingen" verschenen in 1962 in totaal
15 maal, nl. 12 normale maandelijkse nummers
en 3 speciaal-nummers, nl. een kwaliteitsnummer, een nateeltennummer en een winterteeltennummer.
Door velen van onze medewerkers werden bijdragen geleverd aan de vakpers.
4.

VOORLICHTING

Opnieuw is een vergrote belangstelling voor het
werk van het Proefstation en van de voorlichtingsdienst te constateren, zowel uit het eigen
gebied als uit andere gebieden in ons land waar
men aan glastuinbouw doet. Terwijl door een
betere uitrusting van de assistenten getracht
wordt de individuele voorlichting uit te breiden,
moet tevens meer het accent worden gelegd op
groepsvoorlichting en voorlichting via pers,
radio en televisie. Hoewel zeker niet alle onderwerpen zich hiertoe lenen, kunnen toch veel
zaken wèl op deze manier gebracht worden.
Niettemin zal er getracht worden het aantal
rayons in de toekomst uit te breiden, zodat de
rayonassistenten een kleiner aantal tuinders in
hun gebied hebben. Bovendien wordt het aantal
assistenten-specialisten uitgebreid.
Door onze medewerkers werden het afgelopen
jaar zeer vele lezingen en praatavonden voor de
studieclubs en de standsorganisaties verzorgd. In
1962 werd voor de radio in de Landbouwrubriek
medewerking verleend aan 21 praatjes en reportages, voorts medewerking aan zes normale
radio-uitzendingen en aan drie televisieprogramma's. Het contact met de week- en dagbladpers
breidt zich steeds uit, vooral belangrijk voor een
goede voorlichting van de consument.
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In het kader van de uitbreiding die gegeven
wordt aan de voorlichting ten behoeve van glasbedrijven buiten het Zuidhollandse Glasdistrict
is met de glasassistenten een viertal bijeenkomsten gehouden. Buiten Zuid-Holland werden
ongeveer 50 lezingen verzorgd.
Ook in 1962 brachten bijzonder veel tuinders,
hetzij individueel, hetzij in groepsverband een
bezoek aan het Proefstation. Het aantal bezoekers (inclusief scholieren, buitenlanders en
andere belangstellenden) wordt geschat op
15.000.
In juni 1962 bezocht, op uitnodiging van de
Nederlandsche Tuinbouwraad, de Vaste Commissie van de Rijksdienst voor het Nationale
Plan het Proefstation. Dit was een gunstige gelegenheid de leden van deze Commissie de glastuinbouw te tonen en te spreken over vraagstukken als kassenbouwverboden, streekplannen,
ontsluiting van bedrijven e.d.
Een nieuw aspect in de voorlichting was die aan
tuinarbeiders. Op diverse bijeenkomsten van
tuinarbeiders werd door onze medewerkers het
woord gevoerd en meerdere excursies naar verschillende bedrijven werden gehouden.
De voorlichting op bedrijfseconomisch gebied
kreeg ook in 1962 meer aandacht.
Ontivikkelingsbijeenkomsten
Onder grote belangstelling werd op 23 januari
te Naaldwijk een voorlichtingsmiddag voor
bloementelers gehouden, waarbij diverse actuele
onderwerpen werden behandeld. Om tegemoet
te komen aan de grote vraag naar voorlichting
over de toepassing van CO2 in de groenteteelt
werd 's avonds 6 juni te Delft een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Hiervoor bestond
overweldigende belangstelling.
Voorlïch tingsstands
Aan de bloemkeuringen van de afdeling Westland van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde verleende het Proefstation opnieuw medewerking door
het inrichten van stands.
Tezamen met het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer werd een kas op de Wéhaté,
die van 10 tot 14 juli werd gehouden, als voor-

lichtingsstand ingericht. Het accent werd gelegd
op de toepassing van CO2 en de rassenkeuze bij
diverse gewassen.
Studieclubs
Zonder dat hieraan veel ruchtbaarheid wordt
gegeven, gaat het werk van de talrijke in ons
gebied aanwezige studieclubs steeds door. Ten
aanzien van het nemen van proeven verleent het
Proefstation daadwerkelijke steun, terwijl de
assistenten veel tijd aan dit werk besteden. De
studieclubs zijn en blijven een belangrijke
schakel in de voorlichting.
In 1962 werd wederom een excursie naar Engeland gemaakt, waarbij onze medewerker de heer
P. A. Kruyk de leiding had. Deze excursie,
waaraan door 19 personen werd deelgenomen,
vond plaats van 23 t / m 27 juli.
5.

ONDERWIJS

Opleidingscursus
tuinbouwvakonderwijzer
Deze opleidingscursus werd in I960 begonnen.
Nadat in 1961 examen werd afgenomen voor het
algemeen gedeelte A, volgde in 1962 het examen voor het algemeen gedeelte B. Bij dit op
23 en 24 augustus gehouden examen slaagden
alle 16 cursisten. Op 2 oktober werd de opleiding voor het praktijkgedeelte voortgezet met
17 cursisten.
TL uinbouwvakscholen
De belangstelling voor het onderwijs aan de
vakscholen nam toe, hetgeen mag blijken uit het
aantal leerlingen, dat in 1962 aan deze scholen
werd ingeschreven.
1. Westlandse teelten te Naaldwijk.
Na gehouden examen werd op 20 november
aan 11 leerlingen een diploma uitgereikt.
Twee leerlingen werden afgewezen. Op 3
oktober begonnen twee cursussen met respectievelijk 16 en 18 leerlingen.
2. Bloementeelt te Naaldwijk.
Op 19 oktober werd het schoolexamen afgenomen met het resultaat, dat 23 cursisten
slaagden, 1 herexamen. Op 8 december vond
dit plaats en ook deze leerling slaagde. De

cursus 1962-'63 begon op 18 oktober met
27 leerlingen.
3. Kringteelten te Bergschenhoek.
Bij het examen op 20 september slaagden 17
van de 18 cursisten. De cursus 1962-'63 begon op 10 oktober met 39 leerlingen (twee
klassen).
4. Kringteelten te Delft.
Na gehouden examen kon aan 12 leerlingen
een diploma worden uitgereikt, 2 werden
afgewezen. Op 9 oktober werd met de
nieuwe cursus een aanvang gemaakt. Voor
deze cursus stonden 25 leerlingen ingeschreven.
5. Bloemsierkunst I Den Haag.
Op 18 juli vond het schoolexamen plaats,
waaraan door 19 leerlingen werd deelgenomen; 5 werden afgewezen. In september
begon de cursus 1962-'63 met 33 leerlingen.
6. Bloemsierkunst II Den Haag.
Bij het schoolexamen werden 8 candidaten
geëxamineerd, 2 werden afgewezen. Van de
zes slaagden voor het landelijk examen te
Utrecht en te Rijnsburg vijf cursisten. Met
16 leerlingen begon in oktober een nieuwe
cursus, die opleidt voor het examen in 1964.
7. Hoveniers te Den Haag.
In 1962 eindigde de tweejarige cursus aan
deze vakschool, met het resultaat dat alle 15
leerlingen slaagden. Bij het examen voor het
vakdiploma te Amsterdam slaagden 14 cursisten. In oktober begon opnieuw een tweejarige cursus met 33 leerlingen.
Schakelcursussen Bloementeelt
Voor deze cursussen, die opleiding geven aan
bezitters van een erkenning groenteteelt, bestaat
een enorme belangstelling. Het aantal aanmeldingen is zodanig, dat slechts een gedeelte van
de gegadigden kan worden toegelaten. In samenwerking met de drie standsorganisaties werden
acht cursussen begonnen, ni. te Bleiswijk, Delft,
Wateringen, De Lier, Maasdijk, Maasland,
's-Gravenzande ( 2 ) , met in totaal 140 cursisten.
Op de wachtlijst voor de cursus 1963-'64 komen
± 250 namen voor.
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Keurmeesterscursus
Op 25 oktober begon een voorbereidende cursus
opleiding veilingpersoneel met 16 deelnemers.
r

ô

6t

Lascursus
„
.
• i- i
._..,.
De voorjaarscursus e.ndigde op 23 mei. Bi, die
gelegenheid werden 29 getuigschriften uitgereikt. Begin september begon de najaarscursus
met 32 deelnemers.
6. F I N A N C I Ë N
Ook in dit jaarverslag mag een woord van dank
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aan het Rijk, de Provincie, het Landbouwschap,
^ e t Produktschap voor Groenten en Fruit, de
Landbouwstichtmg T N.O., de A barros Superfosfaat Fabrieken en de Koninklijke Ned. Shell
niet ontbreken voor de van hen ondervonden
financiële steun.
w i j v e r t r o u w e n e r o p > d a t w i j o p d e z e zeer
gewaardeerde en onmisbare medewerking mogen
blijven rekenen,
D e

secretaris-penningmeester,

L. J. BARENDSE.

HOE WAS 1962?

DE WEERSGESTELDHEID
Winter 1961-'62 (december 1961 t/m febr. 1962)
Ten gevolge van vorst in de tweede helft van
december was de gemiddelde temperatuur in die
maand beneden normaal. In januari en februari
waren de temperaturen respectievelijk 1,5° en
0,6° C hoger dan normaal. Het aantal dagen met
vorst was klein. Het bedroeg 12, waarvan 9 in
december, 1 in januari en 2 in februari. De
laagste temperatuur, die is waargenomen, was
—10,0° C. Deze kwam voor op 28 december.
Er was veel zon. Zo was er in december 72 uur,
in januari 75,7 uur en in februari 94,3 uur zon,
tegen een landelijk normaal voor deze maanden
van respectievelijk 42, 51 en 71 uur. De winter
was wel vrij nat. De drie wintermaanden hadden
gezamenlijk 233,3 mm neerslag, tegen 179 mm
normaal voor deze maanden.
De genoemde omstandigheden hebben er toe
bijgedragen, dat de winter gunstig was voor de
groei van zowel de onverwarmde als de verwarmde gewassen. De voorjaarsgroenten konden
vroeg worden geoogst.

temperatuur belangrijk beneden 10° C. Het
voorjaar bracht dan ook weinig zon. Het aantal
zonuren was in deze drie maanden steeds beneden het landelijk normale. In totaal werd te
Naaldwijk in de drie voorjaarsmaanden 443,2
uur zon genoteerd, tegen een landelijk normaal
van 499 uur. Bovendien was de verdeling van
de zonuren over deze periode bijzonder ongelijk.
Er kwamen niet minder dan 16 zonloze dagen
voor. Vooral in maart en april betrof dit meestal
mistige dagen, die erg donker waren. De afwijkingen in neerslag waren betrekkelijk gering.
Maart was vrijwel normaal, terwijl er in april
20 % meer en in mei ruim 20 % minder neerslag viel. Zowel in maart als in april moesten
enkele dagen met een zeer lage luchtvochtigheid
(beneden 40 °/o) genoteerd worden.
In het algemeen was het voorjaar ongunstig
voor de groei van de gewassen. Onder glas
ondervonden de koude tomaten en komkommers een belangrijke vertraging, terwijl vooral
de groente op de open grond erg laat was. Opmerkelijk was ook de sterke verlating bij de ontwikkeling van de druiven.

Voorjaar 1962 (maart t/m mei)

Zomer 1962 (juni t/m augustus)

Het gehele voorjaar was koud tot zeer koud.
De gemiddelde temperatuur lag belangrijk beneden normaal, nl. in maart 2,4° C, in april
0,5° C en in mei 2,9° C.: In de eerste twee
decaden van maart deed zich soms lichte vorst
voor, nadien werd zelfs geen nachtvorst meer
waargenomen. Hoewel het voorjaar koud was,
kwamen er toch enkele dagen voor met zeer
hoge temperaturen. Zo werd bijv. op 21 april
een temperatuur van 21,7° C gemeten, terwijl
in mei dagen voorkwamen met een maximum-

Evenals het voorjaar was ook de zomer koud.
De gemiddelde temperatuur was in juni 1,0° C,
in juli 2,1° C en in augustus 1,2° C beneden
normaal. Bijzonder hoge temperaturen werden
niet gemeten. De hoogste temperatuur die is genoteerd, was 26,6° C op 18 juni. Wel kwamen
er verschillende koude dagen voor en waren
vaak vooral ook de nachten koud. In de loop
van deze zomermaanden daalde in 22 nachten
de temperatuur beneden 10° C. Het aantal zonuren t.o.v. het landelijk normale lag gunstig.
21
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Zo had juni 62,7 uur meer zon, juli 10,4 uur
minder en augustus 34,8 uur meer. De hoeveelheid neerslag was in juni belangrijk beneden
normaal, ni. 11,3 mm tegen 55 mm. In juli en
augustus was de neerslaghoeveelheid iets beneden normaal.
Voor de glasteelten was het weer in de zomer
niet ongunstig. Vooral de kwaliteit van bijv.
tomaat en komkommer werd door dit weer
gunstig beïnvloed.
Herfst 1962 (september t/m

november)

In september was de temperatuur iets (0,6° C)
beneden normaal. De eerste decade van deze
maand was echter vrij warm. Op 3 september
werd de hoogste temperatuur van het jaar
(27,3° C) gemeten. In oktober was de temperatuur belangrijk (1,4° C) boven normaal, terwijl
november een gemiddelde temperatuur had, die
0,8° C onder normaal lag. In september en gedeeltelijk ook in oktober waren de nachttemperaturen vaak vrij hoog. Daarentegen kwamen in
de tweede helft van november al enkele dagen
met vorst voor, waarbij de laagste temperatuur
—3,4° C was. Het aantal zonuren was in september 12 % en in oktober zelfs ruim 30 %
boven normaal. In november scheen de zon
echter minder; tegen een landelijk normaal voor
deze maand van 51 zonuren werd te Naaldwijk
41,3 uur zon genoteerd. De neerslaghoeveelheden weken niet sterk af: in september iets
boven en in oktober en november iets beneden
normaal. De betrekkelijk hoge nachttemperatuur in september en oktober en het donkere
weer in november zijn voor de herfstteelt van
sla minder gunstig geweest.

TEELTVERLOOP
1.

TOMAAT

In tegenstelling tot de tendens in voorafgaande
jaren breidde het areaal tomaten zich maar
weinig uit en was de produktie nagenoeg gelijk
aan die in het jaar daarvoor. De ontwikkeling
in de laatste jaren is als volgt geweest:

1959 . . . 2427
1960 . . . 2589
1961 . . . 2790
1962 . . . 2828

ha 194.720 ton
ha 200.625 ton
ha 224.074 ton
ha 227.908 ton

De oppervlakte verwarmde tomaten is thans
vrijwel gelijk aan die van de koude. Er is een
duidelijke tendens om bij de stooktomaten
vroeger met het uitplanten te beginnen. Voor de
afzet was dit gunstig. De export steeg van
186.014 ton in 1961 tot 188.109 ton in 1962.
Op een twintigtal bedrijven heeft men zich het
afgelopen seizoen bezig gehouden met de z.g.
ivinterteelt, waarvoor dan doorgaans in de eerste
dagen van december wordt geplant. De uitkomsten van deze teelt waren in 1962 belangrijk
gunstiger dan voorheen. Hoewel de resultaten
sterk uiteenliepen tussen de bedrijven onderling,
blijkt toch, dat men op de goede weg is om de
specifiek aan deze teelt verbonden moeilijkheden onder de knie te krijgen. De financiële
uitkomsten waren gunstig, gemiddeld werd een
opbrengst behaald van ƒ 18,— tot ƒ 20,— per
m 2 met uitschieters tot ƒ 23,—•
Bij de vroege stookteelt was het opvallend, dat zo
vele tuinders de z.g. temperatuurbehandeling bij
de opkweek hebben toegepast. Tevens is er op
grotere schaal gebruik gemaakt van dubbele
perspotten en blijkt er plaatselijk belangstelling
voor het gebruik van kunststof (plastic)-potten.
Hoewel het gewas in het algemeen goed was,
liet de zetting van de eerste en soms ook van de
tweede tros te wensen over. De zetting van de
bovenste trossen was, ten gevolge van weinig
scherp weer, doorgaans zeer goed. Er kwam
veel virus voor. Waar men zeer vroeg was begonnen en gebruik had gemaakt van z.g. bleke
rassen, viel de kwaliteit tegen in het begin van
de oogst. Mede dank zij het weer werd de oogst
sterk gespreid aangevoerd, wat gunstige prijzen
tot gevolg had. De financiële opbrengsten bedroegen gemiddeld ƒ 12,— tot ƒ 15,— per m 2 .
Op enige bedrijven werd zelfs ƒ 19,— per m 2
bereikt.
De licht gestookte tomaten hebben het doorgaans
moeilijk gehad. Door het koude weer in maart
kon men vaak niet voldoende temperatuur
houden. Dit nam dikwijls nog ernstiger vorm
23
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aan waar men (te) vroeg met hete-luchtkachels
was gaan stoken. Er kwam veel rotpoot voor en

is gebruik gemaakt van het ras Topcross, dat
goed voldeed. De prijzen van de herfsttomaten
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groting van het aantal slateelten per seizoen.
Desondanks was de totale slaproduktie nog iets
lager dan normaal, nl. 74.326 ton tegen 80.335
ton in I96I. De export was iets geringer en
bedroeg 44.003 ton tegen 46.128 ton in 1961.
De teelt van wintersla liep volkomen naar wens.
Veel meer dan voorheen werd er ook in het
Westland wintersla geteeld. Ze was van uitstekende kwaliteit, die zeer hoge prijzen opbracht. De gemiddelde geldelijke opbrengst was
ƒ 5,— per m 2 , maar er waren ook uitschieters
tot ƒ 8,— per m 2 .

en december waren de geldelijke uitkomsten
goed. De vroege herfstsla bracht ƒ 1,50 tot
ƒ 3,— per m 2 op, de herfstsla, die in de laatste
twee maanden van het jaar werd geoogst, kwam
van ƒ 3,— tot ƒ 7,— per m 2 .

Ook de verwarmde voorjaarssla was goed. Hierbij
werd veel gebruik gemaakt van het ras Vitesse.
Naast een goede kwaliteit werden ook goede
prijzen verkregen, nl. ƒ 5 , — tot ƒ 7 , — per m 2 .
Min of meer te vergelijken met de verwarmde teelt
is die, waarbij men gebruik maakt van een aantal
petroleumkachels om, behalve het toedienen van
CO2, ook de teelt te vervroegen. In het voorjaar
van 1962 lukte dit volkomen, waarbij sla werd
geteeld, die volledig kon wedijveren met de
normaal verwarmde sla en vaak zelfs beter was.
Ook hierbij werden hoge financiële uitkomsten
verkregen, nl. van ƒ 3,— tot ƒ 7,— per m 2 .
De teelt van broeisla onder platglas neemt sterk in
betekenis af en is in vergelijking met de overige
teeltwijzen onbetekenend geworden.
De koude voorjaarssla had plaatselijk wel wat van
de vorst te lijden. In het algemeen slaagde deze
teelt, waarbij veel gebruik is gemaakt van de
rassen Rapide en Valore, uitstekend. De financiële uitkomsten varieerden van ƒ 3,— tot ƒ 7,50
per m2.
Hoewel de gelichte sla kwalitatief lang niet overal
aan de wensen voldeed, waren de prijzen van
deze sla toch hoog, zodat uitkomsten van ƒ 3,50
tot ƒ 4,50 per m 2 werden behaald.
Bij de herfstteelt hadden zowel telers als onderzoekers een nieuwe CO*2-leerschool te doorlopen.
De andere omstandigheden dan die in het voorjaar leverden de nodige moeilijkheden op.
Temeer omdat het weer voor C02-toepassing op
„voorjaarsbasis" beslist ongeschikt was. Dit was
de reden, dat de kwaliteit van de sla van bedrijf
tot bedrijf sterk wisselde. Mede door de — tegen
verwachting — geleidelijke aanvoer in november
26
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5. OVERIGE GROENTEGEWASSEN
a.

Bloemkool

Jammer was het, dat de vorst een streep door de
rekening haalde van vrij veel nieuwe telers van
ivinterbloemkool. Ongeveer 50 % van dit gewas
ging verloren, wat de belangstelling voor uitplanten in de zomer van 1962 niet bevorderde.
De teelt van kasbloemkool, die opnieuw sterk is
teruggelopen, gaf redelijke resultaten met opbrengsten die varieerden van ƒ 2,50 tot ƒ 4,— per m 2 .
De bloemkool in de volle grond bracht het er minder goed van af. De teelt zelf leverde, door het
koude weer, nogal moeilijkheden op en de opbrengsten waren laag: ƒ 0,75 tot ƒ 1,50 per m 2 .
b.

Andijvie

De teelt van andijvie in de winter handhaaft
zich uitstekend, terwijl de teelt van z.g. voorjaarsandijvie zich sterk uitbreidt. De opbrengsten van de winterteelt waren gunstig: ƒ 2,50
tot ƒ 3,— per m2. In diverse gevallen werd door
gebruik te maken van CO2 in het voorjaar een
zeer snelle voorjaarsteelt bereikt. Voor zover dit
vroeg was gedaan, kwam men tot opbrengsten
van ƒ 4,— tot ƒ 5, —per m 2 . Later in het seizoen
besomden de uitkomsten van ƒ 1,50 tot ƒ 2,—
per m2. De prijzen van de vroege vollegrondsandijvie waren gunstig, doch de kilogramopbrengst was doorgaans te laag; dit vanwege
het koude weer.
c.

Spinazie

Bij de het vroegst gezaaide kasspinazie kwam in
december nogal wat vorstschade voor. In het
algemeen deelde ook dit gewas in de „prijzenvreugde" die het voorjaar van 1962 bracht. De
uitkomsten varieerden van ƒ 1,50 tot ƒ 2,—
per m2. Vaak betrof dit een teelt die slechts vijf
weken had geduurd.

d.

Spruitkool

Voor de teelt van spruitkool blijft een grote
belangstelling bestaan. Een gelukkig verschijnsel
is, dat de spruitentelers, meer dan voorheen,
aandacht schenken aan omstandigheden die de
teelt en de afzet kunnen verbeteren, nl. nieuwe
rassen en hybriden en een betere sorteermogelijkheid. Het spruitengewas ontwikkelde zich in
de koele zomer \an 1962 gunstig. Wel viel de
oogst in het algemeen iets later, zodat er vóór
de jaarwisseling doorgaans wat minder was geplukt dan normaal. De prijzen waren gunstig.

centage afwijkend worden geveild. De prijzen
op de veiling waren 10—20 % lager dan in het
voorgaande jaar, wat er mede oorzaak van was,
dat er toch opnieuw veel is gekoeld. Tot voorbij
de jaarwisseling waren echter ook de koelhuisdruiven laag in prijs. Een en ander heeft tot
gevolg gehad, dat naar schatting 15 tot 20 %
van het druivenareaal van 1962 nu is gerooid.
b. Perzik en pruim

In 1962 ondervond de teelt van prei grote belangstelling, wat een niet onaanzienlijke uitbreiding van het areaal tot gevolg had. Hoewel
de ontwikkeling aanvankelijk iets achterbleef,
was het gewicht in de herfst toch zeer goed. De
hoge prijs van prei in de herfstmaanden deed
vele telers besluiten om vroeger dan normaal
te rooien. Waar men het gewas liet staan, werd
dit door de in december ingevallen vorst volkomen vernietigd.

De oppervlakte perziken en pruimen onder glas
nam iets toe en bereikte in 1962 een oppervlakte
van 86 ha tegen 85 ha in 1961. Door het koude
weer viel de bloei van zowel perziken als pruimen ± 14 dagen later dan anders. Dit resulteerde eveneens in een oogstverlating, wat speciaal voor de perziken een wat nadelige invloed
had op de prijs. Een gunstige omstandigheid
was, dat de zetting van perziken zeer goed was;
die van kaspruimen was nogal wisselend. De
licht verwarmde perziken kwamen tot opbrengsten van ƒ 6,— tot ƒ 8,—; de koude perziken
van ƒ 2,— tot f 6,— per m2. De licht verwarmde
pruimen brachten van ƒ 6,— tot ƒ 10,— en de
koude pruimen van ƒ 2,— tot ƒ 5,— per m 2 op.

6.

FRUIT

7.

a.

Druif

Voor de bloementeelt was 1962 een goed jaar.
Van diverse bloemengewassen was de aanvoer
groter, terwijl de prijzen doorgaans belangrijk
hoger lagen.

e. Prei

Ook in 1962 waren de resultaten van de druiventeelt weinig bemoedigend. Een uitzondering
hierop vormden de stookdruiven, die tot begin
september goede tot zeer goede prijzen opbrachten. De gekoelde druiven, die nog begin
1962 in het koelhuis stonden opgeslagen, werden doorgaans met verlies van de hand gedaan.
Op het einde van het bewaarseizoen, toen vrijwel niets meer in de koelhuizen aanwezig was,
kon een rendabele prijs worden verkregen. De
koude druiven ontwikkelden zich laat, wat tot
gevolg had, dat de krenttijd laat begon en een
rustig verloop had. Desondanks waren de moeilijkheden om voldoende krenters te krijgen legio.
De verlating bleef aanhouden, doch door het
gunstige herfstweer werden alle druiven toch
nog behoorlijk rijp. Wel moest een hoog per-

a.

BLOEMEN

Chrysant

De aanvoer van chrysanten was opnieuw groter.
De teelt van grootbloemige chrysanten daalde
echter belangrijk, nl. van 1.239.000 stuks in 196l
tot 626.000 stuks in 1962. Daarentegen steeg de
aanvoer van geplozen chrysanten van 7,3 tot
9 miljoen stuks, terwijl, ten gevolge van inkrimping van de buitenteelt, de aanvoer van troschrysanten met ruim een half miljoen bos daalde. Op vele bedrijven is de nateelt na stooktomaten van geplozen chrysanten gunstiger dan
die van troschrysanten. De jaar-rondteelt krijgt
geleidelijk enige uitbreiding. Hiervoor impor27

teert men duur stekmateriaal, dat echter voor
deze teelt onmisbaar is. Plaatselijk mislukte de
chrysantenteelt ten gevolge van een tot dan toe
onbekende schimmel: Ascochita.
b. Fresia
De aanvoer van fresia's nam met ruim 1 miljoen
bos of 17 % toe en kwam op bijna 7 miljoen bos.
De gemiddelde prijs was ƒ 0 , 9 9 tegen ƒ 0 , 8 5 in
1961. Belangrijk groter was de aanvoer in de
periode april t / m juni. Dit hangt samen met de
betere inzichten t.a.v. temperatuurbehandeling
en teeltwijze, waardoor een goede spreiding kan
worden verkregen en het op vele bedrijven normaal is geworden om tweemaal achtereen fresia's
te telen. Vooral ook ten behoeve van de afzet
van fresia's zijn op diverse bedrijven kleine
koelcellen gebouwd, wat de mogelijkheid inhoudt langer op de dag te oogsten.
c.

Anjer

De produktie van anjers steeg met ongeveer
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5 %. Op de C.C.W.S. werd hierdoor in 1962 een
aanvoer bereikt van bijna 25 miljoen stuks. De
gemiddelde prijs was ƒ 0 , 1 4 tegen ƒ 0 , 1 1 5 in
1961. De teelt ondervindt een stijgende belangstelling, vooral ook bij kwekers, die tot heden
nog nimmer anjers hebben geteeld. Op enkele
bedrijven werd het afgelopen jaar begonnen
met het gebruik van z.g. EE. stek, virusvrij
materiaal, verkregen door meristeemcultuur. In
groei en bloei onderscheiden de van dit stekmateriaal afkomstige gewassen zich gunstig ten
opzichte van de overige. Vrijwel algemeen gebruikt men thans ook bij anjers de regenleiding
om de planten van water te voorzien.
d. Snij groen
Deze teelt onderging een geringe uitbreiding.
Een moeilijkheid bij dit gewas vormt het oogsten. Dit wordt doorgaans gedaan door loonbossers, die echter schaars zijn. De gemiddelde
prijs van snijgroen steeg met ongeveer 10 % tot
ƒ 0,71 per bos.
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bedrijf
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GROND, WATER EN BEMESTING

De geschiktheid van de kleigronden in het
Glasdistrict voor tuinbouwvestiging

Zuidhollandse

J. C. van Leeuwen en J. J. van Schie
Het is opvallend, dat in Zuid-Holland de nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven de laatste jaren
voornamelijk plaats heeft op de zware zavel- en
kleigronden. Dit komt niet alleen doordat de lichtere gronden langs de kust reeds in gebruik zijn voor
tuinbouw, doch ook door de verandering in de
laatste jaren van het teeltpatroon.
Verandering van teeltschema.
Een tiental jaren geleden werd een veel grotere verscheidenheid van gewassen geteeld, zowel onder
glas als in de volle grond. Een zo grote verscheidenheid van teelten op één bedrijf vergde een grond die
aan de eisen van al die teelten zoveel mogelijk
voldeed. De lichte gronden langs de kust en de
direkt daarachter gelegen lichter gemaakte gronden
(opgevaren tuinen) waren hiervoor het meest geschikt. De grond moest steeds gemakkelijk bewerkbaar zijn. Dit gold in het bijzonder voor wortel- en
knolgewassen.
De laatste jaren echter wordt de groenteteelt steeds
meer gespecialiseerd en gericht op 3 teelten en wel
op tomaten, sla en komkommers. Daarnaast worden
deze gewassen gedurende het gehele of nagenoeg
het gehele jaar geteeld, terwijl het winterhalfjaar
(stookteelten) een steeds belangrijkere plaats hierbij
inneemt.
Ook in de bloementeelt is zulk een ontwikkeling te
zien. Voor de teelt van meerjarige gewassen — met
name anjers, rozen en snijgroen — komt steeds
meer animo.
Voor zwaardere grond veel belangstelling.
In dit verband zoekt men voor vestiging van nieuwe

bedrijven bewust naar een zware zavel- of kleigrond
(afb. 1). De reden is dat deze grondsoorten goede
groeiomstandigheden scheppen voor de hierboven
genoemde gespecialiseerde culturen. De volgende
factoren zijn hierbij van belang:
a. een stabiele structuur; dit is vooral belangrijk
met het oog op beregening en machinale
grondbewerking;
b. de mindere bewerkbaarheid vormt geen beletsel
meer, mede omdat de bodemstructuur onder
blijvende glasbedekking aanzienlijk verbetert;
c. een groot vochthoudend vermogen, waardoor de
vochtvoorziening voor de plant beter is;
d. gemakkelijk te regelen grondwaterstand, zowel
in technisch (draineren-onderbemalen) als in
bodemkundig (stevige ondergrond) opzicht;
e. vrij uniforme profielopbouw en weinig hinder
van mogelijke verschillen in de diepere lagen;
f. groot bufferend vermogen, waardoor zowel een
tekort als een overmaat aan voedingselementen
niet zo spoedig optreedt.
Waar liggen deze gronden?
Een groot gebied met overwegend kleiige gronden
waar de laatste jaren veel vestiging plaats vindt,
vormen de Zuidhollandse droogmakerijen (zie afb.
2). Deze strekken zich uit ten oosten van de lijn
Stompwijk-Berkel tot aan het veengebied bij Gouda.
De grond hier bestaat uit zgn. oude zeeklei, die aan
de oppervlakte kwam na droogmaking van de eertijds uitgeveende plassen. Het maaiveld ligt 4—6 m
beneden N.A.P.
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Dit oude zeekleigebied kan worden onderverdeeld in verschillende bodemtypen. De
meest voorkomende profielen zijn:
1. kalkrijke lichte klei met bovenlaag van humeuze klei (is veel in gebruik);
2. kalkarme klei met bovenlaag van sterk humeuze tot venige klei; diepere ondergrond
kalkrijk (is veel in gebruik);
3. kalkrijke zavel tot lichte klei met humusarme bovenlaag (komt in gebruik);
4. zure kalkloze klei; vaak katteklei met indragend venig dek (wordt niet gebruikt).
Eigenschappen en geschiktheid:
Op de profielen 1 en 2 is reeds veel glastuinbouw gevestigd. Men vindt er in Bleiswijk
en Bergschenhoek de grote tomaten-, sla- en komkommerbedrijven onder verwarmd
glas. De profielopbouw is over grote oppervlakten vrij uniform. De bovengrond heeft
een goede structuur, is goed vochthoudend en leent zich goed voor zware verwarming.
Een aanzienlijk gedeelte van de droogmakerijen bestaat uit profiel 3, nl. kalkrijke zavel
en lichte klei met humusarme bovengrond. Ook hierop wordt de laatste jaren steeds
meer tuinbouw gevestigd. Mede door de hoge ligging t.o.v. het grondwater en de goede
capillaire werking heeft de grond goede hoedanigheden voor de teelt van de meeste
gewassen. De grond is diep bewortelbaar. Een nadeel evenwel is het geringe organische
stofgehalte van de bovenlaag. Het merendeel van deze grond is al jarenlang in gebruik
voor akkerbouw. Gevolg van de lichte samenstelling en het geringe humusgehalte
is een weinig stabiele structuur. De bovenlaag is onderhevig aan dichtslempen. Door een
ruime toediening van organische stof is de bovenlaag evenwel te verbeteren. Behoudens
van stalmest moet hier ook een ruim gebruik worden gemaakt van zuurreagerend
materiaal, zoals diverse venige produkten. Een jaarlijks te herhalen machinale grondbewerking zoals frezen zal hier vooralsnog moeilijkheden geven t.a.v. de structuur.
Profiel 4 biedt minder mogelijkheden. Zowel de boven- als ondergrond hebben ongunstige chemische en fysische eigenschappen. De grootste bezwaren zijn: te lage pH,
gevoeligheid voor indrogen en een onregelmatige vochthuishouding. Een mogelijkheid
voor tuinbouwvestiging ligt hier alleen wanneer de bovenlaag kleiig — dus minder
venig — en voldoende dik is. Bij een juiste vochtvoorziening met behulp van een vaste
beregeningsinstallatie is het gevaar voor indrogen van de bovenlaag niet zo groot. De
structuur is in ieder geval stabiel.

Ook de jonge zeeklei.
Voor de jonge zeekleigronden die nog beschikbaar zijn in het gebied tussen het Westland
en de Zuidhollandse droogmakerijen, nl. in de omgeving van De Lier, Maasland, Delft,
Pijnacker en Berkel gelden ongeveer dezelfde maatstaven. Ook hier komen gronden voor
die een voldoend humeuze bovengrond bezitten met een vrij stabiele structuur. De
samenstelling van de jonge zeeklei varieert van lichte tot zware klei. Zelfs op de zware
klei van 60 à 70 % afslibbaar tussen Pijnacker en Berkel worden met glastuinbouw
goede resultaten bereikt. Vooral deze zware grond ondergaat door een blijvende glasbedekking een aanzienlijke structuurverbetering. Voor de minder humeuze, lichte, jonge
zeeklei geldt hetzelfde als genoemd onder 3 voor de oude zeeklei.
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Afb. 2. Kaartje van het Zuidhollandse Glasdistrict
op de droogmakerijen.

jstrandwallen

droogmakerijen

waar-

bovenland
33

Soort

organische
vertering
stof

geschiktheid
als afdekmiddel

voe dingsstoffen
restprodukt

grond paden

stikstofwerking

kali

kalk

Ruige stalmest

20 »/o

vrij snel

matig

niet

geen

negatief vrij veel

iets

Rotte stalmest

13 »/o

snel

matig

niet

geen

langzaam vrij veel

iets

4°/o

snel

—

geen

matig

geen

geen

langzaam vrij veel

iets

Dunne mest

—

vrij veel

Abattoirmest

13 »/o

snel

Gier

—

—

geen

snel

vrij veel

geen

Kippemolmmest

16 »/o

langzaam niet

niet

iets

snel

vrij veel

matig

Champignonmest

13 »/o

snel

matig

niet

iets

langzaam vrij veel

matig

Cacao-afvalkalk

25 °/o

matig

niet

niet

iets

negatief

iets

veel

Laagveen

18 »/o

langzaam goed

matig

vrij veel

geen

geen

geen

Hoogveen (los)

24 %>

langzaam matig matig

vrij veel

geen

geen

geen

Hoogveen (verpakt)

50 »/o

langzaam matig

vrij veel

geen

geen

geen
geen

niet

—

niet

—

matig

matig

goed

goed

iets

geen

geen

Slibcompost

12 »/o

matig

goed

niet

veel

vrijwel
geen

geen

vrij veel

Stadsvuilcompost

15 »/o

matig

matig

niet

veel

vrijwel
geen

iets

vrij veel

Naaldbosgrond

* Sterk afhankelijk van de hoeveelheid grond die wordt meegegraven. Goede bosgrond bevat op het droge materiaal tenminste 30°/oorganische stof.

Tabel 1. Overzicht van de voornaamste eigenschappen van de belangrijkste organische meststoffen.

36

/!ƒ£. 2. Afdekking

van de grond in een

tomatenmarenhuis.

en verschillende sporenelementen. In de tabel zijn
alleen de belangrijkste elementen opgenomen. Omdat het gehalte aan voedingselementen aan sterkefluctuaties onderhevig is, is niet het absolute gehalte aangegeven, maar alleen vermeld in hoeverre
bij de bemesting in de glastuinbouw rekening
moet worden gehouden met deze bestanddelen.
Stikslofiverkiiig. Vrijwel elke organische mest
bevat stikstof. De vorm waarin deze voorkomt, is
vaak voor de plant niet opneembaar. De stikstof
moet hiertoe eerst worden omgezet. De snelheid
van het omzettingsproces is bepalend voor de stikstofwerking. Over het algemeen verloopt de omzetting echter zo langzaam, dat, bij een normale
gift, er voor onze sn elgroeiende gewassen wei
of geen rekening mede gehouden kan worden.
Kippemolmmest en gier vormen hierop een uitzondering, want een belangrijk deel van de stikstof hierin komt snel voor de plant beschikbaar.

In mindere mate is dit het geval bij toediening
van dunne mest. Enkele meststoffen hebben de
eigenschap aanvankelijk een hoeveelheid stikstof
vast te leggen, die dan echter in een later verteringsstadium weer vrij komt. Gewoonlijk doet
zich dit alleen voor, als de materialen in een te
verse toestand worden toegediend. Deze onttrekking kan zodanig zijn, dat wel eens een extra
stikstofbemesting gewenst is. Bij de meststoffen,
waar een dergelijk proces verwacht kan worden,
staat de stikstofwerking negatief aangegeven.
Kal/gehalte. De in organische mest aanwezige kali
is voor de plant direct opneembaar. Als het kaligehalte van een bepaalde meststof gewoonlijk meer
dan 1/4 % is, staat er vermeld, dat de mest vrij
veel kali bevat. Is het percentage lager, dan staat
aangegeven dat er iets aan kali aanwezig is. Met
zeer lage kaligehalten wordt geen rekening gehouden.
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De

laboratoriumfout.

Onnauwkeurigheden op het laboratorium worden
veroorzaakt door afwijkingen van de apparatuur,
foutieve handelingen van de laboranten, enz. De
stikstofbepaling van de standaardmonsters b.v.
bleek in een bepaalde periode telkens iets af te
wijken. Na uitsplitsing van de bepalingen per laborant (tabel 1) bleek de afwijking voornamelijk
te zijn veroorzaakt door de laboranten A en D,
die regelmatig een te laag gehalte hadden gevonden. Vooral titrimetrische bepalingen zijn voor
dergelijke afwijkingen gevoelig.

laboranten
A

aantal
onderzochte
monsters
gemiddelde
afwijking

B

C

D

22

58

62

18

—0.70

+ 0.03

+ 0.16

—0.70

Tabel 1. Afwijking van de stikstofbepaling
excentriciteiteenhcden.

in

De som van alle onnauwkeurigheden veroorzaakt
door het onderzoek op het laboratorium vormt de
laboratoriumfout. De grootte van deze fout kan
worden berekend uit de duplo-bepalingen die bij
het routine-onderzoek worden verricht. Hierbij kon
worden vastgesteld dat er voor de stikstof- en de
kalibepaling een nauwe samenhang aanwezig is
van de grootte van de laboratoriumfout met de
hoogte van het gehalte. Doordat op het Proefstation te Naaldwijk alle bepalingen in duplo worden verricht, kan door het middelen van de
uitkomsten de nauwkeurigheid op het laboratorium
aanmerkelijk worden vergroot.
De totale fout.
Bij de advisering dient uitsluitend rekening te
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worden gehouden met de totale fout, die wordt
bepaald door de som van de monsterfout en de
laboratoriumfout. In afb. 3 is het verband weergegeven tussen de totale fout en de hoogte van de
genalten. De absolute onnauwkeurigheid van de
kalibepaling is het grootst. Niet echter de absolute,
maar wèl de relatieve onnauwkeurigheid in het
gebied waarbinnen de gehalten liggen is belangrijk. Bij de stikstofbepaling van kasgronden is een
gehalte van 2 reeds belangrijk; bij de kalibepaling
slechts het gebied boven 5. In afb. 4 is de relatieve
fout voor de stikstof- en de kalibepaling weergegeven. Bij de stikstofbepaling dient dus rekening
te worden gehouden met een totale fout vin 15 %
bij lage gehalten en van 6 % bij hoge gehalten.
Bij de kalibepaling zijn deze percentages resp. 15
en 8.
Aan de hand van de berekende foutengrenzen kan
men vaststellen met welke afwijking bij de advisering rekening moet worden gehouden. In fig. 5
is deze afwijking weergegeven. De maximale afwijking van een kaligehalte van 30 is 5; d.w.z. dat
het werkelijke gehalte kan liggen tussen 25 en 35.
Hel verhogen van de nauwkeurigheid.
Of de nauwkeurigheid van een bepaling moet
worden verhoogd, hangt in de eerste plaats af van
de noodzakelijkheid daarvan voor een juiste interpretatie van de cijfers. Kan deze noodzakelijkheid
niet worden aangetoond dan betekent een vergroting van de nauwkeurigheid gewoonlijk alleen een
verhoging van de kosten.
Verbeteringen hebben het meeste effect bij de
grootste foutenbron. In de landbouw bleek de
monstername een zeer groot deel van de totale
fout uit te maken-4). Uit het verrichte onderzoek
op het Proefstation is echter naar voren gekomen,
dat voor de stikstofbepaling van kasgronden
slechts ± 50 % van de totale fout voor rekening
van de monstername komt. Voor de lage stikstofgehalten is dit percentage nog lager. Voor de kalibepaling komt gemiddeld ± 65 % van de totale
fout voor rekening van de monstername. Verhoging van de nauwkeurigheid moet voor de stikstofbepaling dus in de eerste plaats worden gezocht
in een verbetering van de laboratoriumtechniek en
voor de kalibepaling in een nauwkeuriger monstername.

relatieve
monsterfout
1.0Afb. 2. Verband tussen het
aantal steken per monster
en de monsterfout.
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1. ROUTINE-ONDERZOEK
I.V.M. VOORLICHTING

bepaling gecombineerd met een advies voor verbetering van grond en waterhuishouding samengesteld. In totaal zijn derhalve onderzocht 180 objecten met een gezamenlijke oppervlakte van 449
ha. Een bodemkundige verkenning werd uitgevoerd op een oppervlakte van 300 ha.
Evenals in voorafgaande jaren heeft de nieuwe
tuinbouwvestiging voornamelijk plaats gehad op
de meer kleiige gronden aan de rand van het

a. Chemisch grondonderzoek
In de loop van het jaar 1962 werden in totaal
1606 monsters meer ontvangen dan in 1961. De
onderstaande tabel geeft een specificatie van
grondmonsters over de laatste drie jaar.

Onvo [ledig onderzoek

Volledig onderzoek

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

1960

1961

7254
4006
217
119

7156
4166
190
206

11596

11718

Hoewel ook dit jaar het aantal monsters voor
onvolledig onderzoek meer toenam dan voor
volledig onderzoek, is voor deze laatste ten opzichte van 196I vooruitgang geboekt.
In het consulentschap 's-Gravenhage werd
± 70 % van de monsters gestoken door monsternemers. Het abonnement-bijmestonderzoek
bedroeg wederom ca 40 % van het totale bijmestonderzoek. Het aantal proefveldmonsters
bedroeg 3884 (niet in de tabel vermeld); dit is
2153 meer dan in 1961.
Door personeelstekort heeft het onderzoek
langer geduurd dan in vorige jaren, in de drukke
perioden soms wel een week.
b.

Profielonderzoek

In 1962 is op 59 objecten met een gezamenlijke
oppervlakte van 271 ha een bepaling van tuinbouwgeschiktheid verricht. Advies voor verbetering van grond en waterhuishouding werd
gegeven aan 84 bedrijven met een oppervlakte
van 71 ha. Voorts is voor 37 objecten met een
oppervlakte van 107 ha een geschiktheids50

1960

1961

1962

7010
4832
223
279

4974
2579
14
28

6243
3968
35
18

6839
4332
68
5

12344

7595

10264

11244

1962

Westland en in de droogmakerijen in de Kring.
Bij de ontwatering vond drainage gecombineerd
met putbemaling steeds meer toepassing. Plastic
drainage is reeds vrij algemeen ingeburgerd.
Behalve bodemkundige adviezen werden ook dit
jaar weer diverse plannen en berekeningen
samengesteld voor de aanleg van buisleidingen
t.b.v. gietwatervoorziening en afvoer van regenwater.
Ten einde bij de winterteelten ook gedurende
de vorstperiode te kunnen beregenen of gieten,
werden steeds meer motorpompen verplaatst
naar ketelhuis of schuur. Het gietwater hiervoor
wordt dan via een buis vanaf de sloot aangevoerd
(zie artikel „De aanvoer van gietwater", blz. 39).
c.

Onderzoek
van ivater

verontreiniging

Gedurende het eerste halfjaar van 1961 hebben
de Cl-gehalten in de boezemwateren van het
hoogheemraadschap Delfland slechts in de omgeving van Delft en Maassluis en langs de Schie
de 300 mg per liter overschreden. Als gevolg

van de droge nazomer en herfst steeg het Clgehalte in het tweede halfjaar op vele plaatsen
tot boven deze grens. Bij de lage rivierstanden
was het niet altijd mogelijk vanuit de Nieuwe
Maas verversingswater in te laten. Gedurende
de maand oktober moest ook het kwantum
water, dat bij Leidschendam kan worden ingemalen, beperkt worden. Bovendien was het
Cl-gehalte van dit verversingswater gestegen tot
230 à 280 mg. Dit alles had tot gevolg dat eind
oktober het Cl-gehalte op vele plaatsen in het
Westland tot boven 300 mg was gestegen. In
de omgeving van Delft en Maassluis en in de
Schie werden in oktober en november waarden
tot 500 à 600 mg Cl gemeten. Tegelijkertijd
steeg het Cl-gehalte in Schiedam en Rotterdam
tot 1000 à 2000 mg. Laatstgenoemde waarnemingspunten vallen evenwel buiten het tuinbouwgebied. Gelukkig zette begin november een
blijvende verbetering in.
Voor praktijk- en onderzoekingsdoeleinden zijn
301 watermonsters op Cl-gehalte onderzocht.
Opnieuw werd vastgesteld, dat de kwaliteit van
het water uit nortons in vele gevallen te wensen
overlaat. Ook voor goede nortons is een regelmatige controle op Cl-gehalte gewenst.
Bij onderzoek naar het Fe-gehalte, dat in 25
monsters van nortonwater moest worden vastgesteld, werden geen hoge gehalten aangetroffen. Hardheidsonderzoek van ketelwater omvatte
in 1962 een 18-tal monsters.
2. WATER- EN LUCHTHUISHOUDING
a. Methoden van watertoediening
bij tomaat
De toepassing van poreuze p.v.c.-buizen bij de
watertoediening van tomaten is verder beproefd.
De in 1961 gebruikte buizen lieten het water
weinig gelijkmatig door. Om een grotere gelijkmatigheid te verkrijgen, zijn er buizen vervaardigd van een grotere poreusheid. Bij een druk
van 1,5 m waterkolom gaven deze buizen het
water vrij gelijkmatig af en werd per meter buis
15—20 1water per uur doorgelaten. Een grotere
druk resulteerde in een te hoge waterafgifte en
een groot drukverval. Bij een lagere druk werd

de waterdoorlaat onregelmatig doordat een groot
aantal kleine poriën niet meer meedeed.
Het nieuwe buismateriaal is gebruikt in een
najaarsteelt van tomaten. Het principe van de
continue wateraanvoer, dat in 1961 werd gevolgd, kon bij de veel grotere poreusheid van de
buizen uiteraard geen toepassing vinden. Per
keer werd de watertoevoer 10 à 20 minuten aangesloten, zodat voldoende water werd afgegeven
voor enkele dagen. Aangezien het ingraven van
de buizen op 15 cm diepte vrij veel arbeid vergt,
werden andere methoden toegepast:
1. Infiltratie via buizen die met slechts een dun
laagje grond zijn afgedekt;
2. Bevloeiing met behulp van buizen die bovengronds zijn gelegd.
Tussen twee plantenrijen werd telkens één buis
gelegd. De druk van 1,5 m waterkolom werd
ingesteld met behulp van een vlotterbak.
De proef vond plaats op lichte zavelgrond met
5 % organische stof. De vochtverspreiding in de
grond was voor beide methoden zodanig, dat de
grond bij de plantenrijen (35 cm van de buis
verwijderd) vanaf 10 à 20 cm onder het maaiveld
voldoende vochtig bleef. Doordat het wortelstelsel tijdens de teelt ernstig werd aangetast
door knol, was geen goede opbrengstvergelijking
mogelijk.
Het doorlaatvermogen van de buizen is gedurende de gehele proef constant gebleven. In
de periode van begin augustus tot eind november is 42 maal water gegeven en per plant ruim
30 1 water toegediend. Er is gebruik gemaakt
van leidingwater. Bij toediening van verontreinigd slootwater zal het nodig zijn een grondige filtrering toe te passen.
Bij een beoordeling in de herfst is reeds gebleken, dat door gebruik van slootwater in
bevloeiingsbuizen (bovengronds) een afname
van het doorlaatvermogen plaats vindt; in de
infiltratiebuis (ondergronds) bleef het doorlaatvermogen constant. Een verdere beproeving van
de buis in dit opzicht is noodzakelijk (vooral bij
sterk drogend weer).
Het principe van automatische watertoediening
bij een continue wateronttrekking aan een
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poreuze buis is dit jaar slechts op kleine schaal
onderzocht.
Gebakken draineerbuizen zijn vergeleken met
poreuze p.v.c.-buizen. Buizen van deze twee
typen zijn in de grond ingegraven en voortdurend met water gevuld gehouden bij een druk
van 0,5 m waterkolom. Het doorlaatvermogen
van de gebruikte p.v.c.-buizen bleek volkomen
ontoereikend te zijn. Aan de meest doorlatende
draineerbuis (30 cm buis per tomaatplant) werd
op dagen met een sterke verdamping ongeveer
1 1 water onttrokken. Dit was evenwel onvoldoende voor een volledige watervoorziening
van het gewas. Bij de overige draineerbuizen
was de waterafgifte nog geringer. Het wortelstelsel had zich voor een groot deel rond het
buisoppervlak ontwikkeld. Voor een toereikende
wateraanvoer zal per plant een grotere buislengte nodig zijn dan in de onderhavige proef is
toegepast. Hierdoor gaat het economische perspectief van de methode echter verloren.
b. Meerjarige

grondbeiverkingsproef

In 1962 is een aanvang gemaakt met een vijf
jaar durende vergelijking van vijf methoden van
grondbewerking op vier grondsoorten. Het onderzoek vindt plaats in stookwarenhuizen met
de teeltopvolging sla-tomaten. De te vergelijken
behandelingen zijn:
1. spitten met de spade
25—30 cm diep
2. ploegen met de lierploeg
28—30 cm diep
3. frezen met de bladen-freesmachine
17—20 cm diep

4. frezen met de haken-freesmachine
20—23 cm diep
5. spitten met de spitmachine
± 30 cm diep
De vergelijking vindt plaats op: duinzand te
Leidschendam, opgevaren grond te Wateringen,
jonge zeeklei te De Lier en oude zeeklei te
Bleiswijk. De aard van de gronden wordt in
tabel 1 toegelicht met de uitkomsten van het
grondonderzoek in de bouwvoor:
Per bedrijf beslaat de proef een oppervlakte van
10 warenhuiskappen aan weerszijden van een
middenpad. De vijf behandelingen komen derhalve in 4-voud voor.
De grondbewerkingen vinden plaats wanneer de
hoofdgrondbewerking wordt uitgevoerd. Veelal
moet dan tevens de organische mest worden
ondergewerkt. In de regel is dit voor de aanvang
van de tomateteelt.
In 1962 zijn op alle bedrijven de grondbewerkingen in januari uitgevoerd. Het spitten met
de spitmachine kon niet plaats vinden omdat de
machine nog niet in tuinbouwuitvoering beschikbaar is. De betrokken veldjes zijn met de
hand gespit.
Een week na het uitplanten vertoonden de tomaten op het duinzand duidelijke verschillen in
stand. De planten waren op de gefreesde veldjes
wat donkerder van kleur dan op de gespitte en
geploegde veldjes, terwijl de eerste tros zich beter
ontwikkelde. Een week later waren de verschillen echter nagenoeg verdwenen. De toen uitgevoerde chemische analyse van grondmonsters
uit de laag 0—10 cm in de objecten 1 en 4
(spitten met de spade en frezen met de haken-

Tabel 1

duinzand
. . . .
opgevaren grond
jonge zeeklei . . .
oude zeeklei .
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pH

°/o CaCOs

%> org. stof

°/o afslibbaar

6.4
7.0
7.4
7.1

0.3
0.8
4.4
2.1

5.8
3.6
3.9
9.1

5
15
24
38

Tabel 2

duinzand,
opgevaren grond,
jonge zeeklei,
oude zeeklei,

spitten
frezen
spitten
frezen
spitten
frezen
spitten
frezen

freesmachine) leverde nochtans zeer betrouwbare verschillen op in de waarde van diverse
analysed)fers. In tabel 2 zijn enkele analysecijfers weergegeven.
De verklaring van de verschillen is als volgt:
De toegediende voorraadbemesting is in de gefreesde veldjes homogeen verdeeld door een
grondlaag van ongeveer 20 cm. Bij spitten en
ploegen komen de meststoffen voornamelijk in
de laag 20—30 cm terecht. Daardoor bezit de
laag 0—10 cm in de gefreesde veldjes hogere
gloeirest-, N-, P- en K-gehalten dan bij de
andere grondbewerkingen.
De gevonden verschillen in NaCl-gehalten behoeven een andere verklaring:
Door capillaire opstijging van water vindt in de
toplaag van het profiel een zoutaccumulatie
plaats. Deze is op duinzand het sterkst. Door
uitspoelen van de grond kunnen de verschillen
weer geheel of gedeeltelijk teniet worden gedaan. De zoutaccumulatie kan ook in de andere
analysecijfers tot uiting komen. De grote verschillen in NaCl-gehalte op de opgevaren grond
Tabel 3.
Volume procenten water en lucht bij pF 2.0
water

lucht

1

duinzand
opgevaren grond
jonge zeeklei
oude zeeklei

j
j
|

1

28
30
31
43

i
i

31
23
25
19

NaCl

gloeirest

N

P

K

20
29
17
43
17
23
44
43

0.36
0.52
0.23
0.39
0.23
0.34
0.32
0.36

18
25
12
20
4.4
6.8
13
12

4.4
4.6
5.3
8.5
5.7
8.7
5.2
4.3

36
60
21
59
18
32
22
30

kunnen een gevolg zijn van de rotte-mestgift,
waarmee waarschijnlijk flink wat keukenzout is
toegediend.
Medio juni zijn op alle bedrijven bij de vier
uitgevoerde grondbewerkingen ringmonsters gestoken. Dit is in drievoud geschied uit de grondlagen 8—13 en 23—28 cm. Aan deze monsters is
een pF-onderzoek en een beperkt granulair onderzoek verricht. In tabel 3 zijn de voornaamste
gegevens samengevat als gemiddelden van de
twee lagen.
De laag 8—13 cm had, met uitzondering van de
oude zeeklei, een wat hoger poriënvolume dan
de laag 23—28 cm. Doch alleen bij de gefreesde
veldjes op de jonge zeeklei waren de verschillen
betrouwbaar. Tussen de behandelingen onderling waren geen betrouwbare verschillen aanwezig.
c. Vroegheidsverschillen bij sla
Bij het onderzoek naar de oorzaken van vroegheidsverschillen van koude voorjaarssla in kassen
en warenhuizen is wederom een groot aantal
proefplekken betrokken geweest. De proefplekken lagen verspreid over zand-, zavel- en Heigronden in een groot deel van het Zuidhollandse
Glasdistrict.
Hierbij is er dit jaar uitgegaan van zelf opgekweekt plantmateriaal, dat uitgezet werd op
hetzelfde tijdstip dat ook de tuinder uitplantte.
De gewasontwikkeling is vastgelegd door periodieke taxaties van de plantoppervlakte. Dit geschiedde met behulp van een reeks foto's van
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3. LICHTMETINGEN ONDER GLAS

4. METINGEN V A N DE VERDAMPING

Bij een onderzoek naar de groei van voorjaarssla
in koude warenhuizen waren metingen noodzakelijk van de lichtdoorlatendheid van het kasdek. Daartoe werden in en buiten een aantal
glasopstanden metingen verricht met behulp van
adderende lichtmeters. De waarnemingen vonden plaats in de maanden januari, februari en
maart 1962. De perioden gedurende welke de
meters per object stonden ingeschakeld, varieerden van enkele uren tot enkele dagen.
In warenhuizen met een Venlo-dek werd een
gemiddelde lichtdoorlatendheid van 64.9 % gemeten, in éénruiter-warenhuizen 54.4 °/0. Op
zonnige dagen in deze tijd van het jaar blijkt
een groter percentage van de straling door het
kasdek te worden tegengehouden dan op zonarme dagen. De doorlaatpercentages bedroegen
tijdens zonnige en zonarme perioden voor warenhuizen met een Venlo-dek respectievelijk 62.1
en 66.9 en voor éénruiter-warenhuizen 52.9 en
56.1. Deze verschillen waren voor 95 % betrouwbaar.

De verdampingsmetingen met behulp van een
vereenvoudigd type verdampingspan (witgeschilderde 10-Iiterbussen) zijn voortgezet. De
verdamping in een kas (type Bom) waarin
meloenen werden geteeld, was in de maanden
april t / m september ongeveer 60 % van die in
het vrije veld.
De invloed van de mate van stoken op de grootte
van de verdamping werd nagegaan in enkele
objecten, waarbij in aparte kasgedeelten een
verschillend temperatuurregiem werd gehandhaafd. Bij stookkomkommers was de verdamping
gedurende de periode februari-juni gemiddeld
25 % hoger dan bij stooktomaten. De temperatuur verschilde 5 à 6° C. In een paprika-kas was
de verdamping bij een gemiddelde dagtemperatuur van 26° C 25 % hoger dan bij 20° C. De
meetperiode viel bij dit project in februari-maart.
In het algemeen moet worden opgemerkt, dat de
verdamping sterk terugvalt wanneer de bussen
niet geheel boven het gewas uitsteken. Gezien
de opstelling van de bussen boven een snel
groeiend gewas erg moeilijk is te handhaven,
zal in het komende seizoen een andere methode
worden gevolgd. Er zal worden nagegaan of met
behulp van opgehangen Petrischalen goede waarnemingen kunnen worden gedaan.
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TEELTONDERZOEK

Het gebruik van geënte tomaten bij de stookteelt
L. Bravenboer en G. Pet
proeven genomen met geënte tomaten in de stookteelt. In de eerste jaren werden de tomaten geënt
volgens de spleetentmethode. Hiermee werd echter
steeds een ernstige oogstverlating verkregen. Omdat de spleetentmethode niet langer meer wordt
toegepast kunnen de ervaringen hiermee buiten
beschouwing worden gelaten. In de jaren I960—
1962 werd het onderzoek verricht met tomaten,
die geënt waren volgens de afzuigmethode. Aan
de hand van twee proeven, die representatief geacht moeten worden, zal worden nagegaan welke
konsekwenties dit enten voor een vroege en een
late stookteelt heeft.

Het enten van tomaten heeft zich de laatste jaren
een blijvende plaats veroverd in de tuinbouw. Het
is echter nog de vraag of geënte tomaten geschikt
zijn voor elke teeltwijze. Voor een koude teelt kan
het onder vrijwel alle omstandigheden worden aanbevolen. Voor de stookteelt ligt dit echter anders.
Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen
de vroege en de late stookteelt. Hoewel de grens
willekeurig is. kan ze tussen deze teeltwijzen omstreeks half februari worden getrokken.
Sinds 1958 zijn op het Proefstation jaarlijks
Afb. 1. Oogst per 40 planten (plantdatum 2 januari).
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Voor de proef met vroege stooktomaten werden
de onderstammen op 10 oktober gezaaid. Het
tomateras (Glorie) werd, voor zowel het geënte
als het ongeënte object, op 20 oktober gezaaid.
Het enten volgens de afzuigmethode vond plaats
op 12 december, terwijl de planten op 2 januari
werden uitgeplant.
In de kas was aanvankelijk de gewasontwikkeling
van de ongeënte planten beter dan van de geënte.
Hoewel de trosontwikkeling van de ongeënte planten zeer matig was, was dit bij de geënte nog
slechter en verliep de ontwikkeling ook trager.
Eerst na half april waren er geen verschillen meer
te zien tussen de geënte en ongeënte planten.
Bovengenoemde factoren veroorzaakten een oogstverlating van ± 1 week (zie afb. 1). In de 2e
oogstweek was de produktie van de geënte planten ook iets lager, terwijl in de 3e, 4e en 5e week
de produktie gelijk was. In de daaropvolgende
weken werden van de geënte planten meer tomaten geplukt dan van de ongeënte, zodat na 8
weken de produktie van beide gelijk was. Daarna
ontwikkelde de opbrengst zich duidelijk in het
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voordeel van de geënte tomaten. Bij de beoordeling van deze resultaten moet nog in aanmerking worden genomen, dat de teelt plaats vond
op grond, die slechts zeer licht met kurkwortel
besmet was. Indien de grond ernstiger besmet zou
zijn geweest, zouden de verschillen in groei en
produktie groter geweest zijn en zou de verlating
van de geënte t.o.v. de ongeënte tomaten nog
groter geweest zijn.
Voor de teelt, waarbij in de 2e week van februari
werd uitgeplant, werden op 1 december zowel de
onderstammen als de enten gezaaid. Voor het
ongeënte object werd op 4 december gezaaid.
Evenals bij de vorige proef was de grond ook hier
slechts licht besmet met kurkwortel.
In deze proef was de ontwikkeling van de geënte
planten even goed als die van de ongeënte. In trosontwikkeling vertoonden de geënte planten zelfs
een geringe voorsprong. Vanaf begin april was de
gewasontwikkeling van de geënte tomaten sterker
dan van de ongeënte.
Op afbeelding 2 is het opbrengstverloop van deze
proef weergegeven. Hieruit blijkt, dat bij de geënte planten geen oogstverlating optrad. Reeds
vanaf de 2e oogstweek gingen de geënte tomaten
meer produceren. Naar gelang de oogst vorderde

Afb. 2. Oogstper80planten (plantdatum 10 februari).
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werd het opbrengstversch.il tussen geënt en ongeent groter in het voordeel van de geënte planten.
Uit deze gegevens blijkt, dat indien na half
februari geplant wordt, er geen oogstverlating behoeft op te treden. Wel is het van het grootste
belang bij deze teelt om er zorg voor te dragen,
dat de opkweek van de geënte planten zo goed
mogelijk gebeurt. Dit kan o.a. worden bereikt
door de planten ruim te verspenen, gebruik te
maken van bodemverwarming en door belichting.
Bij de vroege stookteelt echter is de kans op
verlating, en dus een minder goed financieel resultaat, veel groter. Uiteraard speelt hierbij de
prijsvorming de beslissende rol. Als de tomaten
lang op een hoog prijsniveau blijven, zal de verlating geen nadelig gevolg voor de financiële
opbrengst hebben. Indien dit echter niet het geval
is, bestaat de mogelijkheid, dat de geënte tomaten
minder geld opbrengen dan de ongeënte. Daar het
prijsverloop van de tomaat van jaar tot jaar sterk
kan verschillen, wordt het voorlopig nog raadzaam geacht, geen geënte tomaten voor de vroege
stookteelt te gebruiken. Desondanks zijn uit de
praktijk verschillende gevallen bekend, dat er ook
bij een vroege stookteelt met goede financiële
resultaten geënte tomaten gebruikt zijn.

Winterteelt van komkommers
W . P. van Winden

De ervaringen met de winterteelt van komkommers zijn nog betrekkelijk gering. In de winter
1959—1960 werden op één bedrijf de eerste winterkomkommers geteeld. In I960—1961 werden
met deze teelt de eerste proeven genomen op het
Proefbedrijf te Delft; maar in 1961—1962 zijn
al op een vrij groot aantal bedrijven ervaringen
met de winterteelt opgedaan. Hoewel hierover nog
lang niet alles bekend is, zijn er meerdere resultaten te noemen die kunnen bijdragen tot verder
welslagen. De rassenkeuze, de planttijd, de temperatuur en het klaarmaken van de grond zijn
hiervan de belangrijkste.
Rassenkeuze.
Bij de proef in I960—1961 op het Proefbedrijf te
Delft werden uitgeplant het ras Spotvrije, een
bittervrije hybride van het gladde type en een
bittervrije hybride van het half gestekelde type.
Zowel de gladde als de half gestekelde hybride
leverden een vroegere oogst op en een belangrijk
hogere opbrengst, dan het ras Spotvrije. Hieruit
bleek duidelijk, dat met de komst van de bittervrije hybriden de mogelijkheid is vergroot om in
de winter komkommers te telen (afb. 1). Immers
met de „oude" rassen is het resultaat belangrijk
minder geweest. De oogstresultaten bij het gladde
en het half gestekelde type waren ongeveer gelijk;
de keuze zal echter meestal uitvallen ten gunste
van het half gestekelde type, omdat de afzetkansen
hiervan belangrijk beter zijn (afb. 2). Deze komkommer wordt nl. in Engeland en Zweden wél
geaccepteerd, terwijl de gladde niet voor export
naar deze landen in aanmerking komt. Bij gelijke
teeltresultaten is een type met betere handelswaarde te verkiezen boven een minder gewild.
De plan/lijd.
In het teeltseizoen I960—1961 bleek uit een proef
waarvoor als plantdata begin november, begin

december en begin januari gekozen waren, dat bij
uitplant in begin november de beste resultaten
werden verkregen. In 1961—1962 is er in de
praktijk eveneens op verschillende data geplant.
De beste resultaten werden in het algemeen dan
verkregen, wanneer in de eerste helft van november was geplant. De gunstigste plantdatum is
echter moeilijk te bepalen, omdat deze sterk afhankelijk is van het weer in november en december, speciaal met betrekking tot de beschikbare
hoeveelheid licht. Het is nl. duidelijk gebleken,
dat een zware gewasontwikkeling gepaard gaat
met een minder gunstige vruchtontwikkeling. Bij
planten met krachtig ontwikkelde zijscheuten is de
toetreding van licht tot de lager geplaatste delen
van de plant spoedig te gering. Het gevolg is, dat
de jonge vruchtjes gemakkelijk afsterven, waardoor de groei van het gewas nog sterker toeneemt. In een herfst met warm weer zal het gevaar voor een te zware ontwikkeling groter zijn
naarmate er vroeger wordt uitgeplant. Invloed van
de daglengte hierop is niet uitgesloten.
De temperatuur.
Bij de proeven die in I960—1961 zijn genomen,
werden nachttemperaturen aangehouden van 15,
171/2 en 20° C. Als dagtemperatuur werd steeds
20° C aangehouden. De vroegste oogst werd verkregen als zowel de dag- als de nachttemperatuur
op 20° C werd gehouden. De verkregen voorsprong bleek echter van tijdelijke aard te zijn,
want in februari kwam de produktie bij een aangehouden nachttemperatuur van 17l/ 2 ° C reeds
boven die van 20° C uit. Uit deze proeven bleek
171/2° C de beste nachttemperatuur te zijn. Toch
is een konsekwent aanhouden van een bepaalde
temperatuur niet gunstig, omdat een bepaald gewastype soms een hogere of lagere temperatuur
vraagt dan een ander. In een sterk groeiend gewas
zal door harder stoken de verdamping bevorderd
moeten worden. Wordt in dit geval te weinig
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Afb. I. Een typisch winterkomkommergewas.
De plant en de bladeren zijn
smal. Duidelijk is te zien, dat de zijscheuten zeer zwak zijn of zelfs geheel
ontbreken.
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gestookt, dan blijven zowel gewas als jonge
vrachtjes te waterig, waardoor de laatste gemakkelijk afsterven. Bij zeer sterke groei kan het soms
zelfs nodig zijn 's nachts een weinig lucht in de
kas te laten staan om de luchtvochtigheid voldoende te doen afnemen, waardoor de verdamping
bevorderd wordt. Dit laatste is vooral van belang
als de buitentemperatuur aan de hoge kant is.
Klaarmaken van de grond.
Het klaarmaken van de grond voor de teelt van

komkommers kan op verschillende manieren
plaatsvinden. Op het ene bedrijf wordt gebruik
gemaakt van broeimest en op het andere van
staalgrond of van alleen rotte mest. Daarnaast
wordt steeds meer grondverwarming toegepast.
Zo is het nl. van groot belang dat er voldoende
organisch materiaal wordt gebruikt, dat de zoutconcentratie in de grond voldoende hoog is en dat
de bodemtemperatuur goed op peil wordt gehouden.
Een voldoende hoeveelheid organisch materiaal
is nodig voor een goede doorluchting van de

Afb. 2. De vruchten worden in de wintermaanden niet zwaar. Een vruchtgewicht van 300 gram is in die tijd voldoende.
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grond, voor een goede vochthoudendheid en voor een goede voedingstoestand.
Bovendien mag de waarde van organische stof als leverancier van CO2 niet
onderschat worden. Door de hoge temperatuur die in de kassen wordt aangehouden verteert het organische materiaal snel; en de grote hoeveelheden CO2 die
tijdens dit proces vrijkomen, komen ongetwijfeld ten nutte aan een goede ontwikkeling van de komkommers. Het is van belang dat het gebruikte organische
materiaal aan het begin van de teelt nog niet te ver verteerd is. Het verteringsproces verloopt namelijk langzamer naarmate het seizoen vordert, waardoor de
C02-produktie zal afnemen. Het benodigde organische materiaal kan zowel in de
vorm van broeimest als van staalgrond worden toegediend. Met beide kunnen
goede resultaten worden verkregen. Broeimateriaal vindt echter nog de meeste
toepassing. De zoutconcentratie in de grond moet voldoende hoog zijn. Er ontstaat
dan een stevig gewas, dat voldoende donker van kleur is en minder gauw „door de
vrucht heen groeit" dan een zacht en welig gewas. De gewenste concentratie kan
worden bereikt door voldoende rottemest door de grond te werken, speciaal door
het bed waarop de komkommers worden uitgeplant. Wanneer een mengsel van
veen en stalmest als staalgrond wordt gebruikt, is het van belang dat een mengsel
wordt gekozen, dat niet te arm is. Een mengsel van 60 delen veen op 40 delen
mest is aan de schrale kant. Dit mengsel is wel vochthoudend, maar bevat een
vrij lage zoutconcentratie. De kans dat het gewas hierop te welig groeit is vrij
groot. Om deze reden verdient een mengsel aanbeveling van 50 : 50 of 40 : 60.
Naast de hoeveelheid mest die in de kasgrond of in de staalgrond wordt verwerkt,
is ook de vochtvoorziening een belangrijk punt. Deze moet evenals de zoutconcentratie worden aangepast aan de groei van het gewas. In het algemeen is het
verstandig gedurende de wintermaanden zuinig te zijn met water, waarbij gedacht
moet worden dat het nodig kan zijn een welig groeiend gewas wat af te remmen
door de vochtvoorziening te beperken.
Tot slot moet er op gewezen worden, dat de verschillende groeifactoren elkaar
beïnvloeden. Zo kan aan het bezwaar van een te lage zoutconcentratie in de grond
vaak tegemoet worden gekomen door minder te gieten of harder te stoken. De
nadelige invloed van een te hoge concentratie kan door ruimer gieten gedeeltelijk
worden opgeheven. Is de temperatuur aan de lage kant, dan kan droger houden
zijn nut afwerpen. Op deze wijzen kan er langs verschillende wegen een goed
resultaat bereikt worden en kunnen in het begin gemaakte fouten nog geheel of
gedeeltelijk worden hersteld.
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Mogelijkheden van tussenteelt bij Paprika
P. A. Kruyk en Ja. van Rest

De zoete paprika is een langzaam groeiend gewas.
Dit blijkt al uit de lange opkweekduur in de
winter, die ongeveer 12 weken bedraagt. Bij een
vroege teelt is ook de eerste tijd na het uitplanten
de groei dermate langzaam, dat het minstens drie
maanden duurt voordat de ruimte tussen de rijen
volledig is overgroeid. Dit houdt echter niet in,
dat de gebruikelijke plantafstand kan worden herzien. In de zomermaanden immers, als de plant
zijn volle omvang heeft bereikt, is een goede
belichting van de gehele plant mede bepalend
voor het oogstresultaat. Een nauwere plantafstand
zou daarom alleen mogelijk zijn bij een belangrijk
kortere teeltduur. Om een voldoend hoge opbrengst te bereiken moet de teelt echter minstens
tot eind juli duren.
In de praktijk heeft men regelmatig geprobeerd
een lonende tussenteelt voor paprika te vinden.
De resultaten met gewassen als sla, andijvie,
bonen, spinazie en radijs waren weinig bemoedigend. De betrekkelijk hoge temperatuur die
paprika vraagt is voor deze gewassen niet gunstig.
Bovendien is gebleken dat door een intensieve
grondbedekking met een nevengewas, moeilijkheden kunnen ontstaan voor het paprikagewas. Zo
kan groeiremming optreden onmiddellijk nadat de
tussenteelt is geoogst; terwijl ook een hoog percentage rotpoten kan voorkomen. Een voor tussenteelt bruikbaar gewas zou enerzijds dezelfde klimaatomstandigheden moeten vragen als de paprika en anderzijds niet het gehele grondopper-

Hoofdras
Vinedale als tussenteelt

vlak mogen bedekken, noch ook belemmerend
mogen werken ten aanzien van de belichting. Bij
de beoordeling van diverse buitenlandse paprikarassen op het Proefstation viel een Amerikaans
ras op, dat onder de naam Vinedale (afb. 1) in
de handel is. Dit ras bezit een aantal eigenschappen, die de mogelijkheid niet uitsluiten om het
zelfs als tussenteelt bij de normale paprikarassen
te gebruiken. De belangrijkste voordelen waren de
vroegheid en de kleine omvang van het gewas.
Een nadeel was echter, dat de door het ras Vinedale geproduceerde vruchten belangrijk kleiner
uitvielen dan waaraan we gewend zijn. Als er
echter vroeg kan worden geoogst, is de prijs
doorgaans nog zo, dat dit laatste niet al te bezwaarlijk is. Naar aanleiding van de genoemde
ervaring is op het Proefstation een tweetal proeven genomen, waarbij het paprikaras Vinedale als
tussenteelt bij normale paprikarassen is gebezigd.
De eerste proef is genomen in 1961, in een matig
verwarmde kas. Hierbij werd het ras Vinedale,
evenals de normale rassen geplant op 17 februari.
Bij de hoofdteelt kwamen de rijen om en om op
afstanden van 50 en 75 cm. De grootste afstand
werd benut voor het uitvoeren van teeltwerkzaamheden zoals aanbinden, gieten en oogsten. In deze
rijen vond ook de tussenteelt plaats.
Op 20 april kon voor het eerst worden geoogst.
Dit gold voor zowel enkele normale paprikarassen
als het ras Vinedale. De tussenteelt werd aangehouden tot 31 mei. De opbrengst per 10 planten
was als volgt:

tot 31 mei

tot 26 oktober

51 stuks (3130 g)
178 stuks (6140 g)

306 stuks (26.900 g)
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Afb. I. Het ras Vinedale
geeft veel vruchten die een
puntig model hebben.

De vruchten van het ras Vinedale
hadden een gemiddeld vruchtgewicht van 35 gram, belangrijk
lager dus dan van het hoofdras.
Dit is echter geen goede maatstaf
voor een verschil in grootte. Vinedale geeft namelijk zeer dunwandige vruchten, die bij een gering
gewicht verhoudingsgewijs groot
zijn. Dit komt tot uiting in de
prijs. Deze was voor Vinedale weliswaar lager dan voor andere paprikarassen, doch in het algemeen
nog zeer gunstig. Een volgende
proef is in 1962 genomen. Er werd
toen later uitgeplant, namelijk op
1 maart. Het koude weer was er
oorzaak van, dat het gewas in het
algemeen niet de gewenste temperatuur kreeg, waardoor bij diverse
planten wortelafsterving en dus
een ernstige groeistoornis optrad.
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Dit kwam zowel bij Vinedale als
bij de overige rassen voor. Desondanks was de opbrengst van Vinedale tot het tijdstip van optrekken
niet ongunstig. De oogstperiode
voor Vinedale liep van 24 april tot
21 juni. In die periode werden gemiddeld per plant 12 vruchten geoogst, met een gemiddeld vruchtgewicht van 44 gram.
Onder normale groeiomstandigheden zou stellig hetzelfde aantal
vruchten per plant zijn geoogst als
bij de proef van 1961.
Bij deze vorm van tussenteelt is
niet gebleken van ongunstige invloed op de hoofdteelt. En omdat
deze tussenteelt ook zelf een goede
opbrengst geeft, kan ze zeer geschikt bij een vroege teelt van paprika worden toegepast.

Vroegbloei bij Iris

„Wedgwood"

A. G. A. van de Nes

De laatste jaren worden aan de bloemenveilingen
in het Zuidhollandse Glasdistrict ± 1 miljoen
bos irissen aangevoerd, waarvan ruim 70 % in
de maanden april en mei. Het verschuiven van
de oogst naar een later tijdstip heeft slechts een
geringe kostenverlagende invloed, terwijl de opbrengst per bos dan de neiging heeft tot dalen.
Hiertegenover staat, dat een vervroeging van de
aanvoer een duidelijke verhoging van de prijs tot
gevolg heeft, zelfs tot het tweevoudige toe van de
prijs in de maanden april en mei. Weliswaar
nemen de kosten eveneens toe, doch bij een goed
verloop is deze vroege teelt voor kwekers financieel aantrekkelijk.

Ajb. 1. Iris

Hel verdrogen van de bloemknop.
Het resultaat van de teelt wordt bepaald door het
percentage geoogste bloemen. Het blijkt evenwel
dat dit percentage van jaar tot jaar op verschillende bedrijven sterk uiteen kan lopen. Bij een
aantal planten groeit ni. de bloemknop, na zich
aanvankelijk goed ontwikkeld te hebben, niet
verder. Dit doet zich zelfs nog voor wanneer de
knop reeds zichtbaar is. Men spreekt dan van
,,verdrogen", omdat men de indruk krijgt, dat
het te wijten is aan watergebrek. Het vochtig
houden van grond en lucht kan het verschijnsel
echter niet wegnemen. Met meer reden kan

„Wedgwood".
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waarschijnlijk gesproken worden van „verarmen",
omdat gebleken is, dat kunstmatige belichting een
gunstige invloed heeft op het bloeipercentage.
Daarnaast blijken nog andere groeifactoren invloed
uit te oefenen op het in bloei komen van de plant.
Vanaf 1953 is op het Proefstation door middel
van een aantal proeven getracht inzicht te krijgen
in de meest gunstige groeiomstandigheden voor
de teelt van irissen speciaal voor bloei in januari
en februari.
Rassenkeuze en voorbehandeling van de bollen.
Het ras „Wedgwood" (afb. 1) is tot nu toe het
meest bruikbaar gebleken om het zeer vroeg in
bloei te trekken. Andere veel geteelde rassen zoals „Imperator" en „White Superior" bezitten
betere eigenschappen als snijbloem doch zijn
minder goed te vervroegen. Voor deze vroegteelt
dienen de bollen uiterlijk de Ie week van augustus te worden gerooid. Daarna worden zij gedroogd, en ondergaan een temperatuurbehandeling. Tijdens deze temperatuurbehandeling
vormen zich blad en bloem, zodat, wanneer de
bol geplant wordt, de bloem volledig, of bijna
volledig, in aanleg aanwezig is. De bollen die
bij de proeven gebruikt werden, ontvingen op het
Proefstation voor de Bloembollenteelt te Lisse
een behandeling, die bestond uit 2 weken prepareren bij 30° C gevolgd door 5—7 weken bij
9°C
Herkomst en bolmaat.
Bij één van de proeven werden bollen gebruikt,
die van verschillende grondsoorten afkomstig
waren. Bij deze proef bleef het bloeipercentage,
evenals bij vele praktijkgevallen, zeer laag. Het
gunstigst was dit nog bij bollen afkomstig van
veengrond, gevolgd door bollen afkomstig van
zandgrond, terwijl bollen afkomstig van kleigrond
de minste bloemen gaven. Het verdient bovendien
aanbeveling om geen bollen te gebruiken kleiner
dan ziftmaat 9, want in het algemeen was de
ervaring dat de kans op een hoger bloeipercentage
toeneemt bij gebruik van grotere bollen, vooral
wanneer andere groeifactoren minder gunstig uitvallen. Het is daarom stellig beter bollen te gebruiken van ziftmaat 10 of 11.
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Planttijd, plantafstand en plantdiepte.
De planttijd wordt bepaald deels door het rooitijdstip en deels door de ontwikkeling van de
bloemknop tijdens de temperatuurbehandeling.
Gunstige groeiomstandigheden tijdens de groei
van de bollen op het veld kunnen het rooitijdstip
vervroegen en hebben invloed op de ontwikkeling
van de bloem. Daardoor is de duur van de bewaring bij 9° C variabel. In het algemeen kan worden geplant in de eerste helft van november.
Tijdens een proef waarbij het aantal geplante
bollen per m2 varieerde van 120—200, bereikte
het bloeipercentage de zeer gunstige waarde van
90 voor alle groepen. Ook in de praktijk werden in dit lichtrijke jaar goede resultaten bereikt.
Men heeft echter in de praktijk de ervaring opgedaan dat het beter is niet meer dan 150 bollen
per m2 te planten (speciaal in donkere jaren).
Uit meerdere proeven bleek dat de plantdiepte
eveneens grote invloed heeft op het in bloei
komen van de planten. In een enkel geval zelfs
was het aantal geoogste bloemen na ondiep planten tweemaal zo groot als na diep planten. Ondiep
planten wil zeggen: ± 1/3 deel van de bol blijft
boven de grond uitsteken. Wanneer nu de grond
afgedekt wordt met turfmolm of bladgrond i.v.m.
kans op dichtslempen dient men hiermee rekening te houden. In een proef namelijk liep na het
afdekken met turfmolm bij eenzelfde geringe
plantdiepte het bloeipercentage belangrijk terug
(afb. 2).
Al te ondiep planten heeft echter het nadeel, dat
na enige wortelontwikkeling de bollen omhooggedrukt worden. Dit gebeurt vooral op zware
grondsoorten.
Vochtigheid van grond en lucht.
Daar het voor de hand ligt dat ook de waterhuishouding in de plant invloed uitoefent op het goed
tot ontwikkeling komen van de bloem, is hieraan
veel aandacht besteed. Vastgesteld kon worden dat
het wortelstelsel van de iris zich zeer snel tot op
grote diepte ontwikkelt. Watergebrek zal hierdoor
zelden optreden, doch in het winterhalfjaar is de
grondtemperatuur waar zich de wortels bevinden
laag. De wortelwerking is daardoor gering en de
wateropname kan, vooral bij grote verdamping
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tijdens zonnig weer, te laag zijn. Op die momenten vooral kan opvoeren van de luchtvochtigheid
door broezen een gunstige invloed uitoefenen, als
tenminste de planten nog niet bloeien. Bovendien
zullen door deze teeltmaatregelen minder dode
bladpunten ontstaan.
Bij ruim gebruik van water dient men te bedenken dat de temperatuur van de grond ongunstig kan worden beïnvloed, terwijl op sommige
gronden bovendien gebrek aan voldoende lucht
zich kan voordoen in de omgeving van de wortels
zodat de wortelwerking vermindert.
Kastemperatuur.
Een vergelijking van de resultaten bij de temperaturen 17° C en 10° C, die elk in een aantal

proefvakken dag en nacht gehandhaafd werden,
bracht naar voren dat de bloei bij 17° C gemiddeld een maand vroeger viel dan bij 10° C (respectievelijk 11 januari en 14 februari). Het bloeipercentage was in de verschillende proefvakken
bij 17° C echter 10—20 lager (afb. 3).
Wanneer een dagtemperatuur werd aangehouden
van 17° C en een nachttemperatuur van 10° C
was het bloeipercentage slechts 3 lager dan bij
constante 10° C, terwijl de planten toch gemiddeld 12 dagen vroeger in bloei kwamen. Het
opkweken van irissen bij een dagtemperatuur van
17° C en een nachttemperatuur van 10° C wordt
daarom als het meest profijtelijk beschouwd, omdat, vergeleken met een teelt bij constant 17° C,
de verhoging van het percentage geoogste bloemen
hier belangrijker is dan de vroegere oogst.
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1. TEELTWIJZE V A N TOMATEN
a. Hel gebruik van geënte tomaten
bij stookteelten
Om de mogelijkheden van een teelt met geënte
tomaten 20 volledig mogelijk na te gaan, werd
nu ook een proef genomen bij een zeer vroege
stookteelt. De proef bestond uit drie objecten:
een geënt en een ongeënt object met als zaaidatum 28 september en een ongeënt object dat
op 10 oktober was gezaaid. De planten werden
16 en 17 november uitgezet op ontsmette grond.
Aanvankelijk was de groei van de geënte planten niet sterker dan die van de ongeënte. Later
werd een aanmerkelijk sterkere gewasontwikkeling van de geënte planten geconstateerd. De
vorming van de onderste trossen was bij de
geënte planten slechter dan bij de ongeënte.
Half maart werden de eerste vruchten geoogst
en eind juni werd de teelt beëindigd. In onderstaande tabel is de opbrengst van telkens 168
planten per periode weergegeven.

Tot eind maart
Tot eind april
Tot eind mei
Totaal

Ongeënt
28/9

Geënt
28/9

13,3 kg
119.0 kg
265,3 kg
501.1 kg

1,7kg
94,0 kg
272,8 kg
613,0 kg

| Ongeënt
10/10
2,7 kg
90,3 kg
250,4 kg
522,0 kg

De geënte tomaten hebben een vrij grote oogstverlating gegeven ten opzichte van de gelijktijdig gezaaide ongeënte tomaten; en tot half
april hebben de geënte planten minder vruchten
gegeven dan de ongeënte. Zelfs ten opzichte van
de ongeënte planten, die op 10 oktober waren
gezaaid, trad nog een kleine oogstverlating op
van de geënte planten van de eerste zaaidatum.
Eind mei was de totale opbrengst van de geënte
planten groter dan van elk der ongeënte objecten. Uiteindelijk was de produktie van de
geënte planten 2/3 kg per plant hoger dan van
de ongeënte planten van 28 september en ruim
1/2 kg per plant hoger dan van de ongeënte
planten van 10 oktober.

Ook het gemiddelde vruchtgewicht van de geënte tomaten was iets hoger dan van de ongeënte, voornamelijk in het begin van de oogst.
De grotere produktie van de geënte planten is
echter vooral te danken aan het grotere aantal
vruchten dat tegen het einde van de oogst kon
worden geplukt.

b. Het uitschakelen van de eigen
wortel bij geënte tomaten
Om een aantasting van de plant door kanker en
slaapziekte en het instandhouden van knol in de
wortels in de grond te voorkomen bij planten
die geënt zijn op tegen deze ziekten resistente
onderstammen, is het gewenst de wortel van het
cultuurras uit te schakelen.
De planten waren geënt volgens de afzuigmethode. Het doorknippen nu van de eigen
wortel kan op praktische bezwaren stuiten.
Maar op het Proefstation is in het afgelopen
jaar ook bewezen, dat doorknippen met goed
resultaat kan worden uitgevoerd. Bij een koude
teelt van tomaten, geënt op een knol- en kurkwortel-resistente onderstam, werd de eigen wortel 14 dagen na het uitplanten doorgeknipt.
Geen der planten is doodgegaan door deze ingreep. Zeer waarschijnlijk is hierdoor kankerinfectie vanuit de grond voorkomen. Bij het opruimen van het gewas bleek, dat de geënte
planten alle geheel op de onderstam stonden.
Een andere mogelijkheid om de eigen wortel uit
te schakelen is deze af te binden. Hiervoor kan
verschillend materiaal worden gebruikt. In
oriënterende proeven werd met bindgaren een
goed resultaat verkregen. Het garen (of dun
touw) wordt onmiddellijk na het enten om de
wortelhals van het cultuurras gebonden. Door
het dikker worden van de stam ontstaat een
insnoering. Na enkele weken is de wortel volledig afgebonden. Deze tijd echter is te lang om
infectie door kanker vanuit de grond te voorkomen. Als daarentegen het enten wordt gedaan
om aantasting door knol of door slaapziekte te
voorkomen, biedt deze methode misschien wel
mogelijkheden.
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knol-resistente
van tomaten

van enkele
onderstammen

Door zes veredelingsbedrijven werd in het najaar van 196I onderstamzaad aangeboden, dat
behalve kurkwortel ook knol-resistent zou zijn.
Om snel een indruk te krijgen van de juistheid
van dit laatste, werden de zes monsters opgenomen in een pottenproef. Potgrond werd
kunstmatig met knol besmet door zwaar aangetaste wortels in kleine stukjes te knippen en
deze door de grond te mengen.
Toen de proefplanten circa acht weken in de
potten met besmette grond hadden gestaan,
werd de aantasting bepaald. Bij deze controle
bleek, dat de voor knol vatbare onderstammen
voor 85 % waren aangetast; een aantastingscijfer
dus, dat onvoldoende garantie geeft voor een
betrouwbaarheid van de toets. Van drie monsters bleven alle onderstammen vrij van knol;
van één was 2 %, van een ander 4 r/(, en van het
zesde monster 78 r/c van de getoetste planten
door knol aangetast.
Ook werd het kiemingspercentage van het zaad
bepaald. Het zaad van één der monsters kiemde
slechts voor 45 %. Het zaad van de andere vijf
had een kiemingspercentage van 75 à 90 %. Het
zaad van een cultuurras echter, dat ter vergelijking werd gekiemd, had een kiemingspercentage van 97 %.
Met handelsmonsters van vier firma's werd het
onderzoek voortgezet door op de onderstammen
tomaten te enten en begin april uit te planten
in een met knol besmet koud warenhuis. Met
deze vier objecten en met tomaten geënt op de
kurkwortel-resistente onderstam werd een opbrengstvergelijkingsproef genomen. De onderstammen werden aan het einde van de teelt
beoordeeld op resistentie tegen knol, met het
doel een vergelijking te trekken met de uitslag
van de pottenproef.
Veertien dagen na het uitplanten werd bij alle
vijf objecten de eigen wortel doorgeknipt, zodat
de planten nadien alleen op de onderstammen
groeiden. Tijdens de gehele teelt deden zich
geen verschillen voor in gewasontwikkeling. De
produktie van de vijf objecten is tot halverwege
80

de oogst ongeveer gelijk geweest. Nadien bleef
de produktie van de planten op één der van de
handelsfirma's afkomstige onderstammen wat
achter.
Bij het oprooien van de wortels bleek 25 % van
de kurkwortel-resistente onderstam (vatbaar
voor knol) te zijn aangetast door knol. Hieruit
kan geconcludeerd worden, dat de grond niet
gelijkmatig was besmet met aaltjes. De knol- en
kurkwortel-resistente onderstammen van twee
firma's waren voor 100 % en van de derde
firma voor 99 c/c vrij van knol, maar van het
vierde monster was 72 % van de onderstammen
aangetast. Deze resultaten zijn min of meer in
overeenstemming met de uitkomsten van de
pottenproef. Het is niet uitgesloten, dat bij een
sterkere besmettingsgraad van de grond de aantastingspercentages hoger geweest zouden zijn.
cl. Ervaringen met een
slaapziekte-resistente

onderstam

Door toevallige omstandigheden kon in de praktijk een vergelijking gemaakt worden tussen
onderstam K (resistent tegen kurkwortel), onderstam KV (resistent tegen kurkwortel en
slaapziekte) en ongeënte tomaten, en wel op een
bedrijf waar zich ernstig slaapziekte voordeed.
De tomaten werden half mei uitgepoot. Omstreeks half juli werden de eerste verschijnselen
van slaapziekte waargenomen bij de ongeënte
tomaten. Begin augustus waren alle ongeënte
planten ernstig aangetast, wat een slechte groei
en een slechte vruchtzetting tot gevolg had,
terwijl de planten herhaaldelijk min of meer
slap hingen. Bij de tomaten op stam K toonde
± 10 % van de planten verschijnselen van
slaapziekte; deze planten herstelden zich echter
spoedig. Bij de planten die op stam KV waren
geënt, werd geen slaapziekte waargenomen,
niettegenstaande de geënte planten de eigen
wortel hadden behouden, waardoor de schimmel uit de grond via eigen wortel toch had
kunnen binnendringen.
Door de ernstige aantasting rijpten de tomaten
van de ongeënte planten eerder dan van de geënte planten: de oogst van de geënte planten
begon ± 1 0 dagen later. In de maand augustus

was de produktie van zowel geënte als ongeënte
planten ongeveer gelijk. Daarna nam de produktie van de ongeënte planten sterk af. Van
begin augustus tot half november werd per 110
planten van de ongeënte tomaten 195 kg geoogst; van de tomaten geënt op stam K 396 kg
en van de planten op stam KV 390 kg.
Het gemiddelde vruchtgewicht bij de ongeënte
planten was ruim 42 gram, terwijl de geënte
planten een gemiddeld vruchtgewicht van 67
gram hadden. Vergelijking van het gebruik van
stam K of stam KV heeft in deze proef geen
verschil in produktie te zien gegeven.
e. Vergelijking van plantajstanden
bij stooktomaten
Op 3 februari werden tomaten van het ras Glorie
op de volgende afstanden in de rij uitgeplant
(4 rijen per kap):
a. plantafstand 32,5 cm.
b. plantafstand 40 cm.
c. plantafstand 47,5 cm.
d. plantafstand 55 cm.
Tot drie weken na het begin van de oogst bleef
de kg-opbrengst van de vier groepen vrijwel
gelijk. Daarna ontstonden verschillen, waarbij
de opbrengst per m 2 hoger lag naarmate de
plantafstand kleiner was. En vanaf vijf weken
na het begin van de oogst tot aan het einde van
de proef (begin juli) bleven de bereikte verschillen tussen de groepen vrijwel ongewijzigd.
Produktie
per plant
per m 2
a.
2,99 kg
12,11 kg
b.
3,43 kg
11,28 kg
c.
3,98 kg
11,02 kg
d.
4,60 kg
11,00 kg
De verschillen in opbrengst per plant tussen de
groepen kunnen goeddeels worden toegeschreven aan verschillen in belichting en aan die van
water- en voedselopname (onderlinge concurrentie van de planten). Uit de resultaten blijkt,
dat alleen groep a. (plantafstand 32,5 cm) zich
duidelijk onderscheidt van de andere drie groepen door een hogere kg-opbrengst per m2. In
hoeverre de hogere opbrengst van groep a. als

een werkelijk voordeel kan worden beschouwd,
hangt af van de hoeveelheid arbeid die deze
dichte beplanting vergt, vergeleken met de gebruikelijke, wijdere beplanting. Bij deze proef
is echter de arbeidsfactor buiten beschouwing
gebleven.
f. De invloed van bladplukken
bij tomaten
Zowel bij stooktomaten (plantdatum 3 februari)
als bij koude tomaten (plantdatum 14 april)
werd een bladplukproef genomen. Hierbij werd
onderscheid gemaakt tussen:
1. geen bladplukken;
2. weinig bladplukken (de helft van normaal);
3. normaal bladplukken (volgens praktijknormen) ;
4. veel bladplukken (anderhalf keer de hoeveelheid van normaal);
5. zeer veel bladplukken (twee keer de hoeveelheid van normaal).
Voor de proef in de stooktomaten werd het ras
Glorie gekozen, voor de koude teelt de rassen
Moneymaker, Eurocross, Glorie en Dominant.
De verschillen in kg-opbrengst tussen de bladplukgroepen waren in beide gevallen zeer gering. Tussen de hoogste en de laagste opbrengst
bij de stookteelt een verschil van slechts 5 c/c en
bij de koude teelt van slechts 6 %. De verschillen in de twee proeven zijn niet met elkaar in
overeenstemming en per proef komen ze niet
voor in een logische volgorde. Bij de stookteelt
was de volgorde van de hoogste naar de laagste
produktie:
weinig
bladplukken
veel
bladplukken
geen
bladplukken gem. 3,9 kg per plant
normaal bladplukken
zeer veel bladplukken
Bij de koude teelt was deze volgorde:
normaal bladplukken
geen
bladplukken
weinig
bladplukken g e m . 4^ k g p e r p i a n t
veel
bladplukken
zeer veel bladplukken
Alleen de groep zeer veel bladplukken vertoonde in beide gevallen de laagste opbrengst. Ook
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de verschillen in vruchtgewicht tussen de
groepen waren te gering om betrouwbare gegevens op te leveren.
Het is niet onmogelijk dat bij de gebruikelijke
plantwijze de weg te nemen bladeren onvoldoende worden belicht en daardoor minder
werkzaam zijn. Het al of niet verwijderen van
deze bladeren zal dan nauwelijks enige invloed
uitoefenen op het produktie-vermogen van de
plant, zolang de meer werkzame topbladeren
maar aanwezig blijven. Bij een andere plantwijze
evenwel, waarbij een groter aantal bladeren een
maximale belichting ontvangt, zou een groter
effect van het bladplukken verwacht kunnen
worden.
g. Teelt van tomaten
geplant in de tweede helft
van november
Het belangrijkste doel van de proef was nader
geïnformeerd te worden over de invloed van
het temperatuurregime na het uitplanten. In de
kappen 1, 2, 3 en 4 van een kas met 9,60 m
kapbreedte werd daartoe de temperatuur respectievelijk ingesteld op de volgende waarden:
13° C nacht - 19° C dag; 15° C nacht - 19° C
dag; 17° C nacht - 19° C dag en 15° C nacht 21° C dag. Het volgende overzicht geeft weer
welke objecten binnen elk temperatuurregime
met elkaar werden vergeleken. Dit waren respectievelijk 1 en 2 (invloed enten), 1 en 3 (invloed
zaaidatum) en 3 en 4 (invloed ras).
object 1 Glorie
object 2 Glorie
object 3 Glorie
object 4 Moneymaker

ongeënt
geënt
ongeënt
ongeënt

"I zaaidatum
ƒ 28-9-'6l
\ zaaidatum
/ 10-10-'6l

Alle planten werden bij dezelfde temperatuur
opgekweekt, nl. 14° C 's nachts en 20° C overdag. Planten van de zaaidatum 28-9-'6l werden
op 16 en 17 november uitgeplant en die van de
zaaidatum 10-10-'6l op 22 en 23 november.
Vanaf 10-l-'62 werd de nacht-, respectievelijk
dagtemperatuur in de afdelingen ingesteld op
14° - 2 0 ° , 1 6 ° - 2 0 ° , 1 8 ° - 2 0 ° en 16° - 22° C.
Tijdens de teelt werd geen bodemverwarming
toegepast; de bodemtemperatuur volgde ongeveer het niveau van de nachttemperatuur.
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Wat betreft de groei van het gewas konden
reeds enkele weken na het planten belangrijke
verschillen waargenomen worden. Zo was het
gewas hoger en ijler, naargelang de hoogte van
de nachttemperatuur. Bij gelijke nachttemperaturen was het gewas iets hoger en iets ijler in de
afdeling met een hogere dagtemperatuur. Zowel
de lengte van de internodiën als het aantal
bladeren was groter bij hogere temperatuur.
Opvallend was ook, dat een 14 dagen vroegere
zaai resulteerde in 7-10 bladeren meer per plant
(waarneming half januari).
Bij een gewasbeoordeling die half februari
plaatsvond, werd het volgende opgemerkt: In
de kappen met het temperatuurregime 14° - 20°
en 16° - 20° C was de ontwikkeling van het
gewas te zwaar, hetgeen niet het gevolg was van
een te lage temperatuur bij het begin van de
teelt, maar van een te lage temperatuur vanaf
half januari. Dit had o.a. tot gevolg dat de bloei
zeer traag verliep. In de kappen met een hoger
temperatuurniveau ( 1 8 ° - 2 0 ° en 16° -22° C)
was de gewasontwikkeling normaal voor deze
tijd en verliep de bloei sneller. Hieruit zou de
gevolgtrekking gemaakt kunnen worden dat de
temperatuur aanvankelijk betrekkelijk laag moet
zijn om een te spichtige opbouw van de plant
tegen te gaan, doch dat de temperatuur met het
lengen der dagen geleidelijk moet worden opgevoerd om groei en bloei te stimuleren.
Ervaringen uit de praktijk in voorafgaande
jaren leerden, dat bij een plantdatum in de
eerste helft van december enkele trossen verloren gaan. De extreem vroege plantdatum bij
deze proef kon doen verwachten, dat dit effect
versterkt zou worden. Dit blijkt uit de volgende
tabel, waarin wordt aangegeven aan welke tros
de zetting begon (gemiddelde van 48 planten
op 8-2-'62).
Temperatuur
14°-20° C 16°-20° Cll8°-20° C

16°-22° C

]

Object 1
Object 2
Object 3
Object 4

4.9
4.5
3.4
3.7

5.3
4.5
3.7
3.5

6.1
5.6
4.4
3.9

5.6
5.2
3.9
3.8

Uit deze cijfers blijkt, dat er meer trossen worden overgeslagen naarmate de nachttemperatuur
hoger is, maar ook als bij gelijkblijvende nachttemperatuur de dagtemperatuur hoger is. Hetzelfde geldt voor een vroegere zaaidatum (vergelijk objecten 1 en 3), terwijl de tendens aanwezig is dat bij het ras Glorie (object 3) de
zetting aan een hoger gelegen tros begint dan
bij het ras Moneymaker (object 4 ) .
Hoewel de zetting bij hogere temperatuur aan
een hoger gelegen tros begint, werd geconstateerd dat gedurende de maanden februari en
maart de ontwikkeling van op elkaar volgende
trossen sneller verliep. Dit blijkt uit de volgende tabel, waarin het aantal gezette vruchten
(vanaf een grootte van 3 mm) op enkele data is
weergegeven.

per plant, zijn in het opbrengstverloop toch
duidelijke verschillen aan te wijzen. De groei
van de vruchten en het afrijpen zijn in de afdelingen met een hogere temperatuur gedurende
de eerste maanden van de oogst aanmerkelijk
sneller geweest. De afdeling met de temperatuur
18° - 20° C gaf tot half april de hoogste opbrengst, maar werd op dat moment vrijwel ingehaald door de afdeling met de temperatuur
16° - 22° C. De afdelingen met een temperatuur
van respectievelijk 14° - 20° en 16° - 20° C hadden de achterstand pas op een later tijdstip geheel of gedeeltelijk ingelopen.
De uiteindelijke verschillen in totale opbrengst
tussen de afdelingen zijn niet groot geweest,
hetgeen blijkt uit onderstaande tabel:
Totaal opbrengst in kg per 42 planten
Temperatuurregime
14°-20° C 16°-20° C 18°-20° C 16°-22° C

Temperatuur
14 °-20° C16°-20° C18 °-20° C16°-22° C
Object 1

6/2
15/2
20/3
Object 2 15/2
22/3
Object 3 15/2
20/3
Object 4 25/2
20/3

2.4
8.5
52
1.1
31
1.7
42
1.5
36

1.5
8.9
55
2.2
36
3.2
44
3.6
40

9.4
21.4
55
5.6
51
4.9
40
10.2
42

-1)

15.4
47
5.5
54
6.8
46
8.6
44

*) Niet waargenomen.

Duidelijk blijkt, dat de planten van object 1
(Glorie, zaaidatum 28-9-'6l) op de data 15/2
en 20/3 meer gezette vruchten per plant hadden
dan de planten van object 3 (Glorie, zaaidatum
10-10-'6l), maar ook dat aanvankelijk (op 15/2)
meer gezette vruchten per plant aanwezig waren,
naarmate de temperatuur hoger was geweest.
Object 2 (Glorie, geënt) had per 15/2 op object 1
een duidelijke achterstand, die echter op 22/3
bij de hogere temperaturen voor een belangrijk
deel was ingelopen. Het ras Moneymaker (object 4) had bij de hogere temperaturen aanvankelijk meer gezette vruchten per plant dan
het ras Glorie (object 3).
Hoewel op 20/3 bij de objecten 1, 3 en 4 maar
weinig verschillen bestonden tussen de temperatuurregimes t.a.v. het aantal gezette vruchten

Object 1
Object 2
Object 3
Object 4

137,4
156,0 x)
123,3*)
129,7

123,6
147,6
134,1
124,0

133,5
159,8
142,7
122,2

128,2
182,3
132,1
131,4

J

) Gecorrigeerde opbrengstcijfers ten gevolge van het
wegvallen van een parallel.
Duidelijk springt in het oog, dat het object
„geënt" een hogere totaalopbrengst heeft gegeven dan de andere objecten. Er trad echter in
het begin een aanmerkelijke oogstverlating op
(zie ook blz. 79).
De kwaliteit van de vruchten was in beide
afdelingen met lagere temperatuur aanvankelijk
slecht (ongelijk van kleur, iets kantig), later
goed. In de afdeling met de hoogste nachttemperatuur was de kwaliteit bij het begin en
bij het einde van de oogst minder goed (respectievelijk iets zacht en iets kantig). De afdeling
met de hoogste dagtemperatuur heeft de beste
kwaliteit vruchten geleverd.
Ten aanzien van de vroege opbrengst kan nog
vermeld worden, dat deze van de tomaten die
half november waren geplant, per half mei bijna
1 kg per plant meer bedroeg dan van tomaten
die in januari onder dezelfde temperatuurcondities waren geplant.
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h. Opkweektemperaturen en
temperaturen na het ////planten
bij vroege stooktomaten
In het seizoen 1960-'6l kwam naar voren dat
door middel van een tijdelijke hoge temperatuur
gedurende de opkweekperiode een gunstige invloed werd uitgeoefend op bloei en zetting van
de eerste tros en daarmee op de vroege opbrengst. Hogere nachttemperatuur na het uitplanten had eveneens een gunstig effect op de
vroege opbrengst.
In de hierna te beschrijven proef werd in de
eerste plaats getracht een bevestiging te vinden
van deze resultaten. Wel dient direct te worden
vermeld, dat het temperatuurniveau, zowel vóór
als na het uitplanten, in dit seizoen hoger lag,
terwijl bovendien met andere temperatuurverschillen werd gewerkt. In de tweede plaats werd
de invloed nagegaan van de verschillende temperatuurbehandelingen op de opbrengst van
planten die tijdens de opkweekperiode waren
belicht.
De basis-temperatuur tijdens de opkweekperiode
was 14° C 's nachts en 18° C overdag. Zowel bij
de onbelichte planten (gezaaid op 2 - l l - ' 6 l ) als
bij de belichte planten (gezaaid op l 6 - l l - ' 6 l )
werd een reeks gemaakt met verschillen in tijdsduur van behandeling met hoge temperatuur,
welke op 18° C in de nacht en 22° C overdag
gesteld werd. Deze reeks was voor de onbelichte
planten 0, 4, 8, 12, 16, 20 en 24 dagen en voor
de belichte planten 0, 8, 12, 16 en 20 dagen.
Met de hoge temperatuur werd begonnen na het
spreiden van de kiemlobben; na het beëindigen
van elke periode werd de basis-temperatuur weer
aangehouden.
De belichting geschiedde met HPL lampen. Het
geïnstalleerd vermogen was de eerste 12 dagen
van de opkweekperiode 240 W / m 2 , daarna 18
dagen 160 W / m 2 , en ten slotte 20 dagen 80
W/m2.
Bij een totale belichtingsduur voor alle groepen
van 50 dagen werd bovendien bereikt, dat elke
groep in totaal eenzelfde hoeveelheid licht kreeg.
Het object zonder behandeling met hoge temperatuur werd 12 dagen continu belicht, de objecten met respectievelijk 8, 12, 16 en 20 dagen
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behandeling met hoge temperatuur werden gedurende deze behandeling continu belicht. Bij
discontinu belichting werd een dag van 16 uur
aangehouden.
Waarnemingen werden gedaan betreffende trospositie, bloei, zetting, groei en opbrengst.
Bij de onbelichte groepen varieerde het aantal
bladeren tot aan de eerste tros van 11 tot 12,
onverschillig of gedurende kortere of langere
tijd een hoge temperatuur was toegepast. Hoge
temperatuur heeft dus geen invloed gehad op de
trospositie. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat
het niveau van de basis-temperatuur (14° 1G° C) reeds een vergrotend effect had op het
aantal bladeren tot aan de eerste tros, vergeleken
met een temperatuur van 12° C 's nachts en
18° C overdag, waarbij in het seizoen 1960-'6l
het aantal bladeren beneden de eerste tros 8 was.
Bij de belichte groepen was wel een duidelijke
invloed merkbaar van de behandeling met hoge
temperatuur. De plantengroep met basis-temperatuur gedurende de gehele opkweekperiode
vormde 10 bladeren tot aan de eerste tros (vergeleken met de onbelichte groep dus een verkleinend effect). Naarmate de behandeling met
hoge temperatuur langer had geduurd, steeg dit
aantal tot 12 à 13.
Hoewel bij de onbelichte groepen geen invloed
van de behandeling met hoge temperatuur werd
waargenomen, was zowel het vers gewicht als
het droog gewicht van de planten hoger, naarmate deze behandeling langer had geduurd. Dit
laatste was ook het geval bij de belichte groepen,
waarbij het niveau 2 à 3 maal zo hoog lag als
dat van vergelijkbare behandelingen in de onbelichte groepen.
Het uitplanten van de belichte groepen geschiedde op 29-12-'6l, dat van de onbelichte groepen
op 2-l-'62. Alle groepen kwamen in vier kappen
van kas 16 bij dezelfde nacht- en dagtemperaturen (in ° C) als de planten van de plantdatum
half november '61, nl. respectievelijk 13-19
(14-20), 15-19 (16-20), 17-19 (18-20) en 15-21
(16-22).
Ten aanzien van het tijdstip van de eerste bloei
bleek het volgende: De belichte groep die het
langst een behandeling met hoge temperatuur

Tabel 1. Aantal gezette vruchten > 3 mm op

20-3-62

Behandeling
met hoge
Temperatuurregime na het planten
temperatuur
14°-20° C.16°-20° C:18°-20° C 16°-22° C
18°-22° C

Onbelicht
1. Opkweek 14°-18° C
23.
4.
5.
6.
7.

4 dagen
8 dagen
12 dagen
16 dagen
20 dagen
24 dagen

Belicht
8. Opkweek 14°-18° C
9.
10.
11.
12.

8 dagen
12 dagen
16 dagen
20 dagen

—

14
13
13
12
14
15
12

19
21
22
22
23
29
25

22
21
24
22
22
24
25

23
25
24
22
24
20
26

—

15
17
25
26
25

23
29
32
33
31

27
31
32
34
35

30
32
34
34
32

had gekregen, bloeide het eerst, de onbelichte
groep die geen behandeling met hoge temperatuur had gekregen bloeide het laatst. De belichte
groep zonder behandeling bloeide eerder dan
de onbelichte groep met de langste behandeling.
Tussen de temperatuurregimes na het uitplanten
bestond t.a.v. het begin van de bloei en de tros
waaraan deze begon, het volgende verschil:
In de afdeling met het temperatuurregime 18° 20° C begon de bloei gemiddeld één tros hoger,
maar desondanks weinig later dan in de afdelin-

|

gen met de temperaturen 14° - 20° en 16° 20° C. De afdeling met de temperatuur 16° 22° C nam een tussenpositie in. Bij de hogere
temperaturen volgden de trossen elkaar aanvankelijk vlugger op en verliep de bloei ook
snelier.
Het verloop van de bloei werd weerspiegeld
in de zetting. In tabel 1 wordt het aantal gezette
vruchten > 3 mm weergegeven op 20-3-'62.
Het aantal gezette vruchten bij de belichte planten was duidelijk groter dan bij de onbelichte

Tabel 2. Totale opbrengst in kg per 42 planten
Behandeling*)

Temperatuur
na het
planten

14°- 20° C
16°-20°C
18°-20° C
16°-22° C

Belicht

Onbelicht
1 ' 2 ' 3
4
114 I127 i 131 122
125 ' 119 !143 125
118 116 ! 119 ! 117
123 i 120 I121 i 120

1 t/m 7 en 8 t/m 12:

5
131
142
123
133

6
136
115
132
119

7
141
136
123
140

8
128
142
121
129

9
143
145
138
144

10
129
139
123
142

11
139
153
133
155

12
142
136
129
142

toenemende duur van de behandeling met hoge temperatuur
tijdens de opkweekperiode.
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steeds gehandhaafd konden worden,
worden, werden
toch de volgende verschillen waargenomen:

„__.., ... „ „... r ^ . ^ r „ N ^ ^ .

. _ . . & . — ~ . . — * . .......

scls zijn achtereenvolgens uitgeplant op 23
maart, 31 maart, 7 april, 9 april en 2 mei.
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het verhogen van de luchtvochtigheid nadelig
kan zijn. Ook te vroeg toppen van de zijscheuten
gaf vermindering van produktie, behalve wanneer er al vroeg een aantal bladeren van de
hoofdstenp-el was weppenompn Fr mnet tpnnp.

Ras

G. Yellow
W. Swan
O. Favorit
G. Victory
Eldorado

Kralen beneden
3 cm omtrek
Gem.
Gem.
aantal
oogstbloemen
datum
per kam
22-6
2-7
22-6
26-6
22-6

10.0
11.1
10.1
11.5
9.4

Kralen boven
3 cm omtrek
Gem.
aantal
Gem.
oogstbloemen
datum
per kam
15-6
26-6
17-6

—

18-6

10.5
11.3
10.9

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat bij alle rassen
de knollen vroeger bloeiden dan de grote kralen
en deze weer vroeger dan de kleine kralen.
Tussen grote en kleine knollen bestond in dit
opzicht weinig verschil. Het aantal bloemen per
kam was bij alle rassen groter naarmate het
plantgoed een grotere omvang had.
d. Het zaaien van orchideeën
De afkomst van het zaad van sommige Cymbidiumsoorten heeft moeilijkheden gegeven. Bij
enkele soorten, die op dezelfde dag en op
dezelfde voedingsbodem waren gezaaid, had in
sommige gevallen géén loofbladvorming plaats.
De plantjes bleven a.h.w. in het voorkiemstadium. Een oorzaak voor de afwijking werd
niet gevonden. Er wordt nu getracht door temperatuurwisseling de voorkiemen te prikkelen
tot bladvorming.

92

—

10.1

het aanbeveling deze proeven voort te zetten
vooral bij een vroege teelt.
f.

Knollen van
4-6 cm omtrek
Gem.
Gem.
aantal
oogstbloemen
datum
per kam
11-6
24-6
14-6
20-6
16-6

11.2
11.4
12.7
12.8
10.9

Herfst/komkommers

Knollen boven
6 cm omtrek
Gem.
Gem.
aantal
oogstbloemen
datum
per kam
13-6
22-6
17-6
14-6
15-6

13.1
11.8
13.2
13.5
11.9
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Groeipuntonderzoek bij tomaat
W a . van Ravestijn en G. P. Termohlen
lengen en bladeren boven de in aanleg zijnde
tros afsplitst, is ook reeds als een lichte welving
in het bladoksel zichtbaar. In afb. 3 is deze welving tot een duidelijk groeipunt uitgedijd. De
tros heeft zich dan ook verder ontwikkeld en
bevat twee bloemprimordièn, terwijl een derde
bloemprimordium in wording is. Door dit onderzoek gedurende een jaar bij maandelijkse zaaiïngen te vervolgen, is komen vast te staan, dat de
periode van zaaien tot aanleg van de eerste tros
in sterke mate door het jaargetijde wordt beïnvloed. Ook zijn verschillen geconstateerd tussen
twee onderzochte rassen. Gesteld kan worden, dat
planten van het „groene" type (Glorie) een langere periode nodig hebben om tot vorming van
de eerste tros te komen dan de planten van het
bleke type (Moneymaker). En dit verschil is in
de winter groter dan 's zomers (tabel 1). Niet
alleen de periode van zaaien tot eerste trosaanleg
neemt bij toenemende daglengte af, maar ook het
aantal bladeren onder de tros wordt kleiner. Bij
beide rassen worden in de wintermaanden ongeveer twee bladeren meer onder de eerste tros
aangelegd dan in de zomermaanden. Moneymaker

Het groeipuntonderzoek bij tomaat heeft ten doel
na te gaan, wanneer het groeipunt van de vegetatieve fase overgaat in het generatieve stadium,
m.a.w. op welk tijdstip de aanleg van een tros
plaats vindt. De te onderzoeken groeipunten worden bij een vergroting van 20 x tot 30 x bekeken.
Aanvankelijk is het groeipunt volledig vegetatief
(afb. 1). Het doet zich dan voor als een enkelvoudig bolvormig weefsel, dat alleen bladeren
afsplitst. In de periode dat een tros gevormd
wordt, kan een geleidelijke verandering van het
groeipunt worden waargenomen.
Allereerst wordt het groeipunt minder bolvormig,
echter in zo geringe mate, dat dit stadium nooit
met volledige zekerheid is vast te stellen. Hierna
verschijnen twee bolvormige lichaampjes in de
plaats van het enkelvoudig bolvormige weefsel
(afb. 2). Het grootste bolvormige weefsel moet
worden beschouwd als een bloem in aanleg
(bloemprimordium). Het meest naar voren gelegen bolletje, dat iets kleiner is, kan het „groeipunt" van de tros worden genoemd. Dit splitst
steeds nieuwe bloemprimordièn af. Het nieuwe
vegetatieve groeipunt, dat de stengel moet ver-

Tabel 1. Invloed van de lichtvoorziening op de duur van de aanlegvan de Ie tros
bij tweerassen.

Zaaidatum Licbtvoorziening\

Moneymaker
Aantal dagen
j Aantal bladeren
zaaien - Ie tr^s
onder de Ie tros

Aantal dagen
zaaien - Ie tros

Gl orie
Aantal bladeren
onder de Ie tros

i

16/5
16/8
16/11

ruim
matig
gering

21
36
54

7,9
8.7
10,4

27
42
67

9,5
11,1
12,3
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Afb. 1 Een vegetatief groeipunt van
tomaat. Er worden alleen bladeren afgesplitst.
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vormt doorgaans minder bladeren onder
de eerste tros dan Glorie. Het verschil
in aantal bladeren onder de eerste tros
blijkt bij de twee onderzochte rassen,
onafhankelijk van het jaargetijde, twee
te zijn.
De trosaanleg kan echter door bepaalde
cultuurmaatregelen zowel worden versneld als worden vertraagd. Ook de
plaats van de eerste tros kan worden beïnvloed. Beide effecten hangen met elkaar samen. Zo is het bekend dat
verspenen en oppotten de aanleg van de
tros kunnen vertragen, als deze handelingen worden uitgevoerd in een kritieke
periode, nl. direct voor het begin van
ontwikkeling van de eerste tros. Een verhoging van de temperatuur tijdens de
opkweekperiode heeft een dergelijk resultaat, hoewel de kritieke periode dàn
minder scherp omlijnd is. Een temperatuurverlaging heeft het tegengestelde
effect. Indien tijdens het opkweken van
de planten extra licht wordt gegeven, zal
dit in het algemeen een verkorting van
de periode van zaaien tot het begin van
de trosaanleg tot gevolg hebben en dit
effect kan door een verhoging van de
temperatuur weer geheel of gedeeltelijk
worden te niet gedaan.
Vertragen, respectievelijk versnellen van
de trosaanleg gaat gepaard met ontwikkeling van een groter, respectievelijk kleiner aantal bladeren onder de eerste tros.

Afb. 2. Een generatief groeipunt. Rechts
achter een hloemprimordium en rechts
voor het „groeipunt" van de tros. In het
oksel van het hladprimordium
is het
nieuwe negetatieve groeipunt als een
lichte welving zichtbaar.

Afb. 3. Een verder ontwikkeld generatief
groeipunt. Zichtbaar zijn 2 bloemprimordiën en het „groeipunt" van de tros als een
3e lichte uitstulping rechts voor. Het vegetatieve groeipunt is duidelijk in het
bladoksel zichtbaar.
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Af*. Afb. 3. Stuijmeclkieming en bezetting op de stempel
van een turgescente plant.
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De invloed van temperatuur en luchtvochtigheid
op de stuif meelkieming van tomaat
IJ. van Koot en W a . van Ravestijn

Inleiding.
De opbrengst van een tomategewas is in zeer
sterke mate afhankelijk van bestuiving en vruchtzetting. Bij de bestuiving kunnen verschillende
stadia worden onderscheiden, die alle van groot
belang zijn voor de vruchtzetting, t.w.:
1. De produktie van stuifmeel.
2. Het vrijkomen en de verspreiding van het
stuifmeel.
3. De hechting van het stuifmeel op de stempel.
4. De kieming van het stuifmeel en het naar
binnen groeien van de kiembuis in de stijl.
5. Het binnendringen van de kiembuis in de
zaadknoppen.
De produktie van stuifmeel is b.v. bij „gerstebloemen" nihil. Het vrijkomen van het stuifmeel
laat bij vochtig, donker weer veel te wensen over,
hetgeen echter door een juist gebruik van de trostriller min of meer kan worden opgevangen. De
hechting van het stuifmeel wordt daarentegen nadelig beïnvloed door omstandigheden, die de
turgescentie van de plant verlagen (virus, scherpzonnig weer), en door te intensief „trillen" van
de trossen. De kieming van het stuifmeel verloopt
minder goed bij donker, vochtig weer, terwijl zowel de mate van kieming als de kiemsnelheid sterk
wisselen met de temperatuur. Omtrent het binnendringen van de kiembuizen in de zaadknoppen
is nog weinig bekend.
Aangezien de temperatuur zo'n belangrijke invloed
op bestuiving en vruchtzetting uitoefent, zijn de
gegevens, die hieromtrent zijn verkregen, in dit
artikel verder uitgewerkt.
Methode van onderzoek.
Om gegevens te verkrijgen betreffende de invloed
van temperatuur en luchtvochtigheid op de stuifmeelkieming, werd er stuifmeel gebracht op de

stempels van gecastreerde bloemen. Deze stonden
uitgeplant op een voedingsbodem en werden twee
uur vóór of onmiddellijk nà de bestuiving in een
serie-thermostaat gezet bij vijf verschillende temperaturen, resp. 7, 14, 21, 28 en 35° C en bij drie
relatieve luchtvochtigheden, nl. van 50, 70 en
90 %. Twee en vijf uur na de bestuiving werden
de stijlen gefixeerd en bewerkt. Zowel het totaal
aantal korrels op de stempel (hechting), als het
percentage gekiemde korrels werd bepaald. Tevens
kon door middel van kleurverandering der gekiemde korrels een indruk van de kiemsnelheid
worden verkregen. Door deze werkwijze werd dus
de invloed van de temperatuur op de plant uitgeschakeld.
Stuif meelkieming.
De invloed van de temperatuur op het kiemingspercentage is in afbeelding 1 grafisch weergegeven. Hieruit blijkt, dat men bij circa 25° C het
hoogste kiemingspercentage kan verwachten. Aangezien de trajecten tussen de diverse temperaturen
vrij groot waren (7° C) kon niet worden vastgesteld, waar precies het optimum lag. Zonder meer
komt echter naar voren, dat een temperatuur van
35° C nadelig is voor kieming. Temperaturen
beneden 21° C zijn óók minder gunstig, terwijl
7° C beslist veel te laag is. Bij een temperatuur
van 14° C of lager werd vijf uur na de bestuiving
steeds een belangrijk hoger kiemingspercentage
gevonden dan twee uur na de bestuiving. Bij
hogere temperaturen lagen de kiemingspercentages, die twee en vijf uur na de bestuiving
werden gevonden, vrijwel gelijk. Het vermoeden
rees dus, dat bij hoge temperaturen de kiemsnelheid groter is dan bij lage temperaturen. Bij temperaturen beneden ± 20° C zal men dus langer
dan twee uur moeten wachten om een betrouwbaar
kiemingscijfer te verkrijgen.
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Afb. 2. De invloed van de temperatuur op de kiemsnelheid en de
stuif meelhechting.
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Kiemsnelheid.
De kiemsnelheid werd bepaald door na te gaan,
bij hoeveel gekiemde korrels de kiembuisgroei na
vijf uur voltooid is. Dank zij het feit, dat bij
volledig uitgegroeide kiembuizen de stuifmeelkorrels ineenschrompelen en rood verkleuren, is
dit gemakkelijk na te gaan. In afbeelding 2 is het
verband tussen kiemsnelheid en temperatuur
weergegeven (gemiddelde van zes waarnemingsreeksen). Er is een duidelijke invloed van de
temperatuur op de kiemsnelheid. Het optimum
ligt dichtbij 28° C. Bij hogere temperaturen
(35° C) neemt de kiemsnelheid wel af, maar is
toch nog zeer behoorlijk. Een te lage temperatuur
is nadeliger dan een te hoge. Bij 11° C was ruim
20 % van de buizen volledig uitgegroeid, bij
14° C ruim 40 % en bij 21° C ± 65 %. Uit
de curve van de kiemsnelheid valt af te leiden,
dat bij 7° C na vijf uur vrijwel geen geheel gekiemde korrels te vinden zullen zijn. Men mag
verwachten dat door de geringe kiemsnelheid bij
een lage temperatuur het stuifmeel minder spoedig
in de stempel vastgroeit, waardoor de hechting
ook slechter zou verlopen.
Stuif meelhechthig.
Inderdaad blijkt, dat bij een lagere temperatuur de
hechting belangrijk minder is dan bij een hogere.
In afbeelding 2 is het verband tussen temperatuur
en stuifmeelhechting in grafiek gebracht (gemiddelde van zes waarnemingsreeksen). Hierbij
zijn de gegevens genomen van twee uur na de
bestuiving, omdat er enig verband zou kunnen
bestaan tussen de hechting na twee uur en het
percentage volledig gekiemde korrels na vijf uur.
Waneer men beide curven in afbeelding 2 met
elkaar vergelijkt, valt een dergelijk verband ook
op.
Hoewel de hechting over het algemeen goed was,
kwamen toch duidelijke verschillen naar voren.
Bij 11° C (laagste temperatuur) was de hechting
het geringst. Een geringe temperatuurstijging (tot

14° C) deed het aantal korrels op de stempel bijna
verdubbelen, een verdere verhoging tot 21° C gaf
nogmaals een verdubbeling. Het grootste aantal
korrels werd bij 28° C gevonden. Steeg de temperatuur nog verder, dan werden weer minder
korrels aangetroffen, maar toch meer dan men in
verband met kans op uitdroging van de stempel
bij dergelijke bijzonder hoge temperaturen zou
hebben verwacht. Dit wordt echter wèl begrijpelijk, als men bedenkt, dat de bloemen voor dit
onderzoek op een voedingsbodem stonden. Hierdoor stonden de stijlen naar boven gericht en
bleven de bloemen fris en turgescent.
Invloed van de luchtvochtigheid.
De invloed van de luchtvochtigheid op hechting
en kieming is buiten beschouwing gebleven. Deze
komt in een gesloten thermostaat niet zo goed tot
uiting als in de kas. Toch werden wel aanwijzingen verkregen, dat de stuifmeelhechting door een
te sterke uitdroging van de stempel onvoldoende
kàn zijn.
Verschillende waarnemingen bij bloemen aan de
plant laten dit duidelijker zien. Dergelijke waarnemingen zijn o.a. verricht bij het onderzoek
naar de invloed van weersomstandigheden, het gebruik van trostrillers en de aantasting door virusziekten op bestuiving en vruchtzetting. Zo is o.a.
de stuifmeelhechting nagegaan bij bloemen van
turgescente en van weinig turgescente planten in
kassen. De hechting en ook de kieming bij de
bloemen van de iets verwelkte planten waren
duidelijk geringer. Dit is goed te zien in de afbeeldingen 3 en 4, waarin een gedeelte van een
stempel is afgebeeld, respectievelijk afkomstig van
een turgescente en van een weinig turgescente
plant.
Uit deze resultaten mogen we concluderen, dat de
hechting van het stuifmeel op de stempel een
sterke samenhang vertoont met de waterhuishouding van de plant, terwijl de kieming in hoge
mate door de temperatuur wordt beïnvloed, en
aldus indirect ook de stuifmeelhechting.
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C02-bemesting

bij de slateelt

N . van Berkel en W. P. van Winden

Inleiding.
In korte tijd heeft het gebruik van CO2 bij de
teelt van sla onder glas een grote vlucht genomen.
Gezien de goede resultaten, die ermee bereikt
worden, is dit niet te verwonderen. Bij een juiste
toepassing verloopt de groei sneller en verkrijgt
men een steviger produkt. Dit betekent dat men
op een vroeger tijdstip of (bij een zelfde teeltduur) een zwaarder produkt kan oogsten. In beide
gevallen is dit ook nog sla van betere kwaliteit.
Zoals bij een zeer snelle ontwikkeling vaker voorkomt, zijn ook bij de toepassing van CO2 fouten
gemaakt. Dit leidde ertoe, dat men in sommige
gevallen sla heeft geoogst die veel te hard en te
stug was en andersom sla, die zo zacht was, dat
ze voor export ongeschikt was.
Voor we in het onderstaande nader ingaan op het
gebruik van CO2 en wat daarmee samenhangt,
geven we eerst enige cijfers, die voldoende boekstaven, welke grote opbrengstverhogingen door
extra CO2 te verkrijgen zijn.

Tabel 1. Kropgewichten (in g) bij gebruikmaking van extra CO2 en bij hoge dagtemperatuur.
temp. en
CO2

10° C, geen
extra CO2

ras
Vitesse
Pr. Blackp.

74

Een gedeelte van de sla (11 november geplant; 1
februari geoogst) kreeg extra CO2 uit cilinders,
zodat het C02-gehalte in de kas gemiddeld 0.1 %
was. In het vak met extra CO2 en in een tweede
vak werden hoge dagtemperaturen (10—20° C)
aangehouden. In een derde vak was de dagtemperatuur ongeveer normaal (10° C). De nachttemperaturen varieerden in alle vakken van 3 tot
6°C.

10-20° C,
extra CO2

119
92

170
142

Bij een tweede proef (7 februari geplant; 22
maart geoogst) was de gemiddelde dagtemperatuur
25° C, terwijl de nachttemperaturen schommelden
tussen 0—5° C. In het vak met extra CO2 was
het gehalte van dit gas in de kas ongeveer 0.1 %.
Tabel 2. Kropgewichten (in g) bij gebruik
mak mg van extra CO2 en bij hoge dagtemperatuur.
temp. en
CO2

Proefresultaten.

52

10-20° C,
geen
extra CO2

ras
Vitesse
nr. 57

25° C, geen
extra CO >

25° C,
extra CO2

150
178

212
241

Uit bovenstaande cijfers blijken flinke opbrengstverhogingen bij extra CO2. Ook verhoging van
de temperatuur alleen leidde tot gewichtsvermeerdering. De kwaliteit echter van de sla was bij
extra CO2 goed. Bij alleen hoge temperaturen was
deze onvoldoende (afb. 1).
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Toediening van CO-i. een niemve teeltmaatregel.
Wegens de grote voordelen aan de toediening van
CO2 verbonden, geloven we, dat het regelen van
het gehalte aan CO2 een vaste teeltmaatregel zal
gaan worden.
Door het toepassen van CO2 kunnen de nadelige
gevolgen van te weinig zonlicht gedeeltelijk worden gecompenseerd. Vooral in de wintermaanden
is dit van betekenis. De sla is dan erg dunbladig
en licht van kleur door onvoldoende assimilatie.
Met extra CO2 neemt de assimilatie toe. De planten groeien sneller en het blad wordt donkerder
en steviger, met gevolg, dat een oogst van zwaardere sla mogelijk wordt. Dit leidt weer tot een
steviger marktpositie en schept kansen op uitbreiding van het afzetgebied van onze sla.
Het is bekend, dat opvoeren van de dagtemperatuur bij extra CO2 een nog snellere groei oplevert,
dan bij extra CO2 alleen. Die combinatie behoeft
evenwel niet te leiden tot een slechte kwaliteit,
mits men voorzichtig te werk gaat.
Herziening van de oude teeltmaatregelen.
De toevoeging van CO2 moet een plaats vinden
binnen het raam van de andere cultuurzorgen.
Willen we ten volle profijt trekken van de extra
CO2, dan zullen verschillende van de oude cultuurzorgen moeten worden aangepast aan de
nieuwe toestand.
De dagtemperatuur mag voortaan hoger zijn. Hoe
hoog hangt vooral af van de hoeveelheid licht. Als
richtlijn kan dienen, dat in december op normale
dagen tot ± 12° C gestookt kan worden. Is het
bijzonder donker dan is een lagere temperatuur
gewenst en bij zonnig weer mag men wat hoger
gaan. Naarmate er meer licht komt is een verder
opvoeren van de temperatuur gewenst. Op zonnige dagen in februari mag de dagtemperatuur
gerust tot 25° C oplopen.
Een tweede factor, die van invloed moet zijn op
de hoogte van de dagtemperatuur is de nachttemperatuur. Een lage nachttemperatuur (0-5° C)
maakt het gewas steviger en bevordert de kropvorming. Dit doet een voldoende hoeveelheid licht
ook. Naarmate de nachttemperatuur lager is, mag
men hoger gaan met de dagtemperatuur. Bij een
herfstteelt zijn doorgaans de nachttemperaturen
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vrij hoog. Ondanks de toediening van CO2 zal
men hier moeten oppassen, dat de dagtemperatuur
niet te veel oploopt. Anders wordt de kans groot
dat men te zachte sla oogst.
Het vochtverbruik neemt toe bij de snellere groei
door extra CO2 en een hogere temperatuur.
Vaker gieten kan daarom op sommige grondsoorten nodig zijn.
Om rand te voorkomen is het tevens gewenst de
laatste week vóór de oogst de temperaturen niet
langer hoog op te laten lopen. Het kan dan zelfs
nodig zijn op zonnige dagen de luchtramen tijdig
te openen, zodat de temperatuur niet te hoog
oploopt.
Vakkennis.
Hoewel met behulp van extra CO2 de kans op het
telen van goede sla groter wordt, moeten we hier
waarschuwen voor overdrijving. Het verbranden
van veel meer petroleum dan voor C02-voorziening nodig is, kan bijvoorbeeld leiden tot een
te hard gewas, en een te hoge temperatuur tot een
te zacht gewas. Een precies schema, hoe men bij
elke teelt moet handelen is niet te geven. De
vakkennis van de kweker zal derhalve voor het
verkrijgen van het beste resultaat belangrijk zijn;
hoe nl. in een concreet geval te handelen. Het
nauwkeurig volgen van de groei van de sla zal de
tuinder in staat stellen, zo snel mogelijk in te
grijpen, als het gewas te zacht of te hard dreigt
te worden.
Ervaringen voorjaar 1962.
In het voorjaar van 1962 is de CO2 voor het eerst
op grote schaal toegepast in de praktijk. Hierbij
werd praktisch uitsluitend gebruik gemaakt van
petroleumvergassers met ventilator (afb. 2). Ook
heteluchtkachels voldeden goed (afb. 3). Men
stookte de kachels overdag en hield de rookgassen
binpen, doordat de ramen gesloten bleven. Aan
het einde van de middag (om 3 of 4 uur) werden
de kachels gedoofd en één of twee uur later de
luchtramen geopend. In bijna alle gevallen verkreeg men op deze wijze een goed resultaat.
Slechts bij uitzondering kreeg het gewas een te
donkere kleur en werd te stug door vochtgebrek of
door het te lange tijd achtereen verbranden van
veel petroleum.

Afb. 1. Links sla gegroeid
met CO'i-toedicning bij 28° C
overdag, de kropvorming is
goed. Rechts sla die gelijk gezaaid en geplant is '/.onder
extra CO-i bij 21° C overdag.

Afb. 2. Oliesalamanders voor
CO'i-toediening
bij sla. De
achterste kachel is voorzien van
een isolatiemantel. Bij de voorste isdeze mantel echter tijdelijk
weggenomen, tijdens het gebruik
is deze mantel echter beslist
noodzakelijk.

Afb. 3. Ook met
gewone
•zvarmeluchtkachels kan CO>:
vjorden gegeven.
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Ervaringen herfst 1962.
Met de ervaringen in het voorjaar opgedaan gingen verschillende
telers ook bij de vroege herfstteelt CO2 toedienen. Ook hier werd
soms de gehele dag CO2 gegeven en hield men de ramen ook de
gehele dag gesloten. Dit leidde tot een zeer snelle groei van het
gewas. De zeer hoge temperaturen, die zich overdag voordeden,
waren echter oorzaak van grote zachtheid van het gewas.
De grotere stevigheid, welke door toediening van CO2 verkregen
kan worden, werd hier door de zeer hoge temperaturen geheel of
gedeeltelijk teniet gedaan. Ook de hoge nachttemperaturen en de
zeer hoge bodemtemperatuur werkten nog mee aan een te grote
zachtheid.
Op verschillende bedrijven is bij deze werkwijze dan ook in ernstige
mate rand in de sla voorgekomen. Dit speelde zich vooral op die
bedrijven af, waar bovendien in zeer ruimte mate werd gegoten.
Soms wist men rand nog wel te voorkomen maar dan was het produkt
toch vaak zo zacht dat de kwaliteit te wensen overliet.
Nog niet overal is de C02-toediening bij de teelt van vroege herfstsla
al zo ver doorgevoerd. In vele gevallen beperkte men de toediening
tot de morgenuren, staakte men de dosering tijdig en werden de
luchtramen geopend, voordat de temperatuur te hoog was opgelopen.
Bij deze werkwijze zijn ook in de herfst zeer goede resultaten
mogelijk gebleken, hoewel een te royale vochtvoorziening, vooral in
de eerste helft van de groeiperiode oorzaak kan zijn van een te zacht
gewas.
Al met al is toepassing van CO2 bij de teelt van vroege herfstsla
zeer goed mogelijk, mits men maatregelen treft ter voorkoming van
een al te zacht gewas. Hiertoe is het van belang, geen te hoge
dagtemperaturen aan te houden en vooral in de eerste helft van de
groeiperiode niet te royaal te gieten, terwijl de nachttemperaturen 20
laag mogelijk gehouden dienen te worden.
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1. W O R T E L O N D E R Z O E K
a. W ortelontwïkkelïng
van tomalen in verdichte grond
Ten behoeve van wortelonderzoek zijn zes grote
betonnen bakken ingericht. Deze zijn aan één zijde
voorzien van een glaswand en kunnen elk worden onderverdeeld in drie vakken.
In de bakken zijn drie grondprofielen aangelegd,
bestaande uit 40 cm boven- en 60 cm ondergrond, respectievelijk:
1. losse onder- en bovengrond,
2. vaste ondergrond en losse bovengrond,
3. vaste onder- en bovengrond.
De vaste grondlagen zijn zo verdicht, dat het
poriënvolume kleiner is dan 40 % ; de losse
grondlagen hadden bij het aanbrengen een
poriënvolume groter dan 50 %•
Als ondergrond is humusarm slibhoudend zand
gebruikt en als bovengrond een mengsel van
drie delen iets humeus slibhoudend zand en één
deel kweekgrond. De navolgende proef is hiermee genomen.
De bakken werden in mei beplant met tomaten
van drieërlei plantmateriaal, nl. normale planten, planten waarvan de trossen in een jong
stadium werden weggenomen, en geënte planten
om hierbij de invloed van de bodemkundige
en plantkundige behandeling op de wortelontwikkeling na te gaan. De wortelgroei in de losse
bovengrond verliep normaal, maar in de vaste
bovengrond zeer langzaam. Bereikten de wortels
de overgang van de losse boven- naar de vaste
ondergrond, dan trad aanvankelijk een duidelijke groeiremming op. Door krimping van de
grond ontstond er evenwel achter de glaswand
wat ruimte, waarin de wortels zich later gemakkelijk konden ontwikkelen. In hoeverre de
wortels in de vaste ondergrond doordrongen,
werd niet nagegaan, daar anders het profiel
verstoord zou zijn.
De wortels van de onderstam ontwikkelden zich
aanvankelijk sneller en zwaarder, terwijl de
planten duidelijk forser waren. Uiteindelijk
waren de wortels van de planten, waarvan de
trossen werden verwijderd, het zwaarst. Deze
planten hadden zeer dikke stengels, waarin

plaatselijk scheuren voorkwamen met talrijke
wortelbeginsels.
b. W ortelontwïkkelïng
bij verschillende tomaatrassen
In kleine wortelbakken is de wortelontwikkeling
nagegaan bij jonge tomateplanten van twee
rassen, nl. Cromco en Moneymaker. De wortels
van Cromcoplanten groeiden sneller naar beneden dan die van Moneymaker. Bij dit laatste
ras kwamen echter dicht onder het grondoppervlak meer zijwortels voor. De bovengrondse
ontwikkeling gaf een overeenkomstig verschil te
zien: Cromco een gerekte plant en Moneymaker
een meer gedrongen type.

2. TOEPASSING V A N KUNSTLICHT
a. Belichting en temperatunrre
van tomaat

eling

Planten van het ras Glorie (zaai l 6 - l l - ' 6 l ) werden opgekweekt bij een nachttemperatuur van
14° C en een dagtemperatuur van 18° C. N a het
spreiden van de kiemlobben werden de plantjes
ingedeeld in groepen die geen of een respectievelijk 8, 12, 16 en 20 dagen durende behandeling kregen met een hoge temperatuur, nl. 18° C
's nachts en 22° C overdag. De planten werden
op 29-12-'6l uitgeplant voor verschillende temperatuurregimes, te weten 14°—20° C, 16°—
20° C, 18°—20° C en 16°—22° C voor respectievelijk nacht en dag. Er werd belicht met HPL
lampen (200 Watt, later 80 W a t t ) .
Naarmate de behandeling met hoge temperaturen tijdens de opkweekperiode langer had geduurd, werd waargenomen dat:
Ie. het aantal bladeren onder de eerste tros
groter was;
2e de eerste bloei op een vroeger tijdstip plaats
vond;
3e een sterkere opbrengstvervroeging werd
verkregen.
De totale opbrengst is echter niet beïnvloed.
Voor een nadere bespreking wordt verwezen
naar blz. 84, waar een vergelijking gemaakt
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wordt met planten die tijdens de opkweekperiode niet werden belicht, maar wel een behandeling met een hoge temperatuur ondergingen.
Van de belichting werd ten aanzien van de
vroegheid een groter effect verkregen, naarmate
er tijdens de opkweek meer warmte was verstrekt.
b. Doorbelichting

van tomaten

In navolging van proeven, genomen op het
I.T.T. te Wageningen, werden tomaatplanten,
die tijdens de opkweek met respectievelijk HPL
(hoge druk kwiklampen) en ML (menglicht
lampen) waren belicht, na het uitplanten doorbelicht met het oogmerk om de oogst aanzienlijk
te vervroegen. Tijdens de opkweek werd van elk
van beide belichtingsgroepen de helft der planten met Duraset bespoten om grote eerste trossen
te verkrijgen. De opkweektemperatuur bedroeg
18° C 's nachts en 22° C overdag. Slechts één
tros per plant werd aangehouden. Om toch een
hoge opbrengst per m 2 te halen, werden er per
m 2 16 planten uitgepoot.
Door verschillende omstandigheden gelukte het
niet onder aan de plant een tros goed gezet te
krijgen. Daardoor werd het gewas veel hoger
en dichter dan de bedoeling was. Een hoge lichtintensiteit was zodoende noodzakelijk, terwijl de
teelt langer duurde dan de opzet was. De stroomkosten waren dan ook ontoelaatbaar hoog.
Er zijn niettemin zeer hoge opbrengsten verkregen op een vroeg tijdstip. Het beste resultaat
gaf de combinatie HPL lampen + Duraset, nl.
700 gram per plant of ongeveer 11 kg per m 2
bij een beëindiging van de oogst op 7 mei. De
HPL lamp voldeed belangrijk beter dan de ML
lamp, ook met betrekking tot het effect van
Duraset.
c. Verduistering bij meloenen
tijdens de opkweek
Aan een aantal meloenplanten werd gedurende
de opkweek een kortedagbehandeling gegeven
vanaf het tijdstip van opkomst tot aan het uitplanten. Het doel hiervan was om de vruchtbaar108

heid te vergroten. De planten werden verduisterd vanaf 's avonds 5 uur tot 's morgens 8 uur.
In deze proef werd een aantal van de nieuwe
kruisingen naast de rassen Enkele Net, Oranje
Ananas, Ogen en Witte Suiker opgenomen.
Bij Oranje Ananas leidde dagverkorting tot verrijking van de bloei, maar tevens tot vermindering van groeikracht. Bij het ras Ogen was een
zelfde tendens waarneembaar. Daar laatstgenoemd ras reeds van nature een zwakke groei
vertoont, is verdere vermindering van groeikracht stellig nadelig. In deze proef was ook de
groei van de Oranje Ananas niet krachtig, zodat
de opbrengst de rijkere bloei ten spijt nauwelijks
groter was. Bij de andere rassen werd geen effect
geconstateerd van de dagverkorting op de bloeirijkdom. Wel werd bij Witte Suiker een iets
grotere oogst verkregen. Wellicht is dit toe te
schrijven aan een betere zetting als gevolg van
een wat minder krachtige groei.
d. Onderbroken belichting
bij chrysanten
Naar aanleiding van Amerikaanse literatuur
werd nagegaan of het mogelijk is te komen tot
lagere produktiekosten door de belichting, die
nodig is om knopvorming te voorkomen, te
onderbreken.
Gebruikelijk is om, afhankelijk van de maand
waarin dit plaats vindt, de verlichting tijdens de
nacht 2, 3, 4 en soms 5 uur constant te laten
branden.
In deze proef werd door zulk een periode te
onderbreken de belichtingstijd teruggebracht tot
minimaal l6 ä /3 %•
De proefopzet was als volgt:
De belichting werd uitgevoerd met gloeidraadlampen met een vermogen van 100 W. De totale
lengte van de belichtingsperiode was 4 uur, nl.
van 23.00 tot 3.00 uur, waarbij de belichting
werd onderbroken naar behoefte (zie proefopzet). Geplant werd op 3 februari. Belicht
werd van 3 februari tot 7 maart, waarna met
zwart doek werd verduisterd gedurende 14 uur
per etmaal, totdat de bloemknop opensprong.
In de proef waren opgenomen de rassen Shasta
en Yellow Top.

Beh. no.

Hoeveelheid licht
per uur

I
II
III
IV
V
VI

1 x 60 min.
1 x 30 min.
2 x 15 min.
2 x 10 min.
2 x 5 min.
2 x 5 min.

Verschillen i.v.m. stengellengte, bloeitijdstip en
aantal bloemknoppen per stengel waren er praktisch niet, zodat geen enkele invloed van de
verschillende wijzen van belichting kon worden
geconstateerd. Bij de gebruikte rassen is het dus
mogelijk om de stroomkosten van de belichting
te verminderen tot ± l62/-i €/o van het gebruikelijke. Bovendien opent het systeem mogelijkheden om met behulp van schakelklokken achtereenvolgens verschillende objecten afwisselend
te belichten, zodat tevens bespaard kan worden
op de toevoerleidingen.
e. Verduistering bij chrysanten
In de rolkas werd een proef uitgevoerd waarbij
als verduisteringsmateriaal werden vergeleken
zwart doek en plastic folie. Het doek dat werd
gebruikt, was de bekende fijngeweven stof die
in ververijen wordt gebruikt als opvangmateriaal
voor pas geverfde stoffen; de zwarte plastic folie
had een dikte van 0,1 mm. De verduistering
vond plaats van 17 tot 7 uur. Eind juli werd
gedurende een aantal dagen de temperatuur
opgenomen, zowel onder doek en plastic als
buiten de verduisterde bedden. Dit gebeurde
door middel van zelfregistrerende thermografen
met natte en droge bol, zodat ook de luchtvochtigheid kon worden berekend.
Tijdens de verduistering daalde de temperatuur
buiten de verduisterde bedden het sterkst. Daarna volgde die van de bedden verduisterd met
doek, terwijl de geringste temperatuurdaling
optrad onder plastic folie. De gemiddelde temperaturen waren respectievelijk ± 12°, 16° en
18° C. De luchtvochtigheid vertoonde een om-

Percentage licht
dat gegeven werd in
vergelijking met controle
100 %>
50 »/o
50 %
331/3 »/o

16 2 / 3 °/o

331/3 »/o

Geïnstalleerd vermogen
per m 2
45
45
45
45
45
90

w/m 2
w/m 2
w/m 2
w/m 2
w/m 2
w/m 2

gekeerde tendens. Buiten de verduisterde bedden
was de luchtvochtigheid het hoogst, ni. ± 90 % .
Daarna volgden de met doek verduisterde bedden met een luchtvochtigheid van ± 80 % . Het
laagst was de luchtvochtigheid onder plastic
folie, nl. ± 50 %. De onverwacht lage luchtvochtigheid onder plastic wordt waarschijnlijk
veroorzaakt o.a. door het condenseren van vocht
tegen de binnenkant van het materiaal.
3. BLOEMVORMING EN BESTUIVING
a. Invloed van Lycopersicum-virus op
stuijmeelkieming en -hechting
bij tomaat
In de praktijk werd op enkele bedrijven de stuifmeelkieming en de bezetting op de stempel van
gezonde en viruszieke planten nagegaan na 1sec.
trillen. Over het algemeen bleek het kiemingspercentage van de gezonde en zieke planten
goed te zijn en verschilde dit onderling vrijwel
niet. Het aantal korrels op de stempel gaf wel
grote verschillen te zien. De gezonde planten
hadden steeds meer stuifmeel op de stempel,
twee- tot tienmaal zoveel als bij de viruszieke
planten. Dit resultaat is des te merkwaardiger,
aangezien de virusplanten over het algemeen
slechts een mozaïek-tekening vertoonden, maar
niet slap gingen.
b. Invloed van temperatuur en
luchtvochtigheid op
stuijmeelkieming van tomaat
De stuifmeelkieming werd nagegaan bij ge109

castreerde bloemen, die op een voedingsbodem
waren uitgeplant. Deze bloemen werden in een
seriethermostaat gezet bij vijf verschillende temperaturen (tussen 7° en 35° C) en drie luchtvochtigheden (50 %, 70 % en 90 % ) . De optimum kiemingstemperatuur zal vermoedelijk
rond 25° C liggen. De verschillende luchtvochtigheden oefenden geen invloed uit op de
kieming. De optimum temperatuur voor de
kiemsnelheid lag bij 28° C. Ook hierbij was
geen duidelijke invloed van de luchtvochtigheid
waar te nemen.
De luchtvochtigheid oefende evenmin invloed
uit op de hechting, als de bloemen pas nà het
bestuiven in de diverse temperatuur- en luchtvochtigheidomstandigheden
werden
gebracht.
Werden de bloemen 2 uur tevoren in de thermostaat gezet, dan bleek de hechting bij 90 %
luchtvochtigheid steeds het grootst te zijn. De
hechting bij 50 % en 70 % luchtvochtigheid
was gelijk (zie blz. 99).
c. Invloed van de voedingsbodem op
stnijmeelkieming op de stempel
Gecastreerde tomaatbloemen werden uitgeplant
op een voedingsbodem, geschikt voor orgaancultuur en op een water-agarbodem. Een, twee
en drie dagen na het planten werden de stempels
bestoven. Zowel twee als vijf uur na de bestuiving vond de fixatie plaats en werd de
kieming, de hechting en de kiemsnelheid bepaald. De resultaten met eerstgenoemde voedingsbodem waren beter dan met de water-agarbodem, vooral als de bloemen wat langer op de
bodem hadden gestaan (2 en 3 dagen). Dit
bleek het duidelijkst bij de hechting van het
stuifmeel op de stempel en de kiemsnelheid.
d. Stuifmeelvorming en -kieming
bij „gerstebloemen'
Onbehandelde, 1 sec. getrilde en met stuifmeel
van goede bloemen bestoven „gerstebloemen"
werden vergeleken met onbehandelde en 1 sec.
getrilde goede bloemen. Aangezien beide typen
bloemen niet in dezelfde kas aanwezig waren,
werden ze tevens op een voedingsbodem geplant.
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Uit deze proef bleek, dat er op de stempels van
onbehandelde en getrilde „gerstebloemen" geen
of vrijwel geen stuifmeel werd gevonden. Stuifmeel van goede bloemen afkomstig, bleef prima
op de stempel van de ,,gerstebloempjes" hechten
en kiemde even goed als het stuifmeel op de
goede bloemen ( ± 9 5 % ) . Na trillen werd er
bij de goede bloemen meer stuifmeel op de stempel aangetroffen, vooral als de bloemen aan de
plant waren gebleven.
Het planten van de bloemen op een voedingsbodem beïnvloedde het kiemingspercentage niet.
De hechting was dan wel iets beter (behalve bij
de niet bestoven „gerstebloemen"). Waarschijnlijk hangt dit samen met de stand van de
bloemen.
e. Bestuiving met bewaard
Lycopersicum-stuijmeel
In een winterteelt met tomaten is getracht de
zetting te verbeteren door bestuiving met bewaard Lycopersicum stuifmeel. Gebruikt werd het
stuifmeel van Lycopersicum esculentum (tomaat),
Lycopersicum peruvianum en Lycopersicum hirsutum. De tomateplanten werden 16 september
gepoot. De bloei begon in oktober. De bestuivingen vonden plaats vanaf 4 december tot
16 januari.
Het stuifmeel bleek na het bewaren nog goed
kiemkrachtig te zijn. Lycopersicum peruvianum
gaf het hoogste kiemingspercentage ( ± 35 % ) .
Lycopersicum hirsutum en Lycopersicum esculentum gaven vrijwel gelijke kiemingspercentages (respectievelijk ± 25 en ± 20 % ) . Toch
was het effect van de bestuivingen op zetting en
opbrengst gering.
f.

Arbeidsbesparing bij trostrillen

Vanaf de derde tros werd bij een stookteelt van
tomaten een groep planten afhankelijk van het
weer 1, 2 of 3 maal per week getrild, dan wel
3 maal per week, doch slechts 1 tros per plant
per keer. Tevens werden deze twee behandelingen gecombineerd toegepast. De controleplanten werden getikt. Tikken gaf het laagste
zettingspercentage. De vroege oogst werd door
alle talbehandelingen verbeterd, evenals het ge-

middeld vruchtgewicht. De totaalopbrengst lag
bij deze behandelingen gelijk. Door minder te
trillen werd dit jaar een tijdsbesparing van
25 % verkregen.
4. TOEPASSING V A N GROEISTOFFEN
a. Verbetering van de trosgrootte bij
een vroege stookteelt van tomaal
Bij een vroege stookteelt (2 februari uitgeplant)
is getracht de oogst te vervroegen en te verbeteren door zowel de eerste tros d.m.v. Duraset
te vergroten als door een hoge temperatuur de
plant een groter assimilatie-apparaat mee te
geven. De volgende temperaturen werden vergeleken: 18°—18° C, 18°—22° C en 14°—
18° C, driemaal respectievelijk nacht- en dagtemperatuur. Na 24 dagen kregen alle planten
de laatste temperatuur-combinatie. De invloed
van de temperatuur kwam noch in trosgrootte
noch in de hoogte van de eerste tros tot uiting.
Door een bespuiting met 0,1 % Duraset werden
alle onderste trossen enkelvoudig vertakt. De
onbespoten planten hadden onvertakte trossen.
Afhankelijk van het temperatuurregiem werd
het aantal bloemen aan de eerste tros door de
Duraset-bespuiting met 50 % tot 80 % vergroot.
Ondanks de geringere vruchtzetting bij de bespoten planten werden er toch nog 30 % tot
60 % meer vruchten aan de eerste tros gevormd.
Het gemiddelde vruchtgewicht lag bij alle bespoten planten lager, maar de kwaliteit was niet
duidelijk beter. De vroege noch de totale opbrengst werd door de bespuitingen beïnvloed.
De beste resultaten werden verkregen met de
planten, die gedurende de eerste opkweekperiode
steeds bij 18° C hadden gestaan.
b. Tijdstip van Duraset spuiten om
de trosgrootte te verbeteren
Jonge tomateplanten (Glorie en Moneymaker)
werden met 0,05 % of 0,1 % Duraset bespoten
om de trosgrootte te verbeteren. Om de opname
van de groeistof te stimuleren werd de helft van
de planten bespoten met een oplossing, waaraan
1 % glycerine was toegevoegd. Er werd ge-

durende enkele weken twee maal in de week
gespoten, steeds een andere groep planten, zodat
deze op het tijdstip van spuiten in een verschillend ontwikkelingsstadium verkeerden. Om dit
stadium duidelijk te bepalen, werd steeds een
aantal planten opgeofferd.
Glorie bleek altijd sterker op de bespuitingen
te reageren dan Moneymaker. De trosgrootte
werd bij beide rassen het sterkst beïnvloed als
bij 60—100 % van de onderzochte planten het
groeipunt al in het generatieve stadium verkeerde. Werd er gespoten gedurende de aanleg
van de tweede tros, dan werd bij Glorie veelal
en bij Moneymaker soms niet alleen de tweede
maar ook de derde tros vergroot. Mogelijk hangt
dit samen met het geringer aantal bladeren
tussen de hoger gelegen trossen.
Het toevoegen van glycerine had geen effect.
Duraset 0,1 % gaf bij Glorie over het algemeen
duidelijk grotere trossen dan 0,05 % Duraset.
Moneymaker reageerde niet of nauwelijks op
het verhogen van de groeistof-concentratie.
c.

Groeipunt-onderzoek
bij tomaat het jaar rond

Bij maandelijkse zaaiingen gedurende het hele
jaar van de rassen Moneymaker en Glorie werd
ten eerste nagegaan het tijdsverloop tot de eerste
trosaanleg en ten tweede het aantal bladeren,
dat zich vormt onder de eerste tros.
Gebleken is, dat Moneymaker steeds eerder een
tros aanlegt dan Glorie. In de winter bedraagt
het verschil tussen beide rassen ongeveer 14
dagen, 's zomers kan dit teruglopen tot 3 dagen,
's Winters worden ook meer bladeren onder de
eerste tros gevormd: Moneymaker vormt dan
ongeveer 10 en Glorie twaalf bladeren, 's Zomers
wordt dit tot respectievelijk 8 en 10 bladeren
teruggebracht. Zowel 's zomers als 's winters
vormt Glorie dus 2 bladeren meer in dit stadium. De periode van zaaien tot eerste trosaanleg bedraagt in de winter bij Moneymaker
± 7 weken en bij Glorie ± 9 weken. In de
zomermaanden wordt bij alle planten 3 tot 4
weken na het zaaien een eerste trosaanleg waargenomen.
Opgemerkt dient nog te worden, dat de planten
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in een donkere kas stonden. In een moderne,
lichte kas zal in alle gevallen de tijdsduur tot
eerste trosaanleg -waarschijnlijk kunnen worden
verkort en minder blad onder deze tros worden
afgesplitst (zie ook blz. 95).

d.

Gibberellazuurbespuiting
bij zomerteelt komkommers

Van zomerteelt komkommers werden gedurende
de eerste vijf weken van de bloei (17 juli tot
18 augustus) de vrouwelijke bloemen tweemaal
per week bespoten met gibberellazuur in de
concentraties 10, 50 en 250 delen per miljoen.
Alleen bij de laagste concentratie werd de oogst
iets vervroegd en de totaaloogst vergroot.

e. Groeistofbespuiting en gebruik
van bijen bij meloenen
Bij een vroege teelt van Suiker- en Ogenmeloenen is getracht door groeistofbespuiting
en gebruikmaking van bijen de vruchtzetting te
verbeteren en de oogst te vervroegen. Gedurende de bloei werden de tweeslachtige bloemen
tweemaal per week bespoten met No Seed in de
concentratie 0,4 %.
De opbrengsten in de eerste maand van de oogst
zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Suiker
Ogen
(per 12 planten) (per 15 planten)
Onbehandeld
No Seed
Bijen
N o Seed + bijen

16
34
25
41

75
118
100
111

Op het einde van deze (eerste) maand was van
de onbehandelde Suiker nog geen 25 % geoogst
en van de onbehandelde Ogen reeds meer dan
50 %. De oogst van beide rassen werd door de
groeistofbehandeling in belangrijke en door de
aanwezigheid van bijen in wat mindere mate
vervroegd.
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5. TOEPASSING V A N KOOLZUURGAS
a. Koolzuurgas bij tomaat
Bij een voorjaarsteelt (plantdatum 1 april)
werd CO2 gegeven. Er waren vier behandelingen
in enkelvoud: normale temperatuur (overdag
minstens 23° C), hoge temperatuur (overdag
minstens 28° C), hoge temperatuur + CO2 uit
propaan en hoge temperatuur + CO2 uit cilinders. Er werd een zodanige hoeveelheid CO2
gegeven, dat ongeveer een gehalte van 0,1 c/c
werd bereikt.
Aanvankelijk bleven overdag de ramen dicht in
de vakken met hoge temperaturen. Dit duurde
tot ongeveer 10 mei, toen het noodzakelijk werd
omdat de zetting te wensen overliet, overdag te
luchten. Vanaf dit tijdstip werd alleen CO2
gegeven in de vroege ochtend- en late middaguren, als er niet werd gelucht. De kwaliteit van
het stuifmeel verbeterde en de zetting verliep
weldra weer normaal.
Door de stagnatie in de zetting in mei ging een
deel van de trossen verloren, wat het beeld van
de opbrengsten heeft vertroebeld. W e geven
daarom hier alleen de kg-opbrengst van de eerste 14 dagen en afkomstig van de goed gezette
eerste tros.

Moneymaker
Cromco

norm.

hoge
temp.

0,59 kg
0,45 kg

0,71
0,66

hoge
hoge
temp.
temp.
+ CO2
+ CO?
propaan cilinder
0,84
0,66

0,95
0,82

W e kregen van alle zelfde behandelingen bij
Moneymaker een hogere vroegere opbrengst dan
bij Cromco. Alle hoge temperatuurbehandelingen leverden een betrouwbaar hogere opbrengst
op dan ,,normaal". Voorts was bij „C02-cilinder"
de opbrengst duidelijk beter dan bij „CO2propaan" en „hoge temperatuur", terwijl de
verschillen tussen „C02-propaan" en „hoge temperatuur" niet betrouwbaar waren. Mogelijk zou
de opbrengst bij gebruik van propaan wat hoger
zijn geweest, als juist hier niet de zwaarste

schade door hoge temperatuur was opgetreden.
Toen de zetting stagneerde, vertoonden de planten een sterke vegetatieve groei. Voorts zagen
we met name bij de COs-behandelingen de bladranden sterk omhoog krullen en vertoonden vele
planten een groeiafwijking aan de stengels. Dit
was het ernstigst bij CCVpropaan. De kleur van
de bladeren was bij de CCVbehandelingen tijdens
de hele teelt duidelijk donkerder dan bij de
andere behandelingen.
Bij een teelt in de praktijk werd in een met
plastic afgescheiden deel van een warenhuis
dagelijks extra CO2 uit cilinders gegeven. De
dosering begon begin februari en duurde tot
ca. half mei. Wel werd er vanaf begin maart
veel gelucht en dan werd geen CO2 gegeven.
Er werd 5 kg CO2/IOOO m 2 /uur toegediend.
Plantdatum tomaten 15 januari, ras Moneymaker. De temperaturen in de afdelingen met
en zonder CO2 waren praktisch gelijk en werden
niet verhoogd.
De oogst begon op 13 april. De opbrengst van
96 planten was als volgt:

na 3 weken
na 5 weken
na 11 weken

bij
extra CO2

zonder
extra CO2

46 kg
97 kg
249 kg

22 kg
68 kg
249 kg

Naderhand overtrof de opbrengst van onbehandeld die bij extra CO2.
Het vak met extra CO2 gaf aanvankelijk een
flinke meeropbrengst. Deze meeropbrengst moet
echter ten dele worden toegeschreven aan een
wat betere belichting in de beginperiode van de
teelt. Ook bij de vorige proef zagen we, dat
althans hoge temperatuur + C02-cilinder een
betrouwbaar hogere opbrengst leverde in de eerste veertien dagen dan de hoge temperatuur
alleen. Na het bovenstaande lijkt de conclusie
gewettigd, dat extra CO2 opbrengstvervroeging
teweeg brengt. Nader onderzoek zal dit moeten
bevestigen.
b. Koolzuurgas bij komkommer
In de praktijk werd bij een winterteelt van

komkommers extra CO2 toegediend van half
februari tot half maart. Per uur werd ca. 7l/ 2 kg
CO2 per 1000 m s gegeven. Elke dag werd gedoseerd van 8 tot 16 uur.
Op zes van de acht oogstdata werden bij extra
CO2 meer vruchten geoogst dan bij onbehandeld,
in totaal over deze maand 21 % meer. Een proef
met CO2 bij een herfstteelt mislukte wegens het
voortijdig afsterven van veel planten.
c. Koolzuurgas bij sla
Onmiddellijk na de eerste proef met sla in de
vroege herfst van 1961 (zie jaarverslag 1961)
volgde een tweede met dit gewas. Evenals in de
eerste proef werden met elkaar vergeleken de
behandelingen:
1. normale dagtemperatuur (ca. 10° C ) ;
2. hoge dagtemperatuur + extra CO2 van een
petroleumvergasser;
3. hoge temperatuur + extra CO2 uit een
cilinder;
4. hoge temperatuur alleen.
Gedurende 8 uur per dag werd extra CO2 gegeven. De eerste 10 dagen varieerde het CO2gehalte van 0.2 % tot 0.5 %, daarna van 0.05 %
tot 0.25 %, afhankelijk van de windsnelheid.
Aanvankelijk kregen de behandelingen 2, 3 en 4
een dagtemperatuur van 20° C, na een maand
werd dit verlaagd tot 10° C bij donker weer en
tot 15° C bij helder weer, daar de kwaliteit van
de sla bij 20° C te veel achteruit ging. De nachttemperaturen werden bij alle behandelingen zo
laag mogelijk gehouden (gemiddeld 6° C).
Met drie rassen: Proeftuins Blackpool, Vitesse
en nr. 5, werd deze proef genomen. Plantdatum
11 november; oogstdatum 1 februari. Bij de
oogst bedroeg het gemiddeld gewicht van de
drie rassen tezamen per krop:

verg.

COcilinder

hoge
temp.
alleen

68 g

129 g

165 g

116g

100

190

243

170

norm. 1

In procenten
van normaal

r petr.
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Een opmerkelijke gewichtsvermeerdering zien
we bij hoge temperatuur tezamen met CO2 uit
een cilinder. Het gewicht is 143 % hoger dan bij
normaal. Bij hoge temperatuur alleen bedraagt
de gewichtstoename 70 %. De cilinder-CC>2 heeft
dus een gewichtstoename van 73 % opgeleverd.
Bij de petroleum-C02 was de meeropbrengst
boven hoge temperatuur 20 %. Dit blijkt aan
de lage kant te zijn en vermoedelijk toe te
schrijven aan een wat hoog zwaveldioxidegehalte in de eerste 10 dagen door het soms niet
goed functioneren van de petroleumvergasser
(onvolledige verbranding). De sla was hier donkerder van kleur en de bladeren hadden in
tegenstelling met de andere drie behandelingen
de neiging wat omhoog te groeien.
Proeftuins Blackpool en nr. 5 leverden bij de
CC>2-behandelingen een stevige krop. Bij alleen
hoge temperatuur waren de kroppen minder
stevig en wat graterig. Het ras Vitesse was bij
extra CO2 niet zo mooi, maar steviger dan bij
alleen hoge temperatuur. Bij de normale temperatuur was het gewas niet volgroeid, maar
overigens van goede kwaliteit. Bij circa 25 %
van de planten van ras nr. 5 kwam inwendig rot
voor bij cilinder-CCVtoediening.
In een derde proef verviel behandeling 1, die
werd vervangen door hoge temperatuur + extra
CO2 uit propaan. Propaan is een gasvormige
brandstof, die mogelijk perspectieven biedt voor
de levering van CO2. De overige drie behandelingen bleven onveranderd. De dagtemperatuur
lag rond 25° C. De nachttemperaturen werden
zo laag mogelijk (rond 5° C) en de gehalten bij
CCVbehandelingen gelijk gehouden, schommelend om een waarde van 0,1 %. Er waren twee
rassen, Vitesse en nr. 57: plantdatum 7 februari,
oogstdatum 22 maart. Bij de oogst was het gemiddeld gewicht van de twee rassen tezamen
per krop:

.Kropgewicht
In procenten
v. d. hoge
temperatuur
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alleen
hoge
temp.

petr.
verg.

propaan

164 g

220 g

250 g

229 g

100

134

152

140

COcilinder

Alle CCVbehandelingen gaven een flinke meeropbrengst; vooral CO2 uit propaan gaf een opvallend resultaat. Weliswaar is dit resultaat nog
beter dan bij zuivere CO2 uit een cilinder, maar
er dient rekening gehouden te worden met de
omstandigheid, dat de sla onder zuivere CO2condities aanmerkelijk minder licht kreeg (naast
een hoog tomatengewas) dan bij CO2 uit propaan.
De sla van beide CC>2-bronnen had een volkomen
zelfde uiterlijk en was van dezelfde kwaliteit.
Van de C02-behandelingen gaf petroleum-COa
het laagste gewicht. Lagen bij propaan- en cilinder-CC>2 de bladeren plat, bij petroleum-C02
stonden ze min of meer rechtop, vermoedelijk
een gevolg van het tijdelijk minder goed functioneren van de petroleumvergasser (onvolledige
verbranding). De kwaliteit was bij alle CCVbehandelingen prima. Bij alleen hoge temperatuur was de kwaliteit van nr. 57 goed en was
Vitesse te graterig. Tegen oogstrijpheid deed
zich op zonnige dagen bij de zwaarst ontwikkelde kroppen wat inwendig rand voor. Bij de
voorgaande proef was dit ook het geval. Kort
voor de oogst moet men blijkbaar erg voorzichtig
zijn met hoge temperaturen.
Bij een slagewas in de praktijk werd in februari
vanaf drie weken voor de oogst extra CO2 uit
een cilinder toegediend, zolang het licht was.
De dagtemperatuur was gemiddeld 15° C. Bij
de oogst gaf extra CO2 een meeropbrengst van
17 %. Ook bij een normale temperatuur kan
extra CO2 dus een duidelijke groeiversnelling
opleveren.
Een vierde proef werd genomen bij een vroege
herfstteelt (plantdatum 12 september, oogst
19 oktober). In de drie afdelingen van een bomkas werd extra CO2 gegeven uit respectievelijk
petroleum, propaan en een nieuwe bron, nl.
stadsgas. De vierde afdeling kreeg geen extra
CO2. Alle CCVbehandelingen gaven een duidelijk hogere opbrengst dan onbehandeld. De onderlinge verschillen tussen de behandelingen
waren niet betrouwbaar. Uit deze proef is waarschijnlijk af te leiden, dat petroleum, propaan
en stadsgas elkaar als CCVbron weinig ontlopen.
De hogere gehalten aan schadelijk CO en ethyleen, die in stadsgas voorkomen, behoeven blijk-

baar geen belemmering te vormen voor gebruik
van dit gas als COs-bron, mits de verbranding
volledig is.
Bij een andere vroege herfstteelt vond dezelfde
vergelijking plaats als in het voorjaar, bij eenzelfde temperatuur. De plantdatum was 6 september en de oogst viel op 8 oktober. De opbrengsten bij toediening van CC>2/propaan en
C02/cilinder verschilden niet om er houvast aan
te hebben. Bij COs/petroleum was de opbrengst
wat lager dan bij CÖ2/propaan en cilinder-CC>2.
De petroleumkachel raakte hier enige tijd onklaar.
Onbehandeld leverde de laagste opbrengst.
Uit de proeven van dit jaar blijkt onder meer,
dat petroleum, propaan, stadsgas en zuivere CO2
waarschijnlijk alle even geschikt kunnen zijn
voor C02-bemesting bij sla. Gebruikt men petroleum of een gas, dan is het van groot belang,
dat de verbranding zo volledig mogelijk is.
Onvolledige verbranding leidt tot groeivertraging en, zoals in de praktijk bleek, zelfs tot
ernstige schade aan het gewas.
d. Toediening op verschillende
tijdstippen van koolzuurgas
aan voorjaarssla
In een aantal druiveserres werden in de eerste
week van februari de volgende slarassen uitgeplant: Vitesse, Amplus, Kloek en no. 57. In
kas 1 werd geen extra CO2 gegeven en een
normale temperatuur aangehouden. In kas 2
werd zuivere CO2 toegediend uit een cilinder.
In kas 3 werd alleen in de voormiddag CO2
toegediend door middel van een petroleumkachel. In kas 4 werd de CO2 alleen op zonnige
dagen gegeven met behulp van een petroleumkachel. In kas 5 werd steeds overdag CO2 verstrekt met behulp van een petroleumkachel en
in kas 6 werd elke dag een kachel gestookt, maar
werden de verbrandingsgassen naar buiten geleid. Laatstgenoemde kas kreeg wel ongeveer
dezelfde temperatuur als kas 5, maar zonder
extra CO2.
Bij de oogst bleek de sla het zwaarst te zijn in
kas 5, waar steeds de gehele dag CO2 was toegediend. Daarna volgde kas 4, waar alleen op
zonnige dagen CO2 gegeven was; dan kas 3,

met alleen in de voormiddag CO2; vervolgens
kas 2, waar zuivere CO2 was toegediend; dan
kas 6, waar de temperatuur was opgevoerd,
maar geen CO2 was gegeven, en tenslotte kas 1
zonder CO2 en met een lagere temperatuur. Dat
de opbrengst in kas 2 pas op de vierde plaats
komt, is te verklaren uit het feit dat hier met
het toedienen van CO2 ± 14 dagen later werd
begonnen, omdat de apparatuur hiervoor niet
eerder beschikbaar was. Het gemiddelde kropgewicht, gerekend over alle behandelingen, liep
bij de verschillende rassen niet ver uiteen.
e. Koolzuurgas bij herfstsla
In een drietal kassen is bij een herfstteelt van
sla op verschillende tijdstippen CO2 toegediend.
In één kas werd gedurende de gehele teelt steeds
de gehele dag extra CO2 gegeven. In de tweede
kas werd dit alleen in de voormiddag gedaan
en in de derde kas werd alleen op donkere dagen
extra CO2 toegediend. Als C02-bron werden in
alle kassen petroleumvergassers gebruikt. Bij
elke behandeling werden de volgende slarassen
uitgeplant: Agilo, Proeftuins Blackpool, N o . 57
en Ventura. Alle rassen reageerden op overeenkomstige wijze. In eerstgenoemde kas werd het
hoogste gemiddeld kropgewicht bereikt. Tussen
de beide andere kassen was geen betrouwbaar
verschil.
ƒ. Koolzuurgas bij diverse
groentegewassen
In een kas met een herfstteelt van sla, waar koolzuurbemesting plaats vond, werden ter oriëntering enkele andere gewassen gezet. Op 1!»
oktober werden ter plaatse gezaaid: spinazie,
kroten, radijs en peen, terwijl op dezelfde datum
andijvie- en koolrabiplanten werden uitgepoot.
Toen op 29 oktober begonnen werd met de toediening van de koolzuur, waren alle gezaaide
gewassen opgekomen. Voortaan werd elke dag
acht uur lang een koolzuurbemesting gegeven
en hoewel een onbehandeld object ontbrak,
werd toch de indruk verkregen, dat vooral koolrabi en radijs gunstig hebben gereageerd (mooie
knol en niet te veel blad). Bij de kroten was een
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3 of 4 met b of c waren het vroegst. Deze tendens wordt volledig teruggevonden in de totale
produktie, m.a.w. deze combinaties gaven ook
de hoogste totaalproduktie, zoals blijkt uit onderstaande tabel, waarin de totaalproduktie is
gegeven in grammen per plant in volgorde van
afnemende produktie.
Serie

Grammen

Serie

Grammen

4c
4b
3c
5b
3b
2b

4430
4220
4200
4010
4000
3985

3a
4a
lc
2a
5a
5c

3960
3790
3735
3660
3540
3480

Het gemiddelde vruchtgewicht liep vrijwel niet
uiteen bij de verschillende series. Tot het moment waarop 1 kg per plant was geoogst, bedroeg het gemiddelde vruchtgewicht 85 gram,
van 1 tot 2 kg was dit 83 gram en van 2 tot
3 kilogram 77 gram.
Het ras Glorie heeft een vrij sterke neiging tot
het vormen van dubbele trossen (vertakt). Zo
was in deze proef per plant gemiddeld 2,5 tros
vertakt; alleen de series met codenummer 5
hadden gemiddeld slechts twee dubbele trossen.
Aanvankelijk werden enkele vruchten geoogst
die neusrot vertoonden. Dit betrof vrijwel uitsluitend de series met codering a; gemiddeld
ging het echter om minder dan één vrucht per
plant. Later deed zich enig waterziek voor, verspreid over de gehele proef. Ook dit betrof gemiddeld minder dan één vrucht per plant. In
augustus werd aan gescheurde vruchten gemiddeld 9 stuks per plant geoogst, gelijkelijk verdeeld over alle series.
Aan het einde van de proef werd het wortelgewicht vastgesteld. Hoewel de wijze, waarop
dit werd gedaan, voor verbetering vatbaar is, zat
er toch een duidelijke lijn in de gewichten.
Opvallend is, dat het wortelgewicht toeneemt
van de series met codenummer 1 naar die met 5
en eveneens oploopt van a naar c.
Kort samengevat mag worden geconcludeerd,
dat bij de gegeven totale ionenconcentratie van
0,7 atmosfeer osmotische waarde en bij pH 6.5
de volgende ionencombinatie equivalenten gun120

stig is voor een vroege produktie, en een goede
totaalproduktie geeft.
NOs-: HaPOr: S0 4 " ": K + : CA++: M g ++
6.8
0.3
2.9
2.8 5.4
1.8
Vertaald in praktijktermen luidt de gewichtsverhouding (afgerond):
N : P 2 0 5 : S0 3 : K 2 0 : CaO: M g O
4.5
1 5.5
6
7
1.5
De N:K-verhouding resulteert hier 1:1.4.

2. PROEF I.V.M. GEELVERKLEURING
V A N GROEITOPPEN V A N TOMAAT
Bij de vroege stookteelten in grindcultuur treedt
zo nu en dan geelverkleuring op in het blad, die
het sterkst is in de koppen. Dit valt steeds voor
in de periode dat van de planten het meest wordt
gevergd, nl. wanneer de eerste trossen rijpen,
terwijl nog 3 à 4 trossen zich snel ontwikkelen.
Het is in voorafgaande jaren gebleken, dat de
gele kleur mogelijk samenhangt met de ijzerhuishouding, met dien verstande evenwel, dat
het niettemin kan optreden ook al bevat de
plant veel ijzer. Verder werden aanwijzingen
verkregen, dat het in verband zou staan met de
fosfaat- en mangaanhuishouding, terwijl het ook
niet uitgesloten is, dat een stikstofvoeding in
ammoniumvorm invloed hierop heeft.
Het gebruik van perspotten in grindcultuur doet
het verschijnsel in mindere mate optreden; in
dit verband kan men denken aan gebrek aan
een nog niet onderkend sporenelement, dat bij
zuivere grindcultuur ontbreekt en noodzakelijk
is voor een goede ijzerhuishouding. Bij de proef
in 1962 werden de volgende behandelingen toegepast:
a. grind vóór de teelt geferriseerd, zonder
verdere ijzertoediening;
b. als a, maar bovendien wekelijkse toediening van ijzer in de vorm van een
chelaat in de voedingsoplossing;
c. als b, maar ijzer in anorganische vorm;
d. verschillende gehalten aan mangaan, fosfaat en ammonium in de voedingsoplos-

den geïnformeerd, werd een nieuwe proef genomen, waarbij, evenals in 1961, drie ammoniumtrappen werden ingesteld. Drie bedden
ontvingen aanvankelijk per week 1 meq ( N H ^ a
SO4 per liter, wat geleidelijk werd verhoogd tot
3 meq en gehandhaafd bleef van april tot aan
het einde van de proef. Van een andere serie van
drie bedden bedroegen deze gehalten respectievelijk 0.5 en 1.5 meq. Ter controle werd aan
de overige drie bedden geen (NH.t)2 SO4 toegediend.
Er werd gebruik gemaakt van het ras Sporu. Op
12 januari werd gezaaid in zand. Na 6 dagen,
toen de kiemplantjes een lengte hadden van
± 4 cm, werden deze uitgeplant in geultjes in
het grind. In de loop van de proef werden deze
geultjes geleidelijk aangevuld met grind en
tegelijkertijd werd er iets hoger bevloeid, zodat
de planten ook hoger konden wortelen.
Nadat de eerste vruchten waren geoogst, deden
zich vooral bij de planten van de objecten met
veel ammonium in vrij ernstige mate chloroseverschijnselen voor, die deden denken aan magnesiumgebrek. Tevens bleek, dat bij de objecten
met veel ammonium de pH van de voedingsoplossing, die ± 6.5 behoorde te zijn, niet
gehandhaafd kon worden, ondanks het feit dat
deze driemaal per week werd bijgesteld. De pH
zakte steeds weer binnen een dag tot ± 5. Om
dit manco op te heffen, werd er besloten magnesiumoxyde aan de voedingsoplossing toe te
voegen, waardoor de voor de plant beschikbare
hoeveelheid magnesium groter zou worden en
tevens de pH zou worden verhoogd. Desondanks
bleven de chloroseverschijnselen.
In onderstaande tabel wordt de gemiddelde
samenstelling van de voedingsoplossing uitgedrukt in milli-equivalenten per liter, zoals die
gedurende de proef is aangehouden.

sing bij verdere behandeling volgens b;
e. een zak potgrond in de voedingsoplossing
bij verdere behandeling volgens b.
De tegenslag bij deze proef was evenwel, dat er
geen spoor van geelverkleuring is opgetreden,
zelfs niet in de behandeling waarbij het grind
slechts vooraf werd geferriseerd en verder totaal
geen ijzertoediening plaats vond. Mogelijk hangt
het achterwege blijven van de geelverkleuring
samen met het feit dat de produktie per plant
dit jaar iets lager lag dan andere jaren door een
dichtere plantafstand. Er bevonden zich nu nl.
2,9 planten per raam tegen 2,6 in 1961 en 2,4
in I960. Toch was de produktie redelijk, t.w.
4 kg tomaten per plant en 11,7 kg tomaten per
raam bruto kasoppervlakte.
Toch heeft deze proef nuttige gegevens opgeleverd over de invloed van de behandelingen
op de produktie. Zo is gebleken, dat een ammoniumgift van 1.5 meq per liter een iets
vroegere produktie geeft; een gift van 3 meq
NH4 per liter deed het gewas evenwel afsterven,
nadat 1,6 kg tomaten per plant was geoogst.
Een laag mangaangehalte geeft ook een iets
vroegere produktie, maar beïnvloedt de totale
produktie niet. Hetzelfde geldt voor het toedienen van wat potgrond aan de voedingsoplossing. Verschillende fosfaattrappen gaven geen
verschil in produktie te zien.

3. DE INVLOED V A N STIKSTOF I N
AMMONIUMVORM OP KOMKOMMERS
In 1961 was bij een proef met komkommers in
grindcultuur gebleken, dat door toevoeging van
ammonium aan de voedingsoplossing een reële
verhoging van de opbrengst kan worden verkregen. Teneinde over dit effect nader te wor-

NO3Veel ammonium
Weinig ammonium
Geen ammonium

11.1
11.1
8.8

! H2PO40.38
0.34
0.39

SO4--

CL-

26.5
17.0
14.0

7.4
7.6
7.7

K+
5.3
5.2
5.2

Ca + +

Mg+ +

22.7
20.5
17.3

5.0
4.4
4.1

N a+

1

\
1
!

6.3
5.4
6.9
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Het gehalte aan NH4+ is bij de serie met veel
ammonium, als gevolg van het wekelijks toevoegen van (NH<i)2 SO4, opgelopen van 1 tot
15 meq. Bij de serie met weinig ammonium is
dit gehalte steeds ongeveer 0.5 meq gebleven.
Uit het voorgaande volgt dus, dat de totale
hoeveelheid stikstof voor de verschillende series
aanmerkelijk uiteenliep, terwijl ook de hoeveelheden SO4"" en Ca++ nogal wat verschilden.
De andere ionen kwamen in goed vergelijkbare
hoeveelheden in de verschillende voedingsoplossingen voor.
Op 26 maart werden de eerste vruchten geoogst.
De proef werd op 29 juni beëindigd en wel omdat de objecten met veel ammonium in zo'n
ernstige mate chlorose vertoonden, dat geen
bruikbare waarnemingen meer konden worden
verricht.
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De opbrengsten — aantallen komkommers Ie
soort per plant — waren als volgt:

Veel ammonium
Weinig ammonium
Geen ammonium

t/m 30/4

t/m 30/5

t/m 29/6

6,8
9,0
9,9

17,2
21,2
24,0

29,2
32,4
37,8

Uit het bovenstaande blijkt, dat er reeds van
het begin af een ongunstige invloed is uitgegaan
van de ammonium in de voedingsoplossing; dit
in tegenstelling met de proef, genomen in 1961.
Mogelijk is de oorzaak hiervan niet de ammonium als zodanig, maar wel de door de
ammoniumtoevoegingen veroorzaakte lage pH.

VEREDELING EN NIEUWE GEWASSEN

Resultaten met de veredeling van meloen
W. P. van Winden en Ja. van Rest
Het meest geteelde meloenras in Nederland is de
Enkele Net. Dit ras is produktief en vrij vroeg,
maar heeft het bezwaar dat de smaak en de houdbaarheid minder goed zijn. Wanneer deze bezwaren opgeheven konden worden dan zou de
afzet van meloenen waarschijnlijk belangrijk kunnen worden vergroot. Om deze reden heeft het
Proefstation regelmatig buitenlandse meloenrassen
beproefd om na te gaan of hieronder goede vervangers waren voor het ras Enkele Net. Aan alle
beproefde rassen kleefden echter zodanige bezwaren, dat ze voor Nederlandse omstandigheden
niet aanbevelenswaardig genoemd konden worden. In de meeste gevallen liet de vruchtbaarheid
te wensen over, soms viel de oogst te laat of was
de groei van de planten te zwak.
Om toch een beter ras te verkrijgen is een aantal
kruisingen verricht van enkele Nederlandse rassen met rassen uit het buitenland, die om hun
goede smaak of hun grote houdbaarheid waren
opgevallen.
Uitgevoerde

kruisingen.

In 1955 zijn de eerste kruisingen verricht tussen
de rassen Enkele Net en Honey Dew. In 1956 en
1957 zijn behalve een herhaling van deze kruising
de volgende combinaties gekozen: Togo x Groene
Ananas, Witte Suiker x Honey Dew en Witte
Suiker x Benders Surprise.
In 1957 en 1958 werden deze Fj's door zelfbestuiving vermeerderd, om in het daaropvolgende
jaar met de selectie te kunnen beginnen. Bij de
voortgezette selectie is steeds gelet op groeikracht,
vruchtbaarheid, vroegheid, uiterlijk, smaak (afb.
1); kleur en dikte van het vruchtvlees, dikte van
de schil en houdbaarheid. Van de lijnen die onvoldoende aan de gestelde eisen voldeden werd geen

zaad meer gewonnen. Van de meest geschikte
lijnen werden de beste planten voor vermenigvuldiging aangehouden. In enkele gevallen is
eerst nog met één van de ouderplanten een terugkruising uitgevoerd. De selectie in de terugkruisingen vond op dezelfde wijze plaats als bij de
eenmalige kruisingen. Veel lijnen voldeden niet
aan de eisen.
Door het toepassen van een strenge selectie kon
in enkele jaren het grote aantal selecties tot
slechts enkele worden teruggebracht, die min of
meer aan de gestelde eisen voldeden.
De beste resultaten werden verkregen met de
kruising Enkele Net x Benders Surprise, teruggekruist met Enkele Net. Een selectie hieruit vertoonde een grote vruchtbaarheid, een goede groeikracht en een voldoende vroegheid. Het model
van de vrucht vertoonde overeenkomst met die
van de Enkele Net (afb. 2 ) ; de vrucht is echter
iets hoogrond en meestal ook wat grover gemoot.
Bij rijping kleurt de vrucht oranje-geel. De smaak
van deze kruising is belangrijk beter dan van
Enkele Net, nl. zoeter en meer aromatisch. Alleen
de eerste vruchten van een zeer vroege teelt vallen
soms tegen wat de smaak betreft, waarschijnlijk
door gebrek aan voldoende zonlicht tijdens de
groei. De vruchten evenwel die later van dezelfde
planten worden geoogst, zijn goed van smaak. De
houdbaarheid van deze kruising is gelijk aan die
van Enkele Net. Aan dit punt zal bij het verdere
onderzoek nog aandacht worden besteed.
Resultaten.
In 1962 is bovengenoemde selectie op wat grotere
schaal uitgezet op het Proefstation te Naaldwijk.
De oogst van 18 planten in de periode van eind
mei tot 4 september is in de tabel weergegeven.
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In dezelfde kas waren ook 18 stuks Enkele Net
uitgeplant. De oogstgegevens hiervan zijn eveneens in de tabel verwerkt.

Sortering
Selectie

aantal
percentage
Enkele Net aantal
percentage

proeven om onder zoveel mogelijk verschillende
omstandigheden te kunnen nagaan, in hoeverre
deze selectie aan de eisen voldoet.

4
per bak

6
per bak

8
per bak

10
per bak

12
per bak

15
per bak

totaal

10
5 »/o
13
7.1 «ia

54
27.3 °/o
76
40.0 °/o

62
31.3°/»
53
28.2»/o

41
20.7 %
9
4.7 %>

19
9.6«/o
22
11.8%

12
6.1°/o
16
8.2 »/o

198
100 »/o
189
100%

De opbrengsten zijn hoog; dit is een gevolg van
de lange teeltduur en de gunstige omstandigheden
waaronder de teelt plaats vond.
Bij een vergelijking van deze opbrengsten kan
geconstateerd worden, dat bij het ras Enkele Net
de sortering iets grover uitviel, terwijl bij de
selectie het aantal vruchten iets groter was.
Ervaringen in de praktijk.
In het voorjaar van 1962 is er van de nieuwe
selectie een kleine hoeveelheid zaad gedistribueerd
aan enkele kwekers. Op alle bedrijven was de
groeikracht goed en de vruchtbaarheid groter dan
van het ras Enkele Net. Wat betreft de vruchtgrootte en de vroegheid waren de verschillen zeer
gering.
Ter beoordeling van de uniformiteit van de
nieuwe selectie zijn drie lijnen afkomstig van
dezelfde kruising (Enkele Net x Benders Surprise)
x Enkele Net in de praktijk uitgegeven. Twee van
deze lijnen gaven een goede uniformiteit te zien,
de derde lijn splitste echter nog uit. De twee
lijnen die als voldoende raszuiver gezien kunnen
worden, vertoonden wel enig verschil in vruchtbaarheid.
Het ligt in de bedoeling om de vruchtbaarste lijn,
die inmiddels de naam Oase gekregen heeft,
in 1963 op grotere schaal in de praktijk te be-
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met extra CO2 was op 26 februari oogstbaar,
die zonder op 7 maart. Het toedienen van CO2
heeft dus een duidelijke verkorting van de
groeiperiode opgeleverd.
Vergelijken we het gemiddelde kropgewicht van
de rassen onderling, dan wordt het volgende
resultaat verkregen:

Rassen

met CO2

No 57
No 69
Vitesse
Amplus
Pr. Blackpool

Kloek

196
190
179
178
177
172

zonder CO2

g
g
g
g
g
g

186
212
204
205
189
210

g
g
g
g
g
g

Doordat de oogstdata van de teelten met en
zonder CO2 vrij ver uiteenlagen (9 dagen) is
het minder juist beider oogstgegevens met elkaar
te vergelijken. De cijfers wekken de indruk, dat
alle rassen niet in dezelfde mate op CCVtoediening reageren.
d. Slarassen en -kruisingen
voor een koude teelt
In een koud warenhuis werden eind november
1961 een groot aantal slakruisingen en -rassen in
drie parallellen uitgezet. Bij deze teelt werd
geen CO2 toegediend. Tijdens de vorst werd de
sla in twee parallellen met plastic afgedekt. In
de niet afgedekte parallel kon dan de vorstre-sistentie van de verschillende kruisingen en
rassen worden nagegaan. Hier bleek bij de oogst
het gemiddeld kropgewicht van alle rassen ruim
20 g per krop lager te zijn dan in de wel afgedekte parallellen. In de niet afgedekte sla
kwam ook belangrijk meer smeul voor. Grote
verschillen in vorstgevoeligheid tussen de rassen
kwamen uit deze proef niet naar voren.
Bij de oogst werd het hoogste gemiddelde kropgewicht gevonden bij een selectie van no 39.
Hierna volgden respectievelijk een kruising van
May Princess x Proeftuins Blackpool, no 57,
no 102 en een kruising van May Princess x
no 39.
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e. Slarassen en -kruisingen
voor de gelichte teelt
Op een viertal platglasbedrijven werden ruim
100 slarassen en -kruisingen uitgezet om de geschiktheid hiervan te toetsen voor een gelichte
teelt.
De ontwikkeling van de sla was echter minder
gunstig doordat direct na het uitplanten de
vorst inviel. De planten hebben hiervan zeer
ernstig geleden en een vrij sterke aantasting van
Botrytis was het gevolg. Het werd dan ook niet
juist geacht oogstgegevens te verzamelen.
ƒ. Nieuwe slarassen en -kruisingen
in de vollegrond
In het voorjaar van 1962 werd een aantal van
de voor de gelichte teelt geselecteerde slakruisingen, benevens een aantal nieuwe handelsrassen
beproefd in een vroege vollegrondsteelt. Doordat de weersomstandigheden in het voorjaar
ongunstig waren, moest er te lang gewacht
worden met het uitplanten van de sla. De kwaliteit van het plantmateriaal liet dan ook veel te
wensen over.
Heterogeniteit en wegval van de planten deden
besluiten geen nadere gegevens van deze proef
vast te leggen.
g. Vergelijking van enkele slarassen
in een zomerteelt onder glas
Een aantal nieuwe slarassen is beproefd bij een
zomerteelt onder glas. Op 16 juni werden de
volgende rassen uitgezaaid: Hilde, Resistent,
Kloek, Proeftuins Blackpool, Ventura, Magiola,
Profos, Vitesse, Rapide en N o 57. Vanaf de opkomst tot aan het uitplanten op 5 juli is een
kortedagbehandeling toegepast om de kans op
voortijdig doorschieten zoveel mogelijk te beperken. In de eerste kap werd geen CO2 toegediend. In de tweede werd CO2 gegeven door
middel van een petroleumvergasser, in de derde
door middel van het verbranden van lichtgas en
in de vierde kap door middel van het verbranden
van propaangas.
De C02-dosering heeft alleen plaats gehad in
de morgenuren, nl. vanaf het moment dat het

licht werd totdat de temperatuur het niveau van
20° C bereikte.
Van alle genoemde rassen waren er slechts drie
die niet voortijdig doorschoten: Hilde, Resistent
en Profos. Maar ook van deze liet de kwaliteit
nog veel te wensen over, voornamelijk wat betreft rand en te grote zachtheid. Bij het oogsten
zijn dan ook geen gegevens verzameld. Voor
een herhaling van de proef zal de rassenkeuze
beperkt moeten blijven tot die rassen, welke van
nature pas laat doorschieten.

Ras

kropgewicht

Amplus
Edelblackpool
Beauty
Kordaat
No. 428
Atta
Whitepool
Hiber
Recetta
Ventura
No. 69
No. 57
Proeftuins Blackpool

162 g
129,2 g
138,5 g
144,4 g
150,9 g
142,2 g
114,1g
136,8 g
140,4 g
153,6 g
165,2 g
139,7 g
141,9 g

h. Herjstslarassen onder plalglas
In een teelt van herfstsla onder platglas op het
proefbedrijf te Den Hoorn werden de slarassen
Proeftuins Blackpool, Deciso, Secura en Edelblackpool met elkaar vergeleken. De sla werd
gezaaid op 28 augustus, opgepot op 5 en 6 september, uitgeplant op 21 september en geoogst
op 20 november. Bij de oogst gaf Deciso het
hoogste gemiddelde kropgewicht, nl. 20 kg per
100 krop. Daarna volgden Edelblackpool met
19,2 kg, Secura met 18,1 kg en Proeftuins Blackpool met 16,8 kg per 100 stuks. Het percentage
A-sla was bij Deciso en Edelblackpool 81 %, bij
Proeftuins Blackpool 73 % en bij Secura 70 %.

5. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING
BIJ ANDERE GROENTEGEWASSEN
a. Selectie van winterbloemkool
Door massale uitval van planten ten gevolge van
knolvoet, kon dit jaar geen selectie worden uitgevoerd. De verschillende lijnen werden in stand
gehouden door middel van stekken.
b. Teelt en selectie
van koolrabi in herfst en winter

i. Slarassen en -kruisingen
voor de late herjstteelt
Als een late herfstteelt is in één kas een klein
aantal slaplanten van de rassen Amplus, Edelblackpool, Beauty, Kordaat, N o 428, Atta,
Whitepool, Hiber en Recetta uitgeplant. Voorts
is in vijf kassen een groot aantal planten van de
rassen Ventura, N o 69, N o 57 en Proeftuins
Blackpool uitgeplant. In deze proef konden
enkele geheel nieuwe rassen op hun waarde in
deze teeltwijze worden beproefd. Verder is getracht na te gaan of al deze rassen gunstig
reageerden op de toediening van CO2.
Bij de oogst werden de volgende gemiddelde
kropgewichten gevonden:

Het onderzoek naar de teeltmogelijkheden van
koolrabi in herfst en winter is voortgezet. Er
werd op 15 september gezaaid, nl. het ras Rogglis
Treib en een eigen selectie ( I 9 6 I ) van Witte
Wener. Er is in de vollegrond verspeend in
slaperspotjes. Bij het uitplanten werden plantafstanden van 25 x 30 cm en 20 x 25 cm aangehouden.
Op 27 december werd voor de eerste keer geoogst, waarbij alleen voldoende uitgegroeide
knollen genomen werden. Hierbij bleek, dat de
selectie van Witte Wener nog lang niet voldoende uniform was. Voorts, dat in de vakken
met de ruime plantafstand het percentage oogstbare knollen belangrijk hoger lag dan in de
vakken met de nauwe plantafstand.
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c. Rassenvergelijking bij spinazie
in een vroege voorjaarsteelt
In een vroege voorjaarsteelt werden de volgende
spinazierassen vergeleken: Breedblad Scherpzaad
Zomer, Proloog, Duetta, N o 35,N o 32, Wolvex,
Kortedag, Wolfresistent en Vital R.
Doordat de verschillen in vroegheid vrij groot
waren, konden de rassen niet op dezelfde dag
worden geoogst. De rassen Proloog, Duetta,
N o 35, N o 32, Wolvex en Kortedag werden
geoogst op 23 maart. Hiervan gaven Duetta en
No 35 het hoogste gewicht, gevolgd door respectievelijk N o 32, Kortedag, Wolvex en Proloog.
De rassen Breedblad Scherpzaad Zomer en Wolfresistent werden geoogst op 26 maart en Vital
R. op 6 april. Breedblad Scherpzaad Zomer gaf
een hogere opbrengst dan Wolfresistent.

6. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING
BIJ FRUITGEWASSEN
a. Druivekruisingen en -rassen
In het najaar van 1961 werden de bomen van
de druivekruisingen langer gesnoeid dan gebruikelijk is. Dit resulteerde bij de meeste bomen
in een grotere vruchtbaarheid. Toch bleef bij de
helft van het aantal bomen de kg-opbrengst
beneden de verwachting.
Dit jaar zal opnieuw een lange snoei worden
toegepast. Bovendien zal worden getracht de
vruchtbaarheid te verbeteren door geruime tijd
lage temperatuur aan te houden.
Bij de beoordeling op trosvorm, besgrootte,
kleur en smaak bleken slechts enkele bomen aan
redelijke eisen te voldoen.
Het ras Superfrankenthal gaf evenals in 1961
een goede opbrengst van matig grote trossen.
De bessen hiervan zijn groter dan van het ras
Frankenthaler, de besschil is iets vleziger en
stugger. De smaak is zeer goed. Het ras Regina
(blauw) gaf druiven van minder goede kwaliteit.
b.

Druive-onderslammen

De in de praktijk ondergebrachte boompjes
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Black Alicante op de botanische onderstammen
Ruggeri, 16-16, 186-64, Rupestres du Lot en
Golia, konden nog niet op hun merites worden beoordeeld. Waarschijnlijk zullen ze in 1963 voor
het eerst vrucht dragen. Zodra de beschikbare
ruimte dit toelaat, zullen dezelfde onderstammen ook op het Proefstation worden uitgezet,
evenals de onderstammenverzameling van wijlen
Prof. Sprenger, waarvan veredeling tot heden
toe nog niet mogelijk was.

7. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING
BIJ BLOEMEN E N BLOEMBOLLEN
a. Selectie van
ivinterbloeiende

leeuwebekken

In 1962 is de selectie in de nateelt van Amerikaanse leeuwebek-hybriden voortgezet. Er kon
reeds geselecteerd worden in F 3- en F 4-generaties.
Meerdere selecties waren homogeen van kleur
en bloeitijdstip en daardoor goed bruikbaar. Alle
planten vormden echter een groot aantal zijtakken. Het wegnemen hiervan is zeer tijdrovend. Gezien de goede resultaten die bereikt
zijn met selecties waarvan de planten beduidend
minder zijtakken maken, werd er besloten deze
onderhavige selectieproef voorlopig niet voort
te zetten.
Wel werd er ten aanzien van de vroegheid, de
gelijkheid van bloei en de kwaliteit een vergelijking gemaakt van deze eigen selecties met
de oorspronkelijke, Amerikaanse hybriden.
Naast de hybriden Snowman, New Times, Golden Spike en Maryland Red waren daartoe F 3en F 4-generaties van deze hybriden geplant.
De nakomelingschap van de hybride Snowman
(wit) bloeide gemiddeld 10 dagen later dan het
Amerikaanse materiaal. De witte bloemkleur van
de eigen selecties was iets minder helder. In de
nakomelingschap van de hybriden New Times
(rose), Golden Spike (geel) is het vroege bloeitijdstip volkomen behouden. De bloemkleur was
gelijkwaardig. De hybride Maryland Red (rood)

bloeide een week vroeger dan de F 3 en F 4.
Van deze selecties was de oogsttijd langer dan
van de oorspronkelijke hybriden. Echter niet 20
lang dat dit voor de praktijk bezwaar zou opleveren. De kwaliteit van stengel en bloem was,
een enkele plant uitgezonderd, gelijkwaardig.
b. Selectie van
pluisloze leeuwebekken

in de oksels van een aantal bladeren geen zijscheuten vormden. Van deze planten werd zaad
gewonnen. De selectie in de nateelt in 1962 had
een bevredigend verloop. Bij een deel der planten was het aantal gevormde zijscheuten slechts
1/3 van het normaal. Dit verschijnsel werd bij
diverse kleuren waargenomen. Van de beste
planten werd daarom zaad gewonnen voor de
doorteelt in 1963.

In 1961 werden enkele planten aangetroffen die
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Voetrot in andijvie
K. Verhoeff
Een nog niet opgelost probleem bij de teelt van
andijvie is het zogenaamde voetrot (afb. 1). Deze
ziekte treedt voornamelijk op bij de teelt van
winterandijvie onder glas en bij die van vroege
voorjaarsandijvie in de vollegrond.
Ziektebeeld.
Bij de teelt van winterandijvie, waarvoor begin
september wordt gezaaid en begin oktober wordt
uitgeplant, openbaart de ziekte zich meestal pas
enige tijd na het uitplanten. De oudste bladeren
kleuren geel en verwelken, het hart van de plant
krijgt een donkergroene kleur en kan ook spoedig
verwelken. Dit: laatste gebeurt niet altijd, maar
lijkt afhankelijk te zijn van het ontwikkelingsstadium waarin de planten verkeren, als een aantasting zich openbaart. Blijken nog jonge planten
te zijn aangetast, dan verwelken deze geheel, hetzij
direct na vertoning van de eerste symptomen,
hetzij enige tijd later. Treden daarentegen de
eerste symptomen van voetrot eind november of
begin december op, ongeveer acht weken na het
uitplanten dus, dan doet zich alleen vergeling der
oudste bladeren voor, die daarna verwelken. Na
begin december treden meestal geen voetrotsymptomen meer op bij planten, die er op dat
moment nog gezond uitzien.
Bij de teelt van vroege voorjaarsandijvie in de
vollegrond treden de eerste voetrotsymptomen al
op, voordat de planten zijn uitgepoot. Aangetaste
planten hebben dan geel gekleurde bladeren en
blijven wat achter in ontwikkeling vergeleken met
gezonde planten. Ook na het uitpoten kunnen
voetrotverschijnselen zich nog wel voordoen, waarbij behalve een geelkleuring van de oudste bladeren een sterke remming in de ontwikkeling van
de planten optreedt. Alleen onder zeer ongunstige

weersomstandigheden, met name bij veel regen en
lage temperatuur kunnen de planten afsterven als
gevolg van voetrot.
In alle gevallen blijkt bij overlangs doorsnijden
van de plantvoet, het merg hierin grauwzwart
gekleurd te zijn (afb. 2). Deze verkleuring kan
zich hebben voortgezet tot in de bladbases en tot
in de hoofdwortel.
Invloed

groeiomstandigheden.

Door het nemen van bepaalde cultuurmaatregelen
kan de schade als gevolg van voetrot soms enigszins worden beperkt. Het is nl. gebleken, dat
sterke schommelingen in de bodemtemperatuur
het optreden van voetrot bevorderen. Dergelijke
temperatuurschommelingen kunnen optreden als
de glasbedekking van het plantenbed wordt verwijderd. Bij daaropvolgende regenval daalt de
grondtemperatuur sterk. Niet verwijderen van het
glas heeft dan ook in vele gevallen geleid tot
verminderd optreden van voetrot. Dit is echter
niet altijd het geval, er moeten dan ook nog
andere factoren in het spel zijn. Eén hiervan
schijnt de structuur van de grond te zijn. In grond
van minder goede structuur wordt veelal meer
last van voetrot ondervonden dan bij betere structuur.
Grondont smetting.
Wanneer andijvieplanten, die zijn opgekweekt in
gestoomde grond, worden uitgeplant in kassen,
waarin bij voorgaande teelten nooit voetrot is
waargenomen, dan blijven die planten gezond. Dit
is niet het geval, als deze planten worden uitgepoot in kassen, waarin voorheen wel voetrot is
opgetreden. Dit wijst op besmetting van de kas135

grond. Ontsmetten van deze grond heeft echter
weinig zin. Na behandeling met chloorpicrine
treedt weliswaar minder uitval op dan in niet
ontsmette grond, maar de aantasting wordt niet
in voldoende mate teruggedrongen. Ontsmetten
van de grond met formaline of met metam heeft
geen invloed op het optreden van voetrot, terwijl
na een D.D.-behandeling van de grond juist méér
schade door voetrot ontstaat. Alleen stomen van
besmette grond is afdoende gebleken. Hoewel dit
meestal niet wordt uitgevoerd en dit voor een
voorteek ook niet verantwoord is, blijkt hieruit
wel, dat een in de grond overblijvende parasiet,
als veroorzaker van voetrot in het spel is. Gezien
het effect van de verschillende grondontsmettingsmiddelen zou hier wel eens een schimmel bij betrokken kunnen zijn.
Afb. 1. Grote schade kan optreden door
het voetrot hij andijvie.

Afb. 2. Overlangs doorgesneden plantvoet van een zieke andijvie plant. Het middendeel van de plantvoet is grauwzwart
gekleurd.

De ziekteverwekker.
Na uitplanten van in perspotten opgekweekte
andijvieplanten, traden de eerste voetrotverschijnselen op acht dagen na het uitpoten. Een parasiet
zou in zo korte tijd nog alleen de jongste wortels
hebben kunnen aantasten. In dergelijke wortels
zijn, na het maken van coupes hiervan, inderdaad
schimmeldraden waargenomen. Deze hyfen hadden geen tussenschotten, zodat het hier een vertegenwoordiger van de Phycomyceten betreft. De
hyfen werden intercellulair in het schorsparenchym
en intracellulair in het xyleem aangetroffen. Het
is tot nu toe niet gelukt om deze schimmels uit
wortels van aangetaste planten te isoleren; het is
althans niet mogelijk gebleken om met enkele uit
dergelijke wortels geïsoleerde schimmels voetrot
op te wekken bij gezonde andijvieplanten. Mogelijk spelen de uitwendige omstandigheden een
grote rol bij het tot stand komen van de infectie.
Het voetrotprobleem lijkt dus nader tot een oplossing te komen. Duidelijke richtlijnen om aantasting tegen te gaan of te voorkomen kunnen
echter nog niet gegeven worden.

De wortelduizendpoot

(Scuttigerella Immaculata

Newport)

W a . de Brouwer
De wortelduizendpoot is een vuilwit, slank diertje
van ongeveer 6,5 mm lengte dat behoort tot de
klasse van de duizendpoten. Het leeft in de grond
en vreet aan de wortels van verschillende gewassen. De schade die teweeg wordt gebracht, indien
het dier (afb. 1) in grote getale aanwezig is kan
aanzienlijk zijn. Sinds 1958 neemt het aantal
klachten over vreterij regelmatig toe. Dit heeft
ertoe geleid dat er meer aandacht is besteed aan de
levenswijze en bestrijding van deze bodemparasiet.

mer, anjer, chrysant, roos, Asparagus plumosus
en Coleus. In de meeste gevallen betreft het glasteelten. Dat deze beschadiger ook buiten kan leven
blijkt uit het feit dat vollegronds bloemkool vrij
ernstig kan worden aangetast. De meeste schade
treedt op vroeg in het jaar bij jonge planten,
die nog moeten aanslaan. In de zomer schijnen

Verspreiding.
Uit verschillende streken van Europa en NoordAmerika wordt beschadiging aan de wortels van
gewassen gemeld. Al voor de oorlog was de
wortelduizendpoot geen onbekende op verschillende bedrijven in de „Kring". Wat de oorzaak
is van de sterke toename, zoals in de laatste jaren
heeft plaats gevonden, laat zich slechts gissen. Een
feit is dat dit diertje nu praktisch in het gehele
Zuidhollandse Glasdistrict, en plaatselijk veel,
schade aanricht. Het verplaatsen van plantgoed
op een bedrijf zal ook tot een grotere verspreiding
van deze dieren hebben meegewerkt. Dikwijls
worden ze onder perskluiten aangetroffen. Zijn
er veel exemplaren aanwezig dan zitten er soms
ook wel enkele in de perskluiten. De perskluiten
zijn echter als regel zo vast dat de dieren er bij
voorkeur onder blijven. Zowel in veen, als klei
en zavelgrond kunnen zij in grote getale voorkomen. In zandgrond waarin vrijwel geen holten
en spleten zijn. wordt deze beschadiger nagenoeg
niet aangetroffen. Op de zandgrondbedrijven
achter de duinen langs de kust is de wortelduizendpoot dan ook geen plaag.
Schade.
Uit de desbetreffende literatuur weten we, dat
vele gewassen worden aangetast. In het Zuidhollandse Glasdistrict trad tot nu toe schade op bij
tomaat, sla, boon, bloemkool, spinazie, komkom-

Afb. 1. De

wortelduizendpoot.

de dieren wat dieper de grond in te gaan en
bovendien kan een volgroeid gewas doorgaans wel
enige wortelvraat verdragen. Vooral bij stooktomaten is de groeivertraging zeer nadelig. Wanneer deze met perskluiten zijn uitgepoot kunnen
de wortelduizendpoten dusdanig vreten dat niet
één jong worteltje de kans krijgt om in de omringende grond uit te groeien. Ook bij anjers is
dit herhaaldelijk waargenomen. Alle cultuurmaatregelen, die leiden tot een snel aanslaan van
gepote planten zijn in dit verband aan te bevelen,
omdat de wortelduizendpoten dan minder kans
hebben de wortelgroei „bij te houden". Het aantal
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Afb. 2. Tomaat. Onderzijde perskluit.
Wortelgroei geremd na gebruik van lindaan. Uit de zijkanten van de perskluit
komen wèl goedewortels.
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dieren en de schade is vroeg in het jaar dus het
grootste, maar gedurende het gehele jaar kunnen
exemplaren worden aangetroffen. Ook in de herfst
kan vreterij bij sla en tomaten schade veroorzaken.
Levenswijze.
Het wijfje legt bolronde, witte eieren van ca. 0,5
mm doorsnede. Doordat ze in hoopjes van een
paar tot enkele tientallen stuks bij elkaar in de
grond worden gelegd, zijn ze met het blote oog
zichtbaar. Tot nu toe zijn de eieren hier alleen
in het voorjaar aangetroffen. De larven, die er
uit komen, lijken wat vorm betreft op volwassen
dieren, maar bezitten slechts 6 paar poten. Ze
vervellen spoedig en hebben dan 7 paar poten.
Het stadium waarin ze nu zijn, duurt langer, aan
het einde waarvan ze weer vervellen en dan 8
paar poten bezitten. Dit gaat zo door tot er 12
paar zijn. Dan vervellen ze nog eens, waarna de
dieren volwassen zijn en de wijfjes dus in staat
om eieren af te zetten. De ontwikkeling van ei tot
volwassen dier duurt enige maanden. In tegen138
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stelling tot de insekten blijven deze dieren ook
in volwassen toestand af en toe vervellen. Het
aantal poten neemt niet meer toe. De levensduur
is niet nauwkeurig bekend, maar kan zeker op
twee jaar worden gesteld.
De wortelduizendpoot bezit duidelijke sprieten en
stevige kaken, is lichtschuw en bijzonder vlug. De
dieren zijn niet in staat om zelf gangen in de
grond te graven. Holten, scheuren en gangen,
ontstaan door het verrotten van wortels, worden
door de dieren gebruikt. Grondbewerking waarbij
het bestaande gangenstelsel geheel wordt verstoord, is nadelig voor de dieren. Bij vrijwel elke
bodemtemperatuur wordt de wortelduizendpoot
aangetroffen. Een temperatuur van 16° C blijkt
gunstig te zijn zowel voor zijn ontwikkeling als
zijn activiteit. Even boven 0° C is het dier erg
traag; terwijl het 28° C nog verdraagt. Als de
bovenste grondlaag te warm wordt, trekt de
wortelduizendpoot dieper de grond in. Te droge
en natte grond wordt gemeden. Dit is wellicht
een van de oorzaken van het zeer plaatselijk voorkomen. Grond, die zo vochtig is dat de planten er
goed gedijen, wordt geprefereerd.

Bestrijding.
Wortelduizendpoten kunnen zich zo snel in de
grond verplaatsen dat stomen geen resultaat geeft.
Om dezelfde reden wordt verwacht dat chemische
grondontsmettingsmiddelen zoals bijv. chloorpicrine een onvoldoende werking zullen hebben. Het
is daarom nodig het wortelstelsel van de plant
te beschermen d.m.v. een voor het dier giftige
stof. Voor dit doel zijn in het laboratorium verscheidene middelen getoetst. Parathion en lindaan
bleken hierbij de beste te zijn. Ook in de praktijk
wordt met beide een redelijk resultaat bereikt.
Aldrin geeft geen resultaat in de bestrijding van
de wortelduizendpoot. Zelfs wordt aangenomen,
dat door het veelvuldig gebruik van aldrin natuurlijke vijanden van de wortelduizendpoot zijn verdwenen, zodat deze beschadiger zodoende meer
kans kreeg zich te vermeerderen.
Zowel van parathion als van lindaan zijn emulgeerbare produkten en spuit- en stuifpoeders in
de handel. Welke van de drie formuleringen het
meest te verkiezen is in een bepaald geval, is niet
alleen afhankelijk van het gewas, maar ook van

het stadium waarin de plant verkeert. Sla verdraagt bijv. geen vloeibare parathion. In het algemeen kan gezegd worden dat vloeibare parathion
beter werkt dan parathion spuitpoeder en dat het
stuifpoeder slechts een gering effect geeft. Daar
tegenover staat dat van het stuifpoeder geen
groeiremming behoeft te worden verwacht, terwijl
het spuitpoeder in 0.1 ('/c soms enige groeiremming geeft bij tomaten. Bij gebruik van het emulgeerbare produkt kan reeds bij gebruik van 0.08 %
groeiremming bij tomaten optreden. Lindaan
mengolie 0.1 %, spuitpoeder 0.15 r/o en stuifpoeder (4 gram per plantgat) kunnen elk groeiremming bij tomaten veroorzaken (afb. 2). Is er
een zeer geringe aantasting van de wortelduizendpoot dan zal het nut hebben te overwegen of de
schade door vreterij niet van mindere betekenis is
dan de groeiremming die, door toepassing van het
bestrijdingsmiddel zal ontstaan (afb. 3). De volgende gevallen kunnen zich voordoen:
1. In de grord waarop planten in perspot uitgezet moeten worden komen wortelduizendpoten voor.

Afb. 3. Tomaat. Onderzijde perskluit. Wortels zijn ongestoord gegroeid.
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veengrond in Berkel was de aantasting wel van
betekenis. De proeven om na te gaan of zeer jonge
planten minder gevoelig zijn voor vuur dan oudere planten, zijn voortgezet. Op veengrond in
Berkel zijn daarom op 17 en 25 april en 7 en 17
mei kralen gelegd. Pas in de tweede helft van juli
trad vuuraantasting op. De planten afkomstig van
de laatst gelegde kralen waren toen al zo groot,
dat ze ook vuur kregen. Er waren slechts zeer geringe verschillen in vuuraantasting tussen de
planten van de vier verschillende plantdata.
d. Gasschade aan tuinbouw gewassen
In 1962 werden de fluormetingen door middel
van zogenaamde fluorkastjes en de lichtmetingen
door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen voortgezet. In samenwerking met het Instituut voor Gezondheidstechniek
T.N.O. werden waarnemingen met regen- en stofmeters gedaan. De reukwaarnemingen in overleg
met de Commissie Bodem-, Water- en Luchtverontreiniging werden voortgezet.
Op 29 plaatsen in het Zuidhollandse Glasdistrict
werden fresiaveldjes aangelegd om deze op beschadiging te controleren. De beschadiging was
gering: in noordelijke richting was de beschadiging
van het gewas sterker dan op een zelfde afstand
noordwestelijk. Door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen werden
enige malen bladmonsters verzameld voor fluoranalyse.
De gegevens van de fluoranalyses van de proefveldjes van vorig jaar werden dit jaar ontvangen.
De fluorgehalten van de veldjes in Vlaardingen
bleken aan de hoge kant te zijn. Het fluorgehalte
van de overige veldjes was laag. In noordelijke
richting waren de cijfers iets hoger dan noordwestelijk op een zelfde afstand. Behalve van een
potplantenbedrijf in Vlaardingen werden geen
klachten ontvangen over beschadiging aan gewas-

e. Beschadiging door roet
In het voorjaar en in het najaar kwamen enkele
klachten binnen over schade door roet dat uit de
schoorstenen van oliestookinstallaties neersloeg.
Alleen op betrekkelijk korte afstand van de schoor142

steen werd schade ondervonden. De schade bestond allereerst uit vervuiling van het gewas. Door
de lage zuurgraad van het roet trad echter later
verbranding op van het blad rondom de roetdeeltjes. Verder veroorzaakte roet in een aantal
gevallen vervuiling van het glas. Op vijf plaatsen
in het Zuidhollandse Glasdistrict zijn meters geplaatst om na te gaan, hoeveel vuil op het glas
wordt neergeslagen. Gemeten wordt in de vier
windrichtingen en bij zes verschillende glashellingen. Op het Proefstation worden in de stookinstallatie enige middelen beproefd die roetvorming kunnen tegengaan.
f. Beschadiging door onkruidbestrijdingsmiddelen en
groeistoffen
In twee gevallen werd bij tomaat verbranding
vastgesteld door natriumchloraat dat via de luchtramen naar binnen was gewaaid. Dit onkruidbestrijdingsmiddel was dan toegepast buiten het
warenhuis. Deze tomaatplanten herstelden zich
later weer. Naast deze twee gevallen werd nog
enkele malen chloraatbeschadiging in gewassen
vastgesteld. Hoewel er betere en minder gevaarlijke onkruidbestrijdingsmiddelen zijn, schijnt dit
middel zich niet gemakkelijk te laten verdringen.
Een enkele keer veroorzaakte overdosering met een
onkruidbestrijdingsmiddel schade aan het gewas.
En een paar keer trad groeistofbeschadiging op
door verontreiniging van het spuitapparaat met
herbiciden op groeistofbasis.
Verder werd dit jaar een tweetal typische schadebeelden waargenomen. Bij tomaat trad ernstige
vruchtmisvorming op. In dit geval waren de lager
gelegen trossen met groeistof bespoten, ter verbetering van de vruchtzeting. Deze vertoonden
geen afwijkingen. Waarschijnlijk was de beschadiging van de hogere trossen te wijten aan een
accumulatie van groeistof in de plant. Het tweede
geval betrof peen waarbij groeistofnevel afkomstig
van een naburig veld op het gewas terecht gekomen was. De wortels waren sterk verlengd en
bezet met knobbeltjes.
g. Schade veroorzaakt door
verzinkte goten
In de praktijk vertoont sla die loodrecht onder

thermisch verzinkte goten groeit vaak verbrandingsverschijnselesi. Opgeloste stoffen kunnen van
de verzinkte goten via het condenswater op het gewas terecht komen. Ook zijn aanwijzingen verkregen, dat in de omgeving van petroleumkachels
die voor C02-toediening gebruikt worden, meer
schade optreedt.
In samenwerking met de Stichting Doelmatig Verzinken is een proef opgezet om na te gaan of deze
beschadiging voorkomen kan worden. Thermisch
verzinkte gootstukken, die op verschillende manieren waren behandeld, werden boven slaplanten
opgehangen. Op deze manier kon het beschadigingsbeeld gereproduceerd worden. Onder gootstukken van één behandeling bleef de sla vrij van
beschadiging. Deze behandeling was: Lithoform
no. 2 (een afbijtmiddel) gedurende vijf minuten
laten inwerken daarna afspoelen met water en
verven met Elastonal aluminiumverf T.S. I 163.

3. VIRUSZIEKTEN
a. Virusziekten van tomaat
Tot de belangrijkste virusziekten van de tomaat
behoren die, welke veroorzaakt worden door de
stammen van het TMV. Op grond van recente
onderzoekingen mag men aannemen, dat zowel
het gewone tabaksmozaïekvirus (Nicotiana virus
1-K.M.Smith) als het daarmee nauw verwante
tomaatmozaïekvirus (Lycopersicum virus 1) of
ook beide kunnen optreden. Behalve symptomatologisch zijn ook verschillen in pathogeniteit aangetoond tussen deze TMV-stammen. Voor een
doelmatige bestrijding van het TMV bij tomaat
is het noodzakelijk de daarop voorkomende stammen te isoleren en, zo mogelijk, te karakteriseren
met behulp van een differentiële waardplantenreeks.
TMV-stammen: Om TMV-stammen te isoleren
werd, gebruikmakend van de „single lesion"methode, uitgegaan van de, op het Proefstation
aanwezige collectie zieke tomaatplanten. Deze
waren gekarakteriseerd door diverse symptomen
zoals geelblad, naaldblad, streep en mozaïek, die
tot nu toe op tomaat reproduceerbaar gebleken
zijn. Uit een geelblad-herkomst werden groene
en gele stammen van het tomaatmozaïekvirus geïso-

leerd. Uit een streep-herkomst twee groene stammen, welke systemisch verschillend reageren op
White Burley-tabak. Uit een herkomst met naaldbladverschijnselen werd een isolatie verkregen,
welke op White Burley-tabak reageert met voor
het tomaatmozaïekvirus ongewone bladmisvormingen.
Waard-planten: Voor het onderscheid tussen het
tabaks- en tomaatmozaïekvirus wordt sedert enkele
jaren gebruik gemaakt van een White Burleytabakstype, dat op het laatstgenoemde virus reageert met necrose. Gevonden werd, dat genoemde
virussen ook op Nicotiana rustica onderscheiden
kunnen worden. Deze plant reageert op het
tabaksmozaïekvirus met een systemische necrose,
die de plant soms doet afsterven; op het tomaatmozaïekvirus reageert N. rustica met locale
nekrotische vlekken op het geïnoculeerde blad.
Tussen twee tabaksmozaïekvirus-herkomsten werden verschillen in virulentie op N . rustica waargenomen. In overeenstemming met literatuurgegevens bleek, dat tabaks- en tomaatmozaïekvirus
verder nog op Petunia hybrida cv. nana compacta
onderscheiden kunnen worden. Deze plant reageert op het tabaksmozaïekvirus met mozaïek en
bladmisvormingen; en op het tomaatmozaïekvirus
aanvankelijk met locale necrose op het geïnoculeerde blad, dat zich naderhand via de hoofdnerven uitbreidt tot in de stengel en daardoor het
afsterven van de plant tot gevolg kan hebben.

b, Strepenziekte bij tomaat.
Er zijn aanwijzingen, dat het optreden van strepenziekte bij tomaten door ongunstige groeiomstandigheden kan worden bevorderd. Om dit ziekteverschijnsel op te wekken, werden tomaatplanten
op verschillende wijze en in verschillende stadia
aan een plotselinge sterke uitdroging onderworpen,
zowel in grindcultuur als in de vollegrond. Inoculatie met tomaatmozaïekvirus vond plaats op meerdere tijdstippen, zowel voor als na de inoculatie.
In deze proeven werden wel alle geïnoculeerde
planten door het tomaatmozaïekvirus aangetast,
doch het strepenziektebeeld is niet waargenomen.
Twee tot drie weken na de inoculatie werd steeds
een minder goede stuifmeelhechting geconstateerd.
Dit zou kunnen betekenen dat bij deze proeven
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niet alle vereiste omstandigheden voor het openbaren van dit ziektebeeld aanwezig waren. Het is
echter ook mogelijk dat strepenziekte door een
aparte stam van tomaatmozaïekvirus wordt veroorzaakt. Deze veronderstelling wordt gesteund door
het feit, dat het dit jaar mogelijk bleek strepenziekte over te brengen door middel van enten.
c. Virusresistentie bij komkommer
Een Japans komkommerras, dat vorig jaar een
redelijke tolerantie ten aanzien van komkommervirus 2 vertoonde, werd toen voortgeteeld door
zelfbestuiving en gekruist met Spotvrije. De aldus
verkregen planten zijn op hun tolerantie getoetst.
Hiertoe werden de planten tweemaal geïnoculeerd
met plantesap dat komkommervirus bevatte. Alle
planten van zowel de zelfbestuiving als de kruising vertoonden duidelijk virussymptomen.
d. Meristeemcultuur van jresia
De dit jaar uit meristeemcultuur verkregen fresiaplantjes, waren nog te klein om op aanwezigheid
van virus beoordeeld te kunnen worden.
4. BACTERIE- E N SCHIMMELZIEKTEN
a. Voetrot bij tomaat veroorzaakt
door Didymella lycopersici
Het is gebleken, dat aangetaste plantresten in de
grond de belangrijkste besmettingsbron zijn voor
het ontstaan van voetrot of „rotpoot". Hierbij
speelt de temperatuur van de grond een grote rol.
Beneden 15° C ontwikkelt de schimmel zich betrekkelijk snel in de wortels en in de stengelbasis.
Bij zulke betrekkelijk lage temperaturen vindt
vorming van nieuwe wortels slechts langzaam
plaats. Vanaf 3 weken na uitpoten in besmette
grond kunnen dan ook reeds planten met „rotpoot" worden aangetroffen. Hierop vormt de
schimmel sporen, die zorgen voor een verdere verspreiding op bovengrondse plantedelen. Deze aantastingen kunnen plaatsvinden onder temperaturen
tot ± 28° C, maar ook hiervoor zijn lagere temperaturen beneden 17° C gunstiger. Zowel de
grond- als de luchttemperatuur zijn gedurende een
groot deel van het teeltseizoen 1962 zeer gunstig
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geweest om „kanker"-aantastingen te bevorderen.
De bestrijdingsmethode met maneb heeft goede
resultaten opgeleverd. Hierbij wordt 0,1 % maneb
vóór het planten in het plantgat en na het planten
tegen de stengelvoet toegediend. Alleen als de
grond zwaar besmet is, zijn deze behandelingen
niet afdoende. De enkele planten die dan nog
worden aangetast, moeten snel worden verwijderd
om verspreiding van de schimmel te voorkomen.
De symptomen die worden veroorzaakt door Didymella lycopersici zijn afhankelijk van de wijze,
waarop de plant wordt aangetast (via de wortels
naar de stengelbasis of direct in de stengelbasis);
van de temperatuur en de grootte van de planten
op het moment van aantasting. Vanuit de grond
kunnen de planten, zonder dat zij verwond zijn,
door de schimmel worden aangetast. Het mycelium
ontwikkelt zich dan intracellulair in alle weefsels,
en het snelst in het schorsparenchym. Binnen 10
dagen na het binnendringen kan de schimmel sporen hebben gevormd. Deze zorgen voor het ontstaan van bovengrondse aantastingen. Verwonding
van de epidermis is hiervoor eerst noodzakelijk.
Inwendig groeit het mycelium over veel grotere
afstanden uit, dan van buitenaf te constateren
valt. De mate van uitgroei is afhankelijk van de
grootte van de planten op het moment van de aantasting.
b. Rhizoctonia bij tomaat
Vanuit een netwerk van hyfen, door de schimmel
op de epidermis van de stengel juist onder het
grondoppervlak gevormd, groeien infectiehyfen
door de cuticula- en epidermiscelwand heen. Daarna vindt eerst intercellulaire ontwikkeling van de
hyfen plaats in het schorsparenchym, later gevolgd
door intracellulaire groei van het mycelium. Is
in de stengels echter al een cilinder van xyleem
gevormd, dan groeit Rhizoctonia solani hier niet
doorheen.
Evenals de tomaat kunnen aubergine- en spinazieplanten door deze schimmel aangetast worden,
terwijl Lycopersicum hirsutum niet vatbaar is.
c. Verwelking bij tomaat
Op meerdere bedrijven kwam dit jaar, vooral bij
sterk gegroeide tomaatgewassen, een rotting voor

in het merg van de stengel. Zulk een plant kreeg
bruine strepen op stengels en bladeren en zakte
als het ware in elkaar. Dit beeld komt vrij goed
overeen met het ziektebeeld dat veroorzaakt wordt
door Corynebacterium michiganense.
Uit onderzoek is echter gebleken, dat deze bacterie
niet aanwezig was. Dat de omstandigheden waarin de plant verkeert, bepalend zijn voor het optreden van de afwijking, blijkt uit het feit, dat de
ziekte zich vrijwel niet verspreidt. Wordt na verwijderen van zieke planten weer ingeboet, dan
treedt de afwijking in de nieuwe planten niet op.
Wanneer de eerste symptomen van deze afwijking
worden waargenomen, kan door toediening van
een flinke bemesting die het gewas harder maakt,
de aantasting nog tot stilstand worden gebracht.
d. Buchte meeldauw bij komkommer
De invloed van de temperatuur op zowel het ontkiemen van de sporen als het uitgroeien van de
hyfen van Erysiphe cichoraccarum op komkommerbladeren is nagegaan. Hierbij is komen vast te
staan, dat dit tussen 20° en 28° C optimaal verloopt. Bij deze temperaturen zijn na 5 tot 6 dagen
conidioforen en conidiën gevormd. Bij 9° C
treedt wel kieming van de conidiën op maar de
kiembuizen groeien nauwelijks uit. Bij 14° C is
dit wel het geval, maar daarbij zijn na 10 dagen
nog geen sporendragers met sporen gevormd. Bij
35° C treedt vrijwel geen kieming meer op.
e. Fusarium bij geënte

komkommers

Evenals in 1958 zijn dit jaar op verschillende
bedrijven geënte komkommers dood gegaan, waarbij de onderstam bleek aangetast te zijn door een
bepaalde Fusariumsoort. Uit proefnemingen is
komen vast te staan, dat ook andere Cucurbitaceeën
zeer gevoelig zijn voor deze schimmel. Het is zeer
waarschijnlijk dat de betrokken Fusariumsoort afkomstig is van rottende vruchten van Cucurbita
ficifolia. Van zulke vruchten zijn inmiddels verschillende Fusariumsoorten geïsoleerd. Er wordt
nu nagegaan in hoeverre deze pathogeen zijn voor
de onderstam. Om verdere uitbreiding te voorkomen wordt men aangeraden om na de oogst
de vruchten van de C. ficifolia voortdurend te
controleren en rottende exemplaren te verwijderen.

Ontsmetting van het zaad met organische kwikverbindingen veroorzaakte tot nu toe ernstige
kiemremming.
/. Sclerotinia bij sla
De proeven waarbij de invloed van de temperatuur op groei en grootte van de Sclerotien van
Sclerotinia sclerotiorum en Sclerotinia minor
wordt nagegaan, zijn voortgezet. In het algemeen
is deze groei bij 5° C en 30° C langzaam. Bij
10°, 15°, 20° en 25° C echter groeien beide
schimmels goed. Maar door enkele tegenstrijdige
uitkomsten moeten de proeven over de grootte
van de Sclerotien worden herhaald.
Op verzoek van het I.V.T. te Wageningen is getracht een methode te ontwikkelen om jonge
slaplanten op hun gevoeligheid voor Sclerotinia
te onderzoeken. De resultaten zijn zodanig, dat
binnenkort begonnen kan worden met het toetsen
van jonge planten op resistentie.
g. Voetrot bij andijvie
In het najaar van 1962 is weer veel wegval als
gevolg van voetrot, in uitgeplante andijvie voorgekomen. Ook dit jaar zijn weer enkele Phycomyceten uit wortels van aangetaste andijvieplanten
geïsoleerd. Na vermenging hiervan met gestoomde grond heeft tot nu toe géén van de isolaties
voetrotsymptomen teweeg gebracht bij in deze
grond geplante andijvie.
Het is wel gelukt om één van de isolaties, na
inoculatie in grond, uit wortels van hierin geplante andijvie te herisoleren. Mogelijk spelen uitwendige omstandigheden zo'n grote rol, dat alleen
onder bepaalde condities schimmelgroei in de
wortels zich openbaart.
h. Papiervlekkenziekte bij prei
In de winter van 1960-61, toen de papiervlekkenziekte zich zeer hevig voordeed, zijn enige gezonde planten geselecteerd uit enkele sterk aangetaste gewassen te veld. Het zaad dat in 1961
van deze planten is gewonnen, werd het afgelopen
voorjaar uitgezaaid. De jonge planten zijn toen
op twee bedrijven in 's-Gravenzande en op het
Proefstation uitgepoot tussen een handelsras van
prei om na te gaan of in deze selectie resistentie
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tegen Phytophthora porri aanwezig is. Tot nu toe
ziet dit er echter niet gunstig uit.
/'. Het afsterven van fresia's
door Fusarium
Door middel van kunstmatige infectie is dit jaar
met Fusarium geïsoleerd uit zieke fresiaknollen
getracht na te gaan of deze schimmel pathogeen
is. Deze proef leverde niet het gewenste resultaat
op. Verder is een proef genomen om na te gaan
of de ziekte zich snel door de grond verspreidt.
Hiertoe zijn zieke knollen tussen gezonde exemplaren gepoot. Planten van gezonde knollen, die
naast planten van zieke knollen stonden, werden
niet ziek. Wellicht heeft de koele zomer van het
afgelopen jaar dit resultaat sterk beïnvloed.
Het doel van een derde proef was om na te gaan
of er na knolontsmetting groeiremming optreedt.
Een slecht bewaarde partij Prinses Marijke en een
goede partij Golden Yellowknollen werden de
volgende behandeling gegeven:
1. Dompelen in Panosan,
2. Dompelen in Aamersil,
3. Dompelen in Aaglitan,
4. Dompelen in Aamersil + bepoederen met
TMTD,
5. Dompelen in Aamersil + grondbehandeling
met captan.
Bij het opkomen trad er een geringe groeiremming
op bij Prinses Marijke bij alle behandelingen, die
bij behandeling 3 het sterkste was. Bij Golden
Yellow trad alleen na behandelingen 3 en 4 een
zeer geringe groeiremming op.
j.

Ascochyta chrysanthemi bij
chrysanten.

De Plantenziektenkundige Dienst verzocht medewerking om te trachten de uitbreiding van bovengenoemde schimmelziekte, die in september hier
voor het eerst werd waargenomen, zoveel mogelijk
te beperken. Deze schimmel kan worden aangetroffen op de stekbedden en na het uitplanten. Op
de stekbedden kan rot optreden zowel aan de voet
van de stek als in het blad. Na het uitplanten kan
de schimmel de toppen, de bladeren, de stengels
en het wortelstelsel aantasten. Wanneer de toppen
worden aangetast groeien de scheuten scheef; op
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de bladeren en stengel ontstaan zwarte vlekken.
Alleen door een goede bestrijding zal het mogelijk zijn te zorgen, dat deze gevaarlijke ziekte hier
niet van betekenis wordt. Indien chrysantenkwekers maar vermoeden, dat er planten door bovengenoemde schimmel zijn aangetast, wordt hun, in
verband met de snelle uitbreiding die doorgaans
plaatsvindt, verzocht de Plantenziektenkundige
Dienst of de Voorlichtingsdienst te waarschuwen.
k. Botrytis bij anemonen
In maart kwamen er klachten binnen over een
aantasting bij anemonen onder glas. De knolletjes
en stengels gingen onder de grond tot rotting over.
De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen
isoleerde uit het ingezonden materiaal een vorm
van Botrytis cinerea. Het ziektebeeld week echter
af van smeul, dat ook door Botrytis cinerea wordt
veroorzaakt. Bij een buitenteelt werd een proefje
opgezet waarin zowel grond- als knolbehandeling
werden toegepast. In deze proef, die werd genomen onder andere omstandigheden dan toen
de rotting werd gemeld, konden geen afwijkingen
worden waargenomen. In het najaar is onder glas
een proef met knolbehandeling opgezet.
/. Pythium ultimus bij iris.
Op een perceel bolirissen deed zich een aantasting
voor aan de wortelpunten. Gladiolen op dit perceel vertoonden het voorafgaande jaar een overeenkomstige aantasting. Door het niet uitgroeien
van de wortelpunten gingen de wortels vertakken.
De vochtopname was echter onvoldoende, waardoor groeiremming ontstond. De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen isoleerde uit het
zieke materiaal de schimmel Pythium ultimus, die
bekend staat als veroorzaker van een dergelijke
afwijking.
5. DIERLIJKE BESCHADIGINGEN
a. De

wortelduizendpoot

Een praktijkproef ter bestrijding van de wortelduizendpoot bij jonge tomateplanten leverde geen
resultaat op, doordat het aantal dieren te gering
was. De proeven om na te gaan, hoe groot de

nadelige invloed is van een parathion- of lindaanbehandeling op jonge tomateplanten werden
voortgezet. Het nadeel was groot wanneer de
concentratie hoger werd genomen dan 0.1 %
emulgeerbare lindaan, emulgeerbare parathion en
parathion spuitpoeder en 0.15 % lindaan spuitpoeder. Bij één proef bleek, dat wanneer 0.1 %
emulgeerbare lindaan of 0.15 % lindaan spuitpoeder vóór het poten van de planten in het plantgat werd gegoten (160 ml per plantgat) de
wortels, die uit de onderzijde van de perskluiten
kwamen, daar hinder van ondervonden. Blijkbaar
groeiden er voldoende wortels uit de zijkanten van
de perskluiten, want de planten ontwikkelden zich
normaal. Het gieten van een vloeistof bij pas
gepote planten geeft niet altijd een beter wortelstelsel dan wanneer de vloeistof vooraf in het
plantgat wordt gegoten.
Bij anjerstekken in perspot is een oriënterende
proef opgezet. Ook hier was het doel om een
eventuele nadelige invloed van een bestrijdingsmiddel vast te stellen. Zowel van parathion als
van lindaan werden een emulgeerbaar produkt en
een spuitpoeder gebruikt. Van lindaan bovendien
een stuifpoeder. Het wortelstelsel was alleen iets
minder goed ontwikkeld na gebruik van emulgeerbare lindaan 0 . 1 % en lindaan spuitpoeder 0.15%.
b. Aardappelcyste

aaltje

In 1962 vond een intensieve gewascontrole plaats
in die gebieden waar voorheen veel aardappelen
werden geteeld. In de overige vond steekproefsgewijze controle plaats. Hierbij werd geen uitbreiding van de besmetting vastgesteld.
c. VFortelluis bij tomaat.
Wortelluisaantasting bij tomaat was in het Zuidhollandse Glasdistrict niet bekend. Dit jaar echter
kwam in maart één geval van een dergelijke aantasting voor. Een groot aantal groene luizen werd
aangetroffen op de wortels van planten. De
heer D. Hille Ris Lambers was zo goed ons mede
te delen, dat deze beschadiger Rhopalosiphoninus
latysiphon heet en dat deze zeer waarschijnlijk afkomstig is van aardappelen. Een bestrijding werd
uitgevoerd met parathion. Schade aan het gewas
werd vrijwel niet waargenomen.

cl. Koolvliegbestrijding bij
spruitkool
Door de Landbouwvoorlichtingsdienst, het I.P.O.
te Wageningen en het Proefstation is gezamenlijk
een proef genomen. Elk verzorgde een gedeelte
van de werkzaamheden. De landbouwvoorlichtingsdienst had zich de vraag gesteld, of één
koolvliegbestrijding door middel van bespuiting
vanuit een vliegtuig dezelfde resultaten zou opleveren als één uitgevoerd op de gebruikelijke
manier. Het proefveld dat in 's-Gravenzande lag,
is tweemaal vanuit een vliegtuig en met een
landmachine bespoten. Er werd heptachloor gebruikt in twee hoeveelheden, 2 en 4 l/ha. De
koolvliegaantasting, ook op de onbehandelde
vakken, was zo gering dat het niet mogelijk is
geweest een conclusie te trekken.
e. Maden bij fresia's
In juli werden op enige bedrijven fresia's door
maden beschadigd. Een dergelijke aantasting was
hier niet bekend. De meeste maden gingen via
het jonge knolletje naar binnen en tastten het hart
van de plant aan, waardoor deze afstierf. Het toedienen van emulgeerbare aldrin heeft goede resultaten opgeleverd.
ƒ. De chrysantevlieg bij chrysanten
In oktober kwamen op enkele bedrijven bij chrysanten zeer vele witte puntjes op de bladeren voor.
Aangezien in de gewassen ook mineergangen van
de larven van de chrysantevlieg (Phytomyza atricornis) aangetroffen werden, wordt op grond
van literatuurgegevens aangenomen, dat de witte
puntjes zijn ontstaan op de plaatsen waar de
vliegen zich hebben gevoed. Deze voedingspuntjes
werden vooral bij de rassen Galaxy, Shoesmith en
Vibrant aangetroffen.
g. Slakken
Slakjes van de soort Agrolimax reticulatus hebben
het afgelopen jaar op veel bedrijven schade veroorzaakt. Een goede bestrijding werd verkregen
door in de avond met de halve en de volgende
morgen met de normale dosering van een metaldehyde suspensie te spuiten. Daar het spuiten
van grote hoeveelheden water praktische moeilijkheden opleverde, werd in een aantal gevallen met
goed resultaat metaldehyde suspensie via de regenleiding toegediend.
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Onkruidbestrijding

bij andijvie en sla onder glas
W . den Boer
in de volgende jaren vooral aandacht geschonken
aan de werking van lagere doseringen chloor-IPC
Daarnaast werd de invloed van verschillende cultuurmaatregelen op deze werking onderzocht.

Hoewel onkruid in de glascultures in het algemeen
geen groot probleem is, zijn er toch enkele teelten
waarvoor chemische onkruidbestrijding een bruikbaar hulpmiddel kan zijn. Dit geldt in het bijzonder voor sla en andijvie. In deze teelten is muur
een veel voorkomend onkruid. Doordat deze plant
zich sterk vertakt en op de stengels wortels vormt,
is het niet eenvoudig om ze met schoffelen dood
te krijgen. Vooral op vochtige grond en in de
herfst en de winter is eigenlijk de enige, afdoende
manier om het met de hand te verwijderen.
Daar elders in 1954 met chloor-IPC goede resultaten bereikt werden tegen muur, werd in 1956
een oriënterende proef genomen bij sla in vollegrond. Gezien de gunstige resultaten, werden in
de daaropvolgende jaren een aantal proeven genomen bij sla en andijvie onder glas. Aanvankelijk
werd uitgegaan van de aangegeven doseringen nl.
4 tot 6 l/ha. Door deze dosering was de onkruidbestrijding zeer goed maar trad er een duidelijke
groeiremming bij het gewas op. Daarom werd er

Invloed van de dosering op het effect van
chloor-IPC.
In een aantal proeven die zowel in de praktijk als
op het Proefstation genomen zijn, is de herbicidewerking van een aantal doseringen van chloor-IPC
nagegaan (afb. 1). Tevens is hierbij de reactie van
het gewas beoordeeld. Daar in het najaar onder
glas de belangrijkste onkruiden muur (Stellaria
media) (afb. 2) en brandnetel (Urtica urens) zijn,
waarvan bekend is dat ze zeer gevoelig zijn voor
chloor-IPC, kon er van een veel lagere dosering
uitgegaan worden dan was aangegeven.
Voor alle proeven is gebruik gemaakt van 40 %
vloeibaar produkt. Water werd gebruikt à 1000 1
per ha.

Tabel 1.
Onkruiddichtheid.

0
10

geen onkruid
veld overdekt met onkruid

datum van toepassing
datum van beoordeling

15/11
23/1

15/11
23/2

5/10
20/11

5/10
12/3

1/2 1 chloor-IPC/ha
3/4 1 chloor-IPC/ha
1 1/2 1 chloor-IPC/ha
2
1 chloor-IPC/ha
3
1 chloor-IPC/ha
onbehandeld

1
0.8
0.5
0.5
0.0
7

0.2
0.1
0.1
0.1
0.0

2
0.9
0.5
0.2
0.5
6

4
1.3
0.8
0.5
0.5
6.5

6
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In tabel 1 zijn de resultaten van twee van de
proeven weergegeven. Hieruit blijkt dat in één
van deze proeven, zelfs bij een dosering van l/2 1
chloor-IPC per ha, vrijwel een volledige doding
van het onkruid is verkregen. In de andere proef
geeft deze dosering echter onvoldoende resultaten, terwijl grotere doseringen doorgaans de
tendens vertonen, dat de werking beter is naarmate
meer chloor-IPC wordt gebruikt. Met het oogmerk
om onkruid te bestrijden kan dus voor de praktijk
een dosering van l/2—1 1 per ha als voldoende
worden aangehouden.
Ook het effect van verschillende doseringen
chloor-IPC op het gewas, zowel bij sla als andijvie,
is in een aantal proeven onderzoent. De resultaten
van twee van deze proeven, waarbij het herbicide
na het uitplanten is toegepast, zijn weergegeven
in tabel 2.
Afb. 1. Sla. Voor het etiket: grond bespoten met 3/4 l chloor-IPC per ha (onkruidvrij).

Tabel 2.
Dosering chloor-IPC

Gemiddeld kropgewicht
sla

Afb. 2. Andijvie: onbehandeld
overdekt met muur).

(gewas

3/4 1
1 1/2 1
3
1
onbehandeld

79,6
63,9
54,6
96,6

andijvie
185,0
159,5
158,5
181,0

g
g
g
g

Hieruit blijkt dat sla tamelijk gevoelig is voor
chloor-IPC; zelfs de laagste dosering heeft in deze
proef nog enige groeiremming gegeven, terwijl bij
de grotere giften sprake is van ernstige beschadiging. Andijvie daarentegen blijkt minder gevoelig te zijn (afb. 3); de laagste dosering veroorzaakt geen groeiremming. De overige hoeveelheden chloor-IPC doen wel enige schade.
Invloed van cultuurmaatre gelen.
Bij verschillende gewassen wordt chloor-IPC toegepast na opkomst van het gewas of na het uitplanten. In verband hiermee is bij de proeven het
middel zowel voor als na het uitplanten toegepast. In tabel 3 zijn de resultaten samengevat van
een proef op sla zowel als op andijvie.
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Tabel 3.
Gemiddeld kropgewicht
dosering
chloor-IPC/ha

3/4 I
1 1/2 1
3
1
onbehandeld

Sla
vóór het
planten

na het
planten

103,7 g
100,0 g
107,3 g

79,6
63,9
54,6
96,6

g
g
g
g

Bij toepassing vóór het planten heeft het middel
zelfs in vrij hoge dosering noch bij sla noch bij
andijvie enige schade veroorzaakt. Bespuitingen
na het uitplanten daarentegen, zelfs in de kleinste
hoeveelheid chloor-IPC, hebben aan beide gewassen wel schade veroorzaakt. Ook hier blijkt weer,
dat sla gevoeliger voor het middel is dan andijvie.
Door middel van nabroezen met water kan evenwel de schadelijke werking enigszins worden
tegengegaan. Het blijft echter riskant om bij sla
of andijvie onder glas dit middel na het uitplanten
toe te passen.
Ten slotte is nog nagegaan of het inharken van

A . < ' * r ,•>..•

•w£y&*!:
Afb. 3. Andijvie. Voor het planten de grondbespoten
met 1 l chloor-IPC per ha (afb. 2 en 3 zijn van
dezelfde proef).

Andijvie
na het
vóór het
planten
planten
146,4
132,4
118,3
159,1

164.2 g
162.3 g
167,3 g

g
g
g
g

het middel voor het planten en het gebruik van
losse planten of planten in perspotten de groei
van het gewas kunnen beïnvloeden.
Zoals uit tabel 4 blijkt heeft het inharken van
chloor-IPC een enigszins ongunstige invloed gehad op de groei van de sla.

Tabel 4.
Stand van het gewas bij dosering 4 1 chloor-IPC ha.
(Naarmate het cijfer lager is, is de stand slechter.)
inharken
sla in perspot
losse slaplanten

5.7
1

. ,n[e}
inharken
6.4
2

onbehandeld
7
4.5

Uit deze tabel komt zeer duidelijk naar voren dat
losse planten veel ernstiger beschadigd worden
dan planten in perspotten. Deze waarnemingen
stemmen overeen met hetgeen bekend is over de
werkingswijze van chloor-IPC: dat voor een goede
herbicide werking het nl. noodzakelijk is dat het
middel via de wortels opgenomen wordt. In de
meeste gevallen echter is er van een contactwerking geen sprake. Om schade aan het cultuurgewas
te voorkomen is het daarom van het grootste belang om contact met de wortels te vermijden.
Cultuurmaatregelen als schoffelen, poten van losse
planten, veel water geven kort na het planten,
moeten daarom bij gebruik van chloor-IPC achterwege gelaten worden, daar het herbicide in zo'n
geval dieper in de grond komt en een slechtere
gewasstand veroorzaakt.
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Praklijkadvies.
Uit proeven en praktijkervaringen is gebleken dat
chloor-IPC als chemisch onkruidbestrijdingsmiddel bij de teelt onder glas van andijvie en sla in
perspotten goed is te gebruiken. Vlak voor het
planten, als de grond voldoende vochtig is en
plantklaar ligt, kan chloor-IPC worden toegediend. De dosering is afhankelijk van zowel de
grondsoort als het te verwachten onkruid. Op
zandgrond is 0,5—0,75 1, voor zavelgrond 0,75—
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1 1 en voor klei- en veengrond 1—2 1 per ha
nodig. Mocht er veel straatgras te verwachten zijn,
dan dient de hoogst aangegeven dosering te worden gebruikt. Er dient bij het planten op te
worden gelet, dat het bespoten grondlaagje geen
contact maakt met de wortels van het gewas.
Op zandgrond kan bij een platglasteelt neerslag
dat valt na de chloor-IPC-bespuiting doch voor
het afdekken met glas van de bakken, in het
beginstadium van de groei enige remming veroorzaken.

De bestrijding van meeldauw bij komkommers
L. Bravenboer en D a . Theune
bestreed. In de loop van de jaren echter
bleek Karathane in de praktijk niet altijd bevredigende resultaten te geven. Enerzijds was dit
het gevolg van het steeds ernstiger optreden van
de ziekte, anderzijds werd dit veroorzaakt, doordat
men in de meeste gevallen van stuifpoeder gebruik
maakte. In het algemeen werken spuitpoeders
beter dan stuifpoeders. Om na te gaan of dit ook
opgaat voor meeldauw werd de werking van het
stuif- en spuitpoeder van Karathane vergeleken.
De middelen werden 1 x per 10 dagen gebruikt
en vóór elke bestrijding werd op een monster van
30 bladeren het aantal vlekken veroorzaakt door
Erisyphe cichoracearum geteld om een indruk te
verkrijgen van de aantasting. Afbeelding 1 geeft
hiervan een overzicht, waaruit duidelijk blijkt dat
met het spuitpoeder een betere bestrijding dan
met het stuifpoeder wordt bereikt. Uit onderzoek
is verder gebleken dat dit ook geldt voor andere
middelen. Voor een doelmatige bestrijding zal
daarom na eventuele eerste behandelingen met een
stuifpoeder, na uitbreiding van de ziekte zeker
een spuitpoeder gebruikt moeten worden.

Inleiding.
Sinds 1955 heeft de komkommerteelt te kampen
met een toenemende meeldauwaantasting (afb. 4 ) .
Ongetwijfeld is de overgang van de teelt onder
platglas naar die onder staandglas van invloed
geweest op de uitbreiding van deze ziekte. Het
blijkt namelijk dat de schimmelsporen niet kiemen
in water. Bij platglasteelten kunnen vooral die
bladeren, welke tegen het glas zitten, gedurende
lange tijd nat zijn. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de schimmel dus sterk geremd. Hoewel
de luchtvochtigheid bij staandglas doorgaans zeer
hoog is, is het gewas toch niet werkelijk nat. Ook
kunnen de sporen zich slechts gedurende korte tijd
handhaven buiten de planten. Maar tegenwoordig
worden, door de intensivering van de komkommerteelt, gedurende het gehele jaar komkommers
aangetroffen op de bedrijven, zodat de schimmel steeds uitbreidingsmogelijkheden heeft.
Werking van de middelen tegen meeldauw.
In de periode vóór 1955 werd zonodig gebruik
gemaakt van zwavel om uitbreiding van meeldauw
tegen te gaan. Toen echter de schimmel steeds
ernstiger begon op te treden, bleek dit middel
niet voldoende werkzaam te zijn. Gelukkig bleek
uit proeven, dat het middel dinitro ( 1 - methyl
hepthyl)-fenyl crotonaat (o.a. Duphar Karathane,
Karathane-AA, Liro-Croton) afdoende de ziekte

Ook werd een onderzoek ingesteld naar de uitwerking van een tweetal nieuwe middelen dinitro
sec. butyl fenyl dimethyl acrylaat (Acricid) en
chinoxaline - 2, 3-trithiocarbonaat (Eradex). Het
aantrekkelijke van deze middelen zou, volgens
verkregen gegevens zijn dat ze behoudens tegen
meeldauw, ook effectief tegen spint kunnen wor-

Tabel 1. De invloed op de produktie bij toepassing van enkele meeldauwbestrijdingsmiddelen.

Behandeling
Karathane 0.1 % sp.p.
Karathane 0.05 Vo m.o.
Acricid 0.15 "/o sp.p.
No. 4964 0.025 %> sp.p.
Onbehandeld

aantal vruchten
per 36 planten
1066
1047
944
1066
635

aantal kg
per 36 planten
640
680
598
693
395

gem. vruchtgewicht
in kg
0,61
0,66
0,63
0,65
0,62
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den toegepast. Tot nu toe kon een gelijktijdige
spint- en meeldauwbestrijding alleen bereikt worden door gebruik van een combinatie van een fungicide tegen de meeldauw en een acaricide tegen
het spint. Bij een dergelijke combinatie is echter
de kans op fytotoxiciteit vrij groot. De middelen
Acricid en Eradex bleken beide eigenschappen in
meer of mindere mate te bezitten. Het laatstgenoemde werd echter spoedig vervangen door het
zuurstof-homoloog, omdat Eradex in sommige gevallen huidirritatie schijnt te veroorzaken. Het
nieuwe middel staat voorlopig onder no. 4964
geregistreerd. Bovendien werd de emulgeerbare
vorm van Karathane bij het onderzoek ingeschakeld. Een voordeel van deze mengolie is het ontbreken van een zichtbaar residu op het gewas.
Vooral in een winterteelt, wanneer elk bladgedeelte benut moet worden voor de assimilatie, is dit
een punt om rekening mee te houden. Met boven-

karathane 01V. sp.p.

aantal

karathane stp.
onbehandeld

vlekken per
30 bladeren

9/ 7

genoemde drie bestrijdingsmiddelen (Acricid,
Eradex en Karathane vloeibaar) werd een proef
genomen in een komkommerkasje. Als vergelijkingsmateriaal werd Karathane spuitpoeder gebruikt. De behandelingen werden 1 x per 10
dagen uitgevoerd en op een bladmonster werd
weer het aantal meeldauwvlekken geteld. De
resultaten ten aanzien van de meeldauwbestrijding
zijn samengevat in afbeelding 2. Hoewel de verschillen niet groot zijn, blijkt no. 4964 de beste
resultaten gegeven te hebben, terwijl Acricid over
het algemeen wat meer aantasting te zien geeft
dan de andere objecten. Uit deze gegevens blijkt
dus dat met het middel Karathane nog steeds
goede resultaten verkregen kunnen worden; de
werking van beide formuleringen is vrijwel gelijk
en de resultaten tegen meeldauw zijn zeker voldoende. De oorzaak van klachten uit de praktijk
over dit middel moet dan ook gezocht worden in

18/ 7

27/ 7
contrStedatum
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Afb. 1. Aantasting van
komkommers door meeldauw (Erisyphecichoracearum) na behandeling met
karathane spuit- en stuifpoeder.

aantal

karathane 0.1% sp.p.

vlekken per

karathane0.05°/o m.o.

36 bladeren

acricid

10

0.15%sp.p.

N U 9 6 4 0.025% sp.p.

5

10*

onbehandeld

_

/
\

10'

Afb. 2. Een vergelijking
van de aantastingvan komkommers door meeldauwbij
toepassing van enkele middelen.

10J

-10J

10'

10'

10
24/c 1/ B

H / 6 22/ 6

de manier van toepassing. Een belangrijk criterium
voor een goede meeldauwbestrijding is namelijk,
dat elk blad aan beide kanten goed geraakt wordt:
waar het fungicide niet terecht komt, vindt geen
bestrijding plaats. Verder is een regelmatige bestrijding nodig, ook al is de aantasting op een
bepaald moment gering. Dit blijkt zowel uit afbeelding 2 als uit afbeelding 3. In beide gevallen
is in de maand augustus de bestrijding éénmaal
achterwege gebleven, omdat slechts weinig meeldauw voorkwam. Duidelijk is de toename van de
ziekte te zien aan het einde van de maand.
Nevenwerking

10'

van de middelen.

De resultaten die met deze middelen tegen het
spint zijn bereikt, zijn weergegeven in afbeelding
3. Hieruit springt naar voren dat Acricid het enige
middel is, dat het spint op een voldoende laag
niveau heeft kunnen houden. De andere middelen

3/ ? 13/ 7

25/ 7 3/ 8

2U„

—|—
6/«

10'

18/Q
contrSledatum

hebben de spintpopulatie wel enigszins gedrukt,
maar van een bestrijding als zodanig is hierbij
geen sprake.
In de hier bovenbeschreven proef werden eveneens oogstgegevens verzameld. Tabel 1 geeft hiervan een overzicht. Hieruit blijkt dat bij gebruik
van het middel Acricid minder komkommers werden gesneden dan bij de andere bestrijdingsmiddelen. Bij sommige bespuitingen met dit middel werd
lichte beschadiging geconstateerd: er kwamen op
de bladeren witgekleurde vlekjes voor. Het is
mogelijk, dat ook de vruchtontwikkeling door dit
middel enigszins geleden heeft. Uit het gemiddelde vruchtgewicht blijkt, dat de sortering er niet
door beïnvloed werd. Bij toepassing van andere
middelen werden geen belangrijke opbrengstverschillen verkregen.
Uit de praktijk wordt wel eens melding gemaakt,
dat met magnesiumsulfaat goede resultaten te be157

aantal

karathane 0.1%> sp.p.

individuen/

karathaneO.Q50/o m.o.

36 bladeren

acricid

0.15%sp.p.

N!4964 0.025% sp.p.
onbehandeld

10 5 -I

10
Afb. 3. De bestrijding van
spint als nevenwerking van
enkele
meeldauwbestrijdingsmiddelen.

158

10/7 18/g

10/ 7 18/7

10/7 18/g

nodige voorzichtigheid gehanteerd worden.
Resumerend kan gezegd worden, dat meeldauw in
komkommers geen probleem behoeft te zijn bij
een zorgvuldige en regelmatige bestrijding. In het
beginstadium van de aantasting kan een stuifpoeder gebruikt worden, later is spuiten beslist
noodzakelijk. De acaricide-werking van sommige
nieuwe middelen is hierbij in bepaalde gevallen
een punt van betekenis.

reiken zijn bij de bestrijding van meeldauw in
komkommers. Hoewel bij proefnemingen is gebleken, dat dit inderdaad het geval kan zijn, is de
werking toch niet te vergelijken met de beproefde
fungiciden. Tevens is verschillende malen geconstateerd, dat vooral bij scherp, zonnig weer het
gevaar voor beschadiging van het gewas niet
denkbeeldig is. Hierom moet de combinatie van
magnesiumsulfaat met een fungicide met de
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Afb. 4. Meeldauw is eenbelangrijkekwaal in de komkommerteelt.
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De slateelt heeft de laatste tien jaar een revolutionaire
ontwikkeling ondergaan. Er wordt veel sla in de
winter geoogst en de koude sla oogst men veel vroeger
dan voorheen.
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ECONOMIE

De ontwikkeling van de glasslateelt in Nederland
in de laatste tien jaren
J. M. Jacobs
Het is niet overdreven om bij een beschouwing
over de slateelt in Nederland gedurende de laatste
tien jaar te spreken van een revolutionaire ontwikkeling. Daar is in de eerste plaats de omvang van
de veilingaanvoer die met 60 % is toegenomen
van 50.000 ton in 1952 tot 80.000 ton in 1961.
Dat de grootste toename heeft plaatsgevonden in
de slateelt onder glas blijkt wel, als we de „glasperiode" afzonderlijk beschouwen.
De produktie onder glas is ongeveer verdrievoudigd, en de toename van de aanvoer blijkt bijna
geheel voor rekening te komen van de elascultuur
(afb. 1).
In de eerste plaats is deze toename te danken
aan de uitbreiding van het areaal glas dat met
sla wordt beteeld. Dit is in dezelfde periode
ongeveer verdubbeld. De rest van de toename
moet worden toegeschreven aan de zeer grote
verbeteringen in de teelttechniek. Deze beide ontwikkelingen zijn ruwweg voor een even groot
aandeel in de produktiestijging verantwoordelijk.
Die verbeteringen zijn vele. Om er enkele te
noemen: nieuwe rassen, die door een beter aanpassingsvermogen aan de klimaatsomstandigheden
groter gewicht opleveren; geheel nieuwe inzichten
in de temperatuurbehoefte overdag en 's nachts;
betere opkweekmethoden; gebruik van perspotten;
andere wijze van water geven; betere bestrijding
van wit en smeul. Hierdoor is de slateelt ook op
grond, die voorheen als ongeschikt werd beschouwd, met succes mogelijk geworden. Daarnaast mogen we niet vergeten, dat zonder de
recente technische vindingen als lichte kassen,
oliestook, regenleiding e.d. deze nieuwe teeltmethoden niet mogelijk zouden zijn.

produktie
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xlOOO ton
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Afb. 1. Het produktieverloop van sla over de laatste
tien jaar in de „glasperiode" oktober tjm april en
totaal.
Om statische redenen is de glasperiode genomen van
1 oktober tot 1mei. De cijfershiervoor zijn nietgeheel
juist (er is nog wat vollegrondssla aangevoerd en er
ontbreekt wat glassla aan, die in mei wordt gesneden),
doch groot verschil kan de becijfering niet opleveren.
De gevonden tendenties zijn juist.
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Afb. 4. De verschuiving in de produktieperiode van
glassla.

okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

mrt.

apr
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De kans dat bij een zo grote produktie-toename de
prijs daalt, is lang niet denkbeeldig. Het blijkt
evenwel dat die daling bij de glassla met is
opgetreden. Zelfs als men enkele uitzonderlijk
gunstige jaren buiten beschouwing laat kan men
nog niet van een dalende tendens spreken (afb. 2 ) .
Deze min of meer ongebruikelijke gang van zaken
•„ x - , . ~ - L i ~ . . ~ ~ -.'t- Aa

c^^Ar

f n p i ï p n n m p n v r a a c r n\~>

el 2. Invoer in Engeland x 1000 kg.
Nederland
november
dece nber
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uit Z.-Europa
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attacks crops in the open. Most of the damage is done in wintertime in heated
glasshouses. If centipedes are present in great numbers in tomatoes, all the young
roots emerging from the soil blocks will be found to be damaged. Then prefer soil
with an open structure whilst the optimum temperature for development is
about 16° C.
All measures promoting a quick root development after planting may decrease the
damage. Breaking up the soil hinders their movement. Steam sterilising has not
proved satisfactory. Parathion and lindane have been found to be the most effective
insecticides. Tomato roots may, however, be found to be somewhat damaged after
treatment with these two chemicals (fig. 2 and 3 ) .
Legenda of the figures
Fig. 1. The garden centipede.
Fig. 2. Tomato plant showing underside of soil block. Root growth has been retarded by the
use of lindane, however sound roots emerge from the sides of the block.
Fig. 3. Tomato plant showing underside of soil block. Roots have developed normally.

ONKRUIDBESTRIJDING BIJ ANDIJVIE E N SLA ONDER GLAS (pag. 151)
E R A D I C A T I O N OF WEEDS I N ENDIVE A N D LETTUCE CROPS G R O W N UNDER GLASS
W . den Boer
Chickweed (Stellaria media) is one of the main weeds in glasshouses where lettuce
and endive are grown during the winter season. This weed is extremely sensitive to
chloorpropham. The dosage of 4-6 litres per hectare recommended for outdoor use, has
proved to be excessive under glass. Investigation showed that half a litre per hectare
is sufficient to control chickweed. Raking the preparation into the soil gave no
improvement and had the disadvantage of retarding the growth of the crops,
particularly in the case of lettuce planted without soilblocks.
Chloorpropham sprayed over the crop reduces the yield even when small amounts are
used.
Legenda of the figures
Fig. 1. Lettuce. The soil in front of the label was treated with 3/4 1. chloorpropham per
hectare and is free of weeds. The soil behind the label was untreated.
Fig. 2. Endive, untreated. Crop is covered by chickweed.
Fig. 3. Endive. Before planting, the soil was treated with 1 litre chloorpropham per hectare.
Figs. 2 & 3 of the same test.
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DE BESTRIJDING V A N MEELDAUW BIJ KOMKOMMERS (pag. 155)
CONTROL OF POWDERY MILDEW IN CUCUMBERS
L. Bravenboer and D a . Theune.
The trend indevelopment from Dutch lights to houses in cucumber growing and the
intensification of this crop has resulted in a considerable increase in powdery mildew
(Erisyphe cichoracearum) since 1955. Generally speaking, spraying gave better
results than dusting in controlling this disease (see fig. 4 ) . Karathane, No. 4964 and
Acricid were used. The two latter ones were said to be effective against red spider.
Karathane and No. 4964 gave the best results against mildew (fig. 1).
Acricid is the only preparation capable of keeping red spider at a satisfactorily low
level (fig. 2) however some reduction in crop yield was noted (Table 1).
Legenda of the figures
Fig. 1. Mildew (Erisyphe cichoracearum) on cucumbers after treatment with Karathane spray
and dusting powder.
Fig. 2. Comparison of mildew on cucumbers treated with various preparations.
Fig. 3. Combatting red spider, an ancillary effect of certain anti-mildew preparations.
Fig. 4. Mildew is a formidable enemy in the growing of cucumbers.
Table 1. Influence on crop as a result of the use of certain anti-mildew preparations.
APPARATUUR VOOR BEREIDING EN DOSERING V A N C 0 2 (pag. 169)
APPARATUS FOR THE PREPARATION A N D DOSAGE OF CO2
N . van Berkel and D. Bakker
The article deals with the apparatus employed for the preparation and dosage of
CO2 in nurseries. The most important demand to be placed on equipment is that
combustion shall be complete. Failure in this respect will involve the risk of serious
damage to the crop. The main sources of CO2 in this application are paraffin (see
fig. 1 and 2), propane, and pure CO2 gas (see fig. 3). In principle all liquid and
gaseous hydrocarbons are suitable for the purpose provided that they do not contain
too much sulpher (0.05 % maximum). In most cases paraffin Vaporizers will be found
to be the cheapest in operation, followed by propane and lastly (and most expensive)
CO2 in cilinders.
Legenda of the figures
Fig. 1. Paraffin vaporizers amid a lettuce crop.
Fig. 2. Apparatus for applying CO2.
Fig. 3. Fitting a convector stove for the application of CO2.
AUTOMATISCHE KASLUCHTING (pag. 173)
AUTOMATIC VENTILATION OF GLASSHOUSES
D. Bakker
There is ever-increasing interest in automatic ventilation systems for glasshouses.
An up to date installation may be expected to provide ventilation both as a result
of temperature changes and humidity. In practise, only two methods can be recommended, viz.
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(a) "floating" control employing time modulation, which system provides satisfactorily constant temperature in the house,
(b) "Proportional" control, in which the corrections applied are proportionate to
the temperature variation in the house.
Generally speaking, this system is the most suitable.
Regulation can be achieved by pneumatic or electric apparatus, both of which are
satisfactory in operation. Care must, however, be taken to see that the structure of
the houses is not jeopardized.
Legenda of the figures
Fig. 1. Relationship between temperature and the position of mixing valves and ventilating
windows.
Fig. 2. Pressure cylinders for operating windows (pneumatic system).
Fig. 3. Mechanical portion of electrical ventilation system. Operated from the switch panel,
this causes the tube to rotate.
DE ONTWIKKELING V A N DE GLASSLATEELT I N NEDERLAND
I N DE LAATSTE TIEN JAREN (pag. 179)
THE DEVELOPMENT OF LETTUCE CROPS I N THE PERIOD 1952-1962
J. M. Jacobs
The cultivation of lettuce under glass has undergone a spectacular development
during the last decade: production has trebled, the quality and weight per head has
risen appreciably and there has been a clear switch in the period of availability
from the Spring to the Autumn and Winter. All these factors have become possible
through the expansion of the glasshouses acreage, the introduction of new varieties
and significant improvements in growing techniques.
The increasing demand for lettuce on foreign markets following rising prosperity,
coupled with the slowness in improving growing methods in the countries of
Southern Europe has meant a maintenance of prices in spite of the larger quantities
of lettuce which have become available.
Holland's share of the West German market for glasshouse lettuce can be substantially increased. In the British Isles, Dutch lettuce already reigns supreme and
the only possibility for increasing sales on that market lies in an increase in the
consumption of lettuce by the British people.
Continuous improvements in growing methods, and particularly the use of CO2,
warrant every expectation of further favourable development.
Legenda of the figures
Fig. 1. Progress of lettuce crops during the past ten years. The figures show (a) the glasshouseperiod (October to April) and (b) total crop.
For reasons of statistics, the glasshouse period is reckoned to be October 1st to May 1st.
The figures are not exactly accurate in as much as they include some open-ground
lettuce and do not take account of glasshouse lettuce harvested during the month
of May. The difference is, however, not significant and the trends indicated are correct.
Average price of lettuce during the period in which glasshouse crops are marketed.
Fig. 2
Export of lettuce to the main export markets during the last decade.
Fig. 3
Shift in the cropping period for glasshouse lettuce.
Fie. 4
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