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1971
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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS
te
NAALDWIJK

De inhoud van dit verslag is niet voor publikatiedoeleinden bedoeld.
In voorkomende gevallen is het noodzakelijk contact op tenemen met
de afdeling publiciteit van het Proefstation.
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Project A2
DE WATERHUISHOUDING VAN KASGEUASSEN

R*de Graaf, 3. Keijzer en
C,3,u,d.Post

Aansluitend op het onderzoek van 1970,is opnieuw bij tomaten de invloed
van besmetting met tomatenmozaiëkvirus op hetwaterverbruik nagegaan.In
het voorgaande jaar vond de besmetting drie weken na het uitpoten plaats;
dit jaar drie weken na het zaaien in het kiemplantstadium. Op 1december
werd daartoe een aantal planten :
a0
kunstmatig besmet met tomatemozaiëkvirus (TMV)
b.
kunstmatig besmet met een verzwakte stam van het virus (TMV-zwak)
c.
virusvrijgehouden.
De planten werden 28 januari gepoot in containers van 70liter. Het
waterverbruik van deplanten werd wekelijks gemeten. Het gemiddelde
per plant per dag is in onderstaande tabel weergegeven.

m\i
TMV-zwak
Onbehandeld

28 januari -19
0,36 1
0,42 1
0,43 1

maart

28 januari0,68 1
0,70 1
0,72 1

7 mei

De verschillen in waterverbruik tussen TMl/en de beide andere behandelingen waren in de eerste zeven weken na het poten betrouwbaar, daarna
werden zekleiner en onbetrouwbaar.
De met TRI/besmette planten ontwikkelden zich duidelijk trager.Er
ontstond een betrouwbaar verschil in lengte van 10à 15cm tenopzichte van de onbehandelde planten. Demet TMV-zwak besmette planten
bleven ook wat achter ingroei.
Het verminderde waterverbruik zal voor een belangrijk deel veroorzaakt
zijn doordat de besmette planten kleiner waren. In hoeverre de virusbesmetting zelf het waterverbruik afremde kon niet worden vastgesteld,
l/ijfen een halve week nâ het uitpoten (9maart)werden alle planten
kunstmatig besmet met TMl/.l/andeze besmetting werd bijgeen derplanten een reactie waargenomen. Opvallend is echter dat na deze tweede
besmetting de verschillen in waterverbruik duidelijk minder werden,maar
dit kan op toeval berusten.
In de drie lysimeters die in 1970 zijn geïnstalleerd, werden achtereenvolgens drie gewassen geteeld :üJintersla,late stobktomaten enherfstkomkommers. l/oorde slateelt werden de lysimeters doorgespoeld met water
van de drie toegepaste samenstellingen (zie intern verslag 1970). Zowel
tijdens het doorspoelen alswekelijks gedurende de teeltwerden gegevens
over de water- en zoutbal^ns verzameld. De bewerking van deze gegevens
- in samenwerking met het I.Clil.— is nog nietafgerond,.
Plannen voor 1972
De proefopstelling met de 70liter-containers wordt opgeruimd. Een
nieuwe opstelling met lysimeterbakken wordt voorbereid. Hierin zal
gedurende een aantal jaren onderzoek worden verricht over de samenhang
van de verdamping met het kasklimaat,(energie-balans). Zo mogelijk
zullen ook andere factoren,die de evaporatie van degrond endetranspiratie van de plant kunnen beïnvloeden, in het onderzoek worden opgenomen» Over het al of niet voortzetten van het onderzoek met de drie
lysimeters die in samenwerking met het I.C.W.zijn opgesteld, zal
nader worden beslist.
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Project A3
METHODEN V/ANWATERl/ERSTREKKING IN KASSEN
R. de Graaf
Bijtomaten zijn in een stookteelt voor een tweede maal de volgende
gietsystemen met elkaar vergeleken :
a. Druppelbevloeiïng (Uolmatic)
b. Beregening door middel van een laagliggende regenleiding met een
smal sproeibereik (Strookberegening)
c. Beregening door middel van een normale regenleiding.
Hieraan isnog ee
ing°~waarbijpla
die geplaatst war
de derde tros,we
zede kasgrond ko
oen op 20 januari
stonden er duidel
handelingen. Dep
ook de zetting wa
Er ontstond eeng
met de normale be
vormden kleinere
en de druppelbevl
pelbevloeiïng een
alle systemen was
als in de proefg
bijde planten me
ring en de druppe
in plastic potten
tot zeer goed gew
Het opbrengstverl

n vierde object to
nten werden geteel
en op wit plastic
rden de planten na
nden doorwortelen.
gepoot. Reeds enk
ijke verschillen i
lanten geteeld in
s beter en sneller
roter en zwaarder
regening gaven de
trossen.'Dé gewaso
oeiïng lag tussen
wat zwaardere pla
de eerste tros ni
enomen in 1970,wa
tde normale bereg
Ibevloeiïng,metu
werd geteeld. De
eest.
oop is in ondersta

egevoegd~"ook met druppelbevloeid in witte plastic potten ( $ 14cm),
folie. Later,na de zetting van
ast hetplastic folie gezet, zodat
De planten van het ras Extasewereledagen na het uitplanten ontn gewasgroei tussen de vierbeplasticpotten bloeiden beter en
dan bijdeandere gietsystemen»
gewas, dat sterk krulde.De planten
traagste ontwikkeling tezien en
ntwikkeling bijdeRtrnnkbßrnne>ning
deze uiterstenin.Wél gaf de drupntdan de strookberegening. Bij
etvoor de volle 100^gezet.Evens de zetting van de eerste tros
ening beter dan bijdestrookberegeitzondering van het gedeelte,dat
kwaliteit van de vruchten isgoed
ande tabel weergegeven.

Opbrengst
Mormale beregening
Strookberegening
Druppelbevloeiing
Druppelbevloeiïng in
plastic pot
Reeds op 30april gaven de behandelingen met druppelbevloeiïng een zeer
betrouwbaar hogere opbrBngst dan de beide beregeningsmethoden (P<_0,01).
Op 28mei - 30 junien 12augustus waren alle onderlinge verschillen
zeer betrouwbaar (P ^ 0 , 0 l ) o Speciale attentie verdient deopmerkelijk hogere opbrengst gedurende de gehele oogstperiode van de planten
cateeld in plasticpotten in vergelijking met de drie andere systemen.
Bijde nerfstkomkommers zijn de volgende gietsystemen met elkaar vergeleken :
a» Normale beregening
b. Strookberegening
c. Drup pelbevloeiïng<>
Normaleb eregening wil zeggen :per rijkomkcmmerplanten één regenleiding
op circa 35 cm hoogte met steeldoppen op een afstand van 1,50 m en een
breed spr oeipatroon. Als strookberegening werd een normale (28mm 0)
p „ v »c o - b u isgebruikt met steeldoppen op een afstand van 50 cm,dieop
degrond lag en een smal sproeipatroon gaf.

- 6Als druppelbeuloeiïng werd Volmatic gebruikt; bij elke plant werd
met twee slangetjes gedruppeld.
Deplanten werden gepoot op 20 juli; het raswas Briljant.
De opbrengstgegeuens zijn in bijgaande tabel samengevat.

Opbrengst

Normale beregening
Strookberegening
Druppelbeuloeiïng

t/m 10 oktober
gram
aantal
p/plant p/plant
5.777
5.949
5.604

10,0
10,4
9,6

gemid.
uruchtgew. ing
558
567
'570

t/m 12nouember
gram
aantal
p/plant p/plant
8.269
8.081
7.478

14,6
14,3
12,8

De teelt uerliep niet ideaal,uooral tengeuolge uan degrote hinder uan
witte ulieg. Na een ongeveer gelijke start kwam de strookberegening tot
begin oktober uoor in aantal en totaal gewicht uan de vruchten. Later
haalde de normale beregening deze achterstand in.Druppelbeuloeiïng
bleef achter in opbrengst.
Plannen 1972
Bij tomaat zullen in een stookteelt de uolgende gietsystemen metelkaar worden vergeleken :
a.
b.
c.
d.

Gietdarm
16mm - Buis
Strookberegening
Druppelbeuloeiïng (Uolmatic).

Per gietsysteem zal de "normale" behoefte aan water worden gegeuen
en ^2 maal deze hoeueelheid. Daarnaast zal erworden gewerkt met twee
verschillende mestconcentraties. Teuens zal bijelke behandeling de
helft uan de planten in plastic potten worden geteeld.

gemid.
vruchtgew. ing
536
532
551
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Project A5
CHEMISCH GRONDONDERZOEK VOOR GLASTEELTEN
,3.van den Ende,C. Sonneveld,
P.A. den Dekker en P. Koornneef
a.

Analysemethodieken

De automatisering van colorimetrische bepalingen bijhet routine grondonderzoek uerd voortgezet. Als derde werd de ijzerbepaling geautomatiseerd.
De apparatuur onderging uitbreiding en verbetering, terwijl de bediening
werd vereenvoudigd. Een colorimetrische chloridebepaling, geschikt voor
deze apparatuur,werd ontwikkeld en ingevoerd. Hierdoor wordt veel tijdwinst verkregen en voorts is aanzienlijk minder extract nodig dan voor
de gebruikelijke titrimetrischemethode.
Een fluorbepaling in grond-, gewas-en watermonsters met behulp van een
ionspecifieke elektrode,werd beproefd. De op zich eenvoudig uit te
voeren metingen blijken zeer tijdrovend te zijn in verband met lange
insteltijden van de elektrode. Bijuitwisseling van monsters met andere
laboratoria werd evenwel een goede overeenstemming gevonden. Naar passende extractiemethoden voor grond en gewas wordt nog onderzoek verricht.
Met de atoomabsorptiespectrofotometer werd getracht de spoorelementen
molybdeen, zink en koper te bepalen. Er werden veel meer moeilijkheden
ondervonden dan bijde atomaire mangaanbepaling,waarmee vorig jaar werd
gestart. Bijmolybdeen zijn het de zeer lage gehalten en bijkoper en
zink de zuiverheid van glaswerk, chemicaliën en dergelijke diede
moeilijkheden veroorzaken. Aan de laboratoriumoutillage in het algemeen
zijn bijdergelijke bepalingen hoge eisen testellen. Het onderzoek
wordt voortgezet.
tuinturf
Voor drie verschillende veensoorten (turfstrooiselVen bolster)is nagegaan
of bijde bepaling van het A-cijfer bijpF 1,5 de uitkomst wordt beïnvloed door demet materiaal gevulde meetringen gedurende 3- 6cf9dagen
op de pF-bak teplaatsen. De verschillen tussen de bijdeze tijdsuren
gevonden A-cijfers (gemiddeld respectievelijk 485 -480 en 478)waren
niet betrouwbaar.
b.

Fysische eigenschappen van kunstmatige qroeimedia

Het volumegewicht en het A-cijfer bijpF 1,5 van een aantal kunstmatige
Produkten, die worden gebruikt voor bijmenging in potgronden, werden
bepaald. De bepalingen werden uitgevoerd met de daarvoor gebruikelijke
ringen, die gevuld werden bijeen druk van 0,1 of 0,5 kg per cm^.In
tabel 1zijn de resultaten weergegeven.
Volumegewicht
A-ciriferpF 1,5
Produkt
0,5 kg
0,5 kg
0,1 kg
0,1 kg
Perlite
13,3
288
12,9
284
Styromul
109
1,0
123
1,1
Vermiculite
21,4
232
211
27,4
Hortibel
9,6
44
42
12,2
Steenwol
135
21,0
26,1
94
Baystrat
3,3
168
201
5,0
Het
volumegewicht
(g
per
100
ml)
en
het
A-cijfer
bij
Tabel
pF 1,5 van verschillende kunstmatige produkten.
Zoals blijkt,loopt zowel het volumegewicht als het A-cijfer van deverschillende produkten sterk uiteen. Bijsommige produkten heeft ook de
druk waarbijde ringen werden gevuld, invloed op deuitkomst.

Plannen voor 1972
De onderzoekingen die rationalisering enautomatisering van chemische
bepalingen tot doel hebben,worden voortgezet.
Deatqomabsorptiespectrofotometer zal verder dienstbaar morden gemaakt
voor het bepalen van spoorelementen.
Kali- en nitraatelektroden zullen op hun gebruiksmogelijkheden worden
getoetst.
Ten behoeve van hetchemisch onderzoek van porgronden en teeltsubtraten
zal een extractiemethode op basis van volumeverhoudingen worden beproefd.
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WAARDERING VAN ANALYSECIOFERS VERKREGEf
VOOR TEELTEN ONDER GLAS
a.

BIJ CHEF!ISCH GRONDONDERZOEK
,3.P.I\I.L.Roorda van Eysinga

Sla

Op drie bedrijven waar
deden denken aan magnes
genomen met de behandel
+ zwavelzure kali enk
De verschillen in opbre
Kalksalpeter gaf steeds
proefvelden gaf kalisal
+ zwavelzure kali4,4$
opbrengstdaling van 2,9
verwerking wiskundig be

vorig seizoen bijsla verschij
iumgebrek, zijn in het seizoen
ingen :Kalksalpeter -kalisal
alksalpeter +kieseriet (steed
ngst waren per proef nietwisk
de hoogste opbrengst.Gemidde
peter een 2,8$ opbrengstdaling
opbrengstdaling en kalisalpete
$. Deze verschillen waren bij
trouwbaar.

In een nieuwe kas opop
gespoten duinzandgrond (Madepo
geteeld cv.Deci-Minor-,
bijvier fosfaattrappen, gege
superfosfaat (fluorhoud end)en fosforzure voederkalk
s volgt:
De opbrengsten waren al

nselen optraden,die
1970-1971 proeven
peter - kalisalpeter
s 2$ kg Nperare).
undig betrouwbaar.
ld over alle
, kalisalpeter
r +kieseriet een
gemeenschappelijke
lder)werd wintersla
ven als tripel(fluorarm).

Gemiddeld kropgewicht in grammen per stuk
Meststofgift in
kg per are
0
10
20
40

Tripelsuperfosfaat
115
134
136
133

Fosforzure
voederkalk
117
131
127
133

Het weglaten van de fosfaatbemesting gaf een lagere opbrengst (P\0,01).
Het verschil tussen demeststoffen was nietwiskundig betrouwbaar.
Tomaat
In een kas op rivierklei in de Bommelerwaard, waarin vorig jaar bij
tomaten ernstig magnesiumgebrek optrad,werd in een proef de bestrijding
van dit gebrek bestudeerd. De grond, 1$CaCO en 13$lutum, had bij
aanleg van het proefveld als voedingsniveau :N-water 1,9 ; K-water8,7;
Mg-water 1,2 enMg-NaCl 325.De proef omvatte de volgende behandelingen :
wél of geen kieseriet; normaal en extra kali; stikstof alleen vooraf
ofgedeeltelijk ook als overbemesting.
Er trad op sommige veldjes ernstige chlorose op.Weinig magnesiumgebrek kwam voor op het object waar geen extra kali was gegeven,
waar kieseriet was gemest en de stikstof gedeeltelijk vooraf en
gedeeltelijk als overbemesting wasgegeven.
In onderstaande tabel wordt de opbrengst in kg perplant weergegeven.
Zwavelzure
kali kg/are
20
20
50
50

Kieseriet Vooraf
kg per are 3 Q.^ K A S
0
20
0
20

ätiKsfotüemestinq
Vooraf +overbemesting
10kg KAS 3x3kg

4,38
4,60
4,33
4,43

4,89
4,59
4,49
4,87
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Wiskundige verwerking sAlleen het overbemesten metstikstof gaf
vergeleken metalle stikstof vooraf een
betrouwbaar (P =0j,04)hogere opbrengst.
De kwaliteit vande vruchten was goed (gemiddeld 97^eerste soort).
Kieseriet gaf een geringe verbetering,nog geen 2%die wiskundig
zeer betrouwbaar was ( P < " 0 P 0 1 ) O
Conclusie §doer kieseriet tegeven9 niet teveelkali temesten
endestikstof gedeeltelijk als overbemesting tegeven> kan magnesiumgebrek in ernstige vorm worden voorkomen0 Magnesiumgebrek heeft
weinig invloed opde opbrengst0
o»

Aardbei

Een kalibemestingsproef (bemesting vande kasgrond)met glasaardbei
cv* Red Gauntlet5 werd uitgevoerd op een kali-arms rivierkleigrond
(K-water 2,1 j KHC1 16) e De kalitrappen hadden geen duidelijke
invloed op de stand van het gewas0 Een smaakproef9 uitgevoerd op
het Sprenger Instituut,leverde evenmin verschillen op 0 De opbrengsten waren ais volgt :
_
Opbrengst in kg perm
zwavelzure kali perare
10
20
40
4„70
4,80 4.66
4.53
Bijwiskundigeverwerking werd voor hetlineaire K-e
gevonden« De conclusie uitdeze en eerder genomen p
onder normale omstandigheden de bemesting wanaardb
met kali achterwege kantïlijven0

ffectP s0,13
roeven isdat
eien onder glas

Op rivierkleigrond werd een proef uitgevoerd waarbi
en wel engeen overbemesting met stikstof werden ve
watergiften §100- 200 en 300mm inde periode maa
toegediend via bewlosiïngsslangen? gaven verschille
het gewas en opbrengst (zie tabel) 0 Hetwel ofniet
stikstof had geen invloed opde stand van het gewas

3 watergiften
rgeleken.De
rt t/m mei en
n instand van
overbemesten met
ofde produktie.

leedesoort (kleine vruchten)

Opbrengst inkg perm en percentage
Waterqift

I00

200

300

Opbrengst
2de soort

4,59
37,6

4,64
34,7

4,68
32,6

roroin 100dag en
2
kg perm
%

De conclusie uitdeze proef isdat een royale vochtvoorziening
bijglasaardbeien vangrote betekenis is 0 Grotere vruchten betekenen
minder plukkosten en betere kwaliteit» Hetniet reageren op
destikstofbemesting ondersteunt demening dat N-water 2a 3optimaal iso

Op hetmeerjarige stikstof- enkaliproefveld onder glas, in gebruik
voor de bestudering van Freesiabemesting, isals tussen teelt scherpe
paprika cvc Spaanse Lange Rode,verbouwd»
Hetgewas op de veldjes zonder stikstof was licht van kleur en bleef
achter in ontwikkeling; ook de opbrengst werd hierdoor duidelijk beïnvloed (verschil met overige objecten wiskundig zeer betrouwbaar
P<0,01),

Opbrengst aan scherpe paprika's bijverschillende stikstofniveaus
N-water bijeinde oogst
1,5 2,2
9,7
Dpbrêngst"în~kg"p8r~arl~"~344™~~397"~'""388"°°"

22
°395"

De kalitrappen gaven geen duidelijke verschillen injgroei.
Opbrengst scherpe paprika's bijverschillende kaliniveaus
^K-water bijeinde oogst

5,0

17

27

60

ÖpbOTngst~ïl7kg~pêr~ari~~~"4Ö6~~~~388^
Bijwiskundige verwerking was hetlineaire K-effect bijna betrouwbaar (P s OJJOÖ), Conclusie : op grond van deze eneproef zou voor
scherpe paprika een normaal stikstofniveau (N-water 5à 10)en
een laag kaliniveau (K-water omstresks 5)moeten worden aangehouden.

e.

Freesia

Twee variëteiten van Freesia,Mozart en Golden Yellow,de
laatste nog in twoematen îknollen enkralen,werden geteeld op
eenmeerjarig stikstof»» enkalibemestingsproefveldo Het gehalte
indegrond,gemiddeld over hetseizoen,liep indestikstofproef opde verschillende objecten uiteen van N-uiater1,4 tot
W-water 24;voor dekaliproef van K«water 4,2 totK-water 86,
Duidelijke verschillen in groei enproduktie aan bloemen werden
nietwaargenomen^ De kwaliteit van de bloemen (het vaasleven)
werd door stikstof ongunstig beïnvloede Deze invloed werd alleen
waargenomen indien een conserveringsmiddel aan hetwater in
de vaas was toegevoegd» De produktie aan bloeibare kralen nam
toe bijmeer stikstof« Kali had geen duidelijke invloed opde
produktie aan kralenf de invloed op het vaasleven werd nog
niet bestudeerde
In twee nieuwe kassen op opgespoten duinzandgrond (Madepolder)
werden bemestingsproeven uitgevoerd met twee fosfaatmeststoffen,
teweten sdubbelsuperfosfaat (fluorhoudend)en fosforzure voederkalk (fluor-arm)o
Eén proef met cv« SnouiQueen,gaf geen betrouwbare verschillen
in stand, ontwikkeling, bloemproduktie enz» Indeandere proef,
met evo Apollo,was er verschil in totale bladlengte en fluoraantastingscijfer ( aantal cm aangetaste bladrand x1o000)
s
totale bladlengte
Deinvloed van twee fosfaatmeststoffen op enkelekenmerken van
Freesia,cv» Apollo»
Geen fosfaat

Totale bladlengte incm
per plant
F-aantastingseijfer

514
5,,7

Dubbel superfosfaat
20 kq p/are

477
13,1

Fosfiorzure
voedierkalk
20ki q p/are

491
6,6

Het verschil tussen dubbelsuperfosfaat ende overige behandelingen
was voor de totale bladlengte wiskundig bijna betrouwbaar (P = 0,08);
voor hetaantastingscijfer zeer betrouwbaar (P<f0,01) 0
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De conclusie uit deze proeven is dat Freesia niet of zeer zwak
reageert opde fosfaatbemesting. Ook op zeer arme grond is
slechts een geringe fosfaatbemesting nodig en zijn zware giften van
fluorhoudendemeststoffen beslist af teraden.
Planner» v/oor 1972
Aardbei :aanleg en uitvoering van enkele proefvelden ter
bestudering van de invloed van kali en fosfaatop
opbrengst enkwaliteit.
Freesia :voortzetting van eenmeerjarig stikstof- enkaü proefveld.Bepaling van bloemkwaliteit (vaasieven)
onder invloed van de bemesting.
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Project A8
DE NADELIGE INVLOED VAN ZOUTEN BID KASTEELTEN
CSonneveld en
3. van den Ende
Het onderzoek naar de nadelige invloed van zout gietwater bij
kasteelten in de faktorenproef,die enkele jaren geleden isopgezet,is ook dit jaar voortgezet. In 1971 zijn radijs,spinazie,
komkommer en boon geteeld.
Bijde radijs was de opbrengstreductie tengevolge van toediening
van 500 mg keukenzout of 670 mg totaal-zout per liter ongeveer 5%.
Radijs blijkt dus niet bijzonder zoutgevoelig tezijn.
De spinazie,die gelijktijdig met de radijs in de proef werd geteeld
vertoonde geheel geen opbrengstverschillen.
In verband met de grote zoutgevoeligheid van komkommer werd de
zoutconcentratie van het gietujaterbijditgewas verlaagd. Inplaats
van 0-670 en 1„340mg zoutenmengsel en 0-500 en 1.000 mgkeukenzout werden nu de volgende hoeveelheden gedoseerd :
Zoutenmengsel 0-335 en 670 mg per liter
Keukenzout
0- 250 en 500mg per liter
In de tabel is een overzicht gegeven van de resultaten van dekomkommerteelt.

Keukenzout
0
250
500
Gemi ddeld
TaïïeT"

Zoutenmengsel
0
335
20,5
15,3
16,4
14,7
17,0
18,0
16,3

Gemiddeld
670
16,4
15,6
14,6
15,4

18,6
15,7
15,4
16,6

De opbrengst van de komkommers in kg perplant.

Zoals blijkt isdeoogstreductie tengevolge van toediening van 670mg
van he t zoutenmengsel ongeveer gelijk aan die tengevolge van toediening
van 50 0 mg keukenzout per liter.De opbrengstvermindering tengevolge
van to ediening van deze zouthoeveelheden is ongeveer 15%.Dit
stemt vrijgoed overeen met de resultaten verkregen in 1968 bijkomkommer.
Voorts bleek ook dewatergift de opbrengst tehebben beïnvloed.
Bijde grotere watergift werd 18%meeropbrengst verkregen dan bijde
'normal ewatergift.
De res uitaten van de bonen,die in deproef werden geteeld warBn bij
hetse hrijven van dit verslag nog niet verwerkt.
In een andere proef werd de specifieke gevoeligheid van tomaat voor
bepaal de ionen nagegaan. In betonnen bakken van ongeveer 125 liter
inhoud werden tomtaten geteeld, die werden begoten met verschillende
zout-o plossingen. De volgende zouten werden vergeleken : NaClCaCl - MgCl - NaNo^ -Na2S0 en NaHCO .De binaire zouten
werden opgenomen in concentraties
van 12-jen 25mmol per liter
ende tertiaire in concentraties ven 8V 3 en 16^/3 mmol per liter,
De res uitaten van deze proef moeten nog worden verwerkt»
Plannen voor 1972
Het onderzoek naar de invloed van zout gietwater bijkasteelten in
de faktorenproef wordt voortgezet met spinazüe en paprika als proefgewassen»
In de proef waarin de specifieke gevoeligheid van gewassen voor
bepaalde ionen wordt nagegaan, zullen sla en tomaat worden geteelde
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VERHOUDING EN CONCENTRATIE VAN VOEDINGSELEMENTEN IN HET BEVLOEIIhiGSIdATER bi:iKASTEELTEN
C.Sonneveld en
H,JoKoenen
Bijeen aantal kwekers werd dit jaar evenals in voorgaande jaren
deconcentratiemeter geijkto In totaalwerden 33aanvragen behandeld.
Door middel van standaardoplossingen werd nagegaan of deconcentratiemeters afweken van de waarden waarop werd getoetst« Inde tabel
zijn de gevonden resultaten opgenomen»
Aantal
geijkt

Merk
Elmeco
Van derMarck
van Vliet
Diversen
Totaal
Tabel

20
4
7
2
33

Aantal
afwijkend

2
2
7
1
12

Resultaten van degeijkte concentratiemeters

Zoals blijkt wijkt ongeveer 35$van deconcentratiemeters vrijsterk
af van dewaarden waarop werd geijkt.Er is echter een belangrijk
verschil tussen demerken aanwezig.
Voorts werden in hetafgelopen jaarweer verschillende meststoffen
getoetst op hun bruikbaarheid voor toediening via de regenleiding»
Plannen voor 1972.
Inde praktijk worden momenteel nieuwe systemen van watergeven toegepast (zie project A3)o
Daarom zal aandacht worden besteed aan het bijmesten bijdeze
verschillende methoden van watergeven.
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Project A11
DE INVLOED VAN GRONDONTSMETTING OPDE CHEMISCHE- EN FYSISCHE TOESTAND
VAN KASGRONDEN
Co Sonneveld
a

°

Manqaanopname van sla

In een pottenproef werd de invloed van bekalken en stomen van degrond op
demangaanopname van sla nagegaan. Tevens werden in hetgewas de gehalten
aan ijzer enaluminium bepaald« De gebruikte grond inde potten was kleiveen0 Inde tabel zijn de gehalten aan mangaan,ijzer en aluminium opgenomen,,
d0 p 0 m.
Stomen

DH

Niet

4,6
5,0
5,7

Wel

4,8
4,9
5,4

Tabel

in hetq

ewas

Fe

Al

165
90
57

641
447
696

591
410
550

551
418
374

1o1l9

1.178
1„160
671

m

903
619

De gehalten aan mangaan,ijzer enaluminium van hetgewas
(depc.mo van de droge stof,).

Zoals blijkt,isnaast hetbekalken van degrond vooral hetstomen van grote
invloed geweest op demangaanopname» Voorts werd de opname van ijzer
enaluminium door hetstomen van degrond bevorderd, vooral bijde lage
pH»waarden»
D

°

Stomen en pasteuriseren

In een pottenproef werd bijdrie grondsoorten de invloed van stomen
op degroei en ontwikkeling van sla nagegaan. Vergeleken werden stomen,
pasteurisatie bij70°C en onbehandeld» Als grondsoorten werden klei,
veen en een potgrondmengsel opgenomen. Inde onderstaande tabel zijn
dekropgewichten en het mangaangehalte van hetgewasweergegeven«,

Grondsoort
Klei
Veen
Potgro nd
Tabel

Kropqewicht
Behandeling
70
19,2
21,2
19,3
1896
20,8
17,0
17,3
17,7
18,8

d.p.m.mangaan

69
26
59

104
32
120

336
320
125

Dekr opgewichten (kg per 100 stuks)en demangaangehalten van
hetg ewas (d9p0m<> van de droge stof)in een grondontsmettingsproef

3ijdekl ei- en veengrond is hetkropgewicht op de gestoomde grond lager dan
opdegep asteur iseerde grond; bijdepotgrond isdit juist andersom.
Het manga angeha Ite van hetgewas is op degestoomde grond bijdeklei
enhetve en bel engrijk hoger dan bijdeandere behandelingen; bijde
potgrond zijnd e verschillen slechts gering0
In tweev eldpro even werd een vergelijking gemaakt tussen stomen met
behulp va n zeil en,stomen via drainbuizen enpasteuriseren met een
stoom-luc htmeng sel van 70 Cvia drainbuizen0 In de volgende tabel zijn
de opbren gsten van de sla en de tomaten opgenomen.
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Behandeling

Pi.jnacker
Bleiswi.jk
Sla"
Tomaat Sla
Tomaat
13,9
4,8
18,3
2,3
14,4
4,7
19,8
2,2
15,8
4,9
24,9
2,3

1G0°C zeilen
100°C buizen
70°C buizen
Tabel

De opbrengst van de sla (kg per 100stuks)ende
tomaten (kgper plant)in twee veldproeven»

Zoals blijkt,heeftdesla opde bij70Cgepasteuriseerde grond een
belangrijk hoger kropgewicht dan op de gestoomde grond» Voorts was een
belangrijk verschil in kwaliteit tussen de behandelingen aanwezig, ten
gunste van de behandeling waar de grond bij70°C was gepasteuriseerd»
Tussen de opbrengsten van de tomaat bijde verschillendebehandelingen
zijnslechts geringe verschillen aanwezig,,
In een andere veldproef werd de opbrengst van komkommer hijverschillende temperatuurbehandelingen vande grond nagegaan»
Inde tabel zijn de opbrengsten weergegeven.
Behandeling
1Q0°C zeilen
100.o.
C buizen
85°C buizen
70C buizen
Tabel

kgper plant
27,0 j'
29,U
27,8
27,8

De opbrengst van dekomkommer in eenveldproef»

De verschillen tussen de behandelingen zijn niet betrouwbaar»
c»
Pianqaanvastlegging
In een laboratoriumproef werd nagegaan of de mangaanvastlegging opgestoomde grond kan worden bevorderd door degrond te anten metmangaanoxiderende bacteriën» Degestoomde grond werd daartoe gemengd met 5%
ongestoomde grond ofmetmangaanoxiderende bakteriën vaneen reincultuur. Hetgehalte uitwisselbaar mangaan werd elke maand bepaald»
Inde ta(?elzijn de resultaten van de eerste vier maanden opgenomen»
Toediening bacte»
Aantal maanden na toediening
riën
0
1
2
3
4
~Geen
81
76
60
92
84
l/iaongestoomde grond 75
30
17
14
12
Via reincultuur
83
36
26
20
18
Tabel
Het gehalte uitwisselbaar mangaan van de grond (d»p.m.
florganextract)*
Zoals blijkt, isdemangaanvastlegging insterke mate bevorderd door zowel
het toedienen vande ongestoomde grond als door hettoedienen van de
gekweekte bacteriën»
Planden voor 1972
Het onderzoek naar de invloed van pasteuriseren enstomen opde ontwikkeling
van diverse gewassen wordt dit jaar voortgezet enwaarschijnlijk afgerond»
Aandacht zalworden besteed aan demangaanoxidatie in degrond na stomen.
Verschillende faktoren die van invloed zijn opdemangaanopname zullen
nader worden bestudeerd»
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Project A13
DECHEMISCHE EN FYSISCHE GESTELDHEIDl/Ar
VAN GROENTEGEWASSEN
Qo

DE POTGROND BIO DE OPKWEEK
G.A. Boertje

Gebruikswaarde

Pholin is een Duits produkt dat in hoofdzaak bestaat uitsilicaten»
Pholin bevat onder meer magnesium, ijzer,aluminium en'calcium. In een
opkweekproef met als toetsgewas tomaat is nagegaan of dit produkt invloed
heeft op degroei»
Er werd een potgrond^gemaakt bestaande uit 60/6tuinturf en 40%turfstrooisel met per m 6kg Dolokal;1S5kg 16-10-20 en0,5„kgdubbelsuperfosfaato Hoeveelheden van 5, 10en 20kg Pholin per m uierden
vergeleken bijgeen of 0,5 Sporumix Pg,
Bijde behandelingen met Sporumix Pg iüerdhet hoogste plantgewicht
(gem« 179gram)verkregen.De toediening van Pholin had hier geen
effecto Lüaargeen Sporumix Pg was gegeven,,werd het hoogste plantgewicht (174gram)verkregen bij een gift van 20kg Pholin,
b,

Gebruikswaarde Maerl

Demeststof Maerl wordt gewonnen
uit ziB voor-de Fransekust. Zij
bestaat inhoofdzaak uit calcium
- e n magnesiumcarbonaato Ineen
potgrondproef isMaer.1nader ond
erzocht waarbij tomaat als proefgewas
werd gebruikt»
Een potgrondmengsel bestaande ui
t 60$tuinturf en 40$turfstrooisel~
0 en 0,5 kg dubbelsuperfosfaatper m«
werd verrijkt met 1,5 kg 16-10-2
n 5of 10kg Maerl bijgeen of 0,5 kg
Vergeleken werden„5 kg Dolokal e
Sporumix Pg per m„
Bij5kg Dolokal en 5kg Maerl steeg de pH van de potgrond tot 5,5
Bij 10kg Maerl werd een pH gevo
inden van 6,4
Hetweglaten van een bemesting m
etSporumix Pg leidde bijallebehandelingen ~ maar vooral bij10
kgMaerl— totslechte resultaten,
Een gift van 10kg Maerl gafin
vergelijking met 5kg Dolokal of
verse plantedeleno Mits er
Maerl een gewichtsverlaging aan
n tussen de behandelingen met 5kg
Sporumix Pg was toegevoegd werde
Dolokai,en 5kg Maerl praktisch
geen verschillen gevonden.
c«,

Spuiten met Vanadium

Nagegaan werd of door bespuitingen met Vanadienoxydesulfaat een
"steviger" tomatenplant zou kunnen worden opgekweekt. Erwerd gespoten
met een 0,2$oplossing. Op 29oktober 197Q werd de proef opgezeto
Er werd driemaal een bespuiting uitgevoerd enwel op 23november11 december en 31 december» Tweemaal werden erwaarnemingen aan het
gewas gedaan. De resultaten waren als volgt :
Aantal malen
gespeten
0 keer
1 keer
2 keer
2 keer

Vers gewicht g/plant Aantal malen
op 18december "70
gespoten
21,»
18,15,15,

0 keer
1 keer
2 keer
3 keer

De bespuitingen met Vanadienoxydesulfaat hebben een groeiremmœnd
effect teweeg gebracht» Bovendien werd een bespuitingsresidu op het
blad aangetroffen dat later enige necrose veroorzaakte.Naarmate het aantal malen spuiten toenam werd de necrose ernstiger.

84,76,61,-

d»

_Be.megjj.nQmeti.

Erwerd eenpotgrond samengesteld uit60%tuinturf en 40% turfstrooisel.
Aan dit veenmengsel werd perm 3 80 Titer zand en 8kg Dolokal toegevoegd.
Voorts werd perm 3 1_,5kg 16-10-20, 0,5 kg dubbelesuperfosfaaten
Qs,5kg SporuraixPg doorgewerkto In deze potgrond werd vergeleken het effect
van geen - 12£- 25 en 50gram Chel 138Feperm 3 . Hetproefgewas was tomaat.
Op 29oktober 1970werd de proef opgezet«,Tweemaal werd hetgewicht aan
verse=plantedelen vastgestelde De resultaten volgen hieronder.
Chel 138Fe
per m 3
0
12,'
25,
50,.

20,«
21,<
21,20.-

83,86,86,88,-

Deplantgewichten van 18december verschilden weinig of niet.
Op 15januari nam hetplantgewicht bijtoenemende giftaan
ijzerchelaat iets toe» Oe verschillen waren echter niet statisch
betrouwbaar«,
e«

Zemelen

De Nederlandse meelfabrieken produceren jaarlijks enige duizenden
tonnen zemelen0 Deze zemelen bevatten onder meer eiwit(_+20$),
zetmeel(_+10à 30$)s ruwe celstof en vetten0 Het vochtgehalte is
laag en bedraagt circa 15%» Het totaal-stikstofgehalteis gemiddeld
295%c Hetmateriaal bevat voorts ± 2,5$fosfaat en ± 1,0$kali„
Met zemelen en zogenaamde kiemzemelen werd eenprogrondproefje opgezet.
Enige dagen na het oppotten van jonge tomatenplanten bleek dat
beide soorten zemelen een ernstige schimmelvorming veroorzaakten»
Degroei van de jonge plantjes werd sterk geremde Sommige plantjes
gingen dood«
f»

J3||j!lgityjig—JEst l'iaqAmp

y

! iagAmpis een langzaam werkende meststof met als samenstelling
6-30-6»15<,Dezemeststof werd in 1971 voorhet eerst beproefd in
demaanden april - mei» Een tweede proef werd in deherfst genomen.
Een gift van4kg MagAmp per m 3 werd vergeleken met 1£kg
16-1Ü-2Ü aangevuld met•£kg dubbelsuperfosfaato De tomatenplanten
in deraetMagAmp bemeste potgrond hadden een lichte bladkleur,
Inde eerste proef stierven de oudste bladeren voortijdig af c De
verse plantgswichten die werden verkregen zijn in de tabelopgenomen,,
'I Proef
magAmp
16-10-20

Proef

90gram/plant 75 gram/plant
176gram/plant 94 gram/plant

Inbeide proeven,maar vooral in de eerste proef,heeftMagAmp
minder voldaan dan een vergelijkbaregift 16-10~20o
Chamische grondonderzoek toonde aan,datde stikstof inMagAmp
MOOTongeveer 50%aanwezig isin een in water oplosbare vorm0
Deze stikstof bestaat nagenoeg geheel uitNH.o
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9»

Potflrondsoorten enbi.iniesten

Bijvier velschillende potgronden werd de invloed van bijmesten
bestudeerde De vier potgronden waren :bemest veenmosveen S.T.400
A3; bemeste turfstrooisel T.K.3. 1;potgrond op basis van
tuinturf, turfstrooisel, zand enkunstmest^en potgrond
op dasis van Uinkeveens veen,bolster, zand enkunstmest.
Dertig dagen na deoppotdatum werd begonnen metwekelijks bijmesten met 0,8 of 1,6 gram 20-5-20 per plant.Een behandeling
waar na 60 dagen wekelijks met 0,4 gram 20-5-20 werd bijgemest
was eveneens in deproef opgenomen.
De proef werd op 29 oktober opgezet en op 15 januari beëindigd.
Op laatstgenoemde datum was al naar gelang demethode van bijmesten respectievelijk 1,2 ; 4,8 of 9,6 gram 20-5-20 per plant
gegeven» Uit de vers plantgewichten kon worden afgeleid dat
bijmesten met0,8of 1,6 gram meststof per keer bijalle potgronden een negatief effect had0 Inde tabel is ditweergegeven.
20-5-20 in gram
per plant

Vers plantgewicht 15 januari
in gram per plant

1,2
4,8
9,6

78,61,47,-

l/ande vier gebruikte potgronden voldeed hetmengsel metUinkeveens veen en bolster het beste*.De verschillen tussen de overige
drie potgronden waren gering,
h«

£otgrondmengsels

Twintig verschillende potgrondmengsels werden in eenproef mat
elkaar vergeleken waarbij tomaat als proefgewas werd gebruikt.
De volgende mengsels waren in deproef opgenomen%
3 mengsels veenmosveen
3 mengsels veenmosveen
3 mengsels polyaethervlokken
2mengsels turfstrooisel
2mengsels turfstrooisel
3 handelsmengselso

+
+
+
+
+

tuinturf
Vinkeveens veen
tuinturf
tuinturf
Vinkeveens veen

Voorts werden deplanten opgekweekt in uitsluitend veenmosveen,
puur tuinturf, 100% Üinkeveens veen en onvermengde polyaethervlokken.
De planten werden opgekweekt in potten van 1o2Q0ml.
Er werd op 22 januari gezaaid en op 3februari opgepot«
Op 9en 23maart werd het verse plantgewicht vastgesteld» De
planten waren toen 46 respectievelijk 60dagen oud»
BijVinkeveens veen had hetmengen met veenmosveen of turfstrooisel
een zeer gunstige reactie op de jonge tomatenplanten. Een mengsel
van 3delen tuinturf en 1deel polyaethervlokken voldeed redelijk«.
Hogere percentages polyaethervlokken gaven groeiremming.Een in de
proef opgenomen Uestlands handelsmengsel gaf +_ 30$reductie aan
jonge tomatenplanten,,in vergelijking metmengsels bestaande uit
1 deel veenmosveen en 1deel Vinkeveens veen oftuinturf,,
i0

Substraten

De volgende substraten op basis van veenmosveen of tur"strooisel werden
in een opkweekproef met tomaat op hun gebruikswaarde onderzocht :
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1o
3»
4,
5o

SoT.400 A3

(Finland)
(Duitsland)
Hasselfors Comp» B
(Zweden)
Hasselfors Comp« C
(Zweden)
(Zweden)
Hasselfors turfplaat
Veenmosveen bemest volgens Nederlandse normen«

lv'!etuitzondering wan deplanten in turfplaten vond de opkweek plaats
inplastic potten» Op 7april werd deproef opgezet en eenmaand
later vond een eerste beoordeling plaats.
De 21 mei werd deproef beëindigd»
Het aubstraat Comp» Bwan
Hasselfors gaf de beste resultaten« Comp» C enhetsubstraat bemest
volgens Nederlandse normen,die onderling niet verschilden,kwamen
op de tweede en derde plaats» üp de vierde plaats kwam S 0 T 0 400 A3
gevolgd door T,KoS» 1» Deplanten opgekweekt inde turfplaten
bleven belangrijk achter in ontwikkeling,
je

j^J<week in.9,sëxjg^jid_e£rj_basajjb

Een oriënterende proef werd opgezet om na tegaan of hetmogelijk
is tomatenplanten op tekweken ingeëxpandeerd basalt» Dit materiaal
heeft onder meer als eigenschappen dat hetweinig water en nagenoeg
geen voedingsstoffen kan vasthouden« Plastic potten van 1,2 liter
geplaatst in schotels,,werden gevuld met geëxpandeerd basalt»
De 14 eoktober weroan erkleine tomatenplantjes in gepoot. Bijmesten
werd regelmatig gedaan inde ^orm van e8n voedingsoplossing.
Indeze tweemaanden~durende proef werd per plant 2,900ml
water metdaarin opgeloste voedingsstoffen gegeven,
In vergelijking met de in een normale potgrond gekweekte plant
bleek datde groei ingeëxpandeerd basalt aanmerkelijk minder was.
Deplanten gekweekt inpotgrond wogen 96gram per plant0
Inhet geëxpandeerd basaltwoog eenplantgemiddeld 52gram»
Mogelijk is ermet aenmeer aangepaste voedingsoplossing een
beter resultaat tebereiken0
k»

Proef met versehillende_jao.targndenbijsla

in een opkweekproef gevolgd door een teeltproef is nagegaan in welke
mate depotgrond invloed heeft op de opbrengst van sla» Er werden potgronden gemaakt van 100% Vinkeveens veen en van 100%veenmosveen
van mengsels metdeze venen« Voortswaren 5kant enklare handelspotgronden in deproef opgenomen»
Üp 6september isdeproef opgezet» Er werden met een peramachine
4,/. urö-perspotten vervaardigd waarin ingehuideslazaadjes werden
gelegd» Veertien dagen later werden deplanten uitgepoot» Deverpnhillen in vers plantgewicnt bijdegebruikte veenmengsels en potgronden
Waran niet grnot5
De 16 B november isdesla geoogst en is hetgemiddeld kropgewicht vastgesteld» Bijde handalspotgronden liep hetkropgewicht uiteen van
227 tot 246 gram» Bijdenotgrondmengsels met 50 en 75% veenmosveen
werd een kropgewicht verkregen van 247gram»
Plannen voor 1972
Gebruikswaarde vaststellen van F 0 T»E 0 (Fritted Trade Elements)in
potgronden enveensubstraten«.
Kwaliteitsonderzoek van thans op de Nederlandse markt zijnde buitenlandse veensocrten»
Toepassing en gebruikswaarde van langzaam werkende meststoffen nagaan,
zoals Nitroform,l-loranid,CiagAmpen andere»
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Het direkt indepsrspotjes zaaien van tomaten zalinde praktijk
in toenemende mate worden toegepast.Onderzoek naar de juiste
samenstelling van de "zaai-potgrond" isgewenst»
Met plantet8elt in gesmolten basalt ofandere soortgelijke
groeimedia zal op kleine schaal worden geëxperimenteerd.
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P r o j e c t A 15
INVLOEü WAN GKüND EN TEELFPlEïilUDEh UP DE WORTELÜNÏWIKKELING VAN
KASütüJASSEiNi

ru

_

.

... „

l*i«Q.van der1'leys
ao

Wortelontwikkelinq birjtomaten na kl8mplantinfectie metTl'lV

In het seizoen 1970/1971 isonderzocht welke invloed kiemplantinfectie met Ti'ïVheeft op dewortelontwikkeling wan tomaten»
Hiertoe werden twee proeven opgezet; eén waarbijde planten
periodiek werden geoogst en dewortelstelsels uitgespoeld en
één waarbij in grote wortelbakken wekelijks dewortels werden
geteld« Voor de eerste proef werd half november ter plaatse
in plastic bloempotten gezaaid» Voor dewortelbakken werden
deplanten normaal opgekweekt en half januari 1971 in de bakken
uitgezet»
Drie weken na het uitzaaien werden dt eerste plantjes geoogst
en de wortelstelsels uitgespoeld. Op dezelfde dag werden debehandelingen toegepast? infectie metmutant (zwakke stam TMV,
infectie met normaal TMV en voorts onbehandeld»
Uitdegegevens van de eerste proef komt naar voren dat planten
die in hetkiemplant-stadium met TFIVbesmet werden, belangrijk
in gewas-enwartelontwikkeling achter bleven (zie tabel)»
De onbehandelde planten waren aan het einde van deproef nog
vrijvan virus» De vruchtzetting jjasuitstekend»
De planten behandeld metde zwakke TFIV-stam hadden in het begin
een duidelijke achterstand in ontwikkeling» Enkele weken later
was de ontwikkeling van deze planten weer normaal» Eer^geringe
achterstand met onbehandeld, circa eén week, bleef waarneembaar.
De zetting van de eerste tros was matig en van de overige
trossen goed.
De met normaal TMV behandelde planten zijn in ontwikkeling
achter gebleven» Bijdeze behandeling mislukte de eerste tros
en was de zetting van de tweede en derde tros matig en van
de volgende trossen goed»

behandelingen
Onbehandeld
"ll'lu
hutant

30december 1970
Lengte Vers gewicht
planten in grammen
incm
ewas wortel
14
y
12

296B
1,11
1,9b

0,89
Ü 9 42
0,61

25 februari 1971
Langte Vers gewicht
planten in grammen
in cm gewas
wortel
105
71
91

28b,8
144,4
241„1

Uit deworteltellingen in de grote wortelbakken komt naar voren
dat onbehandeld in het begin meer wortels had dan de behandelingen
TMV zwakke stam en normaal TMV» Later— ongeveer twee maanden
na het uitplanten— waren de verschillen tussen de behandelingen
verdwenen» Daarna vormde de behandeling normaal TMV meer wortels
dan onbehandeld en TMV zwakke stam» Vermoedelijk is dit eengevolg van deslechte zetting van de eerste drie trossen,waardoor
dewortelontwikkeling langer doorging»

68,4
33,0
57,8

23
b.

Wortelontwikkelinq bijmeloen enmelqenonderstammen

Inkleine wortelbakken (90 iter), gevuld met een gestoomd
grondmengsel, is een oriënterende proef opgezet metmeloenen,,
De rassen Ogen en Enkele Net zijn ai of niet geënt op enkele
onderstammen» In totaal kon slechts een proef met negen behandelingen in twee herhalingen worden opgezet met één plant per
bak, waardoor geen systematische indeling mogelijk was«
De behandelingen waren$
1»
2,
3.
4„
5.
6„
70
8o
9»

Enkele Net op Cucurbita-ficifolia (met onderstam scheut)
Ogen
op Cucurbita-ficifolia (met onderstam scheut)
Ogen
op Benincasa-cerifera (Leiden)
Ogen
op Ogen
Enkele Net op Fusarium resistente meloenen
Cucurbita-ficifolia
Benincasa-cerifera (Leiden)
Enkele Net
Ogen.

Gedurende de eerste maand na het uitplanten vond— behalve
bijbehandeling 3— een snelle uitbreiding van hetwortelstelsei plaats. Na een korte periode waarin de hoeveelheid
wortels gelijk bleef,volgde een flinke afneming van het
aantal wortels» BijEnkele Net bleef de uitbreiding van
hetwortel-stelsel doorgaan tot_+6weken en bijOgen tot
jh4weken na het uitplanten.
De meloenen op de onderstam Cucurbita-ficifolia hadden
minder wortels dan de andere behandelingen,.
De Fusarium resistente onderstam had een heel goede wortelontwikkeling. Het enten op eigen wortel bijOgen, vergeleken
met niet geënt, had weinig invloed«,
Cucurbita-ficifolia als plant had een krachtiger wortelstelsel
dan Benmcasa-cerifera„
Benincasa-cerifera ais onderstam voor de Ogenmeloen ismislukt,
c,
Wortelontwikkelinq bijjaarrjjjTdjchrysanten
In het Interne jaarverslag van 1970 (blz0 104)staat de uitslag vermeld wan dewaarnemingen verricht gedurende twee
teeltene De derde teelt leverde analoge gegevens op„
Uit hetgehele onderzoek is gebleken dat chrysanten gedurende
de betrekkelijk korte teelt (3à 3jmaand)diep wortelen.
Ongeveer twee maanden na het uitplanten werden reeds op
een diepte van 6ü cm wortels aangetroffen0 Demeeste,
overwegend fijne wortels9 bevinden zich in ds bewerkte bovengronds In de ondergrond zijn de wortels zwaarder en weinig
of niet vertakt«
De voortzetting van het onderzoek op oude-zeekieigrond en
veengrond leverde tot dusverre dezelfde resultaten op als
het jaar daarvoor op deandere grondsoorteOo
do
jjiortelontwikkeling bijrozen
Inhet voorjaar van 1971 is in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsuientschap voor bodemaangelegenheden teUJageningen een
onderzoek begonnen naar de wortelontwikkeling bijrozen»
Het onderzoek is aangevat met het oog op de minder goede ontwikkeling van het ras Baucara bij het doorstoken op opgevaren
grondene Gedurende een jaar zal op vier bedrijven, steeds
in de omgeving van een waste proefplek, de wartelontwikkeling
worden nagegaan,,
De tot nu toe verzamelde gegevens van de wortelWaarnemlngen
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(éénmaal per maand)en van de li'cht-en vochtgehalte (éénmaal
per 14dagen)zijn nog niet verwerkt.Oe invloedvar,
hetdoorstoken op dewortelontwikkeling kan pas na de winter
worden beoordeeld»

Plannen voor 1972
Het onderzoek naar dewortelontwikkeling vanmeloenen,
jaarrondchrysanten en rozen zalworden voortgezet.
Het ligtin de bedoeling om bijéén of enkele andere
bloemgewassen een begin temaken met bewortelingsonderzoek.
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Project A16
DE BELASTING VAN HET OPPERVLAKTEWATER MET ANORGANISCHE STOFFEN
C. Sonneveld
Het onderzoek van het zoutgehalte uan het oppervlaktewater in het
Zuidhollandse Glasdistrict werd dit jaar voortgezet. Evenals in
1970 werd maandelijks op 30plaatsen hetwater bemonsterd enonderzocht.
In de tabel is een overzicht gegeven van de maandgemiddelden.

Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Ouni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Tabel

Chloor
mg/liter
215
161
182
224
267
291
262
217
284
300
300
267

Geileidirïgsvermogen
mmiho/cm (25°C)
1,72
1,39
1,54
1,58
1,60
1,56
1,42
1,30
1,54
1,73
1,71
1,66

Het Chloorgehalte en het geleidingsvermogen van het
oppervlaktewater in het Zuidhollands Glasdistrict

Uit de resultaten blijkt, dat het zoutgehalte van het oppervlaktewater dit jaar hoog is geweest. De oorzaak hiervan was de geringe
regenval in het afgelopen jaar, die gepaard ging met een geringe
afvoer van de Rijn.
Inde droge voorzomer werden reeds hoge chloorgehalten gevonden.
De regenval in augustus bracht tijdelijk enige verlichting. Inde
daarop volgende maanden steeg het zoutgehalte weer sterk.De
aanvoer van de Rijn daalde zo sterk, dat het zoute zeewater de
Hollandsche IJssel kon opdringen en het inlaten van water bij
Gour'agestopt moest worden. In de daarop volgende periode kon
alleen water worden innelaten via het Amsterdam-Rijnkanaal.De
hoeveelheid die met behulp van noodvoorzieningen kon worden aangevoerd was beperkt.De waterbehoefte was op dat moment minder
groot, zodat toch redelijk in de behoefte kon worden voorzien.
In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland werd onderzoek
verricht naar de invloed van wegenzout op de verzilting van grond en
oppervlaktewater. Op twee plaatsen in het Westland werden langs provinciale wegen grondwaterbuizen geplaatst, zodat het bovenste grondwater kon worden bemonsterd en onderzocht. Tevens werd het water in
de aangrenzende sloten onderzocht. Het water in de grondwaterbuizen
die dicht langs de weg stonden was soms zeer zout. Vaak werden chloorgehalten gevonden tussen 500 en 1.000 mg per liter; in enkele gevallen zelfs hoger.De invloed van het wegenzout op de aangrenzende
sloten kon nog niet worden vastgesteld.
Plannen voor 1972
Het onderzoek naar de verzilting van het oppervlaktewater wordt voortgezet, evenals het onderzoek naar de invloed van het wegenzout opde
verzilting.
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Project A18
GEUASONDERZOEK BIJ KASTEELTEN
D.P.N.L.Roorda van Eysinga
a.

Fluor in sla

Geuasmonsters van een enkele jaren geleden uitgevoerde fosfaat-en
bekalkingsproef werden op fluor onderzocht. Het betreft slakroppen,
bemonsterd op 18maart 1968,uan proefveld IB 1286 op diluviaal zand
te Haarsteeg (NB).De kalktrappen uarsn indertijd aangelegd voor de
voorteelt van tomaten.
Fulorgehalte (ppm Fop de droge stof)in slakroppen onder invloed van
kalk™ en fosfaattrappen.

pH--H20
5,3
6,1
6,7
7,0
Som

Kq.d ubbelsu Perfosf aa tper
5
20
0
10
1,3
1,2
1,0
1,1

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

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

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

4,6

4,5

5,2

5,3

are
Som
4,8
4,8
4,7
5,1

Hetlijkt erop dat dubbelsuperfosfaat een minieme verhoging van het
fluorgehalte in sla heeft gegeven.
De pH lijkt geen invloed te hebben.Dit is opvallend omdat volgens
veel literatuuropgaven de pH een grote invloed heeft op de opneming
van fluor door deplant.
b,

l/oedinqsziekten

Bijenkele gewassen o.a. paprika en fresia werden gebreksverschijnselnn
opgewekt op watercultuur. De symptomen werden vastgelegd door fotograferen en het maken van beschrijvingen.
Aan de uitgave van een geïllustreerd boekje over gebreks- en overmaatverschijnselen bijsla werd meegewerkt.
Plannen voor 1972
Nemen van veld- enpotproeven ter bestudering van de fluoropname door
gewassen„
Vastleggen in beeld en geschrift van gebreks- en overmaatsverschijnselen
bijchrysant en fresia.
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Project A19
HET GEBRUIK VAN SUBSTRATEN BIJ KASTEELTEN
C.Sonneveld en
G.A. Boertje
In een oriënterende proef met komkommers werden drie teeltsubstraten
vergeleken. De teelt wond plaats in bassins.De volgende teeltsubstraten
werden opgenomen.
A
B
C

sphagnumveen
turfstrooisel
mengsel van 75$tuinturf en 25$polyethervlokken.

Inde tabelzijn enkele fysische eigenschappen van degebruikte substraten
en de verkregen opbrengsten weergegeven.

Substraat

Percentage
organische
stof

A
B
C
Tabel

87
85
81

A-ci.jfer
lilatercapapF 1.5
teit
1.040
780
390

Opbrengst
kg/plant

567
419
321

12,8
12,9
12,0

Enkele fysische eigenschappen van degebruikte substraten en
de opbr engst in kg per plant.

Zoals blijkt ish
een gevolg van he
de groeiremming t
witte vlieg diem
schillen tussend
van tuinturf enp
schijnlijk is dit
ding in het begin
ethervlokken.

et opbrengstniveau van komkommers vrijlaag. Ditis
t feit dat de teelt vrij vroeg werd beëindigd envan
engevolge van de zeer intensieve bestrijding van de
oestworden toegepast.De aanwezige opbrengstveregebruikte substraten zijn gering. Het mengsel
olyethervlokken gaf de laagste opbrengst.bJaarhet gevolg van degroeiremming en de bladverbranvan de teelt,die werden veroorzaakt door depoly-

In een andere proef werd de invloed van stomen op enkele fysische
eigenschappen van bovengenoemde substraten nagegaan. Van elk van
de substraten werd een hoeveelheid gestoomd. Direkt na het stomen
en na één jaar bewaren werden desubstraten onderzocht invergelijking met ongestoomd materiaal.De resultaten zijn in de tabel
opgenomen.

Substraat

Direkt na het stomen
Ongestoomd Gestoomd
pF 1.5
w.c,
w.c, pF 1.5
,040
780
390

Tabel

567
419
321

930
690
360

494
333
324

een .laar
Gestoomd
Oriqestoomd
w.c. pF 1;5 w.c. pF 1:5
1.020
780
360

548
414
274

890
770
360

De A-ci.ifers van enkele substraten bijwatercapaciteit (w.c.)
en pF 1.5 in een stoomproef.

451
408
298
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Zoals blijkt, is het A-cijfer bijzowel watercapaciteit als pF 1:5 bij
het gestoomde materiaal lager dan bijhet ongestoomde materiaal.
Dit verschijnsel doet zich voornamelijk voor bijde substraten AenB
direkt na het stomen. Bijsubstraat Bis het na één jaar bewaren
niet meer aanwezig, bijsubstraat Awél.

Plannen voor 1972
In 1972 zullen verschillende proeven met de teelt van komkommers
in veensubstraten worden genomen.
In één van de proeven zal het onderzoek naar de bruikbaarheid van
verschillende substraten worden voortgezet.
In twee andere proeven zal aandacht worden besteed aan despoorelementenvoorziening.
Voorts zal in een fakorenproef onderzoek worden verricht naar de
invloed van dewatergift, dewaterkwaliteit, de substraathoeveelheid
en dedrainage.
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Project B1
CULTUURMAATREGELEIM BIJ STOOKTOMATEN
Th. Strijbosch
a.

Plantafstanden

Bijeen teeltmet één buisverwarming (zaaidatum 4 januari,plantdatum 9maart)werd met twee rassen (Monvic en Jupiter)een plantafstandenproef genomen.Deafstanden op de rijwaren 30- 35-40
en 45cm.
Uitde proef bleek dat hetaantal vruchten per oppervlakteeenheid afnam naarmate ruimer was geplant. Op 11augustus bedroeg
dit verscnil gemiddeld 16 vruchten perm^ tussen deplantafstanden 30 en 45cm.
Het vruchtgewicht neemt toenaarmate ruimer geplant wordt van
52g bijeen plantafstand van 30cm tot58gram bijeen plantafstand van 45 cm.
9
Het verschil in de kg-produktie perm bedroeg bijplantafstand
30cm ;5,65 kg en bijplantafstand 45cm :5,31 kg perm^.
Gezien dit geringe verschil inkg-produktie moet deplantafstand niet zoklein worden gemaakt datde verzorging van het
gewas er door wordt bemoeilijkt en het optreden van Botrytis
en dergelijke door dedichte stand wordt bevorderd.
Demeeitaan tebevelen plantafstand voor de betreffende teeltperiode is 40cm op de rijbijvier rijen perkap.
b.

Bladplukken

In een zelfde teelt werd een bladplukproef genomen. Hierbijwerd het
blad beneden de derde-of vierde tros gehalveerd.
Indecontrole werd normaal blad geplukt.Uitde oogstgegevens
blijkt, dat het verschil in bladplukken geen invloed heeftgehad
op dekg-produktie. Voor de verschillende behandelingen inde
bovengegeven volgorde was deze opbrengst 5 5 42- 5,36 en5,31 kg
per m 2 o
Plannen voor 1972
Onderzoek naar demogelijkheden van kortdurende teelten
met behulp van zelftoppers.
Onderzoek naar
factoren3 die degroei en zetting beïnvloeden bijde vroege stooktomatenteelt.
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Project B6
CULTUURMAATREGELEN BIG KOMKOMMER
D.A.M,van Uffelen
a.

Qntwikkelinqssnelheid enproduktie van komkommerplanten

Kornkommerplanten worden op veel verschillende manieren opgekweekt,
het seizoen 1970 - 1971 zijn verschillende opkweekmethoden onderling vergeleken. Bestudeerd zijn demilieufactoren bij-belichting,
vers penen en zaaidatum.. Het effect van deze factoren op degroeisnel heid ende produktie is nagegaan,
Het onderzoek is uitgevoerd met Sporu.
Ind it onderzoek u/arende volgende behandelingen opgenomen :
1.
2.
3.

Niet verspenen (rechtstreeks in plastic pot zaaien)
Eenmaal verspenen (4dagen na zaaien)
Tweemaal verspenen (4 en 14dagen na zaaien)

a.
b.
c.

Bij-belichting totaan het uitplanten
Bij-belichting tot 14dagen na het zaaien
Geen bij-belichting

I.
II.
III.

Zaaidatum
Zaaidatum
Zaaidatum

In

21 november
16 november
11november.

Aan het einde van de opkweek zijn waarnemingen gedaan.De resultaten hiervan zijn in tabel 1weergegeven.
Tabel1

Invloed milieufactoren op de groei tijdens de opkweek
Vers- Droog-, %
Lengte Blad- Aantal
gewicht gewicht tlrogein
diame- bladeing/pl ing/plstof cm
in cm ren

Zaaidatum 21 november
Zaaidatum 16 november
Zaaidatum 11 november

43,9
82,3
118,9

3,2
5,5
8,2

7,2
6,7
6,9

Bijbelichting tot:
Uitplanten
14dagen na zaaien
Onbelicht

163,6
48,8
32,7

11,3
3,2
2,3

80,6
95,8
68,7

5,5
6,7
4,7

0 x verspenen
1 x verspenen
2 x verspenen

6,8

8,8

13,4
20,3

10,3
11,3

6,9
6,6
6,9

25,7

13,9

8,9
5,9

8,9
7,7

6,8
7,0
6,9

13,2
16,4
10,8

10,4
10,5
9,6

Van 15 van de bovenstaande 27 (3x3x3)behandelingen isde
produktie nagegaan, namelijk van alle behandelingen van de zaaidatum 21 november,deéénmaal verspeende van 16 en 11november.
Dit laatste om na te gaan of door 5, respectievelijk 10dagen eerder
zaaien éénzelfde effect kan worden bereikt als door bij-belichting,
tijdens de opkweek0
Bijde oogst zijn de vruchten geteld en gewogen0 Op 13 februari
is voor de eerste maal geoogst. In de onderstaande tabel zijn
de opbrengsten tot enmet 23april gegeven (eerste 10weken van
de oogst).

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

Invloed van de behandelingen op de opbrengst
t/m 26 i maart
t/m 23april
Aantal Gewicht Aantal Gewicht
kg/m2
st/m2
st/m2 kg/m2

Behandelingen
a.

Opbrengst bijverschillende belichtingsbehandelingen bijeen
datum van 21 november

a»
b.
c.

(1.a.I + 2.â.I +3.a.I ) 11,7
(l.b,I +2.b.I +3,b.I) 7,2
(1.C.I +2«c„I +3.C.I ) 5,7

b.

Opbrengst bijverschillende zaaidata

4,5
2,8
2,1

(2.a,I +2„b.I +2.c.I ) 8,2
I.
II, (2.a.II +2.b„II +2.C.II) 9,9
III. (2.a.Ill + 2.b.III +2.C.III) 10,7
Opbrengst bijdiverse verspeenbehand

1.
2.
3.

(1.a.I +1.b.I +1.c.I ) 8,6
(2.a.I + 2.b.I +2.c.I ) 8,5
(3.a.I +3.b.I +3.c.I ) 7,5

d.

Opbrengst bijverschil.in bijbelicht
Behandeling 2.a.I
Behandeling 2.b 0 H
Behandeling 2.C.III

125
107
100

23,2 10,0
19,7 8,6
18,8 8,0

20?4
22,2
22,4

8,8
9,6
9,7

100
109
110

elingeni(zaaidatum 21 november)
3,3
3,3
2,8

12,3
8,8
7,5

zaai-

__(1x_ verspeend)
3,1
3,8
4,0

c.

ing en
4,9
3,4
2,9

9,2
8,8
8,6

106
102
100

24,5 10,6
21,3 9,2
21,2 9,3

100
87
87

21,1
20,4
20s1
zaaidatum

Uit de resultaten blijkt dat bij-belichting een grote invloed heeft
opde groeisnelheid en de vroege produktie.
Tweemaal verspenen gaf groeivertraging en enige produktieverlaging.
Planten,die direkt in depot waren gezaaid bleven in ontwikkeling
achter bijplanten die éénmaal waren uerspeend. Deze laatste hebben
dehoogste produktie gegeven«
De invloed van de zaaidatum isduidelijk» Vroeger zaaien geeft,bij
verder gelijke behandeling, een grotere plant.De in depraktijk veel
gehoorde mening dat vroeger zaaien bijbelichting kan compenseren
blijkt slechts gedeeltelijk waar te zijn (zie tabel 2d . ) .
Indeze proef gaven planten die op hetmoment van uitplanten 15cm
lang waren (gemeten vanaf de zaadlobben)enwaarvan het grootste
blad een diameter had van 15cm, de hoogste opbrengst. Een grotere
lengte gaf geen opbrengstverhoging.Mogelijk is hiervoor de gebruikte
potmaat (12cm 0) een beperkende factor geweest.
Tussen de verschillende waarnemingen (zie tabel 1)aan het plantmateriaal bleken hoge correlaties te bestaan zodat met één of hooguitmet twee metingen de plant waarschijnlijk voldoende kan worden
gekarakteriseerdo
Tabel 3geeft enkele correlatiecoëfficiënten tussen de verschillende
kenmerken.
Correlatiecoëfficiënten tussen diverse kenmerken x 10.000
Tabel3
1
Vers gewicht top (l)
Droog gewicht top (2)
Lengte plant vanaf:
Zaadlobben
(3)
Bladdiameter :
Groctste blad (4)
Aantal bladeren (5)

2
9.970

Relatief

3
9.887
9.874

4

5

9.442
9.346

9.718
9.596

8.946

9.545
9o529
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b.

Doseerschade

Evenals in 1970(zieIntern jaarverslag 1970,biz. 38)isgetracht
verbrandingsverschijnselen,dieveelal bijhetdoseren vanCO
optraden,te reproduceren.
Voor ditonderzoek zijn komkommers geplant insubstraten waarin
de toegediende hoeveelheden kalk enspoorelementen varieerden.
Als basismateriaal voorhetsubstraat isbolsterveen gebruikt
waaraan perm 3 2kg 16+10-^20is toegevoegd. Voordekalktrappen
2,6 of20kg Emkalperm 3 doorgewerkt,,
Over deze kalktrappen zijn devolgende spoorelemententrappen aangelegd.
a e geen toevoeging
b.
500gSporumix PG+25g ijzerchelaat
c. 1.000gSporumix PG+100g ijzerchelaat
De proef isuitgevoerd in 10liter-emmers, verdeeld over 3proefruimten. Inelke ruimte zijn twee parallellen van5emmers vanelk
substraatgeplaatste
Op 21december zijn hierin pootbare,inhandelspotgrond opgekweekte,
komkommerplanten uitgepoot. Tijdens deeerste 2weken nahetplanten
isderuimtetemperatuur gelijk gehouden op21Cgedurende denacht
en circa 23°C opdedag„ Omdat werd verondersteld,datdehoogte
vandetemperatuur invloed zoukunnen hebben ophetoptredenvan
deschade,isdaarna getracht tussen deafdelingen verschillen
van 5°Cindagtemperatuur (20 -25°en30C)aanteleggen.
Door onvoldoende capaciteit vande verwarmingsinstallatie zijn
deze temperaturen niet gerealiseerd. Dettemperatuur wasinde
afdelingen ,.methogere instellingen slechts enkele graden hoger«,
Vanaf 3weken nahetplanten isinelk vandeafdelingen C0„gedoseerd. Hiervoor waseenpetroleum-drukverstuiver geïnstalleerd.
Deze brander wasbuiten deafdelingen opgesteld*eengedeeltevan
de geproduceerde gassen werd viaplastic slurven indeproefruimten
geleid. Debereikte CO^-concentraties varieerden van0,17 tot0,22$.
Tijdens deze teeltisgeen bladverbranding geconstateerd<,
De planten diewaren gepoot inqua voeding,normale substraten
groeiden voorspoedig» Bijplanten diegroeiden indeafwijkende
substraten werden soms wélafwijkingen gezien.Ditwaren echter
overmaats- ofgebreksverschijnselen.
c«,

Toepassing vankoolzuurgas

In 1970iseenproef genomen waarbij zowel bijeenteeltopstrobalen
als bijeenteelt opgrondverwarming 0,2$C0„werd gedoseerd.(Zie
intern jaarverslag Proefstation Naaldwijk 1970blz. 39) 0 De
opbrengstverhoging door CO wasbijdeze proef ruim 20$.
Inaansluiting daarop isditseizoen onderzoek gedaan naarhet
effect vanlagere concentraties om:i daardoor demeest
economische concentratie tekunnen bepalen»
Geteeld isinkomkommerkasjes bijdeconcentraties :0,21$-0,14$
en0,07$invergelijking met-CO ,volgens onderstaand schema.
Kasno

2

0,21$

3.
0,14$

4
0,07$

Deze concentraties werden bereikt bijredelijk stil weeren
gesloten luchtramen» Erisgebruik gemaakt van zuivere CO;
begonnen'isop"1maart» Erissteeds gedoseerd vanafhet
moment dathetlicht werd tot13.30uur,

5.
- CO,

is
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Ventileren en verwarmen is onafhankelijk van het C O - d o s e r e n uitgevoerd. Hierdoor zijn ~ vooral later in het seizoen — de CO -gehalten
vaak belangrijk lager geweest dan de nagestreefde»
Er is gedoseerd tot het einde van de proef op 25 junie
In de grond was grondverwarming aanwezig waarmee de grondtemperatuur
boven 20°C werd gehouden.
Op de grond was een bed gemengde mest (60$ stalmest - 40$ veen) aangebracht waarin de planten zijn gepoot.
Geplant is op 23 december. Het ras was Sporu.
Op 13 februari is er voor het eerst geoogst.
De resultaten zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel

Oogstgegevens van een CO -prgef op verschillende peildata

Oogst tot en met

12 maart
9 april
7 mei
11 juni
25 juni

0,21$
stuks
ka
per ml

4,4
15,4
28,4
44,7
52,9

1,5
6,5
13,2
22,0
26,3

o, 14$
stuks
kq
per m2
4,0
15,7
29,6
45,9
52,2

1,4
6,5
13,4
22,2
25,6

0,0 7$
stuks
per mz
4,0
15,3
27,1
42,6
49,9

4,4
6,3
12,3
20,7
24,5

- co 9
stuks

3,7 .
12*,8
23,8
38,8
44,9

Het CO -effect bij 0,21$ CD is aan het einde van de teelt ongeveer
even groot als bij het onderzoek in 1970, namelijk circa 20$. De concentraties 0 ? 14$ en 0,07$-,geven tot half april ongeveer dezelfde produktieverhoging als 0,21$. Daarna is de produktieverhoging bij 0,07$ minder
groot als bij de beide andere concentraties.
De produktie bij de concentratie van 0,14$ komt in de laatste 2 weken
van de oogst lager'uit dan de produktie bij 0,21$ en zelfs lager
dan bij de concentratie 0,Q7$„
Waarschijnlijk ligt de oorzaak van deze terugval in andere, dan
in de proef gelegde factoren,
We mogen er van uitgaan dat 0,14$ CO
een gelijke invloed op de
proauktie heeft gehad als 0,21$ C0_o'Vooral uit kostenoverwegingen
is dit belangrijk«
Gedurende de eerste oogstperiode is de produktieverhoging bij 0,07$ erg
groot geweest. Met weinig CO en dus weinig kosten (althans als zuivere CO wordt gebruikt) is veel bereikt»
De dit jaar verkregen gegevens in de volgende grafiek tonen het effect
van CO -dosering onder praktijkomstandigheden op de produktie.
Uitgaande van de geschatte meeropbrengst door doseren is redelijk
nauwkeurig de meest economische concentratie te bepalen. De hoogte
van de concentratie hangt cok af van de CO -bron 0

ka

per m2
1,2
5,1
10,7
18,9
22,1
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Percentage meeropbrengst
ten opzichte van n i e t doseren,

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30 COgehalten in %

Resumerendkunnen we stellen dat:
a.

Ook bijkomkommers een vrijgrote meeropbrengst kan worden
behaald door het doseren van extra CO.

b.

Lage concentraties relatief grote opbrengstvermeerderingen
ten gevolge hebben.

c.

De meest economische concentratie vooral afhangt van de gebruikte
CO -bron en de waarde van de eventueel geproduceerde warmte.

Plannen voor 1972
-Bestudering van het effect van de lichtafhankelijke dagtemperatuursverhoging op produktie,groei enkwaliteit.
Opkweekproef gevolgd door teeltproef.
Opgenomen factoren : — belichten
verspenen
zaaidatum.
CO -onderzoek

doseerschade
effect concentraties.
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Vervanging strobaal door grondverwarming.
Effect belichting tijdens de opkweek bij vrouwelijk
bloeiende rassen in vroege stookteelt.
Effect van hetaanhouden van een beperkt aantalstatnvruchten ten opzichte van hetaanhouden van alle stamvruchten vanaf circa 1mhoogte.
Effect op kwaliteit enproduktie van 3oogstfrequenties
bij 2rassen.
Voortzetting bewaaronderzoek.
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Project B7
GEBRUIKSWAARDE-ONDERZOEK KONKOMMERRASSEN
UI.Koopmans en
3.A.M.van U f f e l e n
g

1.

Rassenproeven 1 beoordeling werden genomen in:
•—•de stookteelt met 13 rassen op tweeplaatsen.
Voor de
2 beoordeling komen in aanmerking :Amazone (l\lr.1128)•
Amazone Kort (l\lr.1162)- Amazone Lang (Nr.1122)Deminex (l\lr.4537)- Femdan -Monique - Virgo A (Nr.556)
en Uniflora D (Nr. 101 =Nr. 1003).
•— dekoude teelt met 16 rassen op tueeplaatsen.
De resultaten
van deze proef moeten nog worden uitgewerkt.

2.

Rassenproeven 2 beoordeling werden genomen in:
•— de stookteelt op vier plaatsen met degemengd bloeiende rassen Sporu -Nr.134RC en Bitran en op negen plaatsen met
degeheel of overwegend vrouwelijk bloeiende rassen
Briljant -Pepinex'69 -Toska'70 en Virgo A (Nr.556)en
Uniflora A,
-- de koude teelt op twee plaatsen met de volledig vrouwelijk
bloeiende rassen Bambina - Pepinex'69 - Femdan - K2Rally en Panex en op twee plaatsen met de overwegend
vrouwelijk bloeiende rassen Briljant - Toska'70 - Bonnie'69
en Nr012„134
— de herfstteelt op 16plaatsen met de overwegend vrouwelijk
bloeiende rassen Briljant - Toska'70 - Bonnis'69 - Nr. 12.134
en Nr„ 12,47 en op 7plaatsen met de volledig vrouwelijk
bloeiende rassen Bambina -Pepinex'69 - Femdan -Rally
en Virgo A (Nr.556).
De resultaten van deze proeven moeten nog worden uitgewerkt.

3.

Uit een speciale proef metde rassen Bitspot - BriljantPepinexc69 - Toska'70 - Femspot-Monique en Sporu bleek, dat
na één week bewaren bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid
van 80$!Briljant betrouwbaar meer inkleur was achteruitgegaan
dan de andere rassen die onderling geen betrouwbaar verschil
vertoonden,,Evenals in 1970 bleken zware komkommers minder
goed bewaarbaar te zijn dan de lichtere sortering.
Pogingen het verschil in houdbaarheid van dekleur langs
chemische of fysische weg vast testellen hebben nog geen
perspectieven geopend.

Publikaties
Koopmans,U» De houdbaarheid van exportkomkommers.Zaadbelangen 25
(1971):9
Ontwikkelingen in hetkomkommerrassensortiment. Groenten
en Fruit 26 (1971):2446-2447
De resultaten van de proeven zijn gebruikt voor hetsamenstellen van de
Rassenlijst voor Groentegewassen 1972.
Plannen voor 1972
—

"•

•—.'

•" »

'

•""

•

•••»il«

In 1972 zullen in de herfstteelt rassenproeven 1 beoordeling worden opgenomen.
Rassenproeven 2 e beoordeling zullen worden opgenomen
:
met de rassen,, v,.', û.,ui;..
-_,'•• • _
e
die in de rassenproeven 1 beoordeling 1971 goed naar
voren zijn gekomen.

Q
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CUITUURMAATREGEIEN BID SLATEELT INKASSEP
AoPcV/ad, Hoeven

a.

Kwaliteit van slazaad

Bijde opkweek van slaplanten ge
metafwijkende kiemblaadjes (ook
dien sterven vele kiemende zaden
bepaalde zaadpartij,die in dep
vertoonde zijn kiem- enopkomstp
treerpapier en perspotten uitgev
kingen na tegaan.
De NoA.K.G» heeft van deze parti
94%te zijn (telling na 2dagen
treerpapier en 4dagen bij20°C,
en dus geschikt voorverkoop,,
Van de proefpartij is eenmonste
voor Zaadcontrole inWageningen»
96$kiemkracht —
4%ab
vitaal-=
Afgaande op deze gegevens zoude
moetengeven«,

ven sommige zaadpartijen veel planten
wel "knijpoortjes"genoemd)» Bovenen jonge plantjes dan af« Van een
raktijk bovengenoemde afwijkingen
roeven genomen,,Deze zijn op filoerd om de oorzaak van de afwij-

Om deze partijnader teanalyser
bruine, beschadigde witte enbes
ling vergeleken»
De beschadiging bestond veelalu
(eiaenlijk vruchtwand)o Bijhet
•jculsir)bleken alle bruine za
hebben„
Inde volgende tabellen zijn de
soorten zaden weergegeven. Deza
filtreerpapier bijeen temperatu

en zijn in Naaldwijk witte,gele,
chadigde (willekeurige)zaden onder-

Tabel

Percentages gekiemde z
(rottende zaden nietg

j dekiemkracht bepaald.Deze bleek
voorkoelen bij 10°C op vochtig fileveneens op vochtig filtreerpapier)
r onderzocht op het Rijksproefstation
Deanalyseresultaten waren :
normale kiemen en 99$van de zaden
zaadpartijgoede opkomstresultaten

it een opengebarsten zaadhuid
uizoeken van de zaden (onder een binden een beschadigde zaadhuid te
kiemresultaten van de verschillende
den zijn op 6december op vochtig
ur van ongeveer 20°C gelegd.
aden per zaadsoort en per teldag
eteld)

Jaxitaldagen na hetinzetten van de proef
Witte zaden
Gele zaden
Bruine zaden
Beschadigde zaden (wit)
Beschadigde zaden (willekeurig)

98
90
82
96
93

100
99
89
98
98

Uit deze gegevens blijkt datde bruine zaden het laagste percentage kiemende zaden geven en dat na de derde dag sinds het
inzetten enkele gekiemde zaden zijn afgestorven (rot) 0
Dekwaliteit van deplanten is vermeld in de volgende tabel.

100
99
88
96
96

97
98
91
95

/gs
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Tabel

Percentages goede planten,planten met geringe en sterke
afwijkingen en niet gekiemde- of rotte zaden, beoordeeld
op de laatste teldag.
Kwaliteit planten

Soort zaden

Goede
Geringe Sterke Niet gekiemd
planten afwijkingen afwij- of rot
kingen

Witte zaden
Gele zaden
Bruine zaden
Beschadigde zaden (wit)
Beschadigde zaden (willekeurig)

48
52
2
15
17

43
39
51
66
62

6
7
28
14
16

Uit deze gegevens blijkt dat bijalle zaden het percentage planten
zonder afwijkingen laag is,vooral bijde bruine ende beschadigde
zaden.
De sterke afwijkingen komen het vaakst voor bijhet bruine zaad.
Opkomstproeven met dezelfde soort zaden in perspotten gaven overeenkomstige resultaten. Hetaantal niet gekiemde of rotte
zaden
was hierbijhoger dan op filtreerpapier.
b.

Koolzuurgas bijlate herfstsla

In 1970 ishet effect van een C0„-toediening bijvroege herfstsla
(zie Intern jaarverslag 1970 blz. 50-51)nagegaan. Een dergelijke
proef is dit jaar bijlate herfstsla uitgevoerd (oogst :half devember)
De oogstgegevens moeten nog worden verwerkt.
Enkele indrukken van deze proef zijn :
Extra CO (dit ging gepaard met extra warmte door minder
luchten en verbranden van aardgas)^gaf een duidelijke versnelling van degroei enkwalitatief goede kroppen
Circa 0,4$CO was niet beter dan +0,2$CO.
Dit onderzoek is verricht in overleg met deafdeling Fysiologie.
c.

CO-concentratie en temperatuurstoot

Voor een winterteelt van sla waren drie afdelingen met automatische
klimaatsregelapparatuur beschikbaar. Bijéén afdeling kon geen temperatuurstootworden gegeven, bijdeandere twee wél.Gekozen werd
voor de volgende proefopzet :
a. Normale CO -concentratie (+_0,2$)met temperatuurstoot
bo Hoge
CO -concentratie(_+0,4$ )met temperatuurstoot
c. Als_bmaar zonder temperatuurstoot
Er werd gedoseerd bij een lichtintensiteit boven1.500 lux tussen
08.0.30en 15,00uur.De temperatuurregeling was lichtafhankelijk,
volgens het volgende schema.

Lichtsterkte
<^1.000lux
2o000lux
5.000lux
8.000lux
10.000 lux

Stoken
beneden
4°C
7°C
14°C
17°C
19°C

Ventileren boven
Afd.
Afd. b+c
o
o
12°C
11°C
19°C
20°C
24°C
25°C
26°C
28°C

In deafdelingen ben ckwam door meer aardgas te verbranden voor
het verkrijgen van een hogere CO -concentratie meer warmte vrij.

3
2
9
5
5
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Omdat deCO -concentratie mogelijk samenhangt met de optimale temperatuur, is in deze afdelingen de ventilatietemperatuur hoger ingesteld,
Tijdens de teelt zijn de CO -concentraties dikwijls afgeweken van de
ingestelde waarden. De drukverschillen in de gasleiding veroorzaken
verschillen in doseersnelheid. Ook zijn enkele malen storingen inde
kachels opgetreden. Het vergelijken van de opbrengstgegevèns heeft
daardoor slechts beperkte waarde.Dekwaliteit van desla bijde
oogst was in alle afdelingen zeergoed.Glazigheid ofandere afwijkingen zijn niet geconstateerd.
Dit onderzoek is verricht metdeafdeling Fysiologie.
d.

Toetsing van slarassen op gestoomde grond
(Gezamenlijk onderzoek I.U.T. teWageningen en Proefstation
Naaldwijk)

In 1969 zijn 180 rassen uithet wereldsortiment (genenbankmateriaal)
getoetst op gevoeligheid voor denadelige invloeden van stomen.
In 1970 zijn voornamelijk rassen uit het Nederlandse sortiment en
enkele F-19s in het onderzoek opgenomen. In 1971 zijn opgenomen een
aantal nog niet getoetste rassen en een aantal hybriden (F-1 en F-2)
(Zie ook Project B9blz.
"Gebruikswaarde-onderzoek glasslarassen")
Deze proeven zijn genomen op een mangaanrijke, gestoomde grond in
Pijnacker. De grond werd 12uur gestoomd. Hetmangaancijfer vóór en
na het stomen was respectievelijk 22 en58.
Gezaaid werd op 25augustus enuitgeplant op 10september. Inalle
drie de jaren kwamen ongeveer een maand na het uitplanten groeiafwijkingen en mangaanovermaatverschijnselen voor,aangeduid als
"stoomschade".
Zowel in het wereld- als in het Nederlandse slasortiment komen gevoelige, weinig gevoelige en ongevoelige rassen voor. (Zie ook Intern
jaarverslag 1970 blz.53).
F-1 planten van kruisingen van gevoelig Xongevoelig kregen geen
schadesymptomen.
Ongevoeligheid lijkt dominant te zijn.DeF-2's splitsten uit zowel
wat betreft de plantvorm als degevoeligheid voor stobmschade.
Publikatie
De resultaten van deze proeven zijn gepubliceerd
Rodenburg, C M . en
A.P.v.d.Hoeven

e

Ie

Stoomschade bijsla.
Tuinderij 25 (1970) 1610-1613

2. Slaveredeling op ongevoeligheid voor stoomschade.
Groenten en Fruit 20 (1971)912-913.
IJssla onder glas
(Gezamenlijk onderzoek I.U.T. teUageningen en Proefstation
te Naaldwijk)
Ineen late voorjaarsteelt onder glas (oogst eind april)zijn selecties
(F-3's) uit kruisingen van Minetto X Neptune en Mine-ttoX witresistente
geniteu r beoordeeld op gebruikswaarde als ijssla ras en/of alskruisingsouder.
Er is gezaaid op 22december en uitgeplant op 24februari.
waren de
l/anenk ele selecties uit eerstqenoemdekruisingcombinatie
en
kroppen onderling opmerkelijk uniform vertoonden duidelijke ijsslaeigenschappen
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Van de meeste slecties bereikten demeeste kroppen een gewicht
van 600 gofmeer (inclusief omblad)en van 400 tot 600 g (exclusief
omblad)*In een hearing onder dekweekbedrijven bleek veel belangstelling
voor het verkrijgen van ditmateriaal te bestaan. Het is inmiddels
uitgegeven.
f.

Slaveredelinq bi.izomerteelt onder glas
(Gezamenlijk onderzoek I.U.T. en Proefstation)

In een kas is in de zomer tweekeer sla geteeld; respectievelijk oogstbaar in mei en augustus.In beide teelten was een groot aantal
rassen en veredelingen opgenomen.,Gebleken is dat nakomelingen van
de kruising (Sucrine XProfos)X (Hilde X Gallega)en van de
kruising Sucrine XProfos goede eigenschappen bezitten (goedekropvorm,stevig blad, traag doorschieten, weinig gevoelig voor rand
en aanslag)» Dit laatste wordt vooral door de meer opgerichte bladstand veroorzaakt.De bladeren worden daardoor vanuit de grond
minder snelaangetast.
g.

Slaveredelinq in de winterteelt
(Onderzoek in samenwerking met het Proefstation door
het I.U.T.)

Voor het verkrijgen van een betere groei en kwaliteit zijn diverse
kruisingen gemaakt en nakomelingen hiervan geteeld in dewinter.
Hiervoor is al enkele jaren achtereen kasruimte gehuurd inde
praktijk» Uit botersla Xijsslakruisingen werden door herhaalde
terugkruisingen botersla-lijnen verkregen die in de winterteelt
een aantal goede eigenschappen bezitten qua groeikracht,kropvorming en stevigheid van het blad.
Het verder opvoeren van de groeisnelheid door kruisingen metafwijkende slavormen, o.a. het ras Taiwan ,slaagde niet.
h:.

Teelt-en exportproeven met nieuwe slatypen
(Gezamenlijk onderzoek door Centraal Bureau voor deTuinbouwveilingen, I.V.T.en Proefstation)

Maxi
Uit een kruising van Rapide XHamadan is door selectie eenijssla-achtig slatype verkregen dat " M a x i "wordt genoemd.
Deze slectie gaf in enkele winterteelten opmerkelijk zware en
stevige kroppen. Besloten werd om hiermee opgrotere schaal teelten exportproeven tedoen.
In 1969- 1970 is Maxi op twee bedrijven — opfik bedrijf ruim
1,000m — in hetWestland geteeld en verzonden naar grootwinkelbedrijven in Zweden,Engeland, Frankrijk en Zuid-Duitsland. De
reacties uit Zuid-Duitsland waren zeer positief (Zie :Rodenburg,
C.M. e.a. 1970) : "Verslag van proefzendingen sla van het
type Maxi en Mini "Instituut v.d. Veredeling van Tuinbouwgewassen - 18 blz.).
In het teeltseizoen 1970-1971 werd deze sla eveneens op twee
bedrijven geteeld :één bedrijf in hetWestland en één bedrijf
in De Kring.De sla hiervan is gedurende enkele weken naar
Mönchen geëxporteerd. Op het bedrijf in De Kring werd desla
van Maxi zwaar en stevig.De eigenschappen van betere kropvorming en hoger kropgewicht in de winter zijn gunstig
gebleken voor de export naar Zuid-Duitsland (München).
Op het bedrijf in hetWestland is de teelt grotendeels mislukt
door veel aanslag^ wegval,luisaantasting, zinkschade en rand.
Ook in andere teelten is waargenomen dat Maxi moeilijk te telen
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is door de gevoeligheid voor genoemde kwalen.
Dekweekbedrijven is geadviseerd de goede eigenschappen van Maxi
tekruisen in bestaande winterrassen om zo de stevigheid
van de sla en het gewicht inde winter te verbeteren.
Publikatie
Rodenburg, C.M.

Proefzendingen sla van het type Maxi
naar Zuid-Duitsland
Zaadbelangen 25 (1971)283-284.

Plannen voor 1972
Onderzoek naar teeltomstandigheden die rand veroorzaken/
beïnvloeden.
Insamenwerking met hetR.p.v.Z-«de anlyse van slechte
zaadpartijen voortzetten en onderzoek opzetten naar
een betere toetsmethode.
Insamenwerking met het I.U.T. het onderzoek voorzetten naar :
ijssla
snelle winterteelt
stoomschade —
Insamenwerking met het I,T.T. het onderzoek naar de
oogstmechanisatie voortzetten.
Voortzetting van het klimaatsonderzoek.
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Project B9
GEBRUIKSWAARDE-ONDERZOEK KASSLARASSEN
W.Koopmans en
A.P.v.d. Hoeven
1.«

Rassenproeven 1 beoordeling werden genomen in

-•-• de winterteelt met 12 rassen op 3plaatsen, l/oorrassenproeven
2 e beoordeling komen in aanmerking de rassen Amanda Plus, Nr.32,
l\lr.1725,Nr.2445 en Selma.
dekoude voorjaarsteeltmet 9 rassen op 3plaatsen. Voor rassenproeven 2 e beoordeling komen in aanmerking de rassen Nr. 9526,
Nr. 9566 enSelma.
de zeer late koude voorjaarsteeltmet 8rassen op 3plaatsen. Voor
rassenproeven 2 e beoordeling komen in aanmerking de rassen Nr. 2348,
Nr. 5285 en Selma.
de herfstteelt met 8rassen op 2plaatsen. De resultaten van deze
proef zijn nog niet verwerkt.
2.

e
Rassenproeven 2 beoordeling werdBn genomen in
deuinterteelt op 23plaatsen met de rassen Contore,Hivera-winter,
Kastaar, Nr.889 en Supreem.
de koude voorjaarsteelt op 19plaatsen met de rassen Etoile Star,
Kastaar, Lavina,Nr.924,Nr.2801 ,Nr, 2590 en Venlona.
de zeer late koude voorjaarsteelt op 14plaatsen met de rassen
Nr. 3482, Bl.R. 7330 en Dstinata.
deherfstteelt op 18plaatsen met de rassen Nr.676,Nr.2414,
Selma en Wega.
Q

De resultaten van de hiervoor genoemde rassenproeven 2 beoordeling zijn
reeds uitgewerkt, behalve van de proef in de herfstteelt die nog niet
is afgesloten.
3.

Een flink aantal (45)Nederlandse glasslarassen is getoetst opgevoeligheid voor stoomschade.
Zeer weinig gevoelig bleken :Amanda Plus, Mira,Plenos en Selma.
Weinig gevoelig : Liba,Miranda, Nr. 32,Nr. 7330,Riposo, Solito
en Tonika
Middelmatig gevoelig : Ada,Amora, Ara,Deci-Minor, Jabé,
Kastaar,Kordaat,Lavina,Noran, Nr.889,
Nr. 895,Nr.2414,Nr.3482, Ostinata en
Wega.
Tamelijk gevoelig :
Ardito,Brioso,Dgcisg,EtoileStar,Kloek,
Magiola, Nr.24,Nr.676,Nr.2445,Nr.2590,
Nr. 2801,Portato en Venlona.
Zeer gevoelig
:
Blondine,Bremex, Nr* 1725,Proeftuin's
Blackpool,Rapide enVitesse.

Publikaties
Hoeven, A.P. v.d. enW. Koopmans :1) Slarassen voor de normale herfstteelt.
Tuinderij 11 (1971)Nr.16:29
2) Ervaringen met eenaantal nieuweslarassen in de winterteelt.
Groenten en Fruit 27 (1971):271
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Hoeven, A.P. v.d. enU.Koopmans :3. Nieuwe slarassen in de vorstvrije of
koude teelt
Groenten en Fruit 27 (1971):787
4. Nieuwe slarassen voor de late voorjaarsteelt onder glas
Groenten en Fruit 27(1971):1Q42.
De resultaten van de proeven zijn bovendien gebruikt voor het samenstellen
van de Rassenlijst voor Groentegewassen 1972.
Plannen 1972
In 1972 zullen weer rassenproeven 1 beoordeling worden
genomen in dezelfde teelten als in 1971
Rassenproeven 2 beoordeling zullen worden genomen met
de rassen die in de rassenproeven 1 beoordeling 1971
goed naar voren zijn gekomen.
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TEELTONDERZOEK BI3 PAPRIKA

A.3.Vijverberg

Groen of rood oogsten van paprika
Paprika's kunn
slissing speel
aflopende prij
hetnajaar en
paprika's word
In 1971 isna
oogsten.De oo
namelijk :
I
18
II
7
III 10
De Objecten,
leverden devo

en groen of rood geoogst worden. Bijde tenemenbetde prijsverwachting een belangrijke rol :het
speil in het voorjaar,het oplopende prijspeil in
de hogere prijs,die inhet algemeen voor rode
t betaald in vergelijking metgroene.
gegaan, hoe de produktie verloopt bijgroen of rood
gstperiodè is daartoe in drie tijdvakken ingedeeld
april
/ 29 juni
juli
/
3augustus
augustus / 14december
die degehele periode groen of rood geoogst zijn,
lgende gegevens.

Opbrengst in stuks enkg over de drie oogsttijdvakken in afhankelijkheid van rood of groen oogsten
Periode

II

Roo,d
Groen

III

stuks

kg

stuks

kg

19,3
34,6

3,18
4,45

14,7
26,4

2,17
2,98

stuks

±2.

53,1
62,8

5,01
5,72

Totaal
stuks
kg
88,5
123,6

Bijrood oogsten gedurende de gehele periode isde opbrengst in stuks
72$van die bijgroen oogsten. Het gemiddeld vruchtgewicht is 111$
vergeleken bijgroen oogsten.De kg-opbrengst bijrood oogsten is
80$van die bijgroen oogsten. Uitgaande van de gegevens van deze
proef moet dekg-prijs van rode paprika dus 10 / 8
of„125$
zijn van die van de groene,om een gelijke opbrengst per m te
behalen.
Naast continue rood of groen oogsten zijnook verschillende combinaties vergeleken» Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Groen (G)of rood (R)oogsten.
De eerste letter heeft betrekking op tijdvak I, de tweede op tijdvak II en de derde op tijdvak III.De objecten zijn vermeld in
afnemende volgorde van kg-opbrengst. Tussen haakjes :opbrengst
in procenten van het besteobject.
Behan deling
G
G
R
R
G
G
R
R

G
R
G
R
G
R
G
R

G
G
G
G
R

R
R
R

20
10,2
10,2
9,7
9,4
9,5
8,5
8,4
8,1

Opbrengst in
september
100);
97)
92)
' 90)
90)
! 80)
[ 80)

' 77)

kg tot en met
14decern Der
13,2
13,1
12,4
12,3
12,2
11,5
11,6
10,5

Naarmate langer rood is geoogst,is de kg-opbrengst lager,

100)
99)
' 93)
[ 93)

' 92)
;87)
[ 87)

; so)

10,52
13,24
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Plannen voor 1972
Met ditgewas zal een zeer uitgebreide rassenproef 1 beoordeling
worden opgezet,waarin op ruime schaal buitenlandse rassen,waaronder diverse hybriden, zullen worden opgenomen.
(Zie ook Project B 28).
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CULTUURMAATREGELEN VAN OP KLEINE SCHAAL GETEELDE GROENTEN ONDER GLAS
D. de Ruiter
Fractioneren vanradi.i'szaad
a,.
In een winterteelt isgefractioneerd- en niet gefractioneerd radijszaad•
vergeleken bijNo. 13 (R.Zuaan). In één van de proefkassen is uan 08.0014.00 uur CO gedoseerd,in de andeœniet.
De maximumtemperatuur bij+CO lag gemiddeld tweegraden,de minimum
temperatuur gemiddeld één graaa hoger dan bij - CO.
Geoogst uierd op 21 januari en 4 februari.Hieronder zijn de opbrengstgegevens in bossen perm^ vermeid.
Zaaddi ameter
inmm

-co„

CO
Aantal •£
Totaal 21 januari 4

bossen
februari

5,7
5,5
4,2
3,7
2,5

8,7
11,3
9,0
10,8
10,8

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

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

10,3
8,3
10,8
8,8
10,7

3,8

9,3

4,7

4,0

8,7

4,3

10,1

4,9

4,9

9,8

^Aantal bossen
21 januari 4 februari

1,9 - 2,1
3,0
5,8
2,1 - 2,3
2,3 - 2,5
4,8
2,5 - 2,7
7,2
2,7- 2,9
8,3
Niet ge fractioneerd
5,5
zaad
Gemidde 1de uan
de gefractioneerde
partijen zaad
5,8

Totaal

C0„gaf geen vervroeging of vergroting van deoogst.
Het gemiddelde van hetgefractioneerde zaad was,ten opzichte van het
niet gefractioneerde, betrouwbaar hoger.
Naarmate de zaadfractie groter was,was de opbrengst op 21 januari hoger.
De totaal-opbrengst werd door de zaadfractie niet beïnvloed.
b.

Voosheidsbepalinq bi.iradijs

Bij radijs in een winterteelt (zaaidatum 4november)werd, zowel bij
+CO als -CO de voosheid bepaald.De voosheid werd op 11 en 22januari en 3 februari bepaald. Hierbijwerd de zogenaamde dompelmethode
toegepast. De drijvende knollen werden doorgesneden om demate van
voosheid tekunnen bepalen. Hieronder isdegemiddelde diameter van de
knol gegeven, evenals het percentage voze knollen.De voosheidscijfers
zijn uitgedrukt in een schaal van 9 (niet voos)tot 0 (geheel voos).
Vanaf 7is het produkt goed verhandelbaar.
Voosheidsbepalinq radijs in een winterteelt
Gemiddelde
Voosheidsci.ifer
Percentage
knoldiameter drijvende (voze)Variërend van Gemiddeld
in mm
knollen
+
+
+
+
CO.
11 januari
22 januari
3 februari

18,6
19,7
18,5

18,7
19,4
19,1

36
44
76

48
68
64

5-7
6-8
4-8

6-8
5-8
4^7

6,0
7,3
5,5

Naarmate het gewas ouder wordt,neemt het percentage voze knollen toe.
Noch koglzuurgastoediening,noch de knoldiameter had invloed op voosheid,
Alle drijvende knollen blijken enigszins voos te zijn (vooaheidscijfer
8 of lager)

6,8
6,8
5,8

- 49c.

Plantafstandenproef bi.jbleekselderi.jin een koude kas

Het effect v/ande plantafstand op de gewichtsopbrengst, desorteringsverhouding en de kwaliteit is nagegaan bijhet ras L.P.D.
(Duiv/esteyn5Loosduinen).
Gezaaid is op 11 februari in kistjes,op 8maart is verspeend
in 5cm-perspotjes. Op 15april isuitgepoot in de koude kas.Geoogst
werd in de periode van 22- 29 juni.
De struiken zijn gesorteerd indegewichtsklasse, 350g enop
200-300 g enminder dan 200 g.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten.
Invloed plantafstand op opbrengst en kwaliteit
Sortering in %
Plantafstanden Aantal
<C
planten 350g
200incm
perm.2
enop
300g
200g
15 x
15 x
21£x
25 x
25 x
25 x

32,5
26,7
22,7
19,5
16,0
13,2

20^
25
20^
20^
25
30

21
47
75
85
95
95

65
47
24
10
5
4

14
6
1
5
0
1

Opbrengst
in kg per
m^
•
7,39
7,68
7,22
6,73
6,72
5,76

Gemiddeld
kropgewicht
in grammen
228
287
318
345
420
436

De hoogste kg-opbrengst ligt bijeen plantafstand van 15 x25 cm.
Rekening houdend met dewaarde van het produkt is een ruimere plantafstand gewenst.
Plantafstandenproef bijstamslabonen onder glas voor éénmalige oogst

d.

In twee kassen is een proef opgezet met 7plantafstanden bijeen
late glästeelt. Gezaaid werd 24 februari in zaagsel,geplant op 3maart.
Het gebruikte ras was Prelude,selectie R.Zwaan» Geoogst werd op
6 mei in de ene- en op 11 meiinde andere kas. De oogstresultaten,
gemiddeld over beide oogstdata en de plantafstanden zijn hieronder
vermeld.
Plantaf:standen
incm
17,3
20,5
22,5
25,0
32,0
37,5
45,0

X
X
X
X
X
X
X

17,3
20,5
22,5
25,0
32,0
37,5
45,0

Planten
Opb rengst in 9 rammeriper m2
2 1 e kwaAfwi,,ikendi3bonen
perm
liteit
in g
in % vanh et
totaa.1
33,3
23,8
19,7
16,0
9,7
7,1
4,9

851
864
904
971
879
736
577

132
163
127
99
71
35
71

Totale
opbrengst

13,4
16,0
12,4
9,0
7,5
4,6
11,ü

De plantafstand 25 x 25 cm is in deze proef debeste.
e.

Zaaidichtheid bij postelein

Deze proef is opgezet om de relatie tussen zaadhoeveelheid éngewichtsopbrengst,plantgewicht én gewichtopbrengst na tegaan.De gebruikte
zaadhoeveelheden waren :7-B-J-- 10- 11-Jen 13gram, per m 2 .
Gezaaid werd op 14mei.Gezaaid werd op degebruikelijke wijze.
Op 28mei is een gedeelte geoogst. Het plantgetal,plantgewicht en
de opbrengst zijn daarbij vastgesteld. Op 2 juni is het restant
geoogst. Daarbij is degewichtsopbrengst bepaald.

983
1.027
1.031
1.070
950
771
648
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In de tabel zijn de resultaten vermeld.
28 mei
Zaadhoeuee]Lheid Aantal
? Pliantgewic ht
ingrammen/m
planten/m in grammen
7

a*
10
11£
13

10.000
11.280
12.720
11.280
13.200

0,33
0,35
0,30
0,31
0,29

2 juni
OplDrengs t in
kg perm 2
3,34
3,97
3,92
3,44
3,87

OplDrengst in
kg per m 2
4,38
4,52
4,56
4,74
4,18

De kg-opbrengst wordt niet betrouwbaar beïnvloed, door de zaadhoeveelheid. De opbrengstvermeerdering tussen de beide oogstdata isreëel.
Gebruik van meer zaad geeft een groter aantal planten. Het plantgewicht
wordt dan lager,de mogelijkheid voor schimmelaar)tastingen wordt vergroot.
Een zaadhoeveelheid van 8-j-- 10gram per m2lijkt optimaal.
f.

Uervroeqinq bij rabarber door middel van plastic

De proef,waarbijdegrootte van de oogstvervroeging door middel van
plasticafdekking nagegaanwordt, is voortgezet (zie jaarverslag 1969
blz. 49).Ook nu werden twee parallellen, dezelfde als vorige jaren^fgedekt met plastic.
Op 7april werd de eerste rabarber geoogst bijde plasticafdekking
bijde rassen Timperley-Early, Holsteiner Bloed, Champagne Rood en
Paragon.Bij het niet afgedekte gedeelte werd op 28april voor het
eerst geoogst.De eerste oogst van Goliath en Uictoria bijhet afgedekte
gedeelte viel eveneens op 28april.
De doorgroei na de eerste oogst bij beide objecten liet,in verband
met het scherp drogende weer,veel tewensen over. Het enigeras,
dat hiervan geen last ondervond was Goliath en in mindere mate
Champagne Rood. Hierdoor lagen de opbrengsten bijdeandere rassen laag.
De geldelijke opbrengsten lagen~"mede door de aflopende tendens
van de prijzen— zeer ongelijk. Hieronder zijn de gemiddelde opbrengsten in kg enguldens perm 2 weergegeven.

Plasticafdekkinq
Goliath
Victoria
Timperley-Early
Paragon
Holsteiner Bloed
Champagne Rood
Zonder plasticafdekkinq
Goliath
Uictoria
Timperley-Early
Paragon
Holsteiner Bloed
Champagne Rood

Oogstdata in kq/m2
7ap iril 28april 18mei

_Kg
Totaal

1,25

4,05
0,23
1,36
0,84
1,41
2,45

1,27
0,07
0,59
0,41
0,60
1,01

3,46
0,91
2,05
1,18
1,95
1,73

0,97
0,28
0,60
0,37
0,60
0,54

2,80
0,23
0, 84
0,61
0,71
1,36

0,52
0,23
0,70
1,09
2,05
0,91
1,50
1,18
1,95
1,73

1,41
0,55

Geldelijke
opbrenqst

Plannen voor 1972
Teeltonderzoek met koolrabi
(rassen - belichting)
Teeltonderzoek met bleekselderij (belichting -plantafstanden)
Teeltonderzoek met radijs
(machinaal zaaien)
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Project B24
INVLOED KASKLIMAAT DP DEWATERHUISHOUDING VAN DE PLANT
D.Bokhorst en
G.P.A„uan Holsteijn
a.

De totstandkominq uan hetkaslimaat
Zonneschijnmetingen

Gedurende een jaar zijn drie zonneschijnmeters uan uerschillend
fabrikaat uergeleken. Deachtergrond was,dat de zonneschijnduuropgauen uan het KNMI niet steeds vergelijkbaar waren met die uan
het Proefstation.
Vergeleken zijn één meter uan Negretti & Zambra, één Fuess en één
uan het KNMI. Op het Proefstation is steeds een "Negretti &
Zambra" gebruikt. Gemiddeld ouer het jaar gaf deze 13^meer aan
dan de zonneschijnduur zoals deze geschat werd uit de Maandelijkse
Ouerzichten uan het KNMI. De Fuess-meter gaf 8%meer en de KNMImeter 3%. Van dag totdag en zelfs uan maand totmaand lopen de
uerschillen erg uiteen, zodat het nietmogelijk was een uaste
omrekenfactor te bepalen. Het onderzoek wordt uoortgezet met een
"Negretti &Zambra"- en een "Fuess"-meter,daar in de toekomst wellicht algemeen met Fuess-meters zal worden gemeten.
Metepologische waarnemingen op het Proefstation te Naaldwijk
De waarnemingen worden uerricht voor hetKNMI en andere instanties
en uoor intern gebruik uooral uoor hetkasklimaatonderzoek.
Temperatuur en relatieue uochtigheid
In het uerleden zijn deze 3maal daags (08.40 - 14.40 en 19.40 uur)
waargenomen. Het gemiddelde uan deze waarnemingen werd opgegeuen als
hetdaggemiddelde» Per 1januari 1971 is het KNMI uoor al zijn
stations overgegaan tot hetgebruik uan thermografen en hygrografen
met dagstrnken. Hieruit wordt het etmaalgemiddelde bepaald. Door
ons is dit jaar uit de diagrammen zowel het etmaalgemiddelde als
hetdaggemiddelde bepaald, om het uerschil tussen de twee gemiddelden
te kunnen berekenen. Dit,om de continuïteit uan demetingen teverzekeren. De metingen uan maximum- enminimumtemperaturen is gebleuen.
Andere temperatuurmetingen die nu gedaan worden zijn :
demaximum- en minimum grondtemperatuur en
de luchttemperatuur op 10 cm (en tijdelijk ook 20 cm)
hoogte met een thermograaf.
Straling en zonneschijn
De straling wordt door het KNMI gemeten door een stralingsmeter met
integrator^,Om het uut wordt de hoeueelheid straling uan het afgelopen
uurautomatisch afgedrukt. Voor intern gebruik worden enige waarden
overgenomen.
Voor eigen gebruik is een stralingsmeter op een recorder aangesloten
om uoor dagen,waarop dit noodzakelijk is,een beeld uan het uerloop
uan de straling tehebben.
De zonneschijnduurwordt dagelijks berekend aan de hand uan stroken
van zonneschijnmet.ers ,die een brandspoor geuen op een strook papier,
gedurende de tijd dat de zon schijnt»
Windsnelheid en windrichting
Deze worden driemaal daags visueel geschat. Het is de bedoeling dat
deze waarnemingen geautomatiseerd worden»
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Neerslag
Hiervan wordt de hoeveelheid per uur en per dag waargenomen.
Maatregelen tegen te hoge temperaturen
In drie naast elkaar liggende kapjes is getracht een vergelijking
temaken tussen het gebruik van sproeiers boven op het dak en
gebruik van centrifugaalsproeiers, zoals deze op het I.T.T.ontwikkeld zijn in de kas (zgn. "Spoelstra"-sproeiers). Dit jaar
is het onderzoek gericht geweest op de invloed op de luchttemperatuur en-vochtigheid en de glastemperatuur. Beide systemen
zijn vergeleken met een controlekas. Een belangrijk deel van het
werk is verricht door de heer Rentmeester, die vanuit deH.T.S.
in Utrecht een deel van de praktijktijd doorbracht op hetProefstation.Deproeven zijn gedaan in kasjes met komkommers. Zowel
daksproeiers als I.T„T.-sproeiers hadden bijsterke instraling
een gunstig effekt op de ruimtetemperatuur. Het effect was bij
de daksproeiers het grootst. Hierbijmoet worden opgemerkt dat
de I.T.T.-sproeiers niet in de eerste plaats dienen om deruimtetemperatuur te verlagen,maar door gewasbevochtiging tehoge planttemperatuur te uoorkomen.De invloed op het verzadigingsdeficit
van de lucht is evenzo bijde daksproeiers het grootst..
Dit wordt veroorzaakt door de lagere luchttemperatuur enniet
door het stijgen van de absolute vochtigheid. De invloed hierop
is te verwaarlozen.
In deproefperioden dat het vochtdeficit in de controlekas
sterk steeg, bleef het bijgebruik van daksproeiers constant en inde
kas met de centrifugaalsproeiers steeg het langzaam.
Bijhet gebruik van daksproeiers bleek ook deglastemperatuur
aanzienlijk tedalen,hierdoor wordt deatraling van het glas naar
het gewas verminderd.
De daksproeiers blijken goed te voldoen om de temperatuur inde
kas op een redelijke waarde tehouden,mits ze vroeg genoeg worden
aangezet. Tevens zijn zegoed tegebruiken voor het schoonhouden
van het glas.
Netingen in de praktijk
In verband met eisen die aan klimaatœgelingen worden gesteld
is in de praktijk bij eentuindergemetenroeteen automatische
vochtdeficit-regeling bij tomaat«.De voornaamste vragen die
hier zijn gesteld zijn:
p

1

Is er verband tussen het vochtdeficit in de kas ende
raamstand, zoals de regeling deze stuurt
2
Waarborgt de regeling dat het gewas,met name de vruchten,
voldoende boven het dauwpunt blijft.
Bijde automatische regeling bestaat in het algemeen het gevaar
dat bijde overgang van de nacht - naar de dag-condities er
condensvorming op het gewas optreedt.
Voorzover de metingen zijn uitgewerkt, blijkt het verband tussen
de raamstand en het heersende vochtdeficit niet steeds duidelijk.
Deels was dit het gevolg van het begrenzen van de raamopening.
Ook bleek dat de voelers van de regelapparatuur een tegrote traagheid
hadden. Op de uitgewerkte dagen bleek 'smorgens de vruchttemperatuur voldoende hoog te zijn— in verband met luchttemperatuur en
luchtvochtigheid — om condensvorming te voorkomen. Bij een goede
instelling van de apparatuur is het dus niet nodig datcondensvorming optreedt.
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Praktijkervaringen
Het laatste jaar hebben de in de handel zijnde klimaatregelingen
een verdere ontwikkeling ondergaan. Veel tijd is besteed
aan het in de praktijk verrichten van waarnemingen om toteen
verantwoord oordeel over de diverse regelsystemen tekunnen komen.
Anderzijds zijn vanuit de praktijk en van de zijde van fabrikanten
en installeurs vele verzoeken om inlichtingen over regelingen
en regelsystemen ontvangen.
b.

Onderzoek naar demogelijkheid van luchten boven het plastic
bijAnthurium

Anthuriums worden in voorjaar en zomer zwaar geschermd. Er zijnaanwijzingen dat de produktie opgevoerd kan worden door minder te
schermen en toch de temperatuur en luchtvochtigheid tebeheersen.
Men meent dat een hoge luchtvochtigheid noodzakelijk is voor een
goede groei.Om deze reden worden hetdek en de zijgevels aan de
binnenzijde van de kas afgespannen met transparant plasticfolie.
Hierdoor wordt de ventilatie tot een minimum beperkt en blijft
de luchtvochtigheid in de kas hoog.Door de geringe ventilatie moet
ook de zoninstraling beperkt blijven,daar anders de luchttemperatuur
tot te hoge waarde oploopt. Indien men tijdens hetweer in de zomer,
genoodzaakt is warmte af te voeren doet men dit doo^ deuren te
openen of met behulp van enige kleine ventilatoren ,in de zijgevels
gemonteerd, enige luchtuitwisseling tekrijgen.
De teelt van Anthuriums vindt plaats in kassen die voor andere
teelten gebouwd zijn en dus luchtramen bevatten. Toch maakt men van
deze luchtramen geen gebruik. Vaak heeft men hetluchtingsmechniek
verwijderd en de naden tussen de ramen met kit dichtgespoten. Bijzonnig
weer loopt de temperatuur tussen de plasticfolie en hetglas tot zeer
hoge waarde op.Afvoer van deze warmte,door de luchtramen,moet middels
een lagere folietemperatuur tot een lagere luchttemperatuur in dekas
leiden.
Om meer inzicht tekrijgen in het effect van luchten boven het plastic
werden op twee bedrijven met behulp van thermo-hygrografen metingen
verrichte Op een bedrijf werd uitsluitend boven het plastic gelucht,
terwijl op het andere bedrijf met behulp van geautomatiseerde ventilatoren werd getracht de temperatuur te beheersen.
Uit dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken :
1.

2.
3.
4.

5.

Door de geringe luchtverversing loopt de temperatuur gemakkelijk
tot zeer hoge waarden op0 Ondanks het feit dat slechts ÎQ%van
het natuurlijke licht in de kas kan doordringen was deluchttemperatuur in de kas bijzonnig weer 10° tot /!5°Choger dan
buiten.
Boven het plastic luchten is effectiever dan luchtverversen
met kleine ventilatoren die een luchtverversing van 3à4maal
per uur bewerkstelligen
Indien boven het plastic wordt gelucht mogen er omwille van de
beheersing van de luchtvochtigheid, niet veel openingen in
het folie aanwezig zijn.
Ermoet wordengezorgd dat ersteeds een voldoende hoeveelheid
actief blad aanwezig is.Vrijrigoreus bladplukken had totgevolg
dat gedurende 3à 4weken de temperatuur en luchtvochtigheid
beduidend moeilijker konden worden beheerst.
Waar boven de plasticfolie gelucht werd beoordeelde men het
arbeidsklimaat in de kas als gunstiger.
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c.

De optimalisering van hetkasklimaat bi.jglasgewassen
Th.Strijbosch en
G,P.A.Uan Holsteijn

Het onderzoek naar het optimale kasklimaat voor tomaten is dit jaar op
beperkte schaal voortgezet. Hierbij bleek,dat destreeftemperatuur
van de kaslucht en destooktemperatuur of verwarmingstemperatuur
niet onder alle omstandigheden hetzelfde zijn.
l/oorhet gehele teeltseizoen — onafhankelijk uan het seizoen —
geldt als streeftemperatuur 'snachts 15°- 18°C,minimum dagtemperatuur 20 - 21 C enmaximum dagtemperatuur (bijmaximum zonlicht op de middag)28C„
In het winterhalfjaar (afkoeling uan buiten)v/allenbeide temperatuurniveaus samen.De ingestelde temperatuur is dan gelijk aan de
streeftemperatuur uoor de ruimte. In het zomerhalfjaar (begin mei
eind september)geldt degelijkheid uan beide temperatuurniueaus
alleen uoor denachttemperatuur en de minimumdagtemperatuur.
De maximum streeftemperatuur uan de ruimte blijft 28U(-:bijzon
midden op de dag. Uoor destooktemperatuur wordt in de zomer geen
lichtafhankelijke uerhoging toegepast. Erwordt dan alleen gestookt
op deminimum dagtemperatuur uan 20°à 21 C„ Een euentuele uerhoging uan de ruimtetemperatuur bouen hetdagminimum wordt in
deze periode niet door de uerwarming maar door de natuurlijke instraling gerealiseerd.
De regeling uan de uentilatie heeft de laatste jaren een grote
verbetering ondergaan,maar is nog steeds onbeuredigend. Het
zoeken naar een betere oplossing is dit jaar uoortgezet.
Hierbij .zijn niet alleen de omstandigheden binnen dekasruimte
maar ook kenmerken uan het buitenklimaat gebruikt om de uentilatie
teregelen.Met provisorische middelen is een automatisch werkende apparatuur gemaakt,waarmee volgens dit uitgangspunt isgeregeld. Dewindsterkte en de buitentemperatuur bepalen bijdit
systeem mede deventilatie,,
De eerste resultaten wijzen erop dat op deze wijze verbeteringen
kunnen worden bereikte

Metingen uan het klimaat op vroege stooktomatenbedrijuen
In het uoorjaar zijn op 7verschillende bedrijven met uroege
stooktomaten thermohygrografen geplaatst om na tegaan ofer
wetmatigheden zijn bijde beheersing uan hetkasklimaat bij
deze teelt en welk type automatische regelapparatuur geschikt
is voor deze teeltwijze.
Het bleek,dat er in depraktijk weinig uniformiteit is inde
wijze van regelen onder diuerse weersomstandigheden* De
verschillen die werden geconstateerd bestonden uit;
ao

Nachttemperatuur
In februari hield men de nachttemperatuur op de uerschillende
bedrijuen tussen 14°en 18°C« Naarmate het seizoen uorderde,
werd de nachttemperatuur enige graden opgeuoerd tot tussen
16° en 21°C. Opvallend was,dat op het bedrijf waarin
februari de laagste temperatuur werd aangehouden in april
de hoogste werd aangehouden»
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b.

Dagtemperatuur
Op alle onderzochte bedrijven was lichtafhankelijke klimaatsbeheersingsapparatuur in gebruik. Demate van lichtafhankelijke
temperatuursverhoging en deminimum dagtemperatuur was op alle
bedrijven verschillend. Hierdoor was ook in de gemiddelde
dagtemperatuur verschil.Naarmate het seizoen vorderde,werd
op alle bedrijven bijeenzelfde lichthoeveelheid een lagere
maximumtemperatuur aangehouden. Bijmaximaal licht in april
wordt zelfs een lagere ruimtetemperatuur•gehandhaafd dan
bijmaximaal licht in februari.

c.

Luchtvochtigheid
Op alle bedrijven was onder demeeste omstandigheden het
verloop in luchtvochtigheid tamelijk gelijkmatig. Inhet begin
van het seizoen was de luchtvochtigheid gemiddeld laag. Dit
werd door een gering bladoppervlak en een"groot temperatuursverschil tussen kaslucht en buitenlucht veroorzaakt. Later
steeg degemiddelde luchtvochtigheid. In april -meiop
zonnige dagen daalde de luchtvochtigheid vaak tot zeer lage
waarden (40-50^ RU). Dit laatste werd veroorzaakt door de
sterke ventilatie,noodzakelijk om in april bijsterke zoninstraling en hoge buitentemperatuur de kasluchttemperatuur
te beheersen.
Op de bedrijven met een vochtdeficit-regeling werd deluchtvochtigheid vaak matig beheerst. Soms nog slechter dan op
bedrijven waar niet op vocht geregeld werd. Dit kan worden
verklaard door het ingrijpen, via begrenzingen, opde
stand van deluchtramen en de temperatuur van deverwarmingsbuizen. De gerealiseerde temperatuur en luchtvochtigheid waren minder afhankelijk van het gebruikte typeapparatuur dan van de inzichten van de teler» De laatste kan
door het instellen van begrenzingen een,grote invloed uitoefenen op het klimaat.

Plannen voor 1972
Meteorologische waarnemingen o.a. ten behoeve van hetKNMI
Voortzetting onderzoek,beheersing luchttemperatuur in zomer
Waarnemiggenin de praktijk bijde teelt van:
vroege stooktomaten
freesia•s
anthurium
(inventarisatie-onderzoek)
Onderzoek naar demogelijkheden van windrichting, windsnelheid
en buitentemperatuur als regelgrootheid bijde beheersing van het
kasklimaat
Begeleiding van diverse proeven.
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Project B27
CULTUURMAATREGELEN BI3 AUGURKEN IN KASSEN
A.A.M.Sweep en
G. Danssen
aa

Rassen,broeiveuren enplantafstanden

Deze drie faktoren met de combinaties hiervan werden ondergebracht
in eenproeft.
De zaaidatum was 18maart en deplantdatum 8april;de oogst
ving aan op 7mei.De plantdichtheid op de rijwas bijtwee
en drie rijen per kap gelijke,De broeiveur bestond uit 15kgversekoemest
+ 50gram K0A0So per strekkende meter.De resultaten zijn vermeld
in onderstaande tabel.
Ras

Opbrengst in kg per m2 t/m

Groeitype

1 juni

Kora
198 x 186 -4
106 xHokus
191 - 10x Nimbus
Leuo
twee rijen per kap
drie rijen per kap
mét
broeiveur
zonder broeiveur

beperkt
beperkt
minder beperkt
minder beperkt
onbeperkt

10 a u g u s t u s
11,2
11,5
11,8
11,9
12,0
11,5
11,9
12,2
11,1

3,9
3,8
3,3
2,9
2,9
3,2
3,5
3,8
3,0

Wat de rassen betreft,werden vooral in vroegheid verschillen
geconstateerd».
.;..".,,
De "Kora-typen,Kkwamen vroeger in produktie,maar waren eerder
afgedragen^ Uiteindelijk waren de opbrengsten van Levo ende
tussen typen (Kora xHokus)echter ieta hoger.
De rij-afstand — twee of drie rijen per kap— gaf geen betrouwbaar verschil in opbrengst te zien.Wél was bijdrie rijen per
kap meersnoei- en oogstarbeid nodig.„De broeiveur gaf eenopbrengstverhoging van circa 1kg per m.
Dit opbrengstverschil werd vooral in het begin van de oogst
ver regen, ^ Kora-typen zijn typen met beperktegroei.
b.

Invloed van de plaats van de reqenleidinq op de bestuivinq

Om vruchtzetting tekrijgen bijaugurken moet door bijen stuifmeel
van demannelijke- naar de vrouwelijke bloemen worden overgebracht,
Aangenomen wordt dat hierbij zowel destempel als demeeldraden
van de bloemen droog moeten zijn.Hangt de regenleiding boven het
gewas en is pas gegoten,;dan bevindt zich in de bloemen water.
Hierdoor zouden de bijen geen stuifwjeel op de stempel kunnen
overbrengen en een slechte vruchtzetting totgevolg hebben.
In deze proef werd ofwelboven-over ófwel onder-door het gewas
gesproeid,
Het gebruikte ras was Kora<> De zaaidatum was 19april enuitgepoot werd op 7mei«,De oogst ving aan op 8 juni.De resultaten
zijn vermeld in onderstaande tabel.
Opbi r e n g s t
25 . i u n i

Regenleiding boven het gewas
'Reqenleidinq onder het gewas

2,3
2,3

in

nv2 t / m
30 a i iqi j s t u s

kg pi i r

13,4
13.2
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In deze proef zijn gezien de resultaten geen aanwijzingen gevonden
dat de positie van de regenleiding invloed heeft op de bestuiving.
c»

Bestrijding van entchlorose

Dit probleem treedt ieder jaar frequent op bijgeënteaugurkenplanten en is tewijten aan Mg-gebrek.
Bekend is dat zowel het stikstofniveau in de grond als het spuiten
met rnagnesiumsulfaat hierop invloed kunnen hebben. Indeze proef
werd uitgegaan van geënte en ongeënte planten,die verschillende
hoeveelheden stikstof kregen toegediend en die wél of niet met
rnagnesiumsulfaatwerden gespoten.,Wat de bemesting betreft was
de opbrengst het hoogste bij 10kg kalkammonsalpeter perare«
De zaaidatum was 13april en uitgepoot werd op 19mei,de oogst ving
aan op 6 juni. Het gebruikte ras was Kora. De resultaten staan in
onderstaande tabel»

Behandeling
Bemesting met 0kg KAS/are
Bemesting met 5kg KAS/are
Bemesting met 10kg KAS/are
Bemesting met 20kg KAS/are
Niet geënt
Geënt
-MgSO
Geënt
MgSO

Opbrengst in kg per m2t/m
25 juni
30 augustus
1,7
2,0
2,0
1,9
1,8
1,9
1,9

11,4
12,3
12,5
11,7
11,2
12,3
12,4

De geënte planten gaven— dit in tegenstelling met andere jaren —
een hogere opbrengst dan de niet geënte. Tussen wél en niet spuiten
vanrnagnesiumsulfaatwerd geen gewichtsverschil geconstateerd.
d.

Veredeling

Het ras Kora heeft in korte tijd een belangrijke plaats bijde teelt
onder glas veroverd. Hieruit blijkt duidelijk dat er bijde augurkenteelt
behoefte isaan een ras met vroege produktie en beperkte plantomvang.
Bijde teelt van Kora doen zich vaak problemen voor. Vooral de zwakkere
groei in verband met de grote vruchtbaarheid (waardoor weinig herstellingsvermogen enmeer kromme vruchten)en het "vast aan de planten
zitten van de vruchten" zijn klachten die vaak naar voren komen»
Bovendien is Kora niet bittervrijwelke eigenschap vereist moetworden.
Via kruising met komkommer konden deze problemen nader tot eenoplossing worden gebracht. Voorjaar 1971 werden een aantal bittervrije
proefkruisingen aan telers beschikbaar gesteld om in,een teelt te
vergelijken met Kora. Hieruit bleken de volgende voordelen :
Deproduktie is minstens gelijk of hoger dan Kora
De vruchtkwaliteit is beter enwaarschijnlijk gelijk aan Levo
Door de lange vruchtsteel zijn de vruchten zeer gemakkelijk
te oogsten0
Ook bleek in een proef dat door de grotere groeikracht bijdit type
enten geen ocgstreductie behoeft tegeven.Dit in tegenstelling tot
Kora.
Plannen voor 1972
Broeiveur
Planttype
Plantverband enplantleeftijd
Rassen«,
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Project B28
GEBRUIKSWAARDE-ONDERZOEK VAN RASSEN VAN OP KLEINE SCHAAL GETEELDE
GEWASSEN ONDER GLAS
W.Koopmans,K.Buitelaar,
D.de Ruiter,A.A.M.Sweep,G.A.D.
Janssen enP.Boonen
Radi,js
a,
Van de 22selecties van het type Ronde Helderrode, ingezonden
voor de praktijkproef glasteelt, zijn 7selecties aanbevolen
voor decemberzaai, 11 voor januarizaai en 11 voor februarizaai.
De namen van de aanbevolen selecties zijn gepubliceerd inde
vakpers. De proeven waren op 6plaatsen aangelegd.
bc.

Augurk

Het aanbod van nieuwe augurkenrassen neemt de laatste jaren regelmatig toe.Het afgelopen jaar werden 15nieuwe rassen in de eerste
beoordeling opgenomen. De zaaidatum was 13april en uitgepoot werd
4 mei.De oogstperiode ving aan op 4 juni enwerd op 30 augustus
beëindigd« Verschillende vandes*rassen hadden voor de teeltin
kassen gunstige eigenschappen o.a. bittervrijheid, kleinere plantomvang enmeeldauwresistentie.Wat de vruchtkwaliteit betreft waren
er onderling geen grote verschillen. Omdat de proef in tweevoud
lag kan over de verschillen in opbrengst weinig gezegd worden.
Gezien degebruiksuaardebeoordeling komen de hieronder genoemde
rassen voor een nadere beoordeling in 1972 in aanmerking.

Ras
No. 2551
No. 70060
No„ 70017
No. 6168
Expo-7861
Knavo
Type 350
No, 678

Groeitype
onbeperkt
onbeperkt
onbeperkt
minder beperkt
onbeperkt
minder beperkt
minder beperkt
minder beperkt

Bitter»vrij

Meeldauwresistent

+
+

+
+

Plannen voor 1972
Andijvie
In de licht verwarmde voorjaarsteelt onder staand glas zal een
proef worden genomen met selecties van het ras Nummer Vijf.
Aubergine
T/ërscHTIÏende buitenlandse hybriderassen zullen worden vergeleken
met het zeer beperkte Nederlandse sortiment (zaadvaste rassen).
Boon
Ër zal een proef worden genomen in de vroege koude of vorstvrij
gehouden voorjaarsteeltmetstamsperzieboonrassen die zich lenen
voor een éénmalige pluk.De rassen zullen worden gekozen in overleg
met NAKG en Proefstation Alkmaar.
Koolrabi
Op Proeftuin Venlo zal een raseenproef worden uitgevoerd, hierin
zullen ook buitenlandse rassen worden betrokken.
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Meloen
B

Er zal een rassenproef 1 beoordeling worden genomen met
Fusariumresistente Nederlandse- en Franse rassen.
Paprika
Met dit gewas zal een zeer uitgebreide rassenproef 1 beoordeling
worden opgezet,waarin op ruime schaal buitenlandse rassen,
waaronder diverse hybriden,zullen worden opgenomen.
Radijs
Met dezelfde 22selecties van 1971 wordt een praktijkproef
genomen op drie plaatsen in 2-voud waarbijin oktober 1971
is gezaaid.

Publikaties en voordrachten
De Ruiter en
Ui.Koopmans

Radijs onder staand glas.
Groenten en Fruit (1971)

869,
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Project B 29
CULTUURMAATREGELEN BIJ SNI0GR0EN
A.3.Vijverberg
De in het vorig jaarverslag besproken snijgroenproef is dit jaar
ongewijzigd voortgezet. De proef zal in februari 1972 worden afgesloten. Voor de drie in het onderzoek betrokken factoren (oogstfrequentie, plantdichtheid en oogstwijze) worden hieronder de
gegevens vermeld van het eerste teeltjaar (29 juni/1 december 1970)
en het tweede teeltjaar (1 december 1970/1 november 1971). De
gegevens worden vermeld in takken per m 2 .

A.

Oogstfrequentie

Teeltjaar

éénmaal per twee-, vier- of zes weken oogsten,

0ogstfrequentie
éénmaal P er éénmaal per éénmaal per
2 weken

1e
e
2
Totaal

B.

Plantdichtheid

4 weken

305
502
807

6 weken

368
471
839

314
492
806

20 - 33 - 46 of 60 planten per m
Aantal Dlanten per m

Teeltjaar
e

1
2e
Totaal

Oogstwijze
Teelt,jaar
1e
2e
Totaal

2

20

33

46

60

253
363
616

326
484
810

366
557
923

371
556
927

trekken of snijden
trekken
332
453
785

Oogstwijze
sni,jden
326
523
849

Opmerkingen
Er is een geringe invloed van de oogstfrequentie. Het is
niet onwaarschijnlijk, dat bij een lage oogstfrequentie
de optimale plantdichtheid lager is dan bij een hoge
oogstfrequentie
De gunstige invloed van de hoge plantdichtheid komt vooral
bij frequent oogsten tot uiting
In het tweede teeltjaar is snijden gunstiger dan trekken
Een statische analyse van de gegevens is in bewerking.

-61
Vrijproject
TEELTONDERZOEK BID CHRYSANT
A.P.v.d.Hoeven
Plantverschillen bij jaarrondchrysanten

a.

Bij jaarrondchrysanten komen binnen één teelt grote verschillen voor
in plantgrootte.De volgende cijfers tonen de grootte van dieverschillen. In vier afdelingen zijn begin september van 10kleine en
10grote plante.n— genomen binnen een teeltoppervlakte van 5m 2 —
gegevens verzameld. Deze zijn in de volgende tabel vermeld.
Ras :Super White.
Tabel

Afdeling

1
2
3
4

Plantlengte,-gewicht en aantal bladeren per afdeling
(gemiddeld over 10planten) van kleine en grote planten
Aantal bladeren Lengte stengel Gewicht blade- Gewicht stengel
— in cm
ren ingrammen in grammen
klein groot klein
groot klein
groot klein groot
20,0
19,4
20,7
20,5

49,4
50,3
50,3
47,1

33,1
33,7
33,3
28,7

18,2
17,4
18,3
15,2

65,6
63,9
66,7
62,6

45,9
41,8
42,3
35,8

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

In dewinterteelt zijn de verschillen meestal nog groter dan inde
zomer. Grote verschillen bemoeilijken de éénmalige oogst en vormen
één van de oorzaken van ongelijke takgrootte en ongelijke bloeirijpheid.De achterblijvende planten groeien (door schaduw en/ofwortelconcurrentie)meestal niet uit tot volwaardige Ie kwaliteit bloemen.
In een gewas Yellow Spider zijn vier weken na het planten 20grote,
20kleine en 20planten van middelmatige grootte gemerkt binnen een
teeltoppervlakte van 10m.
De chrysanten van dit vak zijn, in volgorde van bloeirijpheid,op
drie achtereenvolgende data geoogst. Hierbijwerden de gemerkte
planten genoteerd en in eerste- en tweede kwaliteit verdeeld.
Tabel

Aantal eerste- en tweede kwaliteit chrysanten per
plantsortering en per oogstdata

Plantsortering vier
weken na uitplanten
Kwaliteit
Oogstdata
20 september
23 september
27 september

Klein

0
0
0

Middelmatig

0
1
19

3
8
0

2
6
1

Groot

17
2
0

0
1
0

Deze gegevens tonen aan,dat de grote planten het eerste oogstrijp
zijn en de kleine hetlaatst.Bovendien gaven de grote planten uitsluitend
eerste kwaliteit bloemen en de kleine bijna alleen tweede kwaliteit.

19,0
18,6
20,6
15,2
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b. Klimaats-onderzoek bi.jchrysanten
In het begin van dit jaar is de nieuwe verwarming en regelapparatuur
in de bloemenkas gereedgekomen. Daardoor is deze kas geschikt gemaakt
voor teeltonderzoek waarbijde klimaatsfactoren kunnen worden betrokken.
De groei en de kwaliteit van chrysanten in dewintermaanden laat veel
tewensen over. Omtrent het gewenste klimaat in de verschillende ontwikkelingsstadia van de plant ismeer kennis gewenst. Na overleg met
collega-onderzoekers, bedrijfsvoorlichters en kwekers uit de werkgroep
chrysanten is een proefopzet gekozen waarbijde volgende factoren
worden onderzocht :
a.

invloed van verhoging van de ruimtetemperatuur bij toename
van de lichtsterkte
b. invloed van een hogere minimum buistemperatuur van laagliggende (20 cm boven degrond)buizen.
Dit onderzoek vindt plaats in vier afdelingen. In elke afdeling komen
5 verschillende plantingen voor die steeds 14dagen na elkaar geplant
zijn. De rassen zijn:
Super White- eén van demeest geteelde rassen en
Pink Marble - een ras dat speciaal in de winter moeilijk
te telen is vanwege slechte groei en afwijkingen
in het blad (een vorm van bladvlëkken).
Waarnemingen tijdens de teelt
De plaatsen waar de planten ingroei achterbleven bleken na
grondonderzoek hoge zout- en voedingsconcentraties tehebben
Toen in de kas slechts kleine vakjes met nog kleine planten
voorkwamen (1 eplanting) daalde de relatieve luchtvochtigheid
zeer sterk bij zonnig warm weer en vooral in die afdeling waar
de temperatuur de hoogste waarde moest bereiken en waar een
hogere buistemperatuur was ingesteld. Opvallend was ook dat
vooral daar veel meeldauw optrad.
De weggroei verliep in alle afdelingen ongelijk doch het
meest in de afdeling met de hoogste dagtemperatuur.
Gesorteerde stekken (kleine engrote)gaven ook na hetuitplanten duidelijk verschillen tezien in plantgroótte.
Vooral de planten van Pink Marble blijven zeer dun en zijn
onderling zeer ongelijk.
Verdere proefresultaten zullen in het volgende interne jaarverslag
worden vermeld.
"y
Plannen voor 1972
Verdere analyse,.uan :.
De invloed van stekkwaliteit op degrootte en de kwaliteit
van de produktie
Voortzetting van hetklimaatsonderzoek
Onderzoek naar de oorzaken van de heterogeniteit in dewinterteelt,
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Vrijproject
TEELTONDERZOEK BIJ ONDER GLAS GETEELDE BOL- ENKNOLGEüJASSEN,
MET NAME FREESIA
T.Dijkhuizen en
G.P.A.van Holsteijn
Verkorting van de teeltduur bij fresia
De teeltduur van fresia's is sterk afhankelijk van de bodemtemperatuur.
In de zomer is deze onder vast glas vaak tehoog voor een goede bloemaanleg. Gedurende drie jaren is nagegaan welk effect verlaging van gronden luchttemperatuur op degroei en bloei van kasfresia's— bestemd
voor herfst- en winterbloei— uitoefenen. Het onderzoek betrof voornamelijk schermen, bodemkoeling en bodembedekking. Verder werd gelet op
de reactie van verschillende rassen, invloed van deplantmaat, het
effect van temperatuurbehandeling van hetplantmateriaal en deplantdiepte. De volgende conclusies kunnen uit dit onderzoek wordengetrokken.
Schermen
Bijzonnig weer werd me
schermen een verlaging
Het gebruik van dakspro
effect. Bijcyclisch ge
een zekere helling hebb
Het koelend effect van
gedaan door verminderin
wees uit dat discontinu
via een vaste sproeilei
biedt. De praktische to
van technische aard.

t zwaar schermen in vergelijking met licht
van degrondtemperatuur van 2°_ 3°C verkregen.
eiers in combinatie met zwaar schermen gaf weinig
bruik van daksproeiers moeten deluchtramen
en om inregenen te voorkomen.
dedaksproeiers wordt dan grotendeels teniet
g van de ventilatie. Oriënterend onderzoek
schermen door middel van een krijtoplossing
ding met roterende sproeiers perspectieven
epassing wordt nog belemmerd door problemen

Bodemkoeling
Met een koelapparaat, aangesloten op een ondergronds leidingnet, zoals
bijde bodemverwarming wordt gebruikt, is hetmogelijk de bodemtemperatuur
in de omgeving van de zich ontwikkelde spruit enige graden te verlagen.
Een koelwatertemperatuur van circa 12C e n Ben apparaat van7-jpk zijn
voldoende om de grond over 1.000 m 2à 3Cin temperatuur te
„
doen dalen.De kosten hiervan worden begroot op circa ƒ 2,50 perm
per teelt. Het leidingsysteem kan op een eenvoudige wijze ook voor
bodemverwarming worden gebruikt.De watertemperatuur mag dan bij voorkeur
o
o
niet hoger zijn dan 25 - 30C.
Bodembedekking
Bijeen zomerteelt kan bodembedekking de instraling verminderen, de
warmteoverdracht vanuit de lucht aan de grond door isolatie beperken
enstructuurbederf tegengaan bijveelvuldig broezen. Van de vele
beproefde stoffen gaven hygromull,stro,houtmot en dennebosgrond een
gunstig effect ten opzichte van de bodemtemperatuur. Dit kwam tot
uiting in een afvlakking van maximum- en minimum temperaturen en een
daling van de gemiddelde bodemtemperatuur. Om practische redenen
heeft dennebosgrond de voorkeur.
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Invloed op groei en bloei
De verlaging van de bodemtemperatuur op bovengenoemde wijzen verkregen
werkt gunstig ten opzichte van de bloeitijd en de kwaliteit. Elkemaatregel die verlaging van de bodemtemperatuur totgevolg heeft draagt bij
tot vervroeging van de bloeitijd. Dit geldt voor alle rassen die bij
dit onderzoek betrokken waren. Bijeen aantal rassen ging bloeivervroeging
gepaard met een vermindering van de kwaliteit van de bloem. Dit betrof
vooral rassen die voor deze teeltperiode als ongeschikt worden beschouwd.
Globaal kan worden gezegd dat verlaging van de bodemtemperatuur in de
periode van bloemaanleg met 1Cde bloeitijd met circa 2weken vervroegt. Demate van vervroeging is echter niet afhankelijk van het
tijdstip waarop bloemaanleg plaatsvindt. Ook de klimaatsregeling
in de daaropvolgende periode speelt een belangrijke rol.
Grootte van hetplantmateriaal
De plantmaat bleek in deze teeltperiode van ondergeschikt belang te
zijn. Kralen maat 4en 5gaven gelijke, en in sommige opzichten betere,
resultaten als knollen maat 5 en 6.
Temperatuurbehandeling
Voorlopig onderzoek met betrekking tot„vroegbloei"behandeling van plantmateriaal toonde aan dat langs meerdere wegen hetzelfde doel kan worden
bereikt. Als meest doelmatig enminst riskant kwam de combinatie
verlaging bodemtemperatuur +droge nabehandeling van 3à 4weken 13C
voor dedag.
Plannen voor 1972
Teeltonderzoek met hybride zaai fresia
Start preparatie-onderzoek (afhankelijk van mogelijkheden)
en integratie preparatie - teeltonderzoek.
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Project E1
ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN DE ARBEIDSRATIONALISATIE ONDER GLAS
T.M. Hendrix
a.

Samenwerking

Naar aanleiding van onderzoek naar demogelijkheden en uaarden van
samenwerkingsvormen tussen groenteteeltbedrijven ontstond binnen een
groep medewerkende ondernemers belangstelling naar realisatie van een
onderlinge samenwerking. Behalve financiële voordelen spraken ook
sociale motieven daarbijmee. Om tot een goede enoperationele
bedrijfsbeheersing te komen is een programma van doelstellingen,
kengetallen voor kosten,arbeid, opbrengsten en dergelijke, opgesteld.
Hieraan werd een budget-bewakings-systeem gekoppeld.
Vanwege de belangstelling binnen degroep voor andere teeltplannen,
met name jaarrondchrysanten, is ook voor die teelt een rekenschema
opgesteld.
Ondanks alle te verwachten voordelen bleken de bezwaren, mentaal en
financieel, zodanig groot dat de stap tot samenwerking niet isgezet.
Enkele verzoeken om bestaande vormen van samenwerking— in familieverband — te begeleiden zijn in 1971 binnengekomen.
Ook hiervoor dienden bewakingssystemen teworden opgebouwd. De
mensen, zowel leiding als personeel, zijn geïnformeerd omtrent demogelijkheden en waarden die aan dit systeem van bedrijfsvoering gekoppeld
zijn.
De informatiefase is achter de rug.
Medio januari 1972 wordt met de invoering van bovenbedoelde beheerstechnieken in de bedrijfsorganisatie van die bedrijven een aanvang gemaakt.
b.

Taaktijdenboekje

Ten behoeve van de nieuwe druk van het taaktijdenboekje, inmiddels
verschenen, is arbeidskundig onderzoek van diverse werkmethoden en teelthandelingenigedaan. Veel handelingen zijn door de evolutie van de
teelttechniek sterk aan verandering onderhevig.
De gehele indeling van het boekje isgewijzigd. Voorheen stonden
de handelingen volgens codenummer gerangschikt. Dit leverde inde
praktijk moeilijkheden op om een bepaalde handeling op tezoeken.
In de nieuwe druk staan de werkzaamheden in teeltvolgorde gerangschikt. Dit is voor de praktijk logischer en gemakkelijker.
c.

Arbeidskundig onderzoek chrysant

Van de jaarrondchrysantenteelt is arbeidskundig onderzoek gedaan.De wens
hiertoe kwam naar voren bijhet samenwerkings-onderzoek. Binnen deze groep
en in de gehele praktijk bestaat een grote behoefte naar gegevens omtrent
deze teelt.
d.

Arbeidskundig onderzoek sla

Medewerking is verleend bijhet onderzoek naar demogelijkheden tot
mechanisatie van desla-oogst. Het onderzoek spitste zich toe op demogelijkheden van transport van individuele kroppen naar de schuur (sorteermachine). Uit het tot nu toe verkregen cijfermateriaal kunnen de
volgende voorlopige conclusies worden getrokken :
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Methode I
Methode II
Methode III

Methode IV

rollerband in kaprollerband naar schuur

:

275 kroppen/manuur

rollerband in kapmet voorraadwagens naar schuur :

245 kroppen/manuur

oogst in kratten
transport naar schuur met trekker/
hefmast :

250 kroppen/manuur

sleepband in kap
rollerband naar schuur

325 kroppen/manuur

:

Bijde oogst op de conventionele manier, in kisten sorteren,komtmen
tot 275 kroppen permanuur, afhankelijk van het gebruikte transportmiddel. Bijde beproefde methoden (I tot enmet IV)is desla
per krop in plastic verpakt,gesorteerd op gewicht en in éénmalig
fustverpakt.
e.

Arbeidskundig onderzoek komkommer

Op het I.T.T. is er een onderzoek verricht om tot een andere organisatie van de komkommeroogst tekomen. Het doel was om met minder vakbekwaam personeel de oogst tekunnen uitvoeren.De teoogsten vruchten
werden hiertoe vooraf door vakbekwame mensen gemerkt.Uit hetonderzoek bleek dat ditmogelijk is.De extra handeling (merken)die
moet worden verricht,vraagt zodanig veel tijd dat het niet aanbevolen
kan worden.
Publikaties
Oogst-, sorterings- en verpakkingslijn bijsla
Groenten en Fruit, 15december 1971.
Taaktijden voor werkzaamheden in de groenteteelt
onder glas voor sla, tomaten en komkommers
Plannen voor 1972
Bestudering van oogst,sorteren en verpakken van sla
Methoden en organisatie bijde komkommeroogst
Vergelijking snoeimethoden bijde vrouwelijke komkommerrassen
Verzameling arbeidskundige gegevens van de paprikateelt
Bijwerken enuitbreiden van taaktijden voor de teelt van
komkommers, sla,tomaten en paprika
Voortzetting onderzoek van de organisatie van samenwerkingsvormen
Methoden-studie van grondontsmetting in de sla- en chrysantenteelt
Onderzoeknaardemethoden en organisatie bijde jaarrondteelt van chrysanten .
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HET EFFECT VAN BELICHTING OP STOFPRODUKTIE,STOFDISTRIBUTIE EN
FOTOPERIODISCHE BLOEMAAIMLEG BIJ KASGEWASSEN
a.

Emmerteelt biitomaten

N.van Berkel

Vorig jaar werd bij een emmerteelt (zie Intern Gaarverslag 1970,
pag.86) een aanwijzing verkregen,dat de teelt in grotere emmers
een hogere opbrengst gaf dan inkleinere.
In een proef met emmers werd daarom opnieuw gekeken naar de invloed
van de grootte van het grondvolume op de opbrengst. Voorts werd
de emmerteelt vergeleken met een beddenteelt, dit wil zeggen een
teelt in bakken van kunststoffolie. De bedden waren 10 en 20 cm dik
en bestonden uit een mengsel van 25^ Vinkeveens veen, 25%turfstrooisel en bU%Finse molm. De planten hadden respectievelijk 20en
40 1grond ter beschikking. De potten en emmers van de emmerteelt
bevatten dezelfde grond enhadden een inhoud van respectievelijk
1,2 - 2,4 - 4 en 8liter.Hetwatergeven geschiedde bijde bedden
middels een smalsproeiende regenleiding, bijdepotten en emmers
door druppelbevloeiïng. Alle planten kregen evenveel water.
Gegevens : zaaidatum 2november 1970 -plantdatum 13 januari 1971ras Yelvic.
Op de dag van uitplanten werden deplanten in de potten en emmers
gezet. De proef isteleurstellend verlopen. Aan het begin van
de teelt kregen de planten éénmaal een te ruime hoeveelheid water,
waardoor de vruchtzetting bij een deel van de behandeling is
vertraagd. Het gevolg was,dat de onderlinge vergelijking van emmers
en potten niet goed tot zijn recht kwam. De aanwijzing van vorig
jaar, dat de teelt in grotere emmers een hogere opbrengst geeft
dan in kleinere kon derhalve nietworden bevestigd»
Bijde vergelijking van emmers en troggen waren er aanvankelijk
wel enige verschillen,maar aan het eind van de oogst hadden
deze verschillen hun betrouwbaarheid verloren.

b.

Invloed van het substraat op de groei van tomatenplanten
D. Klapwijk

Om een maximale groei te verkrijgen is een maximale vochtvoorziening
noodzakelijk.Daarom worden voor diverse proeven de planten geteeld
in potten,die in een laagje water staan.Dit stelt weer bijzondere
eisen aan het substraat omdat het zeer nat is.Hetmoet dan zeer
luchtig zijn.üJatde structuur betreft is dan zeer jong veenmosveen
(ST400)zeer geschikt. In ditmateriaal is echter niet altijd de
beste groei te verkrijgen. Dit komt waarschijnlijk omdatmen de
chemische samenstelling nog onvoldoende nauwkeurig in de hand heefto
Er ontstaan dan chlorose-verschijnselen. Hoe natter het substraat is
hoe meer dit voorkomt, vooral in dewinter.De bemesting van ditmateriaal moet zo nauwkeurig
worden uitgevoerd omdat dit veen
geen buffercapaciteit van enige betekenis heeft.Om dit te verbeteren
werden enkele proefjes genomen met bijmenging van 30?Spotgrond. De
potgrond werd ook onvermengd gebruikt. De verkregen resultaten staan
in de tabel vermeld.
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Vers gewicht van tomatenplanten in enkele substraatproeven (grammen per plant)

Zaaidatum

Leeftijd

ST 400

28mei 1971
18 juni 1971
29 juli 1971
Gemiddeld

39 dagen
38 dagen
39 dagen

169
205
127
167

ST400potgrond

Potgrond

189
231
152
191

Het gewicht van de planten
in depotgrond bijde laatste proef is
waarschijn!ijk circa 10$t
e hoog. Het wijkt namelijk wat naar boven af
van een ser ie gewichtsbepa lingen die voor dit tijdstip al aan dezelfde
planten war engedaan. Inh
etalgemeen kan dus worden gezegd, datde
groei verbe terd wordt door
menging van veenmosveen (ST400)metpotgrond. Naar de oorzaak van
dit verschijnsel zou verder onderzoek moeten worden verricht.Degr oeiverschillen in deze tijd van het jaar
gaan nameli jk niet gepaard
met duidelijke symptomen. In dewinter
treedtook chlorose opin
ST400 als dit nat gehouden wordt. Toch is
ït om twee
redenen vanb elang om bijwaterverzadiging tekunnen
celen. Ind e eerste plaats
groeien tomatenplanten dan sneller dan
onder droge omstandigheden .Eentweede reden is dat automatisering
van de wate rvoorziening vo orlopig alleen goed uitvoerbaar lijkt bij
waterverzad iging.
c.

Groei van tomatenplantjes gedurende de eerste dag na opkomst
,D.Klapwijk

Van drie zaaisels van tomaten (22oktober -5en 11november 1971)
werd onmiddellijk na opkomst het vers- en droog gewicht bepaald van
100 plantjes.De lobben waren in vele gevallen nog niet gespreid en
de kleur was bleek. Precies één dag later werd de bemonstering herhaald. De zaadlobben stonden dan horizontaal en waren duidelijk groen.
Dewortels werden niet gewogen. De stengel werd vlak onder de lobben
afgesneden. Deuitkomsten waren in deze drie gevallen bijna gelijkluidend. De gemiddelden waren als volgt:
mg per plant Toename
Verse massa eerste dag
Verse massa tweede dag
Droge stof eerste dag
Droge stof tweede dag

5,5
14,6
1,10
1,24

66$
13$

Droge stof

20,0$
8,55

Gedurende de eerste dag wordt het plantje dus zeer snel zwaarder. Dit
gebeurt in hoofdzaak door wateropname. Het gewicht wordt in één dag
ruim
2-jmaal zo hoog »Het droog gewicht neemt toemet 13$. Het gehalte
drogestof neemt daardoor af van 20 tot 8,5$. Het ligt in de bedoeling
deze waarnemingen nog enkele malen.te herhalen.
d.

Groeiverloop bij jonge tomatenplanten

D. Klapwijk,

In het interne jaarverslag over 1970 (bl. 88- 90)zijn over dit
onderwerp reeds enige gegevens vermeld. Hierbijwerd uitgegaan van
de onbehandelde planten uit een serie proeven (pottypen en potmaten).
Op dezelfde manier werd ook nu weer een aantal groeicurven bepaald.
Nu werd echter tevens herhaaldelijk,speciaal voor dit doel, gezaaid.
Alle gegevens zijn samengevat in onderstaande tabel.
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Aantal dagen datdeplant nodig hadom tegroeien uan respectievelijk 0,1 tot1gram (l); van 1tot10gram (2)enuan
10tot100gram (3)perplant; alsmede hettotaal aantal dagen
uan 0,1 tot100gram(4).
Vervolgens hetgewicht ingrammen perplant oprespectievelijk
7 dagen (5)-17dagen (6)-27dagen (7)-37dagen (8)nahet
zaaien.
Tenslotte hetaantal dagen uanzaaien totbloei(9).
2
1
Aantald£ igen groei p/p
0,1-19

Zaïaidatum
26 februari 1971
19 maart
1970
26 april
1971
6 mei
1970
10 mei
1971
28 mei
1971
15 juni
1970
18 juni
1971
9 juli
1971
29 juli
1971
30 juli
1971
1 augustus 1969
13 augustus 1970
18 augustus 1971
20 augustus 1971
10 september1971
1 oktober 1971
1 oktober 1970
18 november 1970
3 december 1970

26
19
26
6
10
28
15
18
9
29
30
1
13
18
20
10
1
1
18
3

februari 1971
maart
1970
april
1971
1970
mei
mei
1971
mei
1971
juni
1970
juni
1971
juli
1971
juli
1971
juli
1971
augustus 1969
augustus 1970
augustus 1971
augustus 1971
september1971
oktober 1971
oktober 1970
november 1970
december 1970

8
8
7
7
8
5
7
6
6
7
7
6
5
4
6
8
9
9
22
21

1-10g

8
7
8
5
8
8
6
8
7
7
6
8
7
6
7
8
9
14
19
21

3
4
liant totaal
10-100 g
0,1-100
gram
10
26
9
24
25
10
22
10
27
11
23
10
24
11
9
23
25
12
25
11
25
12
13
27
23
11
10
20
15
28
16
32
37
19
27
50
30
71
21
63

Gewicht inqrammen/plant na zaaien
27daqen (7) 37 daqen (8)
1,14
72
23,5:
205
20,0t
114
45,0i
296
11,6i
91
150
31,0;
29,OL
206
27,01
188
133
27,Of
20,2;
115
32,Oi
145
20,5t
103
25,OL
195
192
41,0,
22,OL
145
11,5
56
7,8.
39
3,85
0,26
0,17

16-è-

o.,51
o.,54

5
6
Gewicht in g/plant
na zaaien op i
7 dagen
17dagen
0,016
0,41
0,035
1,12
0,83
1,81
0,032
0,60
0,023
1,53
0,031
1,43
0,025
1,50
0,035
1,9
0,026
0,83
1,30
1,30
0,031
0,032
1,65
1,69
0,020
1,20
0,019
0,84
0,029
0,62
0,49
0,026l
0,014
0,054
0,052
0,012
Aant al dagen uan
zaaien (9)
35
33
33
29
33
35
33
32
33
34
32
34
33
31
33
35
38
50
82
74
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De vertienvoudiging van hetgewichtvan 0,1 tot 1gram per plant
is in het snelste geval (18 augustus 1971)inminder dan 5dagen
voltooid. Bijdeze zaaidatum vond verduizenvoudiging plaats in20
dagen. Bijeen groeitempo van 50?2per dag zou dit in 18dagen het
geval zijn geweest.De vertienvoudiging van 0,1 tot 1gram ging met
een tempo van 60j£per dag. Bijzaaidata tussen eind februari en eind
augustus werd de verduizendvoudiging bereikt binnen 30dagen. Inde
winter loopt dit op tot 70 dagen.Ditisnaar verhouding van de energie
zeer snel namelijk gemiddeld ruim 2b%per dag. Het ligt in de bedoeling
de hiaten tussen de zaaidata het komende jaar op tevullen.De gewichten
in grammen per dag op bepaalde leeftijden geven duidelijk te zien dat
de verschillen tussen de zaaidata in dezelfde tijd van het jaar enorm
groot zijn.Het is nog niet mogelijk gebleken steeds ongeveer dezelfde
groeisnelheid te bereiken. De verschillen komen ook duidelijk tot
uiting in het aantal dagen tussen zaaien en bloei.Als dit in maart
circa 35 is (zaaidatum 26 februari;bloei 2april)dan zou datin
juni tweemaal zosnel moeten gaan als het tempo van de planten in
evenredigheid zou zijn met dehoeveelheid energie.Hetminimum is
echter 29dagen.Dit is overigens vergeleken met de praktijk nog enorm
nel. In dewinter duurt het tot82 dagen voordat de plantbloeit.
Je plant ontwikkelt zich gedurende de drie wintermaanden (18 november
tot8 februari =82 dagen)ongeveer driemaal zolangzaam als^in
de zomer (5mei tot4 juni =29dagen) ,terwijl er hoogstens /5 van
de energie is,vergeleken met demaand juni.

e.

Invloed van de watervoorziening op de groei van jonge tomatenplanten
D. Klapwijk

Gedurende dewinter van 1970 - 1971 werd een proef genomen met jonge
tomatenplanten (zaaidatum 18november 1970)die normaal werden gegoten,
doorlopend goed vochtig werden gehouden of in een laagje water stonden.
Ze stonden in 12 cm-potten.De gegevens die van deze planten werden
verzameld zijn vermeld in detabel.
Tabel

Gegevens betreffende de proef met tomatenplanten die bij
verschillende vochtvoorziening zijn gegroeid.
Normaal

Vochtig

Zeer nat

Gemiddelde aanwezige hoeveelheid
water per pot
160
g 220
g
500
g
Waterverbruik p e r p o t in januari
650
g 950
g
Waterverbruik per pot op 1-17 fe- 1400
g 2100
g
bruari (einde proef)
Vers gewicht per plant op 11december
0,099"
0,101 g
0,134"
Vers gewicht per plant op 8januari
1,44g
1,96 g
3,36g
Vers gewicht per plant op 27januari
11,1 g 15,8 g
28,6 g
Droog gewicht per plantop
27 januari
0,66 g
0,89 g
1,55g
Droge stof %op 27 januari
5,9 %
5,6%
5,4%^
Lengte per plant op 27 januari
25 cm 31
cm
37 cm
Aantal bladeren onder de 1 e tros
11,4
11,5
11,2
Aantal zichtbare trossen op
17 februari
2,8
3,3
3,9
Aantal bloeiende bloemen op
17 februari
3,0
3,3
7,0
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Door middel van weging werd hetwatergehalte in depot bepaald. De
potten die in het uater stonden bevatten veel meer water dan de
andere. Het watergehalte van de vochtige potten was gemiddeld ongeveer
75/&hoger dan van de potten die normaal werden gegoten. Hetwaterverbruik nam met circa 5Q%toewanneer de grond vochtig gehouden
werd in plaats van vrijdroog zoals in de praktijk meestal het geval
is. Het vers gewicht was reeds op 11 december duidelijk hoger in
de natte grond. Het verschil werd groter naarmate de tijd verstreek tot 27 januari.Daarna trad tijdelijk iets stikstofgebrek
op. Daarom zijn deplantgewichten van 17 februari niet gegeven.
De planten in de drogere grond hebben een hoger drogestofgehalte
maar dat kan het gevolg zijn van de geringere omvang. Het aantal
bladeren onder de eerste tros verschiltniet.Door het verschil
in groeisnelheid verschilt duidelijk het aantal trossen datop
17 februari met het blote oog waarneembaar was.Een snellere groei
geeft dus ook een snellere bloei.Van ongeveer 25^ van de planten
in het water,mislukte echter de eerste tros, zodat in het geheel
geen bloei optrad. Toch bloeiden door de grotere groeisnelheid
op 17 februari meer bloemen bijdeplanten die in hetwater werden
opgekweekt.
De volgende winter zal er een dergelijke proef worden genomen.
f.

Onderzoek naar demogelijkheden van besproeiing van jonge
tomatenplanten in de zomer
.
D. Klapwijk

In een kas enmet tafels waarop geringe aantallen planten groeien
zoals dat in proeven dikwijls hetgeval is,loopt de temperatuur
hoger op dan wanneer een vol gewas aanwezig is.Ook deluchtvochtigheid is dan lager dan normaal.Als zoveel gelucht wordt dat
de temperatuur laag genoeg blijft,wordt de luchtvochtigheid zeer
laag.Wordt weinig gelucht om de vochtigheid van delucht op peil
tehouden dan loopt de temperatuur op tot boven 40°C. Beidesituaties lijken onvoordelig voor een maximale groei.Het luchten werd
daarom geautomatiseerd zodat de hoge temperaturen niet zo gauw meer
voortkomen. Omdat dan de luchtvochtigheid sterk kan dalen werd getracht door middel van sproeien met leidingwater hierin verbetering
tebrengen.
Er werd gewerkt met sproeiers onder 3atm. druk. Dewaterdruppeltjes
zijn dan zo klein dat ze zweven. Als doorlopend gesproeid werd,
steeg de ralatieve luchtvochtigheid voldoende en bleef de temperatuur
laag genoeg. De planten waren echter plaatselijk doorlopend nat.
Dit isproeftechnisch onaanvaardbaar.Werd het sproeien onderbroken,
zodat de planten droog bleven,dan daalde de relatieve luchtvochtigheid niet van betekenis.Door meer doppen aan te brengen werd toen
getracht de planten gelijkmatig over de gehele oppervlakte nat te
maken. Na opdroging zouden ze dan weer moeten worden besproeid. De
relatieve vochtigheid van de lucht is dan wel laag,maar deplanttemperatuur zal door het verdampende water laag blijven.
Als schakelmechanisme werd een zogenaamd electronisch blad gebruikt.
Dit lijkt,mits het enkele malen per week wordt schoongemaakt, goed
tewerken.De druppels waren echter tegroot om geheel zwevend te
blijven, zodat onder de doppen veel te veel water terecht kwam.
Gelijkmatige bevochtiging kon nietworden bereikt. Volgende zomer
zal worden getracht de installatie zodanig uit te voeren dat alle
planten gelijkmatig nat worden.Waarschijnlijk kan dit het beste
worden bewerkstelligd door kortstondig met grote druppels te sproeien
tot het gewas nat is. In dat geval zou van een normaal regenleidingsysteem gebruik kunnen worden gemaakt.
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Invloed van de standdichtheid op de groei van.jonge tomatenplanten
D. Klapwijk

Bijde teelt van jonge tomatenplanten in potten gedurende de zomer
bijwarm weer,werd de'indruk verkregen dat de groei bij een ruime
stand slechter zou zijn dan bijeen wat nauwere stand. Daarom werd
een oriënterendeproef opgezet waarbijde planten 3dagen tevroeg
ruim werden gezet naast normaal en 3dagen telaat.Bijde laatste
behandeling raakten de planten elkaar voordat zewerden uitgezet.
Deze verschillen werden aangelegd op (a)11- 14en 17dagen
na het zaaien Bn op (b)18- 21 en 24dagen na het zaaien enop
(c)25- 28 en 31 dagen na het zaaien.De planten moesten worden
geoogst op 38dagen na hetzaaien.
Vroeg uitzetten leverde bija- b en c even zware planten opals
"normaal". Erwas dus geen nadelige invloed van ruim uitzetten.
Laat uitzetten gaf lichtere planten voor a en ben dus in tegenstslling tot de verwachting was juist een nauwere stand slechter.
De verschillen warennaar verhouding het grootst in de vierde week
ahet zaaien en namen daarna relatief weer wat af.Telaat uitzetten gaf voor a- ben crespectievelijk een gewicht van 141151 en 171 gram per Dlant op 38 dagen na het zaaien. Decontroleplanten wogen toen 165gram. Drie dagen telaat uitzetten veroorzaakte dus bija en bcirca 10J&gewichtsvermindering.
Bij behandeling cwas de tijd voor „telaat"maar een week voor
de oogst en eigenlijk te kort om groeiverschillen teverwachten.
h.

Teeltvan tomaten bijeen constante hoeveelheid gewas

Gedurende het verslagjaar is de nieuwe installatie voor deze
proef gereed gekomen. In plaats van een enkele eenheid zoals in
de oude installatie, zijn nu zes gelijke eenheden geconstrueerd.
Twee ervan dienen voor de randen om deproef. Uier eenheden kunnen
met elkaar in een latijns vierkant van 16 veldjes in de proef worden
opgenomen, zodat steeds vier behandelingen in viervoud met elkaar
kunnen worden vergeleken.De installatie is zodanig uitgevoerd dat
zeer nauwkeurige waarnemingen over het waterverbruik kunnen worden
gedaan. De osmotische waarde van de voedingsoplossing wordtautomatisch op peil gehouden en kan viermaal per dag naar een ander
niveau worden omgeschakeld. De potten kunnen nu in elke willekeurige
positie worden opgehangen.De lagen potten boven elkaar zijn per
rijmechanisch naar boven en naar beneden verplaatsbaar. De rijen
zijn ten opzichte van elkaar verplaatsbaar, zodat de rijenafstand
gevarieerd kan worden van 60 tot 100 cm.De watervoorziening vindt
plaats via een druppèlinstallatie die boven hetgewas isaangebracht.
De voedingsoplossing vloeit terug door slangen, die in goten inde
vloer zijn aangebracht. Indeze goten is ook een gedeelte van de
verwarming aangelegd.
Er is een begin gemaakt met het testen van de installatie op
waterverbruik en regeling van de zoutconcentratie. Als zich geen
tegenslagen voordoen kan de installatie in het komende jaarin
gebruik worden genomen voor onderzoek naar groei en waterverbruik
van tomatenplanten.
i.

Re-generatie van planten uit deafgesneden hypocotylen
van .jongetomatenplanten
D. Klapwijk

Voor de bepaling van groeicurven van jonge tomatenplanten worden
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circa 10plantjes in een pot gezaaid. Deze worden afhankelijk van
de standruimte na elkaar afgesneden voor de gewichtsbepaling„
De hypocotylen blijven dan in de potten achter.Van enkele zaaidata
zijn op deze stengelstompen grote aantallen adventiefknoppen tot
ontwikkeling gekomen. Hieruit groeiden geheel normale tomatenplanten.
Van de zaaiïng op 9 juli werden de planten beoordeeld op 16september
naar bladvorm en ontwikkeling. Op datmoment bloeiden enkele bloemen
aan de eerste tros. Bij twee normale zaaisels (18augustus en21
augustus)werden toen dezelfde waarnemingen verricht. Het zaaisel
van 18augustus bloeide en bijdat van 21 augustus waren de trossen
juist zichtbaar. In onderstaande tabel wordt het aantal blaadjes
per blad gegeven. De zaadlobben zijn nietmeegeteld. Bijdegeregenereede planten zijn daarom ook de beide eerste blaadjes buiten
beschouwing gelaten, omdat die eveneens zeer sterk aan zaadlobben
deden denken.
»
Tabel

Aantal blaadjes per blad en aantal bladeren onder de eerste
tros bijnormale en uit stengelstompen ge-regenereerde
tomatenplanten
Ziaai datum

18 auqus tus
Eerste blad
Tweede blad
Derde :blad
Vierde blad
Vijfde blad
Zesde blad
Bladeren onder''dede
eerste tros

21 auqus tus

3,3
5,4
6,4
7,0
7,0
7,0

2,9
4,4
5,7
6,8
7,0
7.0

6,0

7,7

Gere-genereerde
Planten
2,6'
4,0
5,2
6,1
6,8
7,n
8,5

De planten van 21 augustus stonden in een andere kas.Tussen de
beide zaaisels van de normale planten kwamen daardoor verschillen
voor in de aantallen blaadjes per blad. Naarmate dit er bijde
eerste bladeren meer zijn,is de niantminder juveniel en wordt
de bloemtros eerder aangelegd. Gere-genereerde planten lijken
een abnormaal lang jeugdstsdium tehebben. Trosaanleg boven het
achtste blad is in de zomer bijnormale planten namelijk een uitzondering.
Onder de uit adventiefknoppen gere-genereerde planten werd een
groot aantal mutanten aangetroffen. In het bovenstaande geval zelfs
circa 10/S.Dit waren breedbladige planten die soms samen met een
normale plant op dezelfde stengelstomp groeiden. Ze bleven bijde
waarnemingen buiten beschouwing.
j.

Het gewicht van tomatenplanten op hetmoment van eerste bloei
D. Klapwijk

Bijhet vaststellen van het groeiverloop bij jonge tomatenplanten
werd de indruk verkregen dat niet alleen de planten eerder bloeien
naarmate de groei sneller verloopt,maar dat dit ook nog gepaard
gaat met een groter plantgewicht. Omdat de planten in de betreffende
proeven meestal pas geruimd werden als meer bloempjes per plant
bloeien, kon dit niet exact worden vastgesteld. Daarom werd gedurende de zomermaanden van enkele andere partijtjes planten het
gewicht vastgesteld op hetmoment dat de eerste bloem open ging.
De gegevens zijn in de tabel vermeld.
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Tabel

Leeftijd (dagen)en gewicht (grammen per plant)op het
moment dat de eerste bloem bloeide bij tomatenplanten.
Voorts het aantal planten waarop de gegevens betrekking
hebben en de laagste en de hoogste waarneming (grammen per
plant)

Leeftijd
(dagen)

Gewicht
(q p/plant)

38
38
39
45
50
50

circa
circa
circa
54
56

Aantal
141
84
65
86
72
60
57
48

11
27
11
63
48
65
42
17

Laagste

Hoogste

113
64
50
50
49
32
48
36

177
104
77
118
97
95
70
60

Ingrote lijnen kan gezegd worden datde bloei bijbeteregroei,
i-i-itwil zeggen bijeen lagere leeftijd plaatsvindt bijeen hoger
,lantgewicht. Bijgroeiremming is de verminderde gewichtstoename
sterker dan de bloei wordt vertraagd. Zoals ook in andere proeven
regelmatig wordt geconstateerd, is ook hier de spreiding in het
materiaal zeergroot.

Plannen voor 1972
In 1972 zal het onderzoek betreffende het groeiverloop van jonge
tomatenplanten worden voortgezet.Daarbij zal opnieuw aandacht worden
gegeven aan de standdichtheid en zal ook de groei op de eerste dag
nader worden bezien.
Getracht zal worden in het bovengrondse milieu verbetering aan te
brengen door bevochtiging en toediening van CO .Het ligt in debedoeling de vorm van de wortelruimte aan een nader onderzoek te
onderwerpen.
Het onderzoek bijeen constante hoeveelheid gewas zal in het komende
jaar in de nieuwe installatie op gang worden gebracht.
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Project C2
HETEFFECT VAN KOOLZUURVOORZIENING OP STOFPRODUKTIE EN STOFDISTRIBUTIE
VAN HETGEWAS BIJ KASGEUASSEN

M

n ,,
l\l.van Berkel

Doseerschade bij tomaten
In 1971 is het onderzoek van voorgaande jaren (zie Intern jaarverslag
1969, blz. 79 en 1970 blz. 94)voortgezet. Totrogtoe werd aangenomen dat doseerschade alleen door SO ontstond, waarbijS0„
bijgunstige omstandigheden via de huidmondjes in het blad
binnendringt en daar schade aanricht. Blijkens metingen in het
voorjaar gedaan,komt ook NO2 bijverbranding van petroleum vrij.
IMO2 i-3aanzienlijk minder schadelijk voor planten alsSO2»
Uit de literatuur is echter bekend dat S0„ en NO eikaars werking
kunnen versterken. Bijaanwezigheid van I\I02is
een veel
kleiner hoeveelheid SO voldoende om dezelfde schade aan te richten
als bijafzonderlijk voorkomen en omgekeerd. Daarom wordt thans
aangenomen, datSO en NO tezamen de doseerschade oproepen»
Verdrogingsschade
In het verslagjaar is gebleken,dat er nog een tweede oorzaak is,
waardoor de onderste bladeren kunnen afsterven.Deze lijkt gelegen
in een verstoring van dewaterhuishouding van de plant. Ditis
een gevolg van een wanverhouding tussen wateropname enwaterafgifte. De wateropname wordt bemoeilijkt door een gebrekkig
wortelstelsel, een hoge zoutconcentratie van de bodem en het
droog zijn van de grond. De afgifte wordt bevorderd door hete""
pijpen,lage luchtvochtigheid, droge bodemoppervlakte, zonnig
weer en luchtbeweging. Bijhelder vriezend weer ontstaat door
dit complex een soort woestijnklimaat. Dit is te veel voor de
planten,die korte tijd eerder nog in een kleine ruimte met een
milder klimaat stonden, veroorzaakt door het dicht bijeen staan
van vele planten.De schade,die voorlopig met de naam verdrogingsschade zal worden aangeduid, bestaat in het slap-worden van de
onderste bladeren gevolgd door afsterven.De schade treedt op onder
dezelfde omstandigheden als doseerschade. Vooral helder zonnig
weer na een donkere periode isgevaarlijk.
Inmiddels is wel duidelijk geworden dat verdrogingsschade niet
met doseerschade mag worden verward, zoals in het verleden
stellig is gebeurd. Verdrogingsschade is het eerstontdekt op
bedrijven waar geen CO wordt gedoseerd, maar komt ook voor,
daar waar C0„ wordt gegeven. Het aandeel van C0„~doseren ligt
mogelijk in de luchtbeweging die door de ventilator van het
CO -toestel wordt opgeroepen. Het labiele evenwicht tussen
wateropname en waterafgifte wordt door deluchtbeweging mogelijk
juist verstoord.
Andere schade-oorzaken
Nog een derde schadebeeld kwamen wijop hetspoor; het bronsachtig
verkleuren van de oudste bladeren,gepaard gaand met het insterven
van bladranden en ontstaan van waterige plekken, hetgeen uiteindelijk
leidt totafsterven van het blad» Deze schade ontstaat dooronvolledige verbranding. Dit is het gevolg van het kraken van oliedampen
in de CO -kachel.De oliedampen zijn afkomstig vengeoliede goten.
Kleine hoeveelheden olie vallen met condenswater op de verwarmingspijpen en komen door verdamping in de kaslucht.0ok zijn er gevallen
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waarbij dampen vrijkomen uit degebruikte pijpolie, speciaal
bijhoge pijptemperaturen.Met de luchtstroom van de ventilator
komen dedampen in de kachel en verbranden daaronvolledig.
Proefopzet
Uit het onderzoek van 1969 bleek, dat toevoeging van veel
kalk aan het uortelmilieu een plant opleverde,die duidelijk
gevoeliger uas voor doseerschade dan bijtoevoeging van minder
kalk. Door de kalk was er een verschil in pH. Erwerd toen
gesuggereerd, dat hierdoor de opname van spoorelementen was
beïnvloed.
In een proef is nu de invloed van een bemesting metspoorelementen nagegaan* Van,twee voedselarme substraten, tuinturf en
bolster,werd de laatste gemengd met lichte klei, in deverhouding 2 :1. Erwerd een basisbemesting gegeven met voldoende
stikstof, fosfaat,kali enspoorelementen (Sporumix P,G<,).
„
Deze Sporumix bevat geen Fe,weinig Cu en B„ Voorts werd perm
substraat toegevoegd geen,weinig (3kg emkal)of veel(12kg ëmkal)
kalk,geen of 5g Fe (Fe-EDDHA), geen of 10gCu (CuSO .5H0)
en geen of 4g B (Na•B0 .10 H0)v
Planten van het ras
'Moneymaker, zaaidatum 22oktober,werden
in potten met de aldus verkregen substraten opgekweekt en na 8weken
op de bodem uitgezet in 2ruimten,waar CO werd gedoseerd uit respectievelijk petroleum enpropaan.
Hetlukteniet om doseerschade tekrijgen.Wel werd er verdrogingsschade geconstateerd in een nacht met veel vorst» Door sterk vochtverlies van de plant en het onvermogen dit aan te vullen door de
lage temperatuur van de wortels (ruimtetemperatuur 5°C)kregen de
bladeren waterige plekken en gingen de randen slap hangen» Een groot
deel werd niet meerturgescent,Naderhand stierven de bladeren geheel
af. Van elke plant werden de aantallen beschadigde deelblaadjes
van de samengestelde bladeren bepaald.
Bijde twee substraten gaf het toevoegen van Ca tegengestelde
effecten. Bij tuinturf was deschade bijveel Ca (12kg émkal)
duidelijk groter als bijweinig Ca (3 kgeukal). Bijhet mengsel
bolster en klei was het precies andersom. Voor het verschillend
gedrag van de'substraten ontbreekt de verklaring.
Toevoeging van Feleidde tot een drastische vermindering van de
schade, van 5,6 tot 3,2 bladeren (P< 0,01). Een zelfde effect
ging er uit van Cu.De schade nam af van 5,5 naar 3,4 (P < 0,01).
Toedienen van Bhad geen effect.
Kennelijk is degevoeligheid voor het optreden van verdrogingsschade verminderd door het gebruik van Fe en Cu in de potgrond.
Nader onderzoek zalmoeten leren of hetzelfde ook geldt voor
doseerschade.

Plannen voor 1972
Het onderzoek naar de zogenaamde doseerschade wordt voortgezet. Veel
aandacht zal worden besteed aan het doseren van CO- vanuit één
punt op het bedrijf.
Bijde betreffende apparatuur zal onderzoek worden verricht naar de
samenstelling van de verbrandingsgassen.
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ProjectC4
ONDERZOEK TENAAIMZIEf
BIO KASGROENTEN

VAN VRUCHTZETTIIMGENURUCHTONTWIKKELING
W. vanRavestijn

Tomatenorgaancultuur
a.
Ter verbetering vandemethodiek werd enerzijds"naarhetvoorkomen
van verontreinigingen gezocht, terwijl anderzijds gewijzigde voedingsbodemswerden gebruikt.Tenaanzien vandeontsmetting bleek,
dat vooral aanaparte opkweek vanhetplantmateriaal dewegval door
verontreinigingen sterk kanverminderen.Ditplantmateriaal werd
wekelijks bespoten metófweleensystemisch fungicide ófwelmet
een insecticide.
Erwerden twee basis-bodems gebruikt :éénuitgebreide Knopsbodem
volgens Nitsch (1956)enéénmodificatie vandebodems volgens
White naar Linsmaier enSkoog (1964). Aanbeide bodems werd niets
of I.A.A.0,2 of2mg/liter ofkinetine (6-furfurylaminopurine)0,1
of1mg/liter toegevoegd. Tevens werden alle mogelijke combinaties tussen I.A.A.enkinetine gebruikt.
Uitgeplant werden debloemen enbloemknoppen.Debloeiende bloemen
groeiden hetgemakkelijkst uittoteenvruchtje,de bloemknoppen
hetminst.Ditgold voor beide bodems.Debloemknoppen,diebijna
begonnen tebloeien ophettijdstip vanuitplanten,groeidenop
de L.-enS.-bodem goed uit(_+81%), opdeKnopsbodem veel minder
(_+26%). Hettoevoegen vanI.A.A.enkinetine werkte indeKnopsbodem nadelig opde"zetting" (=hetpercentage totvruchten uitgegroeide bloemen enbloemknoppen). IndeL.-enS.-bodem verbeterden
deze stoffen dezetting. Hetmeest geschikt leken decombinaties
(i.e. 2mg/liter I.A.A.+1mg/liter kinetine of0,2 mg/liter I.A.A.+
1 mg/liter kinetine).
Ook devruchtgrootte werd door I.A.A.enkinetine indeKnopsbodem
benadeeld (mogelijk 2mg/liter I.A.A. uitgezonderd). BijL.-enS.waren hetalleen deI.A.A.enkinetine combinaties diedevruchtgrootte gunstig beïnvloedden. Degrootste gemiddelde vruchtdoorsnede
werd gemeten bij2mg/liter I.A.A.+0,1 mg/liter kinetine
gevolgd door 0,2of2mg/liter I.A.A.+1mg/liter kinetine.
b.

Nieuwe groeistoffen terverbetering vande vruchtzetting
van de tomaat
Lu.vanRavestijn

In eenvroege stookteelt werd terverbetering vandezettingeen
aantal nieuwe groeistoffen toegepast. Alscontrole werden onbehandelde,
getikte enmetdeAmerikaanse triller behandelde planten gebruikt.
Als "standaard"-groeistoffen werden Tomafix enTomatotonegebruikt.
Duraset werd indeproef opgenomen,omdat totheden metdezegroeistof deminste schade werd geconstateerd. Denieuwe groeistoffen
waren Tomatoripe enTomacon vanLüiersum enTondon vanDowChemical.
Tomatoripe kanover degehele plant worden verspoten.Ditwerdin
deze proef 1xgedaan met0,5%Tomatoripe.Alleoverige groeistoffen
werden 4xtoegepast meteeninterval van7à12dagen, afhankelijk
van debloei. Tondon werd slechts 1xtoegepast inverband metde
ernstig opgetreden schade.
Door hetspuiten metTomatotone (1%)enTomafix (1x)trad algemeen
het "klemmen" vandebloemkroon op.BijTomacon (50en100d.p»mo)
en Duraset (0,1%) zagmenditverschijnsel niet ofnauwelijks.
BijTomatoripe werd ditinhetgeheel nietwaargenomen,maar
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deze groeistof werd slechts 1x en toen nog over degehele plant toegepast,
Bladschade trad in zeer ernstige mate op bijTondon (100 en 500 d.p.m.).
Ook 10d.p.m.Tondon 2x toegepast,bleek nog ernstige schade te
kunnen geven.Wel bleek deze groeistof vruchtzetting te kunnen
induceren. De vruchtkwaliteit was onaanvaardbaar bijTondon.
Ook bijTomafix en Tomatotone werden vruchtafwijkingen gevonden
(puntige stijleinden, enigszins holle,'kantige vruchten).
Weinig totgeen vruchtafwijkingen werden bijDuraset,Tomacon en.
Tomato-ripe waargenomen. De vroege opbrengst (6weken)in
gewicht lag het hoogst bijTomatotone met een niet betrouwbaar
verschil ten opzichte van Tomafix. De opbrengst van de getrilde
planten en van de planten, diemét Duraset of Tomacon (100d.p.m.)
behandeld waren,lag 20^lager.Onbehandelde,getikte- en met Tomacon
50d.p.m. behandelde planten gaven ruim 25%minder gewichtsopbrengst
na 6weken oogsten dan Tomatotone en Tomafix. Tomato-ripe bleef+_
30%achter en Tondon 35 tot 60?2achter ten opzichte van de twee
beste behandelingen na 6weken oogsten.
De verschillen in kg-opbrengst na 11 weken oogsten waren over
het algemeen niet betrouwbaar. Alleen Tondon 500 d.p.m.was
duidelijk het laagst in opbrengst,ondanks het feit,dat alle
met Tondon behandelde planten sterk vertakte hooggelegen trossen
vormden.
Het geringe of nadelige effect van de nieuwe stoffen ismede veroorzaakt door een mogelijk niet ideale toedieningswijze (Tomato-ripe
op degehele plant)en een telage (Tomacon)of tehoge (Tondon)concentratie.

Plannen voor 1972
Het onderzoek betreffende de orgaancultuur blijft op het programma
staan. Het ligt in de bedoeling onderzoek tegaan verrichten met
de groeirugulator Ethrel in verband met vruchtrijping. Hetonderzoek inzake de vruchtzetting bij tomaat wordt voortgezet.
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TOEPASSING VAN TECHNISCHE HULPMIDDELEN IN VERBAND METDESTOFPRODUKTIE EN DE STOFDISTRIBUTIE VAN KASPLANTEN
Ontwikkeling van bevloeiïngsmethoden voor hetkweken
uan proefplanten in potten
_______
D. Klapwijk
Gedurende 1971 uerd intensief geb
in het jaarverslag 1970 zijn ge
verhouding van het waterverbruik
De regeninstallatie hield devoed
tratiemet demeststof 20-5-20.S
de potgrond toegevoegd. Geregeld
waren geoogst verwijderd en werde
Enkele malen werd de ionenbalans
Deze was geheel afwijkend van die
Grote verschillen tussen debemon
Begin oktober werd weer een ionen
stering werd circa 75^ van de voe
dag was verlopen en deautomaatd
gebracht,werd opnieuw een monste
de tabel vermeld.
Tabel

Samenstelling van de voedingsoplossing vóór en nade
verversing

Bepaling
K
Na
Ca
mg
NH
S0^

ruik gemaakt van de tafels die
noemd (zie op blz. 106) .Naar
werd leidingwater toegevoegd»
ingsoplossing op een vaste concenpoorelementen enkalk werden aan
werden potten waarvan de planten
n nieuwe potten geplaatst,
van de voedingsoplossing bepaald.
welke bijwatercultuur isgewenst,
steringen kwamen niet voor.
balans bepaald« Direkt na bemondingsoplossing ververst.Nadat een
econcentratie weer op peil had
r genomen.Deanalyses staan in

mval
mval
mval
mval
mval
mval
mval
Nu'
mval
Cl'
pH (water)
mmho
25

Vóór
6,12
7,44
11,34
2,02
4,88
15,22
8,88
9,12
4,63
3,35

Na
5,22
4,68
6,52
1,44
10,54
13,99
6,58
6,07
6,96
3,37

Door het hoge NH-gehalte van de kunstmest werd direkt nade
verversing een afwijkende samenstelling gevonden.,Later werd opadvies van deheer Steiner van NH-vrije kunstmest gebruik gemaakt
omdat eraanwijzingen zijn dat vooral 'swinters ammoniak ongunstig
kan zijn voor tomaten vooral onder vochtige omstandigheden.
Bijde samenstelling zoals die voor de verversing werd gevonden
werd een zeer snelle groei verkregen. Zie onder "Groeiverloop
bij jonge tomatenplanten" en daarvan de zaaidatum 18 juni.
Dit jaar is er een begin gemaaktmet de bouw van een nieuwe
installatie waarbijdrie tafels zijn geconstrueerd die ieder uit
6 vakken bestaan.De tafels zijn gereed maar de bevloeiïngsapparatuur en de zoutdosering zijn nog niet klaar.Met een tweede
identieke installatie is een begin gemaakt. Er zijn nu in twee kassen
naast elkaar 18 vakken van 1,5 m 2 beschikbaar. Op de tafels is een
begin gemaakt met het onderzoek naar algen-bestrijdingsmiddelen.
De tafels zullen zolang de zoutdosering niet gereed is
worden gebruikt middels aanvulling van hetwater op detafels.
Voedingszouten worden toegediend zodra hetgeleidend vermogen
beneden 3mmho komt.
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De invloed van bevloeiïng op degroei van tomatenplanten
Go Heij

In het grote tablet van A3-21 werden drie bevloeiïngswijzen
gekozen,namelijk :
a.
Constant laag water (circa 2cm)
b.
Constant laag water, 24xper dag verversen
c.
24xper dag de voedingsoplossing oppompen en teruglaten lopen.
Op 2en 3maart werd er ingehuld zaad van het rasMoneydor gezaaid
in 12 cm-plastic potten. De potten waren gevuld met Finse turfmolm,
ST 400.Na een selectieproef zijn 120gelijke planten geselecteerd.
Om het gewicht van de planten voor de proef te bepalen zijnwillekeurig 30planten afgesneden engewogen.
Hierna zijn de resterende 90planten over de drie vakken verdeeld.
Per vak stonden nu 30 planten, die op 3data gemonsterd zijn.
In de tabel zijnde gewichtenin grammen per plant voor deverschillende behandelingen op de 3data gegeven.
Behandeling
Constant water
24xper dag verversen
24 xper dag bevloeien
c.

6 april
33,7
34,3
34,0

10 april
64,3
59,4
67,7

13april
82,8
87,6
93,9

Het verband tussen bevloeiïngsmethoden en potmaat en het
effect op de groei van jonge tomatenplanten
D. Klapwijk^

In het jaarverslag over 1970,blz. 108wordt melding gemaakt van de
invloed van depotmaat op de groei van jonge tomatenplanten bij
op en neergaande bevloeiing via depotbodem. Ook in dit verslag
(blz. 83)worden gegevens vermeld. De conclusie is dat de groei
beter isnaarmate de potgroter is» Omdat het opkweken in een
laagje water dat constant blijft staan betere resultaten gaf
werd deproef ook nog een keer genomen bijdit bevloeiïngssysteem.
Zaaidatum :1oktober 1971;potmaat 0,8 en 2,8 liter.Reeds
op 15 oktober waren de plantjes in dekleine potten wat zwaarder.
Op 18november was hetgewicht per plant in 0,8 en 2,8 liter-potten
respectievelijk 104 en 96gram. Uanwege de grote standplaatsverschillen zijn deze cijfers weinig betrouwbaar.Zewijken echter sterk
af van de plantgewichten bijde andere bevloeiingsmethode.
Het isdaarom nodig om dit onderzoek bijdeze manier van watervoorziening
voort te zetten omdat de watervoorziening blijkbaar de reactie op
de potmaat beïnvloedt.
d.

Invloed van de bevloeiingsmethode op degroei van proefplanten
in potten
•
L
D. Klapwijk

In het verslagjaar zijn de bevloeiïngstafels intensief gebruikt.
Op de tafel waarop de planten periodiek via debotbodem werden bevloeid zijn het gehele jaar door tomatenplanten opgekweekt. Het
water kon tot een hoogte van maximaal 2cm in de pot opstijgen. Dit
gebeurde 'szomers 6maal per dag en 'swinters maximaal één maal.
De groei was in dit jaar gemiddeJdminder dan in 1970.Dit kan echter
samenqehangen hebben met het gebruikte substraat. Het is nog steeds niet
mogelijk gebleken
om het gehele jaar door met veenmosveen
op deze manier bevloeid een goede groei te krijgen. Vooral 'swinters
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trad soms chlorose op«,Demethode waarbij constant eenlaagje
water opde tafel bleef staan voldeed beter. Hierbijwerd elkedag
uit devoorraadtank voedingsoplossing bijgevoegd engemengd.
Daarna zakte hetniveau ueer tot2cm.Op eenaantal nieuwe
tafels gebeurde hetnog iets anders.Daarop werd hetwater op2cm
hoogte gezet.Water envoedingszouten werden dannaar behoefte
bijgevuld. Kunstmest werd gegeven alshetgeleidend vermogenvan
de oplossing lager werd dancirca 3mmho bij25°C
In enkele gevallen werden ongeveer gelijktijdig planten gekweekt
bijperiodieke bevloeiïng endaarnaast doorlopend ineenlaagje
water. De indruk werd verkregen datdeplanten duidelijk beter
groeiden ineenlaagje water danwanneer periodiek
via depotbodem werd bevloeid. Hoewel nietdegelegenheid bestond
goede proeven tenemen werden gegevens verkregen van eenvoudige
vergelijkingen. Deze zijn inonderstaande tabel opgenomen en
geven eianduidelijke tendensaan.
Tabel

Gewicht ingrammen perplant op bepaalde leeftijden
(dagen nahetzaaien)endagen vanzaaien totbloei.

Bevloeiïng
Periodiek
Constant
Periodiek
Constant
Periodiek
Constant
Periodiek
Constant

Zaaidatum
1971
29juli
30juli
18augustus
20augustus
1970
1oktober
1971
1oktober
1970
18november
18november

Leeftijd indagen
17
27
0,026
0,020

0,83 20,2
1,30 32
1,20 22
1,69 41

Bloei
37
115
145
145
192

47

(47)

50

0,49

3,9

16,535,5

0,026

0,62

7,8

39

0,16
0,20

(57) (67)

38

0,45 1,29 3,8 10,0,642,12 7,0 4,<

85

97

Ook enkele potplantensoorten (Poisettia enchrysant)werden ggkweektop
een tafel ineenlaagje water.Depotchrysanten vormden bijzonder
weinig wortels.Degroei wasvrijgoed.De poinsettia's vertoonden
wat verwelkte takken,Mogelijk werd ditveroorzaakt door eenwortelziekte. Daarna werd eengedeelte vandeze planten verder normaal
gegoten. Hierbij trad eenzeer groot percentage uitval op.Hetdeel
van deplanten datinhetwater bleef staan wasveel gezonder.
In deze planten kwam welwatchlorose voor.
e.

67
34
32
33
31

0,029

0,05
0,06

57

Invloed vandestructuurovergang tussen tweeverschillende substraten opdegroei van tomatenplanten
Cl.Mol

Methetdoel grote tomatenplanten voor eendemonstratie op tekweken
werden schalen gevuld metveenmosveen (ST400),Ditwerd nagenoeg
verzadigd metwater. Tomatenplanten opgekweekt inperspotten werden
opdeturfmolm indeschalen geplaatst.Deplanten groeiden goedweg.
Werden deperspotten echter geheel inhetsubstraat uitgepootdan
bleek eensterke groeiremming op tetreden.
Dit verschijnsel kanworden verklaard uitdegrote structuurverschillen. Depotgrond vandeperspottsn heeft een vrij vaste in elkaargedrukte structuur.Hetmateriaal iswatfijn endeporiën zijn daardoor klein. De turfmolm islosvanstructuur enheeft veel grote poriën.
Hierin wordt gemakkelijk zeer veel water opgenomen. Door deperspot wordt
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uit de perspot wordt verdrongen. Dewortels sterven af door zuurstofgebrek.
f.

Invloed van het vochtgehalte van degrond op de temperatuur
in depot
,D.Klapwijk

Gedurende demaand januari ende
de temperaturen gemeten in hetm
gebeurde bijvrijdroge grond en
van 1à 2cm stonden zodat degr
werd bij twee substraten uitgevo
Door de invloed van de zon waren
sen beide substraten werden geen
temperatuur gevonden. De nattep
0,7°C lager in temperatuur dand
natte grond groeiden echter bete
in de potgrond en in februari ju
bijhet einde van deproef waren
het zwaarst.
g.

eerste helft van februari werden
idden van 12cm-plastic potten.Dit
in potten die in een laagje water
ond doorlopend zeer nat was.Dit
erd : potgrond en turfmolm.
de verschillen soms wat grillig.Tusverschillen in gemiddelde pototinhoud was overdag gemiddeld
e drogere grond. Deplanten inde
r. In januari was degroei beter
ist in de turfmolm. Op 17 februari
.deplanten in de natte turfmolm

De temperatuur van voedingsoplossing opgeslagen in
tanks in dekas
D. Klapwijk,

Gedurende demaand januari werd de kasluchttemperatuur gemeten
in vergelijking met de temperatuur van de voedingsoplossing waarmee
de planten werden gegoten en de temperatuur van de potinhoud.
De voedingsoplossing lag opgeslagen in tanks van circa 150 liter onder
de tafels waarop werd gekweekt.Demetingen vonden plaats op diverse
tijdstippen tussen 8 en 17uur.Degegevens werden verzameld omdat
dekans zou bestaan dat een telage watertemperatuur de groei van
de planten zou kunnen remmen.Demaximale verschillen van deluchttemperatuur ten opzichte van dewatertemperatuur waren zowel naar
boven,alsnaar beneden 3C. De gemiddelde temperatuur van hetbevloei'ingswater was 20,2Cj'vandelucht 20,5°C.De temperatuur van
de grond in de potten was gemiddeld 17,9°C.Een nadelig effect
van dewatertemperatuur op de groei is onder deze omstandigheden niet
te verwachten. Datde temperatuur van het water zo hoog was is
misschien veroorzaakt door de straling van de verwarmingsbuizen die
juist boven de tanks lagen.
h.

Metingen van het temperatuurverloop in kasqrond en potten

Omdat bekend is dat deg
delue httemp eratuur werd
ook po ttenb etrokken omd
temper aturen optreden da
Om een indru k te krijgen
werden tempe raturengerne
24uur . Dee erste dag wa
donker weer (31 maart).
vermei d voor 2,8 literp
met vo chtige turfmolm en
was de zelfde zavelgrond
onder een vo 1 gewas»

rondtemperatuur vrijsterk kan achterblijven bij
en hierover gegevens verzameld. Hierbijwerden
at bekend is dat daarbij juist hogere
n in de lucht (Jaarverslag 1970 blz. 110-111).
van deze verschillen op hetzelfde moment
ten met thermokoppels gedurende tweemaal
s het zonnig (30maart) en de tweededag
In onderstaande tabel zijn de gegevens
otten (zwart)zonder plantbeschaduwing gevuld
daarnaast gevuld met .zavelgrond. De kasgrond
op 20cm diepte zonder zonbestraling

D.Klapwijk
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Tabel

Temperatuur in C op verschillende uren van de dag bij
zonnig weer en donker weer in potten met turfmolm of zauelr
grond en in de kasgrond, alsmede deluchttemperatuur.
Grondtemperaturen gemeten midden in depot.
6 uur

10uur

14uur

18uur

22uur

2 uur

Zonnig weer (30maart 1971)
2,8 1 turfmolm
2,8 1zavel
Kasgrond, zavel
Luchttemperatuur

20,6
20,0
22,0
21,0

22,3
26,1
21,5
26,6

33,2
37,2
21,4
32,0

34,1
31,4
21,9
25,4

25,6
23,3
22,2
22,0

21,9
20,9
22,0
22,1

22,1
25,0
21,8
26,2

26,8
28,8
21,7
25,2

25,7
25,2
21,8
23,5

22,8
21,7
21,8
22,0

21,3
20,8
21,7
22,5

Donker weer (31 maart 1971)
2,8 1 turfmolm
2,8 1 zavel
Kasgrond, zavel
Luchttemperatuur

20,8
20,5
21,9
22,1

De dagelijkse temperatuurgang in
de verschillen in deluchttempera
voor de zavelgrond dan voor detu
door het hogere watergehalte word
kasgrond verschillen maar weinig
ratuur het laagst en verschilt bi
temperatuur (zavel)maar blijftt
bijde luchttemperatuur. Het isw
planten zal worden beïnvloed door
op bepaalde momenten staat depla
circa 15C hoger is dan die vand

de potten is zeer groot,groter dan
tuur. Dit geldt nog in sterkere mate
rfmolm, waarvan de temperatuurgang
tgedempt.De temperaturen van de
doch midden op de dag is de tempej zonnig weer 16°C met depottenijdelijk ook meer dan 10Cachter
el aan tenemen dat de groei van
bovenvermelde verschillen want
nt in de pot bij een temperatuur die
ekasgrond bijdezelfde luchttemperatuur,

Invloed van de omvang van de plant op de temperatuur binnen
de pot
D„ Klapwijk
In de proeven in 1970met verschillende potmaten enp
vrijgrote verschillen gevonden tussen de temperatuur
pottypen. Dit leidde echter niet totduidelijke groei
In de proeven verkeerden alle pottypen onder dezelfde
Dus in het begin bijna geen gewas,aan het einde van
sterke beschaduwing van depot.Gedurende dit jaarwe
tot oktober waarnemingen gedaan bijeenzelfde pottype
inhoud zwart)maar dan gelijktijdig met kleine engro
In onderstaande tabel zijn van 27dagen de waarneming
grootste verschillen gegeven. Deze gegevens zijn weer
in 15 dagen waarop de grondtemperatuur inhet midden
met de kleinste planten 31°C of hoger was en 12dagen
temperatuur 30° c oflager was.Tenslotte is gegevenh
van drie dagen in oktober.
Tabel

ottypen werden
in verschillende
beïnvloeding,
gewasbedekking,
de proef zeer
rden van juli
(2,8 liter
teplanten,
enmetde
gesplitst
van depot
waarop die
et gemiddelde

Gemiddelde lucht- engrondtemperatuur in C bijpotten
met grote- en kleine tomatenplanten
Lucht- Grote planten
tempera-Midden- Wandtem-Middentuur
temp.
peratuur tempe

Pottemperatuur 31 C of hoger 33,3
Alle waarnemingen
32,3
Pottemperatuur 30C of lager 31,3
Eerste week oktober
34,7

30,4
29,1
27,5
27,7

33,9
32,4
30,6
31,7

33,4
31,1
28,3
29,3

üJandtemperatuur
43,7
40,3
36,0
40,0
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Uit hetgemiddelde over alle waarnemingen blijkt, dat demiddenpottemperatuur 2Choger is bijkleine planten en dewandtemperatuur 8C
hoger dan bijgrote planten. Op dewarme dagen (pottemperatuur 31C
of hoger)zijn de verschillen nog groter. Als het wat koeler is
(pottemperatuur 30°C of lager)zijn de verschillen kleiner.
Dergelijke grote verschillen doen zich niet alleen in de zomer voor
maar zijn gemeten bijzonnig weer tot in de eerste week van
oktober.Dat dit toch weinig invloed heeft op de groei zal vooral
samenhangen met de zeer goede vochtvoorziening in depot.Waarschijnlijk zullen de kleine planten ook minder hinder ondervinden van hoge
wandtemperaturen dan de grote planten omdat zenog niet zoveel
wortels hebben. Bijgrote planten komen hogepotwandtemperaturen
nietmeer voor.
Invloed van demanier van verpottenop degroei van
.jongetomatenplanten
D. Klapwijk.
Op de bevloeiïngstafels is de groei gedurende de zomer lang niet altijd
even snel (Zie Groeiverloop bij jonge tomatenplanten).Eén van de
oorzaken zou de structuur van de potvulling kunnen zijn in combinatie
met het bevloeiïngs-systeem. Erwerd 6maal per dag via depotbodem
bevloeid. Daarom werd een proef genomen in 0,8 liter potten.Deze
bleven onbehandeld ofwerden overgepot in 2,8 liter potten.Dit gebeurde
zowel in zeer losse grond als in vaster aangedrukte grond.
De planten groeiden bijdeze verschillen van 7 tot 23 april
dus 16dagen.Daarna werden de planten geoogst en werd het geleidend
vermogen van hetwater in het substraat bepaald alsmede de gloeirest
in het substraat. Bijde aanvang van de proef wogen de planten
ongeveer 10gram.
Tabel

Lengte (in cm),totaal-gewicht en bladgewicht (in grammen
per plant)van tomatenplanten alsmede geleidingsvermogen
(mmho 25C) en gloeirest {%)onder en boven in depot.

Behandeling
Los
Vast
Onbehandeld

Lengte
incm
50
47
56

Totaal- Bladge- Geleidingsgewicht wicht
vermogen
in g
in g
Onder Boven
102
64
96

42
26
37

5,54
4,24
5,59

20,93
20,88
21,48

Gloeirest %
Onder Boven
3,01 14,80
2,75 12,79
4,82 16,45

De vaste
pakking van het substraat geeft dus een zeer aanzienlijke
groeiremming. Dit houdt in,dat bijdergelijke bevloeiïngsmethoden
ook aan dit punt veel aandacht zal moeten worden besteed,,Anders
worden de voordelen van een betere watervoorziening niet omgezet
in een betere groei.De onbehandelde planten begonnen tekenen van
groeiremming te vertonen,waarschijnlijk als gevolg van een te kleine
pot. Het water in de pot lijkt bijvaste pakking van het substraat
een wat lager geleidend vermogen tehebben. Hetzelfde geldt voor
de gloeirest in het substraat. Misschien heeft verdunning plaats door
de grotere hoeveelheid substraat per pot.De kleine potten vertonen
een wat hoger gehalte dan de grote potten. Zoals al eerder aangetoond,
overschrijdt de verhouding boven / onder nooit hetgetal 5als de potgrond wordt natgehouden.
In de herfst werd nog een proef genomen; 2,8 liter potten werden zeer
los en vrijvastgevuld. In het laatste geval bevatte depot bijna 50^
meer substraat. Op 1oktober werd gezaaid. Eind oktober was destand
in de losse grond beter. Bijbeëindiging van deproef op 18 november
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1971 wogen de planten in los-en vast substraat 60,0 en 37,5 gram.
Dus opnieuw een groeireductie van bijnaA-0%,
ko

Invloed van potmaat en pottype op de groei van jonge
tomatenplanten
.
_____________________________„__
'D0 Klapwijk

De serie proeven met vier verschillende potmaten endrie pottypen die in het jaarverslag over 1970 op blz» 108 is beschreven,
werd voortgezet met een tweetal proeven. Ditwerd gedaan om
over hetgehele jaar rond gegevens te verkrijgen.De planten werden
'szomers via depotbodem zeer frequent bevloeid (6maal perdag).
Gedurende de winter gebeurde dit soms maar éénmaal per week» In
de tabel is een overzicht van alle 7proeven gegeven. Behalve bij
de beide eerste proeven zijn de gemiddelden voor het pottype over
de tweede oogstdatum genomen.De proeven werden in 2keer geoogst omdat
geen ruimte aanwezig was om alle planten aan tehouden. Omdat
steeds de grootste potten de beste groei vertoonden werden de kleinste potten het eerst weggeoogst. Hetgroeiverschil in het
voordeel van degrote potten trad veel eerder tijdens de groeiperiode op dan men zou verwachten.
Tabel

Gewicht in grammen per plant op het moment dat de proef
werd beëindigd.

Proefno.

Zaaidatum

Oogstdatum

0,8 1,2
litei

Oogstdatum

I
II
III
IV
V
UI

1970
19maart
6 mei
15juni
13 augustus
1 oktober
3 december
26 febr-)l

24april
12juni
9 juli
:9sept.
13nov.
8febr.
31mrt

43
60
168 216
14
15
26
28
14
17
16
',14
30
34

24
12
22
17
26
25
5

uu

april
juni
ju.1i

sept.
novo
febr.
april

2,0 3,0
liter
87
255
178
112
49
80
82

PottycDe
Zwart Alumi- Dubnium
bel

110
289
201
126
63
91
89

75
227
185
113
57
86
85

76
230
189
116
56
86
83

Het voordelig effect van grotere potten was dus duidelijk bij
alle proeven aanwezig. De invloed van depotwand was alleen in
de zomer van enige invloed bijdit bevloeiïngssysteem.Doch
alleen de verschillen in proef no.IV bleken na statistische toetsing betrouwbaar te zijn (P = 0,05).
Invloed van potma
onder en boven in

at en pottype op de zoutconcentrati
de pot
D.Klapwijk
— o

'• J-- ^ —

)zijn genomen zijn vermeld in het
De proeven die reeds in 1970
betreffende jaarverslag opbl Jlz. 112.In dit jaar werden neg twee
proeven genomen,,Deze proeve
jnwijken in opzet niet af van de vij
voorgaande. Tussen de pottyp -,, jenonderlinggkwamen geen duidelijke
verschillen voor in deh
oogte van de gloeirest en het geleidend
vermogen van het perssap
onder- of bovenin de potten.De gegevens zijn daarom nietin
de tabel opgenomen.De tabel heeft
alleen betrekking op de
verschillen die samenhangen met depotmaten. In de tabel worde
n de uitkomsten in mmhe's bij25°C
gegeven van het perssap
dataan het einde van de proef metde
eknepen kon worden.
hand uit het substraatg

73
238
194
127
56
85
88
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Tabel

Geleidend vermögen in mmho bij25 C in het perssap bij
twee potmaten onder- en bov/enin depot.

Datum
24
9
22
18
26
25
5

april
juni
juli
september
november
februari
april

1970
1970
1970
1970
19701971
1971

2,0 liter
Onder
Boven
2,03
5,95
3,71
12,15
2,86
11,59
4,67
13,83
8,28
25,93
4,16
28,16
4,25
16,54

3,0 liter
Boven
Onder
7,48
1,94
12,38
3,17
2,82
12,55
15,96
4,55
8,06
25,07
4,46
26,87
3,86
17,20

Gemidd eld
Boven
Onder
1,98
6,72
12,27
3,44
2,84
12,07
14,90
4,61
25,50
8,17
27,52
4,31
4,06
16,90

In ondervolgende tabel is degloeirest gegeven in %zoals diewerd
gevonden in de grondmonsters van het substraat onder-en
boven in depot«,
Tabel

Gloeirest in %bijvier potmaten onder- en boven in de pot

24
9
9
18
13
8
31

Datum
april
juni
juli
september
november
februari
maart

24
9
22
18
26
25
5

Datum
februari
juni
juli
september
november
februari
april

1970
1970
1970
1970
1970
1971
1871

1970
1970
1970
1970
1970
1971
1971

0,8 liter
Onder
Boven
1,55
2,50
3,00
6,90
1,58
3,93
4,95
2,86
3,47

8,05
11,09
10,37

2,0 liter
Onder
Boven
1,50
3,20
2,80
6,00
2,45
7,70
3,10
8,05
4,55
10,70
3,33
15,78
3,39
12,46

1.21 iter
Boven
Onder
1,50
3,10
2,85
6,00
1,45
4,17
4,95
2,61
3,47

7,50
11,57
10,80

3,0 liter
Boven
Onder
1,35
4,00
2,15
5,70
2,35
8,60
7,90
2,90
10,35
4,30
14,60
3,27
12,45
3,50

In de eerste proef liggen de cijfers laag,doordat hetvoedingsniveau van de oplossing telaag was geweest. Voor de vier potmaten werd nietaltijd op dezelfde datum geoogst.De algemene
tendens is echter dat de concentratie onder in de pot misschien
iets lager is naarmate de pot groter wordt. Boven in de potten
zijn geen systematische verschillen te zien.Bijdeproef
die in november werd geoogst werd de concentratie van de voedingsoplossing wat hoger gehouden, terwijl het substraat in
deze proef en de volgende ook droger werden gehouden. Het substraat
was in de overige proeven zeer nat.De hogere concentratie van
de voedingsoplossing is duidelijk onder in de pot tarug tevinden.
Het drooghouden heeft vooral invloed op de gehalten boven in de
pot. Bijde laatste proef is het gloeirestpercentage boven inde
pot onverklaarbaar hoog.
De verhouding tussen boven en onder in de pot is afhankelijk van
de concentratie van de voedingsoplossing en de watervoorziening.
De verhouding boven / onder was in november laag door een hoge
voedingstoestand en dus door een hoge concentratie onder inde
pot. In februari was boven / onder juist groot doordat boven
in de pot door droog houden een hoge concentratie optrad maar in
dat geval bij een lagere voedingsconcentratie.
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l/oordegloeirest is de verhouding boven / onder nooit groter
dan circa 5/l.Bij een ruime vochtvoorziening blijft deze verhouding echter gemakkelijk lager. De verhouding is voor de geleidbaarheid
van hetperssap ongeveer /1.In februari is het hoger door een
droger substraat. De verhouding zou ook in november hoger zijn
geweest,als toen niet deconcentratie van de voedingsoplossing was
verhoogd.
Zeer nat houden is dus aanbevelenswaardig, omdat het voorkomt dat
zout-accumulatie optreedt in de bovenlaag«,Gedurende de winter treden
bijhoge vochtigheden van het substraat gemakkelijk kleurafwijkingen op.Deze kunnen worden verminderd door h°tsubstraat (1/3 potgrond en 2 /3 turfmolm)droger tehouden.De groei van de planten
lijkt in het geheel niet door dehoge zoutconcentraties boven inde
pot teworden geremd. Dit komt waarschijnlijk doordat de zoute
laag dun is en dewortels er onder blijven. Delengte van deperiode
waarover de proef loopt zal ook nog wel enige invloed hebben op
dehoogte van de concentratie boven in de pot vooral als degrond
niet zeer nat wordt gehouden. Bijlangdurige proeven in de winter
zou dan deconcentratie hoger zijn.Misschien wordt ditweergecompenseerd door minder verdamping. Gezien het feit dat heter
niet op lijkt dat de plant zich iets gelegen laat liggen aan de
concentratie boven in de pot,heeft het weinig zin hier verder
op door tegaan. Aan samenstelling en concentratie van de voedingsoplossing en het substraat iswaarschijnlijk meer teverbeteren.
m.

De invloed van algiciden op de groei van potchrysanten
G.Heij

Ter bestrijding van algengroei in de voedingsoplossing van bevloeiïngstabletten zijn twee middelen getest,namelijk een feloranje gekleurd middel van de firma Hoechst en Dimanin-spuitpoeder»
De behandelingen waren :0,2 en 0,1 gHoechst per 1water en
0,5 en 1,0 gDimanin per 1 water. Vergeleken werden 16potchrysantenvariëteiten. De potten stonden constant in 2cm-oplossing0
Na 14dagen werden de eerste algen in deDimanin-vakken gezien.
•Ma24dagen kwamen in de lage concentratie Hoechst-middel algen
vcor en na 36 dagen in de lage concentratie Hoechst. Er zijn
zowel op de groei als op dekleur van de bloemen van de potchrysanten geen nadelige gevolgen gezien.
Plannen voor 1972
De bevloeiïngstafels zullen in 1972 in gebruik kunnen worden genomen.
Het ligt in de bedoeling te beginnen met onderzoek naar de beste bevloeiïngsmethode en de daarbij behorende samenstelling van de voedingsoplossing. Tevens zal worden getracht een methode te vinden om
algengroei te bestrijden zonder dat de groei van proefplanten daaronder
lijdt.

- 90-

VrijProject
HET SELECTEREN VAN TOMATENPLANTEN
G. Heij,
Op 2en 3maart werd er ingehuld zaad van het ras Moneydor gezaaid in 12cm-plastic potten.
Inde met Finse turfmolm gevulde potten werden 5R.S.-pillen gelegd,
De opkomst was niet zogoed, daarom werd er op 16maart uitgedund
tot één tomatenplant perpot.
Na deze vrijeenvoudige selectie stonden ernog 1056 potten met
tomatenplanten in het vak.Uit dit vak zijn door vier personen
vier groepen van 100planten geselecteerd. Getracht werd omper
persoon twee groepen van 50planten teselecteren, die eenzelfde
gemiddeld gewicht per plant per groep hadden.Dit selecteren gebeurde op 26maart.
In de tabel zijn degemiddelde gewichten van de planten ende
variantie-coëfficiëntgegevens.

Persoon
1
2
3
4

Gewicht in 9 rammen
per plan it
GroepI
Groep II
1,926
1,856
2,473
2,223

1,793
1,796
2,343
2,072

Variantie--coëfficiënt
-Groep I
14,33
11,75
17,55
16,42

Groep II
13,73
12,91
20,18
14,29

Na bewerking van de gegevens bleek het verschil in variantie tussen
dewaarnemingen bijgeen van desdecteurs betrouwbaar tezijn.
Bijde personen 1en 4is het niveau bijde eerste groep betrouwbaar hoger dan dat van de tweedegroep.
Bijde personen 2en 3is dat verschil niet betrouwbaar,maar
hetwijst echter wel in dezelfde richting.

Plannen voor 1972
Ook in 1972 zal weer aandacht worden besteedt aan de selectie
van plantmateriaal van tomaten.
'"
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Vrij Project
DE K I E M I N G VAN T O M A T E N Z A A D
G• Heij
De o p k o m s t vant o m a t e n z a a d l a a t zeer vaak veel tew e n s e n o v e r .
Het isgeen n i e u w s d a ter4à5 weken nah e tzaaien nog p l a n t j e s
boven d egrond k o m e n . D o o r deze o n r e g e l m a t i g e o p k o m s t o n t s t a a n
t o m a t e n p l a n t e n m e tzeer u i t e e n l o p e n d e v e r s g e u i c h t e n . Zowel door
de o n r e g e l m a t i g e o p k o m s t a l sd o o r h e tv e r s c h i l in v e r s g e w i c h tvan
t o m a t e n p l a n t e n vanéénb e p a a l d e zaaiing ish e to n d e r z o e k naar d e
kieming vant o m a t e n z a a d g e s t a r t .
G e t r a c h t werd ofeenp a r t i j zaad opééndagtelaten k i e m e n óf
te bepalen welk p e r c e n t a g e vand i ep a r t i j zaad erperdag k i e m t .
Er w e r d e n vijf o r i ë n t e r e n d e p r o e v e n g e n o m e n . Ind e eerste p r o e f
w e r d e n u i th e tg e w o n e h a n d e l s z a a d vanh e trasM o n e y d o r eena a n tal p a r t i j e n van0,5 gram a f g e w o g e n . Dep a r t i j e n zaad zijn te
w e k e n gelegd in6 m i n u t e n g e k o o k t , a f g e k o e l d w a t e r .
Na r e s p e c t i e v e l i j k 1 - 2 - 3 - 4 en7 dagen h e tzaad b i jk a m e r t e m p e r a t u u r te hebben v o o r g e w e r k t ish e tzaad in P e t r i s c h a l e n
g e l e g d . Ind e P e t r i s c h a l e n lagen de zaden op vochtig filtreerpapierc
In tabel ish e tp e r c e n t a g e v e r w i j d e r d e g e k i e m d e zaden p e r dag
gegeven.
A a n t a ldag en
voorweken

Aan tialda
1
—
-

1
2
3
4
7

9
1
2
3
4
7
Uit bovensta
beste tevol
Om zo nauwke
een bepaalde
R 7genomen,
gen de zwart
de zaadparti
gedurende 4
Na het voorw
In ondervolg
tegen hetpe
Aantal __
dagen voorweken
4
6
7
8
11
15

9,4
17,8
2,2
0,9
0,6

2

•9

3

_
-

enin
4

0,6
0,9
-

Aan tialda
10
11
1,8
0,9
0,3
0,6
-

0,9
0,3
-

Peitrischa len
5
6
4,2
1,6
0,3
24,3

_
_
•q

enin
12

31,1
14,0
16,8
34,0
53,5

P Eitrischa len
13
14
_
_
-

0,3
0,3
_
0,3
-

7

8

36,,3
20,,6
45,,9
54,,3
18,,5

12,1
44,5
30,7
8,3
9,6

15

16

.
_
_

_
_
_
«,
-

0,3
_
_
-

ande tabel blijkt het gedurende 4dagen voorweken het
doen.
uriq mogelijk tewerken,werd in de volgende proeven
zeeffractie( 2,3 - 2,7 mm)van het zaad van.Monprecos
Erwerd uitsluitend blank zaad gebruikt,dat wil zege zaden waren eruitgezocht. In de tweede proef zijn
jen van 0,5 gram in een thermostaat teweken gezet
- 6-7- 8- 11 en 15dagen bij25°C (dag/nacht),
eken werden de zaadjes in Petrischalen gelegd»
ende tabel is het aantal dagen voorweken uitgezet
rcentage gekiemde zaden.
Aantal dagen in Petrischalen
1
5,0
17,0
22,1
42,9
1,9
-

88,7
78,1
73,3
51,7
77,1
76,3

10,1
2,9
1,0
2,5
12,7
6,5

1,9
0,3
0,8
_
2,1
4,1

0,3

4.9

2,7

il
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat er maar weinig verschil bestaat tussen
de resultaten van 4 - 6 - 7 - 1 1 en 15 dagen voorweken.
In de derde proef werden de partijen zaad van Monprecos R 7 4 dagen voorr
r
o
o
or
o0
o
o
o
geweekt bij 1 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 en 35 C. Hierna
werd het zaad op vochtig filtreerpapier in Petrischalen gelegd
en de schalen geplaatst in een thermostaat bij 25 C. In de navolgende tabel is het gemiddeld percentage gekiemde zaden tegen
de temperatuur bij het voorweken uitgezet.
Tempera tuur
Aantal daqen in petrisc:halen
in B C
2
3
5
6
7
1
4

1
10
15
20
25
30
35

—
-

_
-

10,0
16,0
20,2
26,5
21,9
17,6
16,3

57,1
57,2
60,2
64,4
71,3
75,3
71,0

14,7

9,8
10,0

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

8,0
8,4
5,4
1,6
0,8
0,8
0,8

5,0
1,6
0,8
0,6
0,5
0,2
o

In de vierde proef werd het zaad 4 dagen te weken gezet bij 30 C,
Hierna werden de Petrischalen met zaad bij respectievelijk 10
15° - 20° - 25° - 30° - 35° en 40°C in een seriethermostaat gezet. In de schalen, die bij 30 en 35 C geplaatst werden, verdroogden de zaden vrij snel. De kieming van de zaden bij 35°C
en 40 C werd sterk vertraagd, daarom werd het zaad na 14 dagen
bij 20 C geplaatst. Dit gaf wel iets verbetering, maar niet
zo'veel dat het nader in de gegevens zou worden verwerkt.
Bij de kieming van 20 C duurde het 8 dagen voor 95?6van de
zaden gekiemd waren. Bij 10° en 15 C duurde het respectievelijk
15 en 24 dagen.Omdat deze proef door uitdroging van het zaad
gedeeltelijk is mislukt, werd een andere proef genomen waarbij
het zaad in petrl^schalen in glazen dozen geplaatst werd, om
uitdroging te voorkomen.
In de vijfde proef werd het zaad bij 30 C te weken gezet. Na
vier dagen werd het zaad in Petrischalen gedaan en deze Petrischalen weer in glazen dozen- De glazen dozen geplaatst bij
temperaturen van 20° - 25 - 28-2 en 30 c >
De tabel geeft het gemiddeld percentage gekiemde zaden bij
diverse temperaturen weer.

20
25
28^30

Aantal daqen
1
2

i ii i

in° c

ii i i

Tempérât uur

in pe

trischa 1erï

3

4

5

6

7

2,9
20,1
12,1

10,1
78,6
71,6
66,0

67,3
17,0
3,3
17,0

20,5
0,3
0,9
2,7

0,3
0,3
0,2

De zaden zijn op 12 oktober in Petrischalen gelegd. In twee
schalen, die bij 30 C waren geplaatst, werden om de 4 uren
de gekiemde zaden er uit gehaald en uitgezaaid in handelspotgrond. De plantjes werden op 28 oktober 1971 bemonsterd.
In de ondervolgende tabel zijn vermeld het gemiddelde percentage
gekiemde zaden en het gemiddeld gewicht per plant in grammen.
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Tabel

Datum
%Gekiemde zaden
Gewicht in grammen
per plant

14okt ober
8.00
12.00
2,9

8,6
0,206

15 oktober
12.00
16.00
%Gekiemde zaden
Gewicht in grammen
per plant

16.00

20.00

15 oktober
00.00
8.00

13,0

10,3

12,4

0,210
20.00

00.00

8,2

5,0

3,6

3,8

0,169

0,169

0,162

0,140

17o ktober
12.00
%Gekiemde zaden
Gewicht in grammen
per plant

0,168

(0,4)
0,120

Plannen voor 1972
Ook in 1972 zal het onderzoek naar de kieming van tomaat
worden voortgezet.

0,173

(11,5)
0,164

16 oktober
8.00 12.00
(2,1)
0,142

0,6
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Project D1
VIRUSONDERZOEK BIG TOMAAT
A.Th.B. Rast
Om kiemplantinfectie bij tomaat met een verzwakte TMV-stam onder
praktijkomstandigheden tevereenvoudigen werden opnieuw verschillende
inoculatietechnieken beproefd. In drie opeenvolgende proeven (zaaidata
13november 1970- 8december 1970 en 5 januari 1971)werd hetaanbrengen van een virussuspensie met behulp van een verfspuit vergeleken met verschillende wijzen van handbesmetting. De besteresultaten werden verkregen met een éénmaal uitgevoerde bespuiting
van de planten met een suspensie,welke per liter water 1ml
gezuiverd virus (verdunning 1 :1.000)en ongeveer 100 g carborundum
bevatte. Het percentage planten, dat door deze behandeling geïnfecteerd was bedroeg respectievelijk 98- 100 en 100$.
Een verlaging van het virusgehalte tot 1ml gezuiverd virus op
101 water gaf minder betrouwbare resultaten. Het percentage
geïn-fecteerdeplanten was in drie opeenvolgende proeven respectievelijk 96- 86 en 61$. Werd een handbesmetting op de totnu
toe gebruikelijke wijze uitgevoerd door demet een virussuspensie
(1 :1.000)bevochtigde kiemlobben tussen devingers tewrijven,
dan was hetpercentage geïnfecteerdeplanten respectievelijk 96100 en 100$.Wanneer met de vlakke hand twee tot driemaal over
bevochtigde kiemplanten werd gestreken, dan werden hiervan respectievelijk 32- 77 en 75$geïnfecteerd.
Verder werd eveneens in drie opeenvolgende proeven (zaaidata 3november 1970 - 11 december 1970 en 19 januari 1971)voor twee opkweekmethoden de omvang van degroeiremming— volgend op verschillende
momenten van besmetting — vastgesteld. Dit gebeurde door periodiek
uitgevoerde metingen van de plantlengte en periodiek uitgevoerde
bepalingen van vers- en drooggewichten. Voor elke opkweekmethode
was hierbij voorzien in een controle-behandeling, bestaande uit
niet besmette planten. Bijde opkweekmethode, waarbijhet verspenen
in een kleine pot voorafgaat aan het overplanten in een grotere pot,
het zogenaamde oppotten,werd een besmetting bijhet verspenen
vergeleken met een besmetting zeven dagen later. Voor de zaaidatum
van 3november 1970 werd bijvoorbeeld voor planten,welke bijhet
verspenen waren besmet, een 16$lager versgewicht vastgesteld op
6 januari 1971.Voor planten welke na het verspenen waren besmet,
was het versgewicht 25$lager dan dat van onbesmette planten. Voor
de opkweekmethode, waarbij het oppotten zonder voorafgaand' verspenen
plaats vond,werd een besmetting uitgevoerd respectievelijk
10 dagen vóór -,gelijktijdig met-, en 7dagen na het oppotten.
Dit gaf voor de hierboven aangegeven data aanleiding tot verliezen
in versgewicht van respectievelijk 25- 12 en6$.
Het in vorige jaren onder praktijkomstandigheden waargenomen verschijnsel, dat van proefobjecten,welke als kiemplant waren besmet met
het verzwakte TMV, een gunstige invloed uitging naar de directe omgeving werd in een opbrengstproef nader onderzocht. In deze proef
werden kiemplantinfectie en een late infectie met het verzwakte
TMV in een vroege stookteelt vergeleken met een late infectie met het
gewone TMV. Ook werd de invloed van twee zaaidata,die één week
verschilden, nagegaan. Er werden geen betrouwbare verschillen in
opbrengst gevonden tussen de diverse besmettingsobjecten.Wel
werd vastgesteld, dat in de eerste drie weken van de negen weken
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durende plukperiode hogere opbrengsten werden verkregen als
gevolg van een vroegere zaaidatum. Het uitblijven van belangrijke
opbrennstwerspTillen is toe teschrijven aan de omstandigheid,dat
de besmetting met het gewone TMU slechts bij twee van de 48planten een mozaïek-creatie veroorzaakte. Blijkbaar was ook hier ondanks
degetroffen voorzorgen, het verzwakte TMU ongemerkt overgebracht.
In samenwerking met de plaatselijke bedrijfsvoorlichter werden
op twee bedrijven teBerkel vier opbrengstpróeven in een vroege
stookteeltgedaan. In deze proeven,welke in vier herhalingen waren
opgezet,werden kiemplantinfectie met het verzwakte TflVof het
gewone TIW vergeleken met een spontane,latere infectie als contrôlée
Een infectie van de controle-planten met het gewone TMU werd spoedig na hetuitplanten waargenomen. Dit had totgevolg dat in één
van de groeven de opbrengst van de controleplanten betrouwbaar
lager was dan die van de andere planten. In de drie andere proeven
waren de opbrengsten gelijk aan die van de planten,welke met het
gewone TMU waren besmet.De planten welke met het verzwakte TMV
waren besmet,gaven in alle vier proeven de hoogste opbrengsten«
In twee proeven bleven de opbrengsten — gerekend over degehele
plukperiode tot 1juni 1971— betrouwbaar boven die van deplanten,
welke met het gewone TMU waren besmet.
In de twee andere proeven werden daarentegen in de eindopbrengsten
geen betrouwbare verschillen meer gevonden.
Ter afsluiting van de proeven,welke in 1968 zijn opgezet methet
doel om TMU-isolaten onder te brengen in een systeem van drie groepen
(Neth.D.Pl.Path. 74,1968,234-236)werd voor 30 isolaten de toetsing
op klonen van Lycopersicon esculentum CS +MU - 18;Solanum pennellil
en de L» peruvianum no.P.ft 128655, 126945 en 128650 nog tweemaal
herhaald. Omdat intussen bekend was geworden,dat een passage door
degenoemde waardplanten de virulentie van een TMU-ioslaat kan
beïnvloeden, werd uitgegaan van oorspronkelijk materiaal in gedroogd
tabaksblad» De vijf TMU-isolaten met inbegrip van de Ohio-stam III,
waarvoor al eerder een positieve reactie was waargenomen op CS +MU - 18
en S.pennelliï (groep 2 ) ,gaven hiervan een herhaling te zien» Van de
negen TMU-isolaten met inbegrip van de Ohio-stam .JU,van welke een
positieve reactie mocht worden verwacht op L^jjeruvianum P,Iono0 128655
(groep 3)voldeed slechts één Nederlandse isolaat van betrekkelijk
recente datum aan degestelde verwachtingen» Hieropvolgend werd de
toetsing herhaald metsub-isolaten uit e@n voor alle TMU-isolaten
vatbare L. peruvianum-kloon.Ook deze tweede toetsing leverde geen
bevredigende resultaten op. Intussen werden toetsingen van beperkter
omvang uitgevoerd met gezuiverde en vervolgens diepgevroren preparaten
van zes isolaten uit bedoelde groep 3.Uit de verkregen positieve
reacties kon degevolgtrekking worden gemaakt,dat de virulentie
van deze groep isolaten tenaanzien van Lo peruvianum P.Lno» 128655
geeh verandering had ondergaan. Overigens kon opnieuw de nauweverwantschap worden vastgesteld tussen de Nederlandse isolaten en deOhiostam IU, welke bijdeze beperkte toetsing was betrokken»
Eén van de vier resistente ^nnen van L.peruvianum P.I.no» 128650
(de bron van de Tm,2a-resistentLewan professor Alexander inOhio,
U.S.A.) werd in 1969 voor het eerst aangetast door een Nederlands
TMU-isolaat. Hoewel het TMU uit de betrokken Loperuvianum-plant
gemakkelijk op diverse toetsplanten kon worden aangetoond,
gelukte het infecteren van nieuwe L.peruvianum-planten van dezelfde
kloon pas na herhaalde pogingen. Tevens werden toen planten van
andere tot nu toe resistente L<,peruvianum-klonen aangetast.De
L„peruvianum'-klonen welke gewoonlijk door deTMU-isoIaten van groep 3
worden aangetast, blijken echter onvatbaar te zijn voor dit afwijkend
TFlU-isolaat.
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Plannen voor 1972
Verslaggeving 10 jaar TNV-onderzoek (een enander in de vorm
van een proefschrift)
Waardplantenonderzoek, in het bijzonder toetsing van TMV-resistente
tomaatselecties
Peptiden-analysen aan TMU-stammen(@Bn enander in samenwerking
met de Biochemische AfdelingJ
Begeleiding praktische toepassing kiemplantinfectie,in
het bijzonder controle opde zuiverheid van uit tegeven
inoculum
Het induceren van mutaties bijTIW met salpeter,zuur ter
verkrijging van andere zwak reagerende mutanten voor toepassing
bijkiemplantinfectie.
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Project D2
VIRUSONDERZOEK BI3KOMKOMMER
H.J.M.van Dorst
Aan komkommervirus 2is dit jaar geen onderzoek verricht.Toch
is het vermeldenswaard, datwe de laatste paar jaar het virus
steeds later zien optreden en dat de aantasting minder omvangrijk
is. Tevens worden uit de praktijk opvallendweinig klachten vernomen.
De drie belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:
a.

Het gebruik van door middel van temperatuur ontsmet zaad
(3dagen bij 76°C)
b.
Het gebruik van drinkwater tijdens de opkweek en in veel
gevallen ook tijdens de teelt
c.
De tuinders gaan voorzichtiger tewerk bijeen eventueel
optreden van ditvirus.
Aan het zogenaamde bleke-vruchtenvirus is dit jaar weer veel onderzoek verricht. Het overgrote deel hiervan bestond uit het toetsen van
zuiveringen welke worden verricht door Dr.D.Peters van het Laboratorium voor Virologie telüageningen.Het onderzoek vordert langzaam,
omdat het tot op heden moeilijk is hoge concentraties van dit virus
te verkrijgen,,Hoewel er aanvankelijk aan werd getwijfeld of
we hier te doen haddBn met een mycoplasma, isnumet zekerheid
vastgesteld dathet een virus is.Als de voortekenen nietbedriegelijk zijn hebben we virologisch gezien een interessante vondst
gedaan. Behalve op een tiental bedrijven in het Zuidhollandse
Glasdistrict is deze ziekte dit jaar ook voorgekomen op vijf
bedrijven in de omgeving van Venlo, twee bedrijven inl/leuten
en één bedrijf in Groningen,,Voor het eerst hebben we het virus
buiten deCucurbitaceae kunnen overbrengen en weer kunnen isoleren,
namelijk bijGomphrena globosa,waarop het zwakke mozaiëkverschijnselen geefto De incubatieperiode kan met de helft worden
verkort, als hoge dagtemperaturen van 30°C en nachttemperaturen
van 25°C worden aangehouden.

Plannen voor1972,
Het onderzoek van bleke vruchtenvirus gaat onverminderd voort,
speciaal wat het zuiveren en bepalen van de eigenschappen
betreft,,
Daarnaast wordt gezocht naar waardplanten en vectoren.
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ProjectD4
VIRUSZIEKTEN BIJ FREESIA

H.U.M. van Dorst

Aan denieuwe ziekte bijFreesia genaamd "Bladnecrose"waarvan
ook dit jaar de ziekteverwekker nog niet kon worden vastgesteld,
is verder gewerkt.Deze ziekte,waarvan we vermoeden dat het
een virus is,kon wederom niet mechanisch of via de bladluis
Myzus persicae van Freesia naar Freesia en toetsplanten worden
overgebracht. Uit opbrengstvergelijkingsproeven bijde cultivar
Rose Marie isgebleken dathet verschijnsel bladnecrose geen
noemenswaardige invloed heeft op de produktie van bloemen,
knollen enkralen.

Plannen voor 1972
Door verschillende entmethoden zalworden getracht Bladnecrose
over tebrengen.
Daarnaast worden andere mogelijke verspreidingswijzen onderzocht.

- 101-

l/rijproject
VIRUSZIEKTEN BID PAPRIKA
hLJ.n, van Dorst
Van de nieuwe virusziekte in paprika, die uitsluitend door
bladluizen wordt overgebracht,zijn via Dr.D. Peters van het
Laboratorium voor Virologie teWageningen, ultra dunne coupes
gemaakt voor het onderzoek onder de electronenmicroscoop«,
Er werden geen virusdeeltjes gevonden.
Op vier bedrijven ishet virus dit jaar wederom geconstateerd.
Plannen voor 1972«
Het onderzoek zal er op gericht zijn,het virus nader teidentificeren.

- 102-

Project D5 en D7
BESTRIJDING VAN BOTRYTIS EN RHIZOCTONIA IN GROENTEGEWASSEN ONDER
GLAS
a.

n

T,
D. Theune

Bestrijding van Botrytis enRhizoctonia in slamet
nieuwe funqiciden

In deloop van 1971 werden de- middelen E.L.
No» 67054 spuitpoeder, dichlozoline spuit- ens
G.S. 22182 F.W. een aantal malen getoetst.
De resultaten met No.67054 spuitpoeder, datve
benomyl, waren ongeveer vergelijkbaar met dela
eveneens een systemisch fungicide, zullen nog e
zijn om tot een goede beoordeling te kunnen kom
zou volgens de fabrikant beter werken tegen Bo
Rhizoctonia. Dit is mogelijk de reden waarom di
van demate waarin Botrytis en/of Rhizoctonia o
resultaten gaf.Met het middel G.S. 22182 F.W.
aan het gewas veroorzaakt, zodat geen verderep
b.

273 spuitpoeder,
tuifpoeder en
rwant isaan
atste. Met E.L.273,
nkele proeven nodig
en. Dichlozoline
trytis dan tegen
tmiddel, afhankelijk
ptreden, wisselende
werd ernstige schade
roeven genomen zijn.

Bestrijding van Botrytis enRhizoctonia in sla met dichloran
rookkaarsen

In een tweetal proeven werden dichloran rookkaarsen vergeleken
met tecnazeen rookkaarsen. Doordat bijeen van de proeven schade
aan hetgewas was ontstaan als gevolg van het feit dat één van
de allisan rookkaarsen in brand was gevlogen, konden slechts de
gegevens van één proef worden verwerkt.
De resultaten volgen in onderstaande tabel.
Tabel

Aantasting Botrytis/Rhizoctonia en gewicht per 100 kroppen

Behandeling

Aantastin gs-

G ewicht inkg

ci,ifer

1.
2.
3.

Dichloran rookkaarsen
Tecnazeen rookkaarsen
Onbehandeld

220
212
320

33,2
29,0
27,4

Beide rookkaarsen geven ongeveer een gelijkwaardige bestrijding,Wat de opbrengst betreft,deze is bijde tecnazeen
rookkaarsen (2)circa 12%lager dan bijde dichloran rookkaarsen (l);
bijhet onbehandelde object (3)bedraagt dit verschil circa 18%.
N.B.

Door de fabrikant van de dichloran rookkaarsen zijn inmiddels
verbeteringen aangebracht waardoor het ontsteken geen problemen
meer met zich meebrengt.

c.

Het gebruik van polystyreenfolie al of nietin
combinatie met funqiciden

Dit plastic produkt werd al of niet in combinatie gebruikt met een
quintozeen grondbehandeling, een quintozeen gewasbehandeling,
een T.M.oT.D.gewasbehandeling of een benomyl gewasbehandeling.
Onderstaande tabel heeft een overzicht van de gevonden aantastingscijfers,
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Aantastingscijfers Botrytis/Rhizoctonia per 100 kroppen
Polystyreen-folie
Fungicide
1,
2,
3,
4o
5.

Onbehandeld
Quintozeen grondbehandeling
Quintozeen geuasbehandeling
ToMoToD. geuasbehandeling
Benomyl gewasbehandeling
Totaal

+

-

98
146
140
80
144
608

300
300
288
146
112

Totaal
398
446
428
126
256

1.146

Onder deze proefomstandigheden werd met polystyreenfolie een
extra bescherming verkregen tegen Botrytis en Rhizoctonia.
Opmerkelijk is het feit dat het object waar polystyreenfolie
afzonderlijk werd gebruikt ( 1. +) een goede bestrijding heeft
gegeven. Het is niet onmogelijk dat bij bestrijdingsmiddelen
die enige schade of groeiremming kunnen veroorzaken de combinatie
van polystyreenfolie en een dergelijk fungicide minder gunstig
werkt.
De opbrengstgegever«van deze proef geven eenzelfde beeld«,
Gewicht van 100 kroppen in kg

1.
2„
3o
4.
5.

Onbehandeld
Quintczeen grondbehandeling
Quintozeen gewasbehandeling
T.M.TcDr,
gewasbehandeling
Benomyl
gewasbehandeling
Totaal

38,28
36,76
36,74
36,70
42,02

32,70
32,60
30,86
39,48
32,58

190,50

168,22

70,98
69,36
67,60
76,18
74,60

De lage opbrengst van het benomyl-object zonder polystyreenfolie (5)is mogelijk een standplaatskwestie.
d.

Groeibexnvloedinc

sla van

In een vroege voorjaarsteelt en een vroege herfstteelt werd nagagaan welke factoren van belang zijn bij het optreden van standsversch illen na het gebruik van quintozeen» Er werd gewerkt met
het su per strooipoeder en met het stuifpoeder 3 of 14 dagen na het
uitpla nten op een nat en een droog gewas. Als vergelijking diende
naast ee n onbehandeld object, een behandeling met quintozeen super
strooi poeder vóór het uitplanten. Bij beide proeven werd ongeveer
10 dag en na de laatste behandeling een standcijfer gegeven en een
geuich Ls;öpdling uitgevoerd; bij de oogst werd alleen het gewicht
bepaal d,
Bij öe eerste waarneming bleek duidelijk dat de stand het meest
wordt beïnvloed door het tijdstip van behandeling :hoe later deze
•na het uitplanten wordt uitgevoerd hoe meer schade wordt veroorzaakt,
In de loep van de teelt worden deze verschillen grotendeels genivelleerd;
de gem iddelde gewichtsvermindering bedraagt bij de eerste waarneming
ongeve
er 10/Svan het onbehandelde object; bij de oogst was dit
t e r u g g elopen tot circa A%* Het is niet onmogelijk dat gunstige ueersomstan digheden tijdens deze proeven hieraan hebben meegewerkt.
Verder geeft het super strooipoeder een +_ 3%hoger gemiddeld krop»
gewich t dan het stuifpoeder; behandelingen op een nat gewas geven
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Bijbeide proeven uas de opbrengst van hetonbehandeldeobject hoger
ondanks de zwaardere Botrytis/Rhizoctonia-aantasting.
e.

Enkele toepassingen van quintozeen uit de praktijk

Met quintozeen werden een aantal toepassingsmogelijkheden onderzocht.
Van één van deze proeven wordt een overzicht gegeven van de objecten
en de verkregen resultaten per 100kroppen.
Aantasting Botrytis/Rhizoctonia en gewicht per 100 kroppen
Behandeling
1. P.C.N.B,super strooipoeder 2Q% 20g/m vóór
frezen engrondontsmetting
2. P.C.N.B.super strooipoeder 20/£20g/m2 vóór
uitplanten
3. P.C.N.B.spuitpoeder 75% 1g/m opgelost in
1/3 1water/m2 yóór het uitplanten
4. P.C.N.B. spuitpoeder 75^5,4 g/m2 opgelost in
1/3 1water/m2 vóór het uitplanten
5. Onbehandeld

Aantas- Gewicht
tingscij-inkg
fer
358

26,0

318

25,6

349

2

323
374

26,2
26,3

6,7

De verschillen inaantasting en opbrengst zijn gering, doch komen
overeen met gegevens uit andere proeven. Opmerkelijk isdat het object
waarin degeringste hoeveelheid werkzaam quintozeen gegeven is,ondanks
de minder goede bestrijding, de hoogste opbrengst heeft gegeven.
f.

Enkele toepassingsmethoden bijhet gebruik
van systemische funqiciden in sla

Tot nog toe werden systemische fungiciden in sla toegepast door met een
pulvérisateur ca. 1liter van een 0,1/S-igeoplossing per m 2 te
verspuiten.Dit is zeer tijdrovend zodat naar andere toepassingsmogelijkheden werd gezocht.
In een proef werden van demiddelen benomyl en thiophanaat-methyl
(Topsin M)naast elkaar vergeleken :
2
A.1, Benomyl 0,1% spuitpoeder 1l/m spuiten met een pulvérisateur
A.2
Benomyl 0,1^spuitpoeder 1l/m gieten met een gieter
A.3
Benomyl 1% spuitpoeder 100ml/m2 spuiten met een pulvérisateur +900ml/m2 nagieten met een gieter
B.1
Thiophanaat-methyl 0,1/2spuitpoeder 1l/m2 spuiten met
een pulvérisateur
B.2
Thiophanaat-methyl 0,1% spuitpoeder 1l/m gieten met een gieter
B.3
Thiophanaat-methyl
1% spuitpoeder 100ml/m2 spuiten met een
pulvérisateur +900ml/m nagieten met een gieter,
Als standaard werd quintozeen super strooipoeder opgenomen naast een
onbehandeld object.
Bijdeze eerste proef werden slechts geringe verschillen geconstateerd
tussen de toepassingen van desystemische fungiciden.De resultaten
waren beter dan met quintozeen super strooipoeder dat in vergelijking
met het onbehandelde object onder deze proefomstandigheden een geringe
bestrijding gaf«
g.

Het optreden van Botrytis en Rhizoctonia bijde slarassen
Plenos en Noran

In een proef werd de aantasting door Botrytis en Rhizoctonia nagegaan

1C5

bijde rassen Plenos enNoran.Het bleek dat Plenos ernstiger
werd aangetaste Tevens lag de opbrengst per 100 kroppen_+ 1%
lager dan bijNoran«,Als belangrijkste oorzaak wordt degroeiuijze van beide rassen gezien :de omvang van de kroppen van het
ras Plenos is groter dan van Noran. BijPlenos i,shet gewas
sneller tegen elkaar gegroeid waardoor aan de onderkant van de
krop sneller een milieu ontstaat dat gunstiger is voor hetoptreden van Botrytis en Rhizoctonia.
ho

Residu-onderzoek

Bij een jaarrondonderzoek naar de factoren die het verdwijnen van
quintozeen beïnvloeden kwam vast testaan,dat evenals bijT.M.T.D,
degroei van de sla de belangrijkste factor is.Inafwijking van
het T.MoToDo-onderzoek werd nevonden dat door het beregenen zeerweinig verdwijnten langs physisch
chemische weg meer quintozeen verdwijnt
dan ToPKToDo
Bijproeven met lindaan rookkaarsen over de verdeling van het middel
inwarenhuizen werd geconstateerd dat in de omgeving van de rookkaarsen
een aanzienlijk hoger residu gevonden wordt0 Bijtijdige toepassing
geeft dit echter geen problemen ten aanzien van de residu-tolerantie«

Plannen vcor 1972
Door de moeilijkheden met de huidige fungiciden wordt het onderzoek
naar de bestrijdingsmogelijkheden geïntensiveerd. Hierbijstaat het
residu-onderzoek centraaio
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BESTRI3DING VAN VERWELKINSZIEKTEN BI3 GROENTEGEWASSEN ONDER GLAS

a.

Fusarium oxysporum f. lycopersici
G.Weststeijn

Evenals voorgaande jaren is ook dit jaar
bedrijven aanzienlijk toegenomen.
In het algemeen echter is deaantasting p
gebleken. Voor het eerst werd de ziekted
materiaal aangetroffen.De besmettingsbro
kon niet met zekerheid worden aangewezen,
waarnemingen en argumenten voor handen zi
zaad euenals die v/angietwater uit teslu
aanwijzingen dat in het bijzonder aandach
worden aan een hygiënische behandeling va
grond euenals aan de ontsmetting uan zaai
uoor het zaaien ueilingkistjes worden geb
en velerlei bedrijuen rouleren.
Verder heeft hetwerk aan deze ziekte zie
uan de diagnose en het geuen uan uoorlich
voorlichters en tuinders.

het aantal besmet gebleken
er bedrijf urij beperkt
it jaar in plantn van deze aantasting
hoewel er voldoende
jn om besmetting van
iten. Er zijn enkele
tgeschonken moet
n de zaai- enpotkistjes, wanneer
ruikt die over veel
h beperkt tot het stellen
ting aan bedrijfs-

B e s t r i . j d i n q van Fusarium bi.j meloen

b.

D» Theune
Inaansluiting op een proef genomen in 1970 ter bestrijding uan
Fusarium inmeloen bij een teelt in emmers,werd dit jaar een
tweetal proeuen genomen bijin de kasgrond uitgepote meloenen.
Het gewas werd kunstmatig geïnfecteerd.Met de systemische middelen
benomyl (Benlate) en thiophanaat-methyl (Topsin-M)werd een curatieue
bestrijding en een preuentieve bestrijding, gevolgd door een
curatieve uitgevoerd» Er werd per plant 500 ml uan een0,1%-ige
resp, 0,07/2-igeoplossing uan hetgeformuleRrrleprodukt gegoten.
Een overzicht van het percentage dodeplanten in deverschillende objecten volgt in onderstaande tabel.
Tabel

Percentage dode meloenplanten

Behandeling
1.
2„
3.
4»

Benomyl preventief +curatief
Thiophanaat-methyl preventief +
curatief
Benomyl curatief
Thiophanaat-methyl curatief

Na 4 Na 6 Na B Na 12
weken weken weken weken
0

15

15

60

50
25
90

50
25
95

30

85

Met benomyl werden betere resultaten uerkregen. De combinatie
uan een preuentieue bestrijding met een curatieue verdient de
voorkeur boven een curatieve bestrijding,,Verwacht mag worden datherhaling van de curatieve behandeling de resultaten nog kan verbeteren.
Bij een tweede proef werd de concentratie van thiophanaat-metyl verdubbeld,
De resultaten werden daardoor wel iets verbeterd, maar tevens werd een
uerhoogde phytotoxiciteit aan het gewas waargenomen.
Ook met benomyl en de lage concentratie van thiophanaat-methyl
werd lichte schade geconstateerde In hoeverre deze schade een
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oogstvermindering zou kunnen veroorzaken, is niet nagegaan,

Plannen voor1972.

In de praktijk word.t nagegaan in hoeverre fysio 2optreedt
in Fusarium-resistente rassen.Op het I.P„0»inUageningen
wordt de toetsing uitgevoerd.
Getracht zal worden door middel van een warmtebehandeling
van hetmeloenenzaad besmetting van jonge planten
door Fusarium tevoorkomen.
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Project D9
BESTRIJDING VAN ECHTE MEELDAUW IN GROENTEGEWASSEN ONDER GLAS
D. Theune
a.

Frequentie van gieten met benomyl bijkomkommers

Met de systemische fungicide benomyl werd de tijdsduur nagegaan
die kon verlopen tussen twee opeenvolgende behandelingen omnog
een verantwoorde bestrijding uit te voeren. Het gewas werd
daartoe 1xper 2weken; 1xper 4weken of 1xper 6weken
aangegoten met 500ml 0,1^benomyl spuitpoeder per plant.Deze
objecten werden vergeleken met een bespuiting met benomyl 0,1^
die 1xper 2weken werd uitgevoerd. Een overzicht van deaantasting wordt in onderstaande tabel gegeven.
Tabel

Aantal vlekken per komkommerblad
29maart 13april 26april

1.
2.
3.
4.

Benomyl spuiten 1xper 2weken
Benomyl gieten 1xper 2weken
Benomyl gieten 1xper 4weken
Benomyl gieten 1xper 6weken

128
213
275
191
10mei

1.
2.
3.
4.

Benomyl spuiten 1xper 2weken
Benomyl gieten,1xper 2weken
Benomyl gieten 1xper 4weken
Benomyl gieten 1xper 6weken

9,1
16,4
15,9
64,9

77
12
135
85
185
181
198
98
22 juni
25mei 8
.iuni
0,6
4,3
11,2
31,8

2,5
53,5
72,9
103

Uit degegevens blijkt datmet spuiten een betere bestrijding wordt
verkregen dan met gieten.Met gieten neemt de aantasting iets toe
naafmate de tijdsduur tussen twee behandelingen groter wordt.
Voor depraktijk zal de frequentie van gieten mede afhangen
van de ernst van de aantasting.
b. Nieuwe funqiciden
In een tweede proef werd een aantal nieuwe fungiciden,al of niet
systemisch,getoetst.
Bespuitingen met Ca 70.000 en EL 273gaven evenals vorig jaar
resultaten die tevergelijken waren met bespuitingen metbenomyl.
Het middel No.67054, dat nauw verwant isaan benomyl,had zowel
bijspuiten als bijgieten dezelfde eigenschappen als dit
fungicide.
C. 18710 gaf beschadiging aan het gewas.De resultaten waren
duidelijk minder, dan de controle.
Bespuitingen met dichlozoline waren enigszins teleurstellend.
Plannen voor 1972
Erwordt verder gewerkt met nieuwe fungiciden,,mede in verband
met de biologische bestrijding van spint en witte vlieg.

170
217
260
251
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Project D11
BESTRIJDING l/AMBLADVLEKKENZIEKTE BI3GROENTEGEWASSEN ONDER GLAS
D. Theune
a„

Bestri.jdinq vanMycosphaerella citrullina in komkommers

In proeven werd in 1970 vastgesteld dat gieten met systemische
fungiciden de ziekte niet onderdrukt. In 1971 is een soortgelijke proef
uitgevoerd waarbijook bespuitingen met systemische middelen
werden opgenomen. Uan de traditionele fungiciden werden bespuitingen
met zineb en Daconil beproefd.
De proef werd in tweekasruimten uitgevoerd. Door de grote verschillen die tussen hetgewas in beide kassen optraden kunnen alleen
aanwijzingen worden gegeven over dewerking van de verschillende
middelen.
Door bespuitingen met systemische fungiciden werd de ziekte
enigermate bestreden« De resultaten met zineb en Daconil waren nauwelijks
beter dan onbehandeld»
Infectiemethode van Mycosphaerella citrullina in
komkommers
D, Theune
Bijhet zoeken naar een bruikbare inoculatiemethode vanMycosphaerella
citrullina voor stengeldelen en bladeren van komkommers zijn
drie aspecten onderzocht :
1.
2.
3.

Het gebruikte inoculatiemateriaal
Deplaats waar het inoculatiemateriaal wordt aangebracht
De omstandigheden waaronder de ziekte optreedt»

Voor het onderzoek werden jonge komkommers in potten gebruikt,
dip in HR grond werden ingegraven»
Als inoculatiemateriaal werd gebruikts
a. een reincultuur vanMycosphaerella citrullina
(geen pycniden,dus geen sporen)
bc aangetast plantmateriaal (stengeldelen) uitde
praktijk (wél pycniden, dus wel sporen).
De planten werden op verschillende plaatsen geïnoculeerd :
a. Tegen destengelpoot
b. Via de potgrond
c. Op het blad,
De proef werd onder de volgende omstandigheden uitgevoerd :
a. Overdag,normale kasomstandigheden; 'snachts een
100^-ige luchtvochtigheid
b. Continu een 100/2-ige luchtvochtigheid
c. Continu normale kasomstandigheden»
Bijalle groepen trad bijhet beëindigen van de proefMycosphaerella
citrullina op stengels van afgestorven bladeren op;de hoofdstengel
iiiasslechts bij een enkele plant aangetast.
Er waren aanwijzingen dat aangetast materiaal uit de praktijk een
betere infeefciebron vormde.De stengelpoot leek de beste plaats
om het materiaal aan te brengen. Over de omstandigheden waaronder
de ziekte optrad kon geen duidelijk beeld worden verkregen.
Daar de proef in één kasruimte moest worden uitgevoerd kon de
100^-ige luchtvochtigheid alleen worden verkregen door de planten
onder plastic te telen. Hierdoor was het onmogelijk om de temperatuur bijdeze objecten op éénzelfde niveau tehouden als onder

- 110-

normale kasomstandigheden. Door de hoge temperaturen traden vele
beschadigingen op aan de bladranden,die hetschadebeeld vertroebelden. Bijde bestrijdingsproef vanMycosphaerella
uerd
getracht op kleine schaal jonge vruchten te inoculeren met
materiaal afkomstig van een reincultuur.
In de onbehandelde objecten werd ongeveer 9%van de geïnoculeerde
vruchten aangetast.

Plannen voor 1972
Er zal worden getracht een goede inoculatietechniek te
ontwikkelen voor de verschillende aantastingsvormen.
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BLADLUISONDERZOEK IN VERBAND MET VIRUSOVERBRENGING B U
GROENTEGEWASSEN ONDER GLAS
lil»FloTh»Jode Brouwer
De bladluiswaarnemingen in verband met komkommervirus 1bijherfstkomkommers zijn dit jaar voortgezet. In een gele vangbak, die
continu openstond werden tussen 1mei en 1november 16.689 exemplaren gevangen» Ditaantal was in 1970 :18.217.
Om de spreiding van hetaantal bladluizen over een etmaal
na tegaan zijnde vangsten van 12gele vangbakken,dieachtereenvolgens 2uur per etmaal openstonden,weer vergeleken metdie
van een Johnson and Taylor Insect Suction Trap,waarmee uurlijkse
waarnemingen konden worden verricht.Het zoölogisch laboratorium te
Leiden was zo bereidwillig deze zuigval ter beschikking testellen.
Evenals in 1970 bleek het aantal bladluizen,dat met de zuigval
werd gevangen,gering te zijn;het kwam in de zomer slechts
4 xboven 120 exemplaren per etmaal en in de herfst 3x. Daarbij
moet wel in aanmerking worden genomen dat hetapparaat door de
lange weekeinden en beperkt aantal onderdelen slechts 4dagen
per week kan worden benut» De verdeling van hetaantal bladluizen over een etmaal was volgens beide methoden meestal
in grote trekken gelijk,maar op bepaalde dagen kwamen belangrijke afwijkingen voor.De spreiding van het aantal gevangen
bladluizen over een etmaal was evenals in de voorgaande jaren
grooto De verwachte duidelijke tweetoppigheid in devlucht,
waarbijin de ochtend en in denamiddag gedurende een korte tijd
een groot aantal exemplaren worden gevangen, trad slechts zeer
onduidelijk op.
Inde praktijk is het komkommervirus 1dit jaar in geringe mate
voorgekomen.

Plannen voor 1972
Het bladluiscnderzoek zal op beperkte schaal worden voortgezet.
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Project D15
BIOLOGIE EN BESTRIJDING UAN BODEMZIEKTEN BIO GROENTEGEWASSEN
ONDER GLAS
Aardrupsen

U.M.Th.3.de Brouwer

(Scotia segetum)

Evenals de beide voorgaande jaren zijn voor het onderzoek naar de
vluchten van de uil van de aardrups 3vanglampen gebruikt.Delampen
waren op dezelfde plaatsen opgesteld (buiten, in een warenhuis
met tomaten en in een kasmet sla)en hebben even langgs•
brand als in1970.
Het aantal uilen van Scotia segetum dat buiten werd gevangen was
veel geringer dan in 1970.De top van de vlucht viel wel in dezelfde periode namelijk eind augustus 1970 :(eind juli toteind
augustus). Onder glas trad eveneens een sterke daling van het
aantal exemplaren van Scotia segetum op.Een goede aardrups-bestrijding
in 1970
in dit tuinbouwgebied vóór hetplanten vanherfstsla is wellicht de oorzaak.
De totale aantallen Macrolepidoptera die zijn gevangen, zijn
nog niet bekend; deze zullen vermoedelijk een paar honderd
exemplaren meer bedragen dan de hieronder opgegeven getallen.
Tussen haakjes staan de aantallen van 1970.

Buiten
Totaal aantal Macrolepidoptera
Scotia segetum

8.380
(9.500)
326
( 917)

Tomatenwarenhuis Slakas
540
(1.450)
74
(292)

2.580
(2.200)
176
(312)

Niettegenstaande demooie zomer zijn er ruim 1-£duizend exemplaren
minder gevangen dan in 1970,maar een klein duizendtal kan aan
degeringe Scotia segetum-vangst worden toegeschreven.
De heer B.3. Lempke heeft zich weer bereid verklaard behulzaam
te zijn bijde determinatie van de verzamelde Macrolepidoptera.

Plannen voor 1972
De waarnemingen over delevenswijze van Scotia segetum worden beëindigd.De gegevens,die van 1967 t/m 1971 zijn verzameld, zullen
worden uitgewerkt.

Totaal
11.500
(13.150)
576
(1.521)
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Project D 16
BIOLOGIE EN BESTRIJDING'VAN KASINSECTEN BIJ GROENTEGEWASSEN ONDER GLAS
klitte vlieg

W.n.Th.3.de Brouwer

Om iets beter geïnformeerd te zijn over een eventuele besmetting
van gewassen onder glas door uitte vlieg, die van buiten komt,
werd vanaf 21 mei nagegaan hoeveel„exemplaren in een gele vangbak
(oppervlakte 0,5 x 0,35 = 0.175 m ) ,die buiten stond, werden
aangetroffen.
Geschat aantal witte vlieg exemplaren in een gele vangbak buiten :

Ds turn
21
24
1
7
14
21
28
5
19
26
2
9
16

Aantal

- 24 mei
mei - 1 juni
- 7 juni
- 14 juni
- 21 juni
- 28 juni
juni
5 juli
- 12 juli
- 26 juli
juli - 2 augustus
- 9 augustus
- 16 augustus
» 23 augustus

90
129
34
62
17
? >125
? > 82
630
2,550
7.650
7.650
6.570
37.200

Datum
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22

Aantal

- 30 augustus
aug. - 6september
- 13 september
- 20 september
- 27 september
sept, - 4 oktober
- 11 oktober
- 18 oktober
- 25 oktober
okt. - 1november
- 8 november
- 15 november
- 22 november
- 29 november

20o120
3.930
14.430
|J QJ (Ü

32.350
35.525
2.635

733
2.000

570
86
23
1

In deze m o d e herfst kwamen dus laat in het seizoen nog beboof'lijke
aantallen buiten voor.

bo

Biologische bestrijding van witte vlieg (trialeurqdes vaporiorum)
en spint in de voor,laarsteelt van komkommers
3oWoets

In een warenhuis komkommers werden witte vlieg en spint biologisch
bestreden. Wekelijks werd er bemonsterd. Dit gewas was een proefobject waar de invloed van de kwaliteit van het gietwater op de
plant werd nagegaan, Gepoot werd er op 15 maart 1971. Het gewas
werd doodgespoten op 30 juli 1971.
Spint
Tot half mei was er maar een enkele plant met symptomen, 7 - 1 5 dagen na het ont dekken van de symptomen
werd Phytoseiulus op deze planten aangebracht.^Na
half mei traden meer frequent infecties op;'3aarom
werd op 27 mei distributie van Phytoseiulus op _.„.
elke plant uitgevoerd.
Witte vlieg

Op 7 april werd de eerste plant met imagines,
waargenomen; op 15 april 4 planten met imagines
en later in toenemend aantal. Op 2 planten (waaronder die met de eerste infectie s werd het verloop van
de plaag gevolgd. Deze planten stelden niet de gemiddelde situatie voor van het gewas; het ging om een
indicatie van de verhouding van aantallen Trialeurodes
(witte vlieg) en Encarsia (sluipwesp). De sluipwesp
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ujerdgeïntroduceerd in hetpopstadium op tomatenblad
(norm van de leverancier :minstens 100 zwarte poppen
per blad)
Overzicht van inzet en effect van Encarsia formosa

Tabel

Introductie van Encarsia
Tellingen van uitte / zwarte poppen.op
formosa
vier achtereenvolgende bladeren
)
Aantal Datum
Datum
wit
zwart
bladeren
8 april
44
23 april
44
4 mei
15
31
12mei
44
11 mei
88
104
18 mei
30
76
15 juni
23
41
22 juni
59
59
22 juni
44
112
1 juli
)geteld werd op vier opeenvolgende bladeren ;op de onderste twee
was dan een klein deel van dewitte vliegen al uitpop,op de
andere twee waren alle witte vliegpop'pen nog vol.
In juli liepen de aantallen larven van Trialeurodes op tot ongewenste
dichtheden, hetgeen niet desastreus werd, doordat de gietwaterproef
werd afgesloten op 30 juli1971.
Bladluis :

doordat verscheidene planten met katoenluis waren bezet,
waren nicotinebehandelingen (roken)noodzakelijk,
die plaatsvonden op 21 juni en 1juli1971.

Fungiciden :tegen meeldauw werd karathane gebruikt.
c.

Biologische bestrijding van witte vlieg en spint inde
voorjaarsteelt van tomaten
3. Woets

In twee tomatengewassen werden van maart tot juli spint en witte
vlieg biologisch bestreden.
Spint :

tot eind april vond pleksgewijs toediening van Phytoseiulus
plaats; in meiwerd om de andere plant een bonenblad gelegd
met Phytoseiulus na het algemeen optreden van spintinfecties.

Uitte vlieg :tomatenbladeren met poppen van Encarsia (norm minstens
100per blad)werden in hetgewas gehangen, zoals hieronder per datum ennaar hoeveelheid isaangegeven, ter
hoogte van bladeren met Trialeurodes-larven.
Tabel

Introducties van Encarsia
Datum

Aantal bladeren met zwarte poppen

B8

8 april
23april
10mei
23 juni

45
12
24
60

•C-.1

8 april
10mei
9 juni

7
12
20
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Andere plagen

hieren daar trad rupsenv/raat op»
In beide
gewassen trad mineervlieg op,maar bereikte geen
dusdanig niveau,dat ingrijpen noodzakelijk werd»

Inde praktijk werd het verloop van uitte vliegbestrdijding door
Encarsia formosa gevolgd op een drietal bedrijven met vroege stooktomaten en komkommers,,Tegen spint werd tegelijk Phytoseiulus ingezet.,In twee gevallen,waarschijnlijk door telaat introduceren van
Encarsia,werd het beoogde resultaat niet bereikt; in hetderde geval
was er een bevredigende regulatie tot in juni (komkommers), toen
vereiste katoenluis meerdere malen nicotine roken.
Biologische bestrijding van witte vlieg en spint in een
herfstteelt van komkommers
3„Woets
In een Loosduinse kas werden Encarsia en Phytoseiulus ingezet op
komkommers, respectievelijk geïntroduceerd als pop op komkommerblad
en als ei en beweeglijk stadium op bonenblad» Erwerd gepoot op
13 juni. Tegen meeldauw werd Benlate gegoten.
Tabel
Overzicht van waarnemingen en ingrepen bijwitte vlieg
(gemiddeld per plant)
Tellingen van imagines
Trialeuro
des

Datum
21 juli
22 juli
26 juli
2 augustus
6 augustus
9 augustus
16augustus
23augustus
25augustus
30 augustus
15september
Ä

+ b /

Aanvullend i=r
meer dan 1.000
Op 16 augustus
bezet waren me
komen vrijwel
aantallen alc
tabel zijn geg
werd weer Enca
witte vlieg wa
glommen toenv
10september a

Encarsia

Introductie
van Encarsia
(poppen)

Aantallen
witte- en
,
,
i
zwarte poppen

0,3

20
67
58

0,6
0,1

17
273

0,6
0

/ 29 + 0
9 + 2 / 26 + 76
4 0 + 7 / 1 0 6 + 283
450

2o080
4.500
d =

34

aantal volle poppen +aantal pophuiden van Trialeurodes /aantallen volle +lege poppen van
Encarsia. Deze aantallen zijn de tellingen van de
bladeren,,waarop volle zwarte poppen aanwezig waren;
op Qaugustus en 16augustus gemiddelde van 6planten:
op 30augustus gemiddelde op 3planten»

tenoemen,dat op 15september op enkele bladeren
lar ven Trialeurodes zaten.

i-g

was het percentage zwarte peppen op bladeren,die
tTr ialeurodes poppen,die binnen een paar dagen moestenuit0.D eze bladeren waren wat jonger dan de bladeren metde
fni etuitgekomen witte- en zwarte poppen,die inde
even «Op 23augustus was de situatie nog zo. Daarom
rsia geïntroduceerd, maar de sterke aantalstoename van
s ni etmeer te vermijden (30 augustus). De bladeren
and e honingdauw, waarop roetdauw veel voorkwam. Van
fwa ren vrijwel alle vruchten zoplakkerig van de
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honingdauw, dat zedaarom lager gekwalificeerd werden ("binnenland")»
Op 5oktober werd hetgewas opgegeven; aan de bovenste helft van de
plant waren demeeste bladeren verdord. Onderstaande cijfers geven
nog een beeld van de grote aantalstoename van delarven.
Het verloop van aantallen poppen (volle witte +pophuiden / volle
zwarte- +lege zwarte)op 3bladeren van een plant:
Blad aan
knoop
10
18
25
10
18
25
Spint

Hoogte
in cm

7 september

14september

120
180

15- 100/ 1 - 7
10- 130/ 3 - 0
10-1200 / 25-0

5 - 120/70
100- 200/33
200-1200/18

120
180

5 oktober
0-100 / 1 0 - 9 0
0-500 / 250-50
0-2500/ 75- 0

Bladconditie
geelgroen
geel
verdord

bladconditie
-8
-4
-17

geelgroen
geel
verdord

Tot 1augustus werd Phytoseiulus op een plant gebracht
één week na het vaststellen van spintsymptomen; op
9 augustus werd de roofmijt door de hele kasgedisstribueerd.

Mogelijke oorzaken voor hetmislukken van een bevredigende regulering
van Trialeurodes door Encarsia zijn gelegen in:
1.
2.
3.

e.

Tijdstippen van inzetten (onvoldoende aansluiting van desluipwespen van dewitte vliegcyclus)
Seizoen (grote immigratie van witte vlieg; emigratie van Encarsia)
Kasmodel (in koude nachten lagere temperaturen in degroeizone van de plant en sluipwesp dan in warenhuis).
Biologische bestrijding van witte vlieg bijde opkweek
van tomaten

Naar aanleiding van het zeer moeilijk vrijhouden van opkweken van
witte vlieg werd gestart met 250plantjes om die direktmet Encarsia
te behandelen tegen Trialeurodes.
Op 14december 1971 is het aantal uitgedund (om voldoende ruimte
te houden tussen deplanten) tot 87stuks.
Gezaaid werd er op 4oktober 1971;in perspot gezet op 15oktober;
27 oktober werd opgepot, erwaren toen 4,8 imagines Trialeurodes/
plantje, hetplantje was 4cm hoog,het tweede blad was net ontplooid.
De toediening van Encarsia gebeurde door blad met 370poppen en 80
imagines tp>.1pnnnn op gaas, dat net boven deplanten is gespannen en
met de. lengtegroeikan worden gehesen.
Op 11 november waren per plantje (11 cm hoog)15 imagines witte vlieg
en 6imagines Encarsia aanwezig.
Op 25november werden dewitte- en zwarte poppen (inclusief lege)
geteld (op 5planten). De planten waren toen 30 cm hoog. Een groep
van 10planten kreeg op 24november een Calcid-behandeling om de
situatie te "bevriezen"; 10à 15 dagen later is erdan de kleuromslag voor alle poppen,die op 24november alwel geparasiteerd
waren,maar nog geen zwartkleuring toonden.
Op 2december en 14december 1971 werden dewitte-en zwarte poppen
(plus pophuiden)ook geteld (op respectievelijk 5 en 3planten).
De in ondervolgende tabel onderstreepte breuk wit/zwart benadert
het beste de verhouding wél / niet geparasiteerd op het betreffende

Q.Uoets
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blad,want van de onderstreepte waren (vrijwel)alle zwarte poppen
nog vol.De temperatuur was voor tomaten vrijhoog,namelijk
_+25°C overdag en boven 20°C fsnachts.
Tabel

Aantallen witte / zwarte poppen (inclusief uitgekomen
exemplaren)in tomatenopkweek )
Blad

Datum
25 november
24november2 december
14december

•8december

Kiemblad

1e

2e

9/0
1/7
1/5
0/3

22/2
13/14
12/35
3/17

8/0
1/5
26/29
6 /22

3e

26/3

i/2

4e

7/0
J4/14

24/11 - 8/12 wil zeggen,dat de verhouding niet/wél geparasiteerd
is vastgesteld voor 24november door pas op 8december
dewit/ zwart -verhouding te tellen.
Plannen voor 1971
-- De waarnemingen van witte vlieg op gewassen onder glas zullen op
dezelfde manier worden voortgezet.

5e

6G

1/0
8/1

5/10
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Project D17
HET VERVOLGEN VAN HET OPTREDEN VAN AALTJES IN DE PRAKTIJK
ld.den Boer
Aardappelcystenaalt,je
In verdachte gebieden werd het tomatengewas op aantasting door
ditaaltje gecontroleerd. Erwerden geen aantastingen gevonden.
Het blijkt dat door degrondontsmetting zoals deze regelmatig
en vrij frequent wordt toegepast een goede bestrijding van dit
aaltje kan worden verkregen.

Plannen voor 1972
Decontrole in dezegebieden zal ook in 1972worden voortgezet.
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Project D18
EFFECT VAN GRONDONTSMETTING OP BODEMPARASIETEN EN REACTIE VAN HET
GEWAS BIJ GROENTEGEWASSEN ONDER GLAS
L. Nederpel 3r.
Grondontsmettingsproef met verschillende middelen bijeen
herfstteelt sla
________^______
De proef werd op een zavelgrond uitgevoerd met:
1.
2.
3.
4.

Chloorpicrine
500ml/rr
Ethyleentiibromide 800ml/rr
Methylbromide
75 g/m2
Onbehandeld,

om de invloed van bovenstaande middelen na tegaan op de groei en
ontwikkeling van herfstsla,geplant 15september.
Tijdens de teelt bleek de sla geplant in de chloorpicrine-vakken
een minder goede stand (houterig en donker) tehebben dan de
overige behandelingen, die onderling weinig verschilden.
Bijhet oogsten bleek er vrijwel geen verschil tussen de
verschillende behandelingen tebestaan.

Plannen voor 1972
Inde praktijk zullen de eerste oriënterende proeven
worden genomen met grondontsmetting bijpaprika.
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Project D19
DE GESCHIKTHEID VAN ONDERSTAMMEN VOOR HET ENTEN VAN GROENTEGEWASSEN ONDER GLAS
L„ IMederpelJr„
Entproef Solanaceeën
Een vijfen twintigtal solanaceeën werd dit jaar als onderstam
gebruikt terwijl als ent tomaat,aubergine,paprika,
peper en S0capsicastrumwerden gebruikt.
Tomaat groeide goed indien geënt was op S.armatum R.Br.310,
S. balbisiï 342, S.lacineatum Ait f. novo zelandicum 351 ,
S. lacineatum Ait f.cultum 353 en S.lacineatum Ait f, viridicaule
355o De overige combinaties groeiden matig tot slechtof
stierven vroegtijdig af»
Van de 20 solanaceeën die dit jaar als onderstam voor aubergine
werden gebruikt gaven S.armatum R. Br. 310, S» balbisiï342,
So tequilense 343, S. lacineatum Ait f. novozelandicum 351,
So lacineatum Ait f» cultum 353 en S.lacineatum Ait.f. viridicaule 355 een goede tot zeer goede gewasontwikkeling tezien.
Paprika en spaanse peper ontwikkelde zich alleen goed indien
geëntwas opS 0 zulu320.
Van de 15 solanaceeën die het afgelopen jaar als onderstam
gebruikt werden voor S 0 capsicastrum gaven S.warszewicziï
Hort 315, S» balbisiï 342, So tequilense 343 en S.annomomeum
348 een zeer goede gewasontwikkeling te zien van de entc

Plannen voor 1972
Het onderzoek wordt in 1972 op dezelfde wijze voortgezet.
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Project D20
UIOZE VAN TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN ONDER GLAS
L.Nederpel 3r.
Onderzoek stomen door drainkokers
a»
Dit jaar werd het onderzoek met betrekking tothet pasteuriseren
ensteriliseren door ingegrauen drainkokers voortgezet nadat eerst
ter verbetering van het systeem condensputjes waren aangebracht.
Tevens werden ter vergelijking drainkokers met een doorsnede
van 6cm ingegraven welke beter zouden voldoen.
Het 70°C stomen bijeen temperatuur van hetstoomluchtmengsel
van gemiddeld 73°C slaagde zowel bijgebruik van drainkokers
met een doorsnede van 5cm als 6cm goed.
o
Bovenstaande conclusie geldt tevens voor het 100Cstomen
doordrainkokers.
Het verschil inwaterverbruik tussen de5 en 6cm drainkokers
bleek zowel bijhet 70°C als 100°C zeer gering te zijn,wel
trad een tijdsverschil op tussen de5 en 6cm kokers in het
voordeel van laatstgenoemde kokers en bedroeg ongeveer 2uur,
watwijst op een sneller transport.Dit voordeel weegt echter
niet op tegen dehoge investeringskosten.
bo

Stomen door drainkokers bijanjers

Hetafgelopen jaar werd het onderzoek met betrekking tot
satie en pasteurisatie van kasgrond uitgebrand bijhetg
Degebruikte drainkokers,doorsnede 5cm,werdenop 50cm
en een onderlinge afstand van eveneens 50 cm met dehand
De lengte van de vakken bedroeg 17m bijeen kapbreedte
zodat 9reeksen tegelijk werden aangesloten. De grondsoo
lichte klei. Ter vergelijking van bovenomschreven method
zeilen stomen overspannen met nylon netten gebruikt.
Bij temperatuurmetingen op 10,25 en 45cm diepte werdd
tendens waargenomen als bijde eerder besproken proeven.
middelde temperatuur bedroeg respectievelijk 98C, 100°C
25 en 45 cm diepte. Bijhet zeilen stomen bedroeg
99°c op 10
dit op dezelfde diepten respectievelijk 99°, 99 en 50C,
waaruit een duidelijk voordeel blijkt ten opzichte van het
stomen met zeilen.
Het 70Cstomen was identiek aan de eerder gedane proeve
moest hier een parallel vervallen door langdurige ketels
De reactie van het gewas,opbrengstgegevens en gegevens
aantasting van Phialophora zullen door de lange teeltduu
over geruime tijd beschikbaar komen.
c.

steriliewas anjer.
diepte
ingegraven.
van 5m,
rtwas
enwerd
ezelfde
Degeen

n. Helaas
toringen.
omtrent
r eerst

Stomen met behulp van Noors traprek

Dit traprek bestaat uit een aantal vierkante pijpen waaraan pennen
zijn gelast op een onderlinge afstand van 30cm. In de onderzijde
van deze pennen bevinden zich vier gaten met een doorsnede van
3,5 mm. Aan de bovenzijde zijn bijiedere pen schotelsnelast
om direkt opstijgen van de stoom tegen tegaan.Uit voorgaande
proeven bleek dat de schotels goed moesten afsluiten,daarom werd
de grond dit jaar geëgaliseerd. Plastic met een dikte van 0,05 mm
werd over de grond uitgerold waarna de vierkante pijpen onder
druk— om verstoppingen van de gaatjes tegen tegaan~~werden
ingetrapt.
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Het intrappen en verplaatsen van de rekken vraagt veel
arbeid, terwijl de temperatuurverdeling zodanig was dat geen voldoend
bestrijdend effect werd verkregen.

Plannen voor 1972.
In 1972 zal worden onderzocht in hoeuerre de temperatuurverdeling verloopt als de onderlinge afstand wordt vergroot
van 50cm naar 60 cm voor wat betreft het onderzoek stomen
door drainkokers.
Het onderzoek stomen met behulp van Noors traprek werd
eind 1971 afgesloten.
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Project D21
ONKRUIDBESTRIJDING BI3GEWASSEN ONDER GLAS
üi.den Boer
Spinazie
Alipur,ch loorbufam en chloroxuron in lage doseringen voor de
opkomst to egepast werden vergeleken met onbehandeld. De lagedoseringen van deze middelen gaven een niet te aanvaarden groeiremming en onvoldoende onkruidbestrijding.
Radijs
Ulak nahe t zaaien werden propachloor, prometryn en chlooretin
toegepast. Geen van deze middelen bleek bruikbaar in ditgewas.
Bleekselderij
Drie weken na het uitplanten van bleekselderij-planten in
perspot werd chloroxuron over hetgewas gespoten. Schade was
niet zichtbaar maar bijde oogst werd een lagere opbrengst ten
opzichte van onbehandeld vastgesteld.
Kroten
Uoor het planten werden Alipur en chloorbufam in verschillende
doseringe n toegepast. Erwas geen duidelijke lijn te vinden zodat depr oef zalmoeten worden herhaald.
Peterselie ensnijselderi.j
Nagegaan werd ofchloroxuron in deze gewassen een vervanger kan
worden vo or selectieve oliën. Beide gewassen ondervonden echter
groeiremm ing.
Sla
Bijeenv roeg uitgeplant gewas is er soms onvoldoende werking
van chloo rprofam.Dit wordt veroorzaakt door de hoge temperatuur
waardoor hetmiddel snel verdampt. Nagegaan is of het middel
propyzami de hierin verbetering geeft.De uitkomsten van de
eerste pr oef waren niet ongunstig.
Lelie
I/orig jaa r bleek bijde bollelie Lilium longiflorum
"White La dy" geen verschil in opbrengst tussen 2x 15 kg chloroxuron
50%/ha en wieden.
In 1971w erden gebruikt :Lilium specrosum rubeum, Lilium
Tigrinium ,Lilium flid-Century hybriden "Enchantment",Lilium hollandicum hyb ride "Fire King" en Lilium Fiësta hybriden "Citronella".
De gebrui kte cultivars bleken een bespuiting met 2x 15kg
chloroxur on 50%goed teverdragen.
Violier
Bijditg
Asulam,c
bleken do
het onder

ewas is een proef genomen met propachloor, chlooretin,
hloroxuron en prometryn ; chloroxuron en prometryn
delijk voor hetgewas.Met de overige middelen wordt
zoek voortgezet.

Perkplanten
Bij 28 soorten perkplanten werd een proef opgezet. Uoor het
planten werden propachloor en chloroxuron gebruikt. Na het planten
werd chloroxuron gespoten. De behandelingen voor het poten werden
beter verdragen dan na het planten.
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Project D22
SCHADE TEN GEVOLGE VAN LUCHTVERONTREINIGING EN ANDERE
NIET-PARASITAIRE BESCHADIGINGEN
a«

lil»den Boer

Onderzoek luchtverontreiniging

In samenwerking met deafdeling luchtverontreiniging van het Instituut
voor Plantenziektenkundig Onderzoek teWageningen en de provincie
Zuid-Holland werden in hetWestland negen proefveldjes aangelegd.
De grond werd tot +_25 cm diep uitgegraven; de bodem en zijkanten met plastic afgedekt en gevuld met potgrond. Dit isgedaan
om grondinvloeden uit teschakelen, waardoor de veldjes onderling
beter te vergelijken zouden zijn.De veldjes zijn beplant met fresia's,
terwijl in de grond ernaast tabak en lucerne isgeplant.
Aan geen der gewassen is schade tengevolge van luchtverontreiniging
geconstateerd. Demetingen van het fluorgehalte in de lucht werden
door het I o Po0 o voortgezet»
Door de afdeling Gezondheidstechniek van TNO werden met
Luikse bollen en regenmeters demeting van luchtverontreiniging
voortgezet^ Hetmeetnet voor de dagelijkse metingen vanSO
in hetWestland was het hele jaar ingebruik»
b„

Onderzoek naar middelen ter voorkoming van zinkschade

Hieraan isweinig aandacht besteed. Het aantal klachten uitde
praktijk over zinkschade was gering. In veel nieuw te bouwen kassen
wordt met demogelijkheid van condensgootjes rekening gehouden.

co

Schade docxkunststoffen

Enkele klachten nver schade werden nader onderzocht» Het bleek
vrijwel steeds mogelijk het schadebeeld tereproduceren«,

Plannen voor 1972
Voortzetting van het onderzoek naar luchtverontreiniging insamenwerking m et Iopo0„ en deProvincie.
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Plannen voor 1972
Sla

de werking van propyzamide zal nader uorden
onderzocht

Bleekselderij

De werking van chloroxuron op het gewas wordt
nader onderzocht

Kroten

Alipur en chloorbufam worden nader indit
gewas onderzocht

Koolrabi

Er zal onderzoek worden gedaan naar demogelijkheden tot chemische onkruidbestrijding voorr
de teelt onder glas

Violier

Asulam,chlooretin en propachloor zullen nader
worden beproefd

Chrysant

De werking van propyzamide op chrysant zal worden
nagegaan

Freesia

De gevoeligheid van verschillende rassen ten
opzichte van chloroxuron zal worden onderzocht

Perkplanten

Het onderzoek bijperkplanten wordt voortgezet

Vaste planten
voor sijbloementeelt

Begonnen zal worden met een onderzoek naar de
onkruidbestrijding bijeen aantal vaste planten die
geschikt zijn voor snijbloemen
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Project D 23
INSEKTENBESTRIDDING BIG SPRUITKOOL
Wol7!«Th.3.de Brouwer
De werking van propoxur (Undeen) enPirimor tegen de melige
koolluis is nagegaan en tevens, of deze middelen gemengd
kunnen worden met bromofos-ethyl (Nexagan) om de rupsen en koolvlieg gelijktijdig te bestrijden.

No»
2«
3,

4.
5.

Bespuitinqen
Onbespoten
7 x Undeen + Agral
4 x systemisch luismiddel +
Nexagan
1 x Phosdrin + Nexagan
1 x Phosdrin
7 x Pirimor + Agral
5 x Pirimor + Nexagan
1 x Pirimor + Agral
5 x Undeen + Nexagan
1 x Undeen + Agral

%Bladluisaantastinq
82
86
16

16
7
50

Undeen, dat is vriiqegeven voor bladluisbestrijding in spruitkool
heeft hier dus slecht gewerkt. Pirimor (niet vrijgegeven) werkte gcedo^aa]
uitsluitend Pirimor
was gespoten (no» 4) kwam meer rupsenvreterij voor dan bij onbehandeld; de koolvliegaantasting vertoonde eveneens deze tendens. Opvallend in deze proef was de
geringe werking van Nexagan tegen de koolvlieg, terwijl de
rupsen redelijk goed werden bestreden.

Plannen voor 1972
Het ligt niet in de bedoeling nieuwe proeven op te zetten»

- 126-

Project D24
PHYTOPHTHORA-ZIEKTEN VAN TOMAAT
G.Weststeijn
Phytophthora-voetrot veroorzaakt door P. nicotianae isin
het vroege voorjaar slechts in zeer beperkte mate opgetreden.
Voortijdig planten gevolg door lage temperaturen werkte de
ziekte duidelijk in dehand.
Bemonstering van de kweekgrond van enkele plantenkweekbedrijven
toonde aan,dat deschimmel eind december 1970nog niet inde
grond gevonden kon worden,maar begin april 1971 op één van
de bedrijven wel.Er werd de indruk verkregen dat een behandeling van de grondoppervlakte met dithiocarbamaat-suspensies
direkt voorafgaande aan het uitzetten op de grond van de
perspotten een beter resultaat opleverde dan het op eenzelfde
tijdstip stuiven van deze verbindingen in de vorm vanstuifpoeders over hetgrondoppervlak»
In een aantal grondontsmettingsproeven bij en direkt na het
planten bleek tetrachlnorisophtalonitrol eenzelfde ofeen
betere schimmelremmende werking tehebben dan maneb.
Het middel bleek weliswaar fungistatisch te zijn maar in
het algemeen langer na tewerken dan maneb.
In een proef,die de invloed van de l\)-voedingop de vatbaarheid
van de waardplant bestudeerd, werd gevonden dat de planten met
een hoger N-gehalte van hetweefsel in het algemeen minder
ernstig doorP_„nicotianae werd aangetast na kunstmatige inoculatie dan N-armere weefsel»
Dit gold vcoral voor de bovengrondse delen.
Met betrekking tctdegrondtemperatuur bleek wortelaantasting
vanuit degrond minder snel tegaan verlopen bij temperaturen
j*sL 15C,dit ondanks het feitdat ook de waardplant bijdeze temperaturen zwak groeideo
Geeft men water aan planten in besmette grond op een zodanige
wijze, dat hetwater enigeminuten tegen hetstengeltje van de
toetsplantstaat, dan treedt bij25a 27C een zeer snelle
stengelbasis-aantasting op,die afneemt bijlagere temperatuur.
Bij 15°•-" C 17CC vertoonde dit verschijnsel zich nog een weinig,,maar
bij10
12C in het geheel nietmeer.
Het water vervangen door fungicide-suspensies of zelfs door
water van 35°-39CC veroorzaakte minder uitval.
Na 3weken in zeer vochtige grond bleek het wortelstelsel
van de toetsplanten in geïnoculeerde grond er beter uit te
zien dan in vrijdroge geinoculeerdegrond. Nader onderzoek
is gaande om uit te vinden of dit veroorzaakt is door een
geringere aantasting door de schimmel of een veel snellere
en betere hergroei van dewaardplant.
Gedurende het verslagjaar werden wortelsym.ptomen
gevonden identiek aan die van P. nicotianae,maar
veroorzaakt door een afwijkende schimmel.
Door het C<,B0S<,te Baarn werd deze gedetermineerd als
P.cryptoqea.
We hebben dus metminstens 2P.spp. temaken?hoewel
de laatste tot nu toe slechts één keer is aangetroffen.
Plannen voor 1972
In verband met het vertrek van Ir.G.Weststeijn wordt het onderzoek
afgesloten.
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BEDRIJFSECONOMIE

Project

Project

Project

Project

Project

429.7

429.10

429.11

429.12

429.13

Onderzoek naar debedrijfseconomische
aspecten van de teelt van lichtveruarmde meloenen in hetWestland
Onderzoek naar investerings-en
jaarkosten van veruarmingsinstallaties op groenteteeltbedrijven
Onderzoek naar demogelijkheden van
de jaarrondteelt van sla opgroenteteeltbedrijven
Economische aspecten van het verlengen
van de opkweekperiode en de teeltin
plasticpotten bijstooktomaten
Economische aspecten van samenwerking
tussen glasgroenteteeltbedrijven
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Project

429.7

ONDERZOEK NAAR DE BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN VAN DE TEELT VAN
LICHTVERWARMDEMELOENEN IN HETWESTLAND

A03.de Visser

Aan het onderzoek is nietgewerkt.

Plannen voor 1972.
De documentatie wordt nog één jaar voortgezet. Met behulp
van de verzamelde gegevens in 1968 en 1970 t/m 1972 zullen
de bedrijfseconomischeaspecten nader worden uitgewerkt.
Mogelijk kan in samenwerking met het Proefstation Naaldwijk
een kleine gewassenstudie totstand komen.
Demeloenenteelt is door technische oorzaken (uitval en
dergelijke)een zeer wisselvallige teelt,diemen teelttechnisch nog niet voldoende beheerst.
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Project 429.10
ONDERZOEK WAAR DE INl/ESTERINGS- EN DAARKOSTEN VAN VERWARMINGSINSTALLATIES OP GROENTETEELTBEDRIDVEN
Pi.3. de Visser

Door omschakeling van zware olie naar aardgas is het onderzoek
minder urgent geworden. Er is niet aan gewerkt.

Plannen voor 1972
Het onderzoek zalals project worden beëindigd. Wel
zullen de ontwikkelingen worden gevolgd.
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Project 429.11
ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN DE OAARRONDTEELT VAN SLA OP
DE GROENTETEELTBEDRIOVEN

A.D.de Visser

Met behulp van recente teeltgegevens zijn de teeltopvolgingengewijzigd, teeltopvolgingen van 8 teelten per jaar zijn nu mogelijk.
Ook in Frankrijk worden bijde jaarrondteelt 7 tot 8 teelten per
jaar gerealiseerd. Door de vele veranderingen in deslateelt die
verkorting van de teeltduur betekenen, kunnen recente gegevens over
korte teeltduur (maximaal 10weken in de herfst en winter)worden
gebruikt.

Plannen voor 1972
Met behulp van lineaire programmering nagaan ofopvolgingen met 7 tot 9 teelten per jaarbedrijfseconomisch gunstiger zijn dan combinaties met
bijvoorbeeld licht verwarmde tomaat,
en zo ja,bijwelke bedrijfsgrootte en bijwelkearbeidsbezetting.
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Project 429.12
ECONOMISCHE ASPECTEN VAN HET VERLENGEN VAN DE OPKWEEKPERIODE
EN DE TEELT IN PLASTIC POTTEN BI3STOOKTOMATEN

A.D.de Visser

In oktober kwam de concept-publikatie gereed.
Enkele conclusies :
Verlenging van de opkweekperiode kost— bijgelijke plant«
datum en verschillende zaaidatum— ongeveer ƒ 0,20 per m
glas per week langere opkweek ofƒ 0,08 per plant per
week langere opkweek.
Demeeropbrengst is in dit geval begroot op 0,56 kg perm
per week, bijeenmiddenprijs vanƒ 2 , — per kg is
ditƒ 1,12 per m glas per week*
Bedrijfseconomisch is deze verlenging van de opkweek dus
aantrekkelijk.
Verlengen van de opkweekperiode bijgelijke zaaidatum levert
een kostenverlaging van ongeveer ƒ 0,20 perrri2glas als
4 weken later wordt uitgeplant.Demeeropbrengst van de
nateelt sla is begroot opƒ 0,50 perm glas, hetvoordelig verschil wordt dan ruim ƒ 0,70 perm^glas;
er is verondersteld dat de opbrengst van de hoofdteelt
gelijk blijft.
Artikel :M ^ e ^ verlengen van de opkweekperiode bijstooktomaten"
De Tuinderij
Plannen voor 1972
Herziening concept-publikatie

?
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ProJBct 429.13
ECONOMISCHE ASPECTEN VAM SAMENWERKING TUSSEN GLASGROENTETEELTBEDRI3VEN
A.3.de Visser
Het onderzoek is in 1971 afgesloten met een publikatie van het
Instituut voor Tuinbouwtechniek teUageningen,getiteld :
Samenwerking tussen groenteteeltbedrijven in de glastuinbouw"
Intern verslag 23.
Een gedeelte van de onderzoekresultaten is verwerkt in een
artikel.
Samenwerkingsvormen in de Nederlandse glastuinbouw, Motieven,
Voorwaarden,Mogelijkheden,geplaatst in speciale editie
Tuinbouw van "Bedrijfsontwikkeling",september 1971.
Onder deze titel werd ook een lezing gehouden tijdens de
Tuinbouwdagen in juni 1971 teWageningen.

