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TEN GELEIDE

Het is een genoegen U hierbij het jaarverslag over 1964 te mogen aanbieden. Het is het verslag van
een jaar, dat voor de glastuinbouw in het algemeen zeer matig was en voor een gedeelte hiervan zelfs
slecht. Het uitermate gunstige weer was er de voornaamste oorzaak van, dat een topproduktie werd
behaald. Dit leidde tot te grote aanvoeren in bepaalde perioden van het jaar. Met name de telers met
onverwarmde glasopstanden zagen een groot gedeelte van de door hen geteelde produkten voor een
zeer lage prijs verkopen, terwijl er voorts een flinke doordraai, speciaal van tomaten was. Ondanks deze
moeilijkheden, die op enkele bedrijven aanleiding gaven tot liquiditeitsmoeilijkheden, behoeven we toch
over de toekomst van de glasgroenteteelt niet pessimistisch te zijn. De situatie van 1964 heeft echter
wel aanleiding gegeven tot een zekere bezinning. Men is wat voorzichtiger ten aanzien van de investeringen bestemd voor uitbreiding. Gelukkig kunnen we toch constateren, dat de diepte-investeringen
wél doorgang vinden met name in de sector van de arbeidsbesparende apparatuur.
Zowel door het gevolgde contributiesysteem als wel door het feit dat de tuin een niet onbelangrijk aandeel vormt van de inkomsten, is 1964 óók voor het Proefstation financieel niet gunstig geweest.
Ondanks dit konden toch nog enkele onderzoekruimten worden bijgebouwd en werd de verwarming
uitgebreid en verbeterd. Een belangrijke stap vormde de aankoop van een perceel grond gelegen langs
het noordwestelijke gedeelte van het bestaande perceel. De aangekochte grond is bedoeld om eerlang
plaats te bieden aan het nieuw te bouwen hoofdgebouw met aangebouwde klimaatkas. Met de plannen
hiervoor wordt gestadig voortgang gemaakt.. Dankzij de sterk toegenomen mogelijkheden door uitbreiding van de outillage in de laatste jaren, kon het onderzoek op uitgebreide schaal voortgang vinden,
waarbij het accent in het bijzonder viel op de vroege stooktomateteelt, strobalen bij komkommer,
koolzuurgastoediening, de verandering van de teeltmethoden bij meloen en de vervroeging van paprika.
Aan fysiologisch onderzoek werd op velerlei gebied aandacht besteed. Ook aan de nieuwe grondontsmettingsmiddelen werd veel aandacht gewijd. Zoals uit het verslag wel zal blijken vindt het onderzoek ten
dele ook meer plaats is samenwerking met onderzoekers van andere instituten, Proefstations en instellingen; vaak in de vorm van werkgroepen.
Ondanks het moeilijke jaar 1964 mogen we dankbaar zijn voor de bereikte resultaten.

Ir. W. VAN SOEST
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER OVER 1964

1. ALGEMENE ZAKEN
Bestuur
Het Bestuur werd uitgebreid door de benoeming van de heer C. van Velden als vertegenwoordiger van
de C.C.W.S. te Honselersdijk, en het is thans als volgt samengesteld :
Ir. J. M. Riemens, Driebergen, Ere-directeur
J. Middelburg, Ere-voorzitter
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, voorzitter
L. J. Barendse, Poeldijk, secretaris-penningmeester
N. J. A. van Dijk, Loosduinen, lid dag. bestuur
L. G. C. Hendriks, Leidschendam
J. H. G. v. d. Hoeven, Naaldwijk
P. de Jong, 's-Gravenzande
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker
J. v. d. Laar, De Lier
A. A. van Oosten, Schipluiden
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande
C. L. van Steekelenburg, Wateringen
J. S. C. van Steekelenburg, Kwintsheul
A. G. v. d. Torre, Berkel
N. J. van Uffelen, Maasland
C. van Velden, De Lier
B. van Vliet, Voorschoten
L. van Woerden, Honselersdijk
Vergaderingen
Op 2 juni 1964 was er in Café-restaurant „Westlandia" te Naaldwijk de Algemene Ledenvergadering.
Hier werden de aftredende bestuursleden de heren P. de Jong, B. van Vliet en L. van Woerden herkozen, en werd het Bestuur uitgebreid door de benoeming van de heer C. van Velden.
Op 8 december 1964 had een bijzondere ledenvergadering plaats i.v.m. het bestuursvoorstel tot aankoop
van een perceel grond voor de nieuwbouw.
In 1964 vergaderde het Algemeen Bestuur op 31 januari, 4 mei en 5 november. Bovendien vergaderde
het Dagelijks Bestuur nog acht keer.
Ledenoverzicht

1961

Leden Bondsveilingen
Leden Kringveilingen
Overigeleden

1962

1963

1964

1965!)

3694

3795

3890

4492

4284

2484

2557

2612

2510

2626

295

285

288

290

270

6473

6637

6790

7292

7180

') Voorlopige cijfers
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Afb.

I. Een goed middenpad werd in de tuin aangelegd.

Uitbreiding van tuin en gebouweu

Ook in het afgelopen jaar was het mogelijk in de tuin verbeteringen aan te brengen en te komen tot uitbreiding. Een belangrijke vooruitgang betekende het gereedkomen van het middenpad in zijn vorm van
gesloten wegdek tussen trottoirbanden. Bovendien kon een ruime parkeerplaats worden aangelegd naast
de barak in de lengterichting. Door deze verbeteringen is de tuin belangrijk verfraaid, terwijl personeel
en bezoekers niet meer behoeven te springen over plassen en modder om de gebouwen te bereiken. Er
kon een nieuw, verwarmd warenhuis worden gebouwd dat ten dienste staat van het onderzoek in de
bloementeelt. Dit warenhuis bestaat uit zes afzonderlijk te verwarmen afdelingen, elk ter grootte van
200 m 2 . De verwarming in deze ruimten vindt plaats met behulp van luchtverhitters. Ook kon een
begin worden gemaakt met de uitbreiding van de Variakas. De uitbreiding omvat 12 afdelingen elk
van 15 x 4,50 m, toegankelijk via een ruim overdekte corridor.
Op 13 mei werden de tot dusver tot stand gekomen uitbreidingen en verbeteringen symbolisch en feestelijk in gebruik genomen door Burgemeester D. v. Heyst van Naaldwijk in aanwezigheid van talrijke
autoriteiten.
Op het einde van het jaar werd een grote (2 milj. kcal) ketel bijgeplaatst om de vergrote oppervlakte
glas voldoende te kunnen verwarmen. Het bestaande ketelhuis bood hiervoor nog voldoende ruimte.
Deze ketel wordt gestookt met aardgas, mede met de opzet de gebruikswaarde van aardgas na te gaan.
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Voor dit doel moest een speciale leiding van de aardgaswinning in De Lier naar het Proefstation worden aangelegd.
Op de tuin in Delft vonden geen wijzigingen plaats. Het ziet er naar uit dat — als gevolg van het
ontbreken van mogelijkheden op dit bedrijf — in de toekomst tot opheffing zal moeten worden overgegaan.
Voor het nieuwe hoofdgebouw werd op het einde van het verslagjaar een perceel grond, ter grootte
van 0,89 ha aangekocht gelegen aan de noordwestzijde van het huidige proefstationcomplex.
Met de uitwerking van de nieuwe plannen voor de nieuwbouw werd een begin gemaakt, hoewel het
nog geruime tijd zal duren voor tot realisering kan worden overgegaan.

2. PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

Mutaties

De heer A. S. v. d. Ende, assistent bemestingsadviezen, en de heer S. Kamerling, rayonassistent, vestigden zich als zelfstandig tuinder.
De heer J. van Egmond, bloemenassistent, aanvaardde een betrekking in de particuliere sector.
De rayonassistenten de heren J. Oosthoek en P. Vermaat werden als leraar aangesteld bij het tuinbouwonderwijs.
Aangesteld werden de heren J. P. Bakker, R. de Graaf en J. van Beusekom als assistenten bij de afdeling bemestingsonderzoek. Als assistenten bij de afdeling grondmonstername werden de heren H. Koenen, E. Voorthuizen en A. v. d. Wees aangesteld.
Als rayonassistenten werden aangesteld de heren K. Buitelaar, rayon Naaldwijk, L. G. van Uffelen,
rayon Poeldijk, B. Meijndert, rayon Berkel, M. v. d. Linden, rayon Monster en M. Mostert, rayon 's-Gravenzande. Tevens werd de heer A. Koningen als bloemenassistent aangesteld.

Jubilea
Ir. Y. van Koot, hoofd van het wetenschappelijk onderzoek op het Proefstation, herdacht op 9 september het feit dat hij 25 jaar werkzaam was op het Proefstation. Hem werd toen een receptie aangeboden.

Voorlichting

Rijkstuinbouwconsulent :
Ir. W. van Soest, Aronskelkweg 87, Den Haag, tel. 070 - 396058.
Per 1 april 1965 waren werkzaam bij de Voorlichtingsdienst :
Ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, tel. 01749-2993, Hoofd-ingenieur bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Medewerkers met een speciale taak :
A. G. A. v. d. Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Hag, tel. 070 - 664244, Techn. hoofdambtenaar, hoofd
van de voorlichting.
J. C. van Leeuwen, Zuidbuurt 25, Maasland, tel. 01899 - 2653, Technisch hoofdambtenaar, Bodem,
waterhuishouding en inrichting van tuinbouwgebieden.
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Afb. 2. De nieuw gebouwde bloemenkas wordt door middel van luchtrerhitters

verwarmd.

P. A. Kruyk, v. d. Goesstraat 42, Honselersdijk, tel. 01740-4302, Hoofdassistent-A, Publicaties.
D. Bakker, Duiventorenstraat 81, Naaldwijk, tel. 01740 - 6041, Hoofdassistent-A, Stooktechniek, electrotechniek en kassenbouw.
R. J. Albers, Koningin Sophiastraat 2, 's-Gravenzande, Technisch ambtenaar, Stooktechniek, electrotechniek en kassenbouw.
J. Meijndert, Mathenesserplein 25a, Rotterdam-6, tel. 010-251870, Stooktechniek, electrotechniek en
kassenbouw.
J. B. Verveer, Noordlandseweg 65, 's-Gravenzande, Technisch ambtenaar, Stooktechniek, electrotechniek en kassenbouw.
G. Buys, Prinses Margrietstraat 2, Maasdijk, tel. 01745 - 2822, Hoofdassistent, Bloemen- en bloembollenteelt.
A. Glas, Prins Hendriklaan 44, Hoofddorp, tel. 02503 - 6518, Hoofdassistent, Fruitteelt open grond.
A. Koningen, Hulshorststraat 229, tel. 070 - 123456, Den Haag, Assistent De Kring, Bloementeelt.
H. Konings, Rozemarijn 19, Wateringen, tel. 01742- 3416, Assistent, Bloementeelt.
A. J. M. van Leeuwen, Wenpad 25, Poeldijk, tel. 01749-5116, Hulpassistent, Bloementeelt.
G. j .Heesen, Oostbuurtseweg 4, De Lier, tel. 01745 - 2067, Hoofdassistent-A, Bedrijfseconomie
H. J. van Gaaien, Oosteinde 59, Wateringen, tel. 01742 - 2848, Hoofdassistent, Arbeidsmethodiek.
H. J. Riemens, Excursieleider, tel. 01740 -4545.
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Medewerkers voor de algemene tuinbouwkundige voorlichting :
De Kring
J. H. Groenewegen, Prinses Wilhelminalaan 38, Den Hoorn, tel. 01730-23295, Technisch Hoofdambtenaar voor de Kring.
I. Baelde, Weth. Schipperstraat 5, Berkel, tel. 01891 - 2488, Hoofdassistent Bergschenhoek-Bleiswijk.
J. de Hoog, Triumphlaan 12, Delfgauw, tel. 01730-31023, Assistent Pijnacker.
Vacature, Assistent Rotterdam.
B. Meijndert, Julianalaan 110, Bergschenhoek, tel. 01892-879, Assistent Berkel.
L. G. Nederpel, Drapeniersgaarde 131, Den Haag, tel. 070-662260, Hoofdassistent Loosduinen.
D. Rodenburg, Weth. v. d. Vaartlaan 1, Pijnacker, tel. 01736-2375, Hoofdassistent Leidschendam.
J. A. M. van Uffelen, Lijsterbesstraat 10, Schipluiden, tel. 01738 - 404, Assistent Delft.
Westland
D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, tel. 01740 -4323, Hoofdassistent-A voor het Westland.
L. G. van Uffelen, Prinses Margrietstraat 6, Maasdijk, Assistent Poeldijk.
J. N . Laurense, Kerklaan 4, Wateringen, tel. 01742 - 2283, Assistent Wateringen.
K. Buitelaar, Joh. Evertselaan 3b, Maassluis, tel. 01899 -4563, Assistent Naaldwijk.
H. Ouwerling, Berestein 11, Kwintsheul, tel. 01742-2646, Hoofdassistent Honselersdijk.
A. J. Schoppers, Huis te Veldelaan 47, Maasland, tel 01899- 2405, Assistent Maasland.
A. Slobbe, Piet Heinstraat 60, De Lier, tel. 01745 -2113, Assistent De Lier.
M. v. d. Linden, Molenweg 50, Monster, tel. 01749 - 2423, Assistent Monster.
E. van Zanten, Maasdijk 102, 's-Gravenzande, tel. 01748 - 2735, Hoofdassistent 's-Gravenzande.
In de algemene tuinbouwkundige voorlichting zijn als hulpassistenten werkzaam de heren : W. Eindhoven, H. Koot, G. L. M. v. Leeuwen en C. Th. v. d. Zon.
Landelijke voorlichting :
W. P. v. Winden, Hoofdassistent-A, Frankenthalerstraat 1, Naaldwijk, tel. 01740 - 5892.
Kredietregelingen

Met de uitvoering van de kredietregelingen zijn belast :
H. N . J. Debets, Lange Broekweg 15, Naaldwijk, tel. 01740-4430, Hoofdassistent-A, J. de Bloois,
Marcostraat 6, Naaldwijk, tel. 01740 - 5861, Hoofdassistent, en A. C. Middendorp, Boekhoudkundige.

ONDERZOEK
Wetenschappelijke

leiding

Ir. Y. van Koot, Commissarisweg 4, Hoek van Holland, tel. 017'47 - 2693.
Statistische verwerking

B. J. v. d. Kaaij, Wiskundige.
Afdeling Bodem en Bemesting

Ir. J. v. d. Ende, Fenacoliuslaan 36, Maassluis, tel. 01899 - 3431, Afdelingshoofd.
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Ir. C. J. v. d. Post, Leliestraat 11, Naaldwijk, tel. 01740-4067, Onderzoek Waterhuishouding. Gedetacheerd door het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
Ir. J. P. N . L. Roorda van Eysinga, v. d. Trappenstraat 2, Honselersdijk, tel. 01740 - 6292. Landelijk
bemestingsonderzoek. Gedetacheerd door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
A. A. Steiner, Lohengrinstraat 42, Den Haag, tel. 070 - 396833. Onderzoek planteteelt zonder aarde.
Gedetacheerd door T.N.O.
Ir. L. S. Spithost, Druivenstraat 16, Naaldwijk, tel 01740 - 6044. Bemestingsonderzoek.
Bodemkartering :

J. C. van Leeuwen, Techn. Hoofdambt.
J. J. van Schie, Hoofdassistent
J. Oosthoek, Assistent
M. W. v. d. Meys, Assistent
J. Th. M. van Paassen, Assistent
Bemestingsadviezen :

J. P. C. Knoppert, Hoofdassistent-A
J. P. van Bergenhenegouwen, Assistent
G. A. Boertje, Assistent
C. P. Mol, Assistent
Cl. Mol, Assistent
J. van Nierop, Assistent
L. Spaans, Assistent
Monstername :

B. de Koning, Assistent
H. Koenen, Assistent
E. van Voorthuizen, Assistent
A. v. d. Wees, Assistent

R. de Graaf, Assistent
J. P. Bakker, Assistent
J. van Beusekom, Assistent
Plantenteelt zonder aarde l)

A. A. Steiner, Afdelingshoofd
J. Feenstra, Chemicus
G. P. A. van Holsteijn, Tuinbouwkundig assistent
J. Uyttien, Tuinbouwkundig assistent
Mej. C. Walter, Laborante
Mej. H. M. van Winden, Laborante
x

)

allen gedetacheerd door T.N.O.

Laboratorium voor grondonderzoek :

P. A. den Dekker, Chef-analist
P. A. van Dijk, Assistent chef-analist
A. H. v. d. Akker, Assistent
Mej. M. J. Th. Staats, Assistente
Mej. M. v. d. Ende, Assistente
J. Cornelissen, Amanuensis

Voedingsfysiologie- en bemestingsproeven :

P. Koornneef, Hoofdassistent
C. Sonneveld, Hoofdassistent
J. van Haeff, Assistent
Op deze afdeling werken als laboranten de dames :E. van Gaaien, R. M. Knoppert, J. Luiten, A. v. d.
Maarel, R. v. d. Meer, C. A. Middendorp, C. J. Middendorp, D. van Nieuwkerk, L. C. Nieuwenhuijsen,
W. Smiemans, C. A. van Vliet, I. Witkamp, M. A. Witkamp en de heer J. Dubbelaar.
Administratieve werkzaamheden de dames : C. Poot, W. van Veen, W. M. C. Kester, N . van Vliet.
Op de afdeling voorbewerking grondonderzoek zijn werkzaam : de heren W. J. v. d. Akker, A. Verheul
en H. J. Verhulst.
Afdeling Planteziektenen ziektebestrijding
Dr. Ir. L. Bravenboer, Distelstraat 1, Hoek van Holland, tel. 01747 - 2695, Afdelingshoofd.
Mej. W. M. Th. J. de Brouwer, Dotterbloemlaan 24, Den Haag, tel. 070 - 361882, Entomologe.
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Ir. A. Th. B. Rast, Tuindersweg 61, Maasdijk, tel. 01745 - 3200, Virusonderzoek. Gedetacheerd door
het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Dr. K. Verhoeff, Josef Israëlslaan 23, Maassluis, tel. 01899 - 3862, Mycoloog. Gedetacheerd door het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Planteziekten en ziektebestrijding :

W. den Boer, Hoofdassistent
L. J. Nederpel, Assistent
Mej. D. Theune, Assistente
Virusziekten :

H. J. M. van Dorst, Hoofdassistent
Afdeling Teeltonderzoek en veredeling :

Dr. Ir. G. P. Termohlen, Weteringlaan 8, Delft, tel. 01730 - 26449, Afdelingshoofd.
Teeltonderzoek en veredeling :

Th. Strijbosch, Hoofdassistent-A, Gewassenspecialist voor tomaat.
P. A. Kruyk, Hoofdassistent-A, Gewassenspecialist voor bloemkool, fruit onder glas en specialist voor
de bewaring.
A. P. v. d. Hoeven, Assistent, Gewassenspecialist voor komkommer en sla.
D. de Ruiter, Assistent, Gewassenspecialist voor kleinere gewassen.
Mej. A. Govers, Assistente.
J. van Veen, Assistent, Gewassenspecialist voor bloemen.
Afdeling Fysiologisch onderzoek :

Ir Y. van Koot, Commissarisweg 4, Hoek van Holland, tel. 01747 - 2693, Waarnemend afdelingshoofd.
Ir. N . van Berkel, Fazantstraat 29, Maassluis, tel. 01899-4824, C0 2 -onderzoek.
Fysiologisch onderzoek :

C. A. Ammerlaan, Assistent
Mej. W. van Ravestijn, Assistente
Kasklimaat :

T. Dijkhuizen, Hoofdassistent
Voor de afdeling Planteziekten en ziektebestrijding, Teeltonderzoek en veredeling en Fysiologisch onderzoek is werkzaam als chef-laborante Mej. J. Wassenaar. Als laboranten de dames : E. G. M. Frequin,
L. v. d. Meer, H. Solleveld, J. Stolze, J. v. d. Vaart, T. Valstar en de heren T. Mulder en L. Weber.
Onderwijs :
G. Blom, Verspeijcklaan 28, Naaldwijk, tel. 01740-4948, Leraar in algemene dienst.
K. Kievit, Verspeijcklaan 25, Naaldwijk, tel. 01740-4715, Leraar in algemene dienst.
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Administratie :

G. H. Ordelman, Malakkastraat 92, Den Haag, Administrateur.
H. F. M. Wouters, Cypresstraat 77, Den Haag, tel. 070 - 323242, Financiële administratie.
Mej. P. van Luijk, Hulpboekhoudster.
J. C. van Aalst, Bibliothecaris.
Mej. I. J. L. Klinkenberg, Tekenares.
Voorts zijn werkzaam de dames . H. v. d. Bos, D. Gardien, D. Lugtenburg, Mevr. M. Meulemans,
J. Hanemaaijer, E. M. C. G. van Rest, J. Valstar, M. van Vliet, A. de Wit, T. Verbeek en de heren
R. Cornelissen en L. Reygersberg.
Cantine : Mej. M. de Brabander.
Technisch personeel :

J. A. Jansen, Inkoper en interne dienst.
L. Bol, Technicus.
S. Vermeer, Fotograaf.
F. Storm, Amanuensis, Chef werkplaats.
K. Immerzeel, Amanuensis.
L. J. R. Cornelissen, Timmerman.
P. L. Verbraeken, Timmerman.
L. P. Zwaanswijk, Schilder.
J. Zeeman, Schilder.
Tuin:
F. G. van Dijk, Zuidweg 42, Naaldwijk, tel. 01740 -4545, Tuinchef Naaldwijk en Den Hoorn.
J. Menheer, Perestraat 10, Naaldwijk, Plaatsvervangend tuinchef Naaldwijk.
A. Heppe, Beheer speciale proefruimten.
G. Gaastra, Beheer tomatenproefruimten.
C. v. d. Helm, Prinses Marijkelaan 9, Den Hoorn, Bedrijfsleider „Proefbedrijf De Kring", Hoornseweg 29a, Den Hoorn, tel. 01730 - 26580.
Als tuinpersoneel zijn in dienst de heren :D. Boers, S.W . Bos, J. Bouhuisen, J. F. van Heuvelen, S. Heys,
D. Leynse, P. Mosterd, J. F. Nadorp, P. Nadorp, N . Nederhof, J. S. Olierook, J. L. Rolland, J. Scholtes, J. Sta, M. van Veldhoven, P. Warzee en Chr. Siepman.

3. ONDERZOEK
Uit het verdere verslag blijkt wel, dat er in het afgelopen jaar veel proeven konden worden genomen,
waarnaast tal van tuinbouwaspecten konden worden bestudeerd. In dit verband is reeds eerder gewezen
op de belangrijkheid van samenwerking met andere onderzoekers en instellingen. Medewerkers van
het Proefstation maken deel uit van de navolgende werkgroepen en/of commissies :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Werkgroep waterbeheersing en wegenaanleg.
Werkgroep bemesting van glasteelten.
Werkcommissie grondonderzoek van de landelijke adviescommissie voor grond- en gewasonderzoek.
Werkgroep grondonderzoek volgens Morgan-Venema.
Werkgroep grondbewerking in de tuinbouw onder glas.
Werkgroep kasklimaat.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Studiekring ecologie.
Studiekring planteveredeling.
Contactgroep koolzuurgas.
Commissie voor fytopathologie van de Kon. Ned. Botanische Vereniging.
Werkgroep harmonische bestrijding van plagen.
Werkgroep onkruidbestrijding in de tuinbouw.
Werkgroep „voorkoelen" van het I.B.V.T.
Commissie arbeidsvoorlichting, groenteteelt onder glas.
Commissie streekverbetering Westland.
Publicatiecommissie, directie van de Tuinbouw.
Commission on protected Cultivation van de I.S.H.S. (secretariaat).
European Working Group on Mites.
International Working Group on Integrated Control.

Voorts is er een voortreffelijke samenwerking met de proeftuinen in den lande, die onderzoek verrichten op het gebied van de groenteteelt onder glas.
Studiereizen :

In 1964 werden de volgende buitenlandse studiereizen gemaakt :
1. De heer Ir. Y. van Koot nam deel aan I.S:H.S.-besprekingen te Edinburgh en bestudeerde bij deze
gelegenheid tevens de tuinbouw in Schotland (11 - 19 augustus).
2. De heer Ir. W. v. Soest bezocht van 30 juni tot 6 juli Bulgarije om zich op de hoogte te stellen van
de ontwikkeling van de glasgroenteteelt in dat land.
3. De heer Ir. Y. van Koot bezocht van 17 september tot 13 oktober Oostenrijk, Hongarije, TsjechoSlowakije en Polen, hoofdzakelijk ter bestudering van de glastuinbouw.
4. Met een tweetal leden van het dagelijks bestuur bezochten de heren Ir. W. v. Soest en Ir. J. M. Jacobs
van 28 september tot 1 oktober het Franse glastuinbouwgebied aan de Loire.
5. Een tiental assistenten bezocht, onder leiding van Ir. J. M. Jacobs van 15 tot 23 juni het tuinbouw. gebied in Midden- en Noord-Frankrijk.
Publicaties :

De serie „Publicaties van het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk"
werd uitgebreid met de volgende nummers :
103. Voetrot en „kanker" bij tomaat, veroorzaakt door Didymella lycopersici, K. Verhoeff.
104. Een controlesysteem voor chemische analysemethodieken bij het bodemvruchtbaarheidsonderzoek,
C. Sonneveld.
105. Bestrijding van voetrot en „kanker" in tomaten, veroorzaakt door Didymella lycopersici, K. Verhoeff.
106. Doorspoeling van kasgronden, J. P. N . L. Roorda van Eysinga. ^"'
107. Nog niet verschenen.
108. Algemene aspecten van de toepassing van koolzuurgas, N . van Berkel.
De „Mededelingen" verschenen in 1964 twaalf maal met in totaal 96 pagina's. Door onze medewerkers
werden niet minder dan 202 artikelen ten behoeve van de vakpers geschreven. Er werd een folder over
kassenbouw verspreid. Ten behoeve van de bibliotheek werden in 1964 30 nieuwe boeken aangeschaft
en op zes nieuwe tijdschriften werd een abonnement genomen. In ± 350 gevallen werd voor de onderzoekers een beroep gedaan op de bibliotheek van de Landbouwhogeschool.
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4. VOORLICHTING
De minder gunstige bedrijfsuitkomsten in de glastuinbouw in het afgelopen jaar hebben vele telers meer
dan ooit doen beseffen, dat alleen een goed ingericht en goed geleid bedrijf redelijke kansen biedt op
voldoende inkomsten. Een stijgende behoefte aan individuele voorlichting is hiervan het gevolg, terwijl
ook de belangstelling voor bezoek aan andere bedrijven en aan het Proefstation, alsmede voor studieavonden, toeneemt.
De voorlichting van en de contacten met instituten en onderzoekers, officiële instanties, tuinbouworganisaties en telers buiten het gebied en uit het buitenland nam dit jaar weer toe.
Er ontstonden enkele vacatures en wijzigingen in de voorlichting; hierin kon echter op een enkele uitzondering na snel worden voorzien. De technische afdeling werd met één medewerker uitgebreid.
Een eerste eigen opleidingscursus ten behoeve van toekomstige assistenten (hulpassistenten) werd afgesloten.
Door onze medewerkers werden meer dan 200 voordrachten in het eigen werkgebied en ruim 50
voordrachten voor telersorganisaties buiten het ambtelijk gebied verzorgd, veelal bijeenkomsten in
studieclubverband. Dit seizoen voor het eerst stonden ook voordrachten over arbeidsmethoden op het
programma. In 1964 werden in de Landbouwrubriek voor de radio 21 praatjes verzorgd. Daarnaast
werd drie maal medewerking verleend aan normale radio-uitzendingen en enige malen voor de
Wereldomroep. Medewerking werd voorts verleend aan een buitenlandse televisie-opname en aan de
totstandkoming van een tweetal teeltfilmpjes voor het Internationaal Agrarisch Nieuws van de N.T.S.
Er waren ook in 1964 goede contacten met de week- en dagbladpers.
De voorlichting ten behoeve van de glasbedrijven buiten het Zuidhollandse Glasdistrict werd voortgezet.
Er waren zes bijeenkomsten met de assistenten voor de glasgroenteteelt uit het gehele land.
De belangstelling voor het Proefstation blijft groot. Deze kan voor 1964 worden geschat op bijna 20.000
personen. De aard van de bezoekers varieert sterk : Het belangrijkste deel bestaat uit telers, onderzoekers, besturen van tuinbouworganisaties en overheidsinstellingen. Hiertoe behoren vele buitenlanders.
Leerlingen van tuinbouwscholen en verenigingen van huisvrouwen maken eveneens een belangrijk deel
uit van het bezoek.
Op 24 april bezocht de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, tijdens een excursie van de
Provinciale Voorlichtingsraad het Proefstation. Op 12 mei mochten we de Zweedse Minister van Landbouw welkom heten op de tuin.
Ontwikkelingsbijeenkomsten

:

Het afgelopen jaar werd slechts één voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd en wel op 30 januari te
Honselersdijk, speciaal ten behoeve van de bloementelers. Hierbij werd de aandacht gevestigd op de
koolzuurgastoediening en de apparatuur hiervoor, alsmede op de bemesting via de regenleiding.
Voorlichtingsstands :

Aan de bloemkeuring van de afdeling Westland van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde verleende het Proefstation door ruimtegebrek dit jaar géén medewerking.
Traditiegetrouw werd er gezorgd voor een uitgebreide voorlichtingsstand op de in juli te Honselersdijk
gehouden 15e Westlandse Handelstentoonstelling.
Studieclubs :

Het is verheugend te constateren, dat de belangstelling, vooral van jongeren, voor het studieclubwerk
blijft toenemen. De 17 studieclubs in het gebied hielden gemiddeld 7 bijeenkomsten, daarnaast een aan-
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tal excursies. De Federatie van deze studieclubs ging ook grotere activiteiten ontplooien, wat het werk
als geheel belangrijk ten goede kan komen.

5. ONDERWIJS
Opleidingscursus Tuinbouwkunde

L.O., Bijzonder gedeelte, Rotterdam :

Deze opleiding werd voortgezet met 23 cursisten. In juli 1965 wordt te Wageningen examen gedaan. De
lessen worden gegeven in de Dalton H.B.S., Stadhouderslaan te Rotterdam.
Opleiding Bedrijfsdeskundige :

Deze cursus geeft een opleiding aan hen, die reeds in het bezit zijn van een diploma van een Tuinbouwvakschool. De totale duur is 3 jaar.
Op 23 en 30 juni en op 1 juli werd een schriftelijk en mondeling examen afgenomen van het Ie
gedeelte. Van de 28 candidaten werden er 2 afgewezen, zodat de cursus met 26 leerlingen kon worden
voortgezet.
Opleiding tuinbouwpraktijkleraar :

Op 14 oktober begon een opleiding voor tuinbouwpraktijkleraar, richting groenteteelt. Het praktische
deel van deze opleiding, twee dagen per week, wordt geheel verzorgd door de hoofdassistenten van het
consulentschap. In juli 1965 zal aan 12 cursisten examen worden afgenomen. De paedagogisch-didactische vorming, twee dagen per week, wordt door de Hogere Tuinbouwschool in 's-Hertogenbosch verzorgd.
Tuinbouwvakscholen :

Deze scholen mogen zich verheugen in een grote belangstelling.
1. Westlandse teelten te Naaldwijk :

Op 18 november werd de cursus 1963 - 1964 afgesloten met een examen. Van de 21 leerlingen
werden er 4 afgewezen. De nieuwe cursus begon op 13 oktober met 16 leerlingen.
2. Westlandse teelten te De Lier :

Dankzij de medewerking van de Chr. Lagere Tuinbouwschool te De Lier kon op 14 oktober in deze
school een cursus beginnen met 16 leerlingen.
3. Bloementeelt te Naaldwijk :

Op 15 oktober werd het eindexamen afgenomen van de twee groepen, die tengevolge van het grote
aantal aangiften moesten worden gevormd. In totaal slaagden 26 leerlingen. Elf moesten worden
afgewezen. De nieuwe cursus begon op 23 oktober met 18 cursisten in groep I en 16 in groep II.
4. Kringteelten te Bergschenhoek :

Bij het schoolexamen op 24 september slaagden alle 13 cursisten. De cursus 1964- 1965 begon op
8 oktober met 24 leerlingen.
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.5. Kringteelten te Delft :

Bij het op 22 september afgenomen schoolexamen slaagden 15 van de 16 leerlingen. De cursus
1964 - 1965 begon op 6 oktober met 22 leerlingen.
Op 17 oktober werd, in aanwezigheid van talrijke ouders en belangstellenden, in „De Doelen" te Delft
aan de leerlingen van deze Vakschool en van die te Bergschenhoek het diploma uitgereikt.
6. BloemsierkunstI te Den Haag :
Na afgelegd schoolexamen in aanwezigheid van Rijksgecommitteerden kon op 15 juli aan 12 cursisten van Groep I het diploma Vakbekwaamheid worden uitgereikt, 4 werden afgewezen.
Van Groep II slaagden alle 15 cursisten.
De cursus 1964 begon op 23 september met 14 leerlingen in Groep I en op 24 september met 15
leerlingen in Groep II.
7. Bloemsierkunst II te Den Haag :

Op 10 november werd met 16 leerlingen een aanvang gemaakt met de tweejarige opleiding voor het
„Examen Bloemsierkunst" dat in 1966 zal worden afgenomen te Utrecht.
8. Hoveniers te Den Haag :

Het tweede leerjaar begon in september met 18 leerlingen, die in 1965 examen doen te Amsterdam
voor het diploma Vakbekwaamheid Hovenier. Het eerste leerjaar telt 23 leerlingen.
Schakelcursussen Bloementeelt :

De belangstelling voor deze cursussen is nog steeds zeer groot. Aan het einde van de opleiding kon aan
297 cursisten van 12 cursussen een diploma worden uitgereikt.
In september begonnen cursussen in de volgende plaatsen : Berkel, Delft, Loosduinen, De Lier, 's-Gravenzande, Leidschendam met in totaal 163 cursisten.
Keurmeestercursus :

Voor het examen van keurmeester slaagden aan het einde van de tweejarige opleiding 12 cursisten.
Lascursus :

De voorjaarscursus eindigde op 14 april en aan 29 cursisten werd een diploma uitgereikt. De nieuwe
cursus begon in september met 32 deelnemers.

6. FINANCIEN
Een woord van dank is zeker op zijn plaats aan het Rijk, de Provincie, het Landbouwschap, het Centraal
Bureau voor Tuinbouwveilingen en de Albatros Superfosfaatfabrieken voor de van hen ondervonden
financiële steun.
Wij hopen en vertrouwen, dat wij deze werkelijk onmisbare steun ook in de toekomst mogen blijven
genieten.
De secretaris-penningmeester,
L. J. Barendse.
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HOE WAS 1964?

De weersgesteldheid
Winter 1963 - 1964 (december tjm februari)

Het eerste gedeelte van de winter was koud; de
gemiddelde temperatuur van zowel december als
januari was beneden normaal (respectievelijk 3,6 °
en 0,9 ° C). In februari was de temperatuur een
stuk boven normaal (1,3 ° C). Het aantal dagen
waarop vorst voorkwam was vrij groot, namelijk
48, waarvan 23 in december, 17 in januari en 8 in
februari. Zeer lage temperaturen kwamen echter
niet voor. De laagste temperatuur was — 8,3 ° op
24 december. Wel was er veel zon : in december
78,8 uur, in januari 59 uur en in februari 92,5
uur, tegen een landelijk normaal voor deze maanden van respectievelijk 42, 51 en 71 uur. Niettemin waren er 37 zonloze dagen, 13 in december,
16 in januari en 8 in februari.
De hoeveelheid neerslag in deze maanden was
gering : tezamen 67,7 mm tegen 170 mm normaal
voor dezelfde periode. Ondanks de omstandigheid dat er nogal wat vorst was, lag de gemiddelde luchtvochtigheid toch vrij hoog. Ze was in de
drie wintermaanden respectievelijk 89,7 %, 90 %
en 84,5 %.
Er was in deze winter weinig wind, de hoogste
gemeten windkracht was 6, en dit op de 273
windkrachtwaarnemingen slechts 2 x. Windstilte
was er op 21, windkracht 1 op 51 en windkracht 2
op 83 waarnemingstijden. De vaak voorkomende
geringe windkracht was voor de ontwikkeling van
de gewassen niet gunstig, speciaal niet omdat dit
gepaard ging met normale of hoger dan normale

temperaturen. Hierdoor waren de verdampingsmogelijkheden te klein.
Voorjaar 1964 (maart tjm mei)
Het voorjaar was in vele opzichten gunstig voor
de groei van de gewassen. De temperatuur was
in maart aanzienlijk (2,3 ° C) beneden normaal;
in april en mei daarentegen boven hun gemiddelde, respectievelijk 0,5 ° en 1,7 ° C. Het voorjaar
zette in met een korte vorstperiode die oorzaak
was, dat in maart op 14 dagen vorst werd gemeten. Bijzonder hoge temperaturen kwamen in dit
voorjaar niet voor; de hoogste was 26,9 ° C op
12 mei.
Maart was een donkere maand. Ten opzichte van
een landelijk normaal van 128 uur werd slechts
91,6 uur zon gemeten. Daarentegen bracht april
l60,3 uur en mei 268,2 uur zon tegen respectievelijk 157 en 214 uur normaal. De hoeveelheid
neerslag was minder dan normaal. Deze drie voorjaarsmaanden hadden gezamenlijk 105 mm neerslag tegen 136 mm normaal voor dezelfde periode.
De gemiddelde luchtvochtigheid was hoog in maart
(82,6 % ) , vrij normaal in april (78,9 % ) en laag
in mei (74,2 % ) . Het gehele voorjaar kwamen er
nogal wat dagen voor waarop de luchtvochtigheid
sterk daalde. Enkele malen werd 30 %, één keer
zelfs 28 % gemeten.
Er was gedurende het gehele voorjaar vrij wat
wind, met als hoogste gemeten windkracht 7.
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Hoewel maart niet al te gunstig was, speciaal niet
voor de koude gewassen, was de ontwikkeling
daarvan bijzonder goed in april en mei; dit was
vooral te zien aan de groei van de koude tomaten,
meloenen en komkommers.

de hoogste was 30,6 ° C op 26 augustus. De
nachttemperaturen evenwel waren aan de hoge
kant. Van de 92 nachten was de minimumtemperatuur 30 keer onder 12 ° C en 10 maal beneden
10 ° C. Het aantal zonuren was aanzienlijk boven
het landelijk normaal. Dit bedraagt gemiddeld
voor de drie zomermaanden 623 uur. In 1964 was
dit te Naaldwijk echter 749 uur zon.
De hoeveelheid neerslag was groot, namelijk 251,5
mm tegen 200 mm normaal; op enkele dagen zelfs
uitzonderlijk groot. Dit was het geval op 19 en 22
juni en op 9 en 18 augustus toen de hoeveelheid
per etmaal respectievelijk 42,1, 30,6, 30,2 en 30,5
mm bedroeg. De grote waterval in juni veroor-

Zomer 1964 fjuni tjm augustus)
De temperatuur gedurende de zomermaanden was
vrij normaal : In juni was de gemiddelde temperatuur 0,6 ° C boven, in juli precies gelijk aan en
in augustus iets onder normaal.
Er waren 12 zomerse dagen (waarop de maximumtemperatuur 25 ° C is of hoger) ; precies 4 in elke
maand. Zeer hoge temperaturen kwamen niet voor;
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zaakte plaatselijk wateroverlast. Op enkele bedrijven stond het water 20 cm en hoger in de warenhuizen. De schade was aanzienlijk.
Herfst 1964 (september tjm

november)

De herfst was er een met warm, zonnig weer. De
gemiddelde temperaturen waren in twee der maanden boven normaal, namelijk 1,0 ° C in september
en 0,6 ° C in november. In oktober was de gemiddelde temperatuur lager dan normaal. In september waren er nog twee zomerse dagen en bedroeg
de maximumtemperatuur 27,9 ° C. De hoge temperaturen waren er oorzaak van, dat herfstsla aanvankelijk (te) snel groeide. In oktober trad door
het koelere weer herstel op, maar november was
evenmin gunstig voor de ontwikkeling van sla.

Met uitzondering van een korte periode in oktober
waren de nachttemperaturen hoog gedurende de
gehele herfst.
Vorst kwam eerst in november voor (vier dagen
met een minimum beneden 0 ° C), terwijl de
laagste temperatuur — 2,3 ° C bedroeg.
Er was deze herfst veel zon. De drie herfstmaanden hadden gezamenlijk 397,8 uur zon tegen een
landelijk normaal van 301 uur.
De gemiddelde luchtvochtigheid was laag in september, normaal in oktober en betrekkelijk hoog
in november. In alle drie was er weinig wind : Op
de 273 windkrachtwaarnemingen 38 x windstilte,
47 x windkracht 1, 63 x windkracht 2 en 50 x
windkracht 3. Dit werkte ongunstig uit op een
goede ontwikkeling van herfst- en wintersla vooral.
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Teeltverloop

1. T O M A A T
Volgens de officiële gegevens nam de oppervlakte
tomaten in 1964 niet onbelangrijk toe. Daarbij
moeten we echter de opmerking maken, dat door
het late voorjaar in 1963 bij de mei-inventarisatie
toen zeker nog niet alle warenhuizen met tomaten
waren beplant, zodat de werkelijke uitbreiding van
1964 geringer is, dan de cijfers doen vermoeden.
De produktie steeg enorm, mede door voortreffelijk weer, waardoor allerwege topoogsten werden
gehaald. De ontwikkeling van de laatste jaren is
weergegeven in onderstaande tabel :

I960
1962
1963
1964

2.589ha
2.828ha
2.805ha
3.319ha

201.362ton
229.162ton
226.356ton
291.777ton

De verhouding van verwarmd en onverwarmd glas
voor deze teelt veranderde zeer sterk in het voordeel van verwarmd. Zo nam de oppervlakte verwarmd glas in gebruik voor tomatenteelt toe van
1.620 ha in 1963 tot 2.050 ha in 1964. Tegelijkertijd onderging het oppervlaktecijfer koude tomaten
de toename van 1.184 ha in 1963 tot 1.269 ha in
1964. De tendens om tomaten vroeger uit te
planten zette zich in sterke mate voort. Dit, tezamen met de weersomstandigheden in het voorjaar

van 1964, was er de oorzaak van, dat er in de
aanvoer een grote piek ontstond, die leidde tot
sterke afbrokkeling van de prijzen. Daardoor
waren, met name de lichtgestookte en de koude
teelten niet of nauwelijks lonend. Een en ander
valt af te leiden uit in vergelijking met 1963 de
gemiddelde tomatenprijs op de gezamenlijke Westlandse veilingen :
Gemiddelde kg-prijs in guldens : 1963
mei
juni
juli
augustus

1,97
1,58
0,89
0,47

1964
1,99
1,22
0,57
0,29

De oppervlakte wintertomaten vertoonde slechts
een geringe uitbreiding. We kunnen zeggen dat
deze teelt vrij stabiel blijft, al wordt het verschil
tussen deze en de vroegste stookteelt steeds kleiner.
Door ongunstig weer in de winter viel ze ook iets
later. Vooral in december en januari was het voor
het gewas een moeilijke tijd; er moest toen veel
worden drooggestookt. De uitkomsten waren lager
dan in 1963, nl. van ƒ 16,— tot ƒ 18,— met uitschieters tot ƒ 24,— per m 2 .
De tomaten van de vroege stookteelt hadden een
moeilijke start. Tot half maart verliep de bloei
slecht. Eerst na die tijd kwam er verbetering, zodanig, dat er toch nog een flink quantum kon
worden geoogst. Ook bij deze teelt kwam het nut
van droogstoken duidelijk uit in de eerste, zeer
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vochtige groeiperiode. De oogst begon wat later
dan normaal, waarbij gedurende de eerste weken
de sortering vrij klein was.
Bij deze teelt is het nut van het gebruik van kunststofpotten duidelijk bewezen. Op veel bedrijven
werd C 0 2 toegediend met sterk afwisselende resultaten evenwel. De wijze van toepassing heeft, mede
gezien de weersomstandigheden, hierbij een grote
rol gespeeld. Duidelijk kwam ook naar voren, dat
er een verandering van het rassensortiment voor
de deur staat. De rassen Extase en Craigress hebben goed voldaan. De belangstelling voor het doortelen nam toe, waarbij vooral de mehode de stengel
rechtstreeks over de draad te buigen, de voorkeur
heeft. Al met al waren de opbrengsten van deze
teelt lager dan normaal. Gemiddeld werd ƒ 12,—
tot ƒ 14,— per m 2 besomd.
Bij de lichtgestookte tomaten waren in het begin
nogal wat moeilijkheden om de temperatuur te
handhaven. Dit was ook het geval met de met
hete-luchtkachels bijverwarmde tomaten. Eerst in
de loop van april veranderde de situatie gunstig.
Hoewel de betekenis van lichtgestookte tomaten
afneemt wat betreft met behulp van buisverwarming, is er uitbreiding te constateren in het gebruik
van hete-luchtkachels voor dit doel. Deze beide
teelten hadden in het begin wat moeilijkheden
door het optreden van Botrytisstip, maar toch in
mindere mate dan verwacht kon worden. De teeltuitkomsten waren laag en beslist onvoldoende. In
het algemeen kwam men met buisverwarming niet
hoger dan ƒ 8,— tot ƒ 9,— per m 2 en met heteluchtkachelverwarming niet boven ƒ 6,— per m 2 .
De koude tomaten hadden vanaf het eerste begin
een vlotte groei, die zich tot ver in de herfst wist
te handhaven. Daardoor waren er opvallend weinig
kwalen en werd een zeer grote produktie bereikt.
De prijzen echter waren van de aanvang af laag
tot zeer laag, terwijl er tijdelijk een flinke hoeveelheid doordraaide. Opgemerkt moet nog worden, dat voor deze teelt in mindere mate gebruik
is gemaakt van geënte tomaten. De uitkomsten van
deze teelt beliepen gemiddeld ƒ 3,— tot ƒ 4,—
per m 2 .
Mede door het voor tomaten gunstige weer in de
herfst, verliep de teelt van herfsttomaten voortreffelijk. De traditionele moeilijkheden hierbij deden
zich weinig voor. De vruchtzetting verliep gunstig

28

tot ver in september, terwijl ook de rijping weinig
stagnatie ondervond. Gezien de gunstige prijzen
waren de financiële uitkomsten van deze teelt, die
een groter areaal omvatte dan normaal, gunstig.
Gemiddeld werd ƒ 5,— tot ƒ 6,— p e r m 2 besomd.

2. K O M K O M M E R
Voor het eerst sinds vele jaren vertoonde de met
komkommers beteelde oppervlakte een achteruitgang in 1964 van ongeveer 10 %. Hiertoe droegen
bij het areaal koude staandglas komkommers met
een daling van 160 ha in 1963 tot 120 ha in 1964
en het platglaskomkommerareaal dat in I960 nog
bijna 400 ha omvatte met een daling van 110 ha
in 1963 tot 41 ha in 1964. Deze laatste teeltwijze
heeft dus weinig meer te betekenen en zal binnen
afzienbare tijd geheel verdwijnen.
Ondanks achteruitgang van het areaal (waarin
echter de herfstkomkommers niet zijn opgenomen)) neemt de belangstelling buiten de specifieke komkommergebieden toe. In het Westland
zien we vooral uitbreiding in De Lier en 's-Gravenzande. Voor het eerst werd dit jaar op grote
schaal de teelt op strobalen toegepast. Hoewel er
plaatselijk moeilijkheden rezen, kan toch wel worden gesteld, dat men deze teeltwijze thans goed
onder de knie heeft. Een gehele nieuwe ontwikkeling luidde wellicht de komst van de zgn. vrouwelijk bloeiende hybriden in. De eerste ervaringen in
de herfstteelt waren niet helemaal onbevredigend
al zijn nog tal van verbeteringen gewenst. In het
algemeen waren de teeltresultaten gunstig. Van
een kleiner areaal werd een produktie verkregen
van 168.733 ton tegen 156.091 ton in 1963. Ook
de financiële uitkomsten waren gunstig.
De winterteelt tendeert naar uitbreiding. Ofschoon
de financiële resultaten niet veel hoger zijn dan de
vroege stook, bereikt men evenwel een gunstige
verdeling van de arbeid op het bedrijf, terwijl de
absolute arbeidsbehoefte van deze teelt belangrijk
minder is dan van de latere. Het risico van deze
teelt acht men thans niet groter dan van de andere.
De gemiddelde opbrengsten waren ƒ 24,— per m 2 .
Kaskomkommers handhaven, vooral te Loosduinen, hun areaal, terwijl gebruikers van speciale
komkommerkasjes weinig behoefte gevoelen de

teelt op een andere wijze uit te voeren. Veelal
waren de resultaten goed. De vroegste teelten bereikten uitkomsten van ƒ 24,— tot ƒ 25,— met
uitschieters tot ƒ 30,— per m 2 . Vrij algemeen
wordt nu het ras Sporu gebruikt voor deze teeltwijze.

maar op een aantal bedrijven was men toch goed
tevreden.

In verwarmde warenhuizen was er een duidelijke
tendens tot vervroeging. Daarbij nam de animo toe
voor het belichten van het plantmateriaal. De
moeilijkheden in het begin van de teelt waren belangrijk minder dan bij andere gewassen die
gelijktijdig werden gestookt, mede waarschijnlijk
omdat er voor komkommers toch altijd al flink
verwarmd wordt in de wintermaanden. De in 1963
soms zo schadelijke Fusarium javanicum werd
slechts in een enkel geval gesignaleerd. De prijzen
waren aanvankelijk niet zo hoog, doch later in de
tijd wel, met name in de zomermaanden. Hierom
hebben veel telers het gewas zeer lang in stand gehouden. Bij deze teelt valt op, dat men steeds
minder arbeid besteed aan snoeiwerk, zonder dat
dit aan de resultaten afbreuk doet; integendeel,
men komt tot de conclusie dat er voorheen vaak te
veel is gesnoeid. De financiële uitkomsten varieerden van ƒ 18,— tot ƒ 20,— per m 2 ; daar waar
de teelt laat werd begonnen is gemiddeld ƒ 14,—
behaald.

Volgens de mei-inventarisatie is de oppervlakte
meloenen afgenomen van 132 ha in 1963 tot 113
ha in 1964. Daarbij is kennelijk geen rekening
gehouden met de vrij grote oppervlakte meloenen,
die wat later in de tijd wordt geplant. Hierdoor en
door de omstandigheid dat het gunstige weer de
produktie bevorderde, nam deze toe van 4.723 ton
in 1963 tot 5.181 ton in 1964. Er viel een wat
grotere belangstelling te constateren voor de teelt
van Witte Suiker, terwijl er vooral zeer veel meloenen van het ras Ogen aan touwtjes in druivenkassen werden geteeld. Bijzondere ziekten of vroeg
afsterven kwamen nauwelijks voor. Mede leidde
dit tot een flinke produktie. In het allereerste begin van de oogst waren de meloenen duur, later
was de prijs tijdelijk iets te laag, maar daarna
werden, vooral voor Ogen, goede prijzen behaald.
Een en ander had tot gevolg, dat de financiële
uitkomsten voor de warme-luchtkachelteelt en de
vroege koude teelt varieerden van ƒ 6,— tot f 7,—
per m 2 , voor de koude teelt met broeiveur van
ƒ 4,50 tot ƒ 5,— per m 2 , terwijl voor de platglasmeloenen met broeiveur gemiddeld ƒ 5,— en voor
de volledig koude platglasteelt ƒ 4,— per m 2 werd
behaald.

Voor de telers van komkommers in koude warenhuizen was 1964 een zeer gunstig jaar. Niet alleen
waren er weinig of geen teeltmoeilijkheden, maar
de afzet van deze komkommers verliep bijzonder
vlot. Zodoende kon er van ƒ 9,— tot ƒ 10,— per
m 2 besomd worden.
De nateelt van komkommers mocht bogen op
uitermate gunstige groeiomstandigheden. Het weer
was tot ver in de herfst gunstig voor de groei. Er
werd dan ook, mede door de omstandigheid dat
het voorheen zo gevaarlijke komkommervirus 1
nauwelijks enige schade veroorzaakte, gemiddeld
25 % méér vruchten geoogst dan normaal. De
prijzen waren echter gedurende een groot gedeelte
van de oogst erg laag, zodat de financiële uitkomsten zich bewogen tussen ƒ 3,— en ƒ 7,— per m 2 .
Bij deze teeltwijze is ook voor het eerst op ruime
schaal gebruik gemaakt van de vrouwelijk bloeiende hybriden. De meningen over de gebruikswaarde hiervan voor deze teelt lopen nogal uiteen,

3. OVERIGE VRUCHTGEWASSEN
a. Meloen

b. Paprika

De oppervlakte paprika nam in 1964 opnieuw iets
toe. De verwarmde teelt verliep gunstig. Er kon
veel worden geoogst en de prijzen waren tot de
2e week van juli goed tot zeer goed. De koude
teelt, die het grootste deel van het paprika-areaal
in beslag nam, had nogal met moeilijkheden te
kampen. Er kwam nl. vrij veel knopval voor, terwijl de bestrijding van luis en spint dikwijls erg
moeilijk was. Door de zeer lage prijzen in de 2e
helft van juli en in augustus waren de financiële
uitkomsten van de koude teelt vaak matig. Voor de
gestookte teelt kwam men aan bedragen van ƒ 8,—
tot ƒ 14,—; voor de koude teelt van ƒ 2,— tot
ƒ 6,— per m 2 .
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4. SLA
De slateelt ondervond in 1964 tal van moeilijkheden bij vrijwel alle teeltwijzen. Hierbij deed
vooral de invloed van het weer zich sterk gelden.
De prijzen waren gemiddeld niet al te gunstig.
De produktie nam echter toe van 93.188 ton in
1963 tot 99.761 ton in 1964. Het aantal bedrijven
dat in het winterhalfjaar twee slateelten beoefende,
nam opnieuw toe.
Bij de teelt van wintersla waren er bijzonder veel
klachten over het optreden van inwendig rand en
Botrytis. Dit werd veroorzaakt door het veelal
vochtige weer en de hiermee gepaard gaande hoge
temperatuur, die het droogstoken erg bemoeilijkte. Daardoor kon men ook in veel mindere mate
gebruik maken van koolzuurgastoediening. Er viel
een tendens waar te nemen om minder Vitesse en
méér Rapide te telen.
Op een aantal bedrijven was de groei zó traag,
dat de sla met een te gering gewicht moest worden geoogst om met de hoofdteelt niet te laat te
komen. Dat dit onmiddellijk een sterke daling
van de financiële resultaten tot gevolg heeft, is
bekend.
De opbrengsten varieerden sterk, maar bedroegen
gemiddeld ƒ 3,— tot ƒ 4,— per m 2 .
De verwarmde voor'jaarsla kwam veel beter tot zijn
recht dan de wintersla, ook al duurde de teelt vaak
langer dan was verwacht. De kwaliteit van deze
sla was in het algemeen goed, hoewel het produkt
verwarmd met petroleumsalamanders weer duidelijk beter was, dan dat in kassen met buisverwarming. Vooral tijdelijke combinatie van plastic-folieafdekking en enige bijverwarming heeft goed voldaan. Er kon bij deze teelt een goed gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid C 0 2 toe te
dienen. Van de sla verwarmd met behulp van
buisverwarming, waren de financiële opbrengsten
ƒ 4,— tot ƒ 5,— per m 2 ; van die verwarmd met
behulp van petroleumsalamanders was dit gemiddeld ƒ 5,—.
De resultaten van de teelt van koude sla waren
sterk wisselend. De vroege koude sla had plaatselijk erg van het ongunstige winterse weer te lijden
gehad en vertoonde een soms massale uitval (tot
70 % ) . Bovendien bleek hierbij op het einde van
de teelt veel rand voor te komen en waren de
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prijzen matig. De late koude sla deed het veel
beter. Teelttechnisch verliep alles naar wens en
de prijzen waren beter. De gemiddelde financiële
opbrengst van koude sla kan echter toch niet hoger
worden gesteld dan ƒ 2,50 per m 2 .
De gelichte sla, die van steeds minder betekenis
wordt, kwam tot goede uitkomsten. Deze bewogen
zich tussen ƒ 3,— en ƒ 4,— per m 2 .
De herjstteelt toonde in 1964 opnieuw haar
kwetsbaarheid. In het algemeen startte deze teelt
later dan in 1963. Het voor de tijd van het jaar
warme weer was er echter oorzaak van, dat het
gewas welig groeide en dat er vrijwel geen mogelijkheid bestond om C 0 2 te doseren. Speciaal de
soms wel zeer hoge nachttemperatuur was nadelig.
De kwaliteit was dikwijls erg matig. Behoudens
van welige groei en slechte kropvorming had men
in december veel hinder van zgn. glazige blaadjes.
Bovendien deed zich op veel bedrijven groeiremming voor ten gevolge van het gebruik van
Brassicol. Voor de vroegste herfstteelt heeft dit
jaar het ras Resistent goed voldaan. Voor de wat
latere herfstsla is meer gebruik gemaakt van
Deciso, al neemt Proeftuins Blackpool nog steeds
een voorname plaats in. Waar men tot een oogstbaar produkt kwam, was de gemiddelde opbrengst
ƒ 3,— per m 2 .

5. OVERIGE GROENTEGEWASSEN
a. Bloemkool

De uitkomsten voor de bloemkooltelers waren nogal
wisselend.
De winterbloemkool, in het areaal het geringst,
was opnieuw teelttechnisch een mislukking.
De kasbloemkoolteelt, veelal als onderteek van
druiven, neemt gestadig in betekenis af, te meer
omdat ook dit jaar teelttechnisch zowel als financieel de resultaten achter bleven.
De natuurbloemkool neemt eveneens in betekenis
af, vooral in de oudere kernen van het Westland,
waar voorheen de vroege teelt van grote betekenis
was. De kwaliteit van de geoogste kool was in het
algemeen goed, terwijl de financiële uitkomsten
varieerden van ƒ 1,— tot ƒ 4,— per m 2 .

b. Andijvie

e. Prei

Bij de andijvieteelt onder glas valt een doorgaande
uitbreiding waar te nemen; in mindere mate van
winter-, veel meer echter van zgn. voorjaars-andijvie. Hoewel plaatselijk enige uitval in de winterandijvie voorkwam, waren de teeltresultaten goed
met financiële opbrengsten van ƒ 1,50 tot ƒ 3,—
per m 2 . Spectaculair was het resultaat met voorjaarsandijvie onder glas. In korte tijd bereikte dit
gewas, mede door toepassing van koolzuurgasbemesting, een produktie van 4 tot 7 kg per m 2 .
Vooral de vroegst geoogste andijvie was duur; de
latere verhoudingsgewijs goedkoop. Daardoor varieerden de financiële uitkomsten van ƒ 1,50 tot
ƒ 7,— per m 2 .

De prei groeide in 1964 goed en er werd een
goede kwaliteit met een goede produktie bereikt
met uitkomsten van ƒ 0,75 tot ƒ 1,50 per m 2 . Er
komt meer belangstelling voor de zeer vroege teelt,
die eind juli en in augustus wordt geoogst. De
opbrengsten hiervan waren hoog, zowel in kilogrammen als in geld.

c. Spinazie

Het areaal glasspinazie was in 1964 iets kleiner
dan voorheen. Hoewel door het algemene gebruik
van wolfresistente rassen de teelt wat zekerder is
geworden, waren de resultaten toch nogal wisselend. De financiële uitkomsten van de niet verwarmde spinazie waren daarom niet hoog; van
ƒ 0,75 tot ƒ 1,75 per m 2 .

d.

Spruitkool

De weersomstandigheden waren in 1964 van dien
aard, dat er doorgaans een goed gewas spruitkool
kon worden geteeld, dat een goede produktie
leverde. Wel begon de oogst gemiddeld veertien
dagen later. Door de zeer sterke regenval in juni
en augustus kwam plaatselijk wat schade voor
door wateroverlast. Nog niet overal wordt ziektebestrijding in voldoende mate uitgevoerd en het
afgelopen jaar werd er veel hinder ondervonden
van luis. De kwaliteit van de spruiten was goed,
met uitzondering van het begin van de oogst. Meer
en meer heeft men proefsgewijs de nieuwe hybride
spruitenrassen geprobeerd; de resultaten hiervan
waren nogal wisselend, al zal de ontwikkeling
stellig gaan in de richting van verandering van
sortiment. De prijzen waren lager dan voorheen;
door grotere produktie kon gemiddeld toch een
opbrengst van ƒ 0,75 per m 2 worden geboekt.

6. FRUIT
a. Druif

Voor de druiventeelt was 1964 een gunstig jaar.
De kwaliteit was voortreffelijk, terwijl men over
de produktie niet ontevreden was. Desondanks
daalde de totale produktie van 6.600 ton in 1963
tot 6.154 ton in 1964, voornamelijk een gevolg
van achteruitgang in het areaal. De met druiven
beteelde oppervlakte daalde dan ook van 301 ha
in 1963 tot 257 ha in 1964. De stookdruiven
waren de gehele aanvoerperiode duur. De koude
druiven gingen, veelal voor bewaring in het koelhuis, vlot van de hand, tegen prijzen die een opbrengst gaven van ƒ 5,— tot 8,— per m 2 . Door
de gunstige teeltuitkomsten van druiven en de
gelijktijdige aanzienlijk minder goede resultaten
van de tomateteelt is er in de herfst van 1964
weinig gerooid en werd er zelfs — voor zover
plantmateriaal aanwezig was — opnieuw aangeplant. Alleen daar werd gerooid, waar bedrijfsverandering dit noodzakelijk maakte.
b. Perzik en Pruim

Er viel in 1964 een vrij sterke daling in het areaal
perziken en pruimen onder glas te constateren.
Landelijk was de daling zelfs bijna 20 %, zodat
het gezamenlijk areaal daalde tot 70 ha. Er zijn
nogal wat perziken gerooid, omdat sommige soorten door de grotere concurrentie van importperziken belangrijk lagere uitkomsten gaven dan
voorheen. Groei en produktie van de perziken
waren bevredigend; de financiële uitkomsten varieerden van ƒ 3,— tot ƒ 5,— per m 2 . De pruimen
gaven nogal wat moeilijkheden met de zetting. In
feite kan men dit produkt niet zonder risico telen
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wanneer men niet werkt met enige verwarming
tijdens en kort na de bloei. De financiële uitkomsten varieerden van ƒ 1,50 tot ƒ 4,50 per m 2 .

1963 en 1964. Er waren nogal wat bloeigebreken.
Hiertegen gaat men in toenemende mate koolzuurgas doseren.
c. Anjer

7. BLOEMEN
In 1964 was er wel een flinke uitbreiding van
de bloementeelt. Vooral de rozen- en de anjerteelt
namen een grotere vlucht. De veilingomzet van
C.C.W.S. steeg met ± 10 %.
a. Chrysant

Ook de chrysanteteelt onderging een uitbreiding.
Er werden zowel meer geplozen chrysanten als
troschrysanten aangevoerd. Het aantal stuks geplozen chrysanten steeg aan de C.C.W.S. van 8,7
miljoen stuks in 1963 tot 9,5 miljoen stuks in
1964. Behalve dit was er ook een kleine stijging
van de gemiddelde prijs, nl. van ƒ 0,252 in 1963
tot ƒ 0,266 in 1964. Het aantal bossen troschrysanten steeg van 5,6 miljoen in 1963 tot 6,1 miljoen
in 1964, terwijl de gemiddelde prijs in dat tijdsbestek steeg van ƒ 0,802 tot ƒ 0,855. Op de
gemiddelde prijs is de toegenomen aanvoer van
de jaarrondteeltchrysanten mede van invloed geweest. Evenals vorig jaar was virus een belangrijk
euvel. Er zal méér moeten worden gedaan aan de
opkweek van gezond plantmateriaal. De belangstelling voor betere inzichten in de bloeibeheersing
is groot.
b.Fresia

De vrij lage gemiddelde prijs van de fresia's in
1963 was er oorzaak van, dat dit gewas nu minder
is geteeld. Hierdoor daalde de aanvoer aan de
C.C.W.S. van 9,2 miljoen bos in 1963 tot 7,9
miljoen bos in 1964. De gemiddelde prijs steeg
van ƒ 0,85 tot ƒ 1,04 per bos, respectievelijk in
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De aanvoer van anjers onderging opnieuw een
sterke stijging en wel aan beide veilingen C.C.W.S.
en Berkel van 35,6 miljoen stuks in 1963 tot ruim
46,6 miljoen stuks in 1964. Er was dan ook een
uitbreiding van het beteelde areaal van 24 %. De
gemiddelde stuksprijs nam iets af, nl. van ƒ 0,157
in 1963 tot ƒ 0,145 in 1964. Deze prijsdaling is
niet verontrustend; in 1963 immers was de prijs
vrij hoog. Er waren nu veel klachten over het
optreden van vaatziekten, veelal waren jonge bedrijven direkt besmet ten gevolge van dito plantmateriaal.
d. Roos

De teelt van rozen in ons gebied steeg zeer sterk
nl. van 10,5 miljoen stuks aanvoer op beide bovengenoemde veilingen in 1963 tot 14,4 miljoen stuks
in 1964. De uitbreiding van het areaal bedroeg
rond 25 %. De gemiddelde prijs van ƒ 0,141 was
juist iets hoger dan in 1963. Er waren nogal wat
klachten over de teelt. Steeds duidelijker blijkt dan
ook, dat men voor wat de grond betreft, voor een
zo langdurige teelt als die van roos, de allerhoogste
eisen hieraan moet stellen.
e. Snijgroen

Het aantal aangevoerde bossen snijgroen nam in
1964 toe tot 3,3 miljoen bos tegen 2,6 miljoen
bos in 1963. Er trad een scherpe prijsdaling op,
nl. van ƒ 0,818 per bos in 1963 tot ƒ 0,65 in
1964. Dit is niet zozeer te wijten aan de vergrote
aanvoer als wel aan de toenemende concurrentie
van het buitenland (Denemarken). Bovendien is
er in de bloembinderij e.a. wat aan het veranderen;
er wordt minder snijgroen gebruikt.
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GROND, WATER EN BEMESTING

Onttrekking van voedingselementen aan de
grond door komkommer
J. P. N . L. Roorda van Eysinga *) en J. N . M. van Haeff
bij gewasmonsters werd aanvankelijk gedroogd bij
55 ° C en daarna bij 105 ° C.

Eén van de methoden om de meststofbehoefte van
een gewas te bepalen is een studie van de hoeveelheid voedingsstoffen die door het gewas worden
opgenomen. Ten aanzien van komkommer is deze
methode reeds door een aantal buitenlandse onderzoekers (2, 3, 4, 6, 8) toegepast, terwijl twee
andere auteurs summiere gegevens hebben verzameld ( 1 , 5). Een literatuuroverzicht is samengesteld door Roorda van Eysinga ( 7 ) .
Op het Proefstation werd bedoelde methode in
het verslagjaar toegepast; een bemestingsproef bood
mogelijkheden hiertoe. De proef omvatte onder
meer de teelt zonder broeiveur, op een broeiveur
van vers verkleind stadsvuil en op een broeiveur
van paardemest. Van elke teeltmethode werd één
veldje benut om gegevens te verzamelen over de
onttrekking van voedingselementen. Op de drie
veldjes, die elk een oppervlakte van zeven m 2
hadden, stonden steeds tien planten. Het geteelde
ras was Greenspot, geplant op 22 mei. Het snoeisel van de planten op elk veldje werd verzameld,
gewogen en daarna gedroogd. Zoals gebruikelijk

Alle vruchten werden vers gewogen. Omdat het
onmogelijk was alle vruchten te drogen, werden
monsters genomen met tussenpozen van enige
weken. Deze monsters bestonden telkens uit vier
normaal volgroeide vruchten per veldje. Met behulp van de in de monsters bepaalde percentages
droge stof en voedingsstoffen en de produktie aan
vruchten werd de totale onttrekking door de vruchten vastgesteld door berekening. Na beëindiging
van de teelt werd het gewicht en het droge-stofgehalte van de „restmassa" bepaald. Onder „restmassa" wordt verstaan de hoeveelheid vers materiaal bestaande uit bladeren, stengels, onvolgroeide
vruchten en wortels die bij het uittrekken van de
planten voorhanden kwamen. De opbrengst aan
verse en droge stof van snoeisel, vruchten en
„restmassa" is in tabel 1 opgenomen.
*) Gestationeerd door Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen.

Tabel 1 Produktie aan verse en droge stof van onderdelenvan het komkommergewas in grammenper plant.
Broeiveur

Geen
Stadsvuil
Paardemest

Vruchten

Snoeisel

Restmassa

Totaal

Vers

Droog

Vers

Droog

Vers

Droog

Vers

Droog

1312

95

9465

311

3235

226

14012

632

972

70

8367

261

2830

209

12169

540

1199

90

9469

301

3090

218

13758

609
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•g K2O per plant
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24
kg vruchten per plant

Afb. ld
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g MgO per plant
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16

24
32
kg vruchten per plant
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Afb. le

Afb. la t/m le. Verband tussen opbrengst aan vruchten
(in kg per plant) en onttrekking aan voedingselementen
(in grammen per plant).
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Tabel 2 Gehalten aan droge stof en hoofdelementen in onderdelen van het komkommer gewas.
Broeiveur

Geen

/
\

Stadsvuil

Paardemest

Droge
stof

Deel van
het gewas

\

,

% van droge stof

%

N

P2O5

K20

CaO

MgO

Snoeisel
Vruchten
Restmassa

7,5
3,3
7,0

3,3
3,3
3,0

1,5
1,9
1,3

5,0
5,5
4,4

8,3
1,3
6,7

1,6
0,6
1,4

Snoeisel
Vruchten
Restmassa

7,2
3,1
7,4

3,5
3,7
3,1

1,6
2,0
1,4

4,9
5,9
4,5

7,9
1,6
6,6

1,6
0,8
1,4

Snoeisel
Vruchten
Restmassa

7,2
3,2
7,0

3,2
3,5
3,0

1,5
1,8
1,3

4,9
6,0
4,6

8,1
1,4
6,7

1,4
0,6
1,1

Doordat het een laat begonnen koude teelt betrof
en de opbrengstbepaling vroegtijdig werd gestopt,
was de opbrengst betrekkelijk laag; tien kg vruchten kwam ongeveer overeen met twintig stuks.
De gedroogde monsters werden onderzocht op
hoofdelementen. Tabel 2 geeft hiervan een overzicht.
Zoals uit tabel 2 blijkt, verschillen de gehalten in
het gewas weinig ondanks uiteenlopende omstandigheden in de grond. Dit wettigt de veronderstelling dat de gevonden gehalten overeenstemmen
met die van een voldoende, mogelijk zelfs optimale
voedingstoestand.

dingselementen te kunnen vergelijken met gegevens uit andere onderzoekingen nemen we de
figuren uit het literatuuroverzicht (7) over en
tekenen de verkregen gegevens hierbij in. Het
blijkt dat de uit het onderzoek verkregen resultaten goed passen bij de in de literatuur vermelde.
Er is af te lezen, dat de opname van voedingselementen nauw samenhangt met de produktie.
Wanneer de opbrengst toeneemt van 10 tot 30 kg
loopt bijvoorbeeld de stikstofopname op van 15
tot 45 g N per plant en de kaliopname van 30 tot
95 g K 2 0 .
Tabel 4 Onttrekking van hoofdelementen in kg per are
bij twee produktieniveaus.

Tabel 3 Opname aan hoofdelementen door het komkommergewas in grammen per plant.
Broeiveur
Geen
Stadsvuil
Paardemest

.N

P2O5

K20

CaO

MgO

20,2
18,5
20,1

10,5
9,2
9,5

31,7
28,1
32,3

26,8
23,4
26,3

6,6
6,0
5,6

Uit de gegevens van tabel 1 en 2 laat zich de onttrekking aan hoofdelementen berekenen (zie tabel
Om de verkregen cijfers over opname aan voe-

Opbrengst
per plant
10 kg
( ± 20 vruchten)
30 kg
( ± 60 vruchten)

N

P 2 Og

K20

CaO

MgO

1%

1

3

2

Vi

41/2

3!/4

9VA

7V4

1

Vooral bij grote opbrengsten kan de opname van
voedingselementen hoog oplopen. De onttrekking
van voedingselementen aan een oppervlakte-éénheid is voor een plantdichtheid van 1 plant per
m 2 samengevat in tabel 4.
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GROND, WATER EN BEMESTING

Bladbespuiting met voedingselementen
M. Mostert en C. Sonneveld

In de tuinbouw onder glas bestaat regelmatig belangstelling voor het bespuiten van gewassen met
voedingselementen. Veelal een gevolg van door de
handel gevoerde reclame voor bepaalde merkprodukten, berust deze belangstelling toch niet op de
resultaten die met de bladbespuitingen zijn bereikt.
In dit artikel zal worden nagegaan onder welke
omstandigheden het verantwoord is bladbespuitingen uit te voeren.
Bladvoeding
Doel van de bespuitingen is het toedienen van
voedingszouten via het blad. Vandaar de vaak
gebezigde term „bladvoeding". Hier dient te worden opgemerkt dat het beregenen van kunstmestoplossingen met behulp van de concentratiemeter
geen vorm van bladvoeding is. Deze beregening
heeft ten doel in water opgeloste voedingszouten
in de grond te brengen. Voedingsstoffen, die op
het blad achterblijven als over het gewas wordt
beregend, hebben naar verhouding weinig invloed
op de ontwikkeling van de plant.
De term bladvoeding zou kunnen suggereren, dat
de plant geheel kan worden gevoed via het blad.
Dit is niet het geval. De hoeveelheid voedingsstoffen met een aantal bespuitingen op het blad
gebracht, is in verhouding tot de totale behoefte
gering.
De opname van een tomategewas aan stikstof, fosfaat, kali en magnesium kan bijvoorbeeld 15 kg
zuivere meststof per are bedragen in de verhouding

3 : 1 : 6 : 1 (jaarverslag 1959, pag. 2 9 - 3 1 ) . Bij
een zuiverheid van de te gebruiken meststof van
40 % komt dit neer op een hoeveelheid van 35 à
40 kg per are. Een goede bespuiting kan per are
maximaal 100 g meststof (20 1 à 0,50 % ) op het
blad brengen. Voor een volledige voeding van het
gewas via het blad zouden dus 350 à 400 bespuitingen nodig zijn. Bladbespuitingen kunnen dus
hoogstens vergeleken worden met zeer beperkte
overbemestingen ; van een volledige voeding van
het gewas op deze manier kan geen sprake zijn.
Welke voedingsstoffen ?
Als het gewas doorgaans voldoende voedingsstoffen via de wortels uit de grond kan opnemen, zal
bladbespuiting geen opbrengstverhoging geven.
Dit blijkt o.a. uit een bladbespuitingsproef, waarin
verschillende meststoffen werden vergeleken bij
herfsttomaten. Negen bespuitingen werden uitgevoerd en de opbrengst werd hierdoor niet verhoogd (tabel 1).
Bespuitingsmiddel
Handelsnaam
Mengmest
Gro-Green
Ureum
Kalisalpeter
Controleteelt

Samenstelling
20-30-10
20-30-10
46- 0- 0
13- 0-45

Concentratie

Opbrengst
kg/plant

0,5 %
0,5 %
0,25 %
0,75 %

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

Tabel 1 Resultatenvan een bespuitingsproefbijherfsttomaten.
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sommige spore-elementen, zoals ijzer en mangaan
(jaarverslag 1958, pag. 1 1 3 - 1 1 5 ) . In dit artikel
over voedingselementen wordt hierop echter niet
verder ingegaan.
Onvoldoende opname van fosfaat treedt bijvoorbeeld wel op in jonge tomateplanten bij lage
grondtemperatuur.
Een tekort aan magnesium doet zich onder meer
voor bij onvoldoend functioneren van de wortels
door wateroverlast, slechte bodemstructuur e.d.
Ook een hoog kaligehalte van de grond bemoeilijkt de opname van magnesium. Geënte planten
zijn doorgaans gevoeliger voor magnesiumgebrek
dan niet geënte (entchlorose bij komkommers, zie
afb. 1). In zulke gevallen zal bemesting van de
grond gewoonlijk weinig resultaat hebben, omdat
de wortels de voedingsstoffen niet in voldoende
mate vermogen op te nemen. Door regelmatig
bladbespuitingen uit te voeren kan dan vaak het
tekort in de plant worden beperkt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de resultaten van een proef waarin
entchlorose bij komkommers is bestreden met 2 %
bitterzoutoplossing (tabel 3).

Behandeling
Ajb.l

Entchlorose (magnesiumgebrek)

in komkommer.

Hetzelfde blijkt uit een bespuitingsproef bij wintersla, waarvan de resultaten in tabel 2 zijn weergegeven. Het gewas werd in deze proef zeven maal
bespoten.
Bespuitingsmiddel
Handelsnaam
Gro-Green
Mengmest
Controleteelt
Tabel 2
sla.

Samenstelling
20-30-10
20-30-10

Concentratie

Opbrengst
kg/100
krop

0,5 %
0,5 %

13,0
13,4
13,2

Resultaten van een bespuitingsproef bij winter-

Gunstige resultaten van bladbespuitingen zijn
alleen te verwachten als de voedselopname van de
wortels wordt gestoord. Dit betreft soms de opname van fosfaat en magnesium. Ook die van

40

Zonder bespuiting
Bespoten met 2% bitterzout

% Chlorotisch
blad

Aantal
vruchten
per plant

68
42

42,8
47,9

Tabel 3 Resultaten van entchlorose-bestrijding met bitterzoutbespuitin gen.

De bladbespuiting heeft niet alleen het percentage
chlorotische blad belangrijk verminderd, maar ook
een belangrijke opbrengstverhoging gegeven.
Concentraties
Bij het uitvoeren van een bladbespuiting dient de
concentratie van de oplossing zo laag te zijn, dat
geen bladverbranding optreedt (zie afb. 2 ) . Hiernaast spelen eveneens de weersomstandigheden
en de conditie van de plant een belangrijke rol.
Door bladverbranding kan oogstreductie veroorzaakt worden. Dit blijkt o.a. uit tabel 4 van een
tomategewas, regelmatig bespoten met een hoog
geconcentreerde mestoplossing, die lagere op-

brengst gaf dan bespoten met een normale concentratie; vooral meststoffen die snel verbranding
geven, zoals diammoniumfosfaat en ureum leverden oogstreductie van betekenis.
In tabel 5 is een overzicht gegeven van de concentraties, toelaatbaar bij het bespuiten van een normaal afgehard gewas. De eerste maal dat een
gewas wordt bespoten, verdient het aanbeveling
de concentratie de helft lager te nemen dan in de
tabel staat aangegeven. De klimatologische omstandigheden tijdens de opgroei spelen een belangrijke
rol bij de gevoeligheid van het gewas. Vooral na
een donkere periode is de gevoeligheid van de
gewassen groter en moet extra voorzichtigheid
worden betracht.
Uiteraard staan in de tabel alleen die meststoffen,
waarmede voldoende ervaring werd opgedaan.

Bespuitingsmiddel
Handelsnaam
Plantfood
Diammoniumfosfaat
Ureum
Kalisalpeter

Handelsnaam
Ureum
Diammoniumfosfaat
Monoammoniumfosfaat
Dubbelsuperfosfaat
Kalisalpeter
Zwavelzure kali
Bitterzout
Mengmest

Bladverbranding na bladbespuiting

Opbrengst in kg/plant

Samenstelling

Bespuiting
met % %

Bespuiting
met V/2 %

19-22-16
18-50- 0
46- 0- 0
13- 0-45

3,1
3,1
3,1
2,9

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

Samenstelling

46 % N
20 % N + 50 % P 2 0 5
10 % N + 50 % P 2 0 5
46 % P 2 0 5
13 % N + 45 % K 2 0
48 % K 2 0
15 % MgO

Toelaatbare
concentratie

Tabel 4 Opbrengst bij
normale bespuiting naast
bespuiting met een te
hoog geconcentreerde
mestoplossing.

Tabel 5 Toelaatbare
concentratie van de
spuitvloeistof op een
afgehard gewas.

0,3 %
0,3 %
0,4%
0,4%
1,0%
1,5 %
2,0%
0,5 % *)

*) Sterk afhankelijk van het stikstofgehalte en de aard van de stikstof. Indien het
stikstofgehalte hoger is dan 20% of de stikstof uitsluitend als ammoniak voorkomt,
moet de concentratie lager genomen worden.
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Vergelijking van enkele
grondbewerkingswerktuigen
C. J. van der Post en J. C. van Leeuwen

Ten behoeve van de teelt van gewassen onder glas
wordt de grond gewoonlijk enkele keren per jaar
bewerkt. Voor de lichte grondbewerkingen wordt
dan doorgaans gebruik gemaakt van de freesmachine. Voor de hoofdgrondbewerking, waarbij
over het algemeen een flinke hoeveelheid organisch
materiaal door de bovengrond moet worden gemengd, gebruikt men in plaats van de frees veelal
andere werktuigen of geeft men de voorkeur aan
het spitten met de spade. Ook ten behoeve van
grondontsmetting wordt de grond over het algemeen intensief bewerkt.
Enkele jaren geleden was op vele bedrijven spitten
nog de enige werkwijze voor de hoofdgrondbewerking. Sinds de introductie van enkele nieuwe werktuigen vindt evenwel een snelle overschakeling
plaats van handspitten op machinale grondbewerking. Teneinde de mogelijkheden van machinale
grondbewerking nader te kunnen vaststellen werd
in 1962 op vier grondsoorten in het Zuidhollandse
Glasdistrict een vergelijkingsproef opgezet met
enkele grondbewerkingsmethoden. Deze proef
stond onder auspiciën van de landelijke werkgroep
voor grondbewerking onder glas. De fysische gegevens werden bepaald door het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid te Groningen en de afdeling
Grondbewerking van de Landbouwhogeschool te
Wageningen.
Opzet van de proef
Drie jaar lang zijn als hoofdgrondbewerking vijf

methoden van bewerking toegepast op bedrijven
met vier grondsoorten. Dit onderzoek vond plaats
in stookwarenhuizen met de teeltwisseling slatomaten.
De vergeleken behandelingen waren :
1. Spitten met de spade, bewerkingsdiepte :
25 - 30 cm
2. Ploegen met de lierploeg, bewerkingsdiepte :
28 - 30 cm
3. Frezen met de bladen-freesmachine,
bewerkingsdiepte:
1 7 - 2 0 cm
4. Frezen met de haken-freesmachine,
bewerkingsdiepte :
20 - 23 cm
5. Spitten met de spitmachine,
bewerkingsdiepte :
25 - 30 cm
De vergelijking vond plaats op : duinzand te Leidschendam, opgevaren grond te Wateringen, jonge
zeeklei te De Lier en oude zeeklei te Bleiswijk.
De aard van de grond wordt in tabel 1 nader toegelicht met enkele gegevens over de bovengrond.
De proef betrof per bedrijf een oppervlakte van
10 warenhuiskappen aan weerszijden van een middenpad. De vijf behandelingen werden hierin in
viervoud uitgevoerd. De grondbewerkingen zijn
wat betreft de bewerkingsdiepte onder te verdelen
in twee groepen : de freesbewerkingen tot een
diepte van ongeveer 20 cm en de overige bewerkingen tot een diepte van 25 à 30 cm. Wanneer
tussentijdse grondbewerking nodig was, werd
alleen gebruik gemaakt van werktuigen met een
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Tabel 1

Enkele analysecijfers van de bovengrond.
pH

Grondsoort

% organische
stof

% afslibbaar

vol. %
water bij
pF 1,8

vol. %
lucht bij
pF 1,8

•f

*

**

***

***

0,3
0,9
4,2
1,7

6,6
5,7
5,7
11,7

5
15
24
38

31,6
31,4
33,6
43,3

26,7
24,4
20,9
19,4

% CaCOg

*
Duinzand
Opgevaren grond
Jonge zeeklei
Oude zeeklei

6,4
7,1
7,3
7,3

*

Gemiddelden van bemonsteringen in 1962, 1963 en
1964.
** Bemonstering in 1962.
*** Gemiddelden van bemonsteringen in 1963 en 1964.

Behandeling

0-10 cm

10-20 cm

20-30 cm

30-40 cm

0,32
0,30
0,44
0,48
0,36

0,31
0,33
0,29
0,30
0,32

0,30
0,31
0,26
0,29
0,28

0,24
0,23
0,23
0,22
0,23

Spitten
Ploegen
Bladenfrees
Hakenfrees
Spitmachine

Tabel 2
Gloeirestpercentages *)
op diverse diepten.

*) Gemiddelden van bemonsteringen in 1963 en 1964.

bewerkingsdiepte van 20 cm of minder (freesmachine). De verschillen in bewerkingsdiepte leidden tot een uiteenlopende chemische en fysische
toestand van de bovengrond.
Chemische

bodemverschillen

De grondbewerkingen van de proef vonden als
regel plaats vóór de tomateteelt, wanneer met een
zware voorraadbemesting veelal ook de organische
mest moest worden ondergewerkt. Met de onderscheiden bewerkingsmethoden werd geen gelijkwaardige mestverdeling verkregen. De verschillen
worden gedemonstreerd door het gloeirestpercentage op diverse diepten, zoals tabel 2 laat zien.
Met de freesbewerkingen wordt slechts een grondlaag van ongeveer 20 cm intensief geroerd, waarbij de mest voor het merendeel in de bovenste
10 cm blijkt terecht te komen. De gehalten in zo'n
laag waren bij de bemonsteringen per 1 maart in
elk der drie jaren betrouwbaar hoger dan na de
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overige grondbewerkingsmethoden. Slechts éénmaal heeft dit echter geleid tot een tijdelijk zichtbare, afwijkende ontwikkeling van het gewas. Dit
vond plaats in februari 1962 op de zandgrond,
toen daar de tomaten gedurende de eerste weken
na het uitplanten op de gefreesde veldjes wat donkerder van kleur waren en een gunstiger trosontwikkeling vertoonden. De verschillen waren evenwel niet van blijvende aard. Uit tabel 2 kan nog
worden opgemaakt, dat met de spitmachine de
mest mogelijk wat minder diep wordt ondergewerkt dan met spitten of ploegen. Deze verschillen
zijn evenwel niet betrouwbaar.
Fysische bodemverschillen
De invloed van de grondbewerking op de fysische
toestand van de bodem is vastgesteld door eenmaal
per jaar in de bovengrond de grond-water-luchtverhouding te bepalen. Dit geschiedde in de maand
juni, tegen het einde van de tomateteelt, waarbij
de bovengrond in twee lagen werd bemonsterd :

Afb. l De bakenjreei, nog steeds bet meest gebruikt.

ni. de toplaag, die bij alle bewerkingswijzen wordt
geroerd en een tweede laag die alleen bij spitten
en ploegen wordt bewerkt. De voornaamste resultaten van dit onderzoek staan vermeld in tabel 3.
Hierin zijn de gemiddelde poriënvolumina aanTabel 3

gegeven voor de grondlagen van 8-13 cm en
23-28 cm beneden maaiveld bij de bemonsteringen
in 1962, 1963 en 1964 en de luchtvolumina bij
pF 1,8 (ongeveer veldcapaciteit) in 1963 en 1964
voor dezelfde grondlagen.

Poriënvolume en luehlgehalte bij pF 1,8 in volumeprocenteii.
Luchtgehalte

Poriënvolume
Behandeling

Spitten
Ploegen

23-28 cm

Verschil

25,5

21,4

24,7

20,5

4,1
4,2

8-13 cm

23-28 cm

Verschil

8-13 cm

59,1
58,1

57,2

1,9
2,4

56,4

Bladenfrees

59,2

55,6

3,6

25,9

Hakenfrees

60,5

56,0

4,5

26,3

19,8
19,6

6,1
6,7

Spitmachine

58,7

56,4

2,3

23,7

20,9

2,8
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Afb. 2.

IV'oral de spiiiiuiehnie

de Urlauber

van bet btwdspillen

Er is een zwakke aanwijzing dat de gefreesde
veldjes een iets hoger poriën- en luchtvolume in
de toplaag bezitten en juist lagere gehalten in het
onderste deel van de bouwvoor. De variatie tussen
de veldjes van gelijke behandeling is echter zo
groot, dat de verschillen verre van betrouwbaar
zijn. Bovendien is het luchtvolume van de grond
in alle objecten zo hoog, dat bij de gevonden verschillen nauwelijks een beïnvloeding van de groei
verwacht kan worden.
Opbrengst
Sedert de aanvang van de proef hebben drie teel-
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?

ten van stooktomaten plaatsgevonden afgewisseld
met twee slateelten.
In de tomateteelten werden geen regelmatige
oogstwaarnemingen gedaan. Alleen werd hier 10
en 17 weken na het uitplanten het aantal gezette
en geoogste vruchten geteld; dit om een aanwijzing
te verkrijgen voor de grootte van de opbrengst. In
geen dezer jaren konden verschillen in het aantal
vruchten worden vastgesteld.
Bij de slateelten werden wél opbrengstbepalingen
gedaan : van elk veldje werden 24 oogstbare kroppen gewogen. In de winter van 1962 - 1963 werden wel en in die van 1963 - 1964 geen betrouwbare verschillen in opbrengst waargenomen.

Tabel 4- Gemiddeld kropgewicht ingrammen.
Grondsoort
Opgevaren
grond

Zand

Behandeling

1963

1964

1963

1964

Jonge
zeeklei

Oude
zeeklei

1963

1964

1963

1964

Gemiddeld
1963

1964

Spitten

136

156

143

160

136

130

169

137

147

145

Ploegen

137

156

143

154

131

129

172

136

146

144

Bladenfrees

134

156

141

153

125

128

173

139

143

144

Hakenfrees

125 *

152

137 *

161

111 *

128

162

131

134*

143

Spitmachine

133

158

142

151

129

125

169

134

143

142

Betrouwbaar lager dan de overige behandelingen.
De sla-opbrengst was in de winter van 1962 - 1963
op drie bedrijven in het object bewerkt met de
hakenfrees betrouwbaar lager dan in de objecten
met de andere behandelingen. In de volgende winter werden evenwel geen opbrengstverschillen
waargenomen.
Slotopmerkingen
Sedert het begin van de proef heeft de mechanisering van de grondbewerking een snelle ontwikkeling gekend en wordt een steeds kleiner areaal
gespit met de spade. De spitmachine, waarvan
enkele typen op de markt zijn verschenen, heeft
zich een vaste plaats veroverd. Het lierploegen
heeft korte tijd veel opgang gemaakt, doch is weer
1. ROUTINE-ONDERZOEK I N VERBAND
MET VOORLICHTING
a. Chemisch grondonderzoek
In het jaar 1964 werden 5849 grondmonsters méér

snel teruggevallen, wat verklaard wordt doordat
bij deze bewerking nog vrij veel handwerk wordt
vereist. De freesmachine heeft een belangrijke
plaats behouden; wel is men in bepaalde gevallen
gaan werken met grovere freesbladen.
Bij bovengenoemde methoden van grondbewerking
traden reeds in het eerste jaar verschillen op in de
chemische en fysische toestand van de bovengrond.
In de volgende jaren werden deze verschillen echter niet merkbaar groter.
De gewassen hebben op deze bodemverschillen
slechts weinig gereageerd. Wisselt men, zoals in
de praktijk geschiedt, ondiepe grondbewerkingen
van tijd tot tijd af met diepere bewerkingen, dan
kan de invloed van de grondbewerking onder glas
op de gewasgroei bijna worden verwaarloosd.
ontvangen dan in 1963. De onderstaande tabel
geeft een specificatie van de ingezonden praktijkmonsters van de laatste drie jaar. Evenals in 1963
was de toename van monsters voor onvolledig
onderzoek het grootst. In het consulentschap
Onvolledig Onderzoek

Volledig Onderzoek
1962

1963

1964

8256

6839

7743

9021

6155

4332

5794

8361

306

68

62

93

150

155

5

10

7

12896

14872

11244

13609

17482

1962

1963

7010
4832

7281
5140

Buitenland

223

325

Diversen

279
12344

R.T.C. 's-Gravenhage
Overige R.T.C.'s

1964
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's-Gravenhage werden bijna 80 % van de monsters
gestoken door monsternemers. Het abonnementsbijmestonderzoek omvatte ± 65 % van het totale
bijmestonderzoek. Het aantal proefveldmonsters
bedroeg 4274, dat is 677 meer dan in 1963; deze
zijn niet in de specificatie opgenomen.
b. Profielonderzoek

In 1964 werd van 36 objecten met een gezamenlijke oppervlakte van 287 ha de geschiktheid voor
tuinbouw bepaald. Adviezen voor verbetering van
grond- en waterhuishouding werden verstrekt voor
163 bedrijven met een totale oppervlakte van 126
ha. Voorts werden deze adviezen gecombineerd
verstrekt voor 30 objecten met een oppervlakte van
77 ha. In totaal derhalve 229 objecten met een
gezamenlijke oppervlakte van 490 ha.
In Loosduinen werden diverse objecten tot 5 à
10 m diepte onderzocht in samenwerking met de
karteringsdienst van het Proefstation te Lisse. De
opdrachtgever in dit geval was de Gemeente
's-Gravenhage, die grondverbetering beoogt door
een machinale bewerking tot 4 à 5 m diepte,
waarbij zuiver duinzand wordt bovengehaald. Dit
jaar is al een aantal objecten op deze wijze uitgevoerd.
Door ruim aanbod zijn er momenteel voldoende
mogelijkheden voor tuinbouwvestiging. In hoofdzaak heeft tuinbouwvestiging plaats in georganiseerd verband van veilingen of stichtingen. In het
Westland is dit voornamelijk aan de zuidoostzijde,
namelijk de omgeving van De Lier en Honselersdijk; in de Kring is dit hoofdzakelijk in de omgeving van Berkel, Bleiswijk, Pijnacker en Zevenhuizen.
Drainage met putbemaling wordt al veel aangelegd. Momenteel zijn ons reeds enkele honderden
objecten bekend. In 1964 is, door meer beperkte
financiële mogelijkheden, wat minder aan verbetering van de waterhuishouding gedaan dan in voorgaande jaren.
Evenals in 1963 zijn verscheidene adviezen verstrekt voor afvoerbuizen van regenwater en aanvoerleidingen van gietwater.
c. Onderzoek in verband met verontreiniging van water

Gedurende de voorjaarsmaanden werd in een
smalle strook achter de zeewering, tussen Terheide
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en 's-Gravenzande, zoutoverlast ondervonden. Dit
werd veroorzaakt door kwel uit het zand, dat werd
aangewend voor verzwaring van de zeewering. Dit
uit de Nieuwe Waterweg afkomstige zand bleek
voor een deel onvoldoende ontzilt. Ernstige zoutschade aan de gewassen kon echter worden voorkomen door een tijdige afsluiting van de bermsloot
achter de zeewering en het leegpompen van deze
sloot naar zee. Door bemonsteringen wekelijks
door Delfland op enkele tientallen punten verricht,
kon op enkele punten verzilting van slootwater
worden vastgesteld die niet kon samenhangen met
zoutaanvoer vanuit het vers gestorte zand. Vermoedelijk werd de zoutoverlast veroorzaakt door kwel
vanuit zee onder de smalle zeewering door. In september en begin oktober kwamen in een groot deel
van Delfland Cl-gehalten voor van 300 tot 500 mg
per liter. In het kassengebied hing dit samen met
het op grote schaal uitspoelen van de kasgronden
(veel kassen werden tegelijk geruimd vanwege de
slechte tomateprijzen) en de geringe hoeveelheid
neerslag. Overigens werd in de zomermaanden zoals gewoonlijk zoutoverlast vastgesteld in en rond
de stad Delft.
In 1964 werden voor praktijk- en onderzoekdoeleinden 446 watermonsters onderzocht op Clgehalte. In 51 monsters van ketelwater vond een
hardheidsonderzoek plaats, terwijl in 17 monsters
van het nortonwater een Fe-bepaling werd verricht.
Met het doel een overzicht te verkrijgen van de
verontreiniging van de voornaamste waterwegen
werden op bepaalde punten in Delfland en Rijnland elke twee maanden monsters genomen om
het water uitvoerig te analyseren. De bemonstering
vond ook plaats in diverse polders op plaatsen
waar een sterke verontreiniging van het water kon
worden verwacht door bijvoorbeeld lozing van
rioolwater. In totaal werden ongeveer 30 punten in
de bemonstering opgenomen. Het water werd
onderzocht op chemische verontreiniging door de
ionenbalans te bepalen en de geleidbaarheid, de
osmotische waarde en de p H vast te stellen.
2. WATER- EN LUCHTHUISHOUDING
a. Meerjarige

grondbewerkingsproef

De vergelijking van grondbewerkingsmethoden op
vier bedrijven met verschillende grondsoorten aangevangen in 1962, is voortgezet.

Dit betreft de behandelingen :
1. Spitten met de spade
2. Ploegen met de lierploeg
3. Frezen met de bladenfreesmachine
4. Frezen met de hakenfreesmachine
5. Spitten met de spitmachine

25-30 cm diep.
28-30 cm diep.
17-20 cm diep.
20-23 cm diep.
± 30 cm diep.

Ook nu weer bleek, dat het verschil in diepte van
grondbewerking bij de diverse methoden een voorraadbemesting ten gevolge heeft die niet overal op
dezelfde wijze door de grond is gemengd. Dit
werd bewezen door gloeirestbepalingen van grondmonsters gestoken uit enkele lagen van de bovengrond. In de laag van 0-10 cm was het gemiddelde
gloeirestgehalte van de vier bedrijven als volgt :
Spitten 0.32; ploegen 0.29; bladenfrees 0.46;
hakenfrees 0.57 en spitmachine 0.38 %. In andere
lagen was de voorraadbemesting wél gelijkmatig
door de grond gemengd.
Begin juni werden in alle veldjes ringmonsters
gestoken, en wel in tweevoud uit de grondlagen
van 8-13 cm en 23-28 cm diepte. De verschillen in
bodemstructuur bij de verschillende grondbewerkingen waren geringer dan in de voorgaande jaren.
Het object met de spade gespit, had in de beide
bemonsterde lagen een iets hoger poriënvolume
dan de anders bewerkte objecten. In de met de
spitmachine bewerkte veldjes was in de laag van
8-13 cm zowel het poriënvolume als het luchtgehalte bij pF 1,8 wat lager dan bij de andere
behandelingen. Mogelijk hangt dit samen met de
wijze van bemonsteren; bij voorkeur gebeurt dit in
kluiten en worden gaten en scheuren vermeden.
Tenslotte waren zowel poriënvolume als luchtgehalte bij pF 1,8 in de laag van 23-28 cm in
beide gefreesde objecten lager dan bij de overige
behandelingen. Geen der verschillen was evenwel
betrouwbaar.
Verschillen in groei en opbrengst konden bij slanoch bij de tomateteelt worden vastgesteld.
In verband met veranderingen in de teeltwijze zal
de proef slechts op één van de vier bedrijven
worden voortgezet.
b. Structuurverbeteringvan humusarme zavelgrond
In Midden-Zuidholland wordt sinds enkele jaren

steeds meer humusarme, slempgevoelige zavelbouwlandgrond in gebruik genomen voor tuinbouw. In twee oriënterende potproeven is nagegaan in hoeverre door toediening van rotte mest
en tuinturf de structuur van deze grond kan
worden verbeterd en de produktiviteit opgevoerd.
De rotte mest en de tuinturf werden factorieel
beproefd, de tuinturf in een enkele en een dubbele
hoeveelheid, de rotte mest alleen in één hoeveelheid. De rotte mestgift kwam per volume-eenheid
grond overeen met 150 ton per ha (30 cm); de
enkelvoudige gift tuinturf met 40 ton per ha. De
hoeveelheid organische stof die op deze beide
manieren werd toegediend was ongeveer gelijk.
Bemestingsverschillen werden zo goed mogelijk gecompenseerd met kunstmest.
Zowel in het voor- als in het najaar vond een
tomateteelt plaats in plastic emmers. De behandelingen waren in viervoud met vier, respectievelijk
zeven potten per vakje, die zoveel mogelijk alleen
van bovenaf van water werden voorzien.
Twee à drie maanden na het uitplanten is de structuur van de grond in de bovenste 2,5 cm vergeleken met die op 15 cm diepte door bepaling van
het totale poriënvolume en het luchtvolume bij
pF 1,8. In de voorjaarsproef gaf rotte mesttoediening een structuurverbetering te zien (hoger
poriënvolume en luchtvolume) ; de verschillen
waren echter niet overtuigend. In de najaarsteelt
werden geen verschillen gevonden. Uit metingen
van bladlengte, planthoogte, plantgewicht en aantal gezette vruchten werd opgemaakt, dat in het
bloeistadium van de tweede en de derde tros de
groei door rotte mesttoediening gunstig was beinvloed. Waren in de voorjaarsteelt de verschillen
duidelijker, in het najaar waren deze dit minder.
Er zijn geen opbrengstbepalingen gedaan van de
vruchten, omdat later in de potproeven te veel
onregelmatigheden van groei zich voordeden.
c. Vroegheidsverschillen bijsla
Bij het Produktschap voor Groenten en Fruit zijn
gegevens verzameld over de wekelijkse aanvoer
van sla uit onverwarmde kassen en warenhuizen.
In de jaren 1948 - 1952 bleek de aanvoer aan de
veiling 's-Gravenzande gemiddeld twee weken eerder plaats te vinden dan aan die te Maasland.
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Eenzelfde vroegheidsverschil is te lezen uit de
oogstgegevens van ruim tweehonderd proefplekken in het Zuidhollandse Glasdistrict bij een
onderzoek in I960. Destijds werd dit verschil
vooral geweten aan verschillen in plantdatum,
hoewel ook aan bodem- en klimaatsverschillen
werd gedacht. Deze laatste invloeden waren echter
niet te scheiden van de invloed die de plantdatum
had uitgeoefend.
Uit de grafische analyse van waarnemingen die in
1962 op 76 proefplekken zijn verricht kwam
duidelijk de invloed naar voren van het tijdstip
van uitplanten op de vroegheid. Vooral uitplanten
vóór december leidde tot een oogstvervroeging.
Bodemkundige factoren hadden slechts een geringe, niet vaststaande invloed op de groeisnelheid
van het gewas. Van de klimaatinvloeden is alleen
komen vast te staan, dat naarmate de lichtdoorlatendheid van de glasopstanden groter is, een
vroeger oogsttijdstip wordt verkregen. Meer dan
50 % van de opbrengstspreiding kon evenwel niet
worden verklaard. Mogelijk hebben niet opgemeten klimaatverschillen, zoals een temperatuur- en
eventueel ook belichtingsverloop van kust naar
binnenland, een rol gespeeld. Dit is te meer aannemelijk daar uit de veilingsgegevens van de
periode 1948 - 1952 verschillen in aanvoertijdstip
van jaar tot jaar ter grootte van één tot twee
weken zijn geconstateerd. Na koude winters was
het oogsttijdstip later dan na zachte winters. Een
nadere analyse van klimaatgegevens is derhalve
gewenst.

3. P O T G R O N D O N D E R Z O E K
a. Chlorose ran tomateplanten

Ter bestudering van de ,,turfstrooisel"-chlorose van
jonge tomateplanten werden ook in 1964 weer
verschillende proeven genomen. Deze proeven werden steeds uitgevoerd in een substraat van gelijke
delen bolster en vers zwartveen. De planten werden opgekweekt in plastic potten.
A. In een proef met drie kalkgiften van respectievelijk 2, 6 en 20 kg kalkmergel per m 3
gekoppeld aan twee stikstofbemestingen —
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0,9 kg zwavelzure ammoniak en 1,3 kg kalksalpeter per m 3 — werden de proefplanten
vergeleken zonder en met een gift van 25 gram
ammoniummolybdaat. Bij die zonder ammoniummolybdaat toegediend aan het substraat,
werd een gedeelte der planten om de vijf dagen
bespoten met een oplossing van ammoniummolybdaat in een concentratie van 0,2 %.
Daarnaast waren behandelingen opgenomen,
waarbij het zaad gedurende acht uur gedrenkt
was in een 5 %-oplossing van ammoniummolybdaat. Aan het einde van de proef werd het
verse-plantgewicht bepaald en de chlorose beoordeeld. De resultaten zijn in tabel 1 samengevat. Aan de hand hiervan kunnen de volgende conclusies worden getrokken :
Ie Het sterkst trad de chlorose op bij de behandeling zonder ammoniummolybdaat en met
2 kg kalkmergel -f 1,3 kg kalksalpeter.
2e Bij een normale of hoge pH werd vrijwel geen
chlorose waargenomen.
3e Het vooraf bemesten met ammoniummolybdaat
heeft goede resultaten gegeven.
4e De zaadbehandeling en de bespuiting met
ammoniummolybdaat hebben eveneens een gunstig effect gehad.
5e Bij een lage p H gaf het doorwerken van
zwavelzure ammoniak een negatief effect.
B. In een tweetal proeven werd nagegaan op welk
tijdstip de bespuiting ter voorkoming van de
,,turfstrooisel"-chlorose het best kan worden
uitgevoerd. De potgrond werd bemest met 2 kg
kalkmergel -f- 1,5 kg kalksalpeter + 0,5 kg
dubbelsuperfosfaat + 0,5 kg zwavelzure kali
per m 3 . De volgende behandelingen werden
vergeleken :
a. Geen bespuiting.
b. Éénmalige bespuiting met 0,1 % ammoniummolybdaat, drie dagen na het oppotten.
c. Gedurende de opkweek éénmaal per week
spuiten met 0,1 % ammoniummolybdaat.
d. Na optredende chlorose éénmaal spuiten met
0,1 % ammoniummolybdaat.
e. Eenmalige bespuiting met 0,1 % ammoniummomolybdaat, veertien dagen na het oppotten.
f. Veertien dagen na het oppotten spuiten met
0,5 % ureum

Tabel 1
Stikstofbemesting in
kg per m 3

0,9 Z.A.

1,3'k.s.

Kalkmergel
in kg
per m 3

pH
van de
grond

2
6
20
2
6
20

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

Zonder ammoniummolybdaat

25 g a m m o n i u m
molybdaat
per m 3

Bespuiting

Zaadbehandeling

Plantgewicht

Chlorose

Plantgewicht

Chlorose

Plantgewicht

Chlorose

Plantgewicht

Chlorose

18,3
26,4
24,4
17,8
25,6
24,8

3
0
0
6
1
0

20,4
28,8
25,8
26,8
26,6
22,3

1
0
0
0
0
0

18,0
24,8
24,1
25,4
26,6
22,6

1
0
0
0
0
1

18,5
27,1
26,7
27,2
28,2
28,7

3
0
0
0
0
1

Het verse-plantgewicht is uitgedrukt in grammen per plant.

In beide proeven kwam bij de niet bespoten planten ernstige chlorose voor (a). Bij die met behandelingen b. en c. werd geen chlorose waargenomen.
Bij een optredende chlorose gaf éénmalige bespuiting met 0,1 % ammoniummolybdaat goede
resultaten ( d . ) . De bespuiting met ureum (f.) gaf
eveneens een goede bestrijding, maar veroorzaakte
wel een vrij ernstige verbranding.

c.

In een volgende proef met bemesting als genoemd onder B, werd het doorwerken vergeleken van géén, 10, 20, 40 of 80 gram ammoniummolybdaat per m 3 . In deze proef kwam bij
de behandeling zonder ammoniummolybdaat
ernstig chlorose voor. Bij de overige behandelingen trad geen chlorose op. Een betrouwbaar
verschil tussen 10, 20, 40 of 80 gram ammoniummolybdaat werd niet gevonden.

D. Het eerder genoemde substraat van bolster en
vers zwartveen werd per m 3 met 4 kg kalkmergel + 1 kg kalkammonsalpeter -f i/2 kg
dubbelsuperfosfaat + V^kg zwavelzure kali
bemest. Nagegaan werd het effect van toevoeging van géén, 1j3, l/2, 1, 2 of 4 kg Sporumix
A per m 3 . De resultaten zijn in tabel 2 samengevat. Toevoeging van i/2 kg Sporumix A
leverde de beste resultaten op.
b. Onderzoek in verbandmet grondtemperatuur
Op bovenbedoeld onderwerp werd nader ingegaan

Tabel 2
kg Sporumix A
per m 3
0

VB
VI
1
2
4

Chlorose
8
2
0
0
2*)
7*)

G e m i d d e l d verseplantgewicht
7,1
11,8
12,8
11,5
10,5
8,2

g
g
g
g
g
g

*)Deze clorose was een andere dan de ,turfstrooisel"
chlorose.

met enkele proeven, waarbij variaties in stikstofbemesting en grondtemperatuur waren aangebracht
bij het opkweken van jonge tomate- en komkommerplanten. Van deze proeven zijn de gewas-analyses niet gereed gekomen of moeten nog worden
verwerkt, zodat nog geen conclusies kunnen worden vermeld.
Een andere proef werd genomen in de wintermaanden met grondtemperaturen van 12 ° - 27 ° C
en luchttemperaturen van 14° - 2 2 ° C tijdens het
opkweken van jonge tomateplanten van het ras
Glorie en Moneymaker. Een deel van het plantgoed
werd bij het beëindigen van de opkweekproef
uitgeplant in potten om de groei en ontwikkeling
te kunnen blijven volgen. Hoewel ook deze uitkomsten nog moeten worden uitgewerkt, is uit een
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Bemesting in kg
kalkammonsalpeter per are
Vooraf

Tijdens de teelt

Gemiddelde
N-water tijdens
de teelt

0
2
4
8

0
2x2
2x2
2x3

1
3
6
11

voorlopige analyse al wel gebleken, dat de temperaturen van de grond zowel als van de lucht sterk
van invloed waren op de vroegheid van de produktie.
Een proef met wisselingen in de grondtemperatuur
tijdens de opkweekperiode van jonge tomateplanten werd pas kortelings beëindigd. Een andere
proef met uiteenlopende niveaus in grondtemperatuur bij jonge tomateplanten, mede ter bestudering
van het effect van het aldus behandelde plantgoed
op vroegheid en produktiesnelheid van het daaruit
verkregen gewas, liep nog ten tijde van de verslaggeving eind december.

Opbrengst
in kg
per plant

Vruchtafval door
Botrytis in
grammen per plant

2,25
2,28
2,38
2,52

54
45
33
44

achter in groei ten gevolge van stikstofgebrek. De
andere veldjes vertoonden onderling weinig of
geen verschil. In bovenstaande tabel zijn N-water,
de stikstofgift en de opbrengst vermeld.
De opbrengst was niet groot door nogal late
planting. De grootste produktie werd verkregen bij
het hoogste stikstofniveau, maar de opbrengstverschillen waren niet betrouwbaar. De kwaliteit
was bij het laagste en hoogste stikstofniveau (54 %
eerste soort) iets minder dan bij de andere twee
(59 % eerste soort). De invloed van de stikstof
op de hoeveelheid door Botrytis-aantasting afgevallen vruchten bleek wiskundig betrouwbaar.
b. Landelijke stikstojbemestingsproeven

4. PLANTEVOEDING
a. Stikstofbemesting bij tomaat
In het permanente bemestingswarenhuis zijn als
gevolg van het toedienen van verschillende stikstofgiften vier verschillende stikstofniveaus ontstaan. Door tijdens de teelt elke week de grond
op stikstof te onderzoeken en zo nodig bij te
mesten is getracht deze niveaus gedurende de teelt
te handhaven. Dit is gelukt met kleine afwijkingen naar boven en beneden. N-water liep in de
diverse niveaus als volgt uiteen: 0 , 5 - 2 ; 2 , 5 - 4 ;
6 - 8 en 9 - 1 3 . Het gewas op de veldjes van het
laagste niveau (niet bemest met stikstof) bleef

bij tomaat

In het kader van het landelijk bemestingsonderzoek onder glas zijn twee stikstofniveau-proeven
genomen, één op veenkoloniale zandgrond van de
proeftuin te Sappemeer en één in een nieuw
warenhuis op rivierklei van een tuindersbedrijf te
Kerkdriel. Het gemiddelde stikstofniveau uitgedrukt in N-water, de bemesting en enkele belangrijke opbrengstgegevens zijn in de geplaatste tabellen opgenomen.
Op de rivierklei was de opbrengst bij het laagste
stikstofniveau beduidend lager dan bij de andere
niveaus. De overige opbrengstverschillen waren
gering. Hechten we waarde aan kleinere verschillen dan zou de conclusie kunnen luiden : op veen-

Sappemeer :
Bemesting vooraf
Bijgemest
N-niveau gemiddeld
Opbrengst
Kwaliteit

52

0
0
6
3,94
98

4
2
12
3,95
98

8
4
20
3,83
97

12
0
28
3,74
98

kg kalkammonsalpeter per are
kg kalkammonsalpeter per are
N-water = mg N per 100 g grond
kg per plant
% goed gekleurd

Kerkdriel
Bemesting vooraf
Bijgemest
N-niveau gemiddeld
Opbrengst
Kwaliteit
Vruchten met
Phytophthora

0
0
0
1
5,72
77

2
8,7
5
4
6,54
81

4
17,4
10
11
6,65
84

8
34,8
8
17
6,51
89

kg N per are
kg kalkammonsalpeter per are
kg kalkammonsalpeter per are
N - w a t e r = m g N per 100 g grond
kg per plant
% goed gekleurd

74

61
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30

gram per plant

koloniale grond is een N-water tussen 6 en 12, op
rivierklei een van rond 11 gewenst voor onderhavige teelt.
Opmerkelijk is de invloed van stikstof op de
Phytophthora-aantasting in het geval van de proef
op rivierklei. Dit N-effect was betrouwbaar.
c. Kalibemesting bij komkommer

In het permanente bemestingswarenhuis is in de
zomer een kalibemestingsproef genomen bij het
komkommerras Greenspot. Dit werd geteeld op
drie verschillende manieren, te weten : zonder
broeiveur; op broeiveur bestaande uit 30 kg vers
verkleind stadsvuil en 5 kg stro per raam; en op
een broeiveur bestaande uit 30 kg paardemest en
5 kg stro per raam. De planten werden op 26 mei
gepoot. Aangezien de proef, in zesvoud opgezet,
een voortzetting was van een meerjarige kalibemestingsproef, waren reeds verschillende kaliniveaus in de grond aanwezig. Deze werden nog wat

uit elkaar getrokken door bemesting met zwavelzure kali. Tabel 1 geeft een overzicht van de kalitoestand in de grond vóór de bemesting en tijdens
de oogst.
De gemiddelde grondtemperatuur in de eerste
vier weken was als volgt : geen broeiveur 20,5
C, stadsvuil 28,2 ° C en paardemest 26,4 ° C.
Tien dagen na het poten vertoonden de komkommers geteeld op een broeiveur van stadsvuil, een
duidelijk gebrek aan stikstof. Na bijmesting met
stikstof verdwenen de gebreksverschijnselen volledig. Nadat ongeveer 16 vruchten per plant waren geoogst, werden met het oog op wegvallen
van planten de opbrengstwaarnemingen beëindigd.
In tabel 2 staat de produktie in relatieve cijfers
vermeld, waarbij het object zonder broeiveur en
kalibemesting op 100 is gesteld. ( = 8,6 kg per
plant).
Ofschoon de kalitoestand sterk uiteenliep waren
de onderlinge opbrengstverschillen van de kaliniveaus niet groot. Geen kalibemesting en 20 kg

Tabel 1
K-water voor aanvang proef
kg zwavelzure kali per are
K-water tijdens teelt :
Geen broeiveur
Broeiveur van stadsvuil
Broeiveur van paardemest

4
0

9
5

15
10

26
20

3
4
6

12
14
19

22
27
27

39
55
51

0
100
95
113

5
103
99
114

10
1106
100
108

20
95
100
112

Tabel 2 *)
kg zwavelzure kali per are
Geen broeiveur
Broeiveur van stadsvuil
Broeiveur van paardemest
*) Relatieve opbrengst (100 = 8,6 kg per plant)

53

zwavelzure kali per are gaven gemiddeld iets lagere opbrengsten dan 5 en 10 kg zwavelzure kali.
Dat de opbrengst op de veur van stadsvuil lager
lag dan op die van paardemest en zonder, is waarschijnlijk toe te schrijven aan het stikstofgebrek
in het begin van de teelt.
d. Tuinturf-bekalkingsproeven

bij tomaat

In een koud warenhuis wordt van de toediening
van tuinturf, al of niet gemengd met kalk, de invloed nagegaan op de opbrengst van tomaten. De
behandelingen zijn :
Code
O.O
T.0
T.l
T.2

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

kg per plant

Code
O.O
T.0
T.l
T.2

A

B

A

B

7,0
6,5
6,8
7,1

7,0
6,9
7,0
7,3

2,15
2,46
2,48
2,46

2,59
2,64
2,56
2,56

Het inwerken van tuinturf al of niet bekalkt,
heeft een verschuiving van de p H tot gevolg
gehad. Door een behandeling met tuinturf werd
op proefveld A 15 % meer opbrengst verkregen.
Op proefveld B werd de opbrengst niet betrouwbaar beïnvloed.
Op dit laatste proefveld werd bevonden, dat door

54

e. Stikstofbemesting bij sla

Op een meerjarig bemestingsproefveld in een
koud warenhuis zijn in het voorjaar twee stikstofbemestingsproeven genomen bij sla. Voor de
aanvang van de teelt was de uitgangstoestand ten
aanzien van N-water ongeveer 1. Er werden verschillende hoeveelheden stikstof toegediend. De
stikstoftrappen waren bij proef a : 0; 2,1; 4,3;
8,7 en 17,4 kg kalkammonsalpeter per are. Bij
proef b : 0; 2,5; 5 en 10 kg kalkammonsalpeter
per are. De volgende gemiddelde kropgewichten
werden verkregen :
Proef a.

Voor dit doel werden twee proeven opgezet.
Proefveld A krijgt de behandeling vóór de teelt
van tomaten en heeft al tweemaal een behandeling gehad. Proefveld B is dit jaar gestart en heeft
één maal een behandeling gekregen en wel vóór
de tussenteelt van sla. De kalk was vooraf goed
met de tuinturf vermengd. Verschil in gewasontwikkeling werd niet of nauwelijks waargenomen.
Bijgaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde pH na afloop van de teelt en de gemiddelde opbrengst per plant.
pH-water

toevoeging van kalk de vruchtval door Botrytis
verminderde.

Bemesting in
kg per are
Gemiddeld
kropgewicht

0

2,1

4,3

8,7

17,4

174 g

197 g

202 g

208 g

209 g

Proef b.
Bemesting in
kg per are
Gemiddeld
kropgewicht

0

2,5

5

10

162 g

182 g

187 g

191 g

Uit beide proeven is gebleken dat stikstof van
grote invloed is op het gemiddelde kropgewicht.
De hoogste stikstofgift gaf ten opzichte van onbemest een produktieverhoging van respectievelijk
20 % en 18 %. Uit de gegevens blijkt dat bij
proef a. de hoogste stikstofgift ten opzichte van
de op een na hoogste, geen belangrijke produktieverhoging meer gaf. De optimale stikstofgift lag
dus bij 8 à 10 kg kalkammonsalpeter per are.
f. Kalibemesting bij sla

Op een meerjarig bemestingsproefveld in een koud
warenhuis is in het voorjaar een kalibemestingsproef genomen bij sla. Deze proef was een voortzetting van die in voorafgaande jaren genomen.
Vandaar dat verschillende kaliniveaus in de grond
reeds aanwezig waren. Deze werden nog wat gedifferentieerd door bemesting met zwavelzure kali.
De kleur en de kwaliteit van de sla was zeer goed.

K-water vooraf (K2O in mg per 100 gram grond)
Bemesting in kg zwavelzure kali per are
K-water na de teelt (KoO in mg per 100 gram grond)
K-HC1 na de teelt (K2O in mg per 100 gram grond)
Gemiddeld kropgewicht in grammen

5

8

12

15

0
4

5

10

20

15

26

39
198

197

15

9
25

200

199

De invloed van dubbelsuperfosfaat op het gemiddelde kropgewicht is weergegeven in afb. 1.

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van K-water
vóór en nâ de teelt en van het gemiddelde kropgewicht onder invloed van de kalitrappen.
Hoewel K-water sterk uiteenliep bij de verschillende objecten, was de invloed op het produkt
zeer gering. De hoogste kalitrap gaf ten opzichte
van onbemest een produktieverlaging van l l / 2 %.

Conclusie :
Sla reageerde op deze reeds vier jaar in cultuur
zijnde grond nog zeer duidelijk op het weglaten
van fosfaat. 5 kg Dubbelsuperfosfaat per are gaf
een opbrengststijging van 7,5 %.

g. Fosfaatbemesting bij sla

h. Invloed van mangaan op de ontwikkeling

Op een bedrijf in de ruilverkaveling „Maarsseveense Plassen" is een fosfaatbemestingsproef genomen bij gelichte sla. De kalkrijke zandgrond
daar was vier jaar in cultuur en had drie maal
een stalmestgift gehad van 1000 kg per are. De
proef omvatte vier fosfaattrappen, te weten : 0,
5,10en 20kg dubbelsuperfosfaat (ca 45 % P20a)
per are, in viervoud opgezet. De overige bemesting bestond uit 5 kg kalkammonsalpeter per are.

Grondontsmetting :
Grondmengsel :
Voorraadbemesting

420 -

Overbemesting :
400 380
360
340
320
300

I

I

10

1

20

kg. dubbelsuperfostaat per are

Afb. 1 De invloed van de fosfaatbemesting op het
middeld kropgewicht.

van sla

In een pottenproef is de invloed van mangaan op
de ontwikkeling van sla nagegaan. In deze proef
waren de onderstaande factoren opgenomen .

gem kropgew in g.

5
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0 - geen
1 - stomen
0 - kalkarm
1 - kalkrijk
0 -geen mangaansulfaat
1-150 mg mangaansulfaat
per 1 grond
2 - 300 mg mangaansulfaat
per 1 grond
0 -geen mangaansulfaat
1-150 mg mangaansulfaat
per 1 grond
2 - 300 mg mangaansulfaat
per 1 grond

Het ras Proeftuins Blackpool is hiervoor gebruikt.
Na een goede groei in het beginstadium is ruim
een maand na het uitplanten tijdelijk stilstand in
de groei opgetreden. Gelijktijdig werden de eerste
overmaatverschijnselen waargenomen : afsterven
van het bladmoes bij de oudste bladeren vanuit de
nerven. Niet alleen bij een voorraadbemesting van
300 mg mangaansulfaat/1 grond maar ook bij 150
mg waren de overmaatverschijnselen duidelijk
zichtbaar. In de tabel op pag. 56 zijn de gemiddelde kropgewichten weergegeven in g per krop :
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Factoren
Grondontsmetting
Grondmengsel
Voorraadbemesting
Overbemesting

0

1

2

58
63
73
65

68
63
62

54

<53

61

Zoals blijkt, zijn vooral de grondontsmetting en
de voorraadbemesting op het kropgewicht van invloed geweest. Naast deze invloed der hoofdfactoren, kwamen er ook belangrijke interacties voor.

werking die grondontsmetting met zich mede
brengt, is er een proef opgezet waarin enkele
stikstofgiften worden vergeleken bij verschillende
wijzen van grondontsmetting. Deze vergelijking
vond plaats op drie verschillende grondsoorten.
De proef werd uitgevoerd in betonnen bakken
van ± 125 liter inhoud, terwijl de volgende factoren waren opgenomen :
a.

b.
/'. Tuinturf-bekalkingsproeven bijsla
In het permanente bemestingswarenhuis worden
twee meerjarige tuinturfbekalkingsproeven genomen bij sla. Eén van deze proeven is reeds in 1963
gestart. Deze (A) kreeg toen vier verschillende
behandelingen, te weten : geen turf en geen kalk;
5 m 3 turf per are zonder kalk; 5 m 3 turf per are
en 5 kg koolzure kalk per m 3 en 5 3 turf per are
en 20 kg koolzure kalk per m 3 . De kalk werd
vooraf met de tuinturf vermengd. Voor het uitplanten van de sla kreeg de andere proef (B)
eveneens deze vier behandelingen. Op proefveld A
is de tuinturf niet opnieuw gegeven om ook de
nawerking te bestuderen. De sla was op beide
proefvelden van prima kwaliteit.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van pHwater en het gemiddelde kropgewicht in grammen.
Uit de oogstgegevens blijkt dat de verschillen zeer
gering zijn. Opvallend is echter dat de objecten
zonder turf en zonder kalk op beide proefvelden
de hoogste opbrengst gaven. Beide proeven worden voortgezet.
/. Grondontsmetting

Grondsoort
0 zandgrond
1 kleigrond
2 humeuze kleigrond
Grondontsmetting
0 stomen
1 chloorpicrine
2 geen

c. Stikstofgift
0
2 g zuivere stikstof/bak
1 12 g zuivere stikstof/bak
2 22 g zuivere stikstof/bak
3 32 g zuivere stikstof/bak
Het afgelopen jaar werden sla en tomaten geteeld. Ruim de helft van de stikstof werd voor de
slateelt gegeven, de rest tijdens de tomateteelt.
Gemiddeld genomen over de grondsoorten was
de opbrengst onder invloed van de stikstofbemesting en de grondontsmetting als volgt :
Sla in kg per 100 stuks :
Ontsmetting
Stikstofgift

en bemesting met stikstof

Teneinde een indruk te krijgen van de stikstof-

Bemesting per are
Geen turf en geen kalk
5 m 3 turf/are zonder kalk
5 m 3 turf/are en 5 kg kalk per m 3
5 m 3 turf/are en 20 kg kalk per m 3
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0

1

2

Gem.

0
1
2
3

22,7
23,2
22,6
21,4

23,3
25,2
24,5
23,3

19,4
22,0
22,6
19,7

21,8
23,4
23,2
21,5

Gem.

22,5

24,1

20,9

22,5

Proefveld A

Proefveld B

pH op 20/2

kropgewicht

pH op 4/4

kropgewicht

7,3
7,0
7,1
7,4

216
211
212
212

6,9
6,8
6,9
7,5

208
200
204
204

Dit jaar werden sla en tomaten geteeld. Voor de
slateelt werd 2/?> van de kalkgift toegediend; de
resterende hoeveelheid werd tussen de sla- en tomateteelt gegeven. De resultaten waren als volgt:

Tomaten in kg per plant :
Ontsmetting

Stikstofgift
0

1

2

Gem.

1,6

1,8

1,6
2,6

Sla in kg per 100 stuks .
0
1

2,5

2,6

1,5
2,6

2

2,5

2,5

2,5

2,5

3

2,5

2,3

2,4

2,4

Gem.

2,3

2,3

2,2

2,3

Zowel bij de sla als bij de tomaten lag de opbrengst van stikstoftrap 1 bij de ontsmetting met
chloorpicrine het hoogst. Ook het stomen had effect, maar de verschillen waren minder duidelijk
dan bij de ontsmetting met chloorpicrine

0

1

2
22,9

a.

26,2

15,8

b.

21,3

21,6

c.

19,9

21,7

Tomaten in kg per

a.
b.
c.

22,1

3

22,2

plant :

0

1

2,7

2,6

2,6

2,6

2,5

2,6

2

3

2,7

2,4

2,7

2,6

k. Kalktrappenproej

Teneinde een indruk te krijgen van de meest gewenste pH op verschillende grondsoorten is een
proef opgezet om op vier grondsoorten enkele
kalkgiften te vergelijken.
Deze proef werd uitgevoerd in betonnen bakken
van r t 125 1inhoud, terwijl de volgende factoren
waren opgenomen :
a. Grondsoort
0 oude duinzandgrond
1 diluviale oude bouwlandzandgrond
2 lichte zavelgrond van alluviale
oorsprong
3 jonge zeekleigrond

De lage produktie van de sla op de diluviale zandgrond is te verklaren uit de lage pH van de grond
bij de aanvang van de proef. De beide kalksoorten leverden geen produktieverschil op, maar
wat de kalktrappen aangaat werd de hoogste opbrengst bereikt bij een kalkgift van 90 g zuurbindende bestanddelen per bak. Bij de sla waren de opbrengstverschillen tussen de diverse kalktrappen betrouwbaar; bij de tomaten niet.

5. RELATIE TUSSEN
WATERHUISHOUDING EN
PLANTEVOEDING

b. Kalksoort
0
1
c.

landbouwpoederkalk
kalkmergel

Kalktrappen
0 geen
1
45 g zuurbindende bestanddelen/bak
2 90 g zuurbindende bestanddelen/bak
3 135 g zuurbindende bestanddelen/bak

a. Schadelijkheid van verschillende zouten

Het onderzoek naar de schadelijkheid van verschillende zouten is voortgezet met andijvie en
paprika als proefgewassen. De toegediende zouten waren gips, keukenzout en kalisalpeter. Het
eerstgenoemde zout is in drie hoeveelheden en
de beide andere in één hoeveelheid gegeven. De
resultaten waren als volgt :
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CaS04

Grammolecule

Opbrengst andijvie

Opbrengst paprika

per vak *)

in g per krop

in kg per plant

0

372

1,34

20

358

T

40

343

1,29
1,28

0
1
3

60

348

1,32

NaCl

0
1

0
20

1,39
1,22

KNO3

0
1

0

383
328
374

20

337

1,26

") oppervlakte ± iy2

m2

Zowel bij de paprika als bij de andijvie werd de
opbrengst vooral door keukenzout nadelig beïnvloed; in mindere mate was dit het geval door
kalisalpeter.
Bij andijvie was oogstreductie tengevolge van de
gipstoediening duidelijker dan bij de paprika.
b. Bemesting via de regenleiding

In het onderzoek betreffende bemesting via de regenleiding worden verschillende voedingsoplossingen en diverse concentraties getoetst in samenhang
met de watergift en de voorraadbemesting. De desbetreffende factoren zijn daartoe in een proef opgenomen als volgt :
a. Aard van de voedingsoplossing
0 -N : K2O
=1:1
1 -N : K2O
=1:2
2 -N : K2O :MgO = 1 : 2 : 1
b. Concentratie in het beregeningswater
0 - 1/2 arm. osmotische druk
1 - 1 atm. osmotische druk
2 - 11/2 atm. osmotische druk
c. IVatergijt
0 -normale hoeveelheid
1 - II/2 maal de hoeveelheid bij normaal
gieten
d. Voorraadbemesting
0 - geen
1 - normaal
In 1964 werd sla genomen als voorteek. Deze
werd in december geplant en in maart geoogst en
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1,35

leverde het navolgende kropgewicht in kg per
100 stuks :
Factoren

0

1

2
27,6

a.

26,6

27,4

b.

26,5

c.

27,0

27,9
27,4

d.

25,6

28,8

27,2

—
—

Zoals hieruit blijkt, is alleen de voorraadbemesting belangrijk van invloed geweest op het kropgewicht. De geringe invloed van de overbemesting laat zich verklaren uit de geringe overbemesting die werd gegeven; de sla werd slechts enkele
malen beregend. Na de sla werden tomaten geteeld. De opbrengst in kg per plant was als volgt :
Factoren

0

1

2

a.

4,7

b.

5,0

4,9
5,0

4,9
4,5

c.

4,8

4,8

—

d.

4,8

4,8

•

—

Alleen de concentratie van de overbemesting heeft
de kg-opbrengst beïnvloed. De concentratie van
II/2 atm. was kennelijk te hoog. De kwaliteit van
de vruchten werd duidelijk beïnvloed door de overbemesting, de watergift en de voorraadbemesting,
zoals blijkt uit de nevenstaande tabel, waarin het
percentage wankleurige vruchten is weergegeven.

Naast de invloed van de hoofdfactoren waren in
veel gevallen de interacties tussen de hoofdfactoren belangrijk. Het zou te ver voeren hierop nu
nader in te gaan.

Factoren

0

1

2

a.

6,2
7,7
7,3
7,6

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

6,6
4,8

b.
c.

d.

—
—
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KLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN

Onderzoek naar glasvervuiling
T. Dijkhuizen en W. den Boer

Al enige jaren lang wordt getracht met eenvoudige
hulpmiddelen uit te zoeken in welke mate glasvervuiling optreedt. Op een vijftal plaatsen in
het Westland te weten 's-Gravenzande, De Lier,
Maasland, Naaldwijk en Vlaardingen werden de
in afb. 1 afgebeelde apparaten geplaatst, waarop
aangebracht houders met glas onder verschillende
hellingen in vier windrichtingen. Deze hellingen
zijn 0, 10, 20, 30, 45 en 90 graden. Naar gelang
van de regenval worden de houders met glas 1 à
2 maal per maand verwisseld. De mate van vervuiling wordt met behulp van een lichtmeter nagegaan. Het bleek dat glas langs de kust het sterkst
vervuilde, welk vuil bestaat uit een mengsel van
zoutaanslag en stof. Op open plaatsen in het Westland was de vervuiling zeer gering en behelsde
dit grotendeels stof. Dicht bij woongebieden en
industrieën was de vervuiling vooral in de winter
van belang en bestond dit vuil uit roet en stof.
De windrichting bleek tot nu toe praktisch geen
verband te houden met de mate van vervuiling.
Van veel invloed bleek echter de helling van het
glas te zijn. Wordt lichtverlies bij een horizontale
ligging (0 graden) op 100 gesteld dan is gemiddeld het lichtverlies van alle metingen als volgt :
'elling
0°
10°
20°

60

Lichtverlies

Helling

Lichtverlies

100
73,8
67,2

30°
45°
90°

62,7
59,7
35,1

De bij moderne kassen gebruikelijke glashelling
van 24 à 27 graden betekent dus een belangrijke
verbetering ten aanzien van glasvervuiling vergeleken met de geringe helling van circa 15 graden
bij de ramenwarenhuizen.
Inmiddels is met behulp van een andere meetmethode vastgesteld, dat niet alleen de hoeveelheid
maar ook de samenstelling van het licht belangrijk
wordt gewijzigd door glasvervuiling. De verhoudingen van de verschillende kleuren waaruit „wit"
licht is samengesteld, veranderen daardoor in ongunstige zin. Met name de hoeveelheid blauw licht
vermindert waardoor planten sterker geneigd zijn
tot rekken. Naast dit onderzoek van de glasvervuiling werden proeven gedaan ten aanzien van de
glasreiniging. Er zijn verschillende vormen van
glasvervuiling, maar de meest voorkomende is wel
die door roet en stof. Met deze laatste vorm heeft
het onderzoek zich bezig gehouden.
De glaswasmiddelen zijn onder te verdelen in twee
groepen : Die op basis van fluorverbindingen lossen het bovenlaagje van het glas op, zodat ook het
vuil wordt verwijderd, terwijl de andere groep
middelen het vuil van het glas losweken. Wegens
verschil in reinigingsmethodiek is ook de toepassing anders.
Bij de fluorverbindingen wordt het middel in de
aangegeven dosering gespoten op het glas en na
vijf minuten met een waterstraal verwijderd. Langere inwerking en/of hogere dosering lossen meer
van het glas op. Door dit oplossen ontstaat een

Ajb.

I

lien van de apparaten in gebruik

voor het meten van de matt

zekere verruwing van het glas waardoor een volgende reiniging minder goed verloopt. Een ander
nadeel is de dampwerking van deze middelen,
welke dampen gevaarlijk giftig zijn voor mens en
gewassen. Het is zelfs voorgekomen dat fresia's
op 200 meter afstand door de dampen ernstig
beschadigd werden.
Middelen die het vuil zelf losweken bijv. oxaalzuur, worden in de aangegeven dosering op het
glas gebracht. Dit reinigingsproces vergt geruime
tijd, maar tijdens het losweken mag het middel
niet indrogen. Na ± 3 dagen is het vuil meestal
zozeer losgeweekt, dat het door regen kan worden
verwijderd. Wanneer er geen regen valt kunnen
middel en vuil met een krachtige waterstraal worden afgespoten. Een voordeel van oxaalzuur boven

van glast en uilii/g.

fluormiddelen is dat het glas niet wordt aangetast. Bovendien heeft oxaalzuur geen dampwerking. Ook andere materialen worden in mindere
mate beschadigd dan bij fluorverbindingen.
In enkele proeven is bij vuil glas de reinigende
werking van deze middelen ten opzichte van die
van water nagegaan. Bij elk middel werd de minimumdosering en het dubbele hiervan gebruikt.
Als proefobject werden stukjes vuil glas van 20
x 20 cm gebruikt. Deze waren uit éénruiters gesneden die in de loop der jaren reeds tweemaal met
een fluormiddel waren gereinigd. Voor deze proef
werd op vier plaatsen per ruitje het lichtverlies
gemeten voor en na de behandeling. Bij de fluorverbindingen werd vijf minuten na de bespuiting
met deze middelen en bij oxaalzuur na drie dagen
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het glas met water afgespoten. De uitkomsten van
dit onderzoek zijn af te lezen van afb. 2. Het
opvallendst in deze grafiek is dat het reinigend
effect van alle middelen niet naar verhouding is
van de mate van vervuiling. Of het glas 25 %
lichtverlies vertoont of 12 %, na de behandeling
met een zelfde middel is het even schoon. De
reinigende werking van oxaalzuur blijkt te liggen
tussen die der beide gebruikte fluormiddelen.
Verder blijkt bij toepassing van oxaalzuur de gebruikte concentratie minder invloed op de werking
te hebben dan dit bij fluormiddelen het geval is.
In oriënterende proeven is nog gebleken dat oxaalzuur een goed middel is tegen roestneerslag aan
de binnenkant van het glasdek. Deze roestneerslag komt voor op bedrijven die met ijzerhoudend
water gieten.
Gezien de nadelen die verbonden zijn aan het
gebruik van fluor bevattende middelen, verdient
het aanbeveling om in plaats van deze gebruik te
gaan maken van oxaalzuur voor het schoonmaken
van glas voor 1000 m 2 glas is 5 kg oxaalzuur in
150 liter water nodig.
1. Temperatuurwaarnemingen in het voorjaar
Opnieuw werden in 1964, evenals in alle jaren
sedert 1959, in het Westland en de Kring metingen uitgevoerd in samenwerking met het K.N.M.I.
om de de minimumtemperatuur na te gaan op 10
cm boven de grond. De metingen vonden plaats
tussen 31 maart en 30 mei op negen punten in
het Westland en de Kring onder andere te 's-Gravenzande, Berkel en Bergschenhoek-Bleiswijk. De
voordezen gedane metingen te Leidschendam konden geen doorgang meer vinden, omdat geschikte,
vrijgelegen percelen ontbraken. Om dezelfde reden daalde het aantal meetplaatsen van twaalf tot
negen.
Het aantal nachten met gunstige omstandigheden
voor het optreden van nachtvorst was in 1964 in
de maanden april en mei gering. April was een
sombere maand met een gemiddelde temperatuur
te Naaldwijk die vrijwel normaal was; de gemiddelde minimumtemperatuur was evenwel 0,9° C
boven normaal. Mei was een warme maand met
te Naaldwijk een gemiddelde temperatuur van 1,9°
C boven normaal en een gemiddelde minimum-

temperatuur van 2,0° C boven normaal. Er kwamen weliswaar enige rustige, heldere nachten voor,
doch het algemene temperatuurniveau was zo hoog,
dat van nachtvorst geen sprake kon zijn.
Onderstaande tabel geeft de resultaten van de metingen uit de drie gebieden betreffende de gemiddelde minimumtemperaturen per decade :

Tijdvak

's-Gravenzande

Bleiswijk
Bergschenhoek

Berkel

1-10/4
11-20/4
21-30/4
1-10/5
11-20/5
21-30/5

2,6
7,1
7,6
9,5
8,5
11,2

1,5
7,0
7,1
8,5
7,4
9,9

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

Duidelijk blijkt, dat het gebied rond 's-Gravenzande gemiddeld de hoogste minimumtemperaturen had. Hierop volgt het gebied rond Bergschenhoek-Bleiswijk. In Berkel kwamen gemiddeld de
laagste minimumtemperaturen voor. Onder bepaalde omstandigheden, zoals geheel of vrijwel onbewolkte hemel en matige wind, kwamen soms grote
verschillen voor tussen de diverse meetplaatsen,
met name 's-Gravenzande en Berkel.
Inmiddels zijn deze waarnemingen beëindigd.
Door het K.N.M.I. zullen de waarnemingsresultaten van de jaren waarin deze werden vergaard,
worden verwerkt tot een verslag dat wij hopen op
te nemen in ons volgende jaarverslag.
2. Lichtdoorlatendheid van glas
Voor het meten van de totale hoeveelheid licht,
die door glas wordt doorgelaten, kan een zgn.
lux meter worden gebruikt. Wil men bovendien
een indruk hebben van de kwaliteit van het doorgelaten licht dan moet worden bepaald in welke
mate de delen van het kleurenspectrum, waaruit
het licht is samengesteld, worden doorgelaten. Dit
gebeurt met een spectro fotometer. Van een aantal kleuren is de invloed op de groei en ontwikkeling van planten vrij goed bekend. Teneinde het
aantal metingen te beperken zijn deze verricht aan
het begin in het midden en aan het einde van elk
werkingsgebied.
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De volgende factoren werden onderzocht :
a. Dikte
b. Ouderdom
c. Kleur
d. Hamering
e. Bedekking
a. Dikte
Gemeten werden monsters van resp. 1,05, 2,01,
2,99 en 4,05 mm dikte. Naarmate het glas dunner
is blijkt de doorlatendheid voor ultraviolette straling groter te zijn, hetzelfde geldt voor infrarood.
In de tussenliggende gebieden zijn de verschillen
gering. Of het glas dat voor beglazing van kassen
wordt gebruikt iets dunner of dikker is dan normaal maakt dus, wat de kwaliteit van het licht betreft niet veel verschil.
b. Ouderdom
Glas, dat gedurende ongeveer 40 jaar op een kas
lag, werd na te zijn schoongemaakt met nieuw glas
van gelijke dikte en ongeveer gelijke kleur vergeleken. De doorlatendheid voor ultraviolette straling van het oude glas blijkt aanzienlijk minder te
zijn dan van het nieuwe glas. Dit geldt in mindere
mate voor het gebied violet, blauw en groen. Opmerkelijk is dat in het rode en infrarode gebied de
doorlatendheid van het oude glas juist groter is.
De samenstelling van het licht, wat betreft de
verhouding tussen „blauw" en „rood" wordt door
het oude glas in ongunstige zin gewijzigd. Gevolg
sterkere rekking van de planten.
c. Kleur
De kleur van het snijvlak kan bij glas sterk variëren. Glas met een blauw-groen gekleurd snijvlak
blijkt in het gebied van violet, blauw en groen
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wat meer, maar verder in elk gebied minder straling door te laten dan licht groen glas.
d. Hamering
De verschillen in doorlatendheid tussen resp. sterk
en matig gehamerd glas en vlak glas blijken volgens de met deze methode verkregen meetuitkomsten gering te zijn. Gezocht wordt nog naar een
goede methode de lichtspreiding te meten, omdat
dit naar verwacht wordt, grotendeels de waarde
van het glas voor de tuinbouw bepaalt.
e. Bedekking
Belangrijk zijn de verschillen die de hoeveelheid
en samenstelling van het licht ondergaat wanneer
verschillende typen van glasbedekking als vuil,
roest (binnenzijde) en „krijt" met elkaar worden
vergeleken. Sterk vervuild glas (Rotterdam-Noord)
blijkt in elk gebied zeer veel straling tegen te houden maar verhoudingsgewijs wat meer in gebied
ultraviolet en gebied violet blauw en groen. Roest
als gevolg van ijzerafzetting door gebruik van
ijzerhoudend gietwater in Venlo en omgeving
geeft een ander beeld. Hierbij wordt in het gebied
ultraviolet vrijwel alle en in gebied violet, blauw
en groen een zeer groot deel van de straling tegengehouden. In de volgende gebieden neemt de
doorlatendheid vrij sterk toe. In tegenstelling met
eerstgenoemde type van vervuiling verandert hierdoor de samenstelling van het doorgelaten licht
in sterke mate. Door de geringe hoeveelheid ultraviolette en blauwe straling rekken de gewassen en
blijven door verminderde assimilatie in groei achter. „Krijt" tenslotte vermindert de doorlatendheid van het glas op haast ideale wijze nl. in elk
gebied in vrijwel gelijke mate. De samenstelling
van het licht wordt hierdoor praktisch niet gewijzigd.
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TEELTONDERZOEK

Temperaturen bij de teelt van stooktomaten
Th. Strijbosch

Temperatuur heeft grote invloed op de ontwikkeling van een tomateplant. Daarbij geldt als algemene regel dat hoge temperaturen de groeisnelheid bevorderen, terwijl lage temperaturen juist
werken in tegengestelde richting. Temperatuur
staat echter evenmin als andere groeifactoren op
zichzelf. Er bestaat een duidelijke wisselwerking
tussen de belangrijkste groeifactoren licht, temperatuur en (bodem) vochtigheid.
In tabel 1 zijn gegevens van verschillende proeven
opgenomen. Kolom 1 vermeldt de zaaidatum,
kolom 2 het aantal dagen vanaf het zaaien tot de
oogst van de tiende vrucht per plant, en de derde
kolom het aantal dagen tussen de oogst van de
tiende en die van de veertigste vrucht per plant.

Koude teelt kent echter langzamere vruchtvorming
(kolom 3). De oorzaak hiervan in bovenstaand
geval was de omstandigheid dat tijdens de koude
teelt bij wèl voldoende licht de temperatuur nog al
eens te laag is geweest. In het eerste stadium van
het zetten (kolom 2) komt dit niet tot uiting, omdat dit begin grotendeels al bepaald was tijdens
de verwarmde opkweek.
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat wanneer
er voldoende licht is, er ook voldoende warmte
moet zijn om de belichting zoveel mogelijk ten
nutte maken. Omgekeerd is het voor de plant van
weinig nut, als bij een geringe lichtsterkte de tem-

Tabel 1
1
Zaaidatum
10/10
5/11
15/12
28/12

(stook)
(stook)
(stook)
(koud)

2
Tiende vrucht

3
Veertigste
vrucht

185 dagen
178
151 „
141

38 dagen
33
29 „
33 „

Zoals hieruit blijkt, komt een plant eerder tot
vruchtvorming (kolom 2) en verloopt deze sneller
(kolom 3) naarmate er later is gezaaid. Dit ligt
duidelijk aan de betere belichting later in de tijd.
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Afb. 1 Een ruime stand geeft de planten een
maximum aan licht, nodig als een hoge temperatuur
wordt aangehouden.

peratuur extra hoog wordt opgevoerd, aangezien
de plant weinig met warmte kan doen zolang er
niet meer licht komt (afb. 1). Het is zelfs gebleken dat een wanverhouding van weinig licht en
veel warmte kan leiden tot verzwakking van de
plant (afb. 2). Dit geldt niet alleen voor de verhouding van licht en warmte, maar ook voor die
van andere groeifactoren als bodemvochtigheid en
C 0 2 . Dit is ook te zien in bijgaande tabel 2.
Tabel 2
3

2
Tiende
vrucht

Veertigste
vrucht

10/10 (hoge temperatuur
na uitplanten)

181 dagen

48 dagen

10/10 (lage temperatuur
na uitplanten)

192

„

41

„

5/11 (met extra CO2)

174

„

35

„

raSAvftiV

5/11 (zonder extra CO2)

182

„

30

„

Afb. 3 Een typisch zeer vroeg stooktomategewas;
een vrij dunne stengel met kleine trossen.

1
Zaaidatum

Bij beide zaaidata is getracht door het bevorderen
van één groeifactor een vervroeging te bereiken;
in het eerste geval door een hogere temperatuur

Afb. 2 Een wanverhouding tussen licht en
temperatuur leidt tot onvolkomen bloei.

aan te houden, in het andere geval door extra C 0 2
toe te dienen. In beide gevallen werd wel het beoogde doel bereikt (kolom 2), maar leidde de vervroeging tot een relatieve verzwakking van de
plant. Deze verzwakking uit zich in een tragere
vruchtvorming later in de tijd dan bij de niet behandelde planten (kolom 3). Hoewel de vervroeging voor de plant minder gunstige gevolgen
heeft, kunnen de financiële voordelen van de vervroeging wel van dien aard zijn dat de verzwakking van de plant op de koop toe wordt genomen
(afb. 3). Zouden echter dezelfde maatregelen bij
een latere teelt zijn genomen, dan zou dit geen
verzwakking van de plant met zich mee hoeven
te brengen omdat er dan meer licht is en de wanverhouding tussen de groeifactoren minder groot.
De invloed van het zaaitijdstip op het effect van
eenzelfde maatregel komt enigszins tot uitdrukking
in tabel 3. Aangezien de hoge temperatuur alleen
tijdens de opkweek werd aangehouden, was het
effect uiteraard kleiner dan wanneer dit tijdens de
veel langer durende periode na het uitplanten zou
zijn gebeurd. Daarbij is opmerkelijk dat bij deze
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Tabel 3
1
Zaaidatum
5/11
5/11
15/12
15/12

(hoge opkweektemp.)
(lage opkweektemp.)
(hoge opkweektemp.)
(lage opkweektemp.)

2
Tiende
vrucht

Veertigste
vrucht

3

176 dagen
179 „
150 „
151 „

33 dagen
33 „
27 „
30 „

korter durende ingreep geen verzwakking van de
plant meer voorkomt. Tenslotte blijkt dat het
effect van de hoge opkweektemperatuur op het begin van de zetting (kolom 2) afneemt naarmate de
teelt later in het seizoen valt, omdat dan over de
gehele lijn de groeifactoren beter zijn en het bevorderen van één groeifactor maar weinig verbetering van de algehele groeiomstandigheden bewerkstelligt.
De vele proeven hebben tot de volgende conclusies
geleid:
I. Vervroeging van de oogst bij de stooktomateteelt kan worden bereikt door één groeifactor
bijv. de temperatuur op te voeren.
II. Een op deze wijze bereikte vervroeging heeft

in de meeste gevallen een verzwakking van de
plant tot gevolg, hetgeen zich voordoet in een
later stadium van de teelt. Deze verzwakking
is erger naarmate de andere groeifactoren
(vooral licht) ongunstiger zijn, de temperatuur hoger wordt opgevoerd of/en de periode
van hoge temperatuur langer duurt.
III. Het vervroegende zowel als het verzwakkende
effect van de temperatuurverhoging neemt af
naarmate deze later in de tijd valt, als alle
groeiomstandigheden van nature gunstiger
zijn (afb. 4 ) .
Hoewel hierover geen cijfers ter beschikking staan,
is bekend dat ook het vochtgehalte van de grond
van invloed is op het effect van hoge temperaturen. Droge grond vergroot het effect van een
hoge temperatuur (vervroeging en verzwakking),
terwijl naarmate de grond meer vocht bevat dit
effect kleiner is.
Hieronder volgt een globaal advies voor temperaturen zoals deze uit genomen proeven als gunstig
naar voren zijn gekomen.
Winterteelt (plantdatum vóór Kerstmis)
Het belangrijkste voor deze teelt is het in stand
houden van een voldoende groei, dat wil zeggen
dat vóór alles de temperatuur aan de hoge kant
moet worden gehouden, zelfs al gaat dit enigszins
ten koste van het model van de plant (rekken).
Opkweektemperatuur: 16° C nacht en 20° C dag;
tijdens zacht weer (november) veel luchten. Na het
uitplanten 16° C nacht en 21° C dag tot de planten goed aan de groei zijn, hetgeen tien tot veertien dagen kan betekenen. Daarna temperaturen
van 15° C nacht en 20° C dag, terwijl bij zonnig
weer de dagtemperatuur tot 23° C mag oplopen.
Bij zeer donker, windstil weer in deze periode is
het aan te raden flink te luchten, zonder daarbij
de instelling van de verwarming (15° C - 20° C)
te veranderen.
Is de zetting goed op gang gekomen, zodat deze
regelmatig optreedt, dan kan de temperatuur hoger

Afb. 4 Een dergelijk flinke produktie van tomaten
aan de onderste trossen is eerst later in het jaar
mogelijk.
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worden ingesteld, ni. op 16° à 17° C nacht en
21° C dag. Mocht bij zeer koud weer de temperatuur 's nachts te ver dalen, dan kan dit worden
opgevangen door de dagtemperatuur ook te handhaven voor een gedeelte van de nacht, bijv.
's avonds, zodat de periode met lage nachttemperatuur korter wordt.
Januariplanting
Opkweektemperatuur gedurende de eerste veertien
dagen na het spreiden van de kiemlobben 16° à
17 °C nacht en 20° C dag. Daarna 15° C nacht,
20° C dag of bij ongunstig, donker weer 14° C
nacht en 18° C dag. Het gevaar voor groeivertraging is bij deze teelt minder groot dan bij de
winterteelt en de iets lagere temperatuur bevordert
de trosontwikkeling. Na het uitplanten gedurende
enkele dagen een temperatuur van 16° à 17° C
nacht en 21° C dag. Zijn de planten „aangeslagen"

(4 à 5 dagen na uitplanten), dan de temperatuur
instellen op 15° C nacht en 20° à 21° C dag.
Zodra bij deze teelt de eerste zetting begint, de
temperatuur verhogen tot 16° à 1 7 ° C nacht en
21° à 2 3 ° C dag. Tegen het rijpen van de eerste
vruchten de nachttemperatuur met 1° à 2° C verlagen.
Februariplantingen latere teelten
Reeds enkele dagen na het spreiden van de kiemlobben een nachttemperatuur van 14° à 15° C en
18° à 20° C bij dag. Deze temperatuur kan tijdens
de kweek geleidelijk worden opgevoerd, zodat
tegen het uitplanten 16° à 17° C 's nachts en
21° C overdag is bereikt. Laatstgenoemde temperaturen kunnen nâ het uitplanten ongewijzigd
worden gehandhaafd.
Voor de koude teelt is het raadzaam de temperatuur tijdens de gehele opkweekperiode aan de lage
kant te houden.
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Invloed van snoeien klimaat op vroegheid
enproduktie bijkomkommer
W. P. van Winden en A. P. van der Hoeven

Bij de teelt van komkommers spelen snoei en
klimaat een Zeer grote rol. Ernstige afwijkingen op
één van deze punten kan zowel een verlating van
de oogst als een vermindering van de totaalproduktie tot gevolg hebben.
De voornaamste klimaatsfactoren van belang voor
de teelt zijn: de daglengte, de lichtintensiteit, de
luchtvochtigheid, de luchttemperatuur en de temperatuur van de verwarmingsbuizen.
Bij de snoei zijn zowel het klimaat als de groeikracht der planten van invloed op de te verrichten
snoeihandelingen. Zo zal de snoei over het algemeen minder ingrijpend behoeven te zijn in verwarmde dan in koude kassen. En bij een winterteelt van komkommers behoeft weer minder gesnoeid te worden dan bij een normale stookteelt.
Invloed van de daglengte

Naarmate de dagen korter zijn, zal een komkommerplant meer vruchtbeginsels vormen, maar een
zwakkere groei vertonen dan bij langere dagen. Bij
een teelt van in november uitgezette planten (zie
afb. 1 winterteelt) is het aantal vruchtbeginsels
meestal uitermate groot, maar de groei van het
gewas gewoonlijk erg schraal. De toch al beperkte
vorming van zijscheuten blijft in een bepaalde tijd
soms geheel achterwege. Ondanks het zeer grote
aantal vruchtbeginsels, aanvankelijk aan de plant
gevormd, groeien er toch maar enkele uit tot een
oogstbaar produkt. De reden hiervan is de zwakke
groei van de plant. Het assimilerend oppervlak is

maar klein, terwijl ook de assimilatie per eenheid
bladoppervlakte gedurende de korte winterdagen
vrij gering is. Onder deze omstandigheden is de
vruchtbaarheid van de planten zeer groot tegen
een produktiviteit die maar gering is.
Door de zeer zwakke groei van het gewas behoeft
hier slechts uitermate weinig gesnoeid te worden.
Bij een teelt die aanvangt in de zomer (zie afb. 2,
zwaar gewas, juni-augustus) is het aantal vruchtbeginsels belangrijk kleiner dan bij de winterteelt.
De groei van het gewas zal, onder overigens gelijke bodemomstandigheden, veel krachtiger zijn.
Neemt de daglengte toe, dan wordt de vruchtbaarheid van de plant dus minder, maar de produktiecapaciteit groter. Om deze ook werkelijk om te
zetten in een grotere produktie, zal er, een goede
klimaatsbeheersing verondersteld, ook een belangrijk ingrijpender snoei moeten plaats vinden dan
bij een teelt in de winter. Door een juiste snoei
zal de vegetatieve ontwikkeling wat moeten worden afgeremd en de vruchtontwikkeling moeten
worden bevorderd.
Lichtintensiteit

De lichtintensiteit oefent eveneens invloed uit op
groei en produktie. Hoe intensiever het licht, hoe
steviger het gewas en hoe gemakkelijker de jonge
vruchtjes tot ontwikkeling zullen komen. Met uitzondering van de opkweek van de planten, is men
op dit punt geheel afhankelijk van het weer. De
enige invloed die hierop uitgeoefend kan worden,
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bestaat in de zorg voor schoon glas en moderne
kassen. Bij een grotere lichtintensiteit mag de snoei
weer minder ingrijpend zijn dan bij een lagere.
Luchtvochtigheid
De luchtvochtigheid oefent grote invloed uit op de
verdamping door de plant. Hoe hoger de luchtvochtigheid hoe lager de verdamping. Is de verdamping te zeer beperkt, dan zal een welig en
waterrijk gewas ontstaan, waarbij de vruchtontwikkeling meestal veel te wensen over zal laten. Ruimer
luchten, minder keren gieten en harder stoken zijn
hierbij maatregelen die het klimaat gunstig kunnen
beïnvloeden. Het zal in dergelijke gevallen nut
hebben bij de snoei wat extra ruimte in het gewas
te maken, omdat hierdoor zowel de belichting als
de luchtcirculatie wordt bevorderd, welke beide
factoren de verdamping in de hand werken.
Bij een te lage luchtvochtigheid zal de verdamping
te sterk zijn. De kleur van het gewas wordt dan
erg donker en de scheutontwikkeling belangrijk
minder. De vruchtjes zullen vaak wel iets gemakkelijker door de bloei heenkomen, maar daarna
veelal krom trekken of in ernstige mate stekpunten
gaan vertonen. Minder luchten en meer gieten of
broezen is hier noodzakelijk. De snoei moet onder
zulke omstandigheden erg beperkt blijven, omdat
Afb. 1 De groei van de
winterkomkommers
is vrij zwak.

Afb. 2 In de zomer
is de groei veel krachtiger.
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Afb. 3 Bij een
ingrijpende snoei
worden de
groeïpunten groot
ingenomen.

anders de toch al zwakke groei nog meer afgeremd
zou worden.
Luchttemperatuur

Door een juiste regeling van de luchttemperatuur
kan de groei van het gewas sterk worden beïnvloed,
want naarmate ze hoger wordt opgevoerd zal de
gewasontwikkeling meer worden beperkt. Een te
hoge temperatuur nl. leidt tot een te spichtig en te
schraal gewas, waarnaast het aantal vruchtbeginsels
afneemt. Het uitgroeien van de aanwezige vruchtbeginsels wordt door hogere temperaturen echter
versneld. Wordt de temperatuur relatief laag gehouden, dan is de gewasontwikkeling zwaarder en
neemt de vruchtbaarheid toe. De vruchten groeien
echter moeilijker en trager uit. Door een juiste
regeling van de temperatuur kan een gunstig evenwicht tussen groei en vruchtbaarheid worden
bereikt. De snoei zal bij een hogere temperatuur
dus minder ingrijpend behoeven te zijn dan bij
een lagere.
Buistemperatuur
Hoewel de luchttemperatuur voor een belangrijk
deel afhankelijk is van de temperatuur van de verwarmingsbuizen, kan toch van de buistemperatuur
een invloed uitgaan die niet rechtstreeks met de
luchttemperatuur verband houdt. Dit laatste geldt
wanneer de luchttemperatuur tengevolge van de
vrij hoge buitentemperatuur van nature al hoog
genoeg is voor de groei van het gewas. Als in
dergelijke gevallen wordt gestookt (bij voorkeur

met open ramen), zal de verdamping door de plant
belangrijk toenemen ten gevolge van de uitstraling
van de buizen. Dan wordt dus niet gestookt om de
luchttemperatuur te verhogen, maar om de verdamping te bevorderen. Een steviger en beter uit-

Ajb. 4 In een ouder gewas moeten de groeipunten
klein worden ingenomen.
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groeien van de vruchtbeginsels kan hierdoor worden bewerkstelligd.
Door een zo juist mogelijke regeling van diverse
klimaatsfactoren kan de groei van het gewas dus
worden beïnvloed. Een lage buitentemperatuur, een
hoge luchtvochtigheid, lange dagen en een lage
temperatuur van de verwarmingsbuizen hebben een
zware ontwikkeling van het gewas tot gevolg. Hoge
buistemperaturen, een lage luchtvochtigheid en
korte dagen beperken de gewasontwikkeling.
Onder een ingrijpende snoei wordt verstaan, die
waarbij de groeipunten groot worden weggenomen
(zie afb. 3). Dit kan namelijk gewenst zijn in een
jong gewas dat een zware groei vertoont, om op
die wijze de vegetatieve ontwikkeling wat af te
remmen en de vruchtontwikkeling te bevorderen.
Bij een minder ingrijpende snoei worden de groeipunten kleiner weggenomen. Dit laatste kan het
geval zijn wanneer de groei van de planten tamelijk
zwak is. Ook naarmate de planten ouder worden
is het nodig om over te gaan op een minder ingrijpende snoeiwijze (zie afb. 4 ) .

band met het doorknikken van de planten. Het
doorknippen van de eigen wortel slaagde goed
ondanks het scherpe weer. De tomaten geënt op
de Fj's van Lyc. esculentum x Lyc. hirsutum en
van Lyc. esculentum (knolresistent ras) x Lyc.
hirsutum gaven een iets betere gewasontwikkeling
vergeleken bij de tomaten geënt op de ¥1 van Lyc.
esculentum x Lyc. pimpinellifolium en de ongeënte
tomaten. De ontwikkeling van de tomaten geënt
op Moneymaker verliep slecht.
De hoogste produktie (tabel 1) werd verkregen
bij object 4, terwijl de produktie bij object Moneymaker geënt op Moneymaker het laagst was.
Tabel 1
Object

Aantal
vruchten

kg

1.
2.
3.
4.
5.

3937
3757
3230
4005
4069

225
202
160
265
233

1. TEELTWIJZE V A N TOMATEN
a. Tomaten geënt op verschillende onderstammen
Deze proef werd opgezet om na te gaan hoe de
ontwikkeling is van tomaat op deze onderstammen
en in hoeverre deze laatste resistent zijn tegen
kurkwortel en wortelknobbelaaltjes. De proef omvatte de navolgende objecten:
1. Moneymaker geënt op de Fj van Lycopersicum
esculentum x Lycopersicum hirsutum;
2. Moneymaker geënt op de F1 van Lycopersicum
esculentum x Lycopersicum pimpinellifolium;
3. Moneymaker geënt op Moneymaker;
4. Moneymaker geënt op de F : van Lycopersicum
esculentum (knolresistent ras) x Lycopersicum
hirsutum;
5. Ongeënt.
De geënte en ongeënte planten werden de 17e april
in de proefkappen uitgepoot. De grond was matig
besmet met kurkwortel en wortelknobbelaaltjes.
Het verwijderen van de eigen wortel gebeurde
nadat de planten waren aangebonden, dit in ver-
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Bij het beëindigen van de teelt werden de wortels
beoordeeld op aantasting door kurkwortel en wortelknobbelaaltjes (tabel 2). De F, van Lyc. esculentum (knolresistent ras) x Lyc. hirsutum had
een zeer goede resistentie tegen wortelknobbelaaltjes en kurkwortel, terwijl de Fj van Lyc. esculentum x Lyc. hirsutum alléén goede kurkwortelresistentie bezat. De F1 van Lyc. esculentum x Lyc.
pimpinellifolium was niet kurkwortel- en wortelknobbelresistent.
b. Entproeven met Solanaceeën
Het onderzoek om na te gaan welke entcombinaties
mogelijk zijn binnen de familie der Solanaceeën
en betreffende het vergroeien tussen ent en onderstam waar dit verband houdt met de systematische
indeling van deze familie, werd in 1964 voortgezet.
De proef werd opgezet met een dertigtal Solanaceeën als onderstammen, terwijl als enten dit jaar
tomaat, aubergine, Spaanse peper, paprika en Solanum capsicastrum werden gebruikt. Van elke ent-

Tabel 2
Gemiddelde wortelknobbelaaltjes- en kurkwortelaantasting per plant

Kurkwortel

Moneymaker geënt op Lyc. esculentum x Lyc. hirsutum
Moneymaker geënt op Lyc. esculentum x Lyc. pimpinellifolium
Moneymaker geënt op Moneymaker
Moneymaker geënt op Lyc. esculentum (knolresistent ras)
x Lyc. hirsutum
Ongeënt

combinatie werden 10 planten behandeld volgens
de spleetentmethode, waarvan er 5 in een koude
kas werden uitgepoot. De ontwikkeling van de
entingen werden regelmatig beoordeeld.
Zeer vele van de geënte paprika's en Spaanse pepers
stierven vroegtijdig af, terwijl de vergroeiing van
ent en onderstam slecht verliep. De ontwikkeling
van tomaat geënt op Solanum panduraeforme en
Solanum auriculatum vorderde zeer goed. Op de
overige Solanaceeën groeide tomaat van matig tot
zeer slecht.
Een goede groei werd bereikt bij aubergines geënt
op Solanum heterodoxum, Solanum atropurpureum,
Solanum incanum en Solanum robustum.
Terwijl Solanum capsicastrum geënt op Solanum
atropurpureum een zeer goede gewasontwikkeling
vertoonde, gaven de overige Solanaceeën een
matige tot zeer slechte ontwikkeling te zien.
c. Belichting,
COi-toediening
en temperatuur bij tomaten

Bij deze proef is behalve op totaalproduktie vooral
gelet op vroegheid. Om deze in een cijfer te kunnen uitdrukken is gebruik gemaakt van het voor
tomaten kenmerkende prijsverloop. In het eerste
begin van de dogstperiode (eind maart) bedraagt
de prijs ongeveer vier gulden per kilo. Direct hierop treedt een sterke en constante daling in, die in
de maand augustus het laagste punt bereikte van
veertig cent per kilo. Dit over jaren weerkerende
prijsverloop maakt het zelfs mogelijk de vroegheid
af te leiden uit de gemiddelde kilogramprijs over
de gehele oogstperiode. Immers, naarmate de oogst
vroeger valt, zal per kilogram een hogere prijs
worden gehaald. Zo is voor onderstaande proef

±0
7,7
7,7

±0
8

Wortelknobbelaaltjes
7,25
6
5,6
0
4,8

de vroegheid berekend aan de hand van het gemiddelde prijsverloop over de jaren 1956 t / m
1961.
De proef bestond uit verschillende behandelingen
van opkweek en die na het uitplanten, welke alle
werden toegepast op de rassen Glorie en Moneymaker.
De zaaidatum was 5 november, behalve van de belichte planten, die 18 november werden gezaaid.
Alle werden uitgeplant op 7 januari en de waarnemingen werden beëindigd op 15 juni.
Opkweekbehandelingen

I. Temperatuur
De opkweek was gesplitst in twee temperatuurbehandelingen, namelijk
Hoog: nacht 16° dag 20° C
Laag: nacht 14° dag 18° C
De totale produktie per plant op 15 juni bedroeg
voor de hoge temperatuurbehandeling 2,22 kilogram en voor de lage temperatuurbehandeling 2,17
kilogram. Hieruit blijkt dat de totale kilogramproduktie maar in geringe mate is beïnvloed door
deze temperatuurbehandelingen tijdens de opkweekperiode. Belangrijk groter is hun invloed
geweest op de vroegheid zoals deze tot uitdrukking
komt in de gemiddelde kilogramprijs.
Hoge opkweektemperatuurbehandeling
ƒ 1,95 per kg.
Lage opkweektemperatuurbehandeling
ƒ 1,87 per kg.
Dit verschil van 8 cent per kilo in het voordeel van
de hoge temperatuurbehandeling is uitsluitend veroorzaakt door de vervroeging van de produktie

75

en met name door de snellere vruchtvorming in de
beginperiode en de dermate vervroegde oogst.
II. Belichting
Tijdens de opkweek zijn van alle behandelingen de
planten voor de helft belicht met menglichtlampen
van een aanvankelijk geïnstalleerd vermogen van
200 W per m2, geleidelijk minderend tot 80 W
per m-. Door omstandigheden moest de belichtingsduur worden beperkt tot negen uur per dag
(van 8 tot 17 uur).
Het al of niet belicht zijn van de planten is niet
tot uitdrukking gekomen in een grotere kilogramproduktie of in vervroeging. De beperking van de
belichtingsduur heeft hier ongetwijfeld een rol gespeeld. De vrijwel gelijke resultaten van beide behandelingen houden wèl in, dat door de belichting
de achterstand van de belichte planten (dertien
dagen later gezaaid) volledig kon worden ingelopen.
III. CO.ytoediening
Vanaf het spreiden der speenblaadjes is bij de helft
van alle behandelingen CO., toegediend tot een
gehalte van 0,15 % van zonsopgang tot zonsondergang. Er is zuivere CO, uit cilinders gebruikt. De
totale opbrengst bedroeg met extra C 0 2 2,23 kg
per plant en zonder extra C 0 2 2,17 kg.
De vroegheid, af te lezen uit de gemiddelde prijs
per kilogram, bedroeg met extra C 0 2 ƒ 1,93 per
kilogram en zonder extra CO., ƒ 1,89 per kg.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de gunstige
invloed van C 0 2 alleen tot uiting is gekomen in de
belichte groepen. In de niet belichte groepen is
tussen de groepen met en zonder C 0 2 géén verschil gevonden. Dit onderdeel van de proef zal
worden herhaald, omdat de betrekkelijk geringe
verschillen geen duidelijke conclusies rechtvaardigen over het effect van CO,-toediening bij de
opkweek.
Teeltbehandelingen
Na het uitplanten zijn twee temperatuurbehandelingen toegepast.
Hoog: nacht 17° dag 23° C
Laag: nacht 15° dag 21° C.
Beide behandelingen kwamen voor in de afdelingen met en zonder extra C 0 2 .
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Hoog

Hoog

Laag

—co2 +co2 —co2 +co.
Totaal kg-opbrengst
per plant
2,05
Gemiddelde
kg-prijs
ƒ1,83

2,23

2,25

2,27

ƒ2,05

ƒ1,79

ƒ1,97

Ook hier is het verschil in totale kilogramopbrengst
per plant gering. De vervroeging blijkt echter niet
onbetekenend door de temperatuur en in sterke
mate door de C0 2 -toediening te worden beïnvloed.
Hoge temperatuur zonder CO, leverde 4 cent per
kg meer op dan dit laatste bij lage temperatuur.
C0 2 -behandeling liet hier een verschil zien van
8 cent per kg. Bij hoge temperatuurbehandeling
had C0 2 -toediening een hogere prijs van 22 cent
tot gevolg, terwijl dit bij lage temperatuurbehandeling 18 cent bedroeg.
Rassen

De beide rassen reageerden vrijwel eender op de
verschillende behandelingen. Wel deden zich de
bekende kenmerkende verschillen voor tussen
Glorie en Moneymaker: Glorie geeft een hogere
totaalproduktie, terwijl Moneymaker gemakkelijker
en daardoor vroeger vrucht vormt. Deze laatste
eigenschap kwam in 1964 wel zeer sterk naar
voren, omdat de omstandigheden voor bloem- en
vruchtvorming zeer ongunstig waren, hetgeen nadeliger inwerkte op het ras Glorie dan op Moneymaker.
Glorie Moneymaker
Totaalproduktie in kg
per plant
2,34
2,05
Gemiddelde prijs per kg

ƒ 1,89

ƒ 1,93

2. TEELTWIJZE V A N KOMKOMMER
a. Komkommers op strobalen
Bij een koude teelt van komkommers op strobalen
werden de volgende behandelingen in drievoud
aangebracht:
1. 500 gram bloedmeel per strobaal; een regel
potgrond over de gehele lengte van de strobaal.
2. 500 gram kalkammonsalpeter per strobaal;
grond in grote balatumpotten (tompotten).
3. 500 gram kalkammonsalpeter per strobaal; potgrond rondom de potkluit.

4. 500 gram kalkammonsalpeter per strobaal; een
regel potgrond over de gehele lengte van de
strobaal.
Bij alle behandelingen werd tevens 35 gram superfosfaat en 35 gram kalisalpeter per strobaal gegeven.
De komkommers (ras Sporu) gezaaid op 16 maart,
werden op 14 april uitgeplant. De temperatuur in
de strobalen was op het moment van uitplanten
voldoende hoog. Na het uitplanten ondervonden
de planten hinder van de lage dag- en vooral van
de lage nachttemperaturen.
Bij alle behandelingen vertoonden de planten aanvankelijk verschijnselen van stikstofgebrek. Door
herhaaldelijk water geven was waarschijnlijk te veel
stikstof uitgespoeld.
Bij de planten in tompotten kwam dit gebreksverschijnsel in ergere mate voor dan elders. De
planten waarbij met bloedmeel was gemest, vertoonden een betere kleur dan die bemest met kalkammonsalpeter.
Bij een regel potgrond over de strobalen was de
stand van het gewas in het begin iets beter dan
waar potgrond rondom de potkluit was aangebracht.
Bij alle behandelingen werd tijdens de groeiperiode
vóór de oogst tweemaal met stikstof bijgemest. In
het latere groeistadium kwamen geen groei- en
kleurverschillen van betekenis voor.
De opbrengsten waren als volgt:

De opbrengst bracht tot uitdrukking dat behandeling 2 minder resultaat opleverde dan de overige.
De behandelingen 3 en 4 gaven de hoogste opbrengst.
Er is geen aanwijsbare oorzaak voor het feit dat
behandeling 4 meer stekvruchten gaf dan de
andere.
b. Verwijdering van de onderstamscheut
bij geënte komkommers in verschillendestadia
In samenwerking met dr. De Stigter van het C.P.O.
te Wageningen is bij geënte komkommers (ras
Sporu, onderstam C. ficifolia) een proef opgezet
betreffende het verwijderen van de onderstamscheut in onderscheiden stadia. Dit in verband met
het al of niet optreden van entchlorose. De diverse
wijzen van verwijdering waren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Op het moment van uitplanten;
Drie à vier weken nâ het uitplanten;
Zeven weken na het uitplanten;
Onderstamscheut toppen op 6 bladeren;
Wel verwijderen maar vervanging toepassen;
Ongeënt.

Het uitplanten in het warenhuis van de geënte
komkommers (waarvan de eigen wortel was doorgesneden), gebeurde op 14 mei. De onderstamscheuten werden regelmatig gesnoeid en de komkommers gecontroleerd op doorwortelen. Bij het
object onderstamscheuten na 7 weken verwijderen,

Opbrengst in stuks:
Behandeling
t/m 30 juni

t/m 1 augustus

t/m 31 augustus

1
2
3
4

a1)
400
341
411
419

stek
20
21
17
43

a
783
714
812
789

stek
63
60
72
98

a
951
896
1004
1002

stek
95
91
115
142

totaal

1571

101

3098

293

3853

443

*) Zie ook „Rassenvergelijking bij een koude teelt van komkommers.'
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stierven 50 % van de planten af na de behandeling. De ontwikkeling van de plant werd waarschijnlijk ernstig verstoord door het verwijderen
van de onderstamscheut in zo'n laat stadium. Er
was geen verschil in gewasontwikkeling en produktie te constateren en tijdens de teelt deed zich
geen entchlorose voor. Het effect van de onderscheiden behandelingen op het optreden van entchlorose kon dus in deze proef niet worden nagegaan.

7. Achtereenvolgens aan de hoofdstengel 5 zijscheuten aanhouden en 4 zijscheuten in een
jong stadium verwijderen;

c. Snoeiwijzen bij de teelt in de herfst

De groei van de planten was in het begin erg
traag, terwijl de stand plaatselijk te donker was.
Dit werd veroorzaakt door een te hoge bodemconcentratie. Pas op 7 september kon de verwarming worden aangemaakt; in dit geval niet bezwaarlijk dank zij het vrij stevige en donkere gewas. De geënte planten (2) bleven aanvankelijk
sterk achter in groei. Bij de behandelingen 3 en 4
(drie-stengelsysteem) werden de bovenste 3 zijscheuten aan elke hoofdrank aangehouden.

8. Herhaling van behandeling 1.
Deze behandelingen werden in tweevoud toegepast
in een kas met extra C 0 2 en in een zonder extra
C 0 2 . De komkommers werden op 15 juli gezaaid
en op 6 augustus uitgeplant.

In een herfstteelt werden bij het ras Sporu de volgende behandelingen uitgevoerd:
1. Normale behandeling;
2. Normale behandeling, maar dan met geënte
planten;
3. Drie-stengelsysteem;
4. Drie-stengelsysteem met toppen van de hoofdstengel op 1,40 m en op 2,00 m hoogte;
5. Normale behandeling, met toppen bij de draad;
daarna niet meer snoeien;
6. De zijscheuten aan de hoofdstengel om en om
in een jong stadium verwijderen;

Tot 1 november zijn opbrengstgegevens verzameld;
na deze datum vielen er plaatselijk veel planten
weg. De opbrengsten in stuks tot die datum waren
als volgt:

1

2

3

4

5

6

7

8

Som

— COa
+ CO2

216
183

146
168

178
204

188
244

210
233

219
226

213
218

208
262

1578
1738

Som

399

314

382

432

443

445

431

470

3316

Gemiddeld
perplant

9,1

7,1

8,7

9,8

10,1

10,1

9,8

10,7

9,4

Behandeling

Behandeling 2 (geënte planten) gaf minder vruchten dan de overige behandelingen. De verschillen
tussen de overige behandelingen zijn niet betrouwbaar, evenmin het verschil tussen + en — C 0 2 .
Variaties in de voedingstoestand van de grond
hebben soms belangrijke verschillen tussen herhalingen van één behandeling veroorzaakt. Wel
kan uit de opbrengstcijfers worden geconcludeerd,
dat eenvoudige snoeibehandelingen als 5, 6 en 7
de opbrengst eerder gunstig dan nadelig beïnvloeden.
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d. Vergelijking van twee snoeimethoden
Bij de proef „Belichting en koolzuurgas bij voorjaarskomkommers" (zie pag. 93) werd de helft
van de planten volgens het drie-stengelsysteem gesnoeid, de andere helft op normale wijze.
Na twee weken was de opbrengst per plant bij het
drie-stengelsysteem l/2 vrucht meer dan bij de normale snoeiwijze. Na vier weken was het beeld
gewijzigd in het voordeel van de normale snoeiwijze, zodat aan het eind van de oogst het gunstige

verschil 3V2 v r u c h t per plant was. Opgemerkt moet
worden, dat dit resultaat, in komkommerkasjes verkregen, afwijkt van de algemene ervaring, dat het
drie-stengelsysteem in warenhuizen een hogere
produktie geeft dan de normale snoei.

teelt langs de grond gaf verreweg het kleinste aantal vruchten. De gecombineerde teelt gaf in totaal
iets minder vruchten dan de teelt aan touwtjes,
maar het grootste aantal vruchten van de grove
sorteringen.

3. TEELTWIJZE V A N

c. Invloed van temperatuur en licht
op de ontwikkeling van paprika

OVERIGE VRUCHTGEWASSEN
a. Enting van meloenen op Benincasa cerifera
Ook dit jaar werden op enkele bedrijven, waar
men te kampen had gehad met vroegtijdig afsterven, meloenen uitgezet, die geënt waren op Benincasa cerifera.
De onderstammen werden 26 maart gezaaid en de
meloenen, ras Enkele Net, vijf dagen later. Benincasa cerifera kiemde zeer slecht en onregelmatig.
Op 23 april werden de planten geënt. De eigen
wortel werd voor het uitplanten van de meloenen
verwijderd.
De 6 de mei werden in het warenhuis van de heer
Koornneef te Maasland de geënte planten uitgepoot en wel 80 Oranje Ananas en 50 Enkele
Net, alle geënt op Benincasa cerifera. Op 25 mei
werd Enkele Net op Benincasa cerifera in een
platglasrij uitgepoot bij de heer Van der Lugt te
De Lier.
De gewasontwikkeling van de Oranje Ananas en
Enkele Net was beter dan de ongeënte meloenen.
Bij de heer v. d. Lugt waren de geënte planten
veel beter dan de ongeënte meloenen. In beide
gevallen hebben de geënte planten goed voldaan.
b. Ogenmeloen aan touwtjes en op de grond
Evenals in 1963 werd dit jaar de teelt van ogenmeloen aan touwtjes vergeleken met een teelt langs
de grond. Bovendien werd een combinatie van deze
twee systemen toegepast, waarbij één rank omhoog
geleid werd en vier ranken op de grond werden
aangehouden.
Uit deze proef bleek, dat de planten uitsluitend
aan touwtjes geteeld, wel de vroegste produktie en
in totaal ook het grootste aantal vruchten gaven,
maar geen sortering die bijzonder grof was. De

In 1964 werd niet alleen de invloed nagegaan van
de temperatuur na het uitplanten van paprika, zoals
in vorige jaren was gebeurd, maar ook de invloed
van de temperatuur en van de belichting bij de
opkweek.
Er werd gebruik gemaakt van twee rassen, namelijk
Handelsras (v. d. Berg) en een selectie van het
Proefstation, hierna Kruising te noemen. Beide
rassen kregen bij de opkweek de volgende behandelingen:
1. Temperatuur 16° C nacht, 20° C dag
+ belichting
2. Temperatuur 16° C nacht, 20° C dag
— belichting
3. Temperatuur 18° C nacht, 20° C dag
+ belichting
4. Temperatuur 18° C nacht, 20° C dag
— belichting
De belichting geschiedde
( ± 1 5 0 W/m2).

met

ML-lampen

Na het uitplanten werden de volgende temperaturen zoveel mogelijk aangehouden:
I.

16 °C nacht, 22° C dag.

II.

18° C nacht, 24° C dag.

Op 13 november 1963 werd gezaaid en op 28 en
29 januari 1964 geplant. De oogstgegevens staan
in de tabel vermeld en hebben betrekking op 36
planten per behandeling.
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16—22 °C

Opkweekbehandeling I
Oogst
t/m 28 mei
Handelsras
Kruising
t/m 22 september
Handelsras
Kruising

1
Aantal

t/m 28 mei
Handelsras
Kruising
t/m 22 september
Handelsras
Kruising

4

Aantal

kg

Aantal

kg

138
276

11,510
26,410

161
212

13,915
22,835

236
253

20,595
22,930

180
264

15,310
24,820

1235
1397

135,790
155,110

1196
1268

127,225
147,285

1325
1432

144,805
153,670

1145
1260

126,680
142,950

Aantal

kg

Aantal

kg

kg

18—24 °C
1

2

3

4

Aantal

kg

Aantal

kg

Aantal

312
362

28,925
33,790

278
411

27,225
41,740

389
397

36,550
38,160

321
436

29,180
41,045

1288
1499

149,885
169,290

1299
1491

148,625
166,250

1453
1529

163,590
170,760

1387
1615

160,220
174,075

Duidelijk blijkt dat Kruising een hogere produktie
gaf dan Handelsras. Een hoge temperatuur bij de
opkweek gevolgd door een hoge temperatuur na
het planten, leidde tot een hogere produktie; bij
een lagere temperatuur na het planten werden onregelmatige verschillen geconstateerd tussen voorafgaan van hoge en lage temperatuur bij de opkweek. Bij Handelsras had de belichting in het
algemeen een gunstige invloed op de produktie.
Het valt op, dat de belichting bij Kruising bij een
hoge temperatuur na het planten zelfs een lagere
produktie gaf.

4. TEELTWIJZE V A N SLA
a. Invloed van het gieten bij vroegeherfstsla
Op het proefbedrijf te Delft werd in het warenhuis een gietproef opgezet met de rassen Proeftuins Blackpool en Deciso. Het warenhuis bestond
uit drie afdelingen.
De sla werd op 27 augustus gezaaid, verspeend in
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3

kg

Opkweekbehandeling II
Oogst

2

perspot en van 18 tot 22 september uitgeplant,
afdeling 1 op 18 september, afdeling 2 op 21 september en afdeling 3 op 22 september. Tijdens de
groeiperiode na het uitplanten werd bij het water
geven via de regenleiding het volgende onderscheid
gemaakt:
afdeling 1 :
alleen direkt na het uitplanten 8 minuten;
afdeling 2:
in totaal zes keer 8 minuten;
afdeling 3:
in totaal zes keer 15 minuten.
De verschillende uitplantdata kwamen spoedig in
de groei tot uiting. De eventueel hierna ontstane
verschillen door het gieten zijn daarom niet geheel
betrouwbaar.
Bij de oogst op 13 november werden de volgende
gemiddelde kropgewicht in grammen genoteerd:

Afdeling 1
Afdeling 2
Afdeling 3

Deciso

Proeftuins Blackpool

152
151
141

148
134
126

b. Plantafstandenproef bijkoolrabi
In een koude teelt van koolrabi werd een zestal
plantafstanden vergeleken. Op eenzelfde oppervlakte kwamen respectievelijk 315, 252, 210, 202,
168 en 137 planten te staan.
In de tabel op pag. 82 zijn de oogstgegevens opgenomen.
De ruimere plantafstanden geven een groter aantal
Ie soort knollen, maar in totaal een kleiner aantal
veilbare knollen per eenheid van oppervlakte dan
de nauwere plantafstanden.

Deze proef wekte de indruk dat zes keer 15 minuten water geven het gemiddeld kropgewicht verlaagt. De opbrengstgegevens wekten tevens de indruk dat Deciso minder nadeel ondervindt van
meer gieten dan Proeftuins Blackpool.

c. Zaaitijdenproef bij prei
5. TEELTWIJZE V A N
OVERIGE GROENTEGEWASSEN
a. Plantafstandenproef bijbleekselderij
Medewerking werd verleend aan een afstanden- en
rassenproef bij bleekselderij van het Proefstation
voor de Groenteteelt in de Vollegrond te Alkmaar.
Beide proeven werden opgezet op een particulier
bedrijf te Voorschoten.
Bij de afstandenproef werden aangehouden
40 x 40, 40 x 30, 35 x 30 en 30 x 30 cm. Mede
door het mooie droge weer van deze zomer kwamen
geen afwijkingen voor. Uit de proef bleek, dat
naarmate er nauwer was geplant, de struiken
kleiner waren. Bij de nauwste twee afstanden was
het aantal ondermaatse struiken te groot. De tabel
geeft een overzicht van het aantal struiken en het
gewicht per sortering in kg.

Afstand

40x40
40x30
35x30
30x30

Totaal
aantal
struiken
213
282
332
375

Om de juiste zaaidatum vast te stellen voor een zo
vroeg mogelijke oogst van prei, werd op vijf verschillende data gezaaid. Deze waren 15 november,
1 en 15 december, 2 en 15 januari. Gezaaid werd
onder platglas.
Door omstandigheden gingen de planten van de
eerste zaaidatum verloren. De planten van de andere zaaidata waren rond 7 april nog te klein om
te kunnen worden uitgepoot. In verband hiermee
kon pas op 12 en 13 mei worden geplant. Eind juli
werd geoogst. Deze proef leerde dat zaaien in de
winter onder platglas geen zin heeft. Door de lage
temperaturen verlopen kieming en groei te traag.
d. Plantafstandenproef bij spruiten
Om de meest juiste plantafstand te kunnen bepalen ten opzichte van de opbrengst, de tijd van
oogsten en de kwaliteit, werden twee proeven opgezet te 's-Gravenzande. De plantafstanden waren
65 x 60 cm, 65 x 45 cm en 65 x 30 cm. Bij elke
afstand werd de helft van de planten getopt voor

Sortering en gewicht
> 1500 gram

1000—15000 gram

500—1000 gram

< 500 gram

Aantal

Gewicht

Aantal

Gewicht

Aantal

Gewicht

Aantal

Gewicht

17
4
0
0

27,0
6,0

156
143
99
59

184,5
160,1
111,7
69,5

39
130
208
275

35,4
112,5
175,2
221,0

1
5
25
41

Niet
gewogen
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Pkntafstand
in cm
20 x 20
20 x 25
20 x 30
25 x 25
25 x 30
30 x 30

Aantal knollen
Ie + 2e
le soort

2e soort

47
49
79
110
95
103

197
182
101
76
66
26

een éénmalige pluk, de andere helft was bestemd
voor een meermalige pluk.
Eén proef werd genomen in samenwerking met het
Proefstation Alkmaar. Hiervoor werd het ras Prominent gebruikt. In de andere proef werd de
nieuwe hybride van het I.V.T. te Wageningen gebruikt, namelijk „Thor".
Het toppen van de planten voor een éénmalige
pluk moet bij een nauwere plantafstand geschieden.
Deze ingreep gaat de ontwikkeling tegen van de
onderste spruiten. Hierbij moet de plantafstand wel
worden aangepast aan de te verwachten groeikracht,
dat wil zeggen, wordt een sterke groeikracht verwacht, wat bepaald wordt door grond en ras, dan
is een ruimere plantafstand gewenst. De afstanden
op de rij zullen daarom variëren van 30—40 cm.
Voor de meermalige pluk zijn deze afstanden echter te nauw.
De spruiten van de getopte planten op ruimste
afstand moesten in beide proeven gelijk geoogst
worden met de Ie oogst van de meermalige pluk.
Bij „Thor" moest gelijk met de 2e oogst van de
meermalige pluk ook het getopte deel worden geoogst van alle overige afstanden; bij de Prominent
was dit het geval ruim drie weken na de 2e oogst.
Omdat de bovenste spruiten van de plant nog zeer
klein waren, kon niet alles tegelijkertijd worden
geplukt.
In de tabellen is het verloop van de oogst gegeven
in kg per are.

244
231
180
186
161
129

Ras Prominent

Afstand

65 x 60
65 x 45
65 x 30

82

Meermalige pluk

Eenmalige pluk

Oogstdata

Oogstdata

29/9

21/10

29/9

17/11

33,95
30,31
12,25

43,33
45,71
33,04

37,31

75,6
138,6
136,5

Ras Thor
Meermalige pluk
Afstand

Evenals in voorgaande jaren voldeed de gewasgroei
van Muscaat van Alexandrie op onderstam F. W.

77,5
91,7
85,7
92,1
95,8
94,2

Seedling in ruime mate. Om een goede vruchtzetting te verkrijgen, werden opnieuw de gebruikelijke handelingen verricht, zoals trosdunnen,
scheuten toppen en zijscheuten wegnemen vóór de
bloei. In voorgaande jaren heeft dit steeds tot een
goede produktie geleid; aanvankelijk in gestookte,
in 1963 ook in een koude teelt. In 1964 werd voor
het tweede achtereenvolgende jaar de kas koud gelaten. De vruchtzetting liet veel te wensen over.
Vooral de onderleggers droegen weinig vrucht,
terwijl de trossen in het algemeen vrij onregelmatig
waren. Later in het jaar kwam hierbij lamsteligheid, die aan sommige bomen ernstige vormen
aannam.
Het optreden van Botrytis veroorzaakte veel minder moeilijkheden dan in het vorige jaar. Door

6. TEELTWIJZE V A N FRUIT
a. Teelt van Muscaatdruiven

°/o Ie + 2e
soort van
totaal

65 x 60
65 x 45
65 x 30

Oogstdata

Eenmalige pluk
Oogstdata

1/10

29/10

1/10

29/10

41,09
37,87
36,96

44,73
62,30
45,78

51,03

64,75
121,80
134,19

genoemde omstandigheden was de produktie laag.
In totaal werd uit deze kas van 30 m lengte
191,5 kg geoogst, in de periode van 28 september
tot 23 oktober. Er werd dit jaar niet gekoeld, omdat het produkt zich hiervoor beslist niet leende.
b. Black Alicante
op verschillende onderstammen
In 1964 bleken de bomen van kas 24 en 26, die
vorig jaar nogal van de vorst hadden geleden, zich
goed te hebben hersteld. Dit betrof zowel de
bomen op verschillende onderstammen als de ter
vergelijking geplante Black Alicante op eigen
wortel. De groei was gedurende het gehele seizoen
zeer goed en de druiven groeiden flink uit. Hierdoor werd een produktie bereikt, belangrijk hoger
dan in voorgaande jaren met bovendien een groter
percentage geschikt voor bewaring in een koelhuis.
Er werden dit jaar ook veel minder chloroseverschijnselen waargenomen. Alleen enkele bomen
Black Alicante op Gros Colman vertoonden deze
in zeer lichte mate. Dit jaar kwam wel in lichte
mate lamsteligheid voor aan de trospunten. Dit
was speciaal het geval bij bomen op onderstam
West-Frisia en op eigen wortel.
c. Teelt van perziken
Door een bedrijfsreorganisatie zijn de oudere

vruchtdragende bomen gerooid, maar kon in de
herfst van 1963 toch weer een kas met perziken
worden aangeplant. In deze kas zijn twaalf bomen
gekomen op onderlinge afstand van 4,4 m. Dit
waren drie rassen, te weten Amsden op onderstam
St. Julien A., Schone van het Westland op onderstam Gele Kroos en Peregrine op onderstam St.
Julien A. Van elk ras staan nu twee bomen aan
de west- en twee bomen aan de oostzijde.
In dit eerste jaar zijn deze bomen flink gegroeid,
waarbij opviel dat alle drie de rassen zich duidelijk
beter ontwikkelden aan de oostzijde dan aan de
westzijde.
d. Teelt van pruimen
In de winter van 1963-1964 werd een kas met
pruimen aangeplant, ter vervanging van de in 1963
gerooide pruimen in het kader van de bedrijfsreorganisatie. In een kas van 30 m lengte werden
twaalf bomen gezet, namelijk zes van het ras Ontario op onderstam Gele Kroos en zes van het ras
Golden Japan op onderstam St. Julien A. Van elk
ras werden aan zowel de west- als oostzijde drie
bomen geplant.
De ontwikkeling in het eerste groeijaar is goed
geweest; Ontario had echter een grotere gewasomvang dan Golden Japan.
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FYSIOLOGISCH ONDERZOEK

Wortelontwikkeling bij herfsttomaten
M. Q. van der Meys en C. J. van der Post

Het verloop van de wortelontwikkeling bij de
tomateplant is nog te weinig bekend. De bestudering van het wortelstelsel van deze plant is
globaal genomen beperkt gebleven tot losse waarnemingen. Gegevens werden doorgaans verkregen
door waarnemingen te verrichten in profielkuilen,
waarbij de wortels, die op een vertikale wand op
enkele cm's vanaf de plant voorkomen, worden geteld en weergegeven in de gebruikelijke wortelbeelden. Met deze methode worden slechts relatieve gegevens verkregen, terwijl voorts de plaatselijk sterke bewortelingsafwijkingen, ontstaan door
verschillen in structuur en samenstelling van de
grond, de regelmaat van het wortelbeeld verstoren.

Voor een goede interpretatie van bijv. wateropnemings- en verwelkingsverschijnselen is deze
werkwijze onvoldoende en dient een meer systematisch onderzoek naar de groei van de wortels te
worden verricht. Dit is nu geschied door periodiek
uit een wortelstelsel de grond te verwijderen door
spoelen. Van aldus uitgeprepareerde wortelstelsels
kunnen de structuur, het vers- en drooggewicht en
eventueel nog andere eigenschappen uitvoerig worden bepaald en vergeleken met de ontwikkeling
van bovengrondse delen van de plant. Deze werkwijze is gevolgd bij een herfstteelt van tomaten,
waarbij wekelijks opbrengstbepalingen werden gedaan en de ontwikkeling van gewas en wortels
fotografisch werd vastgelegd.

Methodiek enmateriaal
Planten van het ras Moneymaker, begin augustus
gezaaid, werden 20 augustus uitgeplant als volgt:
Nadat de worteltjes geheel van kweekgrond waren
vrijgemaakt, werden de planten vanaf het zaaibed
rechtstreeks uitgezet in plastic zakken met gezeefde
grond. Om voor het periodiek oogsten voldoende
keuze te hebben uit gelijkwaardige planten werd
een dertigtal planten (driemaal de benodigde hoeveelheid) uitgezet op een voor tomaten geldende
afstand * ) .
De zakken bevatten ongeveer 45 liter grond, een
grondkolom namelijk van 85 cm met een diameter
van ruim 26 cm, 40 cm in de kasgrond ingegraven,
terwijl het boven de grond uitstekende deel van de
zak met zwart plastic folie was omwikkeld om
algengroei tegen te gaan op de binnenwand van
de zak. De grond, gezeefd door een zeef met een
maaswijdte van 5 x 5 mm, miste grove organische
delen en stenig materiaal. Bij het vullen van de
zakken was de grond met zorg laagje voor laagje
aangebracht voor een zo gelijkmatig mogelijke
dichtheid.
Deze teelt in zakken vereiste speciale aandacht ten
aanzien van de watervoorziening. De zakken, aan
de onderkant niet geperforeerd om het weggroeien
*) De plastic zakken gevuld met gezeefde tuingrond
beoogden derhalve zowel de wortels goed bij elkaar te
houden als het uitspoelen van de grond te vergemakkelijken.
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H cm

Afb. 1

versgewicht van de wortels is minder betrouwbaar
dan dat van het gewas, omdat bij het afdrogen van
de wortels geen standaardmethode werd gevolgd.
De eerste vruchten begonnen zich in de eerste
week van oktober te ontwikkelen, waarna de waarnemingen begin november werden gestaakt, enkele
weken voordat de eerste vruchten rijp waren. Op
dat tijdstip waren tien planten geoogst. Het nog
resterende plantmateriaal was te onregelmatig geworden om de beoordeling verder zinvol te kunnen
voortzetten.
Resultaten
Voor de wekelijkse bemonstering werden steeds
planten uitgezocht die gemiddeld de ontwikkeling
van het gewas zo goed mogelijk benaderden. De
waarnemingsuitkomsten van de boven- en ondergrondse delen zijn samengebracht in tabel 1.
De lengte van de planten was van week tot week
regelmatig toegenomen, wat ook het geval was met
het vers- en het drooggewicht van de bovengrondse

45 cm

Aß.

I
van wortels naar de ondergrond te voorkomen,
beletten zowel drainage als capillaire opstijging
van water. Al het benodigde water moest daarom
met kleine hoeveelheden van bovenaf worden toegediend. Doordat regelmatig een wortelstelsel
werd bemonsterd, konden zo nodig fouten in de
watervoorziening eenvoudig worden gecorrigeerd.
Vanaf veertien dagen na het uitplanten werd wekelijks één plant geoogst. Hieraan vooraf werd
een foto gemaakt van het bovengrondse gedeelte
(afb. 1, 2 en 3). Daarna werd de plant vlak onder
de zaadlobben afgesneden en het vers- en drooggewicht bepaald. Het drogen vond plaats bij een
temperatuur van ongeveer 60 °C gedurende tenminste twee etmalen. De wortels — door voorzichtig uitspoelen vrijgemaakt van de grond — werden
na verwijdering van resten organische stof en dergelijke gefotografeerd. Het wortelverlies door uitspoelen was zeer gering en heeft ten hoogste 1
%
bedragen. Vervolgens werd ook van het wortel
stelsel het vers- en het drooggewicht bepaald. Het

Afb. 1 De ontwikkeling van gewas en wortels bij
tomaat, drie weken na uitplanten.
Afb. 2 De ontwikkeling van gewas en wortels bij
tomaat, zeven weken na uitplanten.
Afb. 3 De ontwikkeling van gewas en wortels bij
tomaat, tien weken na uitplanten.
Afb. 4 Het verloop van het drooggewicht van gewas
en wortels.

102 cm
140 cm

85 cm

Afb. 2

i

Afb. 3
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Tabel 1

Oogstdatum

Plantlengte
in cm

Vers
(totaal)

11
25
42
53

7
40
106
210

okt.
„
„
„
„

71
102
106
128
140

347
508
616
725
1116

5 nov.

163

834

3 sept.

H „
17 „
24 „
1
8
15
22
29

delen. Alleen de laatste bemonsteringen brachten
wat onregelmatigheden aan het licht, ten dele
voortvloeiend uit verschillen in vruchtopbrengst.
Uit het verloop van de droge-stofproduktie van de
gewasdelen (afb. 4) kan men afleiden, dat de
groei tijdens de laatste weken wat trager is geweest. Dit zou toegeschreven kunnen worden aan
minder gunstig geworden groeiomstandigheden,
daglengte zowel als lichtintensiteit nemen in die
periode snel af.
Aanvankelijk verliep de groei van de boven- en
de ondergrondse delen evenredig. Het drooggewicht aan gewasdelen was vijfmaal zo groot als
dat van de wortels (afb. 4 ) . Vanaf eind september, het tijdstip van de zetting van de eerste vruchten, begon de toename van het wortelgewicht
(vooral ook relatief) steeds langzamer te verlopen.
Bij de laatste vier bemonsteringen was er nauwelijks sprake van enige toename van het drooggewicht en bleken er steeds meer geheel of gedeeltelijk afgestorven haarwortels voor te komen. Dit
betekent, dat de aanwas van nieuwe haarwortels
op een later tijdstip meer en meer moet dienen als
vervanging. De zwaardere wortels waren, behoudens enkele bruine plekjes, nog steeds gaaf en
blank.
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Wortelgewicht
in grammen

Gewicht van gewas
+ vruchten in grammen
Vruchten
> 7 mm

Droog
(totaal)

Vers

Droog

0,7
2,5
7,7
16,4

2,5
7,4
25,6
66,8

0,13
0,49
1,48
3,51

15
68
110
309

30,4
37,4
47,0
52,2
79,1

95,9
79,0
110,1
132,9
81,4

4,58
5,08
5,50
5,78
5,87

182

49,6

84,5

5,55

—
—
—
—

Concl,
onclusie

Gedurende de eerste weken na het uitplanten verloopt de groei van de boven- en ondergrondse
delen van de tomaat relatief even snel. Zodra de
eerste vruchten tot ontwikkeling beginnen te komen
gaat de groei van het wortelselsel relatief en absoluut langzamer verlopen. Deze vertraging in de
wortelgroei valt ongeveer samen met het tijdstip
waarop het beschikbare grondvolume doorworteld
is. Toch is het doorworteld geraken van de grond
waarschijnlijk niet de hoofdoorzaak van deze terugval in wortelgroei. Het ligt meer voor de hand
te veronderstellen, dat de vruchtgroei een verminderde assimilatentoevoer naar de wortels tengevolge
heeft. Hierbij zouden we zelfs kunnen denken aan
een door groeistoffen vanuit jonge zaadbeginsels
in de vruchten, gereguleerde sturing van de assimilatenstroom.
De hiervoor vermelde waarnemingen stemmen
overeen met onderzoekgegevens in voorjaars- en
zomerteelten. Daaruit komt nog de tendens naar
voren, dat na het begin van de oogst der vruchten
de wortelgroei tot op zekere hoogte op gang zou
kunnen komen. Een nadere bestudering van deze
ontwikkeling volgens de in dit artikel beschreven
werkwijze kan hierover meer inzicht geven.
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Groeistofbespuiting bij meloenen
H. J. M. van Dorst

Het gebruik van groeistoffen in het algemeen ter
verbetering van de vruchtzetting heeft als grootste
voordeel een vroegere oogst en betere vruchtzetting. Daarnaast wordt soms ook een hogere totaalproduktie verkregen. Een nadeel van de groeistofbespuiting is vooral dat vruchtafwijkingen kunnen
optreden. Speciaal bij tomaat, waar dit gewas in
de vroegste teelten nog het meest met groeistoffen
wordt behandeld en juist dan de omstandigheden
voor vruchtzetting het ongunstigst zijn. Groeistofbespuiting is hierbij dan ook onder deze omstandigheden een noodmaatregel.
Bij meloen ligt deze zaak geheel anders. De uitwerking van de groeistof op de vruchtvorming bij
tomaat en meloen verschilt belangrijk. Bij de
tomaat kan een vrucht verkregen worden zonder
dat zaadzetting heeft plaatsgehad, de zogenaamde
parthenocarpe vrucht. Dit soort vruchten is groot,
hol en van inferieure kwaliteit. Heeft echter enige
zetting plaatsgehad, dan is de vruchtkwaliteit al
wat beter. Voldoende zetting geeft redelijke kwaliteit. Bij het huidige meloenen-sortiment echter
zijn er nog geen waarbij door groeistofbespuiting
parthenocarpe vruchten kunnen worden verkregen.
Er moet dus altijd zaadzetting hebben plaatsgehad
alvorens een meloenvrucht kan uitgroeien. Zelfs
bij een gering aantal gezette zaden is de vruchtvorm goed. Groeistofbespuiting bij meloen veroorzaakt zodoende geen vruchtafwijkingen zoals bij
tomaat het geval is. Naast dit voordeel is de oogstvervroeging door groeistofgebruik verkregen, in
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dop verdient verre de voorkeur boven een grove.
Uit de proeven, die in het verleden zijn genomen,
is wel gebleken, dat groeistofpreparaten op basis
van ß-naphtoxy-azijnzuur, zoals bijvoorbeeld No
Seed, het meest geschikt zijn voor dit doel.

a a n t a l vruchten
180—1

HO-

Afb. 3 Groeistof kan de vruchtzetting belpen
verbeteren.
het algemeen belangrijk (afb. 1 en 2). In de regel
houdt dit geen verhoging van de totaalproduktie in.
Er kunnen omstandigheden zijn, dat een groeistofbespuiting ten zeerste is aan te bevelen. Eén hiervan is bij een te sterke groei op zeer groeikrachtige
gronden. De planten lopen grote kans door de
vruchten heen te groeien. Een groeistofbespuiting
kan hier dan van groot nut zijn. Zo wordt een
vlottere zetting verkregen en zodra dit bij enkele
vruchtjes aan een plant het geval is, zal een betere
generatieve ontwikkeling het gevolg zijn, waarnaast de vegetatieve groei wordt afgeremd. In de
meeste gevallen is het effect van groeistoffen
groter, naarmate de bloei sneller verloopt. De eerste bespuiting wordt uitgevoerd zodra de bloei van
de tweeslachtige bloemen een aanvang neemt. Wil
men zoveel mogelijk bloemen behandelen, dan
dient twee maal per week gespoten te worden. Dat
de eerstbloeiende gespoten worden is veel belangrijker dan de laatstbloeiende. Alleen het bloempje
dient behandeld te worden als het geheel geopend
is, terwijl zoveel mogelijk vermeden wordt dat
groeistof op het blad terecht komt. Een fijne sproei-
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1. TOEPASSING V A N KUNSTLICHT
a. Invloed van licht
op de aanleg van de eerste tros bij tomaat
Oriënterend werd bij Moneymaker- en Glorieplanten de invloed van belichting op de aanleg van
de eerste tros nagegaan. Er werden twee belichtingsduren aangehouden, te weten 8 uur (9.30—
17.30) en 16 uur (9.30—1.30) per etmaal. Bij de
8-urige belichting hingen tweemaal zoveel lampen
boven de planten als bij de 16-urige belichting. De
gevonden gegevens zijn gemiddelden van drie zaaisels ( 8 / 1 1 - 9/12 en 11/12).
Door de 8-urige belichting werd bij Moneymaker
het aantal bladeren onder de eerste tros nauwelijks beïnvloed, maar de aanleg vond ± 3 dagen
eerder plaats. Door de 16-urige belichting werd het
aantal bladeren onder de eerste tros met ± 1,5
blad vergroot en de aanleg ± 3 dagen uitgesteld.
Bij Glorie gaf de 8-urige belichting één blad minder onder de eerste tros en de aanleg werd 4 dagen
vervroegd. De 16-urige belichting veroorzaakte
geen verschil in aantal bladeren en tijdstip van
trosaanleg.
Moneymaker gaf ten opzichte van Glorie een geringer (0,5 tot 2) aantal bladeren onder de eerste
tros te zien en de trosaanleg vond 2 tot 6 dagen
eerder plaats.

b. Onderbroken belichting
bij de opkweek van komkommer
In sommige gebieden bestaat de mogelijkheid op
bepaalde voorwaarden stroom tegen extra laag
tarief te betrekken. Een van de condities hierbij is,
dat bij een topbelasting van het net de stroom
door het elektriciteitsbedrijf tijdelijk wordt uitgeschakeld. Nagegaan werd of een onderbreking
van twee uur, die in de praktijk wel niet zou voorkomen, de resultaten van de belichting merkbaar
kon beïnvloeden. Hiertoe werden vergeleken:
1. Belicht van 1 1 -

tot 2 1 . — uur.

2. Belicht van 11.
- tot 23.— uur met onderbreking van 17.— tot 19.uur.
3. Onbelicht.

Belichting vond plaats met fluorescentiebuizen van
80 W, waarvan het geïnstalleerd vermogen
50 W / m 2 was.
Vijf weken na het begin van de oogst was er bij
de belichte objecten een gering verschil van 30
vruchten per 100 planten in het voordeel van de
onderbroken belichting en van 103 vruchten ten
opzichte van het onbelichte object. Aan het einde
van de teelt was het verschil tussen de beide belichte objecten teruggelopen tot 5 vruchten en
tussen belicht en onbelicht tot 95 vruchten per
100 planten.

c. Belichting en koolzuurgas
bij de opkweek van komkommer
Tijdens de opkweek voor een winterteelt kregen
komkommerplanten (ras Sporu, zaaidatum 6 november) verschillende behandelingen. Zo kreeg een
deel van de planten aanvullende belichting (+ L),
gemiddeld 14 uur per dag. Het licht was afkomstig van ML-lampen en het geïnstalleerd vermogen
was 170 W/m 2 , lichtsterkte ongeveer 1500 lux.
De belichting duurde van 13 november tot 7 december. Een deel van de planten kreeg bovendien
extra koolzuur (+ C 0 2 ; 0,12 % ) . Dit was ook het
geval met een deel van de onbelichte planten. Aan
het eind van de opkweek werd het gewicht in
grammen bepaald van 20 planten per behandeling.
De resultaten waren:
+ L + C02

531 g;

+ L — C02

371 g;

—L + C 0 2

112 g;

-L — CO,

70 g.

Opvallend is de sterke groeitoename door belichting, veel sterker namelijk dan van extra koolzuur.
Dit is wel te verklaren met de erg povere lichtomstandigheden gedurende de opkweekperiode.
Het was vaak zeer donker weer ( < 2000 lux), zodat extra C 0 2 niets deed. Een en ander wordt
vooral geïllustreerd door het gewicht bij + L + C 0 2
ten opzichte van + L — C 0 2 en —L + C 0 2
tezamen. Met de bijbelichting had extra C 0 2 dus
een zeer sterk effect, maar omgekeerd had bijbelichting dit veel sterker met extra COg.
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d. Belichting en koolzuurgas
bij
voorjaarskomkommers

Bij een voorjaarsteelt van komkommers (ras
Sporu) werd de invloed nagegaan van aanvullende
belichting en extra koolzuur op de produktie. Het
extra licht werd gegeven tijdens de opkweek, het
extra koolzuur na het uitplanten. Het bijbelichten
geschiedde met fluorescentiebuizen en een geïnstalleerd vermogen van 50 W / m 2 . Na vier weken
waren de belichte planten opvallend veel groter
dan de onbehandelde. Op 25 januari werd uitgeplant. Als gevolg van dagverlenging middels de
belichting werd het ontstaan van de eerste vrouwelijke bloemen vertraagd. De eerste vrouwelijke
bloem zat gemiddeld in okselnummer 18,2; bij
onbehandeld in okselnummer 14,3. Het bijbelichten leidde tot enige opbrengstverhoging. Na twee
weken was dit 1 vrucht, na zes weken 3 vruchten
per plant méér. Aan het eind van de oogst was het
verschil nog 2 vruchten in het voordeel van bijbelichten.
Bij de koolzuurbemesting ging het om de vraag of
een staalgrond met vers organisch materiaal zonder
bezwaar is te vervangen door een substraat bestaande uit oud verteerd materiaal, wanneer bovengronds extra C 0 2 wordt gedoseerd. Overal zorgde
bodemverwarming voor de juiste bodemtemperatuur.
Het CO a -gehalte bij het verse materiaal lag tussen
0,07 en 0,11•%; bij het oude materiaal maar enkele honderdsten procenten lager. Deze verschillen
waren dus gering. Uit het oude materiaal kwam
meer C 0 2 vrij dan verwacht, uit het verse juist
minder. Waar extra C 0 2 werd gegeven, lag het
gehalte rond 0,15 %. Deze extra C0 2 -gift leidde
tot een meeropbrengst van slechts 1 vrucht na vier
weken. Deze toestand bleef tot het eind van de
oogst onveranderd. De verse mest gaf in vergelijking met de oude mest ook een meeropbrengst
van 1 vrucht per plant. Dit lijkt veel meer het
gevolg van de aard van het materiaal dan van het
geringe verschil in C0 2 -gehalte. Hierbij moet wellicht worden gedacht aan een verschil in structuur.
De voorlopige conclusie is, dat het vervangen van
de gebruikelijke substraten door een armer mengsel
moet worden ontraden.
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e. Onderbroken belichting bij chrysanten
In 1964 is een drietal proeven met onderbroken
belichting bij chrysanten genomen.
Het resultaat van deze proeven was vrijwel gelijk.
Bij de lichtintensiteiten (10—45 lux) kwam sterk
naar voren dat de frequentie van de belichting en
het aantal minuten dat er per uur belicht wordt
een vrij grote invloed heeft (zie tabel pag. 95
boven).
Bij volgende proeven zullen nog hogere lichtintensiteiten gekozen worden, daar de bloemknopvorming bij de intensiteiten die nu gebruikt zijn
nog niet volledig onderdrukt is.
De invloed van verschillende lichtbehandelingen
op de gemiddelde oogstdatum bij het ras Indianapolis Yellow staan vermeld in de tabel op pag. 95.

2. BLOEMVORMING
EN BESTUIVING
a. Bewaring en vitaliteit van tomatestuifmeel
Nagegaan werd de vitaliteit van tomatestuifmeel,
dat gedurende een korte tijd was bewaard (0—4
dagen). Dit stuifmeel werd bewaard bij kamertemperatuur en in een koelkast bij ± 4 °C. Dagelijks werd de vitaliteit in vitro (op een voedingsvloeistof) en in vivo (op de stempel) nagegaan.
Bij kieming in vitro bleek de kiemkracht na twee
dagen voor de helft te zijn afgenomen en na drie
à vier dagen tot nul te zijn gedaald. Bij bewaring
in een koelkast trad na drie dagen vermindering
van de kieming op.
Na vier dagen was de kiemkracht de helft van die
van vers stuifmeel en vrijwel gelijk aan die van
twee dagen oud stuifmeel dat bij kamertemperatuur
was bewaard. Bij kieming in vivo was pas na drie
dagen bewaren de stuifmeelkieming iets minder.
Bij het in de koelkast bewaarde stuifmeel was de
vermindering ± 15 % en bij het bij kamertemperatuur bewaarde stuifmeel ± 30 % ten opzichte
van vers stuifmeel. Na vier dagen bewaren was dit
respectievelijk ± 30 % en 50 %. De stuifmeelhechting en de kiemsnelheid werden niet beinvloed.

Geïnstalleerd vermogen per m2
Behandeling

2x 5

min/uur belichten

2x 7H
2x10
3x5
4x 5

10 W

20 W

30 W

40 W

50 W

60 W

10-7
11-7
13-7
12-7
14-7

11-7
12-7
15-7
13-7
15-7

14-7
16-7
20-7
18-7
20-7

14-7
15-7
20-7
18-7
20-7

17-7
22-7
23-7
21-7
20-7

18-7
24-7
29-7
25-7
23-7

b. Invloed ontdooitijd van bewaard stuifmeel
Stuifmeel van tomaat, Lycopersicum peruvianum
en Lycopersicum hirsutum, werd na bewaring bij
—20 °C en 15 % luchtvochtigheid, hetzij direct,
hetzij 2 uur of 24 uur vóór de bestuiving bij
kamertemperatuur gezet. Daarna werd met behulp
van een kleuring de stuifmeelkieming nagegaan.
Het stuifmeel bleek na bewaring iets minder goed
en minder snel te kiemen dan vers tomatestuifmeel.
Hoewel de kiemingsverschillen tussen de diverse
ontdooiingstijden niet groot waren, leek niet ontdooien de beste resultaten te geven. Dit was vooral
zo bij Lyc. hirsutum en Lyc. peruvianum. Hechting
en kiemsnelheid werden niet beïnvloed.

c. Arbeidsbesparing bij trostrillen
Bij een groep planten van een stookteelt tomaten
werd vanaf de derde tros, naar gelang van het
weer, één-, twee- of driemaal per week aan alle
trossen getrild. Een andere groep werd vanaf de
derde tros driemaal per week getrild, doch slechts
één tros per plant telkens. Een derde groep onderging een combinatie van deze eerste twee behandelingen. Een vierde groep planten werd vanaf de
derde tros getikt en een vijfde groep werd steeds
driemaal in de week getrild, maar naar gelang van
het weer werd dit langer (1 à 2 seconden) of
korter (een fractie van een seconde) gedaan. Er
waren twee groepen ter vergelijking, waarvan gedurende de gehele teelt de ene alleen maar getikt,

de andere normaal getrild werd. Bij de eerstgenoemde vijf groepen waren de beide onderste
trossen normaal getrild.
Ûe zetting van de onderste twee trossen was bij alle
getrilde planten veel beter dan bij getikte planten.
Bij tros vier en vijf zag men geen verschil in
zetting tussen tikken en trillen, maar bij tros zes
gaf trillen weer een betere zetting dan tikken.
De vroege oogst lag alleen bij steeds getikte planten duidelijk lager. De overige behandelingen verschilden onderling weinig. De verschillen in
totaalopbrengst waren niet groot; de beide getikte
groepen gaven de laagste, steeds trillen de hoogste.
De overige behandelingen lagen hier tussenin. Het
vruchtgewicht lag aanvankelijk bij de steeds getikte planten het laagst. Op het einde van de proef
was dit verschil verdwenen. Trillen vergde ruim
driemaal zoveel tijd als tikken. Door minder te
trillen werd 25 % tot 40 % tijd uitgespaard. Door
na aanvankelijk trillen van twee trossen over te
gaan op tikken werd wel bijna 60 % tijd uitgespaard, maar de totaalopbrengst was dan één
van de laagste.

d. Lostrillen van tomatestuifmeel
door middel van geluidsgolven
Door middel van geluidsgolven werd getracht
stuifmeel los te trillen bij de tomaat, om zodoende
bestuiving en vruchtzetting te bevorderen. Met behulp van een toongenerator werden golven van
r t 10 tot 40.000 Hz opgewekt. In geen enkel
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geval werd stuifmeel losgetrild, maar wellicht was
de opgewekte toonsterkte te gering.

3. TOEPASSING
V A N GROEISTOFFEN
a. Invloed van enkele groeistofjen
op stuifmeelkieming op de stempel
Gecastreerde tomatebloemen werden direkt nâ de
bestuiving ôf 2 uur ervoor dan wel 2 uur erna met
groeistof bespoten. De gebruikte groeistoffen
waren: Tomafix 1 %, No Seed 0,1 %, Duraset
0,1 % en Gibberelline 1 %. De kieming werd twee
en vijf uur na de bestuiving gecontroleerd, uitgezonderd bij die groepen, die twee uur nâ de bestuiving met groeistof werden bespoten. Het
kiemingspercentage werd in vergelijking met dat
van onbespoten bloemen door geen van de behandelingen beïnvloed. De hechting van het stuifmeel
op de stempel leek twee uur nâ de bestuiving bij
de vroegst bespoten bloemen iets minder te zijn,
maar bij de controle 5 uur nâ de bestuiving kwamen geen betrouwbare hechtingsverschillen naar
voren. De kiemsnelheid leek aanvankelijk (na
2 uur) het vlotst te verlopen bij bloemen die direkt
nâ het bestuiven waren bespoten, maar 3 uur later
was dit niet meer te zeggen. De kiemsnelheid lag
toen bij alle met groeistof bespoten bloemen ongeveer tussen 10 % tot 30 % lager dan bij onbespoten bloemen.

b. Duraset ter bevordering van de vroegeoogst
bij voorjaarstomaten
Nogmaals werd getracht de vroege oogst van
tomaten te bevorderen door met behulp van Duraset de onderste trossen te vergroten. Er werd met
0,1 % en 0,05 % Duraset gespoten om ôf de Ie
of de 2e tros te beïnvloeden. Tevens werd 0,05 %
Duraset voor de beïnvloeding van beide trossen
gebruikt. De trossen werden inderdaad door de
bespuitingen vergroot. Het effekt van de hoge
concentratie was, vooral aan de eerste tros, groter
dan die van de lage concentratie. Het zettings-
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percentage was echter bij de bespoten planten
duidelijk lager. In plaats van een verbetering van
de vroege oogst bleek deze juist iets verlaat te
worden. De totaalopbrengst werd niet beïnvloed,
anders dan enigszins verlaagd (2 x Duraset
0,05 % ) . De met Duraset bespoten planten leverden iets fijnere vruchten. Mogelijk biedt daarom
deze toepassing mogelijkheden bij een herfstteelt.
Voor een vroege teelt is deze Durasettoepassing
onbruikbaar.

c. Toepassingvangibberelline
bij herfstteelt van komkommer
Evenals in de herfst van 1963 werd ook in 1964
een proef genomen met gibberelline bij komkommers. In september en oktober werd gespoten met
10, 50 en 250 delen per miljoen gibberellazuur
(G.A. 3 ) om het uitgroeien van de vruchtbeginsels
te bevorderen, vooral in het laatste stadium van
de teelt. Omdat in deze proef veel uitval voorkwam, waren de gegevens, vooral tegen het einde
van de oogst, onbetrouwbaar. De proef heeft dus
niet aan het doel beantwoord. Gedurende de eerste
zes weken van de oogst nam het aantal vruchten
in stijgende mate toe, maar het gemiddelde vruchtgewicht was hieraan tegengesteld, zodat het geoogste gewicht bij de onderscheiden behandelingen
ongeveer gelijk liep. Gemiddeld was dit zelfs nog
iets lager dan dat van de onbehandelde planten.

d. Invloed van de remstoffen Cycocel (CCC)
en B-nine (Bo) opsla
Deze reeks proeven werd gestart in maart, met het
doel om na te gaan wat de invloed van de remstoffen CCC en B 9 op sla zou zijn, vooral ook in
verband met de hardheid en compactheid van de
krop, in verband tevens met het schieten en het
randen van sla.
Uit de eerste proef bleek, dat B 9 -bespuiting zo
vroeg in het jaar geen uitgesproken goed resultaat
geeft. Ongeveer één week na het spuiten is wel
enig effekt te zien (donkerder kleur en plattere
vorm), maar de sla groeit er gemakkelijk doorheen. Op het randen had B 9 in zoverre effekt, dat

het schieten werd verlaat en aangezien waarschijnlijk het tijdstip van stippelrandaantasting verband
houdt met het schieten van de sla, werd dit randen
ook iets vertraagd.
Een tweede proef werd genomen omstreeks junijuli 1964 met hetzelfde doel. Twee concentraties
B 9 (0,25 % act. en 0,125 % act.) werden ook nu
op verschillende rassen geprobeerd en daarnaast
werden vergeleken het spuiten van CCC 0,25 %
en het gebruikelijke gieten.
Uit deze proef bleek, dat vroege bespuiting direkt
na het uitplanten niet veel resultaat heeft: een
aanvankelijk effekt gaat later bijna geheel verloren.
Dit geldt zowel voor B 9 als voor CCC. Het spuiten
van dit laatste op het gewas veroorzaakte schade,
ook nog nadat de planten hierop waren afgebroesd
met water waarin een uitvloeier. Vooral langs de
rand van het blad, waar de vloeistof bleef hangen,
was er schade in de vorm van verbleking.
Het schieten werd door de remstoffen niet meer
dan enige dagen vertraagd. Wel was hierbij een
groot verschil tussen de rassen in tijdstip. Magiola
en No. 39 schoten vroeg. Resistent een stuk later
en Profos nóg later. Alle rassen reageerden op
beide remstoffen ongeveer in dezelfde mate.
Later in het jaar, in september-oktober, werden de
twee remstoffen nogmaals geprobeerd op sla. Als
ras werd Deciso gebruikt en dezelfde concentraties
werden gebezigd. De vroege bespuiting, zeven
dagen na het uitplanten, had weer geen resultaat.
In het begin weer een donkerder kleur en plattere
vorm, maar daar groeide de sla weer overheen.
Een bespuiting met B 9 , drie weken na het uitplanten, gaf een mooie, donkere, compacte krop.
Dit was ook het geval, hoewel in mindere mate,
met CCC. Het gewicht viel echter tegen, waarschijnlijk door een sterke Rhizoctonia-aantasting.
Vooral de behandelde planten, die dichter tegen
de grond lagen, hadden last hiervan; meer dan de
onbehandelde planten, die tuiterig omhoog
groeiden.
Een duidelijk beeld van de verandering in habitus
van de plant vormde de lengte/breedte-verhouding
van de bladeren. Bladeren van behandelde planten
waren minder lang, maar extra breed.
Uit deze proeven is voorts gebleken, dat B 9 te
prefereren is boven CCC, omdat er:

a. geen beschadiging optreedt in de gebruikte
concentraties,
b. B 9 veel gemakkelijker toe te passen is,
c. B 9 betere resultaten geeft dan CCC.
e. Invloed van remstoffen op chrysanten

Een eerste proef met potchrysanten werd genomen
van april tot juli om na te gaan hoe hierop de drie
remstoffen B 9 , CCC en Phosfon-D zouden inwerken. Het streven was een mooie gedrongen potplant, met eenzelfde aantal scheuten en bloemen
als gewoonlijk.
Phosfon, B 9 en CCC werden vroeg en laat in verschillende concentraties toegepast bij het ras Apricot Princess Ann.
In deze proef trad duidelijk naar voren, dat B 9
een behoorlijke remming op potchrysanten kan
veroorzaken. De bespuiting moet echter niet te
vroeg worden uitgevoerd, naar het zich laat aanzien tien of meer dagen na het toppen. Hogere
concentraties hadden groter effekt dan lagere. Bij
de hoogste (B 9 0,75 % act.) was evenwel enige
schade in de vorm van kleine, bruine verbrande
vlekjes op de bladeren. De planten die met deze
concentratie waren behandeld, groeiden bijna helemaal niet meer. B 9 gaf de beste resultaten; Phosfon
en CCC veel minder. Bij deze teelt was het erg
moeilijk de watervoorziening van de planten op
peil te houden. De potten stonden aanvankelijk
zonder meer op de grond; de planten wortelden
door, terwijl de kas ongelijk nat was. Hierom werd
later ook aandacht besteed aan de teeltwijze.
Een volgende proef werd genomen in juni-juli
1964. Er waren drie rassen: Yellow Delaware,
Floridan en Mermaid. Deze proef valt uiteen in
drie delen:
I. Drie teeltwijzen in combinatie met de remstoffen
Phosfor en CCC

Deze teeltwijzen waren:
A

Potten ingegraven,

B

Potten en schotels,

C

Potten op de grond geplaatst.
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De Phosfon en CCC werden in meerdere
concentraties en als grondbehandeling (dus
door de grond gemengd tijdens het oppotten
van de planten) toegepast.
Resultaten: De planten op schotels bleven
verreweg het meest gedrongen. Ze hadden
ook de meeste last van uitdrogen. Remstoffen
hadden geen andere uitwerking dan de schade
door te sterke doseringen. De planten in potten op de grond waren langer en stonden er
beter bij. Alleen op Yellow Delaware heeft
CCC evenredig aan de concentratie enige uitwerking gehad. Minder zijscheuten en meer
gedrongen planten.
De met de pot ingegraven planten werden
het langst. CCC heeft hier op alle rassen
enigszins remmend gewerkt. De invloed van
Phosfon was overal uiterst gering.
Door de grond gemengde Phosfon of CCC
kan behoorlijk schade veroorzaken. Bij CCC
was deze groter dan bij Phosfon, maar dat
kan te wijten zijn aan de concentratie, die in
vergelijking hoger was van CCC dan van
Phosfon.
Schadebeeld: Verbranding van de onderste
bladeren en van de groeitop. De nerven
kleurden hier en daar lichtgeel en werden
later bruin, waarna het blad afstierf. Ook
werden de bovenste bladeren vaak hobbelig,
dik en glazig. Duidelijk was ook het schadebeeld aan de wortels: de grond bij de onbehandelde planten was geheel doorworteld
met mooie witte wortels, terwijl van de behandelde planten de wortels vaak gedeeltelijk, soms geheel verbrand waren. De onderscheiden rassen reageerden verschillend.
Mermaid vertoonde verreweg de minste
schade en Yellow Delaware de meeste. Bij
Floridan kregen de bladeren een rare lichtgele
kleur, waar ze vaak later weer doorheen
groeiden.
II. Het toedienen van Bç> op verschillendetijdstippen
Er werden twee concentraties gebruikt:
0,25 % 0,125 % act. Uit deze proef bleek,
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dat het tijdstip van toepassing van groot belang is. De gebezigde tijdstippen waren:
1 week vóór, tijdens en 1, 3, 5 of 7 weken
nâ het toppen.
Remming was te constateren van 1 tot 5
weken nâ het toppen; waarschijnlijk zal toediening 3 weken nâ het toppen optimale
resultaten geven. Deze periode van 1 tot 5
weken na het toppen zal in een volgende
proef nauwkeuriger bestudeerd worden. Alle
behandelde planten hadden een mooie, donkere kleur.
III. Potchrysanten in grote stenen potten
Per pot stonden drie stekken uitgeplant. Deze
potten waren op de grond geplaatst. Een paar
toegediende concentraties van B 9 hadden
geen effekt op de lengtegroei, omdat de toediening te vroeg had plaatsgehad. Het gewas
in deze potten was bijzonder mooi en de
lengte in verhouding tot de pot ook goed.
Na de aldus verkregen resultaten met potchrysanten werd B 9 ook toegepast op snijchrysanten om te zien of bij grootbloemige
chrysanten de „lange nekken" konden worden
tegengegaan en of bij troschrysanten een gelijker bloemscherm kon worden verkregen. De
teelt viel ongeveer van augustus tot december.
Er werden ± 20 verschillende rassen vergeleken. B,} werd toegepast in twee concentraties (0,25 % en 0,125 % act.) en op twee
tijdstippen (zodra de knop zichtbaar was en
2 weken later).
Luyona en Rayonnante evenwel, over het algemeen minder gevoelig, werden bespoten
met een hogere concentratie: 0,50 % act. B 9 .
Er was geen geval van schade en de resultaten
waren bijna overal verrassend. De totale
lengte van de stengel was het meest geremd
bij de vroege B9-toepassing en de neklengte of
zijscheutlengte het meest bij de late B9-toepassing. Overal was het gewas donkerder gekleurd.
Ter illustratie volgt hier een lijstje van enkele
rassen met de cijfers van de lengte van de
stengel en van de nek- of zijscheuten bij de
hoge concentratie, zowel vroeg als laat:

B9
Lengte „nek" of zijscheuten

Lengte stengel

Ras
Vroeg

Laat

Onbehandeld

Vroeg

Laat

Onbehandeld

Yellow Iceberg
Rosa Bella
Long Island Beauty
Y. Fred Shoesmith
Enchantresse
Criterion
Mayford Crimson

97,4
111,2
70,5
136,5
120,1
86,9
110,0
97,1
102,1
88,9
88,1

99,0
118,8
73,4
134,6
125,8
95,1
111,7
105,7
112,6
91,3
92,4

103,3
123,5
81,5
149,4
134,0
99,3
119,7
116,0
122,4
102,0
98,9

42,9
22,7
15,2
12,4
11,8
10,7
10,2
7,5
5,4
5,3
4,6

33,3
21,2
20,7
11,6
10,3
12,6
9,0
6,2
5,8
3,7
3,4

36,9
26,0
28,9
21,6
20,2
17,8
12,2
11,4
9,7
8,3
6,4

Rayonnante bruin
Rayonnante rose
Luyona

103,2
112,5
127,5

Met d e hoogste concentratie B9 0,50 °/o act.
14,4
112,1
124,1
16,0
15,5
12,9
113,5
138,3
137,8
6,1
8,1
132,2

23,3
18,2
9,9

Superform

Sibyl
Paris Rouge

Delight

f. Invloed van remstoffen op

leeuwebekken

Bij twee teelten van leeuwebekken, respectievelijk
december tot april en januari tot mei, werd nagegaan of de remstoffen CCC en B 9 het vormen
van pluizen tegen zouden gaan, dan wel minstens
de uitgroei van pluizen zouden remmen. B 9 werd
gespoten in de concentraties 0,25 % en 0,125 %
act. Van CCC 0,5 % en 0,25 % act. werd 50 m l /
plant gegeven. De planten werden met beide concentraties zowel relatief vroeg als ook tamelijk laat
in hun ontwikkeling behandeld.
Op het vormen van pluizen hadden deze remstoffen geen effekt. B 0 had ook overigens geen
enkel effect, maar CCC gaf wat meer gedrongen,
donkerder planten. Dit laatste verschijnsel gaf aanleiding tot CCC te beproeven op potleeuwebekken.
De desbetreffende potleeuwebekkenproef liep van
ongeveer juni tot augustus. CCC werd op verschillende tijdstippen toegediend. Helaas mislukte de
teelt, vooral door te grote droogte. Deze proef zal
dus moeten worden herhaald.

4. TOEPASSING
V A N KOOLZUURGAS
a. Koolzuurgas bij herfstkomkommer

Tijdens een teelt van herfstkomkommers kreeg de
helft van de planten extra koolzuur. Voor de
resultaten zie „Snoeiwijzen bij de teelt in de herfst"
(pag. 78).
b. Toepassing van CO2
bij enkele groentegewassen

Om de invloed van C 0 2 op spinazie, radijs, andijvie, koolrabi en peen te kunnen nagaan, werden
deze gewassen gezet in C2-4 en C2-6. De opzet was
in beide kassen eender. In C2-4 werd 14 dagen na
het zaaien en poten van de gewassen begonnen
met het toedienen van C 0 2 . Dit werd dagelijks van
8—16 uur gedaan, met uitzondering van enkele
zeer donkere dagen. Dan werd kortere tijd C 0 2
gedoseerd. Beide kassen werden vorstvrij gehouden.
Zowel de gemiddelde maximum temperaturen als
de gemiddelde minimum temperaturen lagen in de
kas, waar C 0 2 werd gedoseerd, 0,8 °C. hoger dan
in de andere kas.
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Op 28 oktober werd gezaaid of gepoot. De andijviei
was 9 september gezaaid onder platglas, de koolrabi 13 september in kistjes in de kweekkas. Deze
werd 26 september in perspotten verspeend. De
radijs werd op 2 januari doorgebost, de rest werd
16 januari geoogst.
Opbrengst 2 jan.:
+ C 0 2 38 bos, gem. gewicht 138 gram per bos.
Opbrengst 2 jan.:
— C 0 2 11 bos, gem. gewicht 113 gram per bos.
Opbrengst 16 jan.:
+ C0.2 53 bos, gem. gewicht 146 gram per bos.
Opbrengst 16 jan.:
— C 0 2 61 bos, gem. gewicht 125 gram per bos.
De spinazie werd op 17 januari geoogst. Opbrengst bij + C 0 2 718 gram per m2, bij —CÓ 2
605 gram per m2.
Bij + C 0 2 kwam wat aanslag in de spinazie voor.
Het gebruikte ras was Virtuosa.
Op 22 januari werd opnieuw spinazie en radijs
gezaaid. Deze radijs werd op 13 maart doorgebost,
de rest werd 17 maart geoogst.
Opbrengst 13 maart:
+ C 0 2 118 bos, gem. gewicht 215 gram per bos.

Koolrabi

> 6,5 cm

Opbrengst 13 maart:
— C 0 2 124 bos, gem. gewicht 209 gram per bos.
Opbrengst 17 maart:
+ C 0 2 78 bos, gem. gewicht 174 gram per bos.
Opbrengst 17 maart:
— C 0 2 88 bos, gem. gewicht 173 gram per bos.
De spinazie werd nu op 6 maart geoogst. Opbrengst bij + C 0 2 1368 gram per m2, bij —CÓ 2
1123 gram per m2. Zowel bij de + C 0 2 als de
— C 0 2 was de kwaliteit veel beter dan de vorige
keer. Het gebruikte ras was Virtuosa.
De andijvie werd op 5 maart geoogst. Ogenschijnlijk waren de kroppen bij + C 0 2 groter, maar er
viel veel meer dood blad van onderen af en er
kwamen meer geheel rotte knoppen voor dan bij
— C 0 2 . De rotte kroppen waren ongeschikt voor
de veiling. Het gemiddeld kropgewicht was bij
+ C 0 2 133 gram, bij — C 0 2 126 gram. De gewichten werden bepaald na het veilingklaarmaken
van de andijvie.
De koolrabi werd op 10 maart geoogst. Deze werden in drie maten gesorteerd, ni. met een doorsnee
groter dan 6,5 cm, van 4,5 tot 6,5 cm en kleiner
dan 4,5 cm. In onderstaande tabel zijn de getallen
gegeven.

4,5-6,5 cm

< 4,5 cm

Gem. gew.
van knol

+ blad ing
+ CO2
— CO-2

359
290

De knollen waren, zowel bij — als + C 0 2 van zeer
goede kwaliteit. De peen werd geoogst op 19 maart.
Deze was nog niet oogstrijp, maar moest plaats
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229
298

56
34

170
149

Lengte
blad in cm

20-30
20-25

maken voor een ander gewas. In onderstaande tabel
zijn het aantal bossen, gewichten en de lengte van
loof en wortel gegeven.

Peen

Aantal
bossen

Totaal gew.
in gr.

Gem. gew.
per bos
in gr.

Lengte
wortel in cm

Lengte
loof in cm

+ CO2
— CO2

64
48

36520
26780

571
558

4-10
4- 8

20-25
20-23

c. CO-2-toediening bijfresia

J3

m
— CO2
+ CO2

10,8
11,3

1,1
0,8

c
S

^-.rt

c a
< a.

Aantal apart
oogstbare
haken per plant

c

Aantal
verdroogde
bloemen per
hoofdkam

.e
-T3

Aantal bloemen
per hoofdkam

Om de invloed van koolzuurgas op de kwaliteit en

1,8
2,2

0,2
0,4

6,3
6,3

c
-e e

Hieruit blijkt dat het aantal bloemen per hoofdkam bij extra koolzuurgastoediening iets meer is,
namelijk gemiddeld een halve bloem, terwijl het
aantal verdroogde bloemen iets minder is, namelijk
0,3 bloem.
Per hoofdkam resulteert dit dus in een meerproduktie van 0,8 bloem of wel 7,5 %. Het totaal
aantal haken per plant is bij een toediening van
extra C 0 2 0,4 haak meer. Tevens nam het aantal
haken toe dat apart oogstbaar was.

O)

0

<i

CL,

Gemiddeld
gewicht
per plant

produktie van fresia's na te gaan, is een partij
fresia's van het ras Rijnveld's Golden Yellow uitgeplant in een kas met twee afdelingen.
In één van deze werd het percentage C 0 2 opgevoerd tot 0,1 % met behulp van zuivere CÖ 2
uit cylinders.
De verzamelde resultaten staan weergegeven in
navolgende tabel:

Aantal
verdroogde
bloemen
per haak

De peen met een wortel kleiner dan 4 cm werd
eruit gehouden. Wel werd het gewicht bepaald.
Dit was bij +COg 10,8 % van de totale opbrengst,
bij —C0.2 was dit 23,4 %.

2 °

1,8
1,5

33,4
36,1

28-1
26-1

-0 -0

1â
o8

Het gemiddelde aantal bloemen per haak bleef
gelijk, namelijk 6,3, maar het aantal verdroogde
bloemen per haak nam bij een extra toediening
van koolzuurgas af. Dit resulteerde dus in een
meerproduktie aan bloemen van 4,77 % per haak.
Gezien deze resultaten ligt het voor de hand dat
het gemiddelde gewicht per plant groter is bij
extra koolzuurgastoediening. Hierbij komt nog dat
de gemiddelde oogstdatum bij toediening van extra
C 0 2 iets vroeger was, namelijk 2 dagen.
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1. VOEDINGSFYSIOLOGISCH
ONDERZOEK BIJ TOMAAT
Het in 1962 begonnen onderzoek inzake de invloed
van uiteenlopende ionenverhoudingen in de
voedingsoplossing op de ontwikkeling van de
tomaat werd voortgezet. In de afgelopen jaren is
gebleken dat de verschillen in ontwikkeling van de
planten bij de onderscheiden ionencombinaties in
de eerste paar maanden veel groter zijn dan op het
eind van de teelt is af te lezen uit de oogstgegevens. Dit is verklaarbaar als wordt aangenomen dat de plant in het vegetatieve stadium een
andere voedselbehoefte heeft dan in het generatieve. Bij de proef in 1964 is dan ook bij alle
objecten gestart met een voedingsoplossing met
code C3. Deze ionencombinatie heeft in de afgelopen jaren een goede ontwikkeling bij de jonge
tomaten tot resultaat gehad. Op het moment

dat de derde tros in bloei stond en er gemiddeld
veertien vruchten per plant gezet waren, werden
verschillende equivalentverhoudingen in de voedingsoplossing ingesteld. Deze verhoudingen
worden in onderstaande tabel weergegeven.
De drie kationenverhoudingen werden elk gecombineerd met de vijf anionenverhoudingen. De
voedingsoplossingen werden voor zover mogelijk
met leidingwater samengesteld. De totale concentratie bedroeg voor alle objecten 0,87 atm. en de
pH werd in alle gevallen op ± 6,5 gehandhaafd.
Het gebruikte ras was Ailsa Craig, dat 23 december werd gezaaid in zuiver zand zonder voedingsoplossing. De plantjes werden 6 januari direkt vanuit het zand in het grind overgepoot. De proef
werd beëindigd op 3 juli- De tot die datum per
object geoogste vruchten staan in de tabel op pag.
106 vermeld in kg per m 2 kasoppervlakte.

Tabel 1
Code
a

b
c

K+

Ca+ +

MB++

Code

NOs-

H2PO4-

SO4--

66,8
33,7
22,4

24,9
49,8
58,3

8,3
16,5
19,3

1
2
3
4
5

36,3
54,4
63,1
72,5
86,0

6,4
4,6
3,7
2,7
1,4

57,3
41,0
33,2
24,8
12,6
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Tabel 2
Object
a

b
c

t/m 30/5

t/m
3/7

Object

t/m 30/5

t/m
3/7

2,11
2,15
2,12

8,14
7,99
8,06

1
2
3
4
5

2,14
2,30
2,17
2,17
1,92

7,99
8,58
8,15
8,28
7,51

De verschillen in resultaat tussen de kationencombinaties zijn te verwaarlozen. Hoewel die tussen de
anionencombinaties ook niet groot zijn, blijkt combinatie 2 toch wel de beste resultaten te geven
zowel wat betreft de vroegheid, gelijk in 1963
werd geconstateerd, als wat de totaalopbrengst
aangaat. Evenals in vorige proeven is combinatie 5
weer als de slechtste uit de bus gekomen.

2. IJZERVOORZIENING V A N TOMATEN
I N WATER- E N GRINDCULTUUR
Het onderzoek naar de geschiktste ijzerbron voor
de teelt van tomaten in watercultuur werd voortgezet, waarbij tevens werd betrokken een proef
met tomaten in grindcultuur. Hierbij werden de
volgende ijzerbronnen met elkaar vergeleken:
Ie Fe - EDTA
2e FeS0 4
3e Een mengsel van FeSO, en EDTA

4e Een mengsel van FeS0 4 en grondextract
5e Fe-citraat.
Dit laatste object kwam alleen voor in watercultuur. Van elk van de genoemde stoffen werd
steeds bij verversen van de voedingsoplossing een
hoeveelheid overeenkomend met 5 mg Fe per liter
aan de oplossing toegevoegd. Voor beide proeven
werden plantjes van het ras Moneymaker gebruikt,
op 8 mei gezaaid in zand zonder enige voeding en
op 21 mei uitgepoot in de proefinstallatie. De
proef in watercultuur heeft gelopen tot 25 juli,
terwijl die in grindcultuur voortduurde tot 21 september.
Tijdens de groeiperiode werden de dieven gewogen, en in de watercultuur werd aan het eind
van de proef ook het totaalgewicht van de planten
bepaald. Bij de grondcultuur werden nog de vruchten geoogst en gewogen en op kwaliteit gesorteerd.
Deze gegevens staan in onderstaande tabel weergegeven in grammen per plant.
Tijdens de proef waren er duidelijk zichtbare verschillen waar te nemen tussen de onderscheiden
objecten van de watercultuurproef. Er was een
krachtiger groei te zien bij de planten die over
Fe-EDTA beschikten, terwijl de slechtste groei
werd geconstateerd bij de planten met FeS0 4 . Uit
de afzonderlijke oogstgegevens van dieven of planten komen de verschillen niet duidelijk naar voren,
wel echter uit het totaalgewicht. Het blijkt dat alle
toegevoegde organische stoffen een groeistimulerende invloed hebben gehad; hiervan had EDTA
de gunstigste werking.

Tabel 1
Grindcultuur

Watercultuur
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Object

Gewicht
dieven

Gewicht
plant

Totaal

Gewicht
dieven

Gewicht
vruchten

Fe-EDTA
FeSOi
FeSÛ4 + EDTA
FeS04 +
grondextract
Fe-citraat

227
142
153
138

638
553
647
620

865
695
800
758

835
740
837
838

2340
2200
1970
2140

128

608

736

°/o
Afwijkende
vruchten
40
44
36
48

In de proef met grindcultuur was de oogst per
plant niet bijzonder groot; dit ten gevolge van de
slechte zetting der onderste trossen. De oorzaak
hiervan is waarschijnlijk de kastemperatuur geweest; deze was vaak te laag. Het grote percentage
afwijkende vruchten is vermoedelijk ook hieraan
te wijten. De afwijkingen bestonden voor ± 75 %
uit wankleurigheid.

Tabel1

3. DE BEVLOEIINGSFREQUENTIE
BIJ TOMATEN I N GRINDCULTUUR

Deze oogstgegevens tonen duidelijk aan, dat het
van groot belang is het tijdsverloop tussen het bevloeien niet te lang te houden en dat alleen overdag bevloeien wellicht niet volstaat. Andere onderzoekingen *) hebben uitgewezen, dat de geringe
opbrengst bij de lagere bevloeiingsfrequenties
waarschijnlijk een gevolg is van een periodiek te
laag 0 2 -gehalte.

De ervaringen van de afgelopen jaren met grindcultuur zeggen ons duidelijk dat een voldoende
vochtgehalte van het grind geen garantie geeft dat
de plant ook voldoende vocht opneemt, zelfs niet
als het wortelstelsel van de plant gezond is. Dat
tomaten in grindcultuur soms niet over voldoende
vocht beschikken blijkt uit het spoedige slap gaan
van het gewas bij slechts geringe weersveranderingen.
Om na te gaan of dit vochttekort een gevolg is van
omstandigheden in het grind — speciaal werd gedacht aan een sterke teruggang van het 0 2 -gehalte
van de beschikbare voedingsoplossing — werd een
proef opgezet waarbij de voedingsoplossing in het
grind met verschillende frequenties werd ververst.
Hierbij kwamen de volgende behandelingen in
viervoud voor:
object

tijd van bevloeien

3 x per dag
bevloeien

7.00- 11.00 en 15.00 uur

6 x per etmaal
bevloeien

7.00- 11.00- 15.00-19.0023.00 en 3.00 uur

7 x per dag
bevloeien

7.00-9.00-11.00-13.0015.00-17.00en19.00uur

12 x per etmaal
bevloeien

7.00-9.00-11.00uurenz.

Na zaaiing op 15 juni werden de plantjes van het
ras Eurocross A direkt vanuit de zaaibak uitgeplant
in het grind met de verschillende bevloeiingsfrequenties. De eerste vruchten werden 21 september geoogst en op 20 november werd de proef
beëindigd. De totale oogst in kg/m 2 -kasoppervlakte
geeft tabel 1 te zien:

Object
3 x per dag bevloeien
6 x per etmaal bevloeien
7 x per dag bevloeien
12 x per etmaal bevloeien

t/m
15/10

t/m
20/11

2,10
2,93
2,67
3,16

4,77
5,57
5,51
6,05

4. DE ZUURSTOFVOORZIENING
I N HET WORTELMILIEU BIJ TOMAAT
De groei en ontwikkeling van een plant komt tot
stand met behulp van arbeidsvermogen of energie.
Voor de koolstofassimilatie, met andere woorden
de opbouw van zetmeelachtige stoffen uit water
en koolzuurgas, wordt deze energie verkregen van
het licht. De energie benodigd voor alle andere
biochemische processen wordt grotendeels verkregen door dissimilatie, met andere woorden verbranding van gevormde zetmeelachtige stoffen met
zuurstof, waarbij koolzuurgas vrijkomt.
Zo is er veel energie nodig voor de opname van
water en zouten door wortels. De plant voert hiervoor zetmeelachtige stoffen naar de wortels, terwijl
hierin zuurstof beschikbaar moet zijn voor de verbranding. De meeste cultuurgewassen moeten de
zuurstof uit het wortelmilieu kunnen opnemen.
Voor tomaten in watercultuur hebben wij met behulp van zuurstofbepalingen in het wortelmilieu
het zuurstofverbruik nagegaan. In de grafiek op
pag. 108 is dit verbruik voor onderscheiden etmalen weergegeven in milligrammen per uur.
De curven hebben betrekking op tomaten waarvan
de tweede tros in bloei stond (begin juni) : de
bovenste op een bijzonder zonnige dag, de onderste
op een uitgesproken donkere dag. Het blijkt dat
*) Zie „De zuurstofvoorziening in het wortelmilieu
bij tomaat".
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de opkweek de in tabel 1 genoemde behandelingen
in de proef werden betrokken.
De planten werden op 8 januari met perspotten
in het grind uitgepoot. Nadien werd een luchttemperatuur van op de dag 20 °C en 's nachts
16 °C aangehouden en werd tevens C 0 2 gedoseerd.
De groei was van het begin af erg welig, zodat van
alles gedaan moest worden om het gewas af te
harden. Omdat hierbij ook het luchten een rol
speelde, moest vanaf 2 maart het C 0 2 doseren
worden gestaakt. Begin april ging het gewas bij
6

8

10

12

1

20

22

2i

2

i

6

Tabel 1.

Het zuurstofverbruik van tomaten in watercultuur.
het zuurstofverbruik sterk toeneemt naar gelang de
lichtintensiteit, terwijl het verbruik speciaal na een
heldere dag ook 's nachts nog belangrijk is.
Door overdag in het wortelmilieu van tomaten in
watercultuur de voedingsoplossing zo te beluchten
dat deze voor 80 % met zuurstof was verzadigd,
doch 's nachts geen beluchting toe te passen, daalt
het zuurstofgehalte van het wortelmilieu 's nachts
in enkele uren tot praktisch nihil. Dit leidde tot
ruim 20 % minder wortelvolume en rond 10 %
minder stofproduktie bij de bovengrondse delen in
vergelijking met beluchten dag en nacht.
Een vergelijking van twee voedingsoplossingen die
respectievelijk voor 70 en 80 % waren verzadigd
met zuurstof (dag en nacht) gaf bij lagere zuurstofgehalte 14 % minder wortelvolume te zien,
doch slechts 3 % minder stofproduktie in de
bovengrondse delen.
Oriënterende berekeningen leiden tot de conclusie
dat het wortelstelsel van een tomateplant voor de
verbranding een hoeveelheid assimilaten nodig
heeft, gelijk aan 30 tot 50 % van de netto produktie van de assimilaten.
5. COi, LICHT EN TEMPERATUUR
BIJ HET OPKWEKEN V A N TOMATEN
Een proef werd opgezet om na te gaan in hoeverre
de invloed van C0 2 , licht en temperatuur tijdens
de opkweek ondergaan, na het uitplanten nog doorwerken. Tomateplanten van het ras Glorie werden
gebruikt, die in perspotten waren opgekweekt. De
proef werd in drievoud genomen, terwijl tijdens
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Object

Licht

128
108
100
008

+
+
+
—

Temperatuur
Dag

Nacht

20 °C
18 "C
18 °C
18 °C

16 °C
14 °C
14 °C
14 °C

CO2

+
+
—

+

zonnig weer slap, wat de vruchtkwaliteit ongunstig
beïnvloedde en waardoor de verschillen tussen de
behandelingen werden genivelleerd. De eerste
vruchten werden geoogst op 10 april en de proef
werd op 19 juni beëindigd. In tabel 2 is de hoeveelheid geoogste vruchten in kg per m2 kasoppervlakte af te lezen.
Tabel 2.
Object

t/m 8/5

t/m 19/6

128
108
100
008

1,89
1,70
1,03
1,65

8,39
7,97
8,02
8,04

Uit deze oogstgegevens blijkt de invloed van de
verschillende opkweekbehandelingen aan het eind
van de proef bijna niet te onderkennen, hoewel
deze er aanvankelijk wèl was. Een hogere luchttemperatuur tijdens de opkweek had in het begin
van de oogst een gunstige invloed op de produktie.
Ook het doseren van C 0 2 werkte gunstig uit.
Maar de invloed van het belichten was opmerkelijk
genoeg nihil.

6. RASSENPROEF BIJ T O M A A T
Het zoeken naar tomaterassen met gunstige eigenschappen voor de teelt in grind werd voortgezet.
De verschillende buitenlandse rassen met een
vruchttype dat voor Nederland minder gewenst is,
werden geschrapt uit het proevenschema. Hiervoor
in de plaats kwamen twee in Nederland geteelde
rassen, te weten Planet en Osiris. Bij deze proef
vond de opkweek plaats in perspotten, waarbij ook
na het uitpoten tot twee maart overdag C 0 2 werd
gedoseerd. Op 8 januari werden de planten met
perspot in het grind uitgepoot. De groei was van
het begin af erg welig, wellicht ten gevolge van
te lang nat blijven van de perspotten. Hierom
werd in de eerste weken het bevloeien teruggebracht tot eenmaal daags. Begin maart werd het
gewas enkele malen gespoten met bitterzout en
ging men over tot zoveel mogelijk dag en nacht
luchten om zodoende het gewas af te harden. Ondanks deze maatregelen ging het gewas begin april
bij zonnig weer toch slap, wat de kwaliteit van de
vruchten ongunstig beïnvloedde. Van 10 april tot
19 juni werd geoogst, waarna de proef werd be-

ëindigd. De hoeveelheid geoogste vruchten staat in
tabel 1 genoteerd.
Uit deze oogstgegevens blijkt dat Eurocross B, zowel wat betreft vroegheid als totaalproduktie, weer
gunstig uit de bus kwam. Nr. 10 x Bison en Planet
gaven een eveneens wel vroege oogst, die echter
aan het eind van de proef tegenviel in totaalproduktie. Opmerkelijk is dat deze van Glorie, in
tegenstelling tot 1963, nu zo goed was.
Tabel 1.
Ras

Eurocross B
Glorie
Moneymaker
Hellfrucht
Osiris
Nr 10 x Bison
Planet

Produktie in kg
per m 2 kasoppervlakte
t/m 8/5

t/m 19/6

1,89
1,70
1,48
1,55
1,65
2,16
1,92

8,39
7,97
7,26
7,26
7,13
6,74
6,99
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Her slaras Vitesse, dat vooral in de winterteeh

wordt

gebruikt

VEREDELING EN NIEUWE GEWASSEN

Slarassen, gezien in verband met de
klimaatomstandigheden
D. de Mos

Voor we de onderscheiden rassen gaan bespreken,
willen we eerst een indeling maken naar teeltwijzen.
We onderscheiden:
Vroege herfstteelt: oogsttijd t / m oktober.
Late herfstteelt: oogsttijd november-december.
Winterstookteelt: oogsttijd januari-februari.
Voorjaarsteelt, verwarmd met buizen. Oogsttijd
maart.
Voorjaarsteelt, verwarmd met warmelucht- en oliekachels. Oogsttijd half februari t / m maart.
Vroege en late koude teelt.
De keuze van de rassen kunnen we niet los denken
van de klimaatfactoren bij de desbetreffende teelt.
De volgende punten zijn hierbij van belang.
Het licht.
De temperatuur.
De luchtvochtigheid.
Het gebruik van koolzuurgas.
Vroege herfstteelt
Bij vroege herfstteelt krijgen de planten zeer veel
licht en is de temperatuur van zowel de grond als
de lucht hoog. Vaak zijn ook de nachttemperaturen
te hoog, wat het gewas ongunstig beïnvloedt, terwijl de luchtvochtigheid sterk kan variëren. Gieten
is vaak nodig om sterke uitdroging van de grond
tegen te gaan en broezen is soms noodzakelijk om
de relatieve luchtvochtigheid te verhogen.
Het doseren van koolzuurgas wordt bemoeilijkt
door de hoge dagtemperatuur. Bovendien is de

warmte die bij verbranding van gas en petroleum
vrijkomt, in het algemeen nadelig. Als men koolzuurgas toedient, kan men dit alleen in de vroege
morgenuren doen, omdat de temperatuur in de
ochtend al snel oploopt. Willen we enig nut verwachten van het doseren, dan dient een zwaardere
concentratie te worden toegediend. Vele tuinders
geven geen koolzuurgas, maar luchten zoveel
mogelijk om het gewas af te harden.
Voor de zeer vroege herfstteelt zijn maar heel
weinig rassen geschikt. Zaaien we vóór 20 augustus, dan blijkt het vollegrondsras Resistent ook
onder glas redelijk goede resultaten te geven.
Deze stevige, harde sla groeit bij een latere zaaidatum te langzaam en komt dus alleen in aanmerking voor een zeer vroege teelt.
Voor zaaien na 20 augustus is Deciso een heel goed
ras. Het heeft Proeftuins Blackpool voor een groot
deel verdrongen. Op vele gronden geeft Proeftuins
Blackpool moeilijkheden; droogrand is wel een van
de grootste bezwaren. Waar men echter goede ervaringen hiermee heeft opgedaan, moet men dit
ras niet loslaten.
Deciso vraagt veel licht en. een ruime plantafstand.
In de moderne kassen zien we daarom duidelijk
betere resultaten dan in de oude warenhuizen.
In het algemeen kunnen we niet meer dan achttien
planten per raam poten. We moeten streven naar
een rustige groei, die onder andere door veel luchten in de hand wordt gewerkt, anders wordt
Deciso te graterig en oogt de onderzijde minder.
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J&& * « *
Afb . 2 Rapide, die in de
winterteelt belangrijker
wordt. Deze sla is in de
eerste groeiperiode flink
geforceerd.

Na vijftien november neemt de groei van dit ras
belangrijk af; is de plant evenwel volgroeid, dan
is het mogelijk — mits het gewas gezond is — dit
ras enkele weken te bewaren.
Late herfstteelt
Voor late herfstteelt wordt op zwaardere grond
nog veel Proeftuins Blackpool gekozen. In het algemeen heeft dit ras een matig wortelstelsel. Stagneert de groei — zoals we vaak zien na een
chemische ontsmetting, na stomen van de grond
of na daling van de grondtemperatuur — dan
komen de nadelen sterk naar voren. Voor een
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goede groei moet de grondtemperatuur niet lager
dalen dan tot 7 à 8 °C.
In aansluiting op het voorafgaande kan vermeld
worden dat in het najaar van 1964 is gebleken
dat in zeer lichte kassen en onder gunstige omstandigheden tot eind december goede Deciso geteeld kan worden; maar we mogen dit niet algemeen stellen.
December is een moeilijke maand om sla te telen.
De lichtperioden zijn sterk in de minderheid, de
luchtvochtigheid is hoog en de temperatuur laat
vaak niet toe dat we stoken. Geen wonder dat juist
lichte kassen in deze tijd profijt afwerpen. Oudere

warenhuizen metweinig helder glas zijn voor de
late herfst- en winterteelt minder geschikt.
Een juiste keuze vanras wordt in deze tijd zeer
moeilijk. In 1964werd op vele plaatsen No. 69
geprobeerd, eenrasuitgegeven door hetI.V.T.en
het Proefstation. De resultaten waren niet ongunstig. Ditrasbevat vrij veel Proeftuins Blackpoolelementen, maar is echter minder gevoelig voor
droogrand. Het zaad wordt door verschillende
handelaren geleverd en we zien nu al duidelijke
verschillen in de selecties. Er zijn handelaren die
een A- en een B-type leveren, waarbij type A
kleiner vanomvang is dantype B.
No. 69type Agroeit sneller danProeftuins Blackpool, kropt wat beter, maar is gevoeliger voor

„glazig hart", datinwendig rand kan veroorzaken.
Hiermee moeten we zeker rekening houden.
Dat de omvang vanhet A-type minder groot is,
achten detuinders endehandel van geen bezwaar;
het is voor de winterteelt zelfs gunstig. Men kan
meer planten per raam poten en de onderzijde is
goed gesloten. Door zijn model en omvang werd
dit rasgraag gekocht voor deverzending inplasticzakjes. Onder de meest lichtarme omstandigheden
blijkt No.69 type A nog redelijk goed door te
groeien.
In de Kring staat hetrasProeftuins Blackpool in
de belangstelling. Het wachten is nog steeds op
een rasdatookin de wintermaanden doorgroeit,
resistent is tegen ziekten, stevig kropt en een be-

Afb. 3 Vooral in een voorjaarsteelt kangoed gebruik worden gemaakt vandemogelijkheid van koolzuurgastoediening. In deze kacheltjes wordt propaan verbrand.
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hoorlijk gewicht haalt. Het streven blijft gericht
op een produkt van 15 à 16 kg per 100 krop.
Winterteelt
Een duidelijke scheiding tussen late herfst- en
winterteelt is moeilijk te trekken. December en
januari zijn de moeilijkste maanden om een goed
produkt te leveren. Vandaar dat we in januari de
rassen Proeftuins Blackpool, No. 69, maar ook
zachtere rassen tegenkomen. De voornaamste hiervan zijn: Vitesse, Rapide, Ventura, No. 57 en
Amplus. No. 57 is ook een ras dat door het I.V.T.
en het Proefstation in de handel is gebracht.
Vitesse en Rapide heeft men vooral geprobeerd in
de maand januari, maar de goede resultaten die in
het voorjaar behaald worden, overtreffen elke vergelijking met de winterteelt.
De algemene klacht is dat deze rassen te zacht zijn.
In bepaalde gevallen worden goede resultaten bereikt, maar de vraag naar stevige rassen die bij
weinig licht beter doorgroeien blijft bestaan.

Voorjaarsteelt
In de maanden februari en maart neemt het licht
snel toe, waarnaast we grotere verschillen krijgen
tussen dag- en nachttemperaturen. Bij lage nachttemperatuur (4 à 5 ° C ) , tijdens de kropvorming,
krijgen we stevige sla. De voorwaarden om goede
sla te telen zijn dan aanwezig. In deze tijd hebben
we ook veel meer mogelijkheden om koolzuurgas
toe te dienen.
Het rassenprobleem is hier dan ook veel minder
groot. De rassen Vitesse en Rapide hebben voor
deze teeltperiode naam gemaakt, waarbij we Rapide
terrein zien winnen op Vitesse. Het model van
Rapide is iets mooier, hoewel dit ras iets gevoeliger
is voor „glazig hart". Naast deze veel gebruikte
rassen wordt type 57 geteeld, evenals Ventura,
Kloek, Kordaat en Korrekt.
Binnen de groep van de aankomende-dagsla bestaat er dus een ruime keus; bij rassenproeven
treden vaak maar kleine verschillen in gewicht aan
de dag, hoewel de modellen variëren en het ene
ras soms wat gevoeliger is voor rand dan het
andere.
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Rassen geschikt voor de teelt
bij warmelucht- en oliekachels
Slateelt met warmeluchtkachels slaagt opvallend
goed. Dezelfde gunstige omstandigheden zijn aanwezig die we bespraken bij de teelt met verwarmingsbuizen. Alleen de warmetebron is anders en
de sla blijft bij warmeluchtverwarming meer gedrongen en het model mooier.
Bij deze teelt kennen we ook de combinatie van
grondverwarming en warmelucht, die goede resultaten geeft als de temperatuur van de grond maar
niet te hoog wordt opgevoerd.
Wel moeten we voorkomen dat bij het stoken met
oliekachels de sla niet te hard wordt. Bij schraal
weer is er grotere uitdroging; plaatsen we meer
dan vier oliekachels per 1000 ramen, dan kan de
sla te hard en te stug worden.
Dezelfde rassen die we hierboven voor de voorjaarsteelt hebben genoemd, komen ook in de
warmeluchtteelt voor. Zij zijn echter weinig bestand tegen lage temperaturen, zodat de kas vorstvrij gehouden moet worden.
De laatste jaren zien we ook de rassen Valore en
type 39 gebruiken. Deze rassen zijn wel geschikt
voor de teelt met warmeluchtkachels, minder voor
die met buisverwarming. De krop wordt dan te los
of de planten krijgen te veel omvang.

Koude teelt
Voor de vroege koude teelt werd de laatste jaren
vrij veel Valore geteeld. Dit ras, tamelijk vorstbestendig, had de wegval door smeul tot bezwaar.
Na de strenge winter 1962-'63 is men weer overgestapt op de rassen Magiola en Delta. Deze
groeien iets langzamer, maar zijn vrij goed bestand
tegen vorst. Beide ook hebben een goed model en
vormen een mooie krop. Een voordeel is dat deze
rassen ook vrij resistent zijn tegen rand. Komen de
rassen echter aan „schieten" toe, dan gaat dit voordeel verloren.
Voor de zeer late koude teelt wordt nog steeds
Meikoningin gekozen. De hierboven genoemde
rassen „schieten" eerder (speciaal Magiola). Tot
in de derde week van april wordt het slabeeld
beheerst door onder andere de rassen Delta, Magiola, type 39, Valore en Kloek.

VEREDELING EN NIEUWE GEWASSEN

Mogelijkheden van het huidige sortiment
spinazierassen voor deglasteelt
D. de Ruijter

Het sortiment spinazierassen heeft de laatste jaren
grote veranderingen ondergaan. Alle nieuwe rassen
die nu in aanmerking komen voor de teelt onder
glas zijn resistent tegen beide vormen van de wolfschimmel (afb. 1). Binnen het sortiment kan nog
onderscheid worden gemaakt tussen rassen die op
elke grond en onder alle omstandigheden geschikt
zijn en rassen die slechts een beperkte gebruiksmogelijkheid hebben. De teler zal zelf moeten beslissen welk ras voor zijn omstandigheden het
meest geschikt is (afb. 2 ) .
Voor een herfst- en winterteelt genieten snelgroeiende rassen de voorkeur. Deze moeten echter
ook andere goede eigenschappen hebben, zoals een
goede bladkleur en een geringe vorstgevoeligheid;
bovendien mogen ze niet te snel doorschieten.
Dergelijke rassen zullen onder de omstandigheden
van korte dagen met weinig licht, lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid, in het algemeen
beter blijven doorgroeien. Stilstand in groei geeft
onherroepelijk afwijkingen in het gewas.
De rassenlijst voor groentegewassen 1964 geeft
een overzicht van de gebruikstijden van de verschillende rassen. In tabel 1 zijn deze gebruiksaanwijzingen opgenomen. Een + geeft aan een
ras, dat op alle gronden en onder alle omstandigheden geschikt is, een ± duidt op een ras voor
bepaalde gronden en onder bepaalde omstandigheden. Enkele nieuwere rassen die beproevenswaard zijn, doch waarmee minder ervaring is opgedaan, staan gemerkt met —.

Tabel 1 Gebruikstijden van spinazierassenonderglas
Zaaitijden
Rassen

]/2 sept.-

y2okt.
Virtuosa
Duetta
Proloog
Bovri
Spirit
Wolvex
Melex
Perex
Spartan
Huro
Artex
Primo
Pré-Vital
Resistoflay
No. 803
Aspi

+
•+2

±
±
±
±

Y2 nov.- Vi d e c Y2 dec. VL jan.

+

+

na
Yi jan.

+

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
—
—

•±_
±
—

Hoewel de rassenlijst voor groentegewassen een
beeld geeft van de zaaitijden waarin de diverse
rassen het best gebruikt kunnen worden, hebben
proeven uitgewezen, dat rassen, geadviseerd voor
een vroege zaaidatum ook heel goed kunnen voldoen bij een latere zaaidatum.
In tabel 2 is de uitslag opgenomen van een rassen-
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^4/£. 7 De resistentie tegen deze schimmel (wolf) is van groot belanggebleken.
proef in een koud warenhuis op zandgrond met
als zaaidatum medio januari 1964. De rassen werden in verband met variaties in groeisnelheid niet
op dezelfde datum geoogst. Op 20 maart werden
geoogst de nummers 1, 2, 3 en 11, op 23 maart
5, 6 en 7, op 24 maart 4, 9 en 12 en op 26 maart
de nummers 8 en 10. Van elk ras bleef een vak
staan om de neiging om door te schieten te kunnen
nagaan. Dit gedeelte werd op 31 maart geoogst
(zie tabel 2). Op de eerstgenoemde oogstdatum
van elk ras werd nimmer bloemknopvorming geconstateerd.
Uit deze gegevens blijkt dat de bladkleur van Virtuosa (afb. 3) afwijkt van de overige rassen. Een
heldere groene kleur zou dit ras ten goede komen.
Enkele rassen hebben een te donkere kleur, die de
spinazie het aanzien geeft stug te zijn. Het ras
Pré-Vital vertoonde tegen het oogsttijdstip lichter
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Afb. 2 Door de veranderingen in hetspinazierassensortiment kan al vroeg in het seizoen spinazie worden
geëxporteerd.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ras

Bladkleur

Virtuosa
Duetta
Proloog
Wolvex
Bovri-R
Bovri-S
Melex
Resistoflay
Pré-Vital
Huro
Artex
Primo

grijsgroen
lichtgroen
normaal
donkergroen
normaal
donkergroen
tamelijk donkergroen
donkergroen
donkergroen
donkergroen
normaal
normaal

Groeisnelheid

Opbrengst
in kg/m 2
2,34
2,32
1,94
2,63
2,89
2,83
2,66
2,42
2,36
2,39
2,22
2,24

zeer snel
snel
snel
vrij snel
snel
snel
vrij snel
matig
vrij snel
vrij traag
zeer snel
vrij snel

Tabel 2 Gegevens over de bladkleur, groeisnelheid, opbrengst in kg per m2 en neiging tot

Afb. 3 Een wolfresistent type kan ook een goede produktie leveren en snel groeien

Bloemknopvorming
op 31/3
matig
gering
gering
matig
matig
gering
gering
geen
gering
geen
gering
gering

bloemknopvorming

(Virtuosa).
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gekleurde plekken in het blad, waardoor het er
„gevlamd" uitzag.
Ondanks hun snelle groei konden Bovri-R en
Bovri-S gemakkelijker tot een latere oogstdatum
blijven staan dan de nummers 1, 2, 3 en 11, die
op een vroegere datum werden geoogst. De eerst-

1. VEREDELING E N
RASSENVERGELIJKING BIJ TOMAAT
a. Rassenvergelijking
in een matig vroege stookteelt
In een matig vroege stookteelt werd een tweetal
rassenproeven met tomaat genomen.
In de eerste proef waren drie groepen rassen opgenomen, te weten twee groepen afkomstig uit
Engeland 1 ) en één groep bestaande uit nieuwere
Nederlandse rassen. De twee groepen uit Engeland
worden respectievelijk aangeduid met de letter J en
met G.C.R. De derde groep bestond voornamelijk
uit hybriden van het groene type. De J-groep kwam
qua groeiwijze het meest overeen met de Nederlandse rassen, hoewel de groei iets zwakker was.
De G.C.R.-groep was opvallend zwakker in groei;
de rassen van deze groep hebben korte internodiën
en kortere bladeren, minder geschikt voor Nederlandse teeltomstandigheden. Er werd in februari
geplant; de temperatuur was gesteld op minimum
16 °C nacht en 20 °C dag. In onderstaande tabel
staat per groep de datum aangegeven waarop de
tiende vrucht werd geoogst en het aantal dagen
benodigd voor de oogst van de tiende tot de veertigste vrucht.
Tabel 1

Groep

Oogst 10de
vrucht op

Aantal dagen tussen
oogst 10de - 40ste
vrucht

1- (J-)
2. (G.C.R.)
3.

22/5
25/5
26/5

29
37
33

De rassen uit groep 2 vertoonden een traag oogstverloop en wel 0,81 vrucht per plant per dag tegen
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genoemde rassen werden niet snel oud, waardoor
een hogere opbrengst werd bereikt.
Een ernstige smeulaantasting, reeds enkele weken
vóór de oogst, had een lagere opbrengst van Proloog tot gevolg. De bloemknopvorming op 31
maart was gering tot matig; slechts Resistoflay en
Huro hadden deze niet (zie tabel 2).

één vrucht per plant per dag van de rassen uit de
groepen 1 en 3. De rassen uit groep 1 vielen op
door een vroeg begin van de oogst en een niettemin snel oogstverloop. De vruchtvorm laat echter
te wensen over, wat ook voor de rassen van groep
2 geldt.
In deze proef was ook het nieuwe Engelse ras
Craigella opgenomen; dit heeft typische Ailsa
Craig eigenschappen, met dit verschil dat de vruchten van het bleke type zijn en kleiner. De zetting
verloopt echter zeer regelmatig en begint vroeg
(oogst 10de vrucht op 2 1 / 5 ; tijd 10de—40ste
vrucht 23 dagen = 1 , 4 vrucht per plant, per dag).
Vorm en kleur van de vruchten zijn zeer goed. De
Nederlandse rassen in deze proef waren Acram,
Ailresist, Craigres, Moneyres, Osiris, Red Crown en
Topcross. De verschillen in produktie waren gering. Wat het oogstverloop betreft viel Osiris op
door het zeer geleidelijk afkomen van de oogst.
De veertigste vrucht werd zesendertig dagen later
geoogst dan de tiende (0,83 vrucht per dag). Gemiddeld over alle rassen was dit dertig dagen
(1 vrucht per dag). Aangezien de produktie hieronder niet lijdt, kan zo'n geleidelijk oogstverloop
soms (koude teelt) als een gunstige eigenschap
worden aangemerkt. Tot slot moet nog worden
vermeld dat in deze proef de vruchtvorm van de
Moneyres nogal te wensen overliet, maar de
vruchtkwaliteit van de andere rassen goed was.
In een tweede proef werd een vergelijking gemaakt
tussen Glorie, Moneymaker, Eurocross en G.C.R. 6.
Ook hier kunnen de verschillen het beste worden
gekarakteriseerd door de oogstdata van tiende- en
veertigste vrucht in de nevenstaande tabel te vergelijken. De zaaidatum was 19 november en die
van het planten 5 februari.
De resultaten bevestigen bevindingen bij voorgaande proeven, namelijk:

Oogst 40ste vrucht
in aantal dagen
na 10de vrucht

Oogstdatum
10de vrucht
Glorie
Moneymaker
Eurocross
G.C.R. 6

19/5
15/5
11/5
17/5

28
35
32
41

1. Bleke rassen beginnen eerder met de zetting
dan groene rassen (Moneymaker en Eurocross
ten opzichte van Glorie).
2. Bij groene rassen verloopt de zetting sneller
dan bij bleke rassen, waardoor de aanvankelijke
achterstand meestal wordt ingelopen (zie oogst
veertigste vrucht).
3. Eurocross is een zeer vroeg ras, doordat de
zetting vroeg begint.
4. G.C.R. 6 beschikt over onvoldoende groeikracht, waardoor de produktie tijdens de teelt
steeds verder achterblijft vergeleken met andere rassen.
De produktie in beide proeven verliep met weinig
verschillen, uitgezonderd de G.C.R.-typen, die ver
achterbleven. Wel dient hierbij te worden opgemerkt, dat rassen van verschillend type onder eendere omstandigheden werden vergeleken. Opzet
was een vergelijking te maken onder Nederlandse
produktie-omstandigheden, met het oog op een
vroege oogst zonder veel afbreuk te doen aan de
totale oogst.
*) Dank is verschuldigd aan Mr. L. A. Darby van het
Glasshouse Crops Research Institute te Littlehampton,
Engeland, voor het zo bereidwillig beschikbaar stellen
van zaad van een aantal rassen.
*) We are indebted to Mr. L. A. Darby of the Glasshouse Crops Research Institute, Littlehampton, England, who kindly supplied us with seed of several new
varieties.

2. VEREDELING E N
RASSENVERGELIJKING
BIJ KOMKOMMER
a. Rassenvergelijking

in een koude teelt

In een koude teelt van komkommers werd een
opbrengstvergelijking gemaakt van de volgende

rassen, die zowel op broeiveuren als op strobalen
waren uitgeplant:
Sporu
Green Spot
Nr. 62
Trias
Bitspot

(de Ruiter)
(Bruinsma)
(Rijk Zwaan)
(Rijk Zwaan)
(Pannevis)

De zaaidatum was 16 maart, die van het planten
14 april. De temperatuur in de broeiveuren en in
de strobalen was op het moment van het uitplanten
voldoende hoog. Enkele dagen vóór het planten
was de temperatuur in de strobalen zelfs nog aan
de hoge kant ( > 35 ° C ) . N i het uitplanten ondervonden de planten hinder van lage dag- en vooral
lage nachttemperaturen.
Aanvankelijk waren de stand en de groei van de
Tabel 1 Opbrengst in stuks t/m 30 juni
Strobalen

Broeiveuren

Totaal

a1)

stek2)

a1)

stek2)

a1)

stek2)

Sporu
Green
Spot
Nr. 62
Trias
Bitspot

34

512

64

557

98

1069

23
18
29
19

540
505
555
499

58
51
57
68

546
566
594
556

81
69
86
87

1086
1071
1149
1055

Totaal

123

2611

298

2819

421

5430

Tabel 2 Opbrengst in stuks t/m 1 augustus
Strobalen

Broeiveuren

Totaal

a1)

stek 2 )

a1)

stek2)

a1)

stek2)

Sporu
Green
Spot
Nr. 62
Trias
Bitspot

95

971

116

938

211

1909

89
113
115
100

976
956
937
933

146
164
138
129

961
944
964
944

235
277
253
229

1937
1900
1901
1877

Totaal

512

4751

693

4773

1205

9524

119

Tabel 3 Opbrengst in stuks t/m 31augustus
(totaal opbrengst)
Strobalen

Broeiveuren

Tot aal

a1)

stek2)

a1)

stek 2 )

a1)

stek2)

Sporu
Green
Spot
Nr. 62
Trias
Bitspot

135

1223

150

1135

285

2358

150
188
162
161

1246
1172
1174
1163

219
232
201
186

1171
1126
1150
1148

369
420
363
347

2417
2298
2324
2311

Totaal

796

5978

988

5730

1784

11708

*) a = verzamelletter voor alle exportwaardige vruchten met inbegrip van kromme vruchten en „zaadvruchten".
2
) stek = verzamelnaam \oor alle afwijkende vruchten
met uitzondering van exportwaardige kromme vruchten en „zaadvruchten".
planten op de broeiveuren aanmerkelijk beter dan
op de strobalen. Dit was waarschijnlijk een gevolg
van te snel uitdrogen van de bovenkant van de
strobalen. Door herhaaldelijk water geven ontstond
een tekort aan voor de planten beschikbare stikstof; dit werd aangevuld door op strobalen tijdens
de eerste groeiperiode enkele malen bij te mesten
met stikstof.
De planten op de broeiveuren gaven een hogere
vroege opbrengst dan die op de strobalen. Later
hebben de laatste deze achterstand royaal ingehaald. Trias heeft een wat vroegere opbrengst gegeven, terwijl Green Spot en Sporu de hoogste
totaalproduktie behaalden (zie tabel 1, tabel 2 en
tabel 3).

1.
2.
3.
4.
5.

Marex
Nr. M
Nr. M 30
Nr. M 10
Nr. M.80

Pannevis
Pannevis
De Ruiter
De Ruiter
De Ruiter

Hiervan is alleen het ras Marex vooral in de eerste
groeiperiode gemengd bloeiend; bij de overige rassen komen uitsluitend vrouwelijke bloemen voor.
Bij deze rassen werden de hieronder genoemde
behandelingen in tweevoud uitgevoerd:
a. normaal snoeien zonder stamvruchten aan te
houden;
b. meer groeipunten en langere ranken aanhouden
dan normaal, zonder stamvruchten aan te
houden;
c. normaal snoeien met stamvruchten aanhouden
vanaf 1 m hoogte;
d. aanhouden van alle stamvruchten.
Bij de behandelingen a, b en c was de plantafstand
in de rij 60 cm en bij d 40 cm.
De omstandigheden voor de groei en het teeltverloop kwamen overeen met die welke in de proef
„Snoeiwijze bij de teelt van herfstkomkommers"
zijn omschreven. Bij behandeling d vertoonden de
planten de zwakste groei.
Opbrengst tot 1 november in stuks per 10 m 2 :
De opbrengstverschillen tussen de rassen zijn klein
en bovendien niet geheel betrouwbaar. Het ras
Nr. M gaf de kleinste en het ras Nr. M 80 de
Tabel 1
Behandeling
Ras

b. Vergelijking van nieuwerassen
in een herjstteelt
De laatste jaren hebben het I.V.T. en de zaadselectiebedrijven veel aandacht besteed aan het
selecteren van komkommerrassen waarvan de planten geen of weinig mannelijke bloemen voortbrengen.
Om de waarde voor een herfstteelt na te gaan,
werden in een proef de volgende rassen opgenomen:
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1
2
3
4
5

a

b

c

d

85
89
94
97
85

93
78
75
89
92

79
98
89
92
75

104
145
99
100
116

grootste vruchten. De vruchten van het ras Nr. M
waren sterk geribd en tussen de ribben was de

opperhuid te licht van kleur. De rassen Nr. M 30,
Nr. M 10 en Nr. M 80 gaven in deze proef gladde,
te donkere vruchten. Behandeling d gaf het grootste aantal vruchten; dit was vooral het geval bij
ras Nr. M.
De vruchten van de hoofdstam (behandeling d)
waren kleiner van stuk dan de vruchten van de
zijranken.
Aanhouden van stamvruchten gaf een vervroeging
van de oogst.

3. VEREDELING E N
RASSENVERGELIJKING
BIJ ANDERE VRUCHTGEWASSEN
a. Kruisingen en rassenvergelijking bijmeloen
In 1955 werd een veredelingsproject begonnen met
het doel een ras te ontwikkelen met een betere
smaak en een betere houdbaarheid dan het algemeen geteelde ras Enkele Net. Spoedig bleek dat
de kruisingen Benders Surprise x Enkele Net en
Witte Suiker x Benders Surprise het meeste perspectief boden. Uit eerstgenoemde kruising ontstond in 1962 een lijn die een hogere opbrengst
gaf, voldoende uniform was en een goede smaak
had. Deze kreeg de naam Oase. In 1963 werd dit
ras op ruimere schaal beproefd, zowel op het
Proefstation als in de praktijk, naast enkele verwante lijnen en andere selecties. Het resultaat was
in zoverre teleurstellend, dat de smaak en de groeikracht van Oase tegenvielen, hoewel de produktie
voldoende hoog was, zij het later dan bij Enkele
Net.
Dit jaar werden daarom Oase, enkele verwante
lijnen en andere selecties nogmaals nauwkeurig
onderzocht. Dit waren een F 5 van de kruising
Enkele Net x Benders Surprise, teruggekruist met
Enkele Net (Oase, hierna te noemen 64 M 20), een
dito F 5 (64 M 21), vier F 6-lijnen van dezelfde
kruising (64 M l , 64 M 2, 64 M 3 en 64 M 4) en
drie selecties uit de kruising Witte Suiker x Benders Surprise, teruggekruist met Witte Suiker
(64 M 7, 64 M 8 en 64 M 9).
In de proef werden tevens opgenomen enkele
nieuwe kweekprodukten van het I.V.T. te Wage-

ningen, namelijk F 1 Ha-ogen no. 2 x Oranje Ananas (64 M i l ) , F l Cantaloupe de Bellegarde x
Oranje Ananas (64 M 1 2 ) , F l Charentais x
Oranje Ananas (64 M 13) en twee F 6-lijnen van
de kruising Enkele Net x Hales Best 36 (64 M 14
en 64 M 15). Tot slot werden de volgende standaardrassen ter vergelijking in de proef betrokken:
Oranje Ananas, Ha-ogen no. 2, Enkele Net en
Witte Suiker (respectievelijk 64 M 16, 64 M 17,
64 M 18 en 64 M 19).
Op 7 februari werd gezaaid en op 26 maart uitgeplant in een verwarmde kas als een liggende
teelt.
De tabel op pag. 122 geeft een indruk van de sortering verkregen bij de oogst, benevens van het
aantal vruchten per plant. In de tabel werd de
volgorde aangehouden van de groepering in de
tekst.
Uit deze cijfers is af te leiden dat het ras Oase en
verwante lijnen wederom een hogere opbrengst
hebben gegeven, namelijk 6 of meer vruchten per
plant (M 20, M 21, M 1, M 2, M 3, M 4 ) . Van de
andere nummers komen alleen 64 M 9 en 64 M 14
tot een produktie, hoger dan 6 vruchten per plant.
De sortering van Oase en verwante lijnen is minder grof dan van Enkele Net. Van de produkten
van het I.V.T. hebben de nummers 64 M 1 1 ,
64 M 14 en 64 M 15 een tamelijk fijne sortering.
De overige nummers hebben een sortering hier
tussen in.
Zowel op het I.V.T. als op het Proefstation zijn
smaakproeven genomen. Hierbij viel het nog eens
op dat de variatie binnen een nummer en zelfs
binnen één plant soms vrij groot kan zijn. In het
algemeen komen de I.V.T.-nummers uit de smaakproeven gunstig naar voren. Oase en verwante
lijnen en ook die uit de kruising Witte Suiker x
Benders Surprise vielen, evenals voorgaande jaren,
tegen in smaak.
De conclusie omtrent Oase is, dat dit ras weliswaar
een hogere produktie geeft dan Enkele Net, maar
dat de oogst iets later begint en de smaak van de
vruchten niet beter is. Daarom werd besloten dit
veredelingsproject af te sluiten. Te meer daar de
verwachtingen van het enige jaren geleden geintroduceerde ras Ogen en van enkele nieuwe produkten van het I.V.T. gunstig zijn.
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Tabel 1
Sortering
Stek
4+5

64M20
64M21
64M l
64M2
64M3
64M4
64M7
64M8
64M9
64M11
64M12
64M13
64M14
64M15
64M16
64M17
64M18
64M19

3
2

—
3
1

—
1
5
1
3

—
1

—
8
10
1
1

6

8

10

12

15

41
32
35
19
32
28
3
20
66
4
41
48
6
4
18
50
14
45

44
45
49
72
72
65
22
38
49
38
42
27
45
52
4
20
32
32

18
14
20
18
20
8
9
13
12
27
8
2
54
37

17
11
19
12
15
16
1
4
4
11
7

6
3
10
13
7
5
1
1
1
10
2

—

—

—
1
4
7

1

) De met * gemerkte cijfers werden berekend over
minder dan 20 planten, de overige cijfers over 20
planten.
b. Kruising tussenzoete en scherpepaprika
In 1963 werd geselecteerd in een F 2 van de
kruising zoete paprika x scherpe paprika (kleine
Spaanse peper). In 1964 werden tien selecties beproefd. Bij de beoordeling werd gelet op vruchtvorm, scherpte en produktie.
Alle selecties splitsten uit op scherpte, de meeste
ook op vorm. Twee selecties waren tamelijk homogeen wat betreft vruchtvorm en -grootte. Ook onderling verschilden zij weinig. De produktie van
deze selecties was hoger dan die van de handelspeper, de vruchtgrootte echter kleiner. Van alle
planten van deze twee selecties werden de produktie, de vruchtvorm en -grootte en de scherpte bepaald. Smaakproeven toonden aan dat zij gemiddeld iets scherper waren dan de handelspeper. Van
de overige selecties werden deze gegevens alleen
genoteerd van de planten met de beste vruchtvorm
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26
9

—
3
1
2

1
4

—
1
1

—

Totaal
aantal
vruchten

2
2
1
1
1

—
1

—
—
—
—
—
2

—
—
—
—
—

Gemiddeld
aantal1)
vruchten
perplant

128
110
136
135
150
123
37

6,4

77

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

137
91
103
77

135
106
30
85
53
87

5,8*

6,8
6,7
7,5
6,2
4,6*

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

en produktie. Van alle geselecteerde planten werd
zaad gewonnen. In de meeste selecties kwamen
enkele zelftoppers voor, die vrij laag blijven. Van
de beste zelftoppers werd zaad gewonnen, wat
direkt na het winnen is uitgezaaid voor een
verdere beoordeling.
Toen bleek dat alle nakomelingen zelftoppers
waren. Enkele van deze lijnen zullen worden beproefd als tussenteelt van vroege paprika.
Hoewel bovengenoemde selecties van peper een
hogere produktie geven dan de handelspeper,
vragen zij bij het plukken meer arbeid, waartegen
de hogere produktie wellicht niet opweegt.
4. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING BIJ SLA
a. Rassenvergelijking in een winterteelt
De volgende rassen werden vergeleken in een winterteelt: Rapide, Vitesse, Ventura, Kwiek, No. 124,
No. 57, No. 69, Ancora en Korrekt.

Het hoogste percentage A-sla en het hoogste gemiddelde kropgewicht werden in volgorde bereikt
bij Kwiek, Korrekt en No. 69.
In dezelfde kas werden nog veertig andere slarassen op beperkte schaal uitgeplant voor een
globale beoordeling, waarnaast bovendien nog
achtendertig rassen ter beoordeling door de Raad
van het Kwekersrecht.
Van genoemde 40 uitgeplante rassen gaven de
volgende tien het hoogste gemiddelde kropgewicht
en het hoogste percentage A-sla: Ventura, Triumph
B, Tempo, Adonis, No. 55, Achilles, No. 57,
No. 69, Fortuna en Valore.
b. Rassenvergelijking
in een koude voorjaarsteelt
Bij een teelt in een koud warenhuis werden zes
slarassen beproefd. De sla werd op 18. oktober
gezaaid, verspeend in perspot en op 2 december in
viervoud uitgeplant. Van 11 tot 23 januari is de
sla afgedekt geweest met plastic. Tijdens perioden
van lage temperatuur werd iets bijgestookt met
petroleumkachels.
Bij de oogst behaalden de rassen het volgende gemiddelde kropgewicht in grammen:
Magiola 142
Delta
146
Kloek 130
Valore 162
Ancora 162
Aurora 144
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de laatste
drie rassen 2 à 3 dagen eerder zijn geoogst dan de
eerste drie rassen.
De kwaliteit van de sla was bij alle rassen zeer
goed.
c. Rassenvergelijking
in een gelichte teelt
In samenwerking met het I.V.T. te Wageningen
werden op 25 november 1963 tien slarassen uitgezaaid voor een teelt onder platglas om te lichten.
De planten werden opgekweekt in perspot en op
17 en 18 februari uitgeplant. De proef was in zesvoud opgezet in drie platglasrijen. De oogstgegevens werden verzameld op 5, 6 en 8 mei; op
elke datum werden twee parallellen geoogst. De

gemiddelde kropgewichten in grammen waren:
Type 39
322
Blondine
320
Kwiek
318
Rapide
311
Delta
307
Type 57
297
Type 47 (Liba) 293
Magiola
290
May Princess 281
Meikoningin
265
De kwaliteit van de sla was goed bij alle rassen.
De kroppen van het ras Magiola waren tamelijk
klein van omvang.
d. Rassenvergelijking
in een zomerteelt onder glas
In twee afdelingen van de Varia-kas werden in een
zomerteelt de volgende rassen vergeleken: Resistent, Profos, Wonder van Feltham en type 47. Er
werd op 11 mei gezaaid, op 19 mei in perspot
verspeend en op 29 mei uitgeplant. De planten
werden onder staandglas opgekweekt.
Bij deze proef werd tevens nagegaan of het geven
van extra koolzuurgas voordelen biedt. Hiertoe
werd in één afdeling van 's-morgens 4 tot 9 uur
zuiver koolzuurgas uit cilinders toegediend. Er
werd gestreefd naar een C0 2 -gehalte van 0,08 %.
Overigens werden de cultuurbehandelingen op
dezelfde wijze uitgevoerd in beide afdelingen. Het
luchten geschiedde tijdens de gehele groeiperiode
zo ruim mogelijk. Hierdoor was het onmogelijk
om tijdens winderig weer het gewenste koolzuurgasgehalte te verkrijgen; bij betrekkelijk windstil
weer gelukte dit wel. De groei verliep zonder stagnatie; bij de oogst kwam echter vrij veel smeul
voor, vooral bij het ras Profos.
De oogst vond plaats op 29 juni. Hierbij gaven
de rassen Wonder van Feltham en Resistent een
hoger gemiddeld kropgewicht dan het ras Profos;
dit was respectievelijk 262 g, 255 g en 206 g. De
rassen Resistent en Profos gaven een goed kropmodel. De kroppen van Wonder van Feltham
hadden een zeer grote omvang, maar waren onvoldoende gesloten; de bladnerven waren te grof.
Type 47 kwam te vroeg met zaadstengel. Hierom
zijn bij dit ras geen oogstwaarnemingen verricht.
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In de afdeling met extra koolzuurgas had de sla
gemiddeld een zelfde kropgewicht als in die zonder extra koolzuurgas. In de eerstgenoemde afdeling kwamen de meeste gerande slakroppen voor.
Eveneens in een zomerteelt onder glas werden 7
slarassen vergeleken. De sla werd onder staand
glas gezaaid op 9 juli, in perspotjes opgekweekt
en op 27 juli uitgeplant. Vóór het uitplanten was
er 20 g PCNB gestrooid per m 2 . Waarschijnlijk
heeft deze grondbehandeling een remming uitgeoefend op de groei van de sla. Een tiental dagen
na het uitplanten kwam bij alle rassen een geelverkleuring voor op de oudste bladeren van de
planten. Ook waren de groei en het kropmodel niet
normaal (tulpvorming). De oogst van de sla vond
plaats op 31 augustus. Hierbij werden de volgende
gemiddelde kropgewichten in grammen verkregen:
Hilde
209
Suzan
190

Zomer Koning
Resistent
Groszer Sommer
Profos

183
172
162

154

Pfaun's Groszer Sommer 152
Al bij de oogst vertoonden de rassen Hilde en
Suzan kleine bloemstengels. In deze proef waren
de kroppen van alle rassen „graterig"; bij het ras
Resistent nog het minst. Bij het ras Profos kwam
de meeste smeul voor.
5. VEREDELING EN
RASSENVERGELIJKING
BIJ ANDERE GROENTEGEWASSEN
a. Rassenvergelijking bij andijvie
in een koude glasteelt
Bij een teelt in een koud warenhuis werd een aan-

Tabel 1.

Ras

Opbrengst
in grammen
per m 2

Gemiddeld
kropgewicht
in grammen

Uitval
in stuks

Aantal
kroppen van
afwijkend
model

lichtgroen

3430

175

10

12

grijsgroen

3177

161

7

35

Zaadcentrale
A. Vogelaar
A. Vogelaar
R. Zwaan
R. Zwaan
C. W. Pannevis
C. W. Pannevis
Gebr. v. d. Berg
Gebr. v. d. Berg
Gebr. v. d. Berg
Gebr. v. d. Berg
J. A. Zwaan

heldergroen
grijsgroen
heldergroen
grijsgroen
heldergroen
grijsgroen
grijsgroen
grijsgroen
heldergroen
heldergroen
heldergroen
grijsgroen

2952
3024
2637
3292
2767
3372
3291
3667
2936
2910
2917
3218

150
152
136
169
143
174
168
186
154
151
152
163

9
4
14
13
15
15
11
7
20
16
18
7

4
30
14
11
2
8
2
45

Rood en Co.
A. R. Zwaan

grijsgroen
heldergroen

3195
2860

162
150

6
21

Herkomst

Golda
Haarl. Volhart

Beemsterboer

Nummer 6

Ned.

Ned.
Zaadcentrale

Haarl. Volhart
Nummer 5
Breedblad Volhart
Nummer 5
Breedblad Volhart
Nummer 8
Haarl. Volhart
Nummer 5
Nummer 6
Extra Br.blad 6291
Tuinders Volhart
Roco's Br.blad
Volhart
Rosabella

124

Bladkleur

—
16
5
14
11
4

tal andijvierassen vergeleken. Hiervoor werd op
9 september gezaaid onder platglas en op 4 oktober werden de planten in het warenhuis uitgepoot
op plantafstand van 25 x 20 cm. De oogst van de
parallellen B en C was op 2 april en van de parallellen A en D op 7 april. Per ras waren 4 x 120
planten gepoot, die tijdens de vorst noch werden
bijgestookt, noch werden afgedekt met plastic.
Verscheidene rassen waren nogal heterogeen. Ook
kwam hier en daar uitval voor. In de tabel op
pag. 124 zijn opgenomen de rassen, de herkomst,
de bladkleur, de opbrengst, het gemiddelde kropgewicht, de uitval en het aantal kroppen van afwijkende vorm.
b. Rassenvergelijkingbij andijvie
in een gelichte teelt
In een gelichte platglasteelt op het proefbedrijf te

Delft (kleigrond) werd een aantal andijvierassen
vergeleken. Hiertoe werd op 13 maart in bakjes
gezaaid in de trekkas bij een temperatuur die
varieerde van 19 tot 22 °C. De plantjes werden
20 maart opgepot in een 4-cm-perspot. Op 15, 16
en 17 april werden de planten in de platglasrijen
uitgepoot, twintig per raam (5 x 4 ) . In verband
met het sterk uitdrogende weer werd regelmatig
gegoten. Het glas werd gelicht op 12 mei. Op elke
oogstdatum, 29 mei, 2, 3 en 4 juni, werd een
vierde van elk vakje gesneden. Uitval, rand, aanslag en schot kwamen niet voor. Wel deed zich
voor een verkleuring van het blad, wat deed denken aan magnesiumgebrek. Bij sommige rassen was
deze verkleuring vrij sterk. Hiertegen werden geen
maatregelen genomen. In onderstaande tabel staan
vermeld de rassen, de herkomst, de opbrengsten en
het gemiddelde kropgewicht in grammen en de
mate van bladverkleuring.

Tabel 1

Gemiddeld

Rassen

Herkomst

Opbrengst
per raam
in grammen

kropgewicht
in grammen

Golda
Haarl. Volhart
Nummer 6
Haarl. Volhart
Nummer 5
Breedbl. Volhart
Nummer 5
Breedbl. Volhart
Nummer 8
Haarl. Volhart
Nummer 5
Nummer 6
Nummer 6291
Tuinders Volhart
Roco's Breedblad
Rosabella
Volhart Breedblad
(groen)
Nummer 5
Batavia Amélioré

Beemsterboer
Ned. Zaadcentrale
Ned. Zaadcentrale
A. Vogelaar
A. Vogelaar
R. Zwaan
R. Zwaan
C. W. Pannevis
Rood en Co
C. W. Pannevis
R. Zwaan
Gebr. v. d. Berg
Gebr. v. d. Berg
J. A. Zwaan
Rood en Co
A. R. Zwaan

10212
9232
10005
9673
11129
10167
10803
10294
10562
10148
9680
9154
9215
8921
8909
9337

510
461
500
483
556
509
540
514
528
517
484
457
460
446
445
466

geen - matig
zeer licht - sterk
geen - zeer licht
licht - vrij sterk
geen - zeer licht
geen - vrij sterk
geen - zeer licht
matig - sterk
licht - sterk
licht - vrij sterk
geen - licht
geen - zeer licht
geen - zeer licht
licht - vrij sterk
zeer licht - vrij sterk
zeer licht

Nunhem
Nunhem
Clause

9117
9808
10593

455
490
579

matig - sterk
geen - zeer licht
geen - zeer licht

Mate van
afwijkende bladkleur
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De gemiddelde gewichtstoename per raam wasvan
29 mei tot 2 juni: 588 gram, van 2 tot 3 juni:
175 gram. Van 3 tot 4 juni was er een gewichtsafname van 36 gram per raam, doordat de kroppen droger waren. De gewichtstoename van 29mei
tot 4 juni was gemiddeld 727 gram per raam.
In deze proef gaven over het algemeen de typen
Volhart en Nummer 5 een iets hogere produktie.

van de kiemkracht en een plaatselijk iets drogere
of nattere bodem na het zaaien hierop van invloed
geweest.
De ontwikkeling van de spinazie had in beide
proeven, dankzij de heel gunstige weersomstandigheden, een zeer goed verloop. Door het droge,
zonnige weer werd geen nadeel ondervonden van
de te dichte stand. De opbrengsten lagen bij de
rassen met de dichtste stand wat hoger dan bij de
andere. De verschillen waren echter niet groot.

c. Vergelijkingvan dedichtheid van hetgewas
hij spinazierassen

d. Rassenvergelijkingbij bleekselderij

Bij een teelt van spinazie deze nazomer in de volle
grond werd op het proefbedrijf te Delft een serie
rassen gezaaid, waarbij een verschillende zaadhoeveelheid per oppervlakte werd gebruikt. De
zaadhoeveelheid werd bepaald naar resultaten van
genomen kiemproeven en bepaling van het 1000korrelgewicht op basis van 15 gram per m2.
Op twee zaaidata, namelijk 11 augustus en 3 september, werd gezaaid en respectievelijk eerstens de
rassen Virtuosa, Duetta, Proloog, Vital-R, Bovri-R
en Artex en tweedens Wolvex, Melex, Pré-Vital,
Primo, Spinoza, Resistoflay en Huro.
Van de zes rassen, gezaaid op 11 augustus, bleken
twee een nog te dichte stand te hebben; van de
zeven rassen gezaaid op 3 september waren dit er
vier. Het is moeilijk hiervoor een oorzaak te geven.
Mogelijk zijn geringe verschillen bij het bepalen

In een rassenproef van bleekselderij werden acht
rassen gebruikt, waarvan in onderstaande tabel de
sortering van de geoogste planten staat vermeld.
De Giant Pascal heeft een donkergroene kleur,
holle bladstelen, met veel vertakkingen rond de
hoofdstruik; de holle bladstelen rotten gemakkelijk.
De Emerson Pascal heeft eveneens een vrij groene
kleur met fijn generfd blad. De bladstelen zijn
niet hol, maar zeer broos en breken gemakkelijk;
de sortering van dit ras is wel grof.
De proef, op 16 april gezaaid en op 7 juli geplant,
werd op 26 oktober geoogst.
e. Rassenvergelijkingbij peen
Bij een gelichte platglasteelt op het Proefbedrijf

Tabel 1
Aantal geoogste struiken
Ras

10001500
gram

500-1000
gram

5

100

65

8

178

15
14
9
9
6
8
24

101
111
102
95
95
101
123

61
47
62
70
70
56
34

1
5
5
2
6
5

178
177
178
176
177
170
181

> 1500
gram

Lange volle extra goudgele (Supergran)
Extra lange volle goudgele
(Belg. Boerenbond)
Lange volle extra goudgele (Hollandia)
Verbeterde L.P.D. (Duivestein)
Golden Selfblanching (Gebr. Sluis)
Goudgele Zelfblekende (Nunhem)
Giant Pascal (Gebr. Sluis)
Emerson Pascal (Gebr. Sluis)

< 500
gram

"

126

Totaal

f. Rassenvergelijkingbij spinazie
In een late winterteelt van spinazie onder glas
werd een aantal rassen vergeleken. Hiertoe werd op
14 januari gezaaid, van elk ras 30 gram zaad per
m2. Direkt na het zaaien werd de grond afgedekt
met plastic om de kieming te bevorderen.
31 januari werd dit weer verwijderd. De groei had
een vlot verloop. De gebruikte rassen waren: Virtuosa, Duetta, Proloog, Wolvex, Bovri-R, Bovri-S,
Melex, Resistoflay, Pré-Vital, Huro, Artex en
Primo. Geoogst werd op 20, 23, 25 en 26 maart.
In één parallel bleef van elk ras een gedeelte staan
om later eventueel de bloemknopvorming te kunnen vaststellen. Deze vakjes werden geoogst op
31 maart.

te Delft (kleigrond) werd een serie peenselecties
van Amsterdamse bak vergeleken. De platglasrijen
waren oude komkommerrijen, waar al vroeg (november) gelijktijdig met het spitten de dommest
door de grond was gewerkt. Op 12 februari werd
gezaaid. Gebruikt werd 1 gram zaad per m2. Het
glas werd op 22 april gelicht. De selecties, die re
dicht stonden, werden gedund, zodat min of meer
een gelijke stand werd verkregen. In de periode
van 10 tot 17 juni werd de peen geoogst. Vooral
langs de kanten bij het pad kwam nogal wat
sprankerige peen voor. In onderstaande tabel zijn
opgenomen de herkomst, de stand (dichtheid) van
het gewas vóór het dunnen en enkele opmerkingen
over het loof en de wortel.
Tabel 1
Herkomst

Stand

Loof

C. W. Pannevis
A. R. Zwaan enZn.
Enkh. Zaadhandel
D. v. d. Sluis & Zn.
Ned. Zaadcentrale
T. v. d. Beukei
Gebr. v. d. Berg
R. Zwaan
Sluis en Groot

normaal
vrij dun
normaal
vrij dun
normaal
te dicht
normaal
te dicht
vrij dun

J. A. Zwaan
Vreeken's Zaadhandel
Nunhem
F. de Vries enZn.
Oudijk-Wulfse

vrij dicht
te dicht
vrij dicht
normaal
te dicht

normaal
vrij zwaar
matig lang
matig lang
vrij zwaar
matig zwaar
vrij zwaar
vrij zwaar
matig zwaar
tot vrij zwaar
wat lang
normaal
normaal
normaal
normaal

Struik enCo.
A. Vogelaar

normaal
normaal

normaal
normaal

Gebr. Broersen
Gebr. Sluis
Coöp. L.T.B.

normaal
te dicht
normaal

normaal
normaal
normaal

L. de Mos

te dicht

normaal

Opmerkingen wortel

wat ongelijk van grootte en model
vrij grof, enkele conisch, mooi glad
mooi grof, goed model, enkele conisch
mooi gelijk van grootte en gaaf
nogal wat conisch, ongelijk van grootte
goed gelijk en glad, goed van model
wat ongelijk, enkele conisch en grof
mooi gelijk van grootte, goed model
wat ongelijk van grootte en model
wat conisch en ongelijk van grootte
ongelijk van grootte, enkele sterk conisch
wat ongelijk van grootte, goed model
goed, enkele conisch
goed van vorm en gelijk van grootte,
mooi glad
goed van vorm, gelijk en glad
vrij gelijk van grootte, enkele conisch
model
goed gelijk van grootte en model en gaaf
wat ongelijk van model en grootte
goed van model, gelijk van grootte,
glad en gaaf
goed van model, gelijk van grootte,
glad en gaaf
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In elke parallel trad smeul op bij Proloog. Dit
heeft de opbrengst sterk nadelig beïnvloed.

bedrijf te Delft (kleigrond) een aantal stambonerassen vergeleken.

Bij Resistoflay en Huro hadden zich op 31 maart
geen bloemknoppen gevormd, bij andere rassen
enkele. De standdichtheid van het gewas was bij
Melex, Huro en Primo normaal, bij de overige
rassen te dicht.

Gezaaid werd op 16 april in bakjes in het stookwarenhuis. Op 24 en 25 april werden de planten
gepoot. Onder elk raam werden zes pollen van
twee planten gezet. Op 12 juni werd het glas gelicht. Na het lichten onderging het gewas nogal
beschadiging door de wind. Ziekten en beschadiging door insecten traden niet op. De bonen werden drie keer geplukt, de eerste keer van 22 tot
25 juni, de tweede keer van 10 tot 14 juli en de
derde keer van 22 tot 24 juli.

g. Rassenvergelijkingbijitambonen
in gelichte platglasrijen
In een gelichte platglasteelt werd op het proefTabel2

Opbren] st per raam in grammen
Rassen

Herkomst

1ste
oogst

2de
oogst

B2963

Gebr. v. d. Berg

691

1100

331

2122

Dubbele Witte

R. Zwaan

905

1145

364

2414

Widusa

R. Zwaan

892

914

314

2120

Probator

R. Zwaan

895

1052

312

2259

Flits

Sluis en Groot

1090

769

31

1890

No. 42

1245

716

50

2011

Flevo orig.G.S.

A. R. Zwaan
en Zn.
Gebr. Sluis

1068

877

75

2020

Invicta

Gebr. Sluis

535

1381

327

2243

Luca
Imuna

Nunhem
Nunhem

635
662

1215
1110

538
250

2388
2022

Irene

Nunhem

315

1469

564

2348

Stabolite

Gebr. Broersen

1002

1198

339

2539

Prinstalite
Prelude

Gebr. Broersen
Gebr. Sluis

893
1212

1051
864

285
88

2229
2164

Opmerkingen

3de
Totaal
oogst

peul recht tot licht gebogen, goed van
vorm en lengte, goede kleur
nogal wat kromme peulen, minder mooi
van vorm, kleur goed
nog wat kromme en platte peulen, wat
ongelijk van grootte, kleur goed
goede peul, kleur licht tot normaal
groen
peul nogal ongelijk van grootte en
vorm, te veel kromme peulen, kleur
goed
vrij korte peul, recht tot licht gebogen,
mooie kleur
peul recht tot matig krom, zeer lichte

kleur
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grove peul, mogelijk te grof, wel gaaf
en goed van kleur
goede peul, matgroen, goede vorm
gave, vrij grove peul, recht tot vrij
sterk gebogen, matgroene kleur
tamelijk fijne, mooie ronde peul, kleur
goed
goede peul met goede kleur, mooi gelijk
van lengte
goede peul met een goede kleur
nogal wat kromme peulen, goede kleur

In de tabel op pag. 128 zijn opgenomen de rassen
hun opbrengst per plukdatum per raam en enkele
opmerkingen.

6. VEREDELING E N
RASSENVERGELIJKING
BIJ BLOEMEN EN BLOEMBOLLEN
a. Selectie van
pluisloze winterbloeiende leeuwebekken
Om een grotere kleurschakering bij de pluisloze
winterbloeiende leeuwebekken te krijgen, zijn
oriënterend enkele kruisingen gemaakt tussen
„pluisloze" rose en geel bloeiende planten en planten die veel pluis gaven.
Het nakomelingschap van deze kruisingen is in het
voorjaar van 1964 doorgeteeld. De groei van deze
kruisingen was sterker dan van de zelfbestoven
lijnen. De kleuren rood en geel kwamen in de
Fj generatie voor, maar gaven veel pluis. In 1964
is weer een groot aantal kruisingen gemaakt om
nogmaals te trachten op deze wijze pluisloze
leeuwebekken te verkrijgen. Het nakomelingschap
van deze kruisingen en de ouders van deze Fj
generatie zullen in het voorjaar van 1965 doorgeteeld worden.
Na de eerste teelt leeuwebekken is in dezelfde kas
in de zomer van 1965 nogmaals een zaaisel leeuwebekken uitgeplant, om de selectie op deze wijze te
bespoedigen. Dit is echter mislukt, daar deze planten reeds bij een lengte van ± 50 cm bloeiden.
Gedacht wordt aan een daglengte-effekt.
In de zomer van 1965 zal dit nagegaan worden.

h. Rassenvergelijking bijstambonen
in een herjstteelt onderglas
In een herfstteelt onder glas werden enkele stambonerassen vergeleken. Speciaal werd nagegaan of
er rassen bij waren, die naast andere goede eigenschappen ook de eigenschap bezitten weinig of
niet te ranken. Het opbinden geeft kosten van
materiaal en arbeid.
Op 28 juli werden de bonen onder platglasramen
gelegd en de planten op 4 augustus in de kas uitgepoot.
Tijdens de groei kwam geen virus voor. Door een
goede bestrijding werd geen nadeel ondervonden
van een geringe aantasting door spint en luis.
In de eerste helft van oktober werden de bonen
geoogst.
In onderstaande tabel zijn de rassen, opbrengsten
en enkele opmerkingen opgenomen.
Het ras Flits heeft wel een hoge vroege opbrengst,
maar blijft achter wat de totaalproduktie betreft;
bovendien rankt dit ras te zeer. Het ras B 2963
geeft een hoge produktie, maar rankt heel erg.
Tabel 1
Opbrengst in grammen
Rassen

lokt.

8 o kt.
Goed

Afw.

Totaal

Per m 2

Prelude
Imuna

8220
10200

16740
13900

310
580

25270
24680

876
856

Invicta

8140

12240

930

21310

876

10750

6250

930

17930

623

No. 42

8800

14480

640

23920

830

B2963

10540

19550

380

30470

1058

Flits

Opmerkingen

plant rankt niet, peul normaal groen
vrij sterk opgaand gewas, wat lichte
bladkleur, niet rankend, zeer mooie
gelijkmatige peul
gewas mooi zwaar, niet rankend, zeer
mooie, vrij grove peul
nogal rankend gewas, gaf te veel korte,
soms sterk gebogen peulen. Peul hierdoor zeer ongelijk; veroudert snel
niet rankend gewas, peul mooi gelijk
van lengte en kleur
sterk rankend gewas, lijkt op dubbele
witte, rijk dragend
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Afb. 1 Invloed van
een complexe virusziekte (dwerggroei)
op het gewas.
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PLANTEZIEKTEN EN -BESCHADIGINGEN

Mogelijkhedentot bestrijdingvan het
tabaksmozaïekvirus bij tomaat
A. Th. B. Rast

De bestrijding van het tomaatmozaïek, dat veroorzaakt wordt door stammen van het tabaksmozaïekvirus ( T M V ) , levert een probleem, dat waarschijnlijk al even oud is als de tomateteelt zelf. De kern
van het probleem bestaat uit de omstandigheid, dat
TMV behoort tot de meest bestendige en tevens
meest besmettelijke plantevirussen. Voegen we hieraan toe de huidige intensiteit van de teelt, dan
behoeft het geen verwondering te wekken, dat
nergens in Nederland een tomateteelt voorkomt,
die vrij is van virus.
De opbrengstverliezen veroorzaakt door een infectie met alléén het TMV, kunnen veilig geraamd
worden op 10 % tot 15 %. De algemene verbreiding van het TMV houdt nog het gevaar in
van een samengaan van andere virussen (afb. 1
en 2), zoals het aardappel-X-virus (AXV) en het
komkommermozaïekvirus (KVj), die aanleiding
geven tot respectievelijk de complexe strepenziekte
en onder meer de dwergziekte. De verliezen welke
door deze zogenaamde dubbel-infecties worden
veroorzaakt, zijn veel groter en betekenen onder
omstandigheden zelfs een totale opbrengstderving.
De noodzaak om het TMV te bestrijden is dus
duidelijk.
Indirekte bestrijding
Een indirekte bestrijding door maatregelen, die gericht zijn op het voorkómen van een virus-infectie,
is vrijwel onuitvoerbaar. De redenen hiervoor zijn

de talloze besmettingsbronnen en verspreidingsmogelijkheden van het TMV. Als bronnen van
besmetting moeten in aanmerking genomen worden de grond, het zaad, gietwater c.q. slootwater,
maar ook rooktabak.
Het virus kan verspreid worden met besmette
werkhanden, werktuigen en werkkleding bij de
diverse cultuurhandelingen zoals verspenen, eventueel enten, opbinden, dieven, indraaien, trostrillen,
enzovoorts. De grootste moeilijkheid echter levert
het gemis van werkelijk afdoende methoden om
grond en zaad uit te schakelen als voornaamste
besmettingsbronnen. Dit behoeft enige toelichting:
Na het rooien van een ziek tomategewas blijven
in de grond altijd wel geïnfecteerde wortelresten
achter, die een volgend gewas kunnen besmetten.
Om dit te voorkomen, zou men de grond kunnen
stomen, een ontsmettingsmethode, die in dit opzicht de meest doelmatige wordt geacht. Men zal
echter moeten zorgen dat hierbij gedurende minstens tien minuten een temperatuur van 95 °C gehandhaafd wordt, waarbij men in aanmerking
neemt dat zelfs met goed stomen slechts de bovenste laag van de grond tot een diepte van circa
40 cm wordt ontsmet, maar de nóg dieper voorkomende wortelresten niet worden bereikt.
Besmet zaad kan aanleiding geven tot kiemplantinfectie, wanneer bij het verspenen het besmette
zaadhuidje ongewild in aanraking wordt gebracht
met het jonge kiemplantje. De betekenis van deze
kiemplant-infectie moet men niet onderschatten,
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ook al gaat het in de meeste gevallen om niet meer
dan enkele plantjes per duizend. Bovendien moet
men bedenken dat een bij het verspenen veroorzaakte wortel-infectie pas vaak maanden later zichtbaar wordt in de bovengrondse delen van de plant.
Verschillende methoden van zaadontsmetting zijn
bekend, onder meer een warmtebehandeling of een
behandeling met chemische middelen zoals zoutzuur of trinatriumfosfaat. Geen van deze methoden
is echter voldoende om besmet zaad geheel virusvrij te maken. En zolang men niet beschikt over
methoden, om zowel de grond als het zaad volledig
te ontsmetten, zolang zal ook het nemen van maatregelen om bovengronds de verbreiding van het
TMV tegen te gaan, leiden tot teleurstellingen.
Direkte bestrijding
Een direkte bestrijding van het TMV door het
kweken van resistente tomaterassen biedt aantrekkelijke vooruitzichten. Men zal hierbij echter rekening moeten houden met het bestaan van verschillende stammen van het virus. In Ohio in de Verenigde Staten heeft men bij het vorderen van de
resistentieveredeling vier TMV-stammen ontdekt,
die alle een groenmozaïek veroorzaken op vatbare
tomaat- en tabaksrassen. Ze laten zich duidelijk
onderscheiden door een uiteenlopende reactie op
een aantal zaaisels van de wilde tomatesoort,
Lycopersicum peruvianum. Nu is echter gebleken,
dat Nederlandse TMV-isolaties, die overeenkomen
met één van de Ohio-stammen, zeer onregelmatig
reageren op dezelfde L. peruvianum-zaaisels.
Bovendien worden tomaterassen, die in Ohio
resistent zijn tegen aldaar voorkomende TMVstammen, hier in Nederland aangetast. Blijkbaar
heeft men hier dus te maken met niet geheel identieke TMV-stammen.
Men is hier voor de veredeling uitgegaan van een
L. peruvianum-zaaisel, waaruit één plant met een
zeer hoge resistentie als kruisingsouder werd uitgekozen. Stekken van deze plant werden inmiddels
nagetoetst met ruim 200 TMV-monsters zonder dat
ooit een vatbare reactie werd waargenomen. Dat
neemt niet weg, dat deze massale toetsing moet
worden voortgezet om tijdig een eventuele, afwijkende T MV-stam te onderkennen en aldus te
waken tegen onaangename verrassingen in de toekomst.
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Met hetzelfde oogmerk worden pogingen in het
werk gesteld om, zo mogelijk, alle voorkomende
stammen van het TMV te isoleren. Op grond van
de ziekteverschijnselen op tomaat en tabak var.
Samsun enerzijds, en die op een bepaalde lijn van
tabak var. White Burley anderzijds, is het mogelijk
om thans vijf TMV-stammen te onderscheiden.
Deze zijn ondergebracht in het bijgaande schematisch overzicht.
Compromis-oplossing?
Intussen is men met de veredeling nog niet vèr
genoeg gevorderd, om nu al een oplossing aan de
hand te doen voor het TMV-probleem. In afwachting van de kweek van resistente tomaterassen zal
naar aanknopingspunten gezocht moeten worden
om te komen tot een zo gunstig mogelijk vergelijk
met het virus. Dit houdt in, dat men het virus als
onvermijdelijk aanvaardt, maar tevens streeft naar
zulke teeltomstandigheden, die de schadelijke gevolgen van het virus tot een minimum beperken.
Nu is bijvoorbeeld proefondervindelijk komen vast
te staan, dat een TMV-infectie in het kiemplantstadium de opbrengstverliezen tot ongeveer 5 %
kan terugbrengen. Het oogstverlatende effect van
de virusinfectie zou men door een drie weken
vroegere uitzaai kunnen ondervangen. Aan de toepassing van een dergelijke kunstmatig vroege infectie ligt een tweeledige gedachte ten grondslag.
Op de eerste plaats wordt een eenmaal met virus
geïnfecteerde plant hierdoor beschermd tegen een
hernieuwde infectie met hetzelfde virus, met andere woorden een zieke plant kan niet opnieuw
ziek worden. Op de tweede plaats kan men in het
ziekteverloop van de plant achtereenvolgens een
acute en een chronische fase onderscheiden. In de
acute fase is de normale stofwisseling van de plant
gestoord: er vindt onder meer een tijdelijk verhoogde waterafgifte door transpiratie plaats, waarvan eventueel een verdrogende werking uitgaat
naar de vitale bloemdelen, met als gevolg een
slechte vruchtzetting. In de chronische fase is een
evenwicht tot stand gekomen tussen plant en virus
en treedt herstel op van de vruchtzetting; men
zegt dan wel, dat de plant door het virus heengegroeid is. Het is dus in beginsel mogelijk om bij
een zeer vroege infectie bloei en vruchtzetting normaal te laten verlopen.

Afb. 2 Invloed van een
complex virusziekte
(dwergziekte)
op de vruchten.

Afb. 3 Invloed van een
gele TMV-stam (aucuba)

op het blad.
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Aß. 4 Invloed van een gele TMV-stam (aucuba) op de vruchten.
De vroege infectie met TMV wordt in Engeland
reeds als praktische maatregel gepropageerd en ook
in België zijn hiermee de eerste gunstige ervaringen opgedaan.
Alvorens men echter tot een vroege infectie overgaat, zal men zich bewust moeten zijn van de hieraan verbonden bezwaren. In de eerste plaats vergroot men de kans op het optreden van dubbelinfecties met een duur van ongeveer twee maanden. Met het oog op de fatale invloed, welke deze
vooral in de jeugdstadia van de plant uitoefenen,
zal men uiterst omzichtig moeten blijven met het
hanteren van aardappel-materiaal ( A X V ) . Verder
zal men extra voorzieningen moeten treffen voor
de bestrijding van onkruiden en daarop voorkomende bladluizen (KV X ). In dit verband moeten
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ook aardappel-opslag (AXV) en de nabijheid van
chrysanten-moerplanten (KVj) worden vermeden.
In de tweede plaats kan het voor een vroege infectie van belang zijn de juiste keuze te doen uit
de voorkomende groene TMV-stammen. Bij een
vergelijkend onderzoek tussen tomaattype- en
tabakstype-TMV werden aanwijzingen verkregen,
dat althans voor een koude teelt, de voorkeur naar
eerstgenoemde zal moeten uitgaan. Het is namelijk
gebleken, dat tomaattype-TMV geringere opbrengstverliezen veroorzaakt dan tabakstype-TMV.
Voorts, dat een infectie met tomaattype-TMV wél
een volledige bescherming biedt tegen een latere
infectie met tabakstype-TMV, maar niet omgekeerd.
Tenslotte, dat bij een gelijktijdige infectie met

beide TMV-typen in korte tijd het tomaattype de
overhand krijgt. Een en ander verklaart dan ook
het feit, dat tabakstype-TMV in de praktijk betrekkelijk weinig wordt aangetroffen. Zo op het eerste
gezicht lijkt het dus weinig zin te hebben om voor
een vroege infectie uit te gaan van tabakstypeTMV. Het is echter niet uitgesloten dat voor een
stookteelt het gebruik van tabakstype-TMV juist
de voorkeur verdient boven tomaattype-TMV. Er
zijn namelijk duidelijke aanwijzingen, dat het optreden van strepenziekte *) verband houdt met de
aanwezigheid van tomaattype-TMV, ook al zijn de
omstandigheden, welke tot dit ziektebeeld leiden,
nog niet bekend. Ook het zogenaamde naaldblad,
dat gevormd wordt onder invloed van lichtgebrek

zou eerder toe te schrijven zijn aan tomaattypeTMV dan aan tabakstype-TMV. Om dergelijke
afwijkingen van het gewone mozaïekbeeld te voorkomen, zou het gewenst kunnen zijn het tabakstype
te gebruiken voor een vroege infectie.
Tot slot moet worden opgemerkt, dat met betrekking tot een vroege infectie nog lang niet alle
mogelijkheden zijn onderzocht om te geraken tot
een tussentijdse oplossing voor het TMV-probleem.
Waargenomen gunstige effecten van teeltmaatregelen, zoals koolzuur-dosering bij relatief hoge
temperaturen, grondbedekking met bosgrond of
ander organisch materiaal, enzovoorts, mogen in
dit verband worden opgevat als vingerwijzingen.

Schema: Overzicht van Hammen van het tabaksmozaïekvirus (TMV)
Classi icatie
Type TMV
1. Tabakstype

Symptomen
Stam

White Burley
(necrotische lijn)

Sansun nn

Tomaat
(var. Moneymaker)

Groene
stam(men)
Groene
stam(men)

groenmozaïek
+ misvormingen
lokale necrosen

groenmozaïek
+ misvormingen
groenmozaïek
+ necrosen

3. Tomaattype

Misvormende
stam

lokale necrosen

groenmozaïek
+ misvormingen
± necrosen

4. Tomaattype

Gele stam(men)
w.o. aucuba

lokale necrosen

geelmozaïek
+ necrosen

geelmozaïek

5. Tomaattype

Gele kringvlekkenstam

lokale necrosen

gele kringvlekken

geelmozaïek met kring-effecten

2. Tomaattype

groenmozaïek
groenmozaïek
naaldblad (winter)
streep
groenmozaïek
+ misvormingen
naaldblad (zomer en winter)

Niet te verwarren met complexe strepenziekte.
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Afb. l Links: Planten, reeds vroeg besmet met komkommervirus
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1. Rechts: Planten gezond.

PLANTEZIEKTEN EN -BESCHADIGINGEN

Enkelenieuwe virusziektenin sla
H. J. M. van Dorst

In de herfst en winter van 1963-64 deden zich
binnen enkele maanden tijds twee nieuwe virusziekten voor in sla. Het betrof een aantasting in de
late herfst door komkommervirus 1 (Cucumis virus
1 Smith) merendeels in Naaldwijk en in de winter
door ratelvirus (Nicotiana virus 5 Smith) uitsluitend in een beperkt gebied te Loosduinen. Deze
ziekten werden op een klein aantal bedrijven aangetroffen en hadden in enkele gevallen een misoogst tot gevolg.
Komkommervirus 1
Het meest opvallende bij deze ziekte was, dat een
gedeelte — soms wel 85 % der planten — sterk
achterbleef in groei, zodat in feite van een dwerggroei gesproken kon worden (afb. 1). Andere
planten vertoonden evenwel mindere groeiremming, doch kregen in de jonge bladeren, vooral aan
de onderzijde, een bronskleuring, bestaande uit
kleine vlekjes en kringvormige figuurtjes (afb. 2).
De planten met de genoemde ziektebeelden bleken
gevoeliger voor lage temperaturen te zijn dan de
gezonde. Als bijkomend verschijnsel van de lage
temperatuur traden bij de zieke planten bruinzwarte bladranden op. Bij planten met dwerggroei
was dit vooral bij de oudere, bij planten met bronskleuring speciaal bij de jonge bladeren het geval.
Het vóórkomen van dit virus in sla hield verband met de teelt van herfstkomkommers. We
hadden hier te maken met een typisch teeltverschijn-

sel. In de herfstkomkommers van 1963 kwam het
komkommervirus 1 zeer algemeen voor, soms zelfs
in zo'n hevige mate, dat op menig bedrijf het gewas juist om deze kwaal vroegtijdig werd opgeruimd. Direkt hierna volgde een slateelt. De planten hiervoor werden vaak in de onmiddellijke nabijheid van de komkommers gezaaid en opgepot,
vaak zelfs in een leeggeruimde kap tussen de komkommers. Aan bladluisbestrijding werd onvoldoende aandacht besteed; zodoende konden met dit
virus besmette bladluizen zich van de komkommers
naar de slaplanten verspreiden. Betrekkelijk kort
na het uitpoten trad de zeer ongelijke groei al snel
aan de dag. Het bleek dat de planten met dwerggroei reeds voor het uitpoten met dit virus besmet
waren geraakt, terwijl die met mindere groeiremming en bronskleuring pas na het uitpoten de
infectie hadden opgelopen.
Op alle bedrijven waar dit komkommervirus 1 in
sla voorkwam, waren herfstkomkommers geteeld.
Aangezien de besmetting van sla door dit virus
geheel voor rekening van bladluizen komt, is het
duidelijk dat een luisbestrijding regelmatig zal
moeten plaats vinden, in het bijzonder op die bedrijven waar slateelten gedeeltelijk samenvallen met
komkommernateelt. Bij de komkommers dient dit
tot het einde van de teelt te gebeuren en bij de sla
reeds vanaf de opkomst. Daarbij moet de opkweek
van sla beslist niet plaatsvinden in dezelfde ruimte
waar ook komkommers staan. Het komkommervirus 1 blijft niet achter in de grond. Men kan dus
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wél onmiddellijk na een komkommerteelt sla gaan
planten, doch dan moet voor het planten eerst een
extra luisbestrijding worden uitgevoerd.
Ratelvirus
Ook bij deze ziekte viel het op, dat een gedeelte
der planten, soms wel 50 %, in groei achterbleef.
De groeivermindering was echter minder groot dan
bij de dwerggroei door komkommervirus 1. Naast
mindere groei was het meest opvallende dat de
planten zich sterk asymmetrisch ontwikkelden. De
bladeren waren gekroesd en wel speciaal die van

het minst uitgegroeide plantedeel. Dit type planten
maakte een zeer compacte indruk (afb. 3).
In samenwerking met Dr. H. A. van Hoof van het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te
Wageningen, kon spoedig de infectiebron van dit
virus worden vastgesteld. Het ratelvirus wordt door
aaltjes overgebracht en wel door Trichodorus

Afb. 2 Latere besmetting met komkommervirus 1.
Links: Bovenkant blad, bronskleurige vlekjes.
Rechts: Onderkant blad, bronskleurige vlekjes en
kringvormige figuurtjes.
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pachydermia. Met dit virus besmette aaltjes van fectie reeds üp het zaaibed plaats gevonden,
genoemde soort werden in behoorlijke hoeveel- Voor de bestrijding van de aaltjes kan men volheden gevonden in de grond waar deze sla was staan met een chemische grondontsmetting van het
gezaaid. Op alle bedrijven, gelegen op duinzand- zaaibed, terwijl door stomen zowel de aaltjes als
grond, waar dit virus voorkwam, had dus de in- het ratelvirus worden gedood.

1. VOORLICHTING
IN VERBAND MET PLANTEZIEKTEN
Voorheen werd steeds opgegeven hoeveel gevallen
van ziekten en beschadigingen in het laboratorium
waren onderzocht. Doordat er nu meerdere onderzoekers zijn, is het juiste aantal onderzoekingen
moeilijker na te gaan en zal in het vervolg niet
meer worden vermeld.
Het aantal inlichtingen over onkruidbestrijding
neemt steeds toe, speciaal van onkruidbestrijding
onder glas. In 1964 werd 84 maal aan de onkruidspecialist om advies gevraagd.
Door de N.F.O. is in samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst en de Voorlichtingsdienst

een drietal waarschuwingskaarten toegezonden aan
de telers. Hierin werden aanwijzingen gegeven
voor de bestrijding van: bladrollers, spint en zaagwesp.
Ten behoeve van de schurftwaarschuwingsdienst
werden van 25 maart tot 21 mei waarnemingen
verricht; op een hoofdpost in Naaldwijk en op
twee secundaire posten, aan de zorgen toevertrouwd
van een teler in Zoetermeer en een in Maasland.
Na veldwaarnemingen zijn voor spruitentelers vijf
waarschuwingskaarten opgesteld. De eerste drie
kaarten werden aan deeltelers toegezonden. Om te
komen tot een gelijkluidende advisering voor deeltelers en boeren, werden de twee laatste kaarten
in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlich-
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tingsdienst verzorgd en aan boeren én deeltelers
toegezonden.

derzoek voortgezet. Het is nog niet gelukt bij onbehandeld „zinkschade" op te roepen. Daardoor
konden de gebruikte verfsoorten nog niet op hun
waarde worden beoordeeld.

2. FYSIOGENE ZIEKTEN
EN -BESCHADIGINGEN
a. Knopval bij paprika
In 1964 deden zich vrij veel gevallen voor van
knopval in paprika. Al de gesignaleerde gevallen
betroffen gewassen, die vanaf het uitplanten te
sterk waren gegroeid. Dit kan mede veroorzaakt
zijn door de omstandigheid, dat men van te jonge
planten is uitgegaan. De periode van knopval duurde van twee tot zes weken en was overal zeer
nadelig voor het financiële resultaat van de teelt.
Volkomen droog houden van de grond leidde tot
vruchtzetting en beëindiging van knopval. Deze
maatregelen sorteerden eerder effect naarmate de
grond bij het begin van de knopval droger was.
b. Een mogelijke correlatie tussen „schieten"
en een vorm van „rand"bijsla
Dit jaar werd bij verschillende proeven opgemerkt
dat het zogenaamde „stippelrand" optrad in dat
stadium van de sla wanneer het begin van een
bloemstengel werd gevormd.
Onder „stippelrand" wordt verstaan het uittreden
van melksapdruppels aan de rand van de jonge
bladeren, gevolgd door een bruinverkleuring van
de druppels.
Om genoemd verband nader aan te tonen, werden
12 rassen opgekweekt bij daglengten van respectievelijk 10, 12 en 14 uur en bij die welke tijdens
de proef heerste. Op 9 juli werd gezaaid en op
3 augustus uitgeplant. Duidelijke verschillen traden
op in de tijdstippen van „schieten". Doordat bij
deze proef onvoldoende rand optrad, kon de
correlatie tussen „schieten" en „randen" niet worden bevestigd. De proeven worden voortgezet.

d. Watervlekken bijpeen
Om nog nader de invloed van onregelmatige watergiften bij peen te onderzoeken, werden de proeven
in de betonnen putten voortgezet. Van elke grondsoort werd de helft van het aantal putten gestoomd,
zowel die een normale hoeveelheid (A-objecten),
als die een dubbele hoeveelheid water kregen
(B-objecten). Hierdoor kon pas op 4 februari
worden gezaaid. Op 22 april werd het glas gelicht.
Na het lichten van het glas kregen de B-objecten
per 4 mm neerslag 1 liter water extra op een oppervlakte van y^ m2. Op 9, 10 en 23 juni werd de
peen geoogst. Het stomen van de grond heeft zeer
grote invloed gehad op de kwaliteit, de ontwikkeling en de hoeveelheid geoogste peen. Globaal was
het gewicht in de gestoomde putten tweemaal zo
hoog als in de niet gestoomde. Ook de kwaliteit
van de peen was in de gestoomde putten veel beter.
Het verschil van watergiften bracht ook nu geen
aanwijzing in het optreden van watervlekken. Zowel in de A-objecten als in de B-objecten kwamen
bij de gelichte teelt watervlekken voor; wel was dit
overwegend in de niet gestoomde putten. Bij de
zomerteelt in deze zelfde putten kwamen watervlekken voor, zowel in de gestoomde als niet gestoomde putten, maar nu overwegend in de Bobjecten.
e. Vuur bij fresia
In Winconsin-tanks is een proef genomen om de
invloed na te gaan van de grondtemperatuur (13°
- 18° - 23° C) op het optreden van vuur. Hoewel
ook rekening werd gehouden met de watergift,
konden geen opmerkelijke verschillen in aantasting
worden geconstateerd. Het onderzoek naar het optreden van vuur kan hiermee als afgesloten worden
beschouwd.

c. „Zinkschade" bijsla

f. „Gasschade"bijtuinbouwgewassen

Teneinde „zinkschade" aan sla te voorkomen, werd
met een aantal verfsoorten het desbetreffende on-

In 1964 werden op tweeëntwintig plaatsen in het
Zuidhollandse Glasdistrict fresiaveldjes aangelegd
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om eventuele beschadiging door industriegassen te
controleren. Tevens werd op deze veldjes enkele
malen spinazie gezaaid.
Door het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek werden regelmatig bladmonsters van
het fresiagewas op deze veldjes verzameld voor
fluoranalyse. De beschadiging aan de fresiaveldjes
was noordelijk van Vlaardingen sterker dan in
westelijke richting. Bij de spinazie op deze veldjes
werd geen schade waargenomen. De fluormetingen
met behulp van fluorkastjes werden voortgezet in
1964 door het LP.O. In samenwerking met het
Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O. werden
weer waarnemingen met regen- en stofmeters gedaan. De reukwaarnemingen, gedaan in overleg
met de Commissie van Bodem-, Water- en Luchtverontreiniging, werden afgesloten, daar deze
subjectieve waarnemingen niet uitgewerkt konden
worden. Het afgelopen jaar werden geen ernstige
beschadigingen van tuinbouwgewassen ten gevolge
van luchtverontreiniging waargenomen.
g. Schade van glaswasmiddelen
In enkele gevallen werd ernstige beschadiging bij
fresia vastgesteld daar waar in de omgeving het
glas gereinigd was met fluorbevattende middelen.
De damp van deze middelen veroorzaakt een specifieke fluorbeschadiging op het fresiablad. Mede
om deze reden wordt naar andere middelen gezocht om het glas te reinigen.
h. Beschadigingdoor roet
Proefnemingen met de stookinstallatie op het
Proefstation om het roeten van schoorstenen tegen
te gaan, zijn door technische moeilijkheden mislukt. Het onderzoek naar de mate van glasvervuiling ten gevolge van roetneerslag werd voortgezet.
i. Beschadigingdoor onkruidbestrijdingsmiddelen
Bij komkommer en tomaat werd een zeer ernstige
groeiremming en beschadiging door chloor-IPC
waargenomen. In enkele gevallen stierven komkommers af na het gebruik van paraquat, nadat de
onderste bladeren in aanraking waren gekomen
met dit contact-herbicide. Duidelijk was transport
van het middel in de plant te zien. Het afsterven
verliep snel.

3. VIRUSZIEKTEN

Virusziekten van tomaat
Op grond van symptomen bij tomaat en tabak
enerzijds en de reactie op de necrotische lijn van
N. tabacum var. White Burley, N . rustica en
Petunia hybrida anderzijds, kunnen thans vijf stammen tabaksmozaïekvirus (TMV) worden onderscheiden. De laatst geïsoleerde stam is blijkens
een lokale reactie op genoemde toetsplanten verwant aan het tomaattype TMV, gekenmerkt door
de vorming van een geelmozaïek op tomaat en gele
kringvlekken op N . tabacum var. Samsun.
Als bijdrage aan de TMV-resistentieveredeling
werden inocula van de vijf TMV-stammen aan het
I.V.T. geleverd. Verder werd de resistentiegeniteur,
de I.V.T.-kloon no. 62237-5 van Lycopersicum
peruvianum, afzonderlijk nagetoetst met 178 TMVhoudende bladmonsters. Geen van deze monsters
veroorzaakte een vatbare reactie.
In een eenmalige proef, opgezet om de effecten
van een vroege en late infectie op vruchtkwaliteit
na te gaan, bleek laatstgenoemde behandeling de
vorming van putjes in de vruchtschil te veroorzaken bij een klein aantal vruchten ( 0 , 6 % ) .
Verder werd een verminderde vruchtzetting waargenomen bij drie vruchttrossen, die gevormd waren
na de infectie. Dergelijke nadelige invloeden bleven
achterwege bij de vroeg, dit is vóór de bloei, geinfecteerde planten.
Bij deze proef werden de planten, om wortelinfecties te voorkomen, gekweekt in een greppel gevormd door een ingegraven stuk plasticfolie. Met
andere bovengronds genomen voorzorgen bleek het
aldus mogelijk om het vergelijkingsobject gezond
te houden tot de bloei van de twaalfde tros.
Aangezien aan een vroege infectie gedacht wordt
als maatregel om de nadelige invloed van een
TMV-infectie tot een minimum te beperken, werd
de relatieve betekenis nagegaan van de meest voorkomende groene TMV-stammen. Bij toetsing van
208 bladmonsters kon slechts bij 25 het tabakstype-TMV aangetoond worden naast het tomaattype-TMV. Een verklaring voor het dominerend
voorkomen van het tomaattype-TMV werd gevonden in de resultaten van een interferentieproef.
Hierbij kwam aan het licht dat een infectie met
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het tomaattype een daaropvolgende infectie met
het tabakstype uitsluit, hetgeen omgekeerd niet opgaat. Voorts, dat bij gelijktijdige infectie met beide
TMV-typen uiteindelijk het tomaattype gaat overheersen. In een vergelijkende opbrengstproef van
planten in potten verminderden de opbrengsten
onder invloed van het tomaattype- en het tabakstype-TMV ten opzichte van een gezond controleobject met respectievelijk 13 en 16 %.

deze potgrond was samengesteld, is op de winplaatsen gezocht naar waardplanten en aaltjes.
Waardplanten werden niet gevonden; op een der
winplaatsen werden echter wel exemplaren Xiphinema diversicaudatum aangetroffen. Deze waren
echter niet met dit virus besmet. Waarschijnlijk zijn
in de afgeleverde potgrond, zij het in geringe mate,
toch besmette aaltjes aanwezig geweest.
c. Komkommervirus ] in nateeltkomkommers

b. Arabis-mozaïekvirus bij komkommer
Begin 1963 deed zich op een bedrijf in Nieuwerkerk a/d IJssel een nieuwe virusziekte voor in
komkommers veroorzaakt door Arabis-mozaïekvirus. Het afgelopen jaar kwam op genoemd bedrijf deze ziekte opnieuw voor, doch nu in een
ander warenhuis. Ook werd dit virus waargenomen
op een bedrijf in Berkel. Tot 70 % der planten
werd aangetast. Het betrof in beide gevallen
nieuwe bedrijven op gescheurd weiland, waar voor
het eerst komkommers werden geteeld. Vooral in
het weiland achter deze warenhuizen en ook wel
in de warenhuizen zelf kon uit 14 onkruidsoorten
dit virus worden geïsoleerd, namelijk hoornbloem,
muur, spiesbladige melde, klein kruiskruid, madeliefje, paardebloem, herderstasje, witte klaver,
kluwenzuring, varkensgras, waterzuring, zwaluwtong, zilverschoon en zwarte nachtschade. Bedoeld
virus wordt door aaltjes overgebracht. Door Dr.
H. A. van Hoof, van het Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek te Wageningen werden in
deze weilanden als ook in de warenhuizen betrekkelijk grote aantallen met dit virus besmette aaltjes
(Xiphinema diversicaudatum, die vector is voor dit
virus) gevonden. Ter bestrijding van de aaltjes
kan men volstaan met een chemische grondontsmetting.
Begin van dit jaar kwam Arabis-mozaïekvirus ook
op ruim 20 oudere bedrijven voor, waarvan het
merendeel gelegen was in de omgeving van Delft.
Op deze bedrijven geraakte maximaal 5 % van de
komkommers met dit virus besmet. Potgrond bleek
de infectiebron te zijn. Hoewel hieruit Xiphinema
diversicaudatum niet geïsoleerd werd, kon toch
aangetoond worden dat van komkommers die in
een restant van de potgrond werden opgekweekt,
1,5 % der planten door dit virus waren aangetast.
Van de twee belangrijkste bestanddelen waaruit
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Er is getracht meer inzicht te krijgen in het verband tussen bladluisvluchten en het vóórkomen
van komkommervirus 1 (Cucumis virus 1) in nateeltkomkommers. Hiertoe werden op een aantal
bedrijven, gedurende twee maanden na het uitplanten, wekelijks waarnemingen verricht. In tegenstelling tot vorige jaren is dit najaar het komkommervirus 1 zeer weinig voorgekomen. De gegevens
die konden worden verkregen, zijn hierdoor onvoldoende om er conclusies uit te trekken (zie ook
pagina 147).
d. Een nieuwe virusziekte in sla
In maart werd op een beperkt aantal bedrijven te
Loosduinen een onbekend ziekteverschijnsel in sla
waargenomen. Een gedeelte der planten, soms wel
50 %, bleef in groei ten achter. Naast mindere
groei was het meest kenmerkend, dat de planten
zich zeer ongelijkzijdig ontwikkelden. De bladeren
waren gekroesd en wel speciaal die van het minst
ontwikkelde gedeelte van de planten. Dit type
planten maakte een zeer compacte indruk. Uit
inoculaties verricht op toetsplanten, bleek hier een
virusziekte in het spel te zijn en wel het ratelvirus
(Nicotiana virus 5 Smith). Dit werd bevestigd door
een serologisch onderzoek verricht door de heer
D. Z. Maat van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen. In samenwerking met Dr. H. A. van Hoof van bovengenoemd
Instituut, werd de infectiebron van dit virus spoedig vastgesteld. Het ratelvirus wordt door aaltjes
overgebracht en wel door Trichodorus pachydermus. Met dit virus besmette aaltjes van genoemde
soort werden in behoorlijke hoeveelheden gevonden in de grond waar deze sla was gezaaid. Op alle
bedrijven, gelegen op duinzandgronden, waar dit
virus voorkwam, had de infectie reeds op het zaai-

bed onder platglas plaatsgevonden. Ter bestrijding
van de aaltjes kan men met een chemische grondontsmetting volstaan, terwijl door stomen zowel de
aaltjes als het virus worden gedood.

4. BACTERIE- E N SCHIMMELZIEKTEN
a, Voetrot in tomaten
(Didymella lycopersici)
Na het onderzoek betreffende de biologie van de
schimmel is nu ook dat omtrent de bestrijding afgesloten.
Hoewel toediening van maneb, het meest werkzame
bestrijdingsmiddel tegen deze schimmel, geen volledige bestrijding biedt, kan een aantasting toch
vrijwel geheel worden voorkomen. Behandeling
van de plantgaten één of twee dagen voor het
planten is hiertoe zeer belangrijk. Hierbij wordt
circa 200 ml van een suspensie gebruikt, die 0,1 %
van het spuitpoeder bevat, gecombineerd met een
behandeling ongeveer een week na het planten,
waarbij circa 150 ml van een dergelijke suspensie
tegen de stengelbases wordt gegoten. Het resultaat
hiervan is goed. Alleen als de grond zwaar besmet
is, zullen nog enkele planten met voetrot optreden.
Worden deze tijdig verwijderd, dan ontstaat geen
,,kanker"-aantasting op de stengels en blijft de
schade zeer beperkt.
Overigens is een grondtemperatuur van minimaal
14 °C minstens even belangrijk om voetrot tegen
te gaan.
b. Botrytis in groentegewassen onder glas,
in het bijzonder bij tomaat
Naast proeven met deze schimmel in vitro zijn in
1964 waarnemingen gedaan aangaande de invloed
van de bemesting van tomateplanten op de uitbreiding van de schimmel in de planten.
In gedestilleerd water kunnen de sporen van
Botrytis cinerea kiembuizen produceren van verschillende lengten, afhankelijk van de suikerconcentratie in de voedingsbodem, waarop de
sporen zijn ontstaan. Naarmate dit medium meer
suiker bevatte, kunnen de sporen daarna in gedestilleerd water langere kiembuizen vormen.
De groei van de schimmel in tomatestengels wordt

beïnvloed door het stikstofgehalte van de grond
waarin de planten groeien. De uitbreiding is sterker, naarmate het stikstofgehalte van de grond
lager is. Dit houdt zonder meer niet in, dat stikstofbemesting Botrytis-aantastingen tegengaat, omdat bij hogere stikstofniveaus in de grond de groei
van de planten anders is. Hierdoor kan het microklimaat zeer gunstig uitvallen voor de schimmel.
Na gelijktijdige inoculatie van verschillende internodiën van een tomateplant, blijkt de schimmel
zich sneller te kunnen uitbreiden naarmate het
weefsel jonger is. Bij een temperatuur van 18°—
20 °C bedraagt de uitbreiding der lesies nabij de
Stengeltoppen van ongeveer 100 cm lange planten
circa 12 mm per etmaal. Benedenwaarts naar de
stengelbasis toe wordt de uitbreiding geleidelijk
minder, tot circa 3 mm per etmaal in de oudste
internodiën. Deze invloed van de leeftijd van het
stengelweefsel is sterker dan die van de stikstofbemesting.
c. Phytophthora cryptogea
bij tomaat nagerbera
Op een bedrijf werd waargenomen dat bij tomaat
de wortelpunten afstierven. Dit werd later gevolgd
door voetrot. Door de Plantenziektenkundige
Dienst te Wageningen werd uit afstervende wortelpunten de schimmel Phytophthora cryptogea geisoleerd. Deze schimmel staat bekend als de veroorzaker van voetrot bij gerbera.
d. Fusarium bij geënte komkommers
Nog op enkele bedrijven werden komkommers
aangetast door Fusarium javanicum. Deze aantasting was in alle gevallen van geringe omvang.
Hoewel stomen van de grond afdoende bescherming biedt tegen deze ziekte, moet aangenomen
worden dat deze herbesmetting te wijten is aan
onvoldoende ontsmetting van de grond op sommige
plaatsen.
e. Afsterven van komkommerplanten
Door de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen werd een nieuwe veroorzaker van wortelrot
bij komkommer gevonden. Deze schimmel maakt
micro-sclerotiën in wortelcellen.
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f. Sclerotinia bijsla
Op verzoek van het I.V.T. te Wageningen zijn
gekweekte rassen en wilde slatypen op resistentie
tegen Sclerotinia minor getoetst. Dit jaar zijn 150
verschillende monsters onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat de kans op resistentie gering is.
De laboratoriumproeven betreffende de invloed
van de temperatuur op de sclerotiënvorming bij
Sclerotinia minor zijn voortgezet. Bij temperaturen
van circa 10°, 15°, 20° en 25 °C is de sclerotiënvorming nagegaan. Bij oplopende temperatuur
bleek het aantal af te nemen, maar de grootte van
de Sclerotien nam toe. Hoe hoger de temperatuur
was, hoe sneller de Sclerotien werden gevormd;
met evenwel weinig verschil tussen 20° en 25 °C.
g. Zwartrot in sla
Deze ziekte, veroorzaakt door de schimmel Rhizoctonia solani, blijkt op betrekkelijk veel bedrijven
voor te komen. De tot nu toe genomen bestrijdingsproeven hebben aangetoond, dat toediening
van PCNB-strooipoeder de ziekte sterk tegengaat.
Op lichtere grond is uitstrooien van 10 g per m 2
voldoende; op zwaardere gronden kan iets meer
worden gebruikt.
In de proeven was het effect van dit middel even
groot wanneer het vlak voor het planten over de
grond was uitgestrooid als wanneer het enige dagen
erna over de grond en de planten werd toegediend.
Mede uit hygiënische overweging verdient uitstrooien vóór het planten evenwel voorkeur.

stro overwintert, kwamen op bepaalde bedrijven
vele rotte koppen voor. Bij nader onderzoek bleek
Sclerotinia sclerotiorum hiervan oorzaak te zijn. In
de nazomer tast deze schimmel het halfdode loof
aan en woekert via de bladstelen naar het groeipunt. Door de strobedekking neemt de aantasting
tijdens de winter nog grotere vormen aan.
;. Afsterven van fresia door Fusarium
In het voorjaar is een proef genomen in Winconsin-tanks om de invloed na te gaan van de grondtemperatuur (13° - 18° - 2 3 ° C ) op een Fusariumaantasting. Er is in drievoud gewerkt met de
rassen Golden Yellow en White Swan. De helft
van de kralen is in grond geplant, die met Fusarium werd besmet. Gedurende de teelt vielen praktisch geen planten weg door Fusarium, doch aan
het einde van de proef werd vastgesteld, dat bij
een gedeelte van de knollen en trekwortels een
rotting optrad zowel in de onbesmette als in de
besmette grond. Bij vrijwel alle groepen deed zich
dit aanzienlijk sterker voor in de besmette grond.
Het plantmateriaal zal dus ook niet vrij van Fusarium zijn geweest. Bij beide rassen zowel op de
onbesmette als op de besmette grond, was de rotting bij 13 °C beduidend lager dan bij 18 °C en
hier weer iets minder dan bij 23 °C. Daarnaast is
medewerking aan een knolontsmettingsproef verleend, die op initiatief van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen werd genomen. Door
regelmatig planten te rooien en te controleren is
het verloop van een Fusariumaantasting over een
seizoen bestudeerd.

h. Voetrot in andijvie
In het najaar van 1964 konden met twee Phycomyceten-isolaties afkomstig uit wortels van zieke andijvie, voetrotsymptomen worden opgewekt bij
planten, die groeiden in grond besmet met deze
isolaties. De meeste zieke planten traden in die
vakken op, waarvan de grond van te voren met
D D was ontsmet. Bovendien was het zoutgehalte
van de grond door toevoeging van patentkali en
keukenzout verhoogd, om de ontwikkeling van de
planten iets te vertragen.
i. Rotte koppen bijpeen
Bij de teelt van peen, waarvan het gewas onder

146

5. DIERLIJKE BESCHADIGINGEN
a. Wortelduizendpoot
Wanneer wortelduizendpoten voorkomen in de
grond, waarin tomaten moeten worden geplant,
helpt zeer zeker een plantgatbehandeling met
lindaanstuifpoeder, maar dit is wel bewerkelijk.
Twee praktijkproeven zijn daarom opgezet om na
te gaan of de werking van lindaan en parathion
voldoende is, wanneer deze volvelds vóór het planten worden toegediend. Helaas kwamen op de onbehandelde veldjes zo weinig wortelduizendpoten

voor, dat er vergelijkenderwijs niets over het effect
van deze methode kan worden gezegd. De groei
van de tomaten was goed. Perskluiten van tomateplanten, waarin zich vele wortelduizendpoten bevonden, werden vlak vóór het planten in 0,1 %
parathion spuitpoeder gedompeld tot ze goed nat
waren. De verdere groei van deze planten verliep
naar wens. Evenals in 1963 is medewerking verleend bij het nemen van een proef tegen de wortelduizendpoot in radijs in het gebied van het Rijkstuinbouwconsulentschap Barendrecht. Vóór het
zaaien van de radijs is onder andere 1,5 kg lindaanstuifpoeder per are in de grond gewerkt. Hierdoor werd een aanvankelijk vrij ernstige aantasting
goed bestreden.
b. Bladluizen
In 1964 is een begin gemaakt met een onderzoek
om na te gaan in hoeverre het optreden van bladluizen in de open lucht verband houdt met een
aantasting door Cucumis virus 1 van komkommers
onder glas. Met behulp van een buiten geplaatste,
gele vangbak, werden de bladluisvluchten dagelijks
gecontroleerd. Er bleek dit jaar slechts één duidelijke top ( ± 2000 bladluizen in 24 uur) in de
vluchten voor te komen; deze viel in de derde
week van juli. Aangezien het belangrijk is te weten
op welke tijd van de dag de meeste bladluizen
vliegen, is een apparaat geconstrueerd waarmee
bladluizen, gevangen gedurende een bepaald aantal
uren van de dag, apart gehouden kunnen worden.
Het grootste aantal werd in de namiddag gevangen
enige uren voor de schemering. Verder werden
twee gele vangbakken in een warenhuis geplaatst:
één onder een open raam en een onder dito met
nylongaas-afdekking (maaswijdte 1 m m ) . Het aantal bladluizen, gevangen in eerstbedoelde bak, was
veel kleiner dan dat buiten werd verzameld.
In die onder gaas kwamen zeer weinig bladluizen.
Het ziet er dus naar uit, dat nylongaas-afdekking
van de luchtramen één van de manieren is om een
aantasting door Cucumis virus 1 in komkommers
te beperken.

aardappelen werden geteeld. Voor het overige gebeurde dit steekproefgewijs. Er werd geen uitbreiding van de besmetting vastgesteld.
d. Andijvie met vrij levende aaltjes
Bij slechte groei van andijvie onder glas werd na
grondonderzoek door de Plantenziektenkundige
Dienst vastgesteld dat de schade door het aaltje
Pratylenchus penetrans werd veroorzaakt. In het
desbetreffende warenhuis was een regelmatige
grondontsmetting (éénmaal in twee jaar) uitgevoerd met chloorpicrine of EDB.
e. Bladmijnen bijknolselderij
In tegenstelling tot andere jaren kwamen deze
zomer op enige bedrijven in 's-Gravenzande vrij
veel bladmijnen voor in knolselderij. De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen bevestigde
ons vermoeden, dat de schade veroorzaakt is door
maden van de selderijvlieg (Philophylla heraclei
L.). Als de maden nog zeer jong zijn, kunnen ze
worden bestreden door te spuiten met diazinon of
mevinfos (Phosdrin).
f. Koolvlieg bij spruitkool
Uit controles van spruiten op onbespoten veldjes
blijkt, dat er dit jaar een matige aantasting is geweest. Deze was echter niet van economisch belang, omdat praktisch alleen in de onderste spruiten
wormsteek voorkwam.
Medewerking is verleend aan een praktijkproef,
genomen op initiatief van de Landbouwvoorlichtingsdienst, waarbij bespuitingen met heptachloor
tegen de koolvlieg werden uitgevoerd met behulp
van een vliegtuig en een landbouwmachine. Evenals in 1963 was het effect van de bespuitingen
met het vliegtuig nogal wisselvallig. Deze keer
kan het aanvliegen over een boerderij er de oorzaak van zijn, dat op één van de twee proefvelden
de aantasting hoger was dan op de beide proefvelden, die met de landbouwmachine waren bespoten.

c. Aardappelcyste-aaltje

g. Rupsen in spruitkool

In 1964 vond een intensieve gewascontrole plaats
bij tomaat in die gebieden waar voorheen veel

Van het nieuwe middel Undeen, dat tot twee
weken voor de oogst kan worden verspoten, is de
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werking nagegaan. Het resultaat wat betreft de
verdelging van rupsen van het grote koolwitje viel
tegen.
h. Bladrollerrupsenbij druiven
Nieuwe klachten over deze aantasting kwamen niet
binnen. De rupsen overwinteren in schuilhoeken
en komen te voorschijn, wanneer de omstandigheden gunstig zijn. Vraat was er al bij een onderteelt van sla. Begin april vertoonden zich de
motjes. De beschadiger bleek nu de koolbladroller
(Tortrix costana Schiff.) te zijn. Met behulp van
een vanglamp konden vele motjes worden gevangen, echter meer mannetjes dan wijfjes. Van
deze laatste droeg een groot aantal nog vele eieren.
Een vanglamp kàn een hulpmiddel bij de bestrijding zijn, maar toch is het raadzaam, zolang dit
mogelijk is, zeer regelmatig en licht met D D T te
stuiven.
i. Maden bij fresia
Vraat aan fresia's door maden is in het afgelopen
jaar op een paar uitzonderingen na niet van betekenis geweest. Op drie bedrijven, waar eerder
een aantasting door maden zich voordeed, is een
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bestrijdingsproef opgezet, waarbij verschillende
middelen vóór het planten in de grond (zand,
lichte en zware zavel) werden gebracht. Hiervoor
werden parathion, diazinon, trithion, aldrin, heptachloor en lindaan gebruikt. Doordat zich geen
aantasting voordeed, kan geen oordeel over de
werking van de middelen worden uitgesproken.
De gebruikte hoeveelheid van elk der bovengenoemde middelen (350 ml van een 25 Eiprodukt per 100 1water op 100 m 2 ) veroorzaakte
geen groeiremming.
;. Miljoenpoten
Op enkele bedrijven kwamen platte miljoenpoten
(Oxidus gracilis Koch.) plaatselijk in zeer grote
aantallen voor, onder andere bij chrysanten. Naar
verluidt leven ze van dood organisch materiaal en
verzwakte planten. Door de grond eerst goed nat
te maken, zodat vele dieren naar boven komen, en
daarna Blattanox in regels uit te strooien, kan een
groot aantal exemplaren worden aangelokt en gedood. In laboratoriumproeven bleek parathion
vloeibaar sneller te werken dan lindaan vloeibaar,
beter ook dan parathion-spuit- en stuifpoeder en
lindaanspuit- en stuifpoeder, DDT, aldrin, heptachloor en diazinon.
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BESTRIJDINGSMIDDELEN

Nieuwe apparatuur voortoepassing van
bestrijdingsmiddelen
L. Bravenboer en D a . Theune

In de glastuinbouw vindt toepassing van bestrijdingsmiddelen voornamelijk plaats op de volgende wijzen:

met behulp van deze apparatuur verdampt konden
worden. Van de volgende middelen is dit onderzocht:

1. Stuiven. Deze methode geeft alleen redelijke
resultaten als er sprake is van een lichte aantasting of wanneer bestrijdingsmiddelen preventief worden gebruikt.
2. Spuiten. Met deze manier van toepassen worden de beste resultaten bereikt. Het bezwaar is
echter dat de behandeling tijdrovend is.
3. Vernevelen met behulp van aerosols. Tot nog
toe kunnen alleen insekticiden met aerosols
worden verneveld. In het algemeen hebben bestrijdingsmiddelen op deze wijze toegepast
geen nawerking, zodat een regelmatige herhaling noodzakelijk is.
4. Roken. Het bezwaar van deze methode is, dat
toepassing alleen kan plaatsvinden wanneer er
weinig of geen wind is.

1. Dichloorvos (dimethyl dichloorvinyl fosfaat)
= DDVP in vloeibare vorm.

Naast bovengenoemde methoden zijn er nog enkele
andere mogelijkheden om bestrijdingsmiddelen toe
te passen onder glas. Met twee hiervan zijn in 1964
op het Proefstation een aantal proeven genomen.
A. Verdampen. In de rozeteelt onder glas wordt
vrij veel gebruik gemaakt van de zogenaamde
zwavelverdampers (afb. 1). Hiermee wordt met
behulp van een elektrische verwarming zwavel verdampt ter bestrijding van meeldauw. In de groenteteelt onder glas werd op deze manier niet gewerkt
en van andere middelen was niet bekend of ze

2. Binapacryl (sec. butyl dinitrofenyl dimethylacrylaat) = Acricid, in de vorm van granulaat.
3. Oxythiochinox (methylchinoxaline-diyl dithiocarbonaat) = Morestan, in de vorm van een
granulaat.
De werking van deze middelen is in eerste instantie
tegen spint (Tetranychus urticae) nagegaan. Om
die reden werden door spint aangetaste boneplanten in de te behandelen ruimte gezet en één, drie
en zeven dagen na de behandeling gecontroleerd
op doding van het spint.
In tabel 1 zijn de resultaten van deze proeven
samengevat.
Dichloorvos blijkt een zeer hoge initiële doding te
geven, alle bewegende stadia zijn één dag na de
behandeling dood. Het middel bezit echter in het
geheel geen nawerking, hetgeen vooral tot uiting
komt in de sterke vermindering van het percentage
dode nymfen en larven drie dagen na de behandeling. Het lijkt of het middel enige eidodende werking bezit, omdat zeven dagen na de behandeling
36 % van de eieren dood is. Dit moet echter hieraan worden toegeschreven, dat aanvankelijk geen
nieuwe eieren worden gelegd (de wijfjes zijn voor
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Tabel 1 Doding in procenten
Wijfjes

Nymfen + larven

Middel

Dichloorvos
Binapacryl
Oxythiochinox

Dagen na de behandeling
1

3

7

1

3

7

1

3

7

100
100
90

91
98
34

72
100
61

80
64
75

23
72
40

11
23
24

1
4
1

14
22
20

36
99,5
75

100 % gedood), terwijl de nog aanwezige eieren
uitgekomen zijn. Het absolute aantal dode eieren
is dus niet gestegen, het relatieve echter wel. Bij
incidentele waarnemingen kon worden vastgesteld
dat dichloorvos toegepast in zwavelverdampers ook
werking bezit tegen bladluizen en witte vlieg.
Binapacryl blijkt naast een goede initiële doding
een redelijke nawerking te bezitten. Dit komt zowel tot uiting in de doding der wijfjes zeven dagen
na de behandeling als in de doding der nymfen en
larven drie dagen na de toepassing. Het middel
blijkt bovendien een goede ovicide werking te bezitten. Hoewel een gedeelte der eieren nog is uitgekomen (zeven dagen na de behandeling is de
mortaliteit van de nymfen en larven nog slechts
23 % ) is het merendeel levenloos.
De werking van oxythiochinox tegen spint is iets
minder dan van binapacryl. Naast een redelijke
initiële doding heeft het middel ook enige nawerking. Tevens is het duidelijk ovicide, want
zeven dagen na de behandeling blijkt 75 % van de
nog aanwezige eieren dood te zijn. Behalve het
effect op spint is van oxythiochinox, toegepast in
zwavelverdampers, de werkzaamheid nagegaan
tegen meeldauw in komkommers. Bij een regelmatige toepassing blijkt deze inderdaad te bestaan.
Zelfs bij een bestaande aantasting kon de verdere
uitbreiding van de schimmel worden voorkomen,
mits het middel om de tien dagen werd verdampt.
B. Vernevelen met behulp van een zogenaamde
swing-jog (afb. 2 ) .
Met dit apparaat, voorzien van een raketmotortje,
wordt het middel zeer fijn verneveld. Deze nevel
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Eieren

is zo fijn, dat het lijkt alsof er gerookt wordt. Het
onderzoek met dit apparaat is onder andere uitgevoerd met de volgende middelen.
1. Mevinfos [dimethyl- (methyl-carbomethoxyvinyl)-fosfaat] — Phosdrin.
2. Dicofol [bis-(chloorfenyl)trichloorethanol] =
Kelthane.
3. Binapacryl (sec. butyldinitrofenyl dimethylacrylaat) = Acricid.
Ook hierbij is de werking tegen spint onderzocht
als deze middelen worden toegepast met een
swing-fog. De resultaten zijn samengevat in tabel 2.
Mevinfos blijkt een hoge initiële doding te geven.
Alle bewegende stadia blijken één dag na de behandeling dood te zijn. Zoals wel te verwachten is
bezit het middel geen nawerking en geen eidodende eigenschappen. Dit komt tot uiting in het geringe percentage dode nymfen, larven en eieren
zeven dagen na de behandeling. Onder praktijkomstandigheden is mevinfos veelvuldig in een
swing-fog verneveld ter bestrijding van bladluis
en witte vlieg in verschillende gewassen. Hiervoor
bleek het middel zeer geschikt te zijn, hoewel een
regelmatige herhaling noodzakelijk was vanwege
zijn korte werkingsduur.
Dicofol blijkt goede resultaten tegen spint te
geven, indien het met behulp van een swing-fog
wordt verneveld. Hierbij valt vooral op dat het
middel een goede nawerking bezit; zeven dagen
na de behandeling is 71 % van de larven en nymfen gedood. Hoewel het er op lijkt dat er ook
kwestie is van eidoding, is dit niet het geval. Even-
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als bij dichloorvos wordt dit veroorzaakt door een
relatieve en niet door een absolute toename van
het aantal dode eieren.
Ook de werking van binapacryl toegepast met een

swing-fog blijkt goed te zijn dank zij een redelijke
nawerking. Vergeleken met de toepassing door
middel van een zwavelverdamper is de eidodende
werking echter minder effectief.
Behalve de hierboven genoemde is ook een aantal

Tabel 2 Doding in procenten
Wijfjes

Nymfen + larven

Middel

Mevinfos
Dicofol
Binapacryl

Eieren

Dagen na de behandeling
1

3

7

1

3

7

1

3

7

100
98
86

93
90
79

83
84
87

57
40
47

41
26
57

11
71
48

1
2
5

2
4
47

9
81
29
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andere middelen in een swing-fog op hun werking
getoetst. De resultaten met tetradifon (rz Tedion)
waren door onbekende oorzaak tot nu toe wisselvallig. Met pyrethrum zijn goede resultaten bereikt
tegen witte vlieg. Een regelmatige behandeling
hiermee is echter noodzakelijk omdat het middel
uitsluitend de volwassen dieren doodt. Tenslotte
is de werking van dinocap ( = Karathane) onderzocht tegen meeldauw in komkommers. Hoewel dit
middel wel bleek te werken, bleek het niet in staat
te zijn uitbreiding van de bestaande aantasting vol-
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ledig tegen te gaan. Tevens trad bij hogere doseringen lichte beschadiging op.
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken
dat verschillende middelen geschikt zijn om toegepast te worden in een zwavelverdamper of een
swing-fog. Het grote voordeel zit in de belangrijke
arbeidsbesparing die deze vormen van toepassing
opleveren. Bij het onderzoek is echter vrijwel geen
aandacht besteed aan eventuele fytotoxische effecten. Hierdoor zal bij de toepassing in de praktijk
de nodige voorzichtigheid moeten worden betracht.

BESTRIJDINGSMIDDELEN

Ervaringen met methylbromide als
grondontsmettingsmiddel
L. J. Nederpel jr

Methylbromide is als grondontsmettingsmiddel tot
nog toe alleen in een 15 %-ige oplossing toegepast
in Nederland. In het buitenland echter wordt het
ook als 100 %-i-g produkt gebruikt en als gas in
de grond gebracht. Omdat methylbromide reukloos
is, wordt als waarschuwing een geringe hoeveelheid chloorpicrine aan het middel toegevoegd.
Teneinde na te gaan of onder Nederlandse omstandigheden het middel in deze vorm bruikbaar
is, zijn in 1963 en 1964 een aantal proeven uitgevoerd.
Het toepassen van methylbromide is niet eenvoudig, daar de grond moet worden afgedekt met
plastic in verband met de vluchtigheid (kookpunt
4 °C) van dit gas, wat extra arbeid en kosten
vergt. Het grote voordeel van methylbromide is

dat er enkele dagen na de ontsmetting gepoot of
gezaaid kan worden. De werking van methylbromide werd nagegaan tegen wortelknobbelaaltjes
en kurkwortel zowel op het Proefstation als in de
praktijk. Tevens werd onderzocht of het middel
kan voorkomen dat meloenen vroegtijdig afsterven.
In de tomateteelt werden de resultaten van methylbromide vergeleken met die van:
1. Chloorpicrine + EDB;
2. Dichloorpropeen;
3. Stomen.
Meestal werden er twee doseringen gebruikt, namelijk 100 g/m 2 en 50 g/m 2 zowel vóór het uitplanten van de sla (eind oktober - begin december)

Tabel 1 Gemiddeld kropgewicht -van sla
Oogstdatum
Middel

Methylbromide 100 g/m2
Methylbromide 50 g/m2
Mengsel van chloorpikrine + EDB
Dichloorpropeen
Onbehandeld

14 nov. '63
praktijk I

10mrt'64
praktijk II

2 april '64
praktijk III

15 april'64
Proefstation

17.5 kg
18.6 „

18,9 kg

16,3 kg
17,2 „

17,7 kg

17,6 „
15,9 „

17,5 „

18,2 „
18,7 „
16,1 „
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^4/è. / Invloed van methylbromide
van de mortels.

op de gezondheid

als vóór het uitplanten van de tomaten (begin
maart).
De sla op de ontsmette vakken was in vrijwel alle
gevallen goed. De methylbromide gaf dus geen
ongunstige neveneffecten op de voorteelt, hetgeen
blijkt uit de kropgewichten in tabel 1.
De aanvang van de tomateteelt viel in deze proeven
van eind maart tot begin april. De tomaten op de
gronden, ontsmet met methylbromide, groeiden
goed weg ten opzichte van de andere behandelingen. Ook in het verdere groeiseizoen had methylbromide een groeiverbeterend effect.
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De gewasontwikkeling van de tomaten bij de verschillende middelen zijn vervat in tabel 2.
Hieruit blijkt dat zich weinig verschil in gewasontwikkeling voordeed tussen methylbromide en
chloorpicrine + EDB-behandeling, maar wél een
groot verschil in vergelijking met onbehandeld
wat ook later in de wortels tot uiting kwam
(afb. 1).
Bij twee proeven werden er opbrengstgegevens verzameld. In één dezer was de produktie van de
tomaten op zowel methylbromide 100 g/m 2 als het
mengsel van chloorpicrine + EDB hoger dan bij
onbehandeld en methylbromide 50 g/m 2 . Deze opbrengsten zijn af te lezen op afb. 2.

Tabel 2 Gemiddelde standcijfers voor de gewasontwi,
Behandeling

van tomaat

Proefstation

Praktijk I

Praktijk II

6,8

6,4
6,4
6,2

6,2

4,7

4,5

Methylbromide 100 g/m2
Methylbromide 50 g/m2
Mengsel van chloorpicrine + EDB
Dichloorpropeen
Stomen
Onbehandeld

6,4
5,7
6,5
4,5

In de proef op het Proefstation gaf methylbromide
een grotere kg-opbrengst dan het mengsel van

6,3

opbrengst in kg
per 144 p l a n t e n
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mengsel van C h l o o r .
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7

200-
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p i c n n e + E.D.B.

p/

Telone
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V

4/6

l
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18/6

2/7

16/7

oH

23/5

I
8/7

I
23/7

1
5

/8

1

19/8

1
2/g

oogstdata

oogstdata

Afb. 2 De invloed van methylbromide
produktie.

op de

!
16/g

Afb. 3 De invloed van methylbromide
produktie, in vergelijking met andere
grondontsmettingsmiddelen.

op de
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Tabel 3 Gemiddelde aantasting van
aaltjes en kurkwortel per plant

wortelknobbel-

0 = = geen aantasting
10 = = zeer zware aantasting
Praktijk II

Praktijk I

Proefstation
Behandeling

Methylbromide 100 g/m2
Methylbromide 50 g/m2
Mengsel van chloorpicrine + EDB
Dichloorpropeen
Stomen
Onbehandeld

Knol

Kurkwortel

Knol

Kurkwortel

Knol

Kurkwortel

0,12

1,90

2,80
1,60
1,60
8,30

2,40
6,60
1,40

0,33
1,83
0,16

1,33
3,30
2,50

0
0
1

1
1
2

4,30

4,80

7

3

chloorpicrine en EDB, dichloorpropeen en stomen.
Deze laatste verschilden onderling niet veel (afb.
3). De produktie van de onbehandelde objecten
lag beduidend lager dan van de ontsmette vakken.
Bij het oprooien van de wortels bij de praktijkproeven I en II bleek de ontsmetting met 100 g/m 2
methylbromide een goede bestrijding van wortelknobbelaaltjes en kurkwortel te geven. Zo was deze
ook beter met methylbromide dan met CPA. De
dosering 50 g/m 2 bleek bij zware aantasting van
wortelknobbelaaltjes en kurkwortel onvoldoende te
zijn. Bij de proef op het Proefstation gaven
methylbromide en stomen met behulp van stoomzeilen gedurende acht uur een goede bestrijding
van kurkwortel en wortelknobbelaaltjes. Deze
manieren waren beter dan met chloorpicrine +
EDB en dichloorpropeen. Tabel 3 laat de gemid-

1. HERBICIDEN
(ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN)

—

delde aantasting zien per plant van kurkwortel en
wortelknobbelaaltjes.
In de praktijk werden bij meloenen enkele proeven
genomen met methylbromide in verband met het
afsterven op grond waar jaren achtereen meloenen
geteeld waren. De methylbromide werd 17 mei
toegepast in een dosering van 100 cc/m 2 . Drie
dagen na de ontsmetting werden de meloenen (ras
Enkele Net) gepoot.
Aanvankelijk was de gewasontwikkeling van de
meloenen op de ontsmette vakken forser dan van
die op de onbehandelde objecten. Dit blijkt wel uit
de gemiddelde standcijfers voor de gewasontwikkeling: methylbromide 7 onbehandeld 5,5. Later
echter bleek methylbromide onvoldoende effectief
om de planten voor vroegtijdig afsterven te vrijwaren.

stateerd. Volgend jaar zal dit onderzoek worden
voortgezet.
b. Chemische onkruidbestrijding bij komkommer

a. Chemischeonkruidbestrijding
bij tomaat in koud warenhuis
In een oriënterende proef werden als middelen met
nawerking Tenoran 10 kg/ha en du Tom 12 l/ha
en als contactmiddelen paraquat en diquat toegepast op tomaten in een koud warenhuis. Er werd
geen groeiremming of oogstvermindering gecon-
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Bij een komkommerteelt onder staand glas (uitgepoot begin mei) werd een proef met Tenoran
genomen. Gebruikt werden 5 en 10 kg Tenoran
per ha. Eensdeels werd dit vóór het planten toegediend, anderdeels werd het nâ het planten alleen
op de paden gespoten. Er werd geen beschadiging
of opbrengstvermindering anders dan bij wieden
aangetroffen.

c. Chemische onkruidbestrijding bij bleekselderij
In een praktijkproef werden propazin (1 en 1,5 kg
per ha), Tenoran (5 en 10 kg per ha), prometryn
(1 en 2 kg per ha) en linuron (1 kg per ha) vergeleken met het effect van schoffelen. De onkruidbestrijding met behulp van al deze middelen was
goed. Alleen prometryn bleek een wat te korte
werkingsduur te hebben voor de bleekselderijteelt.
Bij de oogst waren geen opbrengstverschillen te
constateren voortvloeiend uit de toegepaste handelingen.

d. Chemische onkruidbestrijding bijpeen
Onder glas werd een proef opgezet waarbij prometryn en Tenoran werden vergeleken met die van
Shell W.
Duidelijk bleek dat prometryn en Tenoran op klein
onkruid moeten worden gespoten. Het effect op
grassen was bij gebruik van Shell W groter dan bij
de toepassing der beide andere middelen. Het
peengewas vertoonde een geringe groeiremming.
In een proef in de vollegrond werd linuron 1,5 kg, prometryn - 2 kg en Tenoran - 10 kg
vergeleken met wieden zonder meer. Bij toepassing
van linuron bleek de grootste schade zich voor te
doen wanneer tijdens de opkomst werd gespoten.
De beste stand van het gewas leverde wieden op,
gevolgd door genoemde bespuitingen na de opkomst, die onderling dan ook niet veel verschilden.

e. Chemische onkruidbestrijding bij schorseneren
In samenwerking met het Instituut voor Biologisch
en Scheikundig Onderzoek werd een proef opgezet
met een groot aantal onkruidbestrijdingsmiddelen.
De bedoeling hiervan is een middel te vinden dat
een afdoende bestrijding van kruiskruid mogelijk
maakt. Volgend jaar worden de proeven voortgezet
met de hiervoor bruikbare middelen.
ƒ. Chemische onkruidbestrijding bijchrysant
Bij 32 chrysanterassen werd een Tenoranbespuiting
toegepast in een dosering van 10 kg per ha, opgelost in 2000 1 water. Bij geen enkel ras werd
schade waargenomen.

2. FUNGICIDEN
(SCHIMMELDODENDE MIDDELEN)
a. Bestrijdingvan bladvlekkenziekte bijtomaat
met behulp van deregenleiding
De onderzoekingen om een goede meeldauwbestrijding uit te voeren met behulp van de regenleiding
werden voortgezet. Hoewel zich nergens een ernstige aantasting voordeed, bleek bij deze proef dat
de traditionele bespuitingen met maneb iets betere
resultaten gaven dan die via de regenleiding.
Tevens werd de indruk gewekt dat bij de beregening een grotere dosis maneb wordt verbruikt,
waardoor de kans op oogstreductie toeneemt.
b. Nieuwe middelen
tegen bladvlekkenziekte hij tomaat
De resultaten met een tweetal nieuwe spuitpoeders
werd vergeleken met die van bespuitingen met
maneb. Deze middelen leverden een gelijke uitslag op. Door hun geringe bezoedeling van het
gewas bieden deze nieuwe preparaten mogelijk
goede perspectieven om bladvlekkenziekte bij
tomaat tegen te gaan.
Het maneb-stuifpoeder dat opnieuw werd beproefd,
gaf evenals het vorig jaar minder goede resultaten.
c. Bestrijding van meeldauw bij komkommers
met behulp van nieuwe apparatuur
Er werden oriënterende proeven opgezet om meeldauw in komkommers te bestrijden met behulp van
zwavelverdampers en de zogenaamde swing-fog.
Voor beide apparaten zijn speciale formuleringen
nodig. Oxythiochinox (Morestan) werd gebruikt
in de zwavelverdamper; Karathane werd in drie
verschillende doseringen verneveld met de swingfog. Hoewel de indruk wordt gewekt dat de resultaten van de traditionele bespuitingen niet worden
overtroffen, kan mogelijk in die gevallen waarbij
het gewas lastig te raken is, met deze nieuwe apparatuur een goede bestrijding worden bereikt. Door
de weinig tijdrovende behandelingen zal men er
sneller toe komen een bestrijding uit te voeren.
Speciaal uit een oogpunt van preventieve bestrijding is dit een belangrijk punt in het voordeel van
deze nieuwe apparatuur. Verder onderzoek ten
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aanzien van dosering en phytotoxiciteit is nodig
om te komen tot een definitieve uitspraak over
deze nieuwe bestrijdingsmethode.
d. Bestrijding van Botrytis in sla

Er werd een zevental nieuwe stuifmiddelen vergeleken met TMTD-stuifpoeder. Geen enkele van
deze bleek betere resultaten te geven dan het standaardmiddel.
Verder werden verschillende bestrijdingsmethodes
uitgevoerd met PCNB-stuifpoeder of -strooipoeder.
Het bleek dat na vijf bestuivingen van het gewas
met 2 g/m 2 stuifpoeder er sprake was van enige
groeiremming. Bij een combinatie van de PCNBstuifpoeder en captan-stuifpoeder werd zulk een
groeiremming niet geconstateerd.
3. INSECTICIDEN EN ACARICIDEN
(INSEKTEN E N
MIJTENDODENDE MIDDELEN)
a. Biologischebestrijdingvan spint bij komkommer
Met de roofmijt Phytoseiulus riegeli werd spint gedurende een gehele komkommerteelt op een laag
niveau gehouden. Het bleek dat door bespuitingen
met Karathane tegen meeldauw de roofmijt niet
noemenswaard geleden had. Een proef om de verspreiding na te gaan van de roofmijt in een warenhuis met komkommers is mislukt.
b. Biologische bestrijding van spint bij perziken

Opnieuw werden onderzoekingen verricht ten aanzien van de bestrijding van spint op jonge perzikbomen met behulp van roofmijt Phytoseiulus
riegeli. Zes maanden lang werd de populatieverhouding prooidier en roofmijt gecontroleerd.
Duidelijk bleek dat een top in de spintpopulatie
steeds gevolgd wordt door een sterke toename van
roofmijten. Wordt vroegtijdig met deze bestrijding
begonnen, dan kan spintaantasting gedurende het
gehele seizoen binnen de perken gehouden worden.
c. Chemische bestrijding van spint
met behulp van nieuwe apparatuur
Met behulp van de zogenaamde swingfog en de
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zwavelverdamper werden proeven uitgevoerd met
het oogmerk spint te bestrijden. Hiermee waren de
volgende middelen gemoeid: mevinfos (Phosdrin), oxythiochinox (Morestan), dichloorvos
( D D V P ) , dicofol (Kelthane), binapacryl (Acricid), tetradifon (Tedion). Over het algemeen was
de werking bevredigend en afhankelijk van het
type middel dat gebruikt werd. Onderzoekingen
ten aanzien van dosering en phytotoxiciteit zullen
nodig zijn om de waarde van deze nieuwe bestrijdingsmethode te kunnen vaststellen.
d. Bestrijding van witte vlieg
met nieuwe apparatuur

Door de elkaar zo snel opvolgende teelten gaat het
probleem van de witte vlieg-bestrijding een steeds
grotere omvang aannemen. In verband met de gecompliceerde levenscyclus van genoemd insect
zoekt men naar een niet giftig middel met lange
nawerking of naar een gif dat het insect in alle
stadia doodt. Voorlopig is men aangewezen op
verschillende fosforzure esters, die alleen de volwassen dieren bestrijden. Hiertoe moet een aantal
snel op elkaar volgende behandelingen worden uitgevoerd. In onderhavig geval wordt de voorkeur
gegeven aan een middel met een korte werkingsduur, dat nog vlak voor de oogst mag worden toegepast.
Goede resultaten worden verkregen met een mevinfos-formulering (Phosdrin) te vernevelen met behulp van de zogenaamde swingfog en eveneens
met pyrethrum, een reeds lang bekend plantaardig
bestrijdingsmiddel.
4. GRONDONTSMETTING
a. Grondontsmetting met methylbromide
In aansluiting op vorige proeven werden er ook
dit jaar enkele praktijkproeven uitgevoerd met
methylbromide in gasvorm op zware zavelgrond en
op zandgrond bij tomaten. De methylbromide werd
hier toegediend in zuivere vorm met een zeer klein
percentage chloorpicrine. Men laat de methylbromide uit de gasflessen via een doseerapparaat
uit jampotten verdampen (kookpunt 4 °C) ; in
gasfase dringt het vervolgens in de grond.

De methylbromide werd in een lage en hoge
dosering gebruikt, namelijk 50 g/m 2 en 100 g/m 2
vóór de sla en vóór het uitplanten van de tomaten.
Ter vergelijking bleven er ook objecten onbehandeld. Op de zandgrond was door onbekende oorzaak de sla op de ontsmette vakken zeer slecht,
terwijl de sla op de zware zavel beter was in vergelijking met een mengsel chloorpicrine + EDB
en onbehandeld.
De gewasontwikkeling van de tomaten op de
methylbromide was beter dan op de onbehandelde
vakken. Er werd geen verschil geconstateerd tussen
de methylbromide 50 g/m 2 en de 100 g/m 2 .
Bij de proef op de zware zavelgrond werden opbrengstgegevens verzameld. Hieruit bleek dat de
tomaten geplant op methylbromide 100 g/m 2 en
op een mengsel van chloorpicrine + EDB een
hogere produktie gaven vergeleken bij onbehandeld
en methylbromide 50 g/m 2 . De ontsmetting met
methylbromide tegen kurkwortel en wortelknobbelaaltjes was goed. De dosering 50 g/m 2 methylbromide bleek bij een zware aantasting onvoldoende te zijn.
b. Grondontsmettingsproef
met verschillende middelen bij tomaat
Enkele grondontsmettingsmiddelen werden beproefd op hun werking tegen wortelknobbelaaltjes
en kurkwortel. Met de navolgende behandelingen
werd de proef opgezet:
Ie. Methylbromide 100 g/m 2 vóór het uitplanten
van de sla

2e.
3e.
4e.
5e.
6e.

Tomaten geënt op onderstam KK
Mengsel van chloorpicrine + EDB
Telone
Onbehandeld
Stomen

De methylbromide werd 31 oktober toegediend.
De grondtemperatuur was 10,5 °C. De ontsmetting
met het mengsel van chloorpicrine + EDB en het
middel telone werden uitgevoerd met handinjector.
Het stomen gebeurde met behulp van stoomzeilen,
acht uur lang.
De sla werd 20 december gepoot. De sla op de
onbehandelde vakken was beduidend minder vergeleken bij de behandelde. Tussen de behandelingen onderling werd geen verschil geconstateerd.
De gewasontwikkeling van de tomaten op de behandelde vakken liep ongeveer gelijk; de onbehandelde vakken waren beduidend minder.
Van de behandelingen gaven methylbromide en
geënt op onderstam KK een grotere produktie dan
stomen, telone en het mengsel van chloorpicrine
+ EDB. Onderling verschilden deze laatste behandelingen niet in opbrengst, maar die van de
onbehandelde vakken was beduidend minder.
Methylbromide en stomen gaven een zeer goede
bestrijding van kurkwortel en wortelknobbelaaltjes,
terwijl telone alleen voldeed tegen wortelknobbelaaltjes. Het mengsel van chloorpicrine -f EDB
had een matige werking tegen kurkwortel en
wortelknobbelaaltjes.
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BEWARING EN VERPAKKING VAN TUINBOUWPRODUKTEN

1. VOORLICHTING
OP KOELTECHNISCH GEBIED
In 1964 werden vrij veel aanvragen ontvangen om
advies bij de bouw van kleine koelcellen op de
bedrijven. De advisering betrof in het algemeen
de inrichting, de omvang en de te stellen eisen.
Doorgaans bouwt men nu op de groente- en
bloemenbedrijven cellen van 25 tot 40 m3. Van de
zijde van de installateurs wordt er nogal op aangedrongen om de minder duurzame voorgefabriceerde cellen te bouwen, die in het algemeen toch
niet goedkoper zijn.
Niet altijd ook voldoen de gebouwde koelcellen
aan de gestelde eisen; er zijn zelfs voorbeelden aan
te halen van cellen van inferieure kwaliteit.
Er is belangstelling voor geconditioneerde ruimten,
maar het ontbreken van een goed prototype en de
vrij hoge prijs houdt de bouw hiervan nog tegen.
Op één bedrijf heeft men pogingen aangewend
om te komen tot vacuumkoeling bij sla. De apparatuur hiervoor kan echter tot heden in ons land
nog niet worden gemaakt, terwijl import (V.S.)
zeer duur is.
2. „VERDAN" TER VERBETERING
V A N DE BEWARING V A N SLA
Oriënterend werd nagegaan in hoeverre „Verdan"
de bewaring van sla zou kunnen verbeteren. Kroppen sla werden na de oogst in oplossingen gedompeld die 5, 10 of 20 delen per miljoen werkzaambestanddeel (= 6-benzyladenine) bevatte. Als
tegenhangers fungeerden onbehandelde en in
water gedompelde kroppen.
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Onbehandeld gaf het laagste gewichtsverlies; dompelen in water iets meer dan dompelen in 5 delen
per miljoen groeistof, terwijl in de hogere concentraties gedompelde kroppen het meeste gewichtsverlies gaven. Wel werden de onbehandelde en in
water gedompelde kroppen sneller geel dan de
met ,,Verdan" behandelde kroppen.
3. BEWARING V A N BLACK ALICANTE
AFKOMSTIG V A N
VERSCHILLENDE ONDERSTAMMEN
Met druiven van het ras Black Alicante, geteeld
in een koude kas op eigen wortel en op de onderstammen Frankenthaler, Gros Maroc, West-Frisia
en Forster's White Seedling, is in het seizoen
1963-'64 opnieuw een koelhuisbewaarproef genomen. Van deze druiven in het koelhuis gezet op
16 oktober, vond op 29 januari de beoordeling
plaats. Van de druiven-op-eigen-wortel vertoonden
de stelen een geringe indroging. Er kwamen ook
enkele ingedeukte bessen voor. Die op onderstam
West-Frisia vertoonden een zeer lichte indroging
van de stelen. Bij enkele trossen hiervan waren de
bessen iets gerimpeld, terwijl er enig rot en wat
verkleuring moest worden geconstateerd. Lichte
indroging van de stelen en een enkele rotte bes
gaven de druiven te zien, geteeld op onderstam
Gros Maroc. De stelen van de druiven geteeld
op Frankenthaler waren licht ingedroogd. De
druiven op Forster's White Seedling waren nog
het sterkst ingedroogd. Bovendien kwam in een
enkele tros van deze, lichte rimpeling voor van de
bessen.

TECHNIEK

Verbeteringvan het bestaande bedrijf
J. C. van Leeuwen

Bij nieuwbouw streeft men er algemeen naar
om een glastuinbouwbedrijf rationeel op te zetten.
Dit geeft veelal een belangrijke arbeidsbesparing.
Veel oudere bedrijven echter zijn in de loop der
jaren opgebouwd en voldoen niet aan alle eisen
(afb. 1). Toch is het ook op een wat ouder bedrijf
veelal mogelijk de inrichting aan te passen aan de
nieuwe inzichten. Men kan een planning maken
om naar een modernere opzet toe te werken in de
loop van één of meerdere jaren.
Het al of niet projecteren van een middenpad is
dan mogelijk een punt dat naar voren komt. Voor
veel bedrijven is dit namelijk de oplossing van veel
problemen, bijvoorbeeld in verband met het steeds
toenemende verkeer over de lanen of ontsluitingswegen. Het komt echter veel voor, dat men het
middenpad niet in zijn geheel kan realiseren omdat er opstanden, vaak druivenserres, in de weg
staan. Maakt men in de warenhuizen een middenpad en stuit men verder op een dergelijk obstakel,
dan is er een aantal mogelijkheden om het zó te
regelen dat er in de toekomst over het gehele bedrijf tóch een middenpad kan komen.

aanmerking als de serres nog meerdere jaren
moeten blijven staan.
De derde mogelijkheid, de serres wegbreken en
door een warenhuis te vervangen, spreekt voor zich
zelf. Bij het maken van een middenpad in bestaande warenhuizen dienen verschillende technische
moeilijkheden opgelost te worden.
Bij de aanwezigheid van verwarmingsbuizen zal
het gehele verwarmingsnet moeten worden veranderd, waarbij kan worden opgemerkt dat, door
montage van een circulatiepomp, veel meer mogelijk wordt. De hoogteverschillen van de diverse
warenhuizen zullen moeten worden weggewerkt.
Eventuele open stukken tussen de opstanden zullen
óf met een corridor verbonden moeten worden óf
in de gevels dienen deuren te worden gemaakt. Bij
grote hoogteverschillen in de opstanden is het verwijderen van gevels niet aan te bevelen in verband
met verwarmings- en ventilatiemoeilijkheden. Het
luchtmechaniek en de beregeningsapparatuur zal
veelal aangepast moeten worden, alsmede de persleiding. Deze laatste zal meestal tevens moeten
worden verzwaard.

De eerste mogelijkheid is om tot aan de serres een
middenpad te maken en dan vóór de serres om te
buigen naar het vanouds bestaande pad. Deze oplossing vergt langere transportafstanden van voor
naar achter, maar daar staat tegenover, dat de plukpaden in de warenhuizen korter zijn.
De tweede mogelijkheid is om het middenpad door
de serres heen te trekken. De oplossing komt in

Het kan voorkomen, dat het bestaande pad te smal
is voor meerwielige transportmiddelen. Of dit pad
gehandhaafd moet blijven of verbreed moet worden houdt verband met verschillende overwegingen:Waar staat de schuur en is deze te handhaven?
Waar is de verbinding met de weg? Loopt er een
laan langs het bedrijf en is deze soms voor meerdere bedrijven bedoeld?
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/!ƒ& 7 Owr dergelijke smalle paden is een vlot transport onmogelijk.

Wat deze laatste vraag betreft kan men opmerken,
dat er vaak situaties zijn, waarin té weinig rekening
wordt gehouden met de werkruimte vóór de schuur.
Heel vaak wordt ook de laan als erf beschouwd,
waardoor moeilijkheden ontstaan voor de overige
gebruikers. Bedrijven langs een dergelijke laan
kunnen een ideale situatie bereiken, door ook de
schuur naar het middenpad van het bedrijf te verplaatsen. Er ontstaat dan vanzelf een ruimte vóór
de schuur als erf. De situatie kan dan zo worden,
dat via de schuur met een achteruitgang het middenpad in verbinding staat met de laan. Men kan
dus rondrijden, hetgeen bepaalde zware transporten
ten goede komt.
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Moet het oude pad verdwijnen of niet? Zo er geen
erfdienstbaarheid op rust, zal dit afhangen van de
breedte. Is het smal, dan zullen de kosten van
aanbouwing waarschijnlijk te hoog zijn. Moet er
echter vervangen worden, dan wint men cultuurgrond als het pad mee bebouwd wordt. Al zulke
veranderingen zullen zodanig bekeken dienen te
worden, dat een economisch verantwoorde opzet
wordt bereikt. Dat dit vaak veelomvattende werk
uitgebreide voorzieningen en soms hoge investeringen vraagt, is duidelijk. Het werk hieraan echter
kan over een aantal jaren worden uitgespreid. De
eerste opzet dient echter weloverwogen te zijn.

1. VOORLICHTING
OP TECHNISCH GEBIED
Dankzij uitbreiding van de personeelsbezetting op
de technische afdeling kon aan de technische voorlichting enige uitbreiding worden gegeven. In
hoofdzaak had de voorlichting betrekking op de
aanleg en verandering van verwarmingsinstallaties.
In een groot aantal gevallen echter ook op het
gebied van koolzuurgasinstallaties, beregening en
ook in toenemende mate voor luchtingsinstallaties.
Hoewel de belangstelling voor bedrijfsverandering
niet verminderde, namen de (financiële) mogelijkheden af. In een aantal gevallen werd toch dienaangaande advies uitgebracht.
Ten aanzien van de technische ontwikkeling op het
gebied van de kassenbouw kunnen we opmerken,

dat in enkele gevallen warenhuizen voorzien van
een aluminium dek werden gebouwd. De meerkosten ten opzichte van de traditionele bouw zijn
gering (5 % ) , terwijl de levensduur aanzienlijk is.
Bovendien heeft men geen hinder van schade door
het condenswater. Met enige toename van het
warmteverlies moet echter rekening worden gehouden. In het gebied overheerst in sterke mate
de bouw van de moderne Venlowarenhuizen.
Kassen met grote kapbreedten worden momenteel
zelfs verhoudingsgewijs minder gebouwd dan enkele jaren geleden. Door de verbetering aan de
Venlokas en het Venlowarenhuis vallen de aanvankelijk aanwezige voordelen van bijv. de kassen
met kapbreedten van 6,40 m praktisch geheel weg.
Bij de aanleg van verwarmingsinstallaties let men

Afb. 2 Een goed middenpad bespaart veel arbeid, door een belangrijke vereenvoudiging

van het transport.
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tegenwoordig meer op het rendement van de ketel
dan op de prijs. Schotse ketels bijv. worden vrijwel
niet meer verkocht. Veelal wordt een overdrukketel of een hoogbelaste afzuigketel aangeschaft.
Deze ketels werken met een rendement van ca.
88 %. Ook ten aanzien van de branders zien we
dat veelal het duurdere type met een hoger rendement en minder storingen wordt verkocht. Door
de hogere aanschafkosten zowel als de minder
goede teeltresultaten, worden luchtverhitters voor
de groenteteelt nauwelijks meer verkocht. Bij aanleg van verwarming op bedrijven waar men in de
winter sla teelt, plaatst men veelal buizen, die
verplaatsbaar zijn. De elektronische regenpanelen
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voor de temperatuurregeling vinden steeds meer
ingang. Ze zijn dan ook uitermate geschikt voor
een ideale klimaatsregeling. Ze vragen echter van
de tuinder wat meer vakkennis.
In de apparatuur voor C0 2 -toediening is nu duidelijk de richting gekozen van de met petroleum te
stoken automatische drukverstuivers. Het gebruik
van propaan is duidelijk op z'n retour als gevolg
van het grote prijsverschil tussen de brandstoffen.
Op tal van bedrijven is het afgelopen jaar automatische of half-automatische luchting aangebracht.
Veelal weet men tussen de vele mogelijkheden
toch de beste systemen wel uit te kiezen.

ECONOMIE

Kosten van C02-toediening
J. v. d. Does *)

De kosten van C0 2 -toediening zijn veelal betrekkelijk gering, vergeleken met de opbrengsten.
De opbrengst van een teelt van herfstsla en vroege
stooktomaten kan over de laatste jaren genomen
gemiddeld op ƒ 15,— per m 2 worden gesteld. De
kosten van toediening van C 0 2 variëren voor deze
teeltcombinatie bij 6.000 m 2 van ƒ 0 , 4 1 tot ƒ 1,03
per m 2 of van 3 tot 7 % van de opbrengst. Het
ziet er dan ook naar uit, dat CO s -toediening zich
een blijvende plaats in de glastuinbouw heeft veroverd. Het verschil in kosten van C0 2 -toediening
hangt samen met de apparatuur en de prijs van de
brandstof. De tuinder zal dan ook een zo verantwoord mogelijke keuze uit de verschillende verbrandingsvormen moeten maken. Elke besparing
op kosten levert hem immers direkt voordeel op.
Welke teeltopvolgingen?
Voor een berekening van kosten van C0 2 -toediening moet een keuze worden gedaan uit de verschillende teelten en teeltopvolgingen. In dit artikel
zijn de kosten berekend voor twee in de praktijk
veel voorkomende teeltopvolgingen. De eerste is
de herfstsla en vroege stooktomaten, de tweede is
herfstsla, wintersla en stooktomaten. In tabel 1 zijn
deze teeltopvolgingen vermeld met het desbetreffende brandstofverbruik voor C0 2 -toediening. Uitgegaan is van een verbruik van 2,5 kg petroleum
of propaan of 4,25 m 3 aardgas per uur per
1.000 m 2 warenhuis. Hiermee bereikt men voor de
wintersla en de tomaten de gewenste concentratie

co 0 .

Tabel 1 Brandstofverbruik
per 100 m2 kas per jaar

I. Sla
30/9-10/12
Tomaten 1/1-15/4
Totaal
II. Sla
25/9-25/11
Sla
5/12-25/2
Tomaten 1/3-30/4
Totaal

voor

COz-toedierimg

Petroleum
kg

Propaan a )
kg

Aardgas 1 )
m3

62
188

66
193

114
331

250

259

445

47
140
83

51
144
85

89
247
145

270

280

481

x

) Inclusief gebruikmaken van waakvlammen, tijdens
het stilvallen der branders.

Welke apparatuur?
Evenals bij de teelten moet bij de apparatuur worden gekozen uit verschillende mogelijkheden. Voor
de kostenberekening is uitgegaan van apparatuur,
waarvan capaciteit en verbruik uitsluitend zijn afgestemd op de C0 2 -behoefte van gewassen. Branders, die zowel dienen voor verwarming als voor
C0 2 -toediening zijn dus buiten beschouwing gelaten. Om een goede verdeling van C 0 2 in de kas
te bereiken — vooral van belang bij een hoog
*) Gedetacheerd door het Landbouw Economisch Instituut, Den Haag.
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een goede verdeling van C 0 2 en de ontstane
warmte, aanschaffing van een ventilator noodzakelijk; drukverstuivers hebben reeds een ingebouwde
ventilator.
Voor het verbranden van propaan en aardgas is
uitgegaan van minstens één brander per 700 m2.
De berekeningen voor propaan zijn opgesteld voor
branders, die een geruisarme verbranding geven en
waarvan de ombouwkosten, bij overschakeling op
aardgas ca. ƒ 15,— per brander bedragen.
De keuze in de bediening van de branders —
handbediening of volautomatisch — is onder meer
afhankelijk van de apparatuur en de kosten van de
automatisering. In de berekening is uitgegaan van
met de hand bediende verdampingsbranders en
volautomatisch bediende drukverstuivings- en gasbranders.
Overige uitgangspunten
Alvorens in te gaan op de uitkomsten van de
kostenvergelijking, is het gewenst nog enkele andere punten te noemen, die bij de opstelling van
de berekening van belang zijn geweest.
1. Bij een grotere oppervlakte glas dalen de kosten van CO.,-toediening mede door korting op de
brandstofprijzen bij een grotere afname. Om deze
reden zijn de kosten van C0 2 -toediening berekend
voor 3.000 m2, 6.000 m2 en 12.000 m 2 glas.
2. Bij de afschrijving van de verbrandingsinstallaties voor petroleum en propaan wordt ervan uitgegaan, dat over vijf jaar aardgas als bron voor
C 0 2 tegen een aantrekkelijke prijs beschikbaar zal
zijn. Voor het bepalen van de waarde van deze
Afb. 1 De nog vrij veel gebruikte verdampingsbranders zijn goedkoop in aanschaf.
groeiend gewas als tomaat — moeten bepaalde
eisen worden gesteld aan het aantal branders per
eenheid oppervlakte. Het aantal m2 kas, dat met
één brander kan worden bestreken, is afhankelijk
van de apparatuur. De verbrandingsinstallaties
voor petroleum kunnen worden onderscheiden in
verdampingsbranders en drukverstuivers. Bij verdampingsbranders is in verband met de verbrandingscapaciteit uitgegaan van één brander per
1.000 m2, bij drukverstuivers van één brander per
1.200 m2 kas. Voor verdampingsbranders is voor
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Tabel 2 Aanschaffingskosten van verschillende
verbrandingsinstallaties
voor CO'i-toediening
in guldens per 100 m2 kas
Petroleum

3.000 m 2
6.000 m 2
12.000 m 2

Verdampingsbranders

Drukverstuivers

Propaan

Aardgas

60
52
50

144
134
130

127
101
177

114
104
103

6,9 cent per m 3 aardgas. Voor de vroege tomateteelt en de wintersla bedraagt de nuttige warmte
50 % van de brandstofkosten voor petroleum,
31 % voor die van propaan en 76 % voor die van
aardgas.
4. De kosten van arbeid zijn bij deze kostenvergelijkingen berekend tegen ƒ 4 , 5 0 per uur. De
brandstofkosten zijn berekend tegen de per 1 juni
1964 geldende prijzen.

verbrandingsinstallaties over vijf jaar is o.a. rekening gehouden met de bruikbaarheid van gedeelten
van de installaties voor aardgas en/of andere doeleinden. Voor bedrijven, die over vijf jaar ten opzichte van aardgaslevering geïsoleerd liggen, geldt
deze berekening dus niet. In verband hiermede is
bij propaanbranders voor 3.000 m 2 en 6.000 m 2
glas dan ook de huur van tanks opgenomen. Daarbij is uitgegaan van de tankinhoud, waarbij de
combinatie van gasprijs (kwantumkorting) en
tankhuur het voordeligste is. Voor 12.000 m 2 is
uit economische overwegingen — o.a. jaarkosten,
tank en korting op gasprijs — uitgegaan van een
gekochte tank.
3. Bij de verbranding van petroleum, propaan en
aardgas ontstaat zowel CÖ 2 als warmte. Deze
warmte kan voor wintersla en stooktomaten worden beschouwd als nuttige warmte en daarom in
mindering worden gebracht op de kosten van C0 2 toediening. De berekening van deze nuttige warmte
is gebaseerd op een lager verbruik van zware stookolie „3.500 sec. Redw. I" en een geringer elektriciteitsverbruik van oliebranders en heater. De
nuttige warmte kan worden berekend op 9,6 cent
per kg petroleum, 10,4 cent per kg propaan en
Tabel 3 Jaarlijkse kosten van CO-i-toed

Omschrijving

'ening voor

D e aanschaffingskosten
Op basis van de hierboven vermelde uitgangspunten kunnen de aanschaffingskosten van verdampingsbranders, drukverstuivers, propaanbranders en aardgasbranders per 100 m 2 kas worden
berekend (tabel 2).
De investeringen voor de petroleumdrukverstuivers
zijn ongeveer 2,5 maal zo hoog als voor verdampingsbranders. De investeringen voor propaanverbrandingsinstallaties zijn voor 3.000 m 2 en
6.000 m 2 kas, waarbij van huurtanks is uitgegaan,
ongeveer 2 maal zo hoog als van de verdampingsbranders. Voor een oppervlakte kas van 12.000 m2
is, zoals reeds gesteld, uit economische overwegin6.000 m2 kas, in guldens per

Rente,
afschrijving,
onderhoud

Arbeid

Brandstof
en
elektriciteit

Aftrek voor
nuttige
warmte

en diversen 1 )

L

100 m2 kas

Totaal

Sla 30 sept. - 10 dec.
Petroleum
a. Verdampingsbranders
b. Drukverstuivers
Propaan
Aardgas

4
7
7
5

5
1,50
2
2

11
10,50
22
10

—
—
—
—

20
19
31
17

Tomaten 1 jan. - 15 april
Petroleum
a. Verdampingsbranders
b. Drukverstuivers
Propaan
Aardgas

13
22
22
14

8
2,50
3
3

32
32
66
30

18
18
20
23

35
38,50
71
24

) Diversen. Propaan: bij 3.000 m 2 en 6.000 m ! tankhuur.

Aardgas: vastrecht en meterhuur.

169

Jaarlijkse kosten
De aanschaffingskosten zijn bij de financiering van
belang. Voor de beoordeling van de apparaten zijn
echter de exploitatiekosten per jaar van meer betekenis. Onder de jaarlijkse kosten zijn begrepen
de kosten voor afschrijving en rente van de apparatuur, brandstofverbruik, elektriciteit, arbeid, onderhoud en eventueel tankhuur.
In tabel 3 is weergegeven de opbouw van de kosten
voor een teelt van sla en vroege stooktomaten bij
6.000 m2 kas.
Op deze kosten kan in mindering worden gebracht
de nuttige warmte ontstaan bij de verbranding van
petroleum, propaan en aardgas voor wintersla en
tomaten. De hogere kosten van de propaaninstallaties in vergelijking met petroleumbranders en
aardgasinstallaties worden vooral veroorzaakt door
de hogere brandstofkosten, daarnaast ten opzichte
van verdampingsbranders en aardgasinstallaties ook
door het grotere bedrag voor rente, afschrijving en
eventuele tankhuur.

Afb. 2 Een brander die zich leent voor propaan en
eveneens met geringe kosten gebruiksklaar kan worden
gemaakt voor aardgas.

gen van een tank in eigendom uitgegaan. Mede
hierdoor zijn de investeringen voor deze oppervlakte ongeveer 3,5 maal hoger dan voor de verdampingsbranders. Voor aardgas zijn de investeringen, evenals voor propaan voor 3.000 m 2 en
6.000 m 2 kas, tweemaal zo hoog als voor verdampingsbranders.
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Uit de cijfers blijkt, dat bij elke oppervlakte de
kosten van C0 2 -toediening door propaanapparatuur
hoger liggen dan bij het gebruik van petroleumbranders en aardgasbranders. Het verschil in kosten
is het grootste bij 3.000 m 2 warenhuis, namelijk
ƒ 72,— per 100 m 2 in het voordeel van aardgasverbrandingsinstallaties. Bij 12.000 m 2 bedraagt dit
kostenverschil ƒ 37,— per 100 m2. Dit verschil
wordt kleiner naarmate de oppervlakte warenhuis
toeneemt. De oorzaak hiervan ligt in het feit, dat
de jaarlijkse kosten van de propaanverbrandingsinstallaties per 100 m 2 vrij sterk dalen bij grotere
oppervlakten glas. Dit is in hoofdzaak een gevolg
van de lagere prijzen, die voor propaan worden
berekend bij afname van een groter quantum.
De jaarlijkse kosten van verdampingsbranders,
drukverstuivers en aardgasverbrandingsinstallaties
dalen slechts weinig bij grotere oppervlakten glas.
De verschillen in jaarkosten tussen de beide teeltopvolgingen zijn volgens tabel 4 zeer gering.
Weliswaar is het brandstofverbruik bij de teelt van
sla-tomaten hoger, doch hier staat tegenover een
grotere aftrekpost voor nuttige warmte dan bij de
teelt van sla-vroege stooktomaten.

Tabel 4 Jaarlijkse kosten van COi-toediening

in guldens per 100 m2
Verdampingsbranders

Drukverstuivers

Propaan

Aardgas

3.000 m 2 kas
I. Sla-tomaten
II. Sla-sla-tomaten

60
61

61
61

118
122

46
45

6.000 m 2 kas
I. Sla-tomaten
II. Sla-sla-tomaten

55
55

57
58

103
106

41
40

12.000 m 2 kas
I. Sla-tomaten
II. Sla-sla-tomaten

53
53

56
56

76
77

39
38

Oppervlakte kas
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ECONOMIE

Waarom waren de tomaten in de zomer
van 1964zogoedkoop ?
J. M. Jacobs

De gang van zaken ten aanzien van de tomatenafzet in de zomer van 1964 zal veel van de Nederlandse tomatetelers nog lang in het geheugen
blijven. Nimmer sedert het einde van de tweede
wereldoorlog waren de prijzen zó laag en was de
doordraai zó groot.
Het is begrijpelijk dat men zich daarom afvraagt
wat de oorzaken van deze teleurstellende gang van
zaken zijn geweest, met daarop aansluitend de
vraag of men in de toekomst een herhaling van dit
„tomatendrama" kan verwachten.
Uiteraard kan men zowel nu als in de toekomst
moeilijk alle factoren die op de afzet van invloed
zijn, overzien. We willen echter toch trachten een
antwoord te geven op de vraag waarom de tomaten de afgelopen zomer zo goedkoop waren. Er
zijn nl. wel vrij veel aanwijsbare omstandigheden.

bleven zeer hoge temperaturen uit (afb. 1). Het
aantal zonuren, dat in de meeste maanden wat
boven het landelijk gemiddelde uitkwam, was zeer
gunstig verdeeld. Zonloze dagen of dagen met
minder dan één uur zon kwamen zeer weinig voor
(afb. 2). Daardoor kon het gewas over een lange
periode zonder enige groeistagnatie doorgroeien.
Hiervan profiteerden zowel de vroege stooktomaten
als de licht gestookte en koude teelten. Er kwamen
weinig klachten over de normaal voorkomende
kwalen en de vruchtzetting verliep voortreffelijk.
Een en ander leidde tot een aanzienlijke produktieverhoging van tomaten, die van goede kwaliteit
waren. Het gunstige weer was natuurlijk niet alleen
van belang voor de tomaten. Ook de meeste andere
gewassen, zowel die geteeld onder glas als in de

De ontwikkeling van het gewas
Zowel de winterteelt als de vroege stookteelt
hadden in het begin van 1964 een moeilijke start.
De oorzaak ervan was, dat de vruchtzetting aanvankelijk nogal wat stagneerde, zodat er een verlating van de eerste oogst voorkwam. Na half
maart echter verbeterde het weer en dit bleef tot
ver in het najaar, in vergelijking met normaal, zeer
gunstig. Daarbij hebben we kunnen constateren,
dat het gewas gevrijwaard bleef van grote overgangen in het klimaat. Na half maart kwamen
geen lage temperaturen meer voor, maar eveneens
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Afb. 1 De gemiddelde temperatuur per decade in het
tomatenseizoen 1964.

3

4

3

22

23

22

zonloos of <1 uur
>5uur zon

Afb. 2 Het aantal zonuren per decade en de
zonverdeling per maand in het tomatenseizoen 1964.

toen van de stooktomaten in de loop van juli een
belangrijk groter kwantum werd geoogst dan normaal kan worden verwacht. De voortreffelijke
zetting van de bovenste trossen was hiervan de
oorzaak. Tegelijkertijd echter deed zich de invloed
van het gunstige weer op de lichtverwarmde en
koude tomaten gelden, die vroeger dan normaal
al grote hoeveelheden oogstbare tomaten gaven.
Daardoor ontstond een enorme piek in de aanvoer,
zodat gedurende enkele weken soms meer dan het
dubbele werd aangevoerd dan in de vergelijkbare
weken van de voorafgaande jaren (afb. 4 ) .
Verloop van de afzet

vollegrond, gaven een goede ontwikkeling te zien
en brachten het tot recordprodukties. Dit bleef niet
beperkt tot onze landsgrenzen. In geheel WestEuropa was het een jaar met topprodukties.
Uitbreiding van de teelt
Sedert I960 vertoonde de met tomaten beteelde
oppervlakte een betrekkelijk rustige uitbreiding. In
1963 was er zelfs een geringe daling ten opzichte
van 1962 merkbaar. In 1964 echter was de oppervlakte niet minder dan 514 ha groter dan in 1963
door de uitbreiding van het met tomaten beteeide
areaal van 2.805 ha in 1963 tot 3.319 ha in 1964.
Een uitbreiding van bijna 20 % ! Tegelijkertijd
breidde ook de oppervlakte verwarmde tomaten
zich belangrijk uit (afb. 3), nl. van 1.184 ha in
1963 tot 1.269 ha in 1964. Daarbij komt nog, dat
tal van stookbedrijven niet onbelangrijk vroeger
met de teelt een begin maakten. Al met al omstandigheden die er de oorzaak van waren dat de
produktie zich niet alleen uitbreidde over het gehele jaar gezien, maar dat vooral betrekkelijk vroeg
in de tijd de aanvoer belangrijk moest toenemen.

Uit de ontwikkeling van de afzet in de achter ons
liggende jaren is wel gebleken, dat een langzame
aanvoervergroting door onze afzetmarkten voor
tomaten, met name van de buitenlandse markten,
zeer behoorlijk kan worden opgevangen. Het
spreekt welhaast vanzelf dat de tijdelijke verdubbe-

verwarmd
koud ,
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2000

1600

1400

Verloop van de aanvoer
Zowel de uitbreiding van de verwarmde oppervlakte tomaten als de allerwegen geconstateerde
teeltvervroeging waren er de oorzaak van, dat •—
ondanks enige verlating in het begin van de teelt
— de aanvoer in het begin wat hoger was dan in
de voorgaande jaren. Dit leidde echter niet tot
moeilijkheden met de afzet. Dit was eerst het geval
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1964

Afb. 3 De ontwikkeling van de oppervlakte
verwarmde en koude tomaten.
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voorafgaande jaren het kwantum doorgedraaide
tomaten gemiddeld niet veel hoger was dan 3.000
ton.

1963
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Concluderend kunnen we vaststellen, dat zowel de
buitengewoon gunstige weersomstandigheden als
de areaalvergroting oorzaak waren van een sterke
stijging in de produktie. De doorgroei met een
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Afb. 4 Het aanvoerverloop van tomaten in 1964 in
vergelijking met enkele andere jaren.
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ling van de aanvoer niet zonder moeilijkheden ten
aanzien van de afzet kon verlopen. Daarbij is uiteraard óók de produktie elders van invloed. Ook
deze was echter gunstig hoog, zodat de verhoogde
aanvoer hier niet kon worden opgevangen door
tekorten in de produktie elders. Een en ander
leidde tot een niet onbelangrijke daling van de
prijs. Was de prijs in mei op de Westlandse veilingen voor tomaten gemiddeld nog 2 cent per kg
hoger dan in 1963, in juni was de prijs ƒ 1,22
tegen ƒ 1,58 in 1963, in juli was het verschil verhoudingsgewijs nóg groter; toen werd gemiddeld
ƒ 0,57 per kg betaald tegen ƒ 0,89 in juli van
1963. Ook in augustus was het verschil groot;
ƒ 0,29 per kg in 1964 en ƒ 0,47 per kg in 1963.
Het prijsverloop van tomaten over de laatste jaren
is weergegeven in afb. 5. Het grote aanbod en de
vrij lage prijzen vergrootten echter wel de afzetmogelijkheden op de buitenlandse markten, vaak
ten koste van de natuurtomaten. Hierdoor nam de
afzet belangrijk toe, speciaal ook tijdens de perioden van topaanvoeren (afb. 6 ) . Desondanks kon
toch een belangrijk kwantum niet worden verkocht.
Dit leidde tot een aanzienlijke doordraai, die in
1964 opliep tot 24.706 ton, terwijl in de daaraan
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Afb. 5 Het prijsverloop van tomaten over enkele jaren.
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Afb. 6 De uitvoer van tomaten over enkele jaren.
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goede vruchtzetting van de vroege tomaten en een
vervroeging van de koude tomaten leidde in juli en
augustus tot enorme aanvoeren. Bovendien waren
de oogsten van tomaten elders zowel als die van
andere produkten gunstig hoog. Door dit aanbod
daalde de prijs zeer sterk, wat wel een belangrijke

vergroting van de export met zich bracht, maar
waardoor toch een belangrijke doordraai voorkwam. Omdat de combinatie van de genoemde
omstandigheden zich niet vaak zal voordoen, behoeft voor een herhaling van de situatie in 1964
niet zo spoedig te worden gevreesd.

1. ARBEIDSKUNDIGE VOORLICHTING

Lier; de wegen nabij het Staalduinsebos, gemeente
's-Gravenzande; de laan in de Bospolder en de
Opstalweg in de gemeente Naaldwijk; de Madeweg en Boomaweg in de gemeente Monster; de
Middenweg in Wateringen en de Vinkenlaan en
Gevers Deynootstraat te Loosduinen in de gemeente Den Haag.

De arbeidsvoorlichting had in 1964 in belangrijke
mate betrekking op de inrichting van nieuwe bedrijven. Vaak werd een nieuwe opzet vooraf besproken. Eveneens kwamen er veel aanvragen die
betrekking hadden op nieuwbouw of uitbreiding
van bedrijfsgebouwen. Wat dit laatste betreft kan
worden opgemerkt dat veel oudere schuren aan zó
weinig eisen voldoen, dat vaak veel geld nodig is
om tot een economisch verantwoorde wijziging te
komen.
Belangstelling was er ook voor het interne transport. De voorzieningen hiervoor zijn vaak niet zó
kostbaar en dit helpt om vrij snel tot verbetering
te komen. Ten aanzien van een rationeel gebruik
van de menselijke energie wordt vooral veel belangstelling ondervonden van de zijde van de
werknemers. Overigens is opnieuw gebleken hoe
moeilijk het is om traditionele methoden te wijzigen. In dit verband is in samenwerking met het
C.S.T. te Wageningen een filmpje vervaardigd
dat handelt over het oogsten en veilingklaar maken
van tomaten en komkommers. Dit filmpje is op
veel plaatsen vertoond en ontmoette veel belangstelling.

2. ONTSLUITING
In het afgelopen jaar is er veel gedaan in het
Zuidhollandse glasdistrict, met name in de oude
kern van het Westland, om bepaalde gedeelten van
dit gebied zowel als afzonderlijke tuinbouwbedrijven te ontsluiten. Het betreft veelal niet alleen de bereikbaarheid van „vaarbedrijven", doch
ook de verbetering van reeds bestaande wegen
elders. Wat dit laatste betreft doelen wij op verbeteringen aan o.a. de Hoogweg, gemeente De

Plannen voor verbetering van de Hoefweg in De
Lier, de Nieuwe Vaart in 's-Gravenzande, de
Dorpskade in Wateringen, de Polderlaan in Den
Haag en de wegen op de Kleihoogt in de gemeente Berkel, verkeren in vergevorderde stadia
van voorbereiding.
In nog groter verband zou gewezen kunnen worden
op verbetering aan de Rijksweg 20a en de werkzaamheden aan deze weg ten noorden van Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam naar de Brienenoordbrug, omdat deze laatste ± 1 februari 1965
officieel voor het verkeer zal zijn opengesteld.
Wat betreft de ontsluiting van complexen van tuinbouwbedrijven (vaargebieden) is er vooral in de
gemeenten Monster, Den Haag en Rijswijk veel
activiteit geweest. In de gemeente Monster zijn het
de wegen langs de Wen en de Van Ruyvenlaan
die officieel opgeleverd zijn; in Den Haag de ontsluiting van de Kerketuinen en Waldeck en in
Rijswijk het zogenaamd Sion. In de gemeente De
Lier werd de weg langs de Nieuwe Tuinen, in
Naaldwijk die naar de bedrijven tussen Dijkweg
en Middelbroekweg, aangelegd in 1963, officieel
opgeleverd.
De ontsluiting van het Westland als zodanig en
van de tuinbouwbedrijven afzonderlijk is door de
overheid (gemeenten, provincie, het Rijk en ook
Delfland) daadwerkelijk gesteund en gestimuleerd.
Gezien de noodzaak om de tuinbouw economisch
te versterken, zal dit werk ook in 1965 moeten
kunnen worden voortgezet.
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3. V E I L I N G O M Z E T T E N I N H E T G E B I E D
H o e w e l 1964 ten aanzien van de teeltresultaten
bijzonder goed was, waren de prijzen vaak zodanig
dat — m e d e gezien de uitbreiding en vervroeging
— veel lagere financiële uitkomsten w e r d e n behaald. D i t geldt m e t n a m e voor de tomaten, zowel
voor wat de latere stook als de koude tomaten betreft. O o k de prijzen voor de herfstsla waren nogal

teleurstellend. Vrij veel veilingen zagen h u n omzet achteruitgaan; slechts enkelen boekten een geringe vooruitgang, waarbij de invloed o.m. van de
k o m k o m m e r s merkbaar was. D a t de bloementeelt
zich gestadig uitbreidt en de financiële uitkomsten
niet zijn tegengevallen, bewijst de vrij forse verg r o t i n g van de omzet aan bloemen.
D e omzetcijfers van de in ons gebied v o o r k o m e n d e
veilingen staan in onderstaande tabel vermeld.

Kring
1963
59.147.000,40.501.000,21.198.000,21.285.000,21.212.000,-

Rotterdam (Coöp.
Delft
Loosduinen
Pijnacker
Berkel
Veur
Leiden

1964
53.588.000,42.610.000,21.417.000,21.848.000,20.278.000,6.504.000,11.203.000,-

6.362.000,10.175.000,-

Verschil
ƒ 5.559.000,ƒ 2.109.000,219.000,+ƒ
+ „ 563.000,934.000,+ „ 142.000,+ „ 1.028.000,-

f 179.880.000,—

f 177.448.000,—

— ƒ 2.432.000,—

Westerlee
Kwintsheul
Poeldijk
Naaldwijk
Wateringen
's-Gravenzande
Honselersdijk
Monster
Woutersweg
Maasland
Zwartendijk

ƒ
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

f 39.032.000,—
„ 26.091.000,—
,, 23.026.000,—

—ƒ

Westland totaal

ƒ 199.811.000 —

ƒ 196.342.000,—

— ƒ 3.469.000 —

CCWS
Poeldijk
Berkel

ƒ 27.183.713,1.247.998,„
2.517.000,-

ƒ 30.755.000,„
1.148.000,„
3.100.000,-

+ ƒ 3.571.287,—„
99.998,+ , 583.000,-

Totaal

ƒ 30.948.711,

ƒ 35.003.000 —

+ ƒ 4.054.289 —

Kring totaal

Westland
39.158.000 —
26.060.000 —
23.528.000 —
21.375.000 —
20.281.000 —
17.675.000 —
15.585.000,—
14.350.000,—
8.957.000 —
6.788.000,—
6.054.000,—

1)

„
»>
,,
„
„
)»
"

20.000.000,—
20.575.000 —
16.581.000,—
14.635.000,—
14.451.000 —
9.458.000 —
6.828.000,—
5.665.000 —

+,
— ,
— ,

+,,
—, ,
—, ,

+, ,
+, ,
+,
—, ,

126.000 —
31.000,—
502.000 —
1.375.000 —
294.000 —
1.094.000 —
950.000 —
101.000,—
501.000 —
40.000 —
389.000,—

Bloemen
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4. KREDIETREGELINGEN
Het aantal aanvragen voor borgstelling door het
Borgstellingsfonds voor de Landbouw vertoonde
in 1964 een sterke stijging, nl. van 261 aanvragen
in 1963 tot 395 aanvragen in 1964. Hierbij waren
in 1964 in totaal 34 aanvragen voor een liquiditeitsverbetering, als gevolg van het voor sommige
telers moeilijke jaar. Het aantal afwijzingen was

Overzicht aanvragen bij het
Aantal aanvragen
Waarvan goedgekeurd
Aandeel Borgstellingsfonds
in milj. gld.

zowel absoluut als procentueel belangrijk hoger en
bedroeg in 1964 70. Van de aanvragen voor liquiditeitsverbetering moest bijna 50 % afgewezen
worden. Het aandeel van het Borgstellingsfonds
in de verleende kredieten bedroeg ƒ 10.129.850,—,
waarvan in het Westland ƒ 5.683.950,— en in de
Kring ƒ4.445.900,—. Het merendeel van de
kredieten werd bestemd voor de aanleg van verwarming in bestaande warenhuizen.

Borgstellingsfonds
1960
299
191

1961
206
145

1962
180
153

1963
261
234

1964
395
322

4,1

2,4

2,7

5,9

10,1
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Aardappel

147.

Andijvie

31, 57, 99, 124, 125, 146, 147.

Anjer

32.

Bleekselderij

81, 126, 159.

Bloemkool

30.

Boon

128, 129-

Chrysant

32, 94, 91, 159.

Druif

31, 82, 83, 148, 162.

Fresia

32, 61, 101, 142, 143, 148.

Gerbera

145.

Knolselderij

147.

Komkommer

28, 35, 51, 53, 71, 76, 77, 78, 93, 94, 96, 99, 119, 120, 143,
144, 145, 147, 158, 159, 160.

Koolrabi

81, 99.

Leeuwebek

99, 129.

Meloen

29, 79, 91, 121.

Paprika

29, 57, 74, 79, 122, 142.

Peen

99, 126, 142, 146, 159.

Perzik

31, 83, 160.

Prei

31, 81.

Pruim

31, 83.

Radijs

99.

Roos

32.

Schorseneren

159.

Sla

30, 40, 43, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 80, 96, 111, 122, 123, 139,
142, 144, 146, 155, 160, 162, 167, 176.

Snijgroen

32.

Spinazie

31, 99, 115, 126, 127, 142.

Spruitkool

31, 81, 147.

Tomaat

27, 39, 43, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 66, 74, 75, 87, 93,
94, 95, 96, 105, 106, 107, 108, 109, 118, 133, 143, 145, 146,
155, 158, 159, 160, 161, 167, 172, 176.
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