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JAARVERSLAG
VAN DEN

PROEFTUIN
„Z.H. GLASDISTRICT"

1933

BONDSVEILINGEN „WESTLAND"
L E D E N A A N T A L : op 1Jan. van de jaren
1931 1932 1933 1934
Poeldijk
Naaldwijk
Westerlee
Honselersdijk
Kwintsheul
's-Gravenzande
Monster
Wateringen
Woutersweg
Zwartendijk
Maasland
Sammersbrug

313
342
540
192
146
271
162
118
203
96
258
85

392
362
560
198
157
284
168
143
220
97
264
102

333
400
571
200
166
346
195
140
222
84
315
103

339
410
590
202
171
349
201
142
218
81
319
98

Totaal 2726 2947 3075 3120
K R I N G V E I L I N G E N (voor zoover tot het
ambtgebied van den consulent behoorend.)
L E D E N A A N T A L : op 1Jan. van de jaren
1931 1932 1933 1934
Rotterdam
Delft
Berkel
Pijnacker
Loosd. (Coöp.)
Loosd. (Gr. vl.)
Veur

582
304
260
201
178
168
164

575
314
260
210
182
176
164

558
310
269
203
169
175
158

570
313
266
208
169
168
145

Totaal 1847 1881 1842 1839
SAMENVATTING VEILINGEN

Bondsveilingen
Kringveilingen

Proeftuin Ledental
in 't jaar
1931 1932 1933 1934
77
121
145
55
24
92
27
25
16
10
16
0

75
113
143
49
22
89
26
20
16
10
19
1

70
110
140
57
24
91
28
22
15
9
20
2

67
109
141
57
29
86
25
31
15
8
24
5

608

583

588

597

froertum Leaentai
in t jaar
1931 1932 1933 1934
579
313
260
29
186
63
78

574
303
263
26
176
62
73

558
310
269
28
169
62
54

570
313
266
33
169
65
55

1508 1477 1450 1471
PROEFTUIN

1931 1932 1933 1934

1931 1932 1933 1934

2726 2947 3075 3120
1857 1881 1842 1839

608 538 588 597
1508 1477 1450 1471

Veilingleden
totaal 4583 4828 4917 4959
Verspr eide Proeftuin-Leden
Proeftuin totaal

39

50

69

105

2155 2110 2107 2173

JAARVERSLAG
van den Secretaris-Penningmeester
over het jaar 1933
Niettegenstaande de steeds meer en meer toenemende
malaise in den tuinbouw, mogen wij met 'n dankbaar hart
terugblikken op het afgeloopen jaar. Meer dan in andere
jaren mocht de Proeftuin zich verheugen in de sympathie
van de tuinders uit het Zuid-Hollandsch Glasdistrict en
vooral ook uit het Westland. Ons ledental steeg met 66 tot
2173, we kunnen hier dan ook dankbaar uit concludeeren,
dat men langzamerhand een meer open oog gaat krijgen
voor het intensieve werk van deze instelling. Maar het
moet voor velen nog duidelijker worden, dat de Proeftuin
mede helpt U door deze moeilijke tijden te brengen. Hoe,
daarvan kunt U zich overtuigen op elke bladzijde van dit
jaarverslag.
W e hebben het verslag in zooveel mogelijk bevattelijken
vorm gegoten en met de practijk in overeenstemming gebracht, zoodat we U niet vermoeien zullen met groote tabellen en grillige grafieken. Doet er U w voordeel mee, dan
pas zullen wij tevreden zijn.
Voorlichtingsdienst.
W a t voorlichting betreft, kunnen we over 1933 ook meer
dan te vreden zijn, het aantal malen, dat onze raad en zelfs
onze daad werd ingeroepen, overschreed verre dat van
voorheen en duidelijk bleek hieruit telkens, dat wetenschap
en practijk elkaar niet kunrien missen.
Konden, we vorig jaar vermelden, dat het aantal adviezen, welke werden verstrekt door den Rijkstuinbouwconsulent bijna de 2000 benaderde, dit jaar zijn we met rasse
schreden de 2500 tegemoet gegaan.
Adviezen worden gratis verstrekt, zoowel schriftelijk als
op de spreekuren, welke staan vermeld op den omsiag. Bij
ziekten in gewassen raden wij aan, zooveel mogelijk materiaal mede te brengen, dit bespaart ons dikwijls 'n noodelooze reis en U bent eerder geholpen.

Waarschuwingen.
4 maal ontvingen onze leden dit jaar weer onze bekende „Waarschuwingen" en dat deze door veel tuinders gewaardeerd worden., blijkt wel uit de herhaaldelijke navrage en uit het feit, dat ze gezamenlijk als 'n geheel worden opgeborgen in een dossier. Dit jaar werd de serie uitgebreid met no. 12 „Meiziekte bij druiven"; No. 13 „Wees
in Juli voorzichtig met de zon"; No. 14 ,.Bemesting in de
glasculturen" en No .15 „Knolaaltjesbestrijding bij tomaat
en komkommer".
Bestrijding bij Leden.
Ook dit jaar werd door ons dikwijls hulp verleend en
leiding gegeven bij het bestrijden van verschillende kwalen en ziekten. De door ons personeel uitgevoerde Naftaline behandeling tegen spint in de druiven, met de garantie
van „afdoende", tegen 'n kleine vergoeding, was ook dit
jaar weer 'n succes en voor den kweeker een uitkomst om
uit zijn „spint" te geraken. Ook andere „plagen" o.a. bij
tomaten gaven ons dikwijls veel en dankbaar werk.
Bestrijdingsmiddelen.
Natuurlijk worden deze uitsluitend verstrekt aan Leden.
Hier winnen zij de contributie direct terug.
Als oudste en meest bekende en gewaardeerde noemen
we onder dit hoofd ,,Nicotine Rookpoeder", welke we dit
jaar zijn gaan verkoopen tegen een verlaagden prijs van
f 1,25 per kg. De omzet bedroeg weer beduidend meer dan
verleden jaar. Het is een gegarandeerd onschadelijk en afdoend middel tegen bladluis in alle gewassen onder glas.
Als no. 2 vermelden we „Formaline" 40'%! voor ontsmetting op velerlei gebied. Elke tuinder moet jaarlijks zijn
ramen met Formaline ontsmetten en zijn kweekgrond er
mee behandelen. De Proeftuin levert het U billijk en gegarandeerd.
Last not least noemen wij ,,No 28" waarmede wij dit
jaar de tuinders, Leden onzer vereenigingen, in de gelegenheid stelden om 'n bescheiden proefje te nemen tegen
het zoo gevreesde wortelaaltje bij tomaat en komkommer
(,,knol"), als vervolg op onze zeer gunstige resultaten met
potproeven. Met groote belangstelling zien wij de einduitslag van deze hoogst belangrijke proef tegemoet. W e zijn
onze Leden dankbaar voor hunne spontane medewerking
en medeleven.

V
Grondonderzoek.
Voor 'n kleine vergoeding onderzoeken wij U w grond op
het humusgehalte, koolzure kalk, vochtgehalte, kalktoestand, zuurgraad, droogrest, gloeirest en keukenzoutgehalte,
waarvan in het afgeloopen jaar door veel Leden 'n dankbaar gebruik werd gemaakt.
Typeerend is het, dat zij, die het eenmaal lieten doen,
ook later weer terugkwamen, dat zegt reeds genoeg. Zoo
kan er samenspreking plaats vinden tusschen practijk en
wetenschap, om tot een goede voeding der cultuurplanten
te komen. Zoo wordt de kans zeer gering, dat U uw geld
vermorst aan het geven van een te eenzijdige of wat nog
erger is, een geheel verkeerde bemesting. Door het onderzoek bereikt U dus: economische bemesting, dikwijls opheffing van groeistoornissen en uiteindelijk succes in de oogst
door qualiteit en quantiteit.
Ander onderzoek.
In den zomer onderzochten wij het slootwater van 17
verschillende plaatsen bij de diverse veilingen op het zoutgehalte, welke uitslag in de bladen werd gepubliceerd en
waarvan een lijst werd gezonden aan de veilingen.
Ook dit jaar onderzochten we weer tulpenbollen op de
juiste stadia voor overbrenging naar het koelhuis.
Zoo kunnen wij voor U op gehalte onderzoeken: formaline, zwavel, mangaansulfaat e.a.
Plantenziekten.
Het aantal kweekers, dat met zieke planten en; vruchten
komt op de spreekuren van den Directeur Consulent neemt
nog steeds toe, waaruit w e zien, dat het de tuinder thans
minder te doen is om de kwantiteit dan wel om de kwaliteit, wat wel 'n verheugend verschijnsel genoemd mag worden, waaraan in de betere jaren zeker te weinig aandacht
werd besteed. Ook is DIT het middel, om de uitbreiding
van de, op het eerste gezicht zoo oogenschijnlijk onschuldige, ziekten tegen te gaan.
Zaadselectie.
De vraag naar ons geselecteerd tomaten-, sla- en meloenenzaad bereikte in 't afgeloopen jaar tot nu toe 't hoogste punt; waarmede wij onderstrepen, wat we in het vorige
^verslag reeds konden zeggen, dat onze leden steeds beter
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gaan inzien, dat wetenschappelijke selectie van zaden onschatbare voordeelen kan bieden.
Naast de bekende „Ailsa Craig" van de Proeftuin, welke
we thans 8 jaar in selectie hebben, was dit jaar vooral
vraag naar ,,Potentata", welk speciaal geschikt is voor
oudere warenhuizen, zoodat wij zelfs bij lange na niet aan
de vraag konden voldoen.
Door de groote winning van onze slazaadselectie ,,Meikoningin" waren wij in staat aan de vraag te voldoen, wat
ons genoegen deed, daar wij het vorige jaar hiertoe niet bij
machte waren. W e breidden dit jaar onze voorraad uit met
suikermeloenen en zullen hier ook het a.s. seizoen mee
voortgaan.
Proeven.
Voor het Meteorologisch Instituut werden ook dit jaar
weer de gewone waarnemingen verricht. Regelmatige waarnemingen in de kassen werden dit jaar niet meer gedaan,
daar verondersteld werd, dat het algemeen inzicht hierin
gekregen voldoende is; wel werd dit jaar nog regelmatig
de grondwaterstand gecontroleerd.
Verder strekten de proeven zich speciaal uit tot de volgende ziekten: z.g. Meeldauw in tomaten, Spint, Knol, en
vuur in komkommers.
De ontsmettingsproef met formaline tegen ,,vuur in komkommers gaf dit jaar geen definitief resultaat, daar deze
ziekte niet in die mate optrad om een definitieve conclusie
te trekken.
Tegen spint werd nog geen practisch uitvoerbaar en afdoend middel gevonden voor toepassing onder plat glas.
ofschoon wel een richting, die mogelijk op den duur succes zal opleveren.
Tegen meeldauw werden verschillende proeven genomen. Eén van deze bestrijdingsmiddelen belooft in de toekomst wel practisch uitvoerbaar te zijn, mits de prijs van
dit artikel matig is.
Tegen „knol" werden uitgebreide proeven genomen. Deze proeven hadden tot resultaat, dat met één der bestrijdingsmiddelen dit najaar in 't groot proeven bij een 100
kweekers zijn aangezet, waarvan de uitslag op het oogenblik nog niet bekerAd is.
Ook werden dit jaar weer nieuwe belichtingsproeven genomen. Deze belichtingsproeven waren gecombineerd met
koolzuurproeven. De uitslag hiervan was gunstig.
Electrische verwarmingsproeven werden voortgezet.

Bemestingsproeven op tomaten in verschillende richtingen werden dit jaar ook weer aangezet en gaven een juister
kijk op de te geven bemesting.
Ook werd nog een vergelijkingsproef met verschillende
tomatensoorten genomen.
Gebouwten.
Dit jaar werd het hoofdgebouw geheel geschilderd door
eigen personeel, zoowel binnen als buiten.
De inrichting van een donkere kamer welke verleden jaar
reeds op het programma stond, zal dit jaar haar beslag krijgen, zoowel als beter ingerichte bergruimten voor laboratoriumbenoodigdheden en 't archief.
Tuinopstand.
Het tuinpersoneel zorgde er evenals andere jaren weer
voor, dat de kassen, warenhuizen en verwarmingsinstallaties in goed onderhouden toestand bleven.
Het kleine warenhuis I werd gedeeltelijk vernieuwd en
van ijzeren goten voorzien, wat 'n belangrijke verbetering
genoemd kan worden. Dit jaar kwam de onderbouw van
een warenhuis voor 1000 ramen tot stand, wat we zeer noodig hadden om de kwaliteit van onze tomatenzaad selecties
op peil te houden en zelfs nog op te voeren. Steeds blijft
nog de behoefte bestaan aan een trekkas en 'n paar komkommerkasjes.
Het ligt voorloopig in ons besluit 'n nieuwe druivenkas
van beton er bij te bouwen voor de nieuwe soorten Afrikaansche druiven, waarvan we de mogelijkheid willen beproeven voor onze Nederlandsche druivencultuur.
Personeel.
Dit jaar wanen wij weer verplicht 'n nieuwe (loonsverlaging
in te voeren voor ons personeel. De werkprestaties konden
niet anders dan de volle tevredenheid wegdragen van de
Directie. Het personeel is dan ook ten volle voor zijn taak
berekend. De bedrijfsleider volgt nog op Zaterdagmiddag
den cursus voor tuinbouwvakonderwijzers te Rotterdam.
De administratie en boekhouding staat nu weer geheel
onder een eigen administrateur met een 2 maandelijksche
controle van het dagelijks bestuur. Dit werkt den vlotten
gang van zaken zeer in de hand.
Subsidies.
De subsidies, welke we van het Rijk en de Provincie
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ontvingen waren resp. f 27O0,— en f 540,— wat een vermindering beteekent van 10%.
Contributie Leden.
De opbrengst der contributie bedroeg dit crisisjaar zelfs
nog ± f 5,— méér dan het vorige jaar, wat een hoopvol en
verheugend verschijnsel is en waaruit de trouw der leden
méér dan ooit blijkt. Een woord van hulde en dank is hier
wel op zijn plaats voor onze leden, welke een open oog
blijken te hebben voor ons nuttig en moeilijk werk. Dit geeft
ons dan ook alle hoop in de somber uitziende toekomst.
Ook dit jaar was de minimum contributie bepaald op
f 2,50. De W . S. M. bleef lid met een bijdrage van f 25,—,
een voorbeeld wat navolging verdient. De veilingvereenigingen Rotterdam, Delft, Berkel en Loosduinen (coöp.) bleven collectief aangesloten, waarvoor wij ook de leiders dezer
veilingvereenigingen dankbaar zijn en hun steun op hoogen
prijs stellen.
Het aantal contribueerende leden bedroeg op 1 Januari
1934 2173 tegen 2107 in het vorige jaar, wat dus een aanwinst beteekent van 66 leden.
Het aantal collectief aangesloten leden vermeerderde
hierdoor van 1306 tot 1318 en het aantal individueele leden
steeg hiermede van 801 tot 855, voorwaar een mooi succes.
Behalve deze vermeerdering in aantal, nemen wij ook 'n
groeiende belangstelling waar, wat het gehalte onzer leden
zeer ten goede komt en waarvan zij zelf reeds dankbaar de
vruchten plukken; wat bereikten zij niet reeds door goede
nota te nemen van de door ons verspreide lectuur in den
vorm van het „verslag" en de „Waarschuwingen", jammer
is het dat er ook nog zijn, welke de groote waarde hiervan
niet inzagen en later vooral tot hun „schade" moesten bekennen de ,,waarschuwing" niet ter harte te hebben genomen, waardoor het zeker niet zoover zou gekomen zijn.
„Leest dus vooral alle litteratuur welke U van den Proeftuin ontvangt", het is alléén U w belang! Ook willen wij U
nog toeroepen: volgt het voorbeeld na van reeds velen Uwer
collega's en breng nu en dan eens een bezoek aan de tuin,
ook dit zal U ten voordeele strekken.
Ook dit jaar kwamen weer veel excursies de tuin bezoeken, uit alle deelen van ons land.
Studiereizen.
Gebrek aan tijd was oorzaak, dat er geen gelegenheid
was voor den Directeur een studiereis te maken, ofschoon
we absoluut overtuigd zijn van de noodzakelijkheid.

Bestuur.
Hierin leden we dit jaar een onherstelbaar verlies doordat onze Secretaris Penningmeester de Heer F. J. J. Poort,
zich genoodzaakt zag om voor gezondheidsredenen te bedanken.
De Proeftuin bezat in hem 'n Secr. Penningmeester van
onberekenbare waarde door het enorme werk, dat hij voor
onze vereeniging heeft gedaan.
Wij wenschen hem van harte een algeheel herstel toe
en danken hem voor 't vele gedane werk.
De functie van wnd. Secretaris Penningmeester wordt
thans waargenomen door den Heer J. J. Roels te Honselersdijk.
In de plaats van wijlen den Heer M. v. d. Hout, werd
gekozen de Heer N . v. Velden te Maasdijk, welke helaas
door langdurige ziekte nog niet in staat was de vergaderingen bij te wonen. De heer Joh. v. d. Eijk te Rotterdam,
werd gekozen in de vacature van den heer J. Overvoorde.
Behalve de vergaderingen van het Dag. bestuur met den
Directeur, werden er dit jaar ook nog 4 bestuursvergaderingen gehouden, alle in het kantoor van de Proeftuin. D e
vergaderingen waren goed bezocht en de samenwerking
was van den prettigsten aard. De verhouding tusschen Bestuur, Directeur en Personeel was goed te noemen.
Medewerking.
Tenslotte doen we evenals andere jaren weer een beroep
op U w onmisbare medewerking, want als deze er niet is,
heeft ons werken geen nut en mèt U w medewerking zullen
wij slagen als instituut ten behoeve van den tuinbouw en
in 't voordeel van onze leden in 't bijzonder.

KASREKENING
ONTVANGSTEN.
Saldo (in kas)
,... ƒ
92,64
Saldo (postrekening)
167,40
Saldo (boerenleenbank)
- 334,92
Rijkssubsidie
- 1700,—
Provincialesubsidie
- 540,—
Contributie
- 5396,51
Groentenveiling
- 6116,44
Snijbloemenveiling
107,42
Zaad en Plant
64,88
Druivenboomen en stek
90,40
Zaadselecties
- 2307,03
Div. onkosten (tuin)
2,50
Div. onkosten (lab.)
- 289,68
Personeel
65,04
Chilisalpeter Handel Mij
~ 1009,52
Spiritusverkoopkantoor
- 400,—
Vergoed, voor proeven
- 254,80
Verrichte diensten
- 983,62
Brandstoffen
12,17
Bestrijdingsmiddelen
- 6393,31
Meststoffen
7,80
Interest
8,63
Inventaris laboratorium
10,—
Kasverschillen
22,86

Totaal ƒ 26.377,57
Toelichting kasrekening.
In de post Rijkssubsidie ad f 1700,— is nog f 700,— van
de subsidie over 1932.
De ontvangst voor Personeel f 65,04 is vergoeding van
de „Tuinbouw Onderlinge" voor ziekten en ongevallen.
De uitgavepost „Contributie" van f 79,38 zijn de betaalde
incassokosten, verbonden aan de inning van de contributie.

OVER 1933.
UITGAVEN :
Hypotheek o/g
Personeel
Onkosten Bestuur
Div. onkosten (tuin) .-.
Div. onkosten (laboratorium)
Brandstoffen
Zaad en plant
Meststoffen
Belastingen
Interest
Onkosten auto
Studiereizen
Contributie
Verrichte diensten
Verslagen e.a. drukwerk
Inventaris laboratorium
Kunstmestproeven
Zaadselecties
Administratiekosten
Bestrijdingsmiddelen
Druivenboomen en stek
Groentenveiling
Warenhuisonderstellen
Waterleiding en drains
Glas, lijsten en houtwerk
Kasverschillen
Saldo (boerenleenbank)
Saldo (postrekening)
Saldo (in kas)

ƒ 400',—
- 10579,73
181,91
711,22
- 1953,41
- 357,90
162,56
- 340,46
115,97
- 928,28
- 800,—
40,30
79,38
297,17
- 635,16
191,05
137,02
68,03
59,71
- 6015,95
3,—
2,30
- 1643,58
108,30
91,46
9,—
- 229,06
- 231,63
4,03
Totaal ƒ 26,377,57

Het bedrag van f 2,30 onder „Groentenveiling" is voortgekomen doordat we voor 'n ander iets geveild hebben.
Op de Hypotheek wordt jaarlijks f 400,— afgelost.

EXPLOITATIE
VERLIES :
Exploitatiekosten:
Loonen
Diverse Onkosten
Brandstoffen
Meststoffen
Zaad en Plant
Belastingen
Interest

ƒ 3000,—
- 717,58
- 292,73
- 332,66
28,68
115,97
- 819,65
ƒ 5307,27

Afschrijvingen :
Gebouwen
Kassen
Warenhuisonderstellen
Verwarmingsinstallaties
Waterleiding en drains
Glas, lijsten en houtwerk
Tuinspoor
Materiaal

ƒ 150,—
- 1280,—
- 1164,58
- 780,—
186,30
- 620,—
64,—
98,—
ƒ 4342,88
Totaal ƒ 9650,15

Toelichting Exploitatie tuin.
Door bezuiniging zijn wederom de Exploitatiekosten belangrijk gedaald n.1. van f 6818,07 in 1932 tot f 5307,27 in
dit jaar; 't loon werd van f 3960 teruggebracht op f 3000,—.
De afschrijvingien voor Gebouwen en Eenruiters werden
weder normaal genomen. Op de overige bezittingen werd het
dubbele afgeschreven. W a a r het verschil tusschen balanswaarde en de werkelijke waarde per heden zeer aanzienlijk
was, meenden wij hier zeker toe gerechtigd te zijn.
In 1931 zijn de posten „kassen" en „Warenhuisonderstellen", zonder dat er een normale afschrijving tegenover stond,
ineens met resp. f 3920,—• en f 1520,— in waarde gedaald
op de Balans.
Dit jaar kan een extra afschrijving plaats vinden waardoor spoediger 't oogenblik daar is, om weer de f 5450,— op
de Balans terug te brengen en de balanswaarde te krijgen in
overeenstemming met de verkoopwaarde.
Gebouwen 2% van f 15.200,— (150,— op expl: Lab.)
Kassen 10% van f 14.600,— (180,— op expl. Lab.)

T U I N 1933.
WINST :
Producten :
Groentenveiling
Snijbloemenveiling
Zaadselecties
Druivenboomen en stek

ƒ 6114,14
107,42
- 1742 02
32,40
ƒ 7995,98

Huurt
Woning Chef
Exploitatie-tekort

ƒ

208,— -

208,—
1446,17

Totaal ƒ 9650,15
Warenhuisonderstellen (Hout) 16 2 / 3 % ' v a n 4433,58
(IJzer) 10% van 4175 —
Verwarmingsinstallaties 14% van 6000,— (60,— op Expl. Lab.)
Waterleiding en drains 10% van f 1868,30.
Eénruiters f 0,20 per stuk (ca. 3100 stuks)
Tuinspoor 10%! van 732,—.
Materiaal 2 0 % van 493,—.
Producten :
De veilingomzet van de Groentenveiling bleef dit jaar =t
f 800,— beneden die van het vorige jaar en die van de
Bloemenveiling was ± f 450,— lager. De verkoop van geselecteerde zaden nam echter aanzienlijk toe; wij brachten
nog ongeveer f 1000,— arbeidsloon ten laste van deze rekening.
De woninghuur van den Chef werd van f 5,— op f 4.—
teruggebracht.
Het Exploitatie tekort op deze rekening :'s afgeboekt op
de „Reserve".

EXPLOITATIE
VERLIES :
Exploitatiekosten :
Diverse Onkosten
Kunstmestproeven
Koolzuurproeven
Studiereizen
Vergoeding auto
Bestuursonkosten
Administratiekosten
Verslagen en ander drukwerk
Loonen
Interest

ƒ 337,33
- 1214>62
554,60
40,30
- 800,—
186,36
59,71
- 635,16
- 3872,69
- 100,—
ƒ 7800,77

Afschrijvingen :
Inventaris Laboratorium
Gebouwen
Kassen
Verwarmingsinstallatie
Exploitatie-overschot

ƒ
-

786,91
150,—
180,—
60,—
ƒ 1176,91
- 1502,67
Totaal ƒ 10480,35

Toelichting Exploitatie Lab.
Op deze rekening is alles verantwoord, wat niet zuiver behoort tot het Westlandsche Tuinbouwbedrijf der vereeniging.
Buiten het genoteerde loon ad f 3872,69 is er nog a,an
arbeid uitgegeven voor kunstmestproeven, koolzuurproeven,
verrichte diensten en de bereiding van Bestrijdingsmiddelen,
een bedrag van f 2500,—.
Onder ..verrichte diensten" worden verantwoord de vergoedingen van Leden voor grondonderzoek, bollenonderzoek,
bestrijdingen enz.
Het exploitatieoverschot is, na aftrek van het exploitatietekort van den tuin, bijgeschreven op de ,,Reserve".

LABORATORIUM 1933.
WINST :
Vaste bijdragen :
Rijkssubsidie
Provinciale-subsidie
Contributie

ƒ 2700 —
- 540,—
- 5317,13
ƒ 8557,13

Wisselende bijdragen:
Verrichte diensten
Chilisalpeter Handel Mij
Spiritusverkoopkantoor
Vergoedingen voor proeven
Bestrijdingsmiddelen

ƒ
61,02
- 1009,52
- 400,—
- 254,80
197,88
ƒ 1923,22

Totaal ƒ 10480,35

BALANS PER
Vast goed :
Tuingrond
Gebouwen
Kassen
Warenhuisonderstellen
Verwarmingsinstallaties
Waterleiding -en drains

ƒ
-

11000 —
13800.—
3750 —
3679,—
3640,—
- 712,—
ƒ36.581,

Losse goederen:
Bestrijdingsmiddelen
Inventaris Laboratorium
Zaadselecties
Brandstoffen
Glas, lijsten en houtwerk
Tuinspoor
Materiaal
Matten
Postrekening
Kasgeld
Boerenleenbank

ƒ 100,'—
- 1000,—
25,—
30,—
- 1871,46
- 366,—
- 132,—
1,—
- 231,63
4,03
- 229,06
ƒ 3.990.18

Vorderingen:
Debiteuren
Rijkssubsidie 1933

ƒ 2392,18
- 1700,—
ƒ 4.092,18
ƒ44.663,36

Toelichting op Balans.
De Reserve van f 2303,97 verminderde door afboeking
van het Exploitatie-tekort van de tuin met f 1446,17 en werd
verhoogd met het Exploitatieoverschot van het Laboratorium, groot f 1502,67, zoodat deze rekening op de Balans
voorkomt, groot f 2360,47.

31 DECEMBER 1933.
Schulden:
Hypotheek o/g
Crediteuren

ƒ 16.800,—
- 667,78
ƒ17.467,78

Kapitaal:
Oud aandeelen kapitaal
Kapitaal
Reserve

ƒ11.210,—
-13.400,—
- 2.360,47
ƒ26.970,47

Diversen:
Kasverschillen
Keuring zaaizaad te velde

ƒ
-

13,86
211,25
ƒ

225.11

ƒ 44.663,36

J. J. ROELS,
W n d . Secr. Penningm.

BEGROOTING
Ontvangsten :
Saldo, Kas, Bank en Postrek
T e vorderen Rijkssubsidie
Vaste bijdragen :
Contributie Leden
Rijkssusidie
Provinciale Subsidie

ƒ

464,72
- 1700,—
—

ƒ 2.164,72

- 5300,—
- 2700,—
- 540,—
ƒ 8.540,—

Diverse bijdragen :
Voor Leden verrichtte diensten ... - 1000,—•
Bijdrage Chilisalp. Handel Mij. ... - 1000,—
„ Vereen. Chemische Fabrieken - 2000,—
Vergoedingen voor proeven
- 250,—
Bestrijdingsmiddelen
- 6000,—
ƒ10.250,—
Producten :
Fruit en Groenten
Diverse bloemen
Zaadselecties

- 6000/—
100,—
- 2000,—
ƒ 8.100-

Totaal

ƒ29.054,72

1934.
Kapitaaluitgaven :
Kassen
Glas, lijsten en houtwerk
Waterleiding en drains
Inventaris Laboratorium
Aflossing Hypotheek o/o

ƒ 1000,—
- 1300,'—
- 100,-—
- 500,—
- 400,—
ƒ 3.300,-

Exploitatie Laboratorium :
Salarissen Lab. en Kant. personeel ƒ 4500,—
Kunstmestproeven
- 3000,—
Vergoeding auto
- 1000,—
Bestrijdingsmiddelen
- 6000,—
Studiereizen
- 250,—
Verslagen e.a. drukwerk
- 700,'—
Administratiekosten
- 150,—
Onkosten Lab
- 2000,—
Onkosten Bestuur
- 300,—
Verrichte diensten
- 1000,—
ƒ18.900.—
Exploitatie tuin :
Salarissen tuinpersoneel
Brandstoffen
Meststoffen
Zaad en Plant
Onkosten tuin
Zaadselecties
Algemeene uitgaven :
Interest
Belastingen
Onvoorzien

- 3000,'—
- 500 —
- 300,—•
- 100,—
- 800,—
- 1000,—•

ƒ
-

ƒ 5.700,-

900,—
100,—
154,72
•ƒ 1.154,72
Totaal

ƒ29.054,72

J. J. ROELS,
W n d . Secr. Penningm.
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E E N VERGELIJKING V A N EENIGE
TOMATENSOORTEN.
In het vorige verslag kwamen we tot de conclusie dat een
warenhuis wel geschikt is voor vergelijkingsproeven mits een
randstrook ter breedte van één kapje uitgeschakeld wordt
en mits de grondverschillen niet van dien aard zijn, dat dit
elke proef uitsluit.
Met in achtneming van bovenstaande voorwaarden begonnen we in het afgeloopen jaar met de vergelijking van
eenige tomatensoorten.
In den loop der jaren is het aantal tomatensoorten in ons
land geweldig toegenomen. Nu staat wel vast dat vele als
soorten in prijscouranten worden genoemd, die het inderdaat niet zijn.
Vele zijn uit Engeland ingevoerd, terwijl evenwel andere
plaatselijke rassen zijn, of nog niet eene deze naam verdienen. Indien een kweeker een prima kas tomaten heeft, gaat
er onwillekeurig een roep van uit in de omgeving en wordt
een deel der opbrengst voor zaad aangekocht, dan ontstaat
heel gemakkelijk een nieuwe naam.
W a a r de tomaat een zuivere zelfbestuiver is, kunnen
nieuwigheden alleen door opzettelijke kruising ontstaan en
het is bovendien voor mij de vraag, of er dan wel altijd iets
nieuws ontstaat, dit toch is alleen het geval als de kruising
gelukt.
Bekijken we de planten in een groot warenhuis eens nauwkeurig, dan zal blijken, dat in de meeste gevallen de individueële planten onderling vee] verschillen;, zoodat het niet
moeilijk zal vallen er eenige typen uit af te zonderen. W a a r
dat zoo is, is m.i. voor alles een nauwkeurige selectie geboden. Eerst als eenige werkelijk uniforme soorten verkregen zijn, kan er sprake van zijn, of een andere gewenschte
vorm door juiste keuze van bekende ouderplanten kan verkregen worden.
Nu ben ik van meening, dat we momenteel veel te veel
z.g. tomatensoorten hebben en voor een nieuweling in het
vak zal het wel uitermate lastig zijn de juiste te kiezen.
Bij geen andere plant is er zoo'n sterk verband tusschen
grond- en' groeiwijze.
Een humusrijke, vochthoudende grond levert een totaal
ander tomatentype, dan een hooge zandgrond b.v., maar
van even groote beteekenis is de cultuurtoestand. In nieuwe kasseni levert eenzelfde soort geheel andere uitkomsten
dan in een uitgeteelde. Natuurlijk is de bemesting evenzeer
van beslissende beteekenis.
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Zoo zou men tot de stelling kunnen komen, dat elke tuinder, of nog beter, elke kas haar eigen tomatensoort behoeft.
Zeker zal het goed zijn, dat een kweeker, die goede ervaringen heeft met een bepaalde tomaat, niet lichtvaardig besluit het met een andere „nieuwe" te probeeren.
En toch ben ik van meening, dat we veel te veel namen
hebben.
Duidelijk kunen we 2 hoofd-typen onderscheiden, die ik
het Ailsa-Craig- en het Tuckswood-type zou willen noemen.
O m deze beide groepeeren zich alle andere met kleinere of
grootere, maar meestentijds zeer grunge verschillen.
Deze twee hoofdvormen verschillen duidelijk in habitus:
groeiwijze, bladvorm, tros, vrucht e.d. zijn alle zeer verscheiden.
Nadat eerst gedurende 2 achtereenvolgende jaren was
nagegaan, of een warenhuis zich voor onderlinge vergelijkingen leende, heb ik in 1932 een 28-tal type's verzameld
om die in 1933 onderling te vergelijken.
Z e werden in 2 groepen verdeeld, waarbij de bovengenoemde grondslag diende. Natuurlijk vinden we ook hier,
evenals overal in de natuur alle mogelijke overgangen, zoodat direct de meening uitgesproken kon worden, dat men
een andere indeeling zou kunnen maken.
De Ailsa-Craig-typen kwamen bij elkaar in een nieuw
warenhuis, zij vormen er de ordevrucht. Men dient dat bij
de beschouwing van de opbrengt wel in 't oog te houden.
Nu zijn alle Ailsa-Craig-vormen m.i. uitnemend geschikt
voor nieuwe kassen.
Zij leveren mooie, ronde vruchten van uitnemende kwaliteit, in hoofdzaak A en B vruchten met geen of zeer weinig
Bonken). Doch zoodra deze soorten in oudere gronden komen, is de hoofdgrief meestal: „te veel C en C C " .
De Tuckswood-vormen zijn meer „grof" — de vorm der
vruchten is lang niet zoo mooi rond — meer met inkepingen
„gemoot", die bij de groote vruchten gemakkelijk ontaarden in Bonken. Vandaar dat deze typen meer geschikt zijn
voor oudere kassen. De vruchten vallen dan wat kleiner
van stuk, het percentage bonkien neemt af, terwijl het gehalte aan kleingoed nog niet van beteekenis mag worden.
Met deze algemeene lijn voor oogen zijn de No. 1 t/m 16
tijeen geplaatst in "Warenhuis III, dat 5 jaar oud is en helaas door aaltjes-ziek is aangetast.
Alle soorten voor deze kas werden 28 Febr. gelijk gezaaid, daarna gelijk verspeend en 13 April uitgeplant. Als
voor-cultuur was kropsla geteeld, die een bemesting ontving in verband met de p.H. van den grond van 5 K.G.
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thomasslakkenmeel, 3 wagens rotte mest, 3 K.G. patentkali en 1 K. G. kalisalpeter per vierk. Roe.
Na de sla werden de tomaten zonder nieuwe bemesting
gepoot, doch tijdens de cultuur werd 12 x bijigemest, telkens
met één 'half pond per keer, afwisselend kalksalpeter en
kalisalpeter, waarvan 2 x met nitrofosca.
De Ailsa-Craig soorten kwamen in 't nieuwe Warenhuis
4, zij werden 27 Jan. gezaaid en 8 April geplant.
De bemesting bestond uit 3 K.G. patentkali, 1 K. G. superfosfaat, Yi K.G. zwav. ammoniak, terwijl 9 x werd bijgemest, afwisselend kalksalpeter, kalisalpeter en nitrofosca.
W a t wil men nu van de diverse tomatensoorten weten?
De onderlinge verhouding der vruchten zooals we die
voor de veiling sorteeren in A, B, C, GC, Bonken en Kriel.
Daarom volgt hier een tabel die de verschillende soorten
in % geeft en de totale opbrengst per plant in K. G.
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Als grootste deugd geldt een zeer hoog percentage A en
B, daarnaast dus minimale hoeveelheden C, GC en Kriel en
zoo mogelijk eveneens weinig Bonken.
Hier nu zijn duidelijk 2 groepen te onderscheiden. Bij
de No. 1 t/m 16 vinden we veel Bonken, dit moet dan ge-
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paard gaan met veel B, behoorlijk A en geen klein goed.
Zoodra het percentage Bonken te hoog wordt, zullen de
overige vruchten in vorm te kort komen en wordt de soort
„te grof".
Een duidelijk voorbeeld hiervan vormt No. 11, Waterbaby, een uit Engeland geïmporteerde. Deze levert 2 2 % ,
dus ruim één vijfde Bonken, daarnaast het enorme getal
van 6 1 % B, maar — geierl mooie, te onregelmatig van
vorm —>te veel gemoot, bovendien wat plat en van kleur
te bleek. Bij de sterke insnijdingen treedt gemakkelijk stervormig scheuren op, zoodat een dergelijk type vooi onze
cultuur ongeschikt is.
De No. 6, 8, 13, 15 en 16 behooren in de Tuckswoodgroep niet thuis, zij moeten min of meer tot de Ailsa-Craigtypen gerekend worden; zij hebben geen of zeer weinig
Bonken, wat een voordeel is, maar haar percentage B is
veel te gering om in aanmerking te komen ; voor oudere kassen, om dus een „grof" soort te kunnen heeten.
No. 6. Tuckstar levert 8 1 % A, doch slechts 8% B. Het
is een mooie, ronde, hooge vrucht, goed igevuld.
Het is een krachtige groeier, moet dus ruim geplant worden. W e l aan te bevelen voor kloeke grond.
No. 8 Epicure. Is iets grover dan de vorige, nog 2 %
Bonken en 12% B. Groeit zeer krachtig, ook op oudere
gronden, en schijnt 't voordeel te hebben van zeer weinig
te scheuren, wat voor stookkassen van groote beteekenis
is.
No. 13 Ailsa Craig x Blaby is een Engelsche kruising,
die m.i. geenerlei verbetering brengt, evenmin als
No. 15 Blaby x Kondine. Deze aardt meer naar de Kondine èn is dus grover, maar de planten vertoonen onderling
nog groote verschillen — niet genoeg doorgeteeld.
No. 16 Tuckswood Berkel, is m.i. geen Tuckswood;
heeft veel meer van Tuckstar, en als zoodanig zeer goed:
17%! B en 75% l A, een type dus voor nieuwe en iets oudere
kassen, ze maakt onder de Ailsa-Craig soorten een goed
figuur.
Het gewas is zwaar, zoodat ruime planting noodig is.
De vrucht is matig rond, tamelijk hoog met een flink ontwikkeld lovertje.
Deze tomaat voldoet te Berkel en omgeving zeer goed.
Het type is zeer uniform.
Aan welke eischen moet dan het goede Tuckswood-type
voldoen?
Het moet grof zijn, doch mag niet meer dan 10% Bonken bevatten, liefst natuurlijk minder, doch minstens 3 0 %
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B, in ieder geval ,85:% A en B. samen.
Aan deze eischen voldoen:
Potentata Stam 2, 4 en 6.
No 5 Tuckswood, 7 Tuckswood Favorite, 12 Sutton
Prince of Wales, 14 Tuckswood Loosduinen.
Veel blijven er dus niet over. Tevens blijkt hoe noodig
stamselectie is, want van die Poten',tata valt stam 1 uit, deze
levert te weinig B en relatief veel Bonken.
De stammen 2, 4 en 6 zijn best. Daarvan is Stam 6 superieur, slechts 6% Bonken en 50% B en 39% A.
Stam 2 levert vooral een zware ondertros. Het Potentatatype levert een licht gewas, korte bladeren, wat afhangend,
zoodat nauw gepoot kan worden. De eerste vrucht der lagere trossen is vaak een bonk. Vaak is reeds de eerste tros
vertakt, waardoor een groot aantal vruchten dicht op elkaar gedrongen zitten.
Alle vruchten zijn mooi rond, weinig geribt, goed gevuld,
doch bij warm weer iets bleek. Bij sterke productie der onderste, leveren de hoogere trossen weinig meer.
De No. 5, 7 en 14 ontloopen elkaar niet veel, de Tuckwood Favorite is de grofste, wordt soms wat te grof, waardoor de vruchten te moterig uiterlijk krijgen, ze is nog niet
uniform genoeg,
No. 12 Sutton's Prince of Wales, levert te sterk ingesneden vruchten, zij zijn te plat.
Het gewas is zwaar, dus ruime planting.
Beschouwen we nu de Ailsa-Craig typen:
Deze leveren geen van alle Bonken, al kan dit op zware
gronden in nieuwe kassen toch wel eens voorkomen.
Eisch is een prima ronde, iets hooge vrucht met donkere
brons kleur, geen insnijdingen mogen voorkomen, ze moeten lang hard blijven, dus goed gevuld zijn, hoogstens 10%
G, minstens 20%' B, in ieder geval A en B samen 8 5 % .
Aan deze eischen van vruchtenmaat voldoen. Ailsa
Craig stam 3 en 4, Kampioen, Radio, Zwaan's Trots, Ailsa
Craig Pijnacker en Ailsa Craig Berkel.
Het grofste is Ailsa Craig Pijnacker met 32% B.
Het is een zuiver Ailsa Craig type, goed uniform. De
vruchten zijn mooi rond, goed hoog, flink hard, zelden iets
hol, de kleur is goed. Jammer, dat er nog al mozaiek in
voorkomt.
No. 28 Ailsa Craig-Berkel heeft meer weg van 't Tuckstar-type, de vrucht is licht gemoot en in de hoogere trossen
zijn de vruchten wel eente hol. Het gewas is zwaar, dus ruime planting noodig.
No. 18 en 19 munten uit door uniformiteit; de vorm en
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kleur der vruchten zijn schitterend, tot het laatst blijven ze
hard.
De moederpJant van Stam 3 leverde:
Ie tros 16 vruchten, 2e tros 15, 3e tros 31, 4e tros 11 en
5e tros 10; en die van Stam 4 resp.: 10, 12, 24, 30 en 45
stuks. V a n deze laatste kwamen er 18 tot normale ontwikkeling.
No. 21 Kampioen, voldeed zeer goed, jruim 9 1 % ' A en Btomaten, goed van vorm en mooi van kleur, de vrucht blijft
lang hard.
In opbrengst de vroegste, wat een zeer goede deugd is.
No. 23 Radio, levert 95% A en B.-tomaten, wat overweldigend is; jammer maar, dat de vorm der vruchten te
kort schiet, ze zijn niet mooi rond, licht gemoot.
Het grootste euvel is, dat de hoogere vruchten spoedig
zacht worden en wel eens rammelaars geven. De plant is
zeer gedrongen; de 5e tros zit wel 25 c.M. lager dan bij andere soorten.
No. 24 Zwaan's Trots is geen zuiver Ailsa Craig-type,
de vruchten zijn kogelrond, iets hooger was mooier. Z e zijn
echter van zeer goede kwaliteit. 9 3 % A en B., mooi van
kleur en hard.
Het is een flinke groeier en weinig last van meeldauw,
wat een groot voordeel is.
Een nadeel is de wat kleine onderste tros.
II. W a t is de opbrengst per plant of per raam?
Al hebben we een mooie verhouding tusschen A, B enz.;
de tuinder moet ook veel ponden kunnen plukken.
Toch wil ik er hier uitdrukkelijk op wijzen, dat dit niet de
hoofdzaak mag zijn. D e tuinders vergeten wel eens, dat de
tomaten gegeten moeten worden en evenmin als hij van een
droge, slappe, flauwe sinaasappel houdt, kan een fijnproever van tomaten gecharmeerd worden door een vijgachtige
tomaat: kwaliteit vóór alles.
In Warenhuis III stonden van elke partij 160 planten,,
ieder in 4 vakken;
In Warenhuis IV 240 planten in 6 vakken.
Bij beide blijkt nu direct de igroote waarde van nauwkeurige stamselectie, want de Potentate, zoowel als de proeftuin-stammen van Ailsa Craig staan in opbrengst verre
boven aan. Stam 1 en 2 komen aanmerkelijk achter en moeten dus uitvallen; waren zij met de andere gemengd dan
zou 't geheel een best figuur maken.
Willen we met de tomatencultuur dus 't hoogste bereiken, dan minutieuse stammenvergelijking. De Ailsa Craigstammen 3, 4 en 5 staan precies gelijk en hebben het ge-
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bracht tot 6,4 pond per plant; 4 onder een raam stonden er,
zoodat er ruim 25 pond per raam geplukt werd dit Ie jaar,
waarvan 20 pond A en B.
III. De oogst moet vroeg zijn
Het is natuurlijk van 't grootste belang, dat de cultuurperiode van planten tot oogsten zoo kort mogelijk zij. W a a r
alle planten van 't zelfde warenhuis gelijk zijn gezaaid en
geplant, wijzen de oogstdata ons den weg.
3 Perioden zijn onderscheiden: Voor de Tuckswoodtypen
de tijd vóór half Juli; daarna de 2e helft van Juli en de rest.
De beide eerste perioden zijn natuurlijk van 't meeste belang. Bovenaan staan de Pofcentata stammen 2 en 4.
Deze gaven vóór half Juli reeds 44 en 41,8%; van de totale oogst en vóór 1 Aug. 79 en 80:%, van 't geheel, geen
enkele kon daarbij halen.
Vooral voor stookkassen is dit van groote waarde; men
wil daar immers vóór alles vroeg zijn.
Bekijken we nu de Ailsa Craig-groep, waar de tijdvakken vóór 3 Juli — 24 Juli en 24 Juli — 24 Augustus onderscheiden zijn.
In de eerste periode staat Kampioen bovenaan; zij levert
11,2% van de totale oogst, ook de Ailsa Craig's uit Pijnacker en Berkel maken een zeer goed figuur.
Vóór 24 Juli geeft Kampioen 61%j; Radio ruim 60%
evenals Ailsa Craig Berkel.
Ik noem hier Santo Rosa niet, omdat die door te geringe
productie uitvalt.
Mooi, veel, vroeg blijft de leuze!

VERGELIJKINGSPROEF T U S S C H E N ENKELE
S O O R T E N SPINAZIE.
De te vergelijken soorten waren de volgende:
No. liO van N.V. Verkerk's Zaalhandel,
scherp zaad
El de Es van Zwaan en de Weljes scherp zaak.
No 10 van N . V . Verkerk's Zaalhandel, scherp zaad
Vroegreuzenblad van Zwaan en de Weljes, laat doorschietend scherp zaad.
Hollandia van Zwaan en de Weitjes, breed blad, schotloos scherpzaad.
De proef werd genomen in warenhuis II, een hoog warenhuis, waarvan de ramen afgenomen waren.
Het proefveld werd verdeeld in 4 groepen a, b, c en d.
Iedere groep bestond uit 4 perceelen. Eén perceel van iede-
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re groep was 3 % vierk. Roe, de andere waren 6}4 vierk.
roe groot.
Na 24 uren geweekt te zijn werd op 15 Februari %
K.G. spinaziezaad per Roe gezaaid.
Op de a-perceelen werd no. 10 van Verkerk's Zaadhandel gezaaid, op de b-perceelen Eide Es, op de c-perceelen
Vroegreuzenblad en op de d-perceelen Hollandia.
9 Maart was de «tand als volgt:
a-perceelen: Staat er gedeeltelijk uit.
b-perceelen: Staat er gedeeltelijk uit.
c-perceelen: Staat er gedeeltelijk uit.
d-perceelen: Staat er geheel uit.
Hollandia is dus iets vlugger in 't kiemen dan de andere
Soorten.
In 't laatst van Maart kwamen nog eenige nachtvorsten
voor met min. temp. van <—2° C.
No. 10 werd door deze nachtvorsten tamelijk sterk beschadigd (de blaadjes werden wit), terwijl de andere soorten in mindere mate hiervan hadden te lijden.
Op 24/4 werd met de oogst begonnen.
No. 10 van Verkerk's Zaadhandel was 6 tot 8 dagen
vroeger dan de andere soorten.
No. 10
bracht op 900 K.G. of 40 K.G. per Roe
El de Es
bracht op 873 K.G. of 38,8 K.G. per Roe
Vroeg reuzenblad bracht op 900 K.G(. of 40 K. G. per Roe
Hollandia
bracht op 953 K.G. of 42,3 K.G. per Roe
De opbrengsten waren dus practisch gelijk.
V a n het gewas kunnen we het volgende nog mededeelen:
No, 10 van N . V. Verkerk's Zaadhandel:
Lange bladstelen, maisch igewas, dus dientengevolge gevoelig voor vorst en schimmels („Wolf" of Valsche meeldauw — Peronóspora effusa).
Begint tamelijk vlug te schieten.
El de Es van Zwaan en de Weljes *
Sterk gewas met donkere groene bladkleur.
Schiet niet vlug door; minder gevoelig voor weersinvloeden en schimmels.
Vroeg Reuzenblad:
Donder groene, dikke, en groote bladeren. Niet gevoelig,
kan lang blijven staan eer het gewas gaat schieten.
Hollandia.
Donker groene, dikke bladeren. Ontwikkelt zich langzaam, niettegenstaande het vlug kiemt. Op het laatst gevoelig voor ,,Wolf" (Valsche meeldauw).
De drie laatste soorten zijn sterke soorten, goed geschikt
voor zomercultures; ze kunnen lang blijven staan eer ze
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gaan schieten. Moeten ruim gezaaid worden (± 0,4 K. G.
per R. R.)
De blaadjes hebben bijna geen bladstelen, voor Consumtie dus prima geschikt.

GRONDWATERMETINGEN.
Gedurende de laatste 7l/2 jaar werden hier op de instelling grondwaterstandmetingen verricht.
De waterstandmieters bestaan uit een verticale buis. In
deze buis kan zich een vlotter, waaraan een koperdraad
met naald bevestigd is, op en neer bewegen. De naald beweegt zich over een schaalverdeeling, waarop af te lezen is,
hoever het grondwater zich onder het oppervlak bevindt,
(in deze betrekkelijk wijde buis natuurlijk).
In den grond zal het grondwater in werkelijkheid hooger
staan, doordat daar ook capillaire opstijging plaats heeft,
doch eenige indruk van de stand van het grondwater verkrijgt men op deze manier wel.
3 Waterstandmeters bevinden zich binnen in de kas en 3
andere precies er tegenover buiten de kas.
Het eerste paar staat op 3 meter afstand der sloot, het 2e
op 23 meter afstand en het derde op 43 m., op 3 m. van
een greppel.
Ond£rling zijn de schalen uitgewaterpast, zoodat ze volkomen vergelijkbaar zijn.
Nu bleek dat de waterstand aan de sloot steeds het laagst
was; aan de greppel was het nu eens lager dan eens hooger
dan in het midden.
De hier volgende gemiddelde hebben betrekking op de:
::i:dd;!:;tc v/::ie:st.?.ndmeters:
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Waterstandmeter
in de kas
buiten
Januari
Februari
Maart
April
Mei

Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December

97
108
110
100
101
120
129
127
127
87
80
98

96.5
109
110
99
100
119
125
126.5
126
85.5
77.5
97

Neerslag

Normale
neerslag

44.3
2.9
25.3
68.6
43.3
9.6
97.8
23.1
42.2
235.2
46.3
6.5

48
40
46
40
47
57
68
87
71
93
65
65

Gemiddelde waterstand in de kas 107 c.M. onder het
oppervlak.
Gemiddelde waterstand buiten de kas 105,8 c.M. onder
het oppervlak.
Totale neerslag 705 m.M., normale neerslag 727 m.M.,
dus iets meer.
1 933
Waterstandmeter
in de kas ! buiten
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December

109
84
91
104
108
117
124
131
117
113
94
112

109
83
91
106
106
114
119
125
113
111.5
92
111

Neerslag

Normale
neerslag

19.3
38.8
39 1
15.7
51.6
79
73.3
48.7
80.3
101.9
52.5
93

48
40
46
40
47
57
68
87
71
93
65
65
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Gemiddelde waterstand in de kas 108,7 c.M. onder de
oppervlakte.
Gemiddelde Waterstand buiten de kas 106,6 c.M. onder
de oppervlakte.
Totale neerslag 609,4 m.M., normale neerslag 727 m.M.,
dus veel meer.
Uit bovenstaande cijfers blijkt, dat een meerdere jaarlijksehe neerslag van 96.0 m.M., slechts een stijging van 0,8
C.M. van het grondwater tengevolge heeft.
W e mogen dus gerust aannemen dat het grondwater hier
op deze tuin zoo ongeveer gemiddeld 106 c.M. onder het
oppervlak zal staan.
Verder zal het in de zomer het laagst staan (groote verdamping) in den winter het hoogst (kleine verdamping en
geen plantengroei). De gemiddelde grondwaterstand op dezen tuin in den zomer was, gedurende de waarnemingsjaren
± 124 c.M. onder 't oppervlak; de gemiddelde grondwaterstand in den winter Was ± 96 c.M., dus een verschil van
± 28 c.M.
Om nu eenig idee te geven van het verschil tusschen
de waterstanden bij de sloot, in 't midden en aan de greppel, volgen hier nog eenige cijfers.
a.d. sloot In t midden a.d. greppel
Ie decade Jan. 1933 115
106.2
97
Ie decade Juli 1933
121.7
118.2
120.4
Ie decade Dec. 1933 113.8
103.7
101.4
W e zien dus dat het oppervlak van het grondwater in
het algemeen zal dalen naarmate men dichter de sloot nadert.
In 1934 zullen geen regelmatige waarnemingen in verband met de grondwaterstand meer gedaan worden.

ONDERZOEKNAARHETZOUTGEHALTE VAN
HETBOEZEMWATER.
Gedurende de maanden Januari tot en met October werd
weer maandelijks het boezemwater afkomstig van 17 verschillende plaatsen op chloor onderzocht.
Gemiddeld, vonden we bij het onderzoek:
van 7 Januari
0.455 gr. Keukenzout per Liter
14 Februari 0.385 „
3 Maart
0.437 „
4 April
0.485 „
8 Mei
0.710 „
16 Mei
0.540 „
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1 Juni
0.520 „
„ 4 Juli
0.421 „
,.
„ „
., 8 Aug.
0.385 „
„
„ „
„ 13 Oct.
0.580 „
„
„ „
Uit deze tabel blijkt, dat het water bij het onderzoek op
8 Mei verreweg het meeste chloor bevatte.
De maand April was dan ook zeer droog, 15.7 m.m. neerslag tegen 40 m.m. normaal.
Ofschoon niet met absolute zekerheid bekend is, hoeveel
chloor gietwater wel mag bevatten, opdat het nog zonder
gevaar als zoodanig gebruikt kan worden, achten wij water,
dat 1 gram en meer keukenzout per liter bevat, ongeschikt
om als gietwater te gebruiken.
Daar nu op 8 Mei verscheidene plaatsen een hooger gehalte te zien gaven en o.a. Oranje-Binnen-sluis (2 gr. p. L.)
Prins-Alexanderpolder (1.06 gr. per L.), Rodenrijs (1.2 gr.
per Liter), en Westerlee (1 gr. per L.), werd op 16 Mei
wederom een analyse gemaakt.
In dien tusschentijd was een flink kwantum regen gevallen (op 8 Mei alleen reeds 20.1 m.M.).
Het gemiddelde keukenzout gehalte was dan ook ten opzichte van het gehalte op 8 Mei flink gedaald.
Bij droog, warm weer, is dus het gevaar, dat het water
te zout wordt, het grootst.
Zooals gezegd, kwamen in 1933 enkel afwijkingen voor
op den 8sten Mei, wat heel goed te noemen is indien we in
acht nemen dat in een droge periode veel buitenwater ingelaten moet worden om de vereischte waterstand te houden.
Gedurende de maanden November 1933 tot en met Februari 1934 zal (bijzondere omstandigheden uitgesloten)
hier op de proeftuin het boezemwater niet op chloor onderzocht worden, daar toch gedurende deze maanden betrekkelijk weinig gegoten wordt en het gevaar van verzouting
gering is. (weinig verdamping).
In de maanden Maart 1934 tot en met October 1934
hopen we weer maandelijksche analyses van het boezemwater te kunnen publiceeren.

GRONDONDERZOEK.
Zooals in 't jaarverslag over 1932 is medegedeeld, zijn
we in 1932 begonnen met meer uitgebreid grondonderzoek.
In 1933 werd dit voortgezet.
Het nut van dit onderzoek isdn 't vorige jaarverslag uitvoe-
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rig uiteengezet; ook waarschuwing no. 14: „Bemesting in de
glasculturen" geeft nog eenige nuttige wenken, zoodat het
overbodig is deze hier nogmaals te herhalen.
In den loop van 't jaar bleek ons, dat er nog steeds dikwijls in de verkeerde richting gemest wordt; b.v. dat kalk
toegevoegd werd, terwijl de grond al te kalkrijk was en
zure meststoffen gegeven werden als de grond reeds te
zuur was.
Verder bleek ons, dat in sommige streken ook te rijkelijk
met rotte mest werd omgesprongen, waardoor deze gronden te stikstofrijk werden. Gevolg was een zwaar igewas,
doch weinig vruchten.
W a t ons het meeste opviel Was, dat vele gronden van
oudere warenhuizen en kassen zoo'n hooge zoutconcentratie hadden.
Dit feit nu schrijven we toe aan het veelvuldig gebruik
van meststoffen als: zwavelzure ammoniak, superfosfaat,
patentkali 5 x 6 x 8 .
Al deze meststoffen toch brengen, bij een betrekkelijk
laag gehalte aan voedingsstoffen (dus gebruik van groote
hoeveelheden) een groote hoeveelheid ballaststoffen in den
grond.
Dit feit nu heeft in grond onder glas dikwijls fatale gevolgen.
Deze grond toch wordt niet doorspoeld met regenwater en regenwater heeft, door zijn hoog gieOialte aan koolzuur en zuurstof, in veel sterkere mate het vermogen, deze
zoutresten wederom in oplossing te brengen en dus uit te
spoelen dan slootwater.
Gevolg van een te hooge zoutconcentratie is:
Kleine, fijne vruchten, het randen van sla enz.
Hoe kunnen w-e nu hieraan ontkomen?
In de eerste plaats is het natuurlijk aan te bevelen, indien
mogelijk, het glas na de tomatenoogst van de warenhuizen
te nemen.
Die kweekers, die deze methode gevolgd hebben, hebben
dan ook veel minder last van bovengenoemd euvel.
In de tweede plaats is het dan aan te bevelen zooveel mogelijk geconcentreerde meststoffen te gebruiken. Deze meststoffen toch bevatten per 100 K. G. veel minder ballast en
de hoeveelheid die men er van gebruiken moet is dus kleiner dan die van enkelvoudige meststoffen.
Gebruikt men in een warenhuis b.v. 500 K. G. 5 x 6 x 8,
dan moet men om dezelfde hoeveelheden voedingsstof toe
te dienen slechts 250 K. G. 12-10-18 gebruiken.
Het verschil in hoeveelheid is dus 250 K G . en deze 250
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K.G. wordt in het eerste geval te veel gebruikt, is dus te
beschouwen als ballaststof, want, het is mogelijk om met
250 K. G. kunstmest 30 K. G. stikstof, 25 K. G. fosforzuur
en 45 K. G. kali in den grond te brengen, terwijl men in het
eerste geval 500 K. G. kunst-mest hiervoor gebruikt, dit is
dus 250 K. G. te veel.
Dit over jaren genomen geeft dus al een groote verbetering.
W e raden dan ook alle kweekers aan zooveel mogelijk
gebruik te maken van geconcentreerde meststoffen als: kalisalpeter, ammonsalpeter, kalkammonsalpeter, 12-10-18,
17-15-18. Ook moet het gebruik van zwavelzure kali eens
onder de oogen gezien worden, daar toch zwavelzure kali
4 8 % , kali oplosbaar in water bevat, tegen patentkali
slechts 26%i.
In 't jaar 1934 stellen we ons voor uitgebreide proeven
met deze geconcentreerde meststoffen op druiven en tomaten te nemen in vergelijking met enkelvoudige.

BEMESTINGSPROEVEN.
Bemestingsproef op tomaten.
Ook dit jaar werd weer eens een bemestingsproef op tomaten genomen met het doel de juiste verhouding van fosforzuur en kali voor tomaljeri vast te stellen.
In ons vorig verslag schreven we, dat we dit jaar dezelfde grond dachten te gebruiken, die we het vorig jaar gebruikt hadden, doch met het oog op e.v. grondmoeheidkwesties, is daar geen gevolg aan gegeven.
Nieuwe grond werd klaargemaakt bestaande uit 15 wagens tuingrond + 100 K.G. turfmolm.
De analyse van deze grond was:
Fosforzuur Kaligetal
Humus
CaC03
p H.
getal
P-Citr.
3%
0.19%
6.5
10
51
56
De grond was dus tegen onze verwachting in rijk aan
fosforzuur en rijk aan kali.
De proef werd weer genomen in groote nulpotten.
Voorts was de opzet:
De groepen 1 tot en met 5 geen kali en respectievelijk
0, 4, 8, 12 en 16 gram superfosfaat.
De groepen 6 tot en met 8 geen superfosfaat en resp.
8, 12 en 16 gram patent kali.
De groiepen 9 tot en met 12 8 gram patientkali en resp.
4, 8, 12 en 16 gr. superfosfaat.
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De groepen 13 tot en met 16: 12 gram patent katli en ,resp.
4, 8, 12 en 16 gram superfosfaat.
De groepen 17 fiot en miet 20: 16 gram patentkali en resp.
4, 8, 12 en 16 gram superfosfaat.
Iedere groep ontving 12 gr. zwavelzure ammoniak.
Alle hoeveelheden zijn per pot van 10 kg. grond bedoeld.
De hoeveelheden mest werden! niet in één keer toegediend daar dan toch de zoutconcentratie's verschillend
zouden worden. Daarom werd om de 5, 6 of 7 dagen, al
naargelang de hoeveelheid mest, die toegediend moest worden, ongeveer 2 igram mengsel gegeven.
18 Mei werden de plantjes gepoot.
De planten werden op 4 trossen getopt.
Verschillen in groei werden niet geconstateerd.
De bloeidata van de diverse eerste bloempjes van iedere tros werden nog nagegaan, doch ook hierin kwamen
geen verschillen voor.
De vruchten werden niet geoogst, als ze plukrijp waren, doch allen te gelijk. Dit is wel in afwijking van de praktijk, doch de groepen onderling blijven volkomen vergelijkbaar, terwijl deze methode toch een belangrijke arbeidsbesparing geeft.
Begin Sept. had de oogst plaats.
De totale oogst was als volgt:
Groep.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Grammen
7215
7185
6635
6475
5240
7250
6680
5755
6800
6010
4800
5690
6395
5405
5615
6465
5275
6865
6185
5630

Groep1op100gesteld

100
99.5
91.9
89.7
72.5
100.2
92.6
79.9
94.2
83.2
66.5
78.6
88.5
74.9
77.8
89.5

73
95.2
85.5

77.7
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Uit bovenstaande cijfers blijkt dat ook groep 1 een goede
opbrengst gegeven heeft. Dit behoeft ons niet te verwonderen daar toch de grond rijk aan fosforzuur en rijk aan
kali was.
Verder is de opbrengst meestal afnemend met toenemende
hoeveelheden mest.
Volgends onze onderzoekingen in 1932 moest de verhouding fosforzuur-kali voor tomaten ongeveer 1:4 zijn.
Indien dit nu zoo is rcoeten de groepen die de mest in
deze verhouding ongeveer ontvangen hebben weer gunstig te voorschijn komen.
De fosforzuur en kali oplosbaar in water waren in den
grond aanwezig in verhouding 1 : 5 .
De groepen 1, 6 en 18 die dus de fosforzuur-kali in hoeveelheden die zich verhouden als 1:4 of 1 : 5 bevatten, zullen dus gunstig te voorschijn moeten' komen.
De opbrengsten zijn respect.: 100, 100, 2 en 95,2.
Deze zijn dus in verhouding tot de andere groepen gunstig te noemen.
Voorts bleek nog bij het doorsnijden der vruchten, dat
die vruchten afkomstig van planten met een flinke kaligift,
het vast waren en die welke afkomstig waren van planten
met een; groote fosforzuurgift het slapst waren.
N a de proef werd de grond van de verschillende groepen weer geanalyseerd.
Hieruit en uit de conclusies die we konden maken bij onze andere bemestingsproeven konden we het volgende nog
distilleeren:
12 gram zwavelzure ammoniak per pot is ten opzichte
van de fosforzuur en kali te weinig; zoodat bij bovenstaande bemestingsproef de stikstof waarschijnlijk in het minimum is geweest.
De verhouding stikstof-kali moet voor tomaten waarschijnlijk zijn als 4 : 9 (zie bldz. 40 Chilisalpeter).
Is onze vorige vastgestelde verhouding fosforzuur-kali
als 1 : 4 juist dan moet dus de verhouding stikstof-fosforzuur-kali voor tomaten zijn als 8 : 5 : 18.
Mest m)en dus vooraf met 12-10-18 dan zal men later bij
moeten mesten met kalisalpeter of chileensche kalisalpeter.
Vender bleek ons, dat basen als: kalium, natrium en magnesium calcium uit zijn verbinding kunnen verdrijven, zoodat, al voegt men een grond geen kalk toe, bij toevoeging
van b.v. chilisalpeter het koolzure kalkgehalte toch kan stijgen.
Patentkali zal ongeveer een neutrale werking in den
grond hebben.
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Zwavelzure ammoniak heeft een sterk zure werking.
Bemestingsproef op druiven.
Daar deze proef niet genoeg positieve resultaten opleverde werd deze proef dit jaar stopgezet.
In 1934 hopen wij een nieuwe proef aan te zetten en dan
met stek gesneden van één boom.
Verder zal dan de proef niet plaats hebben in nul-potten,
doch in betonnen' bakken.
Chilisalpeterproef op bloemkool.
Dit jaar werden igeen chilisalpeterproeven op bloemkool
genomen, daar toch de verkregen resultaten positief genoeg
waren om deze proeven te staken.
In al onze proeven kwamen we tot resultaat, dat chilisalpeter in 't algemeen een beste meststof voor bloemkool is,
zoodat we in ons vorig jaarverslag konden adviseeren: Geef
2 kg. chilisalpeter per vierk. Roe in kleine porties te gelijk.
Chilisalpeterproef op aardbeien.
Zooals we in ons vorig jaarverslag schreven, was de
maximum stikstofgift bij de chilisalpeterproef op aardbeien
met 234 K. G. per Roe waarschijnlijk reeds overschreden.
Om nu na te gaan, of dit werkelijk het geval was, werd
dit jaar deze proef voortgezet.
Geen enkel perceel werd dit jaar gemest, noch met stikstof, noch met fosforzuur of kali.
In den loop van het groei-proces bleek, dat de C-perceelen, die verleden jaar de meeste stikstof gehad hadden, nog
steeds het slechtst waren.
De B-perceelen waren veel beter dan verleden jaar. Verschil tusschen de A-perceelen en B-perceelen bestond er
hoegenaamd niet.
De totaal opbrengsten waren:
A perceelen 240.14 K.G. gemiddeld per perceel 40 kg.
B
„
239.41 K.G.
„
„
„
40 kg.
C
„
184.59 K.G.
„
„
„
30.7 kg.
W e zie dus, dat de opbrengsten van de A-perceelen en
B-perceelen practisch niet verschillen, terwijl de C-perceelen nog ver daaronder zijn.
Vergeleken met 1932 is de opbrengst van de A-perceelen
constant gebleven, die van de B-perceelen is omhoog gegaan
en ook die van de C-perceelen is iets gestegen, doch in
mindere mate.
Dus niettegenstaande het feit, dat er in 't geheel geen
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mest is toegevoegd is de opbrengst toch constant gebleven,
of zelfs gestegen.
De grond moet dus nog genoeg aan voedingsstoffen bevat hebben. De C-perceelen zelfs nog te veel stikstof.
Uit deze proef blijkt, dat zelfs nitraat stikstof niet direct
uitspoelt.
W a s dit toch het geval, dan moesten deze planten op alle
perceelen verschijnselen van stikstof gebrek vertoond hebben en dit nu is in 't geheel niet het geval geweest.
Voorts leert ons deze proef, dat een gift van 134 K. G.
chilisalpeter ook nog wel voor aardbeien voldoende zal zijn
daar toch de planten op de A-perceelen ook nog dit jaar
over voldoende stikstof beschikten.
In 1933 werd weer een nieuw proefveld, evienals het vorige, bestaande uit 3 groepen A, B en C en iedere groep
bestaande uit 6 perceelen, tot het nemen van chilisalpeter
proeven op aardbeien aangelegd.
De derde week in Maart werden deze perceeltijes nadat
ze gelijkmatig gemest waren met 3 K. G. patentkali -f- l j ^
K. G. superfosfaat en 2 wagens turfmolm beplant met 49
aardbeienjplantjes var. Deutch-Evern.
Gedurende de zomer werden de:
A perceeltjes bijgemest met 0.5 K.G. chilisalpeter per Roe
B
„
„
„ 1 K.G.
„
„ „
C
„
„
„ 2 K.G.
„
„ „
De plantjes droegen, nog te weinig vruchten om deze
apart te oogsten.
Verschil in groei werd niet geconstateerd.
Deze proef wordt in 1934 voortgezet.
Chilisalpeterproef op peen.
Dezelfde proef werd in 1932 genomen, maar gaf toen
geen bevredigend resultaat, daarom werd zij dit jaar nogmaals herhaald.
Het proefveld was weer verdeeld in drie groepen A, B.
en G ; iedere groep bestond uit 6 parallellen, groot 5,6 M 2 .
Half Juli werd peen gezaaid, nadat het veld gelijkmatig
gemest was met 3 kg. patenkali -f- \x/2 kg. superfosfaat per
R. R.
16 Augustus en 10 Sept. werd de peen bijgemest resp:
de A-perceelen met 1 ons chili per perceeltje is 34 K.G.
per R. R.
ide B-perceelen miet 2 ons chili per perceeltje is x/i K.G.
per R. R.
de C-perceelen met 3 ons chili per perceeltje is % K.G
per R. R.
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In totaal ontvingen dus de:
A perceelen 2 ons chili of ]/2 K.G. per Roe.
B perceelen 4 ons chili of 1K.G. per Roe.
C perceelen 6 ons chili of \y2 K.G. per Roe
Den 15en November 1933 werd de peen geoogst. Groeiverschillen waren niet opgetreden.
Verschil tusschen de wortels trad niet op.
De A-perceelen leverden in totaal 328.5 K.G. wortels.
De B-perceelen leverden in totaal 335.5 K. G. wortels.
De C-perceelen leverden in totaal 309.5 K.G. wortels.
Per perceel is dit: ,
A-perceelen
54.75 K.G.
B- „
55.7 K.G.
C„
51.25 K.G.
W e zien dat de oogst weer niet toeneemt met grootere
chiligift.
De p H van het proefveld was hooger dan 7, misschien
dat hier de alcalisch reageerende chilisalpeter een minder
goeden invloed uitoefent.
Ghilisalpeterproef op tomaten.
Zooals wie in ons vorig jaarverslag schreven, zou deze
proef herhaald worden in potten, waar we in den vollen
grond geen definitieve resultaten verkregen hadden.
De proef werd genomen in groote nulpotten.
De grond bestond uit een mengsel van 15 wagens gewone tuingrond en 100 K.G. turfstrooisel.
De analyse van deze grond was:
Humus Koolz. kalk p H
fosf. getal kaligetal P-Citr.
3%
0.19%
6.5
10
51
56
De kali- en fosforzuur getallen waren tegen de verwachting in hoog.
Bij deze proef werd weer aangenomen, zooals bij onze vorige bemestingsproeven reeds meer of minder positief gebleken was, dat een bemesting van 8 gram superfosfaat -f- 16
gram patentkali een gunstige bemesting voor tomaten was.
Iedere pot bij deze proef ontving in totaal 8 gram superfosfaat 4- 16 gram patentkali.
De opzet was als volgt:
De proef bestond uit de groepen 1 tot en met 10 en deze
ontvingen resp. 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 en 20 gram chilisalpeter per pot.
Iedere groep bestond uit 5 potten.
De mest werd weer niet in één keer toegediend.
Groep 1en 2 ontving om de 7 dagen 2 gram van het meng-
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sel, groep 3, 4, 5 en 6 om de 6 dagen en 7, 8. 9 en 10 om
de 5 dagen 2 gram mengsel.
18 Mei werden de plantjes gepoot en 29 Mei voor het
eerst bijgemest. Tot 21 Juni groeiden de plantjes gelijk op;
verschil tusschen de groepen was er niet.
Na dien tijd vertoonen de groepen 1 tot en met 6 voedselgebrek. Groep 1 het sterkst, veel gele bladeren, slechte
of in 't geheel geen zetting van de bovenste trossen enz.
Groep 6 vertoont bovengenoemde verschijnselen in veel
mindere mate.
De tusschengelegen groepen zijn tusschenvormen, zoodat
de groei oploopend is met stijgende chiligift.
De groepen 7, 8. 9 en 10 zijn goed ontwikkeld.
De oploopende groei zet zich voort tot en met groep 9.
Groep 9 en 10 hebben dan ook practisch dezelfde hoeveelheid mest ontvangen, waar we de laatste keeren, dat
igroep 10 volgens het bemestingsschema nog bijgemest had
moeten zijn, dit nagelaten hebben daar toch op dat tijdstip
reeds alle vruchten gevormd en rijp waren, dus het bijmesren overbodig was.
De planten worden op 4 trossen getopt.
Gedurende de bloei werd de bloeidatum van het eerste
bloempje van iedere tros genoteerd.
Hieruit bleek, dat deze bloeidata alle practisch gelijk vielen. Dus van een vertraging door een grootere stikstofgift,
zooals wel eens beweerd wordt, was hier geen sprake.
De vruchten werden alle geoogst, toen ze rijp waren.
Bij alle groepen was de eerste tros tamelijk goed ontwikkeld.
Tros 2 bij de groepen 1,2 en 3 slechts zeer matig; bij de
overige groepen :goed.
Tros 3 bij de groep 1 in 't geheel niet, bij de groepen
2 en 3 slecht bij de groepen 4, 5, 6 en 7 matig en bij de
groepen 8, 9 en 10 goed.
Tros 4 bij de groepen 1 en 2 in 't geheel niet, bij de groepen 3, 4 en 5slecht, bij de overige groepen van matig tot
goed.
Uit bovenstaande blijkt, dat een tomaat bij weinig aanwezige stikstof, in een zekere tijdsperiode ook niet weinig
opneemt, doch in eenzelfde tijdsperiode hetzelfde kwantum
stikstof opneemt hetgeen hij op zou nemen bij meerdere
aanwezige stikstof.
Plotseling is dan de stikstof op en lijdt de plant armoede.
Indien toch de plant bij weinig aanwezige stikstof ook
maar onvoldoende stikstof opnam dan zou b.v. groep 1 het
volgende beeld geven.
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Slecht ontwikkelde eerste, tweede, derde en vierde tros.
Het beeld is nu: 1ste tros normaal ontwikkeld, tweede
matig ontwikkeld, derde en vierde tros in 't geheel niet ontwikkeld.
W e kunnen dus hieruit concludeeren, dat het stikstofgebrek bij de tweede tros begonnen is.
Hier volgen nu de opbrengstcijfers:
Groep

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grammen
2130
2225
2850
3460
2860
3680
4390
4495
5015
4990

Groep 1= 100
100
104
134
162
134
172
200
210
235
234

De totale opbrengst is dus oploopend met verhoogde
chiligift.
Om nu de maximum stikstofgift te bepalen zal deze
proef in 1934 voorgezet worden met nog grootere hoeveelheden chili.
Verder konden we uit de analyses, die van den grond
gemaakt werden, na de proef, nog met groote waarschijnlijkheid concludeeren, dat bij igroep 7 of 8 de stikstof juist
in evenwicht was met kali.
Is dit werkelijk het geval, dan neemt de tomaat stikstofkali tot zich in hoeveelheden, die zich verhouden als 4 :9.
Verder blijkt uit deze proef, dat een tomaat bijgemest wil
zijn en het dus foutief is de totale hoeveelheid mest van te
voren in den grond te brengen.
Proef miet chileensche kalisalpeter op tomaten in pot.
De chileensche kalisalpeter bevatte evenals bij de proef
in 1932 kalium perchloraat. De analyse van de gebruikte
meststof was:
39.3%/ Kaliumnitraat.
55.8%' Natriumnitraat.
1.2% Kalium-perchloraat.
0.5% Magnesiumchloride.
De contraproef werd gemest met een mengsel van synthetische kalisalpeter en chilisalpeter. Het mengsel bevatte
± 4 0 % kaliumnitraat en ± 56%' : chilisalpeter, zoodat hel.
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verschil tusschen, dit mengsel en de chileensche kalisalpeter
enkel bestond in verschillend chloride- en perchloraat gehalte.
De proef werd genomen op tomaten gepoot in groote
nulpotten. De grond was dezelfde, als bij de andere bernestingsproeven.
De opzet van de proef was:
Groep 1 A ontvangt in totaal 14 .gr. mengsel. 1 b — 14
gram chileensche kalisalpeter.
Groep 2 A ontvangst in totaal 21 gr. mengsel. 2 B — 21
gram chileensche kalisalpeter.
Groep 3 A ontvangt in totaal 28 gr. mengsel. 3 E •— 28
gram chileensche kalisalpeter.
De mest werd weer niet in één keer toegediend, maar
evenals bij de vorige bemestingsproeven om een zeker aantal dagen; 2 gram.
De groepen 1 A en 1 B werden om de 7 dagen bijgemest.
De groepen 2 A, 2 B, 3 A en 3 B om de 5 dagen.
Den 18en Mei werden de planten gepoot, den 29en Met
voor het eerst bijgemest.
Gedurende de groei was de ontwikkeling als volgt:
De groepen 1 A en 1 B ontwikkelden zich matig goedde zetting van de bovenste twee trossen is minder bevredigend (de planten zijn op 4 trossen getopt).
De groepen 2 A en 2 B ontwikkelden zich best. De zetting
van de bovenste trossen is beter dan bij de groepen 1 Ä
en 1 B. Hét verschil tusschen 2 A en 2 B is gering.
De ontwikkeling van 3 A en3 B is best. Ook de zetting
van de bovenste trossen is goed. 3 B is nog beter ontwikkeld dan 3 A.
Om na te gaan of er ook nog verschil in bloeitijd w a s
werden de bloeidata van het eerste bloempje van iedere
tros genoteerd.
De bloeitijden vielen practisch gelijk.
Nu volgen\ hier nog de opbrengsten van de diverse groepen (iedere groep bestaat uit 4 planten).
Groep
1A
2A
3A
1B
2B
3B

Grammen
4990
6125
5315
5200
6365
7470

Groep 1 A = = 100
100
122
106
104
127
149

W e zien, dat de opbrengst stijgend is met stijgende hoe-
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veelheden mest. Verder is groep 3 B verreweg het best
van alle groepen.
Het schijnt dus, dat de perchloraat hier geen nadeelige
doch zelfs een gunstige invloed uitoefent.
In 1932 hadden we met de chileensche kalisalpeter dezelfde gunstige resultaten.
W e durven dan ook gerust Chileenlsche kalisalpeter als
bemesting voor tomaten aanbevelen.
Chileensche kalisalpeter zal in 't algemeen gebruikt moeten worden op zure bodem daar toch bovengenoemde meststof alkalisch reageert.
Dit jaar werd ook de nawerking van chileensche kalisalpeter nagegaan.
Nawerking perchloraat.
In den grond waar verleden jaar de proef genomen was,
werden weer tomaten gepoot. De bemesting bestond dit
jaar uit een mengsel van zwavelzure ammoniak, patentkali en
superfosfaat.
De planten vertoonden gedurende de groei geen verschillen.
De groep die verleden jaar gemest was met gewone kalisalpeter bracht op 11135 gr., groep II bemest met chileensche kalisalpeter no II 11165 gr. en groep no III bemest
met chileensche kalisalpeter no III 10805 gr.
De opbrengsten waren dus prachtisch gelijk.
Indien nu het perchloraat gehalte in pot igeen n&deelige
gevolgen heeft dan zal dit zeker het geval niet zijn in den
vollen grond.
W e kunnen dus gerust chileensche kalisalpeter voor tomaten\ gebruiken.
Voor meerjarige planten, b.v. druiven, is dit nog niet
bewezen. Dienaangaande zullen proeven genomen worden
in 1934.

BESTRIJDING V A N V R U C H T V U U R IN
KOMKOMMERS.
a. Door middel van ontsmetting.
Als voortzetting van onze proeven in 1932 werden er ook
dit jaar weer ontsmettingsproeven met formaline tegen
vruchtvuur genomen.
Tevens werd bij deze proef gebruik gemaakt van Sullimaat.
De rijen werden zoowel in 't najaar, dus precies na af-
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loop van de teelt, als in 't voorjaar, dus vóór de teelt, ontsmet en wel met 10 en 15 Liter vloeistof per raam.
De concentrate's van de formaline waren:
1%, 23^%; en 5 % ; van de sublimaat 1/40%, 1/20%! en
1/10%,.
De ontsmetting in 't najaar van 1932 werd toegepast eind
Augustus; de ontsmetting in 't voorjaar van 1933 had plaats
eind April,
Zes dagen na het ontsmetten werden de komkommers
gepoot.
Op de perceeltjes ontsmet met 5% formaline traden nog
verbrandingsverschijnselen op, doch niet in die mate, dat
de planten er door wegvielen (eenige verbrande bladeren).
Aan het eind van de oogst bleek, dat noch de controle
vakjes, noch de ontsmette vakjes eenige vruchtvuur aantasting van beteekenis hadden gehad, waardoor het natuurlijk onmogelijk werd een conclusie ten opzichte van de ontsmettingsmiddelen in verband met vruchtvuuraantasting te
trekken.
Uit het aantal geoogste komkommers bleek, dat de hoeveelheid toenam naarmate er meer formaline gebruikt was
en dat de oogst afnam, naarmate er meer sublimaat gebruikt was.
Stellen we de totale opbrengst van de controle = 100
dan is de oogst van:
Formaline
10 L. — 1 % — 113
15 L. — 1 % — 114
10 L. — 2j^%. — 126
15 L. — 2]/2% •— 135
10 L. — 5 % — 137
15 L. — 5 % — 128
Sublimaat.
10 L. — i / 4 0 %• — 125
15 L. — i / 4 o % — 115
10 L. — 1/20 % — 120
15 L. — i/ 2 o % — 87
10 L. — i / 1 0 %: — 95.5
15 L. — i / 1 0 % — 81.5
Al zou dus sublimaat in de hoogere concentraties goed
tegen vruchtvuur zijn, dan nog was het geen ideale ontsmetter, daar toch de oogst tengevolge van deze ontsmetting zou dalen, formaline daarentegen geeft een belangrijke hoogere oogst.
Dat de vruchtvuur aantasting in deze bakken zoo gering
was, was deze zomer het algemeen Verschijnsel. Droog,
warm weer, dus ongunstige omstandigheden voor de schimmel, zal hier wel de oorzaak van zijn.
b. Door middel van verhoogde temperatuur.
2 Juni werden twee enkele bakjes, ieder groot 5 ramen
voor de komkommerteelt aangelegd.
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6 Juni werden de komkommerplantjes gepoot.
Tot 9 Juni werden beide bakjes gewoon behandeld, daarna werd bak A niet meer gelucht, terwijl bak B gewoon gelucht werd.
28 Juni werden beide bakken bespoten met een sporenemulsie van vruchtvuur; de plantjes werden dus kunstmatig
ziek gemaakt.
Drie dagen na deze bespuiting waren de vruchten in bak
B sterk aangetast door vruchtvuur; in bak A (niet geducht)
vertoonden de vruchten witte stipjes. De sporen van de
zwam kwamen bij deze hoogere temperatuur niet tot ontwikkeling.. Toch was het temperatuurverschil in beide bakken niet eens groot.
V a n 10/6 tot 31/7 was de gemiddelde max. temperatuur
in bak A 27.8° C, bak B 25.4° C , de min. temp. bak A 18°
C , bak B 17.7° C.
W e zien, dat de verschillen betrekkelijk gering zijn.
Op den 2 8 / 7 werd de zaak omgewisseld: bak A werd
gewoon gelucht, bak B werd niet gelucht.
Tot den 10/9 was de gemiddelde:
max. temperatuur bak A 22.5° C bak B 24.-° C.
min. temperatuur bak A 15.6° C. bak B 15.9° C.
W e zien dat het temperatuursverschil hier ook weer gering is, toch had dit eeni grooten invloed op de opbrengst.
Tot den 4/8, dus tot een week na de omwisseling, leverde bak A 25 vuurvrije komkommers; bak B leverde in
dezelfde tijdsperiode 6 door vuur aangetaste komkommers
en geen enkele vrucht die niet aangetast was.
Doordat de kleine vrachtjes door de sterke vuuraantasting wegrotten is de oogst uit de B bak gering.
V a n den 4/8 tot den 18/9 dus in de tijdsperiode dat de
A bak gewoon gelucht werd en de B bak niet, was de
opbrengst:
A bak 35aangetaste vruchten, 4 niet of gering aangetaste
vruchten
B bak 33 aangetaste vruchten, 8 niet aangetaste vruchten.
W e zien dat na den 4/8 een groote verandering is opgetreden.
Bak A leverde vóór den 4/8 geen enkele aangetaste
vrucht, terwijl na den 4/8 geen enkele gezonde komkommer
geleverd werd.
Bak B leverde vóór den 4/8 heel weinig en dan nog alle
aangetaste vruchten, na den 4 / 8 was het vruchtenaantal
sterk toegenomen (de jonge vrachtjes verrotten niet meer)
terwijl bovendien nog 8 gezonde vruchten geoogst werden.
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W e l een bewijs, dat enkele graden Celcius voor het
vruchtvuur heel wat beteekenen.
W e raden de kweekers dan ook aan, indien vruchtvuur
in hun komkommers geconstateerd wordt, de ramen gesloten te houden; wordt de temperatuur te hoog, krijt op
de ramen te spuiten.
In 1934 zal deze proef herhaald worden.

G R O N D O N T S M E T T I N G M E T FORMALINE.
Dit jaar werden eenige proefjes genomen om na te gaan
hoe lang het duurde, opdat men zonder gevaar na een formaline-behandeling kan poten of zaaien.
Kweekgrond bestaande uit tuinaarde en molmmest werd
op 28 Dec. 1932 door en door nat gemaakt met een 1%
formaline oplossing.
9 Jan. 1933 werd sla gepoot in grond 't welk uit 't hart
van de hoop gehaald was.
De grond was hiertoe in kistjes gedaan.
De sla begon direct te groeien, beschadiging werd niet
geconstateerd.
Deze grond was dus 12 dagen na het ontsmetten beteelbaar.
Vervolgens werd de volgende proef genomen.
Drie dubbele bakken A, B en C werden gespit, gemest
en gelijk geharkt.
Daarna werd (op 6 Maart) bak A met 180 L. 1% formaline oplossing per R. R. behandeld, bak B met 180 L.
Deze hoeveelheid kon er niet in één keer opgebracht
worden» daar dan plassen ontstonden en dit was niet de bedoeling.
Toen deze 180 L. op deze grond gebruikt was, was de
grond totaal dichtgeslagen.
Tot 13 Maart bleven de ramen gesloten, daarna werd
er ruim gelucht.
18 Maart, dus 12 dagen na de behandeling, werd de
grond diep los geharkt.
Een sterke formaline lucht was toen weer te ruiken.
Op 27, 28 en 29 Maart werd de sla gepoot; dit was dus
21 â 22 dagen na de ontsmettimg.
Na een week waren de wortels van de plantjes gepoot in
de bakken A en B totaal verbrand, bak C was reeds goed
aan de groei.
Hier was dus de grond 23 dagen na de ontsmetting nog
niet beteelbaar.
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De gemiddelde maximum temperatuur in de tijdsperiode
gelegen tusschen 28 Dec. 1932 en 9 Jan. 1933, de tijd die
lag tusschen het ontsmetten van de kweekgrond en het
poten van de sla, was 7.3° C.
De gemiddelde maximum temperatuur in de tijdsperiode
gelegen tusschen het ontsmetten van de bakken en, liet poten van de sla, was 12.1° C.
De Max. temperatuur was dus bij de tweede ontsmetting
hooger dan bij de eerste ontsmetting.
W a t kan nu de oorzaak zijn, dat toch bij de eerste ontsmetting de sla na 12 dagen niet verbrandde en bij de 2e
ontsmetting na 23 dagen nog wel.
lste. De verschillende structuur van den grond.
De kweekaarde toch was veel luchtiger, bevatte meer
humus, waardoor de formaline-dampen gemakkelijker en
sneller konden ontwijken.
2e. De grond was bij de tweede behandeling geheel
dichtgeslagen, waardoor de dampen niet konden ontwijken. W a s de grond vroeger losgeharkt, misschien, dat dan
de verbranding minder geweest zou zijn.
Verschillende omstandigheden (temperatuur, structuur
van den grond enz) zullen dus de datum waarop gepoot
kan worden, sterk beïnvloeden. Het zal steeds goed zijn,
de grond, zoodra ze maar bewerkbaar is, los te maken.
Verder willen we de kweekers nog op het volgende wijzen:
Bij een grond-ontsmetting in 't algemeen zal het raadzaam
zijn de ontsmettingsstof in zoo min mogelijk verdunde toestand op den grond te brengen en eerst nadat de grond
de ontsmettingsstof heeft opgenomen, water te spuiten.
W a n t waarvan zal in 't algemeen een ontsmetting afhangen? Toch wel in de eerste plaats van die concentratie.
Nu is uit verscheidene proeven gebleken, dat, indien men
bovengenoemde methode volgt, het water, dat er later opkomt, zich in hoofdzaak niet met het ontsmettingsmiddel
mengt, maar dit voor zich uitdrijft, dus als het ware de
grond in duwt.
Is dit het geval, dan zal dus ieder gronddeeltje tot op
een zekere diepte, met het onverdunde ontsmettingsmiddel
in aanraking komen.
Verder zal de deugdelijkheid van een ontsmetting afhangen van den tijdsduur, dat de ontsmettingsstof met het te
ontsmetten lichaam in aanraking komt.
Deze tijdsduur nu, kan men regelen door er meer of minder vloeistof in eenzelfde tijdsperiode op te spuiten'.
Spuit men veel vloeistof in een korte tijdsperiode, dan zal
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de duur van aanraking kort zijn, spuit men weinig vloeistof, dan zal deze lang zijn.
Hoe meer vloeistof men gebruikt, hoe dieper de ontsmettende stof weggedrukt zal worden. Hoe minder vloeistof
men gebruikt des te dunner grondlaag zal er mee in aanraking komen.
„Knol'' aaltjes in tomaten en komkommers.
Zooals in ons vorig jaarverslag reeds vermeld is, werd in
den winter van 1932 op '33 een uitgebreide proef opgezet,
om te trachten een geschikt bestrijdingsmiddel tegen bovengenoemde ziekte te vinden;.
Ieder object bestond uit 20 K.G. door knol besmette
grond.
De grond werd intens met het te beproeven ontsmettingsmiddel gemengd en daarna in bakken geschept.
Deze bakken werden op baddings, dus vrij van den ondergrond, buiten gezet.
Bij vorst werden de bakken afgedekt met rietmatten.
In totaal werden er 22 verschillende ontsmettingsmiddelen in verschillende concentraties bij de proef geprobeerd,
zoodat de geheele proef uit 78 groepen bestond.
Een gedeelte werd toegepast in October, November 1932,
een ander gedeelte in Januari 1933.
In April werden er tomaten in gepoot.
W e hadden nu verschillende eischen aangaande de ontsmettingsmiddelen:
Ie. Moest de ,,Knol" verdwenen zijn.
2e. Mocht het ontsmettingsmiddel de groei niet ongunstig
beinvloeden.
3e. Mocht de grondstructuur er niet slechter door worden.
Op de eerste vraag nu kregen we bij deze proef geen
antwoord, daar toch ook de controle ,,knol vrij" was.
Of nu hier dus, doordat de grond in den winter doorvroren geweest was, de aaltjes gedood waren, of dat ze
door het regenwater grootendeels uitgespoeld waren, weten
w e niet, doch knol-aantasting kwam niet voor.
W e l gaf deze proef een antwoord op onze tweede en
derde eisch.
Aan de hand van de gegevens bij deze proef verzameld,
kwamen we tot de conclusie, dat 8 ontsmettingsmiddelen
-ongeschikt voor ons doel waren, daar deze toch na ruim
drie maanden de groei nog in die mate beïnvloedden, dat
liet uitgesloten was in de ontsmette grond een goede tomatenplant te kweeken.
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In Juli werd een nieuwe proef aangezet, doch nu met
grond, die we speciaal van een kweeker hadden, waar we
wisten, dat de knolaantastinig sterk was.
Bij deze proef werden gebruikt 14 ontsmettingsmiddelen
reeds gebruikt bij onze vorige proef en 2 nog niet gebruikte
middelen.
In totaal bestond deze proef uit 54 groepen,.
In begin Augustus werden de tomatenplanten in deze
grond gepoot.
Bij het onderzoek op „knol" bleek, dat er 7 ontsmettingsmiddelen in bepaalde concentratie's positief resultaat hadden opgeleverd. Hieronder was o.a. ook formaline toegepast in concentratie's van 5%, 7]/2%\ en 10%' berekend op
400 Liter vloeistof op 1 R. R.
Formaline gaf ook een uitstekende groei te zien. Jammer
echter, dat dit voor practische toepassing in 't groot te
duur is.
Voor kleine oppervlakten of voor kweekgrond is het wel
te doen.
Voor 1 M 3 kweekgrond zou b.v. noodig zijn 4 Liter formaline â 22 cent, kosten f 0,88.
W e raden de kweekers dan ook aan deze bewerking in
de praktijk zooveel mogelijk toe te passen, daar toch formaline ook een prachtige desinfectans is voor tallooze
schimmels.
Voorts bevonden zich nog onder bovengenoemde zeven
middelen, eenige, die voor de praktijk, nu de prijs van de
tomaten tot op zoo'n laag niveau gezakt is, te duur zouden
zijn.
Tenslotte dan bleven er 4 over, die naar het ons toescheen wel wat beloofden te worden.
Hieronder bevond zich ook no. 28.
Dit ontsmettingsmiddel is tamelijk goedkoop. Bij een ontsmetting met 8 K.G. per R. R. bedragen de kosten f 1,84;
verder is het eenvoudig toe te passen.
Zie hierover waarschuwing no. 15 ,,knolaalfcjes bestrijding bij tomaat en komkommer'.
W e besloten dit bestrijdingsmiddel dit najaar onder de
leden te distribueeren, zoodat ieder in staat werd gesteld
een bescheiden proef te nemen.
In totaal ontvingen op deze manier ongeveer 100 kweekers kleinere of grootere kwanta no. 28.
De resultaten van deze proefneming zijn natuurlijk nog
niet bekend.
Hier op de instelling werd een klein warenh-uisje met
no. 28 op 23 September ontsmet.
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Deze grond bevat ongeveer 3 % humus.
18 November werd sla gepoot. Dit was dus 8 weken na
de ontsmetting.
Op 25 November moesten wegens het wegvallen tengevolge van verbranding nog 1000 sla plantjes ingeboet worden.
Na 2 Dec. viel er geen enkel plantje meer weg.
Tien weken na de behandeling was de grond weer goed
beteelbaar.
Nu was deze grond 11 November eerst gespit, dus laat.
W a s dit vroeger gebeurd, zooals op waarschuwing no. 15
is aangegeven, en dus de dampen; wat beter hadden kunnen
ontwijken, dan was hoogst waarschijnlijk, ook de grond wat
vroeger beteelbaar geweest.
Heden, half Januari, staat de sla er schitterend op. Ook
het wortelstelsel is prima en bestaat uit mooie, blanke wortels, zoodat dit werkelijk wat goeds belooft.
In een ander warenhuis werd deze no. 28 in verschillende concentrate's geprobeerd; tevens werden ook de 3
andere ontsmettingsmiddelen die wel levensvatbaarheid,
naar het ons toescheen, hadden, geprobeerd.
No. 28 werd hier geprobeerd in concentratie's van: 1%,
2 % , 3 % ' en) 4 % alles berekend op 400 Liter vloeistof per
R. R.
De ontsmetting met no. 28 2 % en met de overige ontsmettingsmiddelen had plaats op 10 October 1933, met no.
28, 1%, 3 % en 4 % op 6 November.
Op 21, 22 en 23November werd de grond omgevorkt.
Op 4, 5 en 6 Januari werd sla gepoot.
Na enkele dagen waren de plantjes ontsmet met 4%' no
28 en ontsmet met no. 6 afgebrand.
Wanneer nu deze grond beteelbaar zal zijn, moet nog
blijken.
Ontsmet met 2 % no. 28 en de andere ontsmettingsmiddelen gaven geen beschadiging.
De uitslag van al deze proefnemingen zal in 't jaarverslag over 1934 bekend gemaakt worden.

BESTRIJDING V A N D E Z. G. M E E L D A U W
IN T O M A A T .
a. Met Shirlan.
Shirlan is een middel dat afkomstig is uit Engeland en
in den handel gebracht wordt door Kerlen en Co importeurs.
Mildestraat 36 Den Haag.
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Shirlan is reeds gemengd met een uitvloeimiddel (Agral)
in den handel verkrijgbaar.
Hier op de proeftuin werden er de volgende proeven
mee genomen.
In een warenhuis van 96 roe (koud) waarin de tomaten
op 8 April gepoot waren, werd op de volgende data en
met de volgende hoeveelheden, en concentrate's gespoten.
hoeveelheid
% hoev
0,25 %:
0.275%
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %

14 Mei concentratie 0,2
0,2

20 Mei
31 Mei
en 7 Juni
1,0 Juni
20 Juni
26 Juni
4 Juli
13 Juli

400 Liter.
600
800
900
800
700
600
600
600

Op 29 Mei werd de eerste stippel meeldauw gevonden.
Deze breidde zich echter niet -uit.
Op 6 Juli was de meeldauw-aantasting nog zoo miniem,
dat men moest zoeken naar een aangetast blaadje.
Op 27 Juli was de aantasting iets toegenomen, doch in
elk geval nog van geen beteekenis voor de planten.
14 Augustus waren de meeste vruchten geplukt. De planten waren nog gras gxoen en de meeldauw-aantasting was
practisch gering.
Beschadiging werd na geen; enkele bespuiting gevonden.
Er werd even zoo goed met warm zonnig weer, als met
koel donker weer gespoten.
Ook op de vruchten kwam geen beschadiging voor. W e r d
er eens te dik gespoten, dan bleef er een wit vlekje onder
aan de tomaat zichtbaar, doch dit zat er zoo los op, dat na
het siorteeren hiervan niets meer te bespeuren viel.
Als bestrijdingsmiddel tegen meeldauw hadden we dus
met Shirlan wel succes.
Doch nu de financieele zijde:
In 't totaal werd 9 dagen gespoten.
Indien er gespoten werd, werd door twee personen gespoten en door één gepompt, dus te zamen 3 man
â f 4,— per dag
17.1 K.G. Shirlan â f 2,70

=
=

Totaal
of ± f 1.90 per R. R.

f 108,—
f 73,17
=

f 181,17
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Dit bedrag is natuurlijk voor practische toepassing te
hoog.
Wil Shirlan dus een; practisch bestrijdingsmiddel tegen
meeldauw worden dan moet het aantal bespuitingen verminderd kunnen worden en het resultaat moet van dien
aard zijn, dat het gewas niet onder de meeldauw-aantasting
lijdt.
Dit nu willen we in 1934 probeeren.
De tweede proef, die met Shirlan genomen werd, was
de volgende:
In warenhuis 3 stonden 225 tomaten in pot, de rest van
het warenhuis stond gewoon vol met tomaten in den vollen
grond.
De tomaten in pot waren op 18 Mei gepoot; de tomaten
in den vollen grond op 13 April.
De tomaten in pot werden op de volgende data en met
de volgende concentrate's bespoten:
31 Mei
concentratie 0.275%
7 Juni
0.3 %
10 „
0.3 %
20 „
0.3 -%
26 „
0.3 %
4 Juli
0.3 %
13 „
0.3 %
20 „
0.3 %
Van eenige beschadiging of groeistoornis werd ook hier
niets bespeurd.
De tomaten, die in den vollen grond stonden werden niet
bespoten. Deze planten waren begin Augustus reeds dood
van de meeldauw, terwijl de potplanten, die er naast stonden en in 't zelfde warenhuis, waarvoor dus de besmettingskans al heel groot was, nog gras groen en slechts sporadisch
aangetast waren.
Dit is wiel' een sterk bewijs, dat Shirlan een goed werkend
middel is tegen de z.g. meeldauw in tomaat.
b. Met Anti-Mildew-Spray.
Het bovenstaande product is afkomstig van de ,.Shell"
Acht rijen tomaten in warenhuis III, die stemd waren voor
zaadwinning, werden bespoten met een 1)^2%' emulsie van
bovengenoemde stof, qp de volgende data:
6 Juni — 24 Juni — 4 Juli — 13 Juli en 20 Jiuifc.
N a al deze bespuitingen werd geen beschadiging gevonden.
W e l hingen de bladeren de eerste dagen na de bespuiting
wat langs de stam omlaag, doch dit was na enkele dagen
weer geheel verdwenen.

54
In Juli was het resultaat van de bespuiting goed te zien.
De andere planten toch, die in 't zelfde warenhuis stonden,
en niet bespoten waren, stonden toen dood van de meeldauw,
terwijl de bespoten planten, dus er vlak naast, nog tamelijk
groen stonden, ofschoon we niet kunnen zeggen, dat ze meeldauw-vrij waren.
Resultaat was dus wel te zien.
Deze Anti-Mildew-Spray heeft echter één groot bezwaar:
Indien deze vloeistof op de vruchten komt, smaken deze
olieachtig, ook na afgewasschen te zijn. Dit is nu natuurlijk
een groot bezwaar voor tomaten, die in den handel gebracht
worden.
Voor zaadtomaten is dit minder van belang. In 1934 zullen m>et deze Anti-Mildew-Spray nog verdere proeven genomen worden.
c. Met Zwaveldamp.
Met gebruikmaking van het apparaat van Jongkind uit
Aalsmeer werd in warenhuis III, grootte ongeveer 86 R.R.
op de volgende data 4 K. G. zwavel verdampt:
26 Mei, 9 Juni, 16 Juni, 24 Juni en 4 Juli.
Het verschil tusschen dit bovengenoemde apparaat en het
gewone oude zwavelkanon bestaat hierin, dat bij het gewone zwavelkanon de zwavel verdampt werd door stoom
er door te blazen.
Hier gebeurt dit niet. De zwavel wordt hier gewoon aan
het koken gebracht, waardoor de sterke verdamping. Aan
de uitlaat zit een waterkoeler, zoodat de zwaveldamp eerst
gekoeld wordt en eerst daarna met de lucht in aanraking
komt, wat zelfontbranding voorkomt.
Doch nu het resultaat.
Dit warenhuis werd in totaal 5 x gezwaveld.
Resultaat was, dat einde Juli alle planten dood waren
van de meeldauw.
Conclusie: Zwavelverdampen, noch met het oude zwavelkanon, noch met het apparaat van Jongkind geeft ook
maar eenig resultaat tegen z.g. meeldauw in tomaten.

SPINT.
Tegenwoordig heeft iedere kweeker wel eens van ,,spint"
gehoord en er mede te maken gehad.
't Is één van die aantastingen waartegen nog niet veel
middelen zijn, die baatgeven.
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Spint komt op tallooze planten voor.
In 't Westland zijn het vooral druif, perzik, boon, komkommer en nog eenige bloemen, die sterk onder spint-aantasting te lijden hebben.
Als bestrijdingsmiddel bij druif en perzik geldt op het
oogenblik nog als het beste: een naftaline-behandeling.
Deze geschiedt als volgt:
Strooi op een helderen en windstillen morgen te 8 uur, zoo
dun mogelijk, 1 K G . naftaline per strekkende roe.
Zorg vooral voor een betrouwbare thermometer in de
kas, die in behandeling is. Hang deze thermometer achter
een schermpje, zoodat het directe zonlicht er niet opvalt.
Is bovenstaande gebeurd, laat de temperatuur dan oploopen tot 90 â 92° F. Spuit dan krijt op de kas. Blijft de
temperatuur dan verder stijgen, spuit dan opnieuw krijt, sla
geen plekje van het glas over en zorg door de bespuiting
te herhalen, dat de temperatuur hoogstens 98° F. wordt.
Strooi den volgenden dag nog 3^ K.G. naftaline per strekkende roe en houdt ook dezen dag de kas dicht. Den derden dag moet de spint dood zijn. Doe op dezen dag de
ramen laat open en vroeg dicht.
Den vierden dag behandelt men de kas gewoon. Zorg
vooral, dat de druiven, voordat de behandeling plaats vindt
het niet te droog hebben, maar meer dan vocht genoeg,
daar toch bij die hooge temperatuur de verdamping groot is.
Niet iedere soort verdraagt een naftalinebehandeling even
goed. Ook het groeistadium is van beteekenis.
Is b.v. de Black-Alicante zoo tegen het kleuren, dan gebeurt het vaak, dat sommige korrels naftaline beschadiging
vertoonen.
Ook de Muskaatdruif is voor deze behandeling minder
geschikt. De Golden Champion verdraagt het nog wel, indien de behandeling met zorg uitgevoerd wordt.
Van groote beteekenis is het, dat de nachttemperatuur
hoog blijft, niet onder de 70° F. komt daar anders beschadiging kan optreden. In stookkassen is dus iets bijstoken aan te raden.
Bij boonen en bloemen heeft deze behandeling minder
gunstig effect, daar toch de omstandigheden hier minder
gunstig zijn.
Ook is een naftalinebehandeling bij druiven niet toe te
passen als de onderbouw tomaten is. Tomaten lijden spoedig, eer de spint dood is.
Bij komkommers en meloenen in platte rijen zijn dit jaar
bij enkele kweekers met naftaline gunstige resultaten be-

56
l:aald. In het jaar 1934 zal in deze richting verder gezocht
worden.
Ook dit jaar zijn hier op de proeftuin een reeks met midklèn geprobeerd als bestrijding tegen spint.
Afdoende resultaten leverde deze proeven niet op. W e l
werd een richtlijn gegeven, in welke richting verder te zoeken. W e hopen dan ook nogeens t.g.t. een neeks proeven
in deze richting te nemen.
Voorals-nog kunnen we niets ander aanbevelen dan een
naftaLne-behandeling.
Verder weten wij dat Spint bij droog, warm weer snel
vermenigvuldigt. Vochtige lucht zal de uitbreiding tegengaan.
Dat de uitbreiding onder gunstige omstandigheden verbazend snel kan zijn, laat de volgende uiteenzetting duidelijk zien:
Na 4—7 dagen, nadat het eitje gelegd is, komt onder
gunstige omstandigheden reeds het jonge dier. de larve, te
voorschijn. Spoedig (na ± 1 dag) gaat dit dier in een ruststadium over. Dit ruststadium duurt ± 1 dag. Uit het huidje, dat het diertje gedurende de rustperiode omhult, komt
een actief diertje te voorschijn met 4 paar poten. De eerste larve heeft slechts 3 paar poten.
Spoedig gaat dit diertje weer in een ruststadium over.
De ontwikkelingsperiode voor de vrouwelijke dieren
duurt in dit stadium ongeveer 2 dagen, voor de mannelijke
drie dagen.
Hierna wordt door het vrouwelijke diertje nog eens hetzelfde herhaald; het mannelijk individu is dan reeds volwassen.
In totaal zal dus het larve-stadium voor het vrouwelijke
diertje 6 dagen duren, voor het mannelijke 5 dagen.
De geheele ontwikkelingsperiode duurt ongeveer dus 12
dagen. Indien we nu nog weten dat één individu ongeveer
90 eieren legt dan leert ons een eenvoudige berekening, dat
één individu onder gunstige omstandigheden na 50 dagen
ongeveer 2.000.000 nakomelingen heeft.
Men spreekt over het algemeen van ,,spint in druiven",
„spint in komkommers", „spint in appolboomen" enz.. Dit
geeft den indruk, dat mien steeds met één en 't zelfde
beestje te doen heeft. Dit is echter niet zoo.
Volgens verschillende onderzoekingen overwintert spint
in appels als ei, spint in druiven overwintert als een steenroode mijt, weggekropen tusschen reten en gaten en onder
de barst van het oudere hout. In het late najaar zijn deze
mijten bijzonder moeilijk te vernietigen.
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Zwavel verbranden, zelfs 10 K.G. in een serre van 10
roe, doodt hen niet.
Wil men dus succes hebben, dan zal dit in het vroege
najaar moeten gebeuren en dit is voor de cultuur niet altijd
geschikt.
Een nieuw bestrijdingsmiddel zal dus hiervoor gezocht
moeten worden, daar het toch van het grootste belang is dat
men in 't najaar zijn kassen radicaal van spint kan zuiveren.
De gewone bestrijdingsmiddelen zooals: Nicotine, blauwzuurgas enz. hebben onder gewone omstandigheden niet
het minste effect op het diertje.
Wij bevelen de kweekers aan nadat de druiven gesneden
zijn nog eens een flinke naftaline behandeling te geven,
daar het dan nog een geschikte tijd is deze mijt te bestrijden; ten minste bij de late stookkassen.
In 't voorjaar is een bespuiting met 1 % petroleumemulsie
afdoende. De bespuMing moet na ± 8 dagen herhaald
worden en mag niet plaats hebben gedurende de bloei.
Om jonge tomaten-, komkommers-, of meloenenplantjes
spintvrij te maken is petroleumemulsie een uitstekend middel. Raak vooral de onderkant der bladeren en verstuift
de emulsie met «ein pulverisator.
Deze winter hebben we op druiveboomen de volgende
bespuitingen toegepast met:
Para-Sekt 5%
Mineramuils 5 % .
Carbolineum 8'%/ -(- californische pap 10%.
Zoover we op het oogenblik kunnen beoordeelen zijn de
mijten zoowel door het ééne als door het andere bestrijdingsmiddel afdoende gedood.
Memoreerend kunnen we dus concludeeren:
Geef de kassen nadat de druiven gesneden zijn nogmaals
een flinke naftaline behandeling; spuit in den winter (Dec.
Januari) de boomen intens met één der drie bovengenoemde
bestrijdingsmiddelen en spuit, mocht er toch nog spint op
voorkomen, voor de bloei met een 1 % petroleum-emulsie.
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ELBCTRICITEIT E N KOOLZUUR IN D E N
TUINBOUW.
ELECTRICITEITSPROEVEN.
a. Het vorstvrij houden van een warenhuis door middel van
electrische kabeltjes.
In warenhuis III groot ongeveer 90 vierk. Roe werd van
5—7 Jan 1933 sla gepoot.
Op 7 Januari werd de electrische stroom ingeschakeld.
De thermostaten werden op 7 Jan. op 6° C gesteld, op
13 Jan. op 4° C en op 28 Febr. op 2° C.
De stroom bleef ingeschakeld tot 6 April.
In totaal was er toen gebruikt 41502 K.W.U. â 2 cent
per K. W . U. is voor f 830,04.
Op 6 April werd de sla verkocht, deze was best en bracht
f 827,— op.
Deze twee getallen, verbruik en opbrengst, laten direct
zien, dat het vorstvrij houden op deze manier veel te duur
komt te staan.
Als gemiddelde warmte afgifte per uur en per M 2 vonden we 6.4 Kilo calorie.
Bij de vorige proeven vonden we resp. 5.75 en 6 kilocalorie.
Dit getal nu zal natuurlijk hooger zijn naarmate er minder warmte door den grond op den dag geabsorbeerd is en
lager naar mate er meer warmte is geabsorbeerd.
b. N a de sla werden op 18 April tomaten gepoot.
De thermostaten werden op 9° C. gesteld en de stroom
ingeschakeld. Op 30 April werden ze tot op 7° O teruggesteld.
Tot op 10 Juli bleef de stroom ingeschakeld. In totaal
was toen verbruikt 5261 K.W.U. â 2 cent is voor f 105:22.
De tomaten ontwikkelden zich best. Op 30/6, dus 73
dagen na 't poten werden de eerste tomaten geoogst.
c. Electrische verwarming van aardbeien in platte bakken.
Ook dit jaar werden weer proeven genomen met electrische grondverwarming in dezelfde platte bakken als verleden jaar. Ook werd de proef genomlen op dezelfde planten. Enkel de paardemest bakken werden beplant met nieuwe éénjarige planten.
12 Februari werd het glas er opgelegd en 13 Februari
werd voor het eerst stroom toegevoerd; de thermostaten
waren toen op 12° O gesteld.
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Dit jaar, dus het 4e seizoen, dat de installatie in gebruik
is, werden1 6 van de 12 bakken defect.
Deze omstandigheid beïnvloedde in ongunstigen zin de
te trekken conclusies.
De groei in de electrisch verwarmde bakken liet weer
niets te wenschen over.
18 Maart bloeiden de eerste bloempjes in de bakken met
lucht -(- grondverwarming.
De bloempjes in de paardemestbakken waren grooter,
doch de andere bloeiden overvloediger.
De oogst was:
Stellen we de paardemestbakken
= 100
dan was grond --j- luchtverwarming
193
grondverwarming
137
grondverwarming -f- oude paardemest
130
De kosten voor de diverse .groepen (paardemest gesteld
op f 1,— per raam) waren als volgt:
Paardemestrijen (per 14 ramen)
f 14,— is 100
Grondverwarming 965 K.W.U. â 2 ct.
f 19,30 is 138
Grond- + luchtverw. 1380 K.W.U. â 2 et. f 27,60 is 197
Grondverwarming -f- paardemest
749 K.W.U. â 2 et. f 14,98 is 107
Deze bovenstaande getallen houden natuurlijk enkel rekening met afschrijving enz.
Grondverwarming en grond -f- luchtverwarming is, te
zien naar deze cijfers, niet economisch mogelijk.
De paardemest -j- grondverwarming zou misschien nog
iets in de practijk kunnen zijn.
Dat hier het gebruik zooveel minder is, moet veroorzaakt
zijn door het isoleerend vermogen van de oude paardemestlaag.

KOOLZUUR IN D E N T U I N B O U W .
a. Belichtingsproef op aardbeien en extra koouzuurtoevoer»
Dit jaar werd een belichtingsproef gepaard gaande met
extra koolzuur-toevoer, genomen op aardbeien.
Daar we extra vroeg irnet de forciöering wilden beginnen, werd eens nagegaan of met opzettelijke voorkoeling
der planten iets te bereiken was.
De planten, die voor deze proef gebruikt werden, waren
betrokken uit Geldermalsen, soort: Deutsch-Evern.
17 Augustus werden de planten\ ontvangen en in geraniumpotten gepoot.
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20 October werden de planten die niet gekoeld zouden
worden in groote nulpotten gepoot, 3 bijeen.
21 October werden de planten, die gekoeld zouden worden, naar het koelhuis „Hoek v. Holland" gebracht, waar ze
geplaatst wierden in een koelruimte met een constante temperatuur van -j- 0.1° C.
Of dit de juiste temperatuur is, weten we ook niet. Speciale onderzoekingen in deze richting zullen dit uit moeten
maken.
Ook weten' we niet, of de tijdsduur van het koelen goed
gekozen is. Wij hebben ze 18 dagen in het koelhuis gelaten; deze tijdsduur was willekeurig gekozen, de groene
bladkeur mocht niet minder worden.
Nadat ze uit het koelhuis waren, werden ze ook overgepoot in groote nulpotten en buiten bij de niet gekoelde gezet.
Zoo bleven dan al de planten buiten, tot 28 November.
Den dag daarop werden ze alle in de proefkas gebracht en
gelijkelijk over de diverse afdeelingen verdeeld, dus iedere
afdeeling bevatte 23 potten gekoeld en 23 potten ongekoeld
in totaal 46 potten en 138 planten.
De proef was als volgt ingericht:
2 Controle afdeelingen.
2 afdeelingen waar éénmaal per dag 2 busjes spiritus
(nieuw model) verbrand werden.
De spiritus werd gratis beschikbaar gesteld door het Spiritus verkoopkantoor ,.Bergen op Zoom-Delft" te Delft.
2 afdeelingen waar gedurende den nacht neonlampen
brandden. De lampen waren gratis geleverd door Philips te
Eindhoven.
,
2 afdeelingen waar gedurende den dag éénmaal spiritus
gebrand werd, 's nachts neonlicht brandde en tevens nogmaals spiritus verbrand werd.
D» koolzuur concentratie liep gemiddeld tot 0,16%. In
totaal werd over dag 129 maal gegast; gedurende den nacht
123 maal.
Op 5 December werd voor het eerst belicht en gegast.
Om den overgang zoo geleidelijk mogelijk te doen zijn
was er in de laatste dagen in November niet gestookt en
ruim gelucht. Op 5 Dec. werden de thermostaten op 10° C.
gesteld, op 9 Jan. 1933 werden ze tot 15° C verhoogd.
11 de loop van de proef bleek ten opzichte van de groei:
12 Dat de gekoelde planten in alle opzichten sneller tot
ontwikkeling kwamen en daardoor langen tijd forscher
war:n.
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2. Dat de verschillen tusschenl begast en onbegast gering waren.
3e. Dat de planten in de belichte afdeelingen langer bladstelen en grooter bladeren hadden dan de onbelichte.
4e. Dat de planten in de belichte + begaste afdeelingen
verreweg het best ontwikkeld waren.
W a t de bloei betreft, bleek ons in de loop van de proef
het volgende:
Ie. Dat de gekoelde plantjes veel eer bloeien dan de
ongekoelde.
2e. Dat de begaste afdeelingen vroeger in bloei zijn dan
de controles.
3e. Dat de enkel belichte vrijwel gelijk staan met de enkel begaste.
4e. Dat de belichte -\- begaste verre voor de andere afdeelingen zijn.
Om' eenige cijfers te geven:
O p 25 Februari bloeiden er in de:
Ongekoelde Gekoeld
Controle afdeelingen
125
384
bloempjes
Begaste afdeelingen
254
459
Belichte afdeelingen
197
365
Belicht + begaste afdeelingen 378
747
De gegevens van de belichte afdeelingen hebben slechts
betrekking op één afdeeling, daar in de andere de lamp defect was.
Tellen we op 25 Februari de bloeiende bloempjes gekoeld
en ongekoeld op dan verkrijgen we:
Gekoeld 1955 stuks, ongekoeld 954 stuks. Een enorm verschil.
Merkwaardige cijfers leverden nog de z.g. „nieten".
Gekoeld Ongekoeld
Controle
20
38
stuks nieten
Begast
13
27
Belicht
14
32
Belicht + begast
11
16
De gekoelde planten leverden in totaal 58 „nieten", terwijl
de ongekoelde 113 stuks te zien gaven.
Voorts zien; we, dat de Controle afdeelingen de meeste
nieten leveren, terwijl de belichte -\- begaste afdeelingen de
minste leveren.
De uitwendige omstandigheden schijnen dus op het ontstaan van ,.nieten" een sterken invloed te hebben.
Nu volgen hier enkele opbrengstcijfers:
Tot eind Maart werd geoogst uit:
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Contrôle op 100 gesteld
Controle afdeelingen
1143 gram
100
Begaste
„
2291 gram
200
Belichte
„
2040 g.ram
180
Belichte + begaste afd. 2481 gram
217
Deze opbrengsten zijn omgerekend op opbrengsten van 60
planten dus direct vergelijkbaar.
W e zien dat er enorme verschillen optreden.
W a t deze meerdere en vroegere oogst wel ibeteekent blijkt
nog beter indien; we de getallen geven in geldswaarde.
Controle = 100
Controle bracht op tot einde Maart
f 4.99
100
Begast bracht op tot einde Maart
f 11,28
228
Belicht bracht op tot einde Maart
f 7.98
159
Belicht + begast tot einde Maart
f 16,80
337
W e zien, dat dan de verschillen nog grooter worden.
In totaal werd er geoogst:
Controle = 1 0 0
5007 gram
100
Controle
Begast
6018 gram
120
Beiicht
5804 gram
116
Belicht -\- begast
7009 gram
140
Belichting alleen werkt iets ongunstiger als begassing.
Begassing toch geeft 20% meerdere opbrengst, terwijl belichting slechts 16% vermeerdering geeft.
Beide factoren samen geven een oogstvermeerdering te
zien van 4 0 % .
Tellen we de oogstcijfers van ongekoelde planten tot einde Maart bij elkaar en vergelijken we deze met gekoelde tot
eind Maart dan is ongekoeld = 100 gesteld, gekoeld 180.
Is de totaal opbrengst ongekoeld = 100 dan is de totaal
opbrengst gekoeld 120.
Het koelen werkt dus sterk vervroegend.
De meerdere opbrengsten zijn niet veroorzaakt door grootere vruchten doch eenvoudig door grooter aantal vruchten.
De gemiddelde vrucht-gewichten waren als volgt:
Gekoeld
Ongekoeld
Controle
5.4 gr.
5.34 gr.
Begast
5.4 gr.
5.5 gr.
Belicht
5.- gr.
5.4 gr.
Belicht -f- begast
4.7 gr.
5.2 gr.
De gemiddelde gewichten! zijn dus practisch gelijk.
Vergelijken we nu Controle ongekoeld bij begast -\- belicht -f- gekoeld, dus dat alle drie de omstandigheden gewij-

63
zigd worden, dan zien we, dat de productie dan met 7 3 % is
toegenomen.
De aardbei leent zich dan ook wel tot verdere onderzoekingen.
b. Extra koolzuurtoevoer bij druiven.
Evenals het vorig ijaar werden de kassen 6 (GoldenQhampion) en 7 (Appley-Tower) weer door middel van
Spiritusbranden, begast.
Beide kassen waren weer door een tusschenschot in twee
helften verdeeld.
In de Golden-Championkas mislukte de proef geheel, daar
toch het verschil in zetting tusschen beide helften zoo groot
was, dat vergelijken; niet mogelijk bleek.
De proef in de Appley-Tower gaf ook geen positief resultaat. Is er al verschil opgetreden, dan was dit zoo klein en
van zoo'n ondergeschikt belang, dat het verreweg de kosten niet goed maakte, die de begassing kostte.
Koolzuur begassen bij druiven in koude kassen zal dan
ook niet in de practijk toe te passen zijn, anders dan door organische stoffen in den bodem.
c. Extra koolzuurtoevoer bij jonge tomatenplantjes.
Om na te gaan of extra koolzuur toevoer bij jonge tomatenplantjes ook nog een gunstige invloed had op de oogst,
werden in het voorjaar 1933 een 40 plantjes direct, toen ze
opkwamen totdat ze pootbaar waren, door middel van spiritusbranden begast.
De concentratie, die bereikt werd was ongeveer 0,09%.
Er werd gegast van 9/3 tot 12/7.
Later werd wekelijks de groei nagegaan.
Verschil trad er niet op.
Koolzuurbegassing bij jonge tomatenplant is dus niet economisch mogelijk.
d. Extra koolzuurtoevoer bij tomatenplanten, maar dan gedurende het geheele groeiproces.
Koolzuurbron is spiritusbranden.
Om nogmaals na te gaan of lextra koolzuurtoevoer op tomaten een gunstigen invloed uitoefent werd in de proefkas
de volgende proef aangezet:
Afdeeling 6 is controle afdeeling (niet begast).
Afdeeling 5 begast met één busje spiritus (nieuw model =
ongeveer 200 cc).
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Afdeeling 4 begast met twee busjes.
Afdeeling 3 begast met drie busjes.
Op den 15/5 werden de tomaten in groote nulpotten gepoot en op den 17/5 werd met de begassing begonnen.
In totaal werd er gedurende 196 dagen éénmaal per dag
gegast.
In iedere afdeeling stonden 24 plantei».
De koolzuur-concentratie's, die bereikt werden varieerden
van 0.11 % tot 0.14 %,'.
De bloeitijd van ieder bloempje van de eerste tros werd
nagegaan, doch verschil werd hierin niet geconstateerd.
Ook het verschil in groei is miniem.
De planten werden op 4 trossen gekopt.
De oogst begon den 1/8.
De totaal oogsten waren als volgt:
Afdeeling 6 (controle)
307.5 ons
483 stuks
5
295.5 ons
450 stuks
„ 4
258 ons
395 stuks
3
271.5 ons
407 stuks
Het gemiddeld vruchtgewicht was:
Afd. 6
63.7 gr.
., 5
65 „
., 4
65.3 „
,. 3
66.7 „
In de totaal opbrengsten zit dus in 't geheel geen lijn. Hiet
gemiddeld vruchtgewicht schijnt iets toe te nemen met extra
koolzuur-toevoer.
Tomaten zijn niet dankbaar genoeg voor een extra koolzuur toevoer, om het practisch mogelijk te doen zijn.
e. Extra koolzuur bij tomaten.
Koolzuurbron benzine branden.
Deze proef werd niet aangezet met het doel of extra koolzuur ook voordeden opleverde bij tomaten, maar om te zien
of deze toepassing eenige beschadiging tengevolge had.
Deze benzine bevatte n.J. volgens rapport: 84.5% koolstof, 15.4% waterstof en 0.01% zwavel.
Bij vergassing ontstonden dus ook zwaveldionyde wat
naar men weet funeste gevolgen heeft op levende planten.
De proef werd genomen in de proefkas,
In drie naast elkander gelegen afdeelingen, A, B en C
werden in iedere afdeeling, 20 groote nulpotten, waarin tomatenplanten gepoot waren, geplaatst.
Afd. A en C werden begast, afdeeling B niet.
Dit vergassen geschiedde met vergassingslampen merk
„Sievert" zooals bij de huisschilders in gebruik zijn.
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ledere lamp bevatte ongeveer 350 cc benzine.
In totaal werd er gedurende 50 dagen éénmaal per dag
gegast.
Er werden Concentratie's bereikt, die varieerden van
0.13% tot 0.15%.
Beschadiging werd er gedurende de groei niet geconstateerd. W e kunnen dan ook gerust concludeeren dat benzine
met een gehalte van 0.01%( zwavel bij vergassing geen beschadiging geeft op lev/ende planten.
De benzine was een product geleverd door de „Shell".
f. Koolzuurafgifte van den grond.
Ook dit jaar werden een reeks bepalingen gedaan in verband met de koolzuurafgifte van den grond.
Ook nu werd weer geconstateerd, dat de koolzuurafgifte
sterk beïnvloed wordt door temperatuur in de eerste plaats
en verder door het vochtgehalte en het humusgehalte van
den grond.

HET B E W A R E N V A N D R U I V E N .
a. Het verlaten van druiven.
Ook dit jaar werden de kassen I en II, aangezet met GrosColman, en kas III, aangiezet met Gros-Maroc, weer verlaat, doch niet in die mate als in 1932.
De kassen werden niet wit gemaakt om de zon te keeren,
noch werd er turfmolm op den grond gestrooid om de warmte uit den grond te houden; wel werd er in 't voorjaar zoo
ruim mogelijk gelucht en de kas volveld bepoot met bloemkool. De bedoeling hiervan is door de groote bladoppervlakte en de sterke verdamping de temperatuur van den grond
lager te houden, en daarnaast no,g een oogst bloemkool mogelijk te maken.
Kas II. Gros-Colman, werd dit jaar voor de tweede maal
verlaat, evenals kas III, Gros-Maroc. Kas I, Gros-Colman
werd voor de vierde maal verlaat.
Hier nu volgt een tabel van de verschillende werkzaamheden; in de jaren 1932 en 1933.
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Uit bovenstaand lijstje blijkt dat het geheele groeiproces,
in de drie kassen vroeger was dan in 1932, terwijl de opbrengst in K.G. zoowel als in geld in de beide Colman-kassen
beter was dan in 1932.
De Maroc geeft in K.G. een vermindering te zien, terwijl
de geldelijke opbrengst maar weinig verschilt.
Deze geldelijke opbrengst is echter niet volkomen vergelijkbaar; 50 kisten van 6Y2 K. G. werden op 10 October
naar het koelhuis gebracht en 16 Jan. 1934 eerst geveild.
Daar toen de druiven nog in beste conditie verkeerden
brachten zij een goede prijs op (ongeveer f 0,80 per K. G.)
waardoor de totaal opbrengst sterk beïnvloed werd.
b. Het koelen van druiven.
In den winter 1932—1933 werden enkele proeven genomen met het koelen van druiven en wel met de soorten
Gros-Maroc en Gros-Colman; beide afkomstig uit de verlate kassen.
9 D e c 1932 werden 2 kistjes ( ± 9 kg.) Gros-Maroc
in 't koelhuis gebracht.
21 Maart, dus ruim 100 dagen later werden ze er uit
gehaald en verkeerden toen nog in beste conditie's; de stelen waren nog mooi groen.
Daar deze proef zoo mooi geslaagd was, wierd dit jaar
de proef herhaald, doch nu met 50 kisten van 6^2 K-G.
10 October 1933 werden ze in 't koelhuis gebracht en 29
Januari, dus 110 dagen daarna werden ze er uit gehaald.
16 Januari was er een kistje van 6 K.G. er uit gehaald,
daar hier rot in kwam.
De overige kistjes waren op 29 Januari eenvoudig nog
schitterend.
Een gedeelte was gelakt een ander gedeelte niet. Veel
verschil tusschen de gelakte en ongelakte bestond er niet.
De gelakte vertoonden geen schimmel op de steekjes.
Den 2en Februari werden ze geveild en wel
296 K.G. Ie soort.
7 K.G. 2e soort
16 Jan. was reeds geveild
4 K.G. 2e soort; dus totaal werd er geveild 307 K. G. Een vermindering dus van 18 K. G. V a n
deze 18 K.G. waren er 10.1 K.G. als rot uitgevallen, dus.
waren deze 325 door indroging met 7.9 K.G. verminderd.
Dit is met 2.4%, wat heel weinig te noemen is.
Gros-Maroc, wat verlaat (niet te sterk) en daarna gekoeld, zal dus over het algemeen wel rendabel zijn en is
wat de druif betreft, zeer goed mogelijk.
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In den Winter 1932—'33 werden ook no,g enkele proeven genomen met het koelen van Colman, zooals reeds gezegd is.
Den 9 Dec. 1932 werden 2 kistjes ( ± 8.5 K.G.) in 't
koelhuis gebracht; den 28sten Februari 1933 werden ze er
uit gehaald. De druiven waren op dat tijdstip nog best,
doch het was er goed aan te zien dat het tijd werd, dat ze
opgeruimd werden.
Colman is dan ook minder goed om te koelen dan Maroc.
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