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JAARVERSLAG 1942
De Tuin is alléén op D o n d e r d a g

en Z a t e r d a g te bezichtigen

DE RIJKSTUINBOUWCONStILENT, Directeur van den Proeftuin, is op
MAANDAG,
9-12uur
WOENSDAG,
9-12uur
VRIJDAG,
9-12 uur
tesprekenopdenproeftuin en
VRIJDAGAVOND 7-8 uur
in den Haag, Pomonalaan 11 — Telefoon no. 338161
voor GRATIS ADVIEZEN betreffende:
a. Plantenziekten, Bemesting, Verwarming, z.g. nieuwe middelen.
Gewenscht is zooveel mogelijk.materiaal mede te brengen.

Verder kan men zich tot hem wenden voor:
b.

Grondonderzoek,

c Gietwatet--onderzoeken,

chloor gehalte.

d. Onderzoek

van tomaten, Zaadplanten

e. Onderzoek

van grond op

op mozaiék.

knol-aaltjes.

Voor onderzoek van Meststoffen richte men zich tot het
RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION te Maastricht.

Voor samenstelling van Bestrijdingsmiddelen tot den
PLANTENZIEKTENKUNDIGEN DIENST
te Wageningen

Leden, die onze
niet ontvangen, wenden zich tot de
ADMINISTRATIE VAN DEN PROEFTUIN
Zuidweg 36a, Naaldwijk
%

Tuinders, bezorgt den Consulent niet onnoodig werk; gij zijt met zoovelen,
komt op het spreekuur, brengt materiaal meeof stuurt het op;is het te ver
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A. JAARVERSLAG V A N D E N SECRETARIS-PENNINGMEESTER OVER H E T JAAR
1942.
Het Bestuur van den Proeftuin is als volgt samengesteld:
A. J. Hendriks, Veur.
W . Verheul, Wassenaar, Eere-Voorzitter.
Q. A. Nederpel, Loosduinen, Voorzitter.
A. L. v. d. Linde, Oostvoorne.
J. Middelburg, Naaldwijk,
M. Prins, Honselersdijk.
Secretaris-Penningmeester.
H. Remme, Delft.
J. Barendse, Poeldijk.
Ph. N . van Ruyven, Rijswijk.
P. Bregman, Pijnacker.
F. de Smit, Monster.
W . v. Geest Lzn., 's-Gravenzande.
M. Steenks, Honselersdijk.
A. v. 't Hart, Rotterdam.
N. v. d. Velden, Maasdijk.
N. J. Havelaar, Berkel.
C. v. Vliet, Leiden.
Algemeen Overzicht.
Hierbij heb ik wederom het genoegen het Jaarverslag 1942 in te leiden. Ook ditmaal hebben
wij gemeend goed te doen U een overzicht te geven van de verschillende onderzoekingen, welke
in het afgeloopen jaar werden verricht.
In de Algemeene Ledenvergadering van, 28 Mei 1942 werd als Bestuurslid gekozen de heer
M. Steenks, Vice-Voorzitter van de Veiling Kwintsheul, als plaatsvervanger van den heer
L. J. Duyvestijn, welke 6 Mei 1942 in den hoogen ouderdom van 78 jaar te Kwintsheul is
overleden. Het past hier een woord van dank te uiten aan de nagedachtenis van den overledene
voor hetgeen hij in het belang van den tuinbouw in het algemeen en van den Proeftuin in het
bijzonder heeft verricht. Dat hij ruste in vrede!
In verband met het feit, dat de Verkoopafdeeling over onvoldoende geldmiddelen beschikte,
werd in de Algemeene Ledenvergadering van 28 Juli 1942 besloten tot het aangaan van een
crediet-hypotheek.
In 1942 kwam de verbouwing tot stand van het oude laboratoriumgebouw. Hierin is nu
een flink leslokaal voor de Tuinbouwvakschool voor de Westlandsche Teelten, welke voorheen
was ondergebracht op den zolder van de tuinschuur.
W a t het ledental betreft het volgende:
Het ledental steeg gedurende 1942 van 5372 tot 5550, dus met 178. V a n de vier nietcollectief aangesloten veilingen zal "de veiling Maasland naar alle waarschijnlijkheid collectief
toetreden voor zoover het de leden in het Zuid-Hollandsch Glasdistrict betreft.
E r resteeren dan nog 3 veilingen, n.1. Honselersdijk, Wateringen en Zwartendijk, welke
nog achter blijven.
Afdeeling Onderzoek.
Zooals uit de exploitatie-rekening kan worden opgemaakt kon er dit jaar een begin worden
gemaakt met de vorming van een voorgeschreven reserve, welke moet worden opgevat als een
afschrijving op het nieuwe laboratoriumgebouw en kon bovendien aan de algemeene reserve een
bedrag van ƒ2.165,693^2 worden toegevoegd. Het groote verschil in de finantieele uitkomst met
1941 vindt o.m. zijn oorzaak in het besluit van de Algemeene Ledenvergadering van 28 Mei
1942, de contributie voor de leden te verdubbelen.
In het afgeloopen jaar mochten wij van het Rijk wederom een subsidie van ƒ 10.000,—
ontvangen. De Provincie Zuid-Holland subsidieerde onze instelling met ƒ3.000,—. Ook de
A.S.F.-Fabrieken steunden ons met een bedrag van ƒ 2.000,—.
Voor de bestudeering van het Fusariumonderzoek werd door het Rijk voor ƒ 1.500,— en
door het Centraalbureau van Veilingen voor ƒ 1.000,— bijgedragen in de kosten, welke aan dit
onderzoek zijn verbonden.
Voor al deze finantieele steun zij hier dank gebracht.
De Proeftuin vormt steeds meer het middelpunt voor den tuinbouw in ons gebied, vooral
omdat de Voorlichtingsdienst steeds meer wordt ingeschakeld bij allerlei distributiemaatregelen.
O.m. zij hier genoemd brandstoffen, nicotine, draineerbuizen, grondstoffen, enz. Ook door de
laatste groote ramp, de evacuatie van niet minder dan 350 tuinderijen in het Westland, moeten
veel tuinders inlichtingen inwinnen en dan is het weer de Proeftuin, welke deze zoo mogelijk
verstrekt. Al met al zijn de spreekuren op Maandag-, Woensdag- en Vrijdagmorgen
steeds druk bezocht. Ik hoop dat onze leden er van overtuigd zijn, dat het personeel zijn werk
steeds zoo goed mogelijk verricht en als men soms in zijn verwachtingen teleurgesteld wordt, men
dit uitsluitend moet wijten aan de bijzonder moeilijke tijdsomstandigheden.
Naast dit min of meer „gedwongen" bezoek komen er ook steeds meer tuinders, welke
voorlichting wenschen op tuinbouwgebied. Den chef van het Laboratorium voor Grondonderzoek
Ir. W . Moen, werd met ingang van 1 Decemberl942 eervol ontslag verleend. Het Bestuur is
er in geslaagd om per 1 Maart 1943 wederom als chef van het grondonderzoek te kunnen aanstellen de heer A. Jumelet, welke voorheen reeds tal van jaren aan den Proeftuin verbonden
was. Ik spreek de verwachting uit, dat deze benoeming door vele leden op prijs gesteld zal
worden. Als Assistenten van den Voorlichtingsdienst zijn thans werkzaam:
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Hoofdassistenten:
D. Barendregt, Venspeyklaan 25, Naaldwijk.
H. N . J. Debets, Choorstraat 67, Monster.
Sj. Vriend, v. Bossestraat 37, Delft.
Assistenten:
Rayon
A. J. Baars, Oosteindscheweg 62, Bergschenhoek.
Berkel.
}. de Bloois Jr., Havenstraat 14, Naaldwijk.
Naaldwijk.
L. J. de Bruyn, Heydscheweg 47, Monster.
Monster.
Joh. v. d. Does, Schieweg 37, Delft.
Delft.
R. M. Eising, Pijn. Hordijklaan 15, Honselersdijk.
Honselersdijk.
H. Flinterman, Okkernootstraat 193, Den Haag.
Loosduinen.
C. Houweling, Berg. R. Rottekade, 161, Rotterdam W . Bergschenhoek.
Joh. Kuyvenhoven, Gr. Woerdlaan 27, Naaldwijk.
Kwintsheul.
J. G. v. Leeuwen, Zuidbuurt B. 130, Maasland.
Maasland.
S. J. Nederpelt, Sutoriusstraat 59, Poeldijk.
Poeldijk.
J. Nonkes, Nieuwe Tuinen 12, De Lier.
Westerlee.
C. Noordanus, Voorweg 91, Zoetermeer.
Pijnacker.
H. J. Persoon, Naaldw.weg 101, 's-Gravenzande.
Woutersweg.
D. v. Staalduine, Weverskade 91D, Maasland.
Den Hoorn.
W . Struyk Pzn., Smitshoek 4, Bergschenhoek.
Rotterdam.
P. Vermaat, Dr. v. d. Brinkstraat 24, Monster.
Zwartendijk.
R. v. d. Zande, Koningstraat 22, Den Haag.
Wateringen.
W . Zegwaard, Dorpsstraat 11, Nootdorp.
Veur.
Verder zijn bij den Voorlichtingsdienst werkzaam:
W . de Geus, Dirck Hoffstraat 30a, Rotterdam.
J. Willemsen, KI. Woerdlaan 49, Naaldwijk,
welke heeren speciaal belast zijn met de voorlichting op stooktechnisch gebied. Indien onze leden
dus moeilijkheden hebben met hun verwarmingsinstallatie, kunnen zij een bezoek van een dezer
heeren aanvragen.
Als Mededeeling van den Proeftuin verschenen in de vakbladen de volgende artikelen".
Sprintbestrijding bij druiven in den zomer.
Thripsbestrijding bij druiven.
Koolrabi als nateelt onder glas.
Bloemkool.
De teelt van kropsla.
De bestrijding van het wortelaaltje met zwavelkoolstof.
Begonnen werd met een serie „Publicaties van den Proeftuin Z.H. Glasdistrict te Naaldwijk". T o t heden zagen het licht:
1. Vergeling van tomatenplanten ten gevolge van magnesiumgebrek, door Ir. Y. van Koot
en Ir. D. J. Pattje.
2. Grond-ontsmetting en beïnvloeding van bacterie-leven en samenstelling van den grond, door
Ir. Y. van Koot.
Voor de Tuinbouwvakschool voor de Westlandsche Teelten (vroeger geheeten „Praktijkschool") werden gedurende het cursusjaar 1941/1942 wederom twee parallel-klassen gegeven.
Aan 32 leerlingen kon het diploma worden uitgereikt, terwijl 3 leerlingen moesten worden
afgewezen.
De lessen werden verzorgd door:
Ir. J. J. Astrego, Bodemkunde en Bemestingsleer.
Ir. Y. van Koot, Plantkunde en Ziektenbestrijding.
D. Barendregt, Groente- en Fruitteelt.
Voor oud-leerlingen van de Tuinbouwvakschool werd een cursus „Economie van den
Tuinbouw" gegeven, welke lessen werden verzorgd door de heeren Ir. J. G. W . Ignatius,
Ir. W . van Soest en Ir. C. B. Wolda, allen werkzaam' op de Afdeeling Tuinbouw van het
Departement van Landbouw en Visscherij.
Voor een overzicht van het werk van de Afdeeling Onderzoek moge verwezen worden
naar de korte samenvattingen, opgenomen in dit jaarverslag. O p de volgende bladzijden vindt
U de rekening van verlies en winst, balans 1942 en de begrooting 1943.
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BALANS PER 31 DECEMBER 1942, AFDEELING ONDERZOEK.

Bezit:
Subsidie A.S.F
Contributie
Kas
Zaden en broed
Foto-artikelen
Inventaris Laboratorium
Brandstoffen
Tuingrond
Kassen
Verwarmina
Waterleiding
Glas en lijsten
Matten
Cursus centr. ink

ƒ 3.000.—
1.000 —
„ 3.000.951.—
298.53
1.768.43
405.—
... „
1.—
1.—
... „ 1.500.—
11.000.—
1.335.84
10—
4.—.
1.—
1-

Crediteuren
Bankrekening
Hypotheek
Personeel
Praktijkschool
Kapitaal
Electriciteit
Gas
Belastingen
Loonbelasting
Water
Reserve
Vereveningsbelasting
Voorgeschreven reserve
'40~'41-'42

Schuld
ƒ 2.754.01
„
19.23
13.200.—
„ 656.10
283.48
11.571.39
64.13
105.16
„
135.08
„
167.41
„
24.33
„ 2.514.46
„
130.46
„ 8.400.-

1
15.693.28
22.16
30.—
ƒ40.025.24

Accoord bevonden:
De Kascommissie:
(w.g.) J. v. d. BROEK,
(w.g.) A. C. v. S P R O N S E N .

ƒ 40.025.24
De Accountant:
(wg.) JOH. BREEMAN.

Verkoopafdeeling.
Konden wij in het verslag over 1941 gewagen van een topjaar, 1942 was voor de Verkoopafdeeling een niet minder gunstig jaar, wat den omzet betreft. Vele artikelen geraakten uitverkocht, doch dit was geen beletsel, den omzet wederom te doen stijgen. Er wordt thans meer dan
voorheen ten koste gelegd aan ziektebestrijding en grondontsmetting wat eendeels moet worden
toegeschreven aan de betere uitkomsten in de bedrijven en anderzijds, dat men er meer nog dan
vroeger op gewezen wordt, dat elke cent uitgegeven aan ziektebestrijding, dikwijls honderdvoudige rente opbrengt. Het is een verheugend verschijnsel te kunnen constateeren, dat de
tuinder zelf ook meer en meer tot deze conclusie komt.
Een ongekend groot aantal ha. kasgrond werd door ons gedurende 1942 ontsmet met
behulp van zwavelkoolstof. Zwavel was er voldoende aanwezig, wat voor 1943 nog niet gezegd
kan worden. Brassicol voldeed weer uitstekend tegen s'meul in sla, enz., en werd proefsgewijze
met goed succes toegepast op witlof ter bestrijding van het z.g. ,,sclerotinia-rot". Bulbosan, het
ideale stuifmiddel tegen tomatenmeeldauw, konden wij helaas niet in voldoende mate leveren,
terwijl de vooruitzichten voor 1943 ook verre van rooskleurig zijn. E r werd meer Ceresan
gebruikt voor de ontsmetting van zaaizaden. Derrispreparaten waren er niet meer. Kleurstoffen
vervingen de Vruchtboomcarbolineum. Er waren enkele vrij goede nicotinehoudende spuit- en
stuifmiddelen in den handel, waarvan de voorraad echter beperkt was. Nicotine en Nicotinerookpoeder werden slechts op Aankoopmachtigingen verstrekt. In verband met de vrij algemeene
thrips-aantasting was hier nogal vraag naar. De „goede"-zomer-petroleum-emulsie kon niet in
onbeperkte kwanta worden geleverd. In de plaats van de Engelsche groeistof „Hortoïnone '
konden wij dit jaar „Rhizopon" aanbevelen bij het stekken en ter bestrijding van de z.g. „late
val" bij appelen. Door de goede opgang welke dit „wonderlijke" product heeft gemaakt weten
wij de toekomst van deze groeistof reeds verzekerd. Bovendien is er thans Rhizopon C in den
handel gebracht om spruitvorming bij aardappels tegen te gaan. Wij hopen hiermede evenveel
succes te hebben. Formaline werd niet voor den tuinbouw beschikbaar gesteld waardoor menige
tuinder ernstig gehandicapt werd doordat hij zijn ramen, potten, touw, kweekgrond, enz. niet
kon ontsmetten. Koperpreparaten ter bestrijding van aardappelziekte vonden veelvuldig toepassing. Aan de vraag naar Naftaline konden wij ruimschoots voldoen. Met de middelen ter
bestrijding van ratten en muizen liep het uiteindelijk spaak. Er was hiernaar een enorm groote
vraag. Instrumenten, sproeimateriaal en gereedschappen werden al zéér schaars. Dit belooft ook
voor de naaste toekomst weinig goeds. Onze zaadselecties mochten zich weer in een groote
belangstelling verheugen waardoor al spoedig enkele soorten geheel uitverkocht waren. W i j
noemen hiervan onze kropslavariëteit „Meikoningin", wortelenzaad „Amsterd. Bak", Aubergine,
4

Paprika en koolrabizaad. V a n de tomatenzaad-selecties waren „Potentaat" en „Kampioen" al
spoedig geheel geruimd.
Het emballage-vraagstuk baarde ons veel zorg. Het was dan ook verstandig dat men soms
eigener beweging reeds een bus of zak ter vulling meebracht of toezond.
De opslagruimte van ons magazijn was reeds dikwijls ontoereikend om de voorraden
behoorlijk te kunnen opslaan, terwijl het jammer is, dat wij de geheele ruimte niet vorstvrij
kunnen houden. E r zijn n.1. verscheidene preparaten welke de vorst niet kunnen verdragen en
als gevolg hiervan onbruikbaar zouden worden. Wij moeten deze tijdens de vorstperiode opslaan
in de droogkamer wat het nadeel geeft, dat wij geen rookpoeder in voorraad kunnen maken
voor het naderend seizoen, waarin wij toch telkens reeds droogruimte te kort komen.
Beëindigen wij tenslotte dit overzicht met U te verwijzen naar de financieele resultaten
dezer afdeeling, welke U vindt opgenomen in de hierna volgende Exploitatie-rekening en Balans.
J. MIDDELBURG, Secretaris.
VERKOOPAFDEELING V A N PROEFTUIN ZUID-HOLLANDSCH GLASDISTRICT
T E NAALDWIJK.
Balans per 31 December 1942.
Bezits
Schuld:
Auto (boekw.)
ƒ
1—
Afd. Onderzoek
ƒ
17.90
Debiteuren
19.027.81
Belasting en Verzekering .... .. ,, 1.022.56
Droogkamer (boekw.)
1.—
Boerenleenbank, Rek.-Courant . „ 736.46
Emballage (voorraad)
500.21
Crediteuren
25.243.17
Kantoorinventaris
1—
Emballage (in circulatie) ... „ 1.000.—
Kas en Giro
1.912.08
Expeditiekosten
152.95
Magazijninventaris
1.—
Kapitaal
22.127.69
Bestrijdingsmiddelen
Onkosten
79.89
36.328.60
Aanverwante artikelen
603.93
Personeel
„ 1.164.—
Sproeimateriaal
370.61
Provisie
„ 1.696.72
Materiaal in verhuur ..
1—
Reserve dubieuze debiteuren ... „ 1.000.—
Zaadselecties
978.50
Res. Waardevermindering goed. ,, 5.000.—
Sociale Lasten
, 107.73
Bestrijdingsmiddelen
„
191.47
Exploitatie vrachtauto
, 186.20
Totaal

ƒ59.726.74

Totaal

ƒ59.726.74

Exploitatie-rekening 1942.
Verliest
Rek. '42
233.42
120.19

Expl. bestelauto ... ƒ
Expl. vrachtauto . „
Belastingen en
Assuranties ,, 3.537.05
Verrichte diensten „ 4.750.—
Drukwerk
1.152.42
Emballage
475.70
Expeditiekosten
685.81
Huur magazijn
, 360.—
Incassokkosten
en Port „ 520.58
Interest
15.50
Kantoorinventaris . „
146.26
Onkosten
966.25
Personeel
10.585.40
Provisie
3.258.38
Sociale Lasten ... „ 2.380.25
Telefoonkosten ... ,, 213.66
Exploitatieoverschot „ 490.75
Totalen

ƒ29:810.62

Begr. '43.
500.—
ƒ
100.—
3.500.—
2.040.—
500.—
500.—
700.—
360.—

Bestrijdingsmiddelen
Aanverwante
artikelen
Sproeimateriaal ...
Zaadselecties
Verhuur materiaal

Winst!
Rek. '42 Begr. '43.
ƒ21.422.25 ƒ18.000.—
3.337.45
997.64
4.014.63
38.65

3.000.—
500.—
4.000.—

500.—
1.000.10.000.3.000.2.500.300.-

ƒ25.500.-

Naaldwiik, 19 Februari 1943.
De accountant,
(w.g.) JOH. BREEMAN.

Totalen

ƒ29.810.62

ƒ25.500.-

Naaldwijk, 2 Maart 1943.
De Verificatiecommissie,
(w.g.) JAC. v. d. BROEK,
(w.g.) C. W . L E E N T V A A R .

B. VERSLAG BOEKHOUDKUNDIGE CONTRÔLE.
J. C. Breeman, Geestweg 34.
Naaldwijk, 27 Febr. '43.
Mijne Heeren,
Hiermede deel ik Uw college beleefd mede, dat de controle over de financieële administratie
van den Proeftuin „Zuid-Hollandsch Glasdistrict" te Naaldwijk over het boekjaar 1942 per
heden door mij werd beëindigd en ik U hierover het volgende kan meedeelen.
In aansluiting met mijn bevindingen in de aan U w Bestuur uitgebrachte kwartaalsrapporten
kan ik U berichten, dat de administratie van beide afdeelingen uitstekend wordt gevoerd. Zij
geeft mij geen aanleiding tot het doen van bijzondere op- of aanmerkingen.
Regelmatig werd het verwerken van de administratieve gegevens nagegaan, terwijl eenmaal
per kwartaal op onregelmatige tijdstippen — zonder voorkennis van de betrokken Ambtenaren
— de kassen werden opgenomen.
Alle kasbescheiden en rekeningen, zoowel van ontvangsten als van uitgaven, werden, nadat
de boeking was gecontroleerd, door mij voor gezien geparafeerd.
Uitgebreide steekproeven werden genomen in de debiteurenadministratie, teneinde overtuigd
te zijn van de richtige boeking van de leveranties en verrichtingen.
De uitgaven werden steeds getoetst aan de bescheiden, die door den Directeur of SecretarisPenningmeester voor accoord worden geteekend.
De saldo's van de volledig gecontroleerde en nagetelde kasboeken werden in overeenstemming bevonden met de per 31 December 1942 in de Balans gestelde bedragen.
Ook de saldo's van den Postchèque- en Girodienst en de Coöperatieve Boerenleenbank „De
Voorschotbank" te Naaldwijk werden accoord bevonden met de saldobiljetten aan het eind van
het jaar door genoemde instellingen afgegeven.
De in de Balans opgenomen voorraad magazijngoederen stemt overeen met de hoeveelheden vermeld op de ten kantore aangehouden magazijnkaarten. Met de waardeering, die
geschiedde tegen inkoopsprijzen, kan ik mij vereenigen.
Afschrijvingen als waardevermindering op de bezittingen werden tot voldoende bedragen
verricht.
De eindcijfers van de jaarrekeningen luiden als volgt:
BALANS (Afdeeling Onderzoek).
Bezittingen
ƒ40.025,24
Schulden, waarvan Kapitaal
ƒ11.571,39
Reserve per 1 Januari 1942
348,76Y2
Voorgeschreven reserve 1940—1941—1942
. . „ 8.400—
Diverse overige verplichtingen
17.539,39
•
ƒ37.859,54}^
Saldo toegevoegd aan de Reserve
V E R L I E S E N W I N S T R E K E N I N G (Afdeeling Onderzoek).
Winsten
Verliezen
ƒ55.922.51 H
Afschrijvingen
1.909.20
Extra reserveering
, 8.400.—

ƒ 2.165,69/^
ƒ68.397,41

ƒ 66.231,71H
Voordeelig saldo
V E R L I E S E N W I N S T R E K E N I N G (Afdeeling Verkoop).
Winsten
. •
Verliezen
Afschrijvingen

ƒ 2.165,69^
ƒ29.810,62

ƒ29.254,62
„
146,25
ƒ 29.400,87
Voordeelig saldo

BALANS (Afdeeling Verkoop).
Bezittingen
Schulden, waaronder Kapitaal
Reserve waardevermindering goederen
Reserve dubieuse debiteuren
Diverse overige verplichtingen

ƒ

409,75

ƒ59.726,74
.

.

.

.

ƒ21.717,94
,, 5.000,—
, 1.000,—
ƒ31.599,05

ƒ59.316,99
Overschot bij te boeken Kapitaal
ƒ 409,75
Met de opstelling van bovengenoemde cijfers der jaarrekeningen kan ik mij vereenigen.
De betreffende stukken werden dan ook door mij voor „gezien en accoord bevonden"
geteekend.
De goedkeuring van de jaarrekeningen over het jaar 1942 kan ik U w bestuur zonder voorbehoud aanbevelen.
Inmiddels verblijf ik,
Hoogachtend,
JOH. B R E E M A N .
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C. LEDBNTAL.
BONDSVEILINGEN „WESTLAND".
(voor zoover tot het het ambtsgebied van den Consulent behoorend.)
Proeftuinledenaantal

Ledenaantalop1 Jan.
Collectief!
's-Gravenzande
Kwintsheul
Monster
Naaldwijk
Poeldijk
Westerleo
Woutersweg
Sammersbrug
NietCollectief)
Honselersdijk
Maasland
Wateringen
Zwartendijk
Totaal

1939

1940

1941

1942

1943

1939

1940

1941

1942

1943

323
175
220
453
364
601
216
105

319
177
239
458
363
608
216
99

330
186
215
467
364
624
201
100

345
190
215
471
393
614
134
96

347
203
267
488
393
646
166
96

323
175
74
185
364
601
126
30

319
177
239
410
363
608
141
36

330
186
215
414
364
624
138
85

345
190
215
414
368
614
134
79

347
203
238
419
372
646
166
80

207
303
152
85

212
157
175
83

220
158
167
85

224
286
167
85

237
306
163
85

115
55
55
28

116
83
63
29

118
85
70
38

129
89
74
39

151
97
90
39

3204

3106

3117

3220

3397

2131

2584

2667

2690

2848

KRINGVEILINGEN
voor zoover tot het ambtsgebied van den Consulent behoorend).
Ledenaantalop1 Jan.

Berkel
Delft
Leiden
Loosduinen Coöp.
LoosduinenG.V.
Pijnacker
Rotterdam
Veur
Totaal

Proeftuinledenaantal

1939

1940

1941

1942

1943

1939

1940

1941

1942

1943

248
317
226
143
158
200
597
154

253
351
214
141
162
204
599
153

242
340
235
137
163
207
596
148

246
346
212
145
174
225
617
139

266
347
212
155
171
224
629
138

248
317
226
143
158
200
597
77

253
351
214
141
162
204
599
153

242
340
235
137
163
207
596
148

246
346
212
145
174
225
617
139

266
347
212
155
171
224
629
138

2043

2077

2142

1966

2068

2104

2077

2068

2104

2157

DIVERSE VEILINGEN
(Niet tot het ambtsgebied van den Consulent behoorend)

Amsterdam
. . .
Brielle .
Gouda
. . . .
Oostvoorne . ,
Persoonsdam .
Roelofsarendsveen.
TerA a r
Verspreideledenbinnenland
Verspreideledenbuitenland

.

.

.

1939

1940

1941

1942

1943

150
21
31
32
48
166
21

150
21
28
32
77
16
47
180
33

153
22
28
32
79
14
45
203
34

153
24
28
37
83
13
.—
206
34

154
26
24
39
78
8
—
206
34

561

584

610

578

569

n
15

i'otaa1
SAMENVATTING

Veilingleden

Bondsveilingen
Kringveilingen
Ledenbuitenhet
ambtsgebied
Totaal

Proeftuinleden

1939

1940

1941

1942

1943

1939

1940

1941

1942

1943

3204
2043

3106
2077

3117
2068

3220
2104

3397
2142

2131
1966

2584
2077

2667
2068

2690
2104

2848
2142

561

584

610

578

569

4658

5245

5345

5372

5550

5247

5183

5185

5324

5539

D. WEERSGESTELDHEID E N VORSTSCHADE.
E r is zelden een winter geweest die zooveel schade aan den glastuinbouw heeft berokkend
als de winter van 1941—1942.
Gemiddelde
Maand
December . . .
Januari
. . . .
Februari . . . .

Vele jaren

1938/39

1939/40

1940/41

1941/42

1942/43

+ 3.7
+ 3.3
+ 3.4

+ 1.5
+ 4.6
+ 4.1

+ 2.2
— 4.2
— 0.3

+ 2.3
— 1.7
+ 2.3

+ 5.9
— 3.5
— 3.0

+ 5.3
+ 3.6

1941/42

1942/43

Aantal
Maand

Vele jaren

December . . .
Januari
. . . .
Februari . . . .

December
Januari
Februari

1938/39
3
2

2
3
2
De

Maand

temperatuur:

laagste

s n e e u w d a gen:
1939/40
2
5
7

temp eraturen

1940/41
2
3
4

2
1

2
8
8

waren:

1938/39

1939/40

1940/41

1941/42

1942/43

—13.8
— 2.7
— 6.1

— 8.8
—17.4
—15.3

— 6.3
—11.3
— 8.4

— 5.4
—20.3
—13.5

— 5.4
— 1.1

De gevolgen waren voor de wintergroenten en voorjaarsgroenten zeer ernstig. Practisch
geen enkele groente onder glas en niet verwarmd is er zonder schade afgekomen. W e l hebben
omstandigheden hierbij een rol gespeeld; wij noemen vooral de vochtige, niet te lichte grondsoort
en de aard van het plantmateriaal. Tusschen de variëteiten was niet zooveel onderscheid o p te
merken, behalve dan bij bloemkool. In het algemeen is de conclusie dat onze voorjaars- en
wintergroenten tegen een winter van dergelijke lange duur en met zeer lage minima, zooals
1941—1942, niet bestand zijn.
De schade was voor de verschillende gewassen:
Bloemkool.
Het totale weggevallen percentage van alle koude bloemkool, onverschillig waar zij stond,
bedroeg 70 tot 80. De schade onder platglas was grooter dan in warenhuizen. De schade in
serres was wel het grootst en bedroeg in tal van gevallen 1 0 0 % .
Kort voor de vorst gepote kool was gevoeliger dan vroeg gepote, maar vooral de vochtigheidsgraad van den grond had een belangrijke invloed in gunstige richting.
De variëteit Parel werd algemeen als de meest koude-resistente genoemd.
Sla.
In sommige gevallen was deze voor 1 0 0 % bevroren, de schade in koude kassen varieert
van 40—80 % . Ook onder platglas en in warenhuizen is de schade groot geweest en wijkt niet
veel af van die in kassen.
In sommige gevallen heeft de broeisla, in andere gevallen de koude sla meer geleden. De
omstandigheden, zooals vochtigheid van den grond, aard van den grond enz. hebben hierbij een
groote rol gespeeld. Uitgezonderd enkele vermeldingen, waarbij Glorie meer resistent bleek te
zijn dan Meikoningin, werd geen variëteitsverschil in gevoeligheid gevonden.
Peen.
De schade bij de platglas-peen is het grootste geweest ,in veel gevallen was nagenoeg alles
bevroren, zoowel warme als koude rijen. In kassen is de schade meegevallen, gemiddeld kon op
6 0 % schade gerekend worden.
Tamelijk vochtige zavelgrond wordt als den meest geschikten grond beschouwd. Een
bedekking met zand of turfmolm, zooals in enkele gevallen na het zaaien geschiedde, had zeer
goed effect.
Andijvie.
Onder platglas is nagenoeg alles bevroren, de schade kan hier op 9 0 — 1 0 0 % geschat
worden. Zavel- en kleigronden, mits vochtig, bleken de minst bevroren andijvie te hebben
gegeven.
Een jonge kleine plant was het meest resistent, een oudere plant veel minder, de bijna
snijbare was totaal afgestorven.

Radijs.
;,
Alles wat niet pas gezaaid was en boven den grond stond, was bevroren. Ook was de
grondsoort en waterstand niet van beteekenis.
Raapstelen.
Dit gewas is nagenoeg geheel bevroren. Slechts waar kort voor de vorst gezaaid en het
zaad weinig of nog niet gekiemd was, werd een goed gewas en een goede oogst verkregen.
Spinazie.
De schade is over het algemeen nogal meegevallen; de totale schade varieert van 5 tot
hoogstens 20 %, in ongunstige omstandigheden 40%. Tusschen het gewas in kassen of warenhuizen is weinig verschil. Alleen in koude kassen was er meer schade.
Spruitkool.
De vorst verhinderde een gedeelte van den oogst, de schade was zeer ernstig. Alleen waar
tijdens sneeuwjachten de planten beschut hebben gestaan, was na de vorst nog een klein percentage gespaard gebleven. Tijdens den dooi ging de kwaliteit hard achteruit, zoodat ze al heel
spoedig voor veevoeder geruimd moesten worden.
Prei.
Doordat bij het invallen van de vorst veel was geoogst, viel de schade nog al mee.
Selderij en Peterselie.
W a t hiervan nog in den vollen grond stond, was voor 1 0 0 % bevroren. In kassen en warenhuizen is een zeer groot gedeelte bevroren, eveneens onder platglas, waar geen zeer goede
dekking aanwezig is geweest.
Boerenkool.
Voor zoover nog niet geoogst, was alles bevroren.
Aardbeien.
Er is weinig van vorstschade gebleken, waarschijnlijk door een voldoende dekking.
De fruitsoorten zijn over het algemeen meer bestand geweest tegen den winter, hoewel
enkele druivenvariëteiten getoond hebben minder winterhard te zijn.
Druiven.
Hoewel niet in ernstige mate, is toch op verschillende bedrijven een vorstschade geconstateerd. In het voorjaar, bij het uitloopen der druiven, bleven bij de beschadigde boomen de
scheuten in groei achter. Opmerkelijk was, dat de slechte groei bijna uitsluitend voorkwam bij
de bovenste leggers of het bovenste gedeelte van een snoer, terwijl dergelijke boomen onderaan
dikwijls vele krachtige scheuten maakten. Dit zou er o.i. op wijzen, dat de wortels niet beschadigd
zijn. In den loop van het seizoen bleef er in de meeste gevallen een verschil te zien tusschen de
bovenste scheuten van de beschadigde boomen en die van gezonde boomen.
De variëteit Frankenthaler (zoowel gestookt als niet gestookt) vertoonde de meeste schade.
Golden Champion heeft in verhouding ook nogal veel schade gehad.
W a a r de schade gering was, is de groei later weer normaal geworden, bij ernstige schade
herstelden de boomen zich moeilijk en moest tot afzagen overgegaan worden.
Perziken en Pruimen.
De schade was hier zeer gering, alleen zeer jonge en/of pas gepote boomen waren in
sommige gevallen sterk ingevroren.
Aalbessen onder glas.
Deze hebben niet van de vorst geleden.
Indirecte schade is door tal van omstandigheden aangebracht; o.a. verlating van den oogst
met alle nadeelige gevolgen van dien (rand in sla). E r was een opstapeling in het werk,
terwijl het wegvallen van vele voorjaars- en wintergroenten een éénzijdige teelt van vlug
groeiende gewassen deed ontstaan met alle nadeelen van oogst, transport, enz. Indirecte beschadiging door den winter ontstond ook aan opstand door sneeuwdruk, een post die dubbel
zwaar woog.
Onze conclusie uit één en ander kan dus wel zijn, dat de schade zeer ernstig geweest is.
E. GRONDONDERZOEK.
Het aantal practijkmonsters, dat dit jaar op het laboratorium onderzocht is, is grooter dan
het vorige jaar, n.1. 4324 monsters tegen 4126 in 1941.
Het totaal aantal monsters, d.w.z. zoowel practijk als eigen wetenschappelijk onderzoek,
mest- en controle-monsters, is naar verhouding enorm gestegen.
E r werden dit jaar in het totaal 8472 monsters, tegenover 6332 in 1941, geanalyseerd. Dit
is dus een stijging van bijna 3 0 % . De stijging was in 1941 slechts 5 % .
Het totaal aantal analyses is dus 84720 geweest.
Er werden tevens evenals verleden jaar enkele honderden analyses verricht om eventueele
veranderingen of verbeteringen in onze methoden te brengen.
9

Het onderzoek van organische meststoffen heeft ook dit jaar weer plaats gevonden. Er
werd, waarschijnlijk door de groote hoeveelheid vreemde meststoffen die op de markt kwam,
door den tuinder dankbaar gebruik van gemaakt.
Door de nauwe samenwerking met andere laboratoria op het gebied van grondonderzoek,
zijn er dit jaar eenige veranderingen in de analyse methoden gekomen.
De p H meting werd steeds in duplo verricht, gezien het zéér groote belang van deze
bepaling.
De verleden jaar aangekondigde nieuwe verslag-formulieren zijn dit jaar ingevoerd.
Hieronder een kort overzicht van het aantal geanalyseerde monsters over het jaar 1942.
Monsters voor eigen wetenschappelijk onderzoek .
4014 stuks
Monsters voor de practijk onderzocht
4324 stuks
Onderzochte mestmonsters
134 stuks
Totaal .

.

.

8472 stuks
2SO

250

200

150

AANTAL WEKELIJKS BINNENGEKOMEN PRACTIJKMONSTERS
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In bovenstaande grafiek wordt aangegeven, het verloop van het aantal wekelijks binnengekomen practijkmonsters.
De vorstperiode 1941—'42 is duidelijk merkbaar. Over de maanden Jan., Febr., Maart en
April is het aantal wekelijks binnengekomen monsters zeer laag. De stijging is nadien geleidelijk.
De drukke periode is evenwel nog plotseling gekomen, en zelfs met nog grootere toevoer van
monsters dan vorige jaren.
Dit staat waarschijnlijk ook in verband met het koude voorjaar.
Om den grooten stroom grondmonsters te verwerken zijn alle zeilen bijgezet, doch dit alles
kon toch niet verhinderen, dat er soms 4 weken op een advies gewacht moest worden. Er wordt
dus nog eens op gewezen, indien het eenigszins mogelijk is, de monsters vroeg te steken en
op het laboratorium te bezorgen.
De daling is ook weer vrij snel, doch het is niet onwaarschijnlijk, dat dit in verband staat
met de militaire werken, die hier in het Westland worden verricht.
Het abonné-stelsel heeft voortgang gevonden zooals in het vorige jaarverslag werd
beschreven.
Vele tuinders hebben zich in den loop van het jaar bereid verklaard abonné te worden.
Met de planten-analyses is een aanvang gemaakt. De voorloopige resultaten zijn bevredigend. Het onderzoek is voornamelijk oriënteerend geweest. W e hopen volgend jaar meer
concrete cijfers van dit zeer belangrijke onderdeel onzer proeven te kunnen meedeelen.

F.ONDERZOEKNAARHETZOUTGEHALTEVANHETBOEZEMWATER.
Onze geregelde controle van het zoutgehalte van het boezemwater werd ook dit jaar
gedurende de zomermaanden weer voortgezet.
Westland en Omstreken.
Het boezemwater was op bijna alle plaatsen bevredigend, behalve in Augustus in Maasland
en aan de Weverskade. Opvallend was, dat bij de eerste monstername, omstreeks half Mei, het
zoutgehalte op verschillende plaatsen veel hooger was dan anders het geval is, waarvan de
oorzaak moet zijn geweest de lange droogte-periode vanaf 10 April tot 11 Mei. Verschillende
monsters door tuinders zelf gebracht waren goed, op een paar uitzonderingen na uit de Haakpolder in Hoek van Holland, welke zeer zout bleken te zijn (5.12, 2.46 en 2.43 gram zout per
liter).
Berkel en Omstreken.
Hier zijn geregeld monsters genomen uit de polders, teneinde de oorzaak na te gaan van
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het zoute gietwater op verschillende plaatsen. Bovendien werden nog enkele monsters genomen
van wellen, welke allen een zoutgehalte bleken te hebben van 1.5 tot 2 gram per liter. In de
diverse polders varieerde het zoutgehalte nogal; de polder Oude Leede was te zout, terwijl het
water in de Spaansche polder zeer zout bleek te zijn ( ± 2 gram per liter). Het water uit polder
Nieuwe Rodenrijsche Droogmakerij was over het geheel ook aan den zouten kant. Alle andere
watermonsters bleken daarentegen goed te zijn, zoowel de overige polder- als de vaartmonsters.
Zuid-Hollandsche Eilanden.
Eén monster werd ontvangen uit Rozenburg, en dit bleek weer 3.55 gram zout per liter te
bevatten, was dus evenals in vorige jaren onderzochte monsters zéér zout!
G. P R O E V E N M E T Z O U T G I E T W A T E R .
Tomaten.
De proef met zout gietwater op druiven moest helaas in het voorjaar van 1942 afgebroken
worden wegens de groote vorstschade, waardoor deze proef haar betrouwbaarheid verloor.
Vóór de boomen opgeruimd werden, werd het ondergrondsche en bovengrondsche gedeelte
van eiken boom gewogen.
Zoowel het gewicht van het wortel- als het stengel-gedeelte was het grootst bij de groepen
13, 14 en 15 (die veel water kregen). Groep 6 en de groepen 17 t/m 20 hadden de kleinste
gewichten. De cijfers liepen parallel met de hoeveelheden wintersnoeihout in November 1941.
Na de druiven werden, zonder dat de grond in de putten verwisseld werd, tomaten variëteit
Ailsa Craig, gepoot op 12 Juni.
Er waren weer 20 groepen. Elke groep, bestaande uit 2 putten, werd verschillend
behandeld.
Groep 1 werd continu begoten met leidingwater.
Groep 2 werd als groep 1 begoten, doch met leidingwater, dat
Groep 3 als groep 1, doch met leidingwater, dat Yl g NaCl per 1 bevatte.
Groep 4 als groep 1, doch met leidingwater, dat 1 g NaCl per 1 bevatte.
Groep 5 als groep 1, doch met leidingwater, dat 2 g NaCl per 1 bevatte.
Groep 6 als groep 1, doch met leidingwater, dat 4 g NaCl per 1 bevatte.
Groep 7 werd 1 X begoten met leidingwater, waaraan 4 g NaCl per 1 was toegevoegd,
afgewisseld met 5 X leidingwater.
Groep 8 als groep 7 behandeld, doch inplaats van 4 g werd nu 2 g NaCl per 1 leidingwater
toegevoegd.
Groep 9, 10, 11 en 12 kregen eveneens 1 X leidingwater, waaraan 2g NaCl per I was
toegevoegd, afgewisseld met resp. 4 X , 3 X , 2 X en 1 X leidingwater.
Groep 13 werd continu begoten met leidingwater, doch dubbel zoo vaak als bij de vorige
groepen.
Groep 14, 15 en 16 werden als groep 13 begoten, doch nu met leidingwater, waaraan resp.
Yi< 1 en 2 g NaCl per 1 was toegevoegd.
Groep 17 werd begoten met leidingwater, doch half zoo vaak als de groepen 1 t/m 12.
De laatste groepen 18, 19 en 20 werden even vaak begoten als groep 17, doch hier met
leidingwater, waaraan resp. Yi, 1 en 2 g NaCl per 1was toegevoegd.
O p 23 Juni waren de planten van groep 5 donkergroen en tamelijk klein.
Groep 6 was ook donkergroen, maar grooter dan groep 5. Deze groepen kregen waarschijnlijk te veel zout in den grond met het gietwater.
Ook groep 20 bleef iets achter in groei, maar niet zooveel als groep 6.
De vruchten van de groepen 6 en 20 waren het kleinst. D e van de groepen 5, 17, 18 en
19 waren ook vrij klein. De tomaten van deze groepen hadden donkergroene koppen.
De gemiddelde opbrengst aan tomaten per put was als volgt:
Groep 1
Groep 11
4820 g
4578g
Groep 2
Groep 12
3853 g
4248g
Groep 3
Groep 13
4193g
4583g
Groep 4
Groep 14
3380g
4913 g
Groep 5
2683 g
Groep 15
4185 g
Groep 6
Groep 16
2193g
3630g
Groep 17
Groep 7
4185g
2425g
Groep 8
Groep 18
4080g
2273 g
Groep 9
Groep 19
4063g
2235 g
Groep 20
Groep 10
4048g
1678g
W e zien dus, dat vaak en continu begieten met leidingwater, dat geen of Yl g NaCl per 1
bevatte (groep 13 en 14), de hoogste opbrengst gaf. Bevatte het leidingwater 1 g NaCl per 1
en werd veel gegoten, dan daalde de opbrengst. D e concentratie van het bodemvocht was dan
blijkbaar te hoog (groep 15). De opbrengst bij leidingwater, dat 2 g NaCl per 1bevatte, (groep
16) was nog lager.
Groep 1, waar normaal gegoten werd met water, gaf, op groep 14 na, de hoogste opbrengst.
Bevatte het water 34 g °f Yl 9 NaCl per 1 bij normaal gieten, dan daalde de opbrengst 16 à 17%.
Bevatte het water meer NaCl dan werd de opbrengst nog veel lager.
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Groep 6, die 4 g NaCl per I bevatte, ga£ slechts 45 °/0 van de opbrengst van groep 1. De
zout... concentrci.tie was hier te hoog.
Th: laagste opbrengst~~n werden gevonden, waar weinig werd gegoten (groepen 17 t/ln 20).
De gro:qd droogde uit en de concentratie van het bodemvocht steeg, voorcil .als clan neg gegoten
werd met water, dat veel NaCl bevatte, zooals bij groep 20.
0£ er vaak of minder vaak afwiSselend werd gegoten m'et leidingwater inplaats van met
zout water had bier blijkbaar weinig invloed. Bij de druiven was de opbrengst grooter als er
vaker afgewisseld. werd ffiet leidingwater.
Als er gegoten werd met water, dat veel zOut hevatte, en als clan soms nog niet vaak
gegoten werd (groepen 6, 18, ·19 en 20) clan werden geen B,..tomateh geplukt en weinig A,..
tomaten en veel meer C.., Cc,..tomaten ·en kriel dan bij' de andere groepen.
Zeer weinig gieten met zout water en normaal gieten met water, dat meer clan Yi g NaCl
per I bevat, is dus bij de tomatenteelt al schadelijk.
Het NaCJ,..gehalte van de vruchten werd oak hepaald.
Bij groep 1 (continu leidingwater) werd 0.071°/o NaCl gevonden.
BiJ groep 5 (continu leidingwater + 2 g NaCl ped) werd 0.l248·o/0 gevonden en blj
groep 6 (continu leidingwater + 4 g N·aCl per 1) 0.1722"% NaCl.
Bij groep 13 (vaak begoten :niet lcidingwater) .werd 0.042°/o NaCl gevonden, bij groep 19
(weinig begoten met leidingwater + 1 g NaCl per 1) 0.0877% en bij groep 20 (wei:nigbegoten
met leidingwater + 2 _g NaCl per I) 0.1663 o/o NaCL
De tomaten van de groepen 6 en 20 smaakten zout. In tegenstelling met de druiven van
groep 20 was de smaak echter niet vies.
Na den oogst werden de planten opgetrokken. Het wortelstelsel bij de groepen 6 en 20 was
kleiner dan bij de andere groepen, terwijl vele wort·i::ls bruingekleurd warep.

H. BEMESTINGSPROEVEN.
1. Andijvie.
Om een indruk te krijgen omtrent ·de beste bemesting voor andijvie, werd in de putten welke
overbleven van de bemestlngsproef op peen, een proef met dit gewas .aangezet. De grond in de
putten was arme ttiingrond en bevqtte 0 N, 1.1 P205 en 4 KzO. (In milligra·mmen per 100
·
gram grand).
Behalv.e de 0.0.0., 0.4.0., 0.0.4., 4.4.0., 4.0.4. en-0.0.4 serie's werden verder 2, 4, 6 en 8 N,
0, Yz, ·1 en 2 P en 0 en 2 K serie's gemaakt in de diverse combinatie's. Oak lwerden neg
Geconcentreerde tegenover Enkelvoudige · meststoffen vergeleken in de verhoudingen 4.2.2.,
8.':iA. en 11.6.6. -Iedere s·erie bestond uit 2 putten, behalve de eerstgenoemde 6 s·erie's waarvan
1 put werd _genomen.
·
De eenheid Van bemesting waS 1.
Als me'ststoHen werden gebruikt ammonium-<nitraat 33 % N, dubbelsuperfosfaat 40 o/0
P205 en kahsalpeter 13 % N, 45 o/o K20.
Alle mest werd vooraf gegeven, er· is niet bijgeme:st.
11 December 1941 w·erd gepoot", in federe put 5 planten.
Tijde'ns,de strenge vorst zijn de putten van 15 Januari tot 10 Maart met rietmatten afgedekt
geweest. Op 19 Maart. moesten enkele planten ingeboet wordeh. Half April trad de_ eerste
rand 9p.
Op 27 April werd alle andijvie geoogst, omdat ze vooral bij de serie's 4 N en 6 N begoll
door te scbieten.
Gerangschikt naar oploopertde N, P20 5 en KzQ ... giften w·as het perc_entage rand bij hei:
oogsten als volgt:'
2N
OP
OK
11 %
35%
y, p
1N
47 ~{:.
2K
44 °/r,
6.N
lP
59%
39%
&N
2P
30%
30%
2 N gaf het minste ra:hd en 6 N bet meeste.
In de serie's ,,Enkelvotidlg ~ Geconcentreerd" kwam op 27 April practisch geen rand voor.
Vergelijken we de geniiddelde opbrengsten van 2, 4, 6 en 8 N clan _blijkt 6 N de hoogste
opbrengst gegeven te hebbert, daarna 4 N, dan 8 N en tenslotte -2 N.
Tusschen 0, Yz, 1 en 2· P was weinig verschil. Blj 2 K was de opbrengst ·gemiddeld hooger
•
clan bij 0 K.
Serie 6-Yz-2 gaf de hoogste opbrengst. Hier kwamen ech~er ook zeer veel schietefs voor,
terwiH het percentage rand' groat wa_s.
"
yan de serie's .. En_kelvoudig.-Geconcentreerd" was de serie G. 8.4.4. het beste en E. 4.2.2.
·
en E. 12.6.6. het slechtst.
,,Geconcentreerd" gaf dus een hoogere opbrengst dan ,,Enkelvoudig".
1

2.

Druiven.
H~laas kunnen we <lit jaar niet veel aangaande de bemestingsproeven op druiven schrijven.
De proef, die in het voorjaar van 1940 Werd 9pgezet en die al_ zoo veel mooie resultate~ gaf in
1941, moest in het voorjaa,r varn 1942 a£gebroken warden door groote vorstschade. Alle wortels
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waren bruin gekleurd. Er war.en slechts enkele bOo.men, die nog een weinig uitliepen.
In Juni, vooi.;.dat de druivenboomen opgeruimd werden-, werd het ondergrondsche~ en bet
bovengrondsche gedeelte van elken boom gewogen.
Groote verschillen werden niet waargenomen, maar bij de groep, die alleen stikstof had
gekregen, was bet totaal gewicht heel groot. Werd alleen 4 P ge_geVen, clan was bet totaal
gewiC:ht nag slechter clan bij de onbenteste groep en werd alleen 4 K gegeven, clan was het·
het laagst. In beide gevallen was het stengelgewicht erg laag, ± 40 % ·van het wortelgewicht.
Werden _zoowel hoeveelheden N als P als K gegeven, clan was bet stengelgewicht altijd
greater clan bet wortelgewicht.
Het totaal gewicht was bij de G~serie 8 °/0 hooger dan bij de E .. serie.
De verschillen kWarnen vooral door een grooter g·ewic-bt van het stengelgedeelte bij de
G.. serie.
3. Komk:ommerstaalproef.
Dit jaar zijn een aantal meer of minder humusrijke substanties- als grondstof voor de staal..
bereiding beproefd. Gemengd met paardemest- (in gelijke hoeveelheden) werden- de volgende
grondstoffen vergelekeri:
1. Turfmolm.
5. Veengrond.
2. Molmest
6. V eenzoden.
3. Bladaarde (boschgrond).
7. Turfmolm en grand (verhouding 7: 1).
4. Champignonmest (van afgedragen
bedden).
Daar het de bedoeling was een indruk van de waai:de dezer substanties te krijg.en, onaf..
bankelijk van hun voedselrijkdom, werd niet overal gelijk bemest. De bemesting gescbiedd~
n.l. zoo veel mogelijk naar behoefte, zooaJs deze tot uiting kwam in de analyses der bedden.
Resultaten:
Ook dit jaar bleek de standplaats in de Oostelijke buitenrij weer de minst gunstige te zijn.
Oak was de knol..aantasting daar het hevigst. Toch heeft deze dit jaar niet zao'n grooten
invloed· uitgeoe£end als bet vorig jaar, Oak kwam dit'maal niet speciaal in de humusrijke
bedden de sterikste knol .. aantastirig voor. Zoo was er dit jaar weer eenig verband tusschen de ·
aphrengst en bet humusgehalte- van de staal en wel in dien ziin, dat de beste resultaten ver..
kregeri werden bij een hoog humusgehalte. Bovenaan in opbrengst stonden molmmest, veen..
grand en veenzoden, terWijl dittnaal de apbrengst biJ de turfmolm evenals bij de bladaarde
duidelijk minder was (± 10·o/0 ). Het minst rwas de opbrengst bij bet·mengsel van turfmolm en
grand (waar de kno} .. aantasting bet bevigst was) en bij de cbampignon..mest (weer ± 10 %
minder). In bet begin was wellicbt de pH van· de champignon..mest wat te hoog, W(lardoor de
bedden met deze staalsoort van bet begin af achter zijn geraakt en de planten chlorotische
verschijnselen vertoonden.
Van eenig verband met de stikstof.-; fosfor .. , of kali ..getallen was wein,ig of niets 'te mer ken,
hetgeen oak verklaarbaar is in verband met de wijze van bemesting:
Conclusie:
Voor de samenstelling van een goede staal is het niet noodzakelijk gebiuik te maken · van
dure graszoden. Met veengrond, tur£molm en molmmest worden ongeveer ctezelfde resultaten
bereikt Toch zijn deze niet altijd gelijk. Een boog humusgehalte schijnt gurutig te zijn, hetzij
in verband met een beter vasthouden van de voedingszouten ·(minder uitSpjoeling bij water
geven), hetzij door het tot stand brengen van een betere physische stuctuur.
Zde Komkommerteelt op gestoomden staalgrond.
Na het beCindigen van de komkom.merstaalproef werd zoowel de kasgrond als 'de. staal
g-estoomd met het doel de aaltjes te dooden.
Daarna werd deze. zelfde staa_l gebruikt voor een Zde teelt komkommers in kas 7. Daar
de structuur van de gestoomde staal wellicht te dicht zou warden, is een proef genomen, waarbij
aan bedden voor 18 planten respectievelijk geen stroo, 15 en 30 kg stroo werd _toegevoegd. Op
18 Juli werden de komkommerplanten in de bedden geplant.
R-esultatent
Deze waren maar matig. De opbrengst aan gave komkommers bedroeg gemiddeld slechts
± 7 stuks per plant. De opbrengst van de verschillende bedden liep nogal uitee.n, ··maar was
bij bet gebruik van 30 kg stroo per bed gemiddeld ± 15 % hooger. Het slechte resultaat is
ten deele te wijt'en aan bet binnendringen van bijen 'in de kas, waardoar ver.~hillende vruchten
niet veilbaar waren. Oak is niet de meest geschikte Raskomkommer geteeld, n.l. donkergroene
Spi'ers, Het is dus niet ultgesloten, dat bij herhaling betere~estiltafen verkregen zullen warden.
4. Peen,
Gezien de uitkomsten van reeds eerder genomen bemestingsproeven op peen in betonnen
putten was het noodzakelijk nag eens een dergelijke proef op te zetten met gewijzigde hoeveel-beden N, P20s en K20.
De grand· in de putten was arme tuingrond, en bevatte 0 N, 1.1 P205 en 4 K20 (milligrammen N, P205 en KzO per 100 gtam grand).
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Groep 6, die 4 g NaCl per 1bevatte, gaf slechts 45% van de opbrengst van groep 1. De
zout-concentratie was hier te hoog.
-nLoiw-vrirl«« iTraa« Ai7(*inïn worn npnntpn (nrnpnpn 17 t/m 2 0 1 ^ -

De geheele proef bestond uit 128 putten en elke serie uit 2 parallellen.
Uit vorige proeven was gebleken, dat de hoogste opbrengst werd verkregen bij ± 8 N .
Daarom werden de N-giften oploopend gekozen h.1. 6, 8, 10 en 12 g N per put. Daar ,1e
gebruikte grond nog eenige P2O5 en K2O bevatte werden de P en K-giften gevarieerd van 0,
1, 2 en 4 g per put.
Als meststoffen werden gebruikt ammonium-nitraat 33 % N, dubbel superfosfaat 40 %
P2O5 en kali-salpeter 1 3 % N, 4 5 % K2O.
Alle mest is voor het zaaien gegeven, er is niet bijgemest.
5 December werd gezaaid; de soort was Amsterdamsche Bak.
5 Januari kwam de peen op. Bij invallende vorst werden op 15 Januari de putten met
rietmatten afgedekt. Dit duurde tot 10 Maart.
N a de vorst groeide de peen dadelijk goed door. Vorstbeschadiging kwam practisch niet
voor. Het gewas vertoonde tijdens den groei geen kleurverschillen. W e l was het loof bij 12 N
iets korter.
O p 26 Mei werd de geheele proef geoogst en evenals in de practijk gesorteerd in Ie soort
en 2e soort peen.
Per put werd van beide sorteeringen het aantal bepaald en met loof er aan gewogen.
Gerangschikt naar de verschillende N, P2O5 en K2O giften was de opbrengst van peen en loof
(Ie soort + 2e soort) gemiddeld per put in kg:
6N
2.36
OP
2.04
2.19
0K
2.06
2.11
8N
2.10
IP
IK
2.06
2.04
2K
•
ION
1.99
2P
2.08
4K
1.95
12 N
1.75
4P
W e zien, dat, voor de totaal opbrengst, bij 6 N het maximum voor de stikstof ligt. Voor
fosforzuur en kali werd resp. bij OP en 1K de hoogste opbrengst verkregen. Ook in de kwaliteit
van de opbrengst was aanmerkelijk verschil.
Bezien we hier het gewicht wat nader.
De opbrengst aan peen + loof van Ie soort en 2e soort was, gerangschikt naar stijgende
hoeveelheden N . P2O5 en K2O, gemiddeld per put in kg:

6N
8N
10N
12N

Iesoort

2esoort

1.96
1.45
1.34
1.04

0.40
0.55
065
0.71

0P
1P
2P
4P

Iesoort

2esoort

1.56
1.53
1.18
1.41

0.60
0.51
0.63•
0.54

Iesoort

2esoort

1.49
1.50
1.50
1.40

0.55
0.61
0.57
0.63

0K
lK
2K
4K

:
In alle gevallen gaf een hoogere N-gift een aanzienlijke gewichtsdaling van Ie soort, peen
en een stijging van 2e soort peen te zien. Tusschen de diverse P en K-giften was het verschil
niet zoo groot. Deze verschillen zijn te gering om met zekerheid de juiste hoeveelheden vast
te stellen. De gebruikte grond bevatte daarvoor nog te veel van deze elementen.
Om tot definitieve conclusie's te komen zal deze proef nog eens herhaald moeten worden.

5. Rozen.
De bemestingsproef op rozen (Better Times) die in 1939 werd begonnen, is dit jaar voortgezet. (Zie jaarverslag 1939 blz. 27, 1940 blz. 31 en 1941 blz. 26). Als meststoffen werden dit
jaar gebruikt ammonium-nitraat, dubbelsuperfosfaat en zwavelzure kali.
O p 3 Februari en 16 Juli werden de potten met 1 N, P en K bijgemest met 3 g ammoniumnitraat, 2]/j g dubbelsuper en 2 g zwavelzure kali, en de andere potten maar evenredigheid.
De opbrengst vertoonde dit jaar niet die sterke periodiciteit van het vorige jaar. De oogst
verliep in 5 perioden, waarvan de eerste 4 een duidelijken top vertoonden, terwijl de laatste een
flauw verloop had.
'
Gerangschikt naar de verschillende bemestingsgroepen krijgen we het volgende beeld van
de opbrengst.
Aantal rozen per pot:
1941

1942
Groep
0
1
.2
4
14

N

P

K

N

11
17
17
17

13
16
18
19

16
18
18
17

18 '
20
20

n

1940

P

K

N

P

K

15
19
20
19

16
21
19
18

10
17
17
20

13
17
18
19

15
18
17
18

Gram rozenperpot
1942

Groep

0
1
2
4

1941

0.0.0
4.0.0
0.4.0
0.0.4
4.4.0
4.0.4
0.4.4

1942

1941

N

P

K

N

P

K

N

P

K

N

P

K

129
208
208
204

167
179
209
214

178
208
208
204

141
243
248
259

189
253
244
238

215
258
238
231

27
47
46
47

34
45
49
49

39
47
45
50

31
32
69
69

62
61
60
57

58
68
55
57

Aantalperpot
Groep

Gram snoeiselperpot

Gram perpot

Snoeiselingram perpot

1942

1941

1942

1941

1942

1941

12
19
12
9
23
14
11

11
20
13
10
27
20
14

139
215
135
112
225
204
132

142
203
130
121
295
234
123

26
50
28
.24
52
46
30

38
94
28
33
74
82
26

De invloed van de N bemesting was dit jaar niet groot. Bij de P bemesting is de lijn
juist het tegenovergestelde geworden. De K bemesting vertoont hetzelfde beeld als het vorige
jaar, maar minder sterk.
De groep 4.4.0 leverde de hoogste opbrengst. (Het vorige jaar 4.4.1).
Dit bevestigt de conclusie van verleden jaar, dat de K bemesting niet zoo belangrijk is als
die van N en P.
6a. Tomaten.
Verschillende verhoudingen fosforzuur (P) en kali (K).
Dit jaar werd een bemestings-serie aangezet in betonnen putten in warenhuis III.
De N gift was voor alle putten gelijk en wel 12 g N.
De P giften waren oploopend van 0, 1, 2, 4, 6 en 8 g P en de K giften 0, 1, 2, 4, 6,
8, 10, 12, 16 en 20 g K, in de diverse combinatie's.
De N werd in 2 vormen gegeven, n.1.:
De A serie's kregen kalkammonsalpeter ( 2 0 . 5 % N ) .
De B serie's kregen zwavelzure ammoniak ( 2 0 . 5 % N ) .
VèTder werden als meststoffen gebruikt dubbelsuperfosfaat ( 4 0 % P2O5) en zwavelzure
kali ( 5 0 % K 2 O ) .
Behalve deze serie's werden nog een 36-tal putten bestemd voor de vergelijking van gecon^
centreerde (G) tegenover enkelvoudige (E) meststoffen. Als geconcentreerde meststoffen werden
gegeven ammonium-nitraat 33 % N, diammoniumfosfaat 20 % N, 50% P2O5 en kalisalpeter
1 3 % N, 4 5 % K2O, als enkelvoudige meststoffen zwavelzure ammoniak, superfosfaat 1 7 %
P 2 0 s , e n patentkali 2 6 % K2O.
De helft van de mest werd vooraf gegeven en de rest in 5 keer bijgemest.
O p 11 Juni werden de tomaten gepoot, in iedere put 1 plant. De variëteit was Ailsa Craig.
De planten groeiden direct goed en werden alle op 4 trossen getopt. Uiterlijke verschillen
werden niet waargenomen.
De tomaten werden in 4 keer geoogst. De eerste oogst was 28 Augustus en de laatste op
21 October.
De gemiddelde opbrengst per plant van alle A (kalkammonsalpeter) serie's was 4.698 kg
en van alle B(zwavelzure ammoniak) serie's 4.732 kg. Aan dit geringe verschil mag echter
geen waarde gehecht worden.
Gerangschikt naar oploopende P en K giften van A + B serie's was de gemiddelde
opbrengst per plant in kg:
OP
4.545
0K
4.814
10K
4.676
IP
4.596
IK
4.812
12K
4.671
2P
4.686
2K
4.643
16K
4.691
20K
4P
4.837
4K
4.797
4.720
6P
4.832
6K
4.672
8P
4.798
8K
4.632
Bij 4 P werd de hoogste opbrengst verkregen. Bij de K giften is geen duidelijke lijn te
vinden, de hoogste opbrengst ligt hier bij 0 en 1 K.
Omtrent de beste verhouding van P : K is uit deze proef geen conclusie te trekken. De
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uitkomsten van geconcentreerde en enkelvoudige meststoffen waren afwisselend in het voor- oi
nadeel van de geconcentreerde, zoodat hiervan geen duidelijk beeld verkregen werd.
V a n de G en E serie's werden een aantal vruchten geanalyseerd.
Hoofdzaak was de suiker- en zuurbepaling en verder werden de vruchten onderzocht op
droogrest, NaCl-gehalte en het geleidingsvermogen = weerstand. De tendens die hieruit naar
voren kwam was:
1. De hoeveelheid vrij zuur in de vruchten is bij enkelvoudige bemesting hooger dan bij
geconcentreerde. Gevolg hiervan is, dat de vruchten van geconcentreerd zoeter zijn.
2. Het NaCl-gehalte en de droogrest zijn bij geconcentreerde bemesting lager dan
bij enkelvoudige.
Dit werd ook.door de gevonden weerstanden bevestigd. Het aantal analyses was echter te
gering om tot definitieve conclusie's te komen.
6b. Bemestingsproef op tomaten in O-potten, ter vergelijking van Legerpaardenmest, Almaghumus en Anescompost, met kunstmest.
Deze proef werd in 2 serie's aangezet, n.1. voeding gelijk en prijs gelijk.
A. Voeding gelijk.
V 1 70 g 12—10—18 per pot (vooraf 40 g, 30 g bijgemest).
V 2 600 g Almaghumus + 25 g Zwavelzure kali.
V 3 1400 g paardenmest.
V 4 2100 g Anes compost.
B. Prijs gelijk.
P 1 70 g 12—10—18 per pot (vooraf 40 g, 30 g bijgemest).
P 2 450 g Almaghumus + 25 g Zwavelzure kali.
P 3 800 g paardenmest.
P 4 750 g Anes compost.
Almaghumus bevat zoo goed als geen kali, paardenmest en Anes compost wel. Vandaar
bij Almag aanvulling met Zwavelzure kali. Verder werd alleen rekening gehouden met het
N-gehalte der meststoffen (het totaal N-gehalte, dus ook de eiwitstikstof, welke echter slechts
langzaam voor de planten ter beschikking komt).
V a n iedere qroep werden 5 potten aangezet.
O p 20 Augustus!
5 Juni werden de tomaten gepoot.
p i Zeer qoed.
P 2
O p 23 Juni was de stand van het gewas
Geelgroen en spichtig,
als volgtP 3 Lichtgroen, worden nu beter dan P 4.
pj Goed
^
P 4 Geel, lage plantjes.
P 2 Goed (iets lichter van kleur dan P I ) .
P 3 Geel en spichtiq
P 4 Tamelijk goed wel iets te licht van
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,r 0 T*\L 9

' i i
J
9 r o e n . planten goed.
Lichtgroen, planten nu beter dan V 4.

V 2 Llcht

Zl

v T als ir T.

kleur.
V I als P 1.
Op 23 September:
V 2 als P 2.
p j Z e e r goed.
V 3 als P. 3 (alleen iets langer).
p 2 Geel, armoedig.
V 4 Tamelijk goed, beter dan P 4.
p 3 Lichtgroen, spichtig. Echter nu beter
O 28 Tuli«
^ a n ^ 2 ' (NaCl waarschijnlijk uitgeD ? v,
j
spoeld).
P 1 K eur groen seer goed.
p 4 Geel, klein, spichtig.
P 2 Kleur geelgroen. Planten iets lager dan
y j Zeer qoed.
„}•
V 2 , Goed, wordt nu wel erg licht van kleur.
P 3 Kleur geel, zeer lage plantjes.
v 3 Lichtgroen, nog beter dan P 3.
P 4 Kleur geel, lage plantjes.
V 4 G e e l en spichtig, iets hooger dan P 4.
V 1 als P 1.
V 2 Kleur iets lichter groen dan V I .
Hoogte als V I .
V 3 Kleur geel, als P 3.
V 4 Kleur geel, als P 4 (iets hooger).
4 September werd met oogsten der tomaten begonnen, terwijl 21 October de laatste keer
geoogst werd. De totaal opbrengst was het hoogst bij P 1 en V 1 (respectievelijk 2.634 en
2.708 kg. per plant). Daarna volgde V 2 (1.547 kg per plant), vervolgens P 2 (0.691 kg per
plant), terwijl V 3 0.506 kg per plant gaf, P 3 0.367 k g , . V 4 0.327 kg en P 4 0.237 kg.
Kunstmest gaf dus verreweg de hoogste opbrengst, terwijl Almag nog machtig was indien
de voeding gelijk werd gehouden met de kunstmestbemesting. In de practijk zouden deze planten
nog eens met stikstof bijgemest zijn.
6c. Proef op tomaten in 0-potten, in zwaren kleigrond afkomstig van den heer P. J. Bouman,
Lange Noordweg 79, Wateringen.
Deze proef werd aangezet, daar de heer Bouman reeds jaren achtereen geen goede tomaten
kon telen, ze gaven te weinig opbrengst Grondonderzoek gaf steeds een hooge droogrest
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aan en slechts weinig voedingszouten. Spoelen werd dus geadviseerd, maar bleek moeilijk uitvoerbaar. Daar ook aan een structuurkwestie gedacht werd, wilde Bouman zelf in 1942
Almaghumus en zuren veengrond (pH 4.1) door den grond werken. De analyse van den grond
(eerste steek) was als volgt:

Humus
0/

la
5.0

CaC0 3

Vocht

%

%

3.80

3.0

pH
7.3

Keukenzout Droogrest.
gehalte %
%
0.050

0.50

N

P2O5

K20

2.—

3.—

2.—

O p den Proeftuin werd de volgende proef opgezet:
B 1. Gedeelte 2de steek onderin, rest eerste steek, géén bemesting.
B 2. Als 1, maar eerste steek gemengd met 300 g Almaghumus + 600 g veengrond
per pot.
B 3. Als 1, maar eerste steek gemengd met 40 g 12—10—18 per pot (en later bijgemest
met 30 g 12—10—18 per pot, n.1. 5 X 6 g ) .
B 4 en B 5 als B 2 en B 3, grond van te voren echter eerst uitgespoeld. Dit uitspoelen
is gebeurd door de potten met grond op raamlijsten te zetten en een week lang iederen dag
zooveel water te geven, totdat het onder uit de potten lekte.
V a n iedere groep werden 5 potten aangezet: 2 Juni werden de tomaten gepoot. Een week
na het poten waren reeds groote verschillen tusschen de planten te zien. B 4 (uitgespoeld +
Almag en veen) was toen verreweg het beste en B 3 (niet uitgespoeld + kunstmest) het
slechtste, n.1. erg donkergroen van kleur en klein. B 1 was ook zeer goed.
Op 30 Juni was de stand als volgt:
O p 20 Augustus:
B 1 Zeer goed.
B 1 Geel.
B 2 Iets lager, veel donkerder bladkleur.
B 2 Lichtgroen, iets beter dan B 1.
B 3 Veel kleiner; gekruld blad, in den kop
B 3 Zeer donkergroen, vruchten neusrot.
B 4 Geelgroen, klein gebleven.
donkerder dan B 2.
B 5 Groene kleur, goed gewas.
B 4 T e licht van bladkleur, normale lengte.
B 5 Zeer donkergroen, normale lengte.
O p 23 September:
O p 28 Juli!
B 1 Geel, armoedig.
B 1 Kleur geelgroen.
B 2 Geel, beter dan B I .
B 2 Kleur groen, iets hooger dan B I .
B 3 Donkergroen.
B 3 Kleur donkergroen; hoogte bijna als B 2.
B 4 Geel, nog minder dan B 1.
B 4 Kleur geel, lage planten.
B 5 Kleur groen, gewas goed.
B 5 Kleur groen; hoogte als B 2.
20 Augustus werd met oogsten der tomaten begonnen, terwijl 21 October de laatste keer
geoogst werd. De totaal opbrengst was het hoogst bij B 5 (2.587 kg per plant). Doorspoelen
en flink mesten, zooals geadviseerd werd, gaf dus in de potten het beste resultaat! Daarna
volgde B 3 (2.084 kg per plant), vervolgens B 2 (1.540 kg per plant). B 1 en B 4 gaven een
slechte opbrengst, hier hadden de planten armoede geleden. In de practijk zouden deze planten
eens bijgemest zijn, evenals B 2, zoodat de groei en opbrengst dan natuurlijk beter geweest
zouden zijn.
Bij B 3 kwamen veel gescheurde en neusrotte tomaten voor (26 gescheurd + 21 neusrot
per 5 planten) en bij B 5 veel gescheurde (40 per 5 planten). B 5 gaf verreweg de meeste
goede A-tomaten (75), terwijl B 3 47 en B 2 54 A-tomaten gaf. (Bij B 2 kwamen slechts 9
gescheurde tomaten voor).
Grondonderzoek na afloop van de proef wees uit, dat B 3 een gloeirest had van 0.33 % ,
dus hoog. B 5 van 0 . 2 7 % , B 2 van 0 . 1 8 % , B 1 van 0 . 1 7 % en B 4 van 0 . 0 8 % .
I. CULTUURPROEVEN.
1. Het forceeren van asperges door middel van centrale Verwarming.
De opzet van deze proef werd reeds in het jaarverslag over 1941 pag. 37 beschreven. In
1941 was waarschijnlijk te lang met het oogsten doorgegaan. De meeste planten stierven af.
Alle planten werden toen verwijderd en door jonge planten vervangen. Door de langdurige
vorstperiode kon vrij laat met het forceeren begonnen worden. 5 Maart werden de ramen op
het warenhuis gelegd; waarna op 20 Maart de verwarming werd aangezet. Dagelijks werd van
10 uur v.m. tot 5 uur n.m., dus gedurende 7 uren, verwarmd.
Direct bij den aanvang van het verwarmen werden in de verschillende-bedden thermometers
geplaatst en dagelijks werd de temperatuur genoteerd. Bij vergelijking van de gemiddelde temperaturen in de bedden, verwarmd met ijzeren buizen tegenover die met eterniet buizen, bleken
de verschillen zoo gering te zijn, dat deze geheel binnen de waarnemingsfout lagen. Bij vergelijking van de temperaturen aan het begin en het eind van de pijpen bleek, dat er tusschen de
temperatuurafname van ijzeren en eterniet buizen geen practische verschillen bestonden.
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In tegenstelling inet het vorige jaar werd het warenhuis niet donker gemaakt. O p 31 Maart
werden de bedden met een laag turfmolm van 25 cm dikte bedekt.
2 April, dus 13 dagen nadat men met het verwarmen aanving, werden de eerste asperges
geoogst. O p 30 April werd het oogsten beëindigd. Bij het oogsten werden de stengels per bed
geteld en genoteerd. De gemiddelde opbrengst per bed met ijzeren buizen bedroeg 737 stengels
en met asbestbuizen 658 stengels.
Het aanzienlijke verschil in opbrengst tusschen de bedden met ijzeren en met eterniet
buizen kon niet het gevolg zijn van temperatuurverschillen. De stand van het gewas ter plaatse
en den grond kan mogelijk van invloed zijn geweest op deze opbrengst-verschillen.
Conclusie:
Uit de temperatuurwaarnemingen blijkt, dat er geen practisch betrouwbare verschillen
bestaan tusschen de warmte-transmissie van ijzeren en eternietverwarmingsbuizen.
De opbrengstverschillen van de bedden zijn niet'het gevolg van temperatuurverschillen
maar moeten aan andere factoren toegeschreven worden.
2. Champignonteelt.
In 1942 zijn wederom champignons geteeld in de kelders onder het gebouw. Voor de 4e
en 5e teelt (voor de 3 voorgaande teelten zie men het vorige jaarverslag) is mest van Duitsche
paarden gebruikt. W a n n e e r deze mest erg zwaar was d.w.z., bijna uitsluitend uit vijgen bestond,
is ze voor het fermenteeren gemengd met stroo.
De 4e teelt duurde van ongeveer half Mei tot begin November. De opbrengst was matig.
Over de opbrengst van de 5e teelt kan nog niets gezegd worden.
Bestrijding van Champignonparasieten.
Zooals bekend is, hebben champignons dikwijls van vliegjes, mijten enz. te lijden. Deze
beschadigers zijn moeilijk te bestrijden, wanneer de bedden eenmaal aangelegd zijn. Tijdens de
fermentatie heerscht er een hooge temperatuur in de mest; wanneer de temperatuur van de
omgeving en de buitenste laag mest nu zoo hoog gemaakt wordt, dat ook daar de beschadigers en hun eieren gedood worden, kan men de teelt tenminste beginnen met mest, waarin geen
ongedierte zit.
Om dit doel te bereiken, is een reeds bestaand schuurtje vakkundig geïsoleerd en van
gasverwarming voorzien. Bij de laatste omzetting wordt de mest in het schuurtje gebracht en
wanneer de temperatuur in de mest gestegen is, heeft de warmtebehandeling plaats. Hoewel er
hooge temperaturen bereikt zijn, is de verwarming nog niet ideaal; de luchtcirculatie is nog te
gering. N a de behandeling werden geen levende mijten, vliegjes enz. meer aangetroffen. Alle
eieren zullen echter niet gedood zijn, want na eenigen tijd kwamen er weer parasieten te voorschijn. In 1943 zullen er nog verbeteringen in het schuurtje aangebracht worden en we hopen
dan op betere resultaten.
3. Opbrengst drutvensoorten.
KasNo.

Lengte

Soort

I
III
IV
V
IX

11 roe, 3 voet
11 roe, 3 voet
8 roe
8 roe
10 roe, 3 voet

Gros Colman
Gros Maroc
Frankenthaler
Black Alicante
Golden Champion

Gem.
per kg

Totaal
bedrag
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

295.—
672.68
336.16
529.70
519.81

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

0.56
0.65
0.77
0.62
0.84

Totaal
gewicht

Per
str. roe

519
1036
436
858
621

46
91
54
107
60

kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg
kg

Per
m2
1-5 kg
3.0 kg
1.9 kg
3.8 kg
2.0 kg

4. KooIraH.
: • T'H^Î
In 1942 werden de proeven met koolrabi op groote schaal voortgezet. E r werd op verschillende data gezaaid en uitgeplant. Bovendien werd de koolrabi bij zeer uiteenloopende temperaturen gekweekt; b.v. als tusschenteelt in een komkommerkas of in een koud warenhuis.
T w e e variëteiten werden beproefd:
I. Dvorsky's Weisser Treib.
II. Roggli's Freiland.
Beide variëteiten maken bleekgroene knollen. De laatstgenoemde is uit Zwitserland geïmporteerd, groeit iets forscher en kan waarschijnlijk bij een iets lagere temperatuur gekweekt
worden.
I. Dvorsky's Weisser Treib.
O p 11 November 1941 werd gezaaid in den vollen grond van een stookkas: 1 ons zaad
per 55 m 2 , dat 19 November goed opkwam.
Per 100 gram zaad werden — 11750 planten verkregen. Gedurende den winter is de kas
vorstvrij gehouden. Telkens werden de grootste planten van dit zaad uitgeplukt en op
verschillende data, zonder verspeend te zijn, uitgeplant in de kassen.
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Uitgeplant werd:
a. O p 28 Januari 1942 in den vollen grond van een druivenkas als voorteek. De plantafstand was 20 bij 25 cm. Deze kas werd vorstvrij gestookt. Geoogst werd 10 April. De
opbrengst per m 2 was 18.7 stuks voor ƒ 1.22.
b. 2 Maart werd geplant in een komkommerkas als tusschenteelt van komkommers, die
aan touwtjes werden opgekweekt.
De plantafstand was 20 bij 20 cm. In deze kas heerschte steeds een zeer hooge temperatuur, 15—30° C. Deze koolrabi was in korten tijd voor c a . 9 9 % oogstbaar. De eerste oogst
was op 1 April en de laatste op 15 April. Gemiddeld over de geheele kas-oppervlakte gerekend
werden per m 2 9 stuks geoogst voor ƒ 0.59.
c. O p 17 Maart werd in een koud warenhuis uitgeplant tusschen de radijs, die op 4 Maart
was gezaaid. De plantafstand bedroeg 20 bij 20 cm. Deze combinatie is niet aan te bevelen.
De radijs kon geen oogstbaar product worden, omdat de koolrabi deze geheel overgroeide.
De koolrabi werd geoogst van 9 Mei tot 23 Mei. De gemiddelde opbrengst per m 2 was 21 stuks
voor ƒ 1.28.
d. 23 Maart werd uitgepoot in een druivenkas, die normaal gestookt werd. De plantafstand bedroeg 25 bij 25 cm. Deze koolrabi heeft eenigen hinder ondervonden van de druiven,
die reeds veel schaduw gaven. Dij den eersten oogst op 1 Mei waren de druiven in vollen
bloei. De laatste werden op 29 Mei geoogst. De opbrengst per m 2 was 11.5 stuks voor ƒ0.65.
O p het zaaibed werd tenslotte zoodanig uitgedund, dat er per m 2 ± 25 stuks overbleven.
Deze planten waren wat onregelmatig van grootte, waardoor de oogstperiode vrij lang werd
n.1. van 20 April tot 3 Juni.
Deze koolrabi was dus niet verpoot.
De gemiddelde opbrengst per m 2 was 25 stuks voor ƒ1.11.
V a n dezelfde variëteit werd op 23 Maart weer gezaaid in den vollen grond van een koud
warenhuis, 100 gram zaad op 56 m 2 .
4 April kwamen de plantjes zeer regelmatig op. Uit 100 gram zaad werden 13000 pootbare
planten verkregen. E r werd niet verspeend. 2 Mei werden de planten uitgepoot in een koud
warenhuis, als onderteelt van jonge perziken- en pruimenboompjes. De plantafstand bedroeg
20 bij 25 cm. Deze koolrabi groeide zeer snel. O p 3 Juni werd voor het eerst geoogst. De
laatste oogstdatum was 19 Juni. Per m 2 werden gemiddeld 15 stuks geoogst voor ƒ0.43.
II. Roggli's Freiland.
O p 19 Februari werd gezaaid in den vollen grond van een druivenkas, die vorstvrij
gestookt werd. Uit 100 gram zaad, gezaaid op 140 m 2 , werden ± 14300 planten verkregen.
26 Februari kwamen de plantjes regelmatig op. Toen de planten pootbaar waren, werden ze
gedund, zoodat er naar schatting ± 25 stuks per m 2 overbleven.
Deze planten gaven op het zaaibed, zonder verpoten, een goed oogstbaar product. De
eerste oogst was 20 Mei en de laatste op 5 Juni. Per m 2 werden gemiddeld 20 stuks geoogst
voor ƒ0.82.
De uitgedunde planten werden op 13 April voor een deel uitgepoot in een koud warenhuis
in combinatie met tomaten.
In de breede z.g. plukpaden werd één rij gepoot. De plantafstand op de rij was 15 Cm.
Per m 2 kwamen ± 4 planten te staan.
Deze koolrabi was bestemd voor de luchtdrainageproef, die in dit warenhuis uitgevoerd
werd, (zie pag. 20).
Geoogst werd op twee data n.1. 22 en 29 Mei. De gemiddelde opbrengst per m 2 was 3.5
stuks voor ƒ0.16.
Een klein gedeelte van de uitgedunde planten werd op 29 April buiten uitgepoot in
combinatie met stamprinsesseboonen.
De plantafstand op de rij was 20 cm. Deze koolrabi werd ernstig aangetast door de larven
van de koolvlieg. O p 17 Juli kon hiervan nog een gedeelte geoogst worden.
Beide variëteiten zijn heel goed te gebruiken voor de teelt onder glas. Uit 100 gram goed
zaad kan men 11000 tot 14000 pootbare planten krijgen bij zaaiïng in den vollen grond van
een kas.
De koolrabi kan met succes als voor- en tusschenteelt gebruikt worden bij verschillende
hoofdteelten. Ook bij hooge temperatuur b.v. in een komkommerkas verloopt de teelt naar
wensch en kan vrij spoedig geoogst worden.
5. Soyaboonen.
In 1942 werden op den Proeftuin de nieuwe variëteiten van Dr. Ossewaarde uit W a g e ningen (zie jaarverslag 1941 pag. 41) op ruimer schaal met elkaar vergeleken. Om den grond
productiever te maken, werden de soyaboonen geteeld in combinatie met pootuien.
De regelafstand van de soyaboonen bedroeg 50 cm, waartusschen 1 regel uien kwam.
O p 12 Mei werden de boonen in den vollen grond gezaaid. Telkens werden 2 boontjes
bij elkaar gelegd. De afstand op den regel bedroeg 30 cm. Per m 2 kwamen ± 6 pollen van
2 planten.
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23 Mei kwamen de plantjes regelmatig op. De groei ging eerst heel langzaam. Begin Juli
groeiden ze hard door, ze leverden een flink gewas. October werden de planten opgetrokken
en in de kas gedroogd. De opbrengst van de verschillende variëteiten per m 2 was als volgt:
1. Aosakigake
30 g
5. W e k a
87 g
2. O. Yachi
78 g
6. Yoshioska chinrin
60 g
3. Alanitobà Brown
13 g
7. W e k a (Proeftuin)
75 g
4. Kusakake
33 g
De variëteit W e k a van Dr. Ossewaarde gaf de hoogste opbrengst.
6. Proeven met watercultures.
Behalve proeven, die ten doel hadden de oorzaken van vergeling (zie aldaar) en chlorose
nader te leeren kennen, werd ook nog een proef in 25 betonnen putten in het 3de warenhuis
genomen. Hierbij werd de vulling met sintels en met kiezel vergeleken. In verband met de
moeilijkheden aan de waterverversching van dergelijke groote putten verbonden, werd bij een
aantal putten een betonnen vloer aangebracht op zoodanige hoogte, dat de hoeveelheid water
per put teruggebracht werd van ± 50 op 12 liter. Het beton werd afgedekt met een laag
asfaltlak, hetwelk waarschijnlijk vooral in het begin den groei van de tomaatplanten in deze
putten ongunstig beïnvloed heeft. Bij de putten gevuld met kiezel werd ook een dubbel geconcentreerde voedingsoplossing gebruikt.'
Daarnaast stond een dergelijke serie putten, waarbij echter de kali uit de voedingsr
oplossing werd weggelaten. Ook waren er putten (echter alleen gevuld met kiezel), die geen
.magnesium of fosfor ontvingen. De tomaatplanten werden 13 Juni geplant.
Resultaten:
Merkwaardig is, dat juist alle series met een 'volledige voedingsoplossing, verreweg de
laagste opbrengst vertoonden. Het schijnt, dat de gebruikte oplossing een ungünstigen invloed op
de wortelfunctie heeft uitgeoefend.
Einde Juli traden reeds fosforgebrek-symptomen op: dorre, bruine vlekken op de onderste
bladeren en de kelkslippen. Half Augustus traden magnesiumgebrek-symptomen op (typische
vergeling). Pas tegen het einde van den groei kwamen in enkele putten zwakke kaligebreksymptomen voor. Bij gebruik van de dubbel geconcentreerde voedingsoplossing waren de
gebrek-symptomen het duidelijkst.
7. . Proeven genomen in samenwerking met T.N.O.
In samenwerking met de Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
(T.N.O.) werden de in 1941 opgezette proeven in 1942 voortgezet.
a. Bodemdoorluchtingsproeven.
Deze proeven, die in 1941 met tomaten werden genomen, werden dit jaar met spinazie,
koolrabi en tomaten voortgezet. Deze proeven werden genomen in warenhuis IV. Het proefveld bestond uit 20 vakken. Aan weerskanten van de goot, die in het midden van het warenhuis loopt, bevonden zich afwisselend doorluchte- en niet doorluchte vakken. De drainbuizen,
waardoor de lucht stroomde, lagen 30 cm diep. De rand van het warenhuis werd uitgeschakeld
(lichtkwestie) en ook de strook aan weerszijden van de goot (vochtkwestie). Tevens werd
begin December 1941 nog gezwavelkoolstoft om geen last te hebben van aaltjes.
O p 17 December 1941 werd spinazie gezaaid. Bij den oogst op 2 April werd van de doorluchte vakken 487 kg en van de niet-doorluchte vakken 411 kg spinazie geoogst. Een verschil
ten gunste van de doorluchte vakken dus van 1 8 . 5 % .
Bodemdoorluchting had dus bij dit gewas onder onze omstandigheden een gunstig effect
op den groei.
Daarna werden op 9 April tomaten, variëteit Potentaat, gepoot en op 13 April werd :n
elk plukpad een rij koolrabi, variëteit Roggli's Freiland, gepoot.
O p 22 en 29 Mei werd deze koolrabi geoogst. Z e werd per vak gesorteerd, geteld en
gewogen.
V a n de doorluchte vakken werden 1461 knollen, wegende 253 kg geoogst, van de nietdoorluchte vakken 1484 knollen, wegende 255 kg.
Bodemdoorluchting had dus practisch geen invloed op den groei en op de knolvorming bij
koolrabi.
Met den oogst van de tomaten werd op 7 Juli begonnen. Rij voor rij werd geoogst. Er
waren 40 geaëreerde en 40 niet-geaëreerde rijen, elk van 30 planten. De tomaten werden
geteld en gewogen en een paar maal ook nog gesorteerd. O p 21 October werden de planten
kaal geplukt.
Van de doorluchte rijen werd 5130 kg en van de niet-doorluchte rijen 5063 kg geplukt.
Bij de tomaat had bodemdoorluchting dus evenmin resultaat op de opbrengst of op de
grootte van de vrucht.
Na den tomatenoogst werd de grond wat gelijk gemaakt, doch verder niet bewerkt, om het
effect van de kunstmatige doorluchting zoo groot mogelijk te doen zijn.
Daarna werd op 16 November koolrabi, variëteit Dvorsky's weiszer Treib, gepoot. De
proef zal in 1943 voortgezet worden.
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Het is de bedoeling om in 1943 ook grondmonsters bij verschillende tuinders te nemen om
daarin de hoeveelheid nitrificeerende bacteriën te bepalen, en zoo na te gaan hoe het met de
hoeveelheid zuurstof in den grond staat.
b. Ventilatieproeven.
In 1942 werden deze proeven voortgezet met de bedoeling na te gaan hoeveel lucht door
reten en kieren der verschillende typen kassen en warenhuizen stroomt en hoeveel warmte
daardoor verloren gaat.
Door middel van een ventilator werd lucht in een kas of warenhuis geblazen en de overdruk die hierdoor ontstond, gemeten. Het bleek dat de druivenkas I, met ijzeren onderbouw,
drie-maal zoo dicht was als warenhuis II. Bij de firma van Spronsen en Stein te Loosduinen
werd ook een komkommerkas gemeten. Het bleek dat deze nog weer 14-maal zoo dicht was als
druivenkas I.
c. Proeven met gewolmaniseerde eenruiters.
Daar te veel fluor bij kinderen een uiterst schadelijke invloed heeft op het gebit en de
mogelijkheid bestond, dat door groenten te consumeeren, die onder gewolmaniseerd hout
gegroeid zijn, fluor kon worden opgenomen, was het noodig na te gaan in hoeverre hier gevaar
bestond.
Met het regen-, sproei- en condenswater kunnen uitloogingsproducten in den bodem
komen, waarvan een gedeelte door de plant wordt opgenomen. De critieke hoeveelheid zou
liggen bij ongeveer 1 mg fluor per dag.
W e hadden 20 gewolmaniseerde en 20 onbehandelde eenruiters. Het eerste zaaisel spinazie
onder deze ramen ging door de vorst verloren.
Op 20 Maart werd opnieuw spinazie gezaaid. O p 20 April werd ze geoogst.
Onder de behandelde en de niet-behandelde lijsten werden plantjes met den wortel uit
den grond getrokken, om te zien of de groei eventueel gestimuleerd of vertraagd zou worden
door de uitloogingsproducten. De hoeveelheid organische stof bleek in het eerste geval ruim
8 % grooter te zijn, dus dit wijst in geen geval op groeivertraging.
Verder werd de spinazie als volgt geoogst:
a. De spinazie, die groeide onder de lange zijden der eenruiters.
b. De spinazie, die groeide onder het midden van elke eenruiter, in een vierkant van 40 X 40 cm.
c. De spinazie, die groeide binnen een strook van 15 cm breedte langs de badding.
d. De rest van de spinazie.
O p het Instituut voor Volksgezondheid te Utrecht werd het fluor-gehalte van de spinazie
bepaald.
Het fluor-gehalte bleek in het Wolman-gedeelte gemiddeld 1.47 en in het Controle-gedeelte
gemiddeld 0.93 mg per kg versehe spinazie te zijn. Langs de badding waren de cijfers iets
hooger, resp. 1.5 en 1.2 mg per kg. De oogst uit het Wolman-gedeelte was practisch gelijk aan
die in het Controle-gedeelte.
O p 23 April werd postelein gezaaid, die op 22 Mei werd geoogst. Hier was de oogst in de
Wolman-bakken iets hooger dan in de Controle-bakken, nl. 68 kg tegen 63 kg. Het fluorgehalte bleek gemiddeld resp. 1.08 en 0.88 mg per kg versehe postelein te zijn.
Op 13 Juli werd koolrabi, variëteit Dvorsky's weiszer Treib, gezaaid. O p 8 September
werd een gedeelte geoogst. In het Wolman-gedeelte werden 270 knollen geoogst, wegende
44 kg, in het Controle-gedeelte 247 knollen, wegende 39 kg. De fluor-gehalten zijn nog niet
bekend.
Het resultaat van al deze proeven is, dat de uitloogingsproducten van de gewolmaniseerde
lijsten de opbrengsten der gewassen, die er onder geteeld worden, niet nadeelig beïnvloeden en
dat de consumptie van deze groenten waarschijnlijk niet schadelijk is voor de gezondheid
van den mensch. De proef wordt echter nog voortgezet.
d. Proef met verschillende glassoorten.
In dit jaar werden door T.N.O. uit diverse streken uit ons land glasmonsters van eenruiters verzameld om na te gaan, hoe het stond met de kwaliteit van het glas in verband met de
doorlaatbaarheid van licht en warmte.
De resultaten van deze, op initiatief van T.N.O. genomen proeven, kunnen als volgt kort
worden weergegeven.
1. Hoewel de kwaliteit van het glas gemiddeld genomen bevredigend was, werden naast
goede ruiten ook zeer slechte aangetroffen.
Het moet daarom aanbevolen worden om bij aanschaffing van nieuw glas goed acht te
geven op het doorlatingsvermogen van het glas. Om dit doorlatingsvermogen te kunnen contrôleeren, is aan de Tuinbouwconsulenten een „verliesmeter" verstrekt, met behulp waarvan•
de kwaliteit van het glas beoordeeld kan worden.
2. In het algemeen genomen geeft de vervuiling van de glasruiten geen aanleiding tot een
aanmerkelijk lichtverlies.
Er komen evenwel gevallen voor van abnormaal sterke vervuiling, waardoor lichtverliezen
van 3 0 % en meer veroorzaakt worden.
Gebleken is ook, dat het door het vuil-aanslag veroorzaakte lichtverlies des te grooter is,
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naarmate de zon lager staat. Het is dus ook uit dien hoofde geboden in het voor- en najaar
de ruiten goed schoon te houden. In aansluiting op dit glasonderzoek is thans een proef aangezet, ter beoordeeling van den invloed van de kwal,iteit van het glas op den groei der gewassen.
De proef werd als volgt ingericht:
Er werden 6 groepen gemaakt, elk met een ander doorlatingsvermogen. Het doorlatingsvermogen van de beste en de slechtste ruiten verschilde 1 0 % .
V a n ruitjes van 40 X 40 cm werden chassies gemaakt. Met deze ramen werd een enkele
bakkenrij aangelegd. Behalve die 6 ramen werd ook nog één raam met opalineglas-ruitjes met
slechts 55% lichtdoorlating in de proef betrokken en één bestaande uit ruitjes van glas, dat op
den Proeftuin gebruikt wordt. In December 1942 werd onder deze ramen sla gepoot. Nagegaan
zal worden of de sla onder de ruitjes met een groot doorlatingsvermogen merkbaar harder
groeit dan onder de ruitjes met een klein doorlatingsvermogen.
i
J. P R O E V E N M E T PAPIERTOOW. (TE GEBRUIKEN ALS T O M A T E N T O U W ) .
In 1942 werden 7 touwsoorten vergeleken n.1.:
No. 1 Mähfla-garen.
No. 2 1 drs. papier-oogstgaren.
No. 3 2 drs. papier-oogstgaren.
No. 4 1 drs. papier-dorschgaren (mach. gepoetst en gepolijst).
No. 5 2 drs. papier-dorschgaren (mach. gepoetst en gepolijst).
No. 6 3 drs. papier-dorschgaren (mach. gepoetst en gepolijst).
No. 7 Vlaswilgenbastvezeltouw.
De No's l/m 6 ontvingen wij van de N.V. Vereenigde Touwfabrieken te Maassluis. De
No's 1, 2 en 3 via het Rijks Textielbureau te Arnhem. No. 7 ontvingen wij via T . N . O . en
was afkomstig van de N.V. J. A. Raymakers en Co's Textielfabrieken te Helmond.
O p 8 Mei werden in een koud warenhuis met elk van bovengenoemde touwsoorten ± 80
tomaatplanten aangebonden. De overige planten in het warenhuis werden met gewoon vezeltouw aangebonden. De tomaten groeiden heel goed en leverden een bijzonder hooge opbrengst;
gemiddeld 4.5 kg per plant. Begin Juni werd opgemerkt, dat No. 7, het vlaswilgenbast-vezeltouw,
heel sterk rekte. Gedurende de teelt moest dit touw een paar maal opgehaald worden, omdat
de vruchten van de onderste tros op den grond kwamen te rusten.
Eind Juni, toen met oogsten begonnen werd, kwam het dagelijks voor, dat het gewone vezeltouw brak door den zwaren last die het te dragen had.
De verschillende touwsoorten No. 1 t/m 7 bleken heel sterk te zijn.
T o t het einde van de proef (eind October) is hiervan geen enkel touw gebroken. Bij
controle op 30 October waren alle touwsoorten nog zoo sterk, dat ze met de hand onmogelijk
stuk getrokken konden worden.
Conclusie:
Uit deze proef is komen vast te staan, dat onder de omstandigheden zooals die in het
warenhuis hebben geheerscht, alle papiertouwsoorten, de No's 1 t/m 6, voor de teelt van koude
tomaten zeer goed te gebruiken zijn.
In vergelijking met het gewone vezeltouw maakte het papiertouw een gunstigen indruk.
Ook No. 7, het vlaswilgenbastvezeltouw, bleek sterk genoeg te zijn, maar is o.i. niet aan
te bevelen omdat het te veel rekt.
K. P R O E V E N M E T GROEISTOFFEN.
1. Groeistoffen bij het stekken van druiven.
T e r beoordeeling van den invloed van groeistoffen bij het stekken van de druif werd in het
voorjaar een proef gedaan met ß-indolyl-azijnzuur.
Oogstekproef.
Hiertoe werd gebruikt snoeihout van Black Alicante, Frankenthaler en Gros Colman.
O p 25 Maart 1942 werden de stekjes van gelijke lengte, ± 3 cm, lang geknipt en de proef
aangezet. Iedere serie bestond uit ongeveer 25 stekjes. De groeistof was beschikbaar gesteld
door de Amsterdamsche Chininefabriek. De gebruikte concentraties waren 0.05 % ; 0.01 %;
0 . 0 0 2 % en 0.0004%. De stekjes werden in de groeistof-oplossing gedompeld en daarin 20
uren gehouden. Een controle werd dezelfden tijd in water gehouden. Alle serie's werden vergeleken met de practijkwijze van stekken, n.1. stekjes snijden, in water bewaren gedurende ±
1 uur en daarna stekken.
V a n de stekken werden na enkele weken bepaald: het aantal wortels, de lengte der wortels, de scheutlengte en de gewichtstoename.
D e meeste wortel-ontwikkeling, d.w.z. het hoogst aantal wortels, en grootste wortellengte
werd veroorzaakt door 0.05 % concentratie. De knop en waarschijnlijk ook andere weefsels zijn
echter bij deze concentratie vernietigd. Ook 0.01 % groeistof werkt nog verwoestend. Een
concentratie van 0.002 % werkt nog stimuleerend op de wortel-ontwikkeling, het aantal wortels
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is iets grooter dan bij de waterbehandeling, de totale wortellengte is bij twee van de drie
variëteiten grooter en er is geen beschadiging aan den knop.
De geringste concentratie, 0.0004% heeft behalve dat het aantal wortels iets gestegen is,
vergeleken met de controles, verder geen opmerkelijken invloed op de wortel-ontwikkeling of
scheut-ontwikkeling gehad.
De op practijkwijze gestekte stekken hadden nog een behoorlijk slagingspercentage. Echter
zoowel bij de wortellengte als bij het aantal wortels was deze serie minder dan de met de
geringste concentratie behandelde stekken.
Effect van groeistof-behandeling was dus wel waarneembaar, maar kon door de schade
aan den knop niet voldoende tot zijn recht komen.
Houtstekproef.
V a n hetzelfde snoeihout van dezelfde variëteit als de oogsrekken werden houtstekken
gesneden. De lengte van deze stekken bedroeg 28 tot 30 cm en omvatte altijd twee internodiën.
Wederom waren er dezelfde series van 25, de gebruikte concentraties waren dezelfde als bij
de oogstek. De stekken werden met hun basis ± 6 cm d,iep in de oplossingen gestoken en
bleven daarin ± 20 uren staan.
N a een aantal weken werden dezelfde waarnemingen gedaan als bij de oogstek.
De hoogst gebruikte concentratie heeft een duidelijk stimuleerenden invloed op de wortelontwikkeling.
Het aantal wortels, de totale wortellengte en de gemiddelde lengte van den wortel worden
grooter bij deze concentratie, bij Gros Colman is de werking het sterkst.
De gemiddelde scheutlengte ,is bij de hoogste concentratie aanmerkelijk kleiner.
Een lagere concentratie, n.1. 0.01 %, geeft bij Frankenthaler en Gros Colman langere
scheuten, en bij Gros Colman een vermeerdering van de wortel-ontwikkeling, zoowel wat
betreft aantal wortels als de totale wortellengte en de gemiddelde lengte van den wortel. W e
kunnen 0.01 % groeistof als de best gebruikte concentratie voor Gros Colman beschouwen.
Voor de Frankenthaler zal deze hoogstwaarschijnlijk tusschen 0.01 % en 0.05 % liggen,
0 . 0 5 % geeft reductie van scheut-ontwikkeling en 0 . 0 1 % reductie van de wortel-ontwikkeßng.
De groeistof schijnt overigens bij de Frankenthaler niet zoo intens te werken als bij de Gros
Colman.
Bij Black Alicante is 0.05 % de beste concentratie voor de wortel-ontwikkeling, de scheutontwikkeling was zoo onregelmatig, dat we hierover geen oordeel durven vellen.
Resultaat:
In het algemeen stekt de druif gemakkelijk, zooals ook uit de resultaten van de op
practijkwijze gestekte stekken en de controles met water volgde. De groeistof heeft echter
een vermeerderd aantal en vermeerderde lengte der wortels tot gevolg.
Maken we de concentratie nog sterker, dan neemt de wortellengte en ook het1 aantal
wortels nog meer toe, maar de scheut wordt beschadigd.
Onderdompeling in de groeistofbehandeling is voor oogstek niet de geschikte wijze van
toepassing, heel spoedig wordt de knop verrtfeld.
Bij de houtstek is de groeistofbehandeling gemakkelijker toe te passen, het effect op de
wortel-ontwikkeling is heel duidelijk en een scheutbeschadiging treedt pas veel later op.
2. Bespuitingen met groeistoffen ter voorkoming van late val bij perziken.
De perziken hebben over het algemeen geen hinder van val, en zeker niet van de late val.
Uitgezonderd echter enkele variëteiten met oranjekleurig vruchtvleesch die een vrij sterke late
val vertoonen, waarbij dus kort voor den pluk een aantal groote, bijna volwassen vruchten
verloren gaat. Het is één der oorzaken, waarom de Oranjeperzik uit het sortiment gaat
verdwijnen.
Dit jaar zijn enkele bespuitingen met groeistoffen ter voorkoming van deze val uitgevoerd.
De proeven betroffen boomen op bedrijven van enkele tuinders.
Proef I. Drie groote leiboomen in een kas waren uitgekozen, twee er van werden bespoten
met een concentratie van 0.01 gram a-naphtylazijnzuur per liter water, de derde werd als
controle beschouwd. De bespuiting had plaats met een rugpulverisateur met een inhoud van
15 liter, welke hoeveelheid geheel op den boom verspoten werd. Bij de bespuiting werd vooral
de steelholte goed geraakt. De bespuitingen hadden plaats op 21 Juli, 28 Juli en 4 Augustus.
De pluk vond plaats op 18, 19, 22, 25 en 29 Augustus.

% Val van totaal aantal vruchten

. . .

Boom 1
Groeistof

Boom 2
Groeistof

Boom 3
Controle

426
32
7.4

576
43
5.6

510
92
15.3

Het aantal gevallen vruchten vermindert door een bespuiting ongeveer met de helft.
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Proef II. Eenigszins te laat in het seizoen werd pas mededeeling gedaan van den val
van een andere variëteit, n-1. Barré. Het aantal boomen was wederom drie, de methode der
bespuiting is dezelfde als van proef I. E r kon slechts eenmaal gespoten worden, o.i. iets te
laat, n.1. op 21 Augustus. De pluk vond plaats op 24 Augustus, 28 Augustus en 5 September.

Aantal vruchten geplukt . . .
Aantal vruchten gevallen . . .
% Val van totaal aantal vruchten

Boom 1
Groeistof

Boom 2
Groeistof

Boom 3
Controle

320
50
13.0

363

288
94
25.0

19.0

Ook in dit geval is dus het percentage val voor de met groeistof bespoten boomen lager
dan voor de contröle-boomen. Hier trad echter kort na de bespuiting met groeistof een geringe
bladval op, welke voor zoover we tot nu toe kunnen beoordeelen niet schadelijk is geweest.
3. Behandeling met groeistof ter bevordering van parthenocarpie.
Tomaat. Wanneer tomatenbloemen onvoldoende vrucht gezet hebben, door welke oorzaken dan ook, dan groeien deze nog wel uit, n.1. tot kleine vrachtjes, z.g. knoopen.
Het zijn echter minderwaardige, noodrijpe vruchtjes.
Getracht is nu deze vruchtjes door middel van groeistoffen in kwaliteit te verbeteren en
tevens daardoor pitlooze tomaten te verkrijgen.
De trossen van 4 planten werden voor een oriënteerende proef gebruikt. Alvorens de
groeistof kon worden aangebracht, werden de bloemen gecastreerd, de stijl gewond. Daarna
werd op de wond de groeistof, in dit geval «-naphtyl-azijnzuur, gebracht. De groeistof schijnt
invloed te hebben, de diameter van de behandelde vrucht was grooter dan bij de controles.
Z o o was de gemiddelde diameter van de vruchten van een behandelde tros 42.2 mm;
van een controle-tros 26.8 mm en van een normaal bestoven tros 47.4 mm.
Meer uitgebreide proeven echter zullen één en ander duidelijker moeten bewijzen, alvorens
tot een vaststaande conclusie te kunnen overgaan.
Druif. Proeven met «-naphtyl-azijnzuur bij de Golden Champion hadden geen resultaat.
De bedoeling was de reeds aanwezige parthenocarpie te induceeren. De vaak voorkomende
pitlooze parthenocarpe bessen, die ontstaan wanneer er geen bestuiving mogelijk is, moeten
zich theoretisch tot normaal ontwikkelde bessen kunnen ontwikkelen wanneer er een groeistofbehandeling plaats heeft.
Pruim. Tenslotte zijn bij Golden Japan nog enkele bespuitingen tijdens den bloei toegepast,
echter zonder eenig resultaat.
L. KENMERKEN V O O R BEPALING V A N PERZIKVARIËTEITEN.
Het resultaat van de onderzoekingen van het afgeloopen jaar is geweest, dat voor talrijke
bekende variëteiten veel kenmerken beschreven zijn, maar nog geen determinatietabel opgesteld
kan worden. De kenmerken zijn nog niet onder alle omstandigheden bekend, voor sommige
weten we niet of deze op erfelijke verschillen berusten.
In de toekomst hopen we de resultaten van deze onderzoekingen en van verdere onderzoekingen meer uitgebreid te bespreken, mogelijkerwijs meer in een ,,publicatie"-vorm.
Voor ons jaarverslag moeten we volstaan met een korte bespreking van slechts enkele
punten.
De bloem heeft verschillende eigenschappen, die haar geschikt maken voor een onderscheiding van variëteiten. T e gebruiken zijn de vorm van de bloem en de lengte van het
kroonblad.
De groepen-indeeling is gedeeltelijk kunstmatig. W e onderscheiden nu roosvormige en
klokvormige, waarna dan de roosvormige in drie en de klokvormige in twee groepen is te
splitsen.
Voorbeelden van zeer groot roosvormig zijn Glory Lyonnaise, Vroege Montagne, Natal
Nancy en Sea Eagle.
Voorbeelden van kleine klokvormige bloemen zijn Baltet, Tard, de Brunelle en Vilmorin.
De kleur van den inwendigen kelk gaat in sommige gevallen samen met de kleur van het
vruchtvleesch. Zoo bezitten Oranje-perziken naast een oranje kelk, oranjekleurig vruchtvleesch.
Bij sommige variëteiten bezitten de stamper en de meeldraden typische eigenschappen, zoo
is de stijl bij J. H. Hale, Oranje-perzik en nog enkele andere variëteiten zooveel langer dan de
meeldraden, dat zij duidelijk buiten de bloemen steekt.
De bloem van Natal Nancy heeft daarentegen een korten stijl, terwijl de meeldraden
typisch gespreid staan.
Voor het stuifmeel zie het geschrevene op blz. 27 van dit verslag.
De metingen van de loofbladeren gaven in 1941 slechts aanwijzingen, in 1942 waren er
meer bewijzen te vinden, dat er uitersten bestonden voor de lengte, breedte van het blad en
hun quotient.
24

Niet altijd zijn de grenzen scherp, niet alle herkomsten van de variëteiten hebben een
zelfde orde van grootte, zelfs zijn er verschillende malen zeer groote afwijkingen. De groote
middengroep is moeilijk met de lengte en breedte te bepalen. De uitersten vallen het meeste op.
Lange bladeren hebben bijv. Oranje, Glory Lyonnaise, Amsden.
Breede bladeren hebben bijv. Baltet, Oranje en Bon Ouvrier.
Korte bladeren zijn daarentegen kenmerkend voor Baltet, Peregrine en Vroege Montagne.
Smalle bladeren bezitten Engelsche Zwolsche en Peregrine.
De variëteit Baltet heeft het kleinste quotient van de lengte en breedte van het blad.
Engelsche Zwolsche, Amsden, Glory Lyonnaise, e.a„ zijn variëteiten met hooge quotiënten.
De metingen van de tandjes van de bladeren blijken na een uitvoerige bestudeering van
minder beteekenis. De lengte van den tand is de eenige betrouwbare afmeting die te gebruiken is.
De bladklieren kunnen bij verschillende variëteiten op verschillende wijzen voorkomen, n.1.:
1. groote niervormige, 2. overgangstype, 3. groote ronde, 4. kleine ronde en 5. zonder klieren.
De groepen 2, 3 en 4 zijn het moeilijkst uit elkaar te houden.
Waarschijnlijk wordt 3 door omstandigheden veroorzaakt. Groep 2 komt slechts bij een
enkele herkomst voor.
Aan het winterhout is tot nu toe weinig waardevols als kenmerk naar voren gekomen. Een
bepaalde verdeeling van nodale knoprangschikkingen langs de takjes als variëteitskenmerk is
nog niet opgemerkt.
De indruk van de kleur van het éénjarige hout is, dat sommige variëteiten meer bruin,
andere meer paars getint hout bezitten.
Voor de vrucht viel naast den tijd van rijpheid ook de kleur en vorm op. Door de
omstandigheden zijn deze grootheden echter zeer moeilijk bij de verschillende herkomsten te
bepalen en te vergelijken. Ditzelfde geldt voor de bepaling van de rijpheid.
Verdere onderzoekingen en vooral nauwkeurige vergelijkingen kunnen de onderlinge verschillen scherper doen uitkomen.
Het was opmerkelijk, dat de vroege variëteiten hun pit vast aan het vruchtvleesch hadden,
terwijl de midden-vroege en late variëteiten een losse pit hadden.
De pit vertoont typische kenmerken, vooral de kleur, de grootte en de punt bezitten eigenschappen die sterk op den voorgrond treden.
M. ONDERSTAMMENPROEF.
In September 1939 werd besloten een onderstammenproef voor perzik en pruim in warenhuis II op te zetten.
Tevens was de bedoeling in combinatie een paar bessenvariëteiten ter oriëntatie hierbij
op te nemen.
Daar echter geen van de door ons aangeschreven boomkweekers de door ons gevraagde
combinaties konden leveren, zijn we er in 1940 toe overgegaan deze zelf d.m.v. oculatie te maken.
T o t onze beschikking stonden als perzikenvariëteiten Amsden, Peregrine, Montagne en Sea
Eagle, en als pruimenvariëteiten Early Laxton, Golden Japan, Utility en June Blood.
Als onderstam voor den perzik stond beschikbaar:
Gele kroosjespruim, Blauwe kroosjespruim, St. Julien C, Brompton en voor den pruim de
onderstammen Varkenspruim, Myrabolan B, Common Mussel en Brompton.
Zoowel de herkomst van den perzik en pruim als van de onderstammen is bekend.
Uitgezonderd de Brompton, bedroeg zoowel bij den perzik als bij den pruim het aantal
oculaties met de verschillende onderstammen altijd 100 of meer exemplaren.
Percentage geslaagden:
Perzik.
Pruim.
op Gele kroosjespruim
35%
op Varkenspruim
24%
op St. Julien C
62%
op Myrabolan B
61 %
op Blauwe kroosjespruim
52%
op Brompton
44%
op Brompton
53%
op Common Mussel
58%
Eigenaardig dus, dat zoowel de veel gebruikte Gele kroosjespruim bij den perzik als de
Varkenspruim bij den pruim het laagste percentage geslaagden hadden.
O p 20 December 1941 werden de boompjes in het warenhuis gepoot. De proef betreft
vier perceelen in dat warenhuis, waarvan twee met perziken en twee met pruimen. In ieder
perceel zijn de vier variëteiten vier maal aanwezig, eveneens de onderstammen, waardoor 16
combinaties aanwezig zijn. De rand-perceelen doen niet met de proef mee, zijn beplant met
perziken, pruimen en bessen. Tusschen de pruimen en perziken zijn de bessen-variëteiten Fay's
Prolific, Laxton No. 1 en Perfection Laxton aangezet.
De boompjes zijn geheel teruggesnoeid. De groei was in den loop van het jaar uitstekend.
N. SELECTIEPROEVEN.
Druiven.
In kas II stonden in 1942 verschillende druivenvariëteiten, die gekweekt waren van
oogstek of van zaailing.
E r stonden naast verschillende kruisingsproducten van Golden Champion en Black Alicante,
1.
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zaailingen van Emile Royal, van Red Muscat en van Roem van het Westland, alle in 1939
gezaaid, ook nog de volgende variëteiten, die van oogstek, in de jaren 1939 en 1940 gelegd,
gekweekt waren: Zuid Fransche Witte, Zuid Fransche Blauwe, Zuid Frankrijk, Tsjausch
en Dimjat.
Op 6 Mei trad de eerste bloei in. O p 2 Juni werden de eerste trossen gekrent en een
maand later trad de eerste kleur op.
Slechts aan enkele boomen zaten enkele trossen.
In Augustus werden aan de diverse boomen waarnemingen gedaan. Beschreven werden:
de groeikracht van den boom, de bladvorm, de vruchtbaarheid, de grootte van den tros, de vorm
van den tros en hoe de tros geschouderd was, de samenhang van de bes met den steel, de
grootte, vorm en kleur van de bes, de rijptijd, de schil, het aantal pitten per bes. Verder werd
van eiken boom, die trossen droeg, het suiker- en zuurgehalte van de bessen bepaald. Ook
werd nagegaan of reeds lamsteligheid optrad.
Alleen de boomen, waarbij deze waarnemingen het gunstigst waren, bleven staan en
leverden enthout, waarmee de diverse boomen, die geen of minder goede eigenschappen hadden,
afgeënt werden.
De Gros Colman, die in kas I had gestaan, werd afgezaagd en deze onderstammen worden
nu afgeënt met de geselecteerde variëteiten uit kas II.
In kas I wordt geënt met enthout van 4 zaailingen van GoldenChampion X Black Alicante
uit kas II, waarvan de eerste groote witte druiven, die vrij zuur waren, de tweede vrij groote,
witte, erg zoete druiven, de derde groote paarsroode lekker zoete druiven en de vierde grooite
blauw-roode zuurzoete druiven leverde.
In kas II blijven verschillende zaailingen van Golden Champion X Black Alicante, die
goede eigenschappen bezitten, staan. De zaailingen van Emile Royal met vrij kleine, blauwe,
frisch zoete bessen blijven ook staan. De zaailingen van Red Muscat met lange groenroode zoete
druiven worden ook gehandhaafd. De zaailing van Roem van het Westland met lange, smalle
trossen met zeer kleine, langwerpige, witte, zure druiven wordt afgeënt.
De Zuid Fransche W i t t e en Zuid Frankrijk werden ook afgeënt, daar de vorm van de
trossen slecht was, terwijl de bessen meestal klein, hard en erg zuur waren. De Zuid Fransche
Blauwe werd gehandhaafd. De trosvorm was hier wel niet zoo mooi, maar de bessen waren
lekker zoet. Tsjausch blijft ook staan. Deze variëteit heeft lange smalle trossen. De bes is
langwerpig tot rond, wit, terwijl de smaak flauwzoet is. Dimjat wordt ook niet afgeënt. De
tros is lang en smal. De bessen zijn rond en wit, terwijl de smaak flauw is.
2. Koolrabi (zaadteelt).
In het jaarverslag over 1941 pag. 40 werd vermeld, dat 400 mooie koolrabi-planten uitgezocht waren om daarvan zaad te winnen.
Daarbij werd speciaal gelet op de verhouding van knol en blad, de goede kleur en den
vorm van de knol (bolrond). Deze planten waren afkomstig van een zaaiing onder glas op
15 Augustus 1941. O p 27 September werden ze als verspeende plant in een druivenkas gepoot.
Ook van een zaaiing op 24 September 1941 werd een kas met verspeende planten gepoot.
In Februari 1942 maakten vele planten reeds een zaadstengel. O p 25 Maart, in de kas dus,
werd de eerste bloei waargenomen.
O p 28 Maart werd alle koolrabi die voor de zaadwinning bestemd was, buiten gepoot op
afstanden van 30 bij 25 cm. Verschillende planten bloeiden toen al. 20 April werd de eerste
vruchtzetting waargenomen. De bloei duurde tot half Juni. V a n het begin af werd de bloeiende
koolrabi door de bijen bevlogen, waardoor een heel goede vruchtzetting werd verkregen. Van
half Mei af tot half Juni werd het gewas geregeld met 0.1 % nicotine bespoten om de bladluizen
er zoo goed mogelijk uit te houden.
O p 26 Juni werd met het oogsten begonnen. De rijpe zaadstengels werden afgeknipt, aan
bosjes gebonden en in de kas opgehangen om verder te drogen. 31 Juli werd het laatste zaad
geoogst. 10 Augustus werd het gedorscht en geschoond.
Per m 2 werd ± 230 gram schoon zaad verkregen, dat is per rr 2 ± 3.22 kg.
3. Tomatenkruisingen.
In warenhuis IV werden dit jaar, naast het proefveld voor bodemdoorluchting, waar alleen
Potentaat geteeld werd, aan den buitenkant ter breedte van één poot behalve Potentaat) nog
andere variëteiten gekweekt, n.1. Ailsa Craig, Kampioen, Ailsa Poot, Tuckstar en Vetomold.
Vetomold zou onvatbaar zijn voor meeldauw en deze eigenschap wilden we door kruising
ook doen overgaan op de kruisingsproducten. De vruchtvorm van Vetomold was niet erg mooi.
Er kwamen veel geribde tomaten bij de Vetomold voor. De Vetomoldplant is niet zoo forsch
als die van de andere genoemde variëteiten. De Vetomold bloeide het eerst van alle variëteiten.
V a n de eerste twee trossen werden geen bloemen gekruist, daar dat erg moeilijk werkt.
Voor het kruisingswerk werden dus bloemen van de derde en vierde tros genomen. O p 25,
26 en 27 Juni werd gekruist. De Vetomold werd gekruist met Ailsa Craig, Kampioen, Ailsa
Poot, Tuckstar en Potentaat. De planten, waarvan enkele bloemen werden gecastreerd om te
worden bestoven met stuifmeel van andere variëteiten, werden zelf ook gebruikt als stuifmeelleveranciers voor die andere variëteiten. Zoo kregen we dus kruisingen, waarbij Vetomold de
moederplant was, terwijl de andere variëteiten dan stuifmeel leverden en kruisingen, waarbij
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het Vetomoldstuifmeel gebracht werd op de reeds gecastreerde bloemen van andere
variëteiten. In totaal werden dus 10 verschillende kruisingen gedaan. Voor elke kruising werden
5 planten uitgezocht.
Deze planten werden geselecteerd op gezondheid. Planten, die virusziek leken te zijn,
werden niet voor het kruisingswerk gebruikt. Ook de planten, die naast zoo'n plant stonden
werden er uit gehouden.
Ook werd geselecteerd op de gedaante van de plant. IJl groeiende planten werden niet
gebruikt. Verder werden de planten, die aan de reeds gezette trossen veel bonken hadden,
niet gekozen als moeder- of vaderplant.
Aan elke uitgekozen plant werden gemiddeld 5 bloemen gecastreerd en bestoven met
stuifmeel van een plant van een andere variëteit, die eveneens scherp geselecteerd was.
In totaal werden er dus ± 250 bloemen gecastreerd. Dit werd in een vroeg stadium
gedaan, als de bloemblaadjes zich begonnen uit te spreiden.
Vetomold leverde zeer weinig stuifmeel, Kampioen, Potentaat en Ailsa Craig zeer veel.
's Morgens vroeg was het stuifmeel moeilijk vrij te krijgen. Het bleek, dat in de middaguren
het vrij krijgen van stuifmeel het gemakkelijkst ging.
De bloemen, die reeds te ver waren om gekruist te worden of die nog niet ver genoeg
waren, werden afgeknipt. De gekruiste bloemen werden ingehuld in papieren zakjes, om
verdere ongewenschte bestuiving te voorkomen.
O p 1 en 2 Juli werden de zakjes losgemaakt en de kruisingen bekeken. De meeste waren
geslaagd. Veiligheidshalve werden enkele stempels, die wellicht in een te vroeg stadium bestoven
waren, nu nog eens bestoven.
O p 16 Juli werden alle zakjes er afgehaald. N u bleek, dat bijna alle gekruiste bloemen
gezet waren. Eerst groeiden de vrachtjes, slecht door, maar nadat de onderste trossen geplukt
waren groeiden ze flink.
O p 28 Augustus werden de tomaten voor zaad geoogst. Op 7 September werd het zaad
gewonnen en te drogen gelegd.
Het is nu de bedoeling, om in 1943 alle kruisingen uit te zaaien en na te gaan of 'deze
tomaten onvatbaar zijn voor meeldauw en hoe 'de vruchtvorm, enz. is.
O. STUIFMEELONDERZOEK.
De resultaten van een onderzoek naar de kiemkracht van enkele perzik-, druif- en pruimvariëteiten zijn vastgelegd in de publicatie No. 4, voor bijzonderheden kan dus daar naar
verwezen worden.
In het kort zullen de conclusies weergegeven worden.
1. Perzik. Slechts één herkomst van één bepaalde variëteit, n.1. Oranje, heeft een
volkomen steriel stuifmeel, deze perzik is dus absoluut op kruisbestuiving aangewezen.
Een enkele variëteit, zooals Amsden, valt op door een gelijkmatig goed stuifmeel voor
alle herkomsten.
Natal Nancy daarentegen heeft een duidelijk lager kiempercentage, dus slechter stuifmeel,
evenals J. H. Hale en Baltet.
De meeste varitëiten bezitten dermate uitéénloopende cijfers voor verschillende herkomsten, dat hun kiempercentage niet te beoordeelen is, maar slecht is "het echter in geen enkel geval.
Onze conclusie kan voor den perzik zijn, dat alle door ons aangetroffen perzikvariëteiten
zichzelf en elkaar kunnen bestuiven, behalve één herkomst van den Oranjeperzik. In sommige
gevallen moge "het stuifmeel van mindere kwaliteit zijn, een voldoende hoeveelheid pollen zal
het gebrek grootendeels opheffen.
2. Druif. Golden Champion is wel duidelijk zelfsteriel, het kiempercentage is 0, evenals
dat van de meeste door ons onderzochte Muscaatdruiven.
3. Pruim. Het kiempercentage van het stuifmeel van de Golden Japan is verreweg het
laagst van de onderzochte variëteiten. Dat wil dus zeggen, dat naast zelfsteriliteit deze variëteit
ook nog een zekere mate pollensteriliteit bezit, waarmee men bij keuze van den bestuiver
rekening moet houden. De variëteit, die de Golden Japan moet bestuiven, is op het stuifmeel
van zichzelf aangewezen, of op dat van een derde variëteit.
P. PLANTENZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN.
1.

Aantal gegeven adviezen.
In 1942 is het aantal malen, dat advies gevraagd werd inzake ziekten en beschadigingen
nog grooter geweest dan in 1941.
In totaal werden 612 gevallen behandeld, die naar de oorzaken als volgt kunnen worden
ingedeeld:
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p.s
I

Plant-aardig

Groentegewassen
Fruitgewassen.
Champignon-cultuur

118
26
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-

IDiedijk

Virus-
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Bestrijding•·]o·
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iversen Totaal

77

29

53

7

-

-

3

46

130

39

80
40

H

5

125

I Anor-

3

92
13
23

.

439
142
31
612

Toelichting:
Onder het hoofd plantaardige beschadigingen ziJn al die gevallen opgenomen, waar een
aantasting door bacterien en lagere of hoogere schimmels de oorzaak was.
Onder anorganische oorzaken vallen beschadigingen door verkeerd.en grand, onjuis:te
bemesting, cultuurfouten, spuitbeschadiging en andere uitwenclige omstandigheden. De vele
malen, dat raad ·gevraagd werd omtrent chlorose, zijn ook bij deze rubriek gerekend.
Onder ,.diverse:n" zijn sari:Lengevat adviezen en antwoorde:i::L op vragen van meer algemeenen
aard, contrOle. op ingezonden zaden etc._ en tenslotte oak die gevallen, Waarin bet onmogelijk
was de oorzaak va1.1t te stellen.
Het meerendeel der adviezen omtrent champignons waren cu1tuutaanwijzingen.

2.

Chlorose bij perzik of druif.
Terwij] chlorose bij gI'oente--gewassen meestal wiJst op mangaan--gebrek, gaat chlorose bij
perzik en druif meestal samen met ijzer--gebrek. Bemesting van den grand met ijzersulfaat belpt
echter niet steeds. o~a. tengevolge van vastlegging van bet ijzer door de kalk.
Besproeiing van het gewas met een oplossing van een ijzerzout veroorzaakt 'te sterke
verbranding, Daarom is geprobeerd de boomen te genezen door bet toedienen van ijzercitraat
in hoorgaten 'in den stam gedurende den winter. Vooral bij den perzik zijn biermede {IOede
resultaten bereikt.
De hoeveelheid ijzercitraiit, die bij een peer ivoldoende is, .geeft bij perzik echter meestal
nog 'geen volkome_n bevredigend resultaat. Waarschijnlijk komt bij den perzik niet al bet
toegediende ijzer ter beschikking van den boom, tengevolge van afsluiting van het ijzerZout door
de sterke gomvornpng. De proeven warden daarom vOortgezet met grootere hoeveelheden.
In meerdere gevallen is de chlorose echter niet uitsluitend bet -gevolg van ijzer,..gebrek,
maar warden de boomen verzwakt door een slechte wortel--ontwikkeling_ tengevolge van e.en
te vasten ondergrond en onvoldoende afwatering. Deze fouten dienen clan in de eerste plaats
voor zoover mogelijk hersteld te warden.
Niet aHe perziken-- 1 pruimen-- en druiv.envarieteiten zijn even gevoelig vaor chlorose.
Gegevens hierover wOrden verzameld. In het algemeen is de pruim iets minder .gevoelig clan
de perzik.
V ergeJ.ing van tomat-en.
De praeven met watercultures werden voortge.zet. ·Het bleek zeer goed mogelijk de planten
den geheelen nach,t droog te laten. staan, mits de patten den volgenden ochtend bijtijds bijgevul_d
werden, De wortelontwikkeling was nu aanmerkelijk krachtiger. Opmerkelijk was, dat Onder
deze omstandigheden, in de Knops--aplossing met extra kaJi,..salpj-ter in bet geheel geen vergeling
optrad. Hiernit, en uit vorige proeven, blijkt dus, dat magnesium·gebrek...symptomen op kunnen
treden in grand, die wel voldoende magnesium bevat, mits hij ·zeer vochtig is en rijkelijk met
kali--salpi:~ter bemest.
•Het magnesium-gehalte in deze planten blijkt vaak normaal te zijn. Verder was het npg
opval_lend, dat bij deze proeven met watercultures geen mangaan,..gebrek,..symptomen optraden,
zoodat ook in dit opzlcht een goede wortelontwikkeling, verkregen door een goede structuur en
afwatering van den grand van het groo~ste belang is.

3.

4.

Jonge 'tomaten met bladvlekken,
Tusschen 10 en 20 ,Maart kwamen bij \rerscheidene tuinders tom.atenplantjes (van ver-schillen.de varieteiten) voor met bladvlekken. De beschadiging, die zich aanvankelijk zeer ernstig
liet aanzien, kan als volgt beschreven warden,:
Op de _blaadjes van jonge potplanten komen. kleine en groote grillige, hoekige vlekken
voor. De kleur van de vlekken is geel of licbtgrelm. De blaadjes warden tijdens den groei,
doOr het plaatselijk geheel of gedeeltelijk afwezig zijn van bladgroen, sterk gebobbeld. Di
beschadiging lijkt zeer _veel op die, welke door Aucubabont wordt veroorzaakt. Er werd clan
ook direct gecontroleerd of we bier met een- 'virus te dben -hadden. Dit bleek niet bet igeval
te zijn.
Al .spoedig was te zien, dat zich bij de plantjes, zelfs oak bij' sterk aangetaste, in den top
gezonde blaadjes vormden. Hier en. .daar zijn beschadjgde plantjes uitgepoot; deze gr'oeiden
verder n_orrnaal door en leverden goede planten.
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Verondeisteld wofdt, dat de beschadiging is ontstaan door gieten met te_ koud water. Of
dit inderdaad de oorzaak kan zijn, zal een valgend jaar nag nader anderzocht maeten worden.

5.

Mozaiek bij boon.en.
Oak dit' jaar werd een proef genomen betreffende den invloed van den zaaitijd op de
uitbreiding van het rolmozal,ek. Er werd virusvrij zaad van 1 ras gebruikt, waarbij op een
deel der perceelen een intensieve bestrijding van bladluizen met nicotine plaats had. FJe proef
heeft echter ditmaal niet zulke duidelijke resultaten opgeleverd als_ bet ;voorgaande 1aar, tengevolge van de ornstandigheid, dat reeds onmiddellijk na bet uitplanten een luizen-invasie vanaf
naburige koolrabi-planten plaats .had.
.
6. Mozalek bij tomaat. Onderzoek op gezondheidstoestand van stampJant>..:n.
Het is dit jaar ;gelukt de stamplanten voor zaad-winning van e.en 6..-tal verschillende
tomaatrassen volkomen virusvrij te hauden. Het zaad er van zal dit jaar gebruikt warden
voor ,de teelt van tomaat-zaad, De proeven met ;zaad-ontsmetting hebben nog geen duidelijke
res1,1ltaten opgeleverd in verband met den zeer geringen zaad-overgang van mozalek bij de bier
gebruikelijke- wijze van -zaadwinning. ;Toch kan bet zaad een ernstige bran van besmetting
vormen, Het is daarom wenschelijk, dat alle tomaatzaad-telers uitsluitend van gezonde stamplanten uitgaan. Aan de oude planten is echter vaak moeilijk ·op bet oog te beoordeelen of ze
geheel gezond zijn. Op den Proeftuin kan dit echl!er met volkomen zek~rheid _vastgesteld
warden, waarvoor van ;elke te beoordeelen stamplant 1 dief noodig is. Deze dieven moeten
zorgvuldig apart gehouden worden.
De kosten va_n het anderzoek bedragen f 0.50 per plant. WB.nneer men een igroot aantal
planten wil laten anderzoeken, is bet wenschelijk den Proeftuin hiervan ± I maand il:e varen
in kennis te stellen.

7.

Spruitkool met Phyllosticta--bladvle:kken..
Uit de buurt' van den Maasdijk ontvingen we in den herfst verschillende keeren zieke

spruitkool. Het blijkt, -dat in die streek verscheidene ha spruitenland veel van de Phyllosticta~
bladvlekkenziekte hebben te lijden dit jaar.
Oak andere jaren kwam deze schimmel wel voor, doch van schade was practisch geen
sprake. Door welke amstandigheden deze ziekte zich dit jaar op verschillende terreinen zoo
sterk heeft uitgebreid, is ans niet bekend.
De ziekte heef.t he-t volgende verloop:
Bij jonge planten. of planeen die halfwas zijn, ontstaan bier en daar ronde vlekken
(diameter van de vlek"'± 1 cm) op. de bladeren. Op de onderste bladere-n komen de rn,'eeste
vlekken voor, Met het blo6_te oog kan men in de ·vlekken kleine zwarte puntjes (pycniden),
die in concen.trische cirkels gerangschikt iijn, vinden. Het aantal vlekken breidde zich dif jaar
zoo sterk uit, <lat in den herfst de onderste bladeren overdekt waren met vlekken. Het tusschen~
liggen-de bladweefsel werd -gee1 en de bladeren vielen veel te vroeg af. De groei en spruit.votming werd hierdoor sterk belemmerd. In December waren op 'de aangetaste velden alleen
nagenoeg kale stengels, met bovenin wat· bladeren, over. Er zijn .daar veel te weinig spruiten
geplukt. Mog.elijk is de vraege bladval niet alleen veroorzaakt door Phyllosticta, doch d~ze zal
wel een zeer belangrijke rol hebben gespeeld. Oak andere kool (sluitkool, groene kool, merg.kool), die in de buurt van de aangetaste velden stand, was aangetast.
De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen deelde ons mede, c1at de veroorzaker
Phyllosticta br1;1ssicae Sacc. is, Ook vernamen we van den Plantenziektenkundigen Dienst, dat
men niet zoo vaak te maken iheeft met .een. (ernstig) optreden van deze bladaantasting, zoodat
men geen ondervinding van eventueele toegepaste bespuitingen heeft_ Waarschijnlijk zal een
bespuiting met Bordeauxsche pap (en uitvloeier), eventueel een koper..-vervangmiddel. dienst ·
kunnen doen. Maar de bespuitin9 zal dan toch wel zeer vroeg moeten worden toegepas.t,
zoodra men de allereerste vlekjes ziet, en zoo noodig eenige keeren herhaald moeten worden.
Eenmaal is bier waargenomen, en wel eind December, dat de bladeren van. koolrabi, die
in een ikas stand,' vrij sterk- war·en aangetast door Phyllosticta. Door een Klein beetje te stoken
heeft de aantasting zich daar niet uitgebreid.
Fusarium bij komkommers.
In aansluiting op het cinderzoek van Ir. v, cl. Kroft zijn eenige orienteerende proeven
genomen met bet enten van .komkommers op_ diverse onderstammen, die als meer of minder
resistent tegen Fusarium beschouwd warden.
Gebruikt werden a.a. de augurk Baldur _Delicatess, Vegetable marrow, sierkalebas, enkele
Hangaarsche suikermeloenen en , meerdere watermeloen-soorten .. De beste vergraei'ing werd
nag verkregen bij Baldur Delicatess, terwijl deze bij sier!elebas iets Ininder goed was.
Op de verschillende wa_ter.- en suikermeloen.-soorten was de vergroeiing zeer matig tot
slecht, terwijl bij Vegetable marrow (= Zucchetti) in het geheel -geen vergroeiing plaats hacl.
In bet algemeen waren de resultaten echter zeer matig, daar veel te laat in het seizoen
begonnen moest· warden ..De proeven zullen daarom in 1943 qp een gunstiger tij,dstip ovier~
gedaan wordeil. Bij het vastbinden van de ent heeft bOv.endien spoedig beschadiging plaats,
wanneer men niet over geschikt bevestigingsmateriaal bescbikt.

8.
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Het gebruik van groeistoffen had ook bij onze proeven een ongunstig resultaat, terwijl de
resultaten met lanoline niet duidelijk waren.
Bij potproeven met gestoomden grond bleek opnieuw hoe de Fusarium zich hierin na
hernieuwde infectie veel sterker ontwikkelt en de komkommer veel heviger aantast dan in
niet ontsmetten grond. Dit hangt samen met het vrijkomen door het stoomen van stikstof in
ammoniakvorm, hetgeen een zeer geschikt voedsel voor de Fusarium vormt. N a grondontsmetting dient men er dus extra tegen te waken, dat opnieuw besmetting optreedt door het gebruik
van nie* goed ontsmette ramen of niet volkomen gezond plantgoed.
Er iheeft dit jaar bij een 3-tal platglas rijen komkommers een ontsmettingsproef plaats
gehad met chloorpicrine (max. 0.6 1 per rr 2 ) en formaline.
De resultaten waren nog niet bevredigend, eenerzijds doordat door de ongelijkmatige
besmetting van het terrein geen zuiver beeld verkregen werd, anderzijds doordat tegen het
einde van den groei, toch weer betrekkelijk veel Fusarium-aantasting en vooral Sclerotiniaaantasting voorkwam, ook op de ontsmette perceelen. Typisch was, dat speciaal het middengedeelte van verschillende rijen erg aangetast was.
O p 13 Augustus waren er van de 21 controle-planten 4 aangetast door Fusarium, van
de 105 planten op met formaline ontsmetten grond 12, en van de 168 planten op met chloorpicrine ontsmetten grond 11. Bij de helft v a n deze laatste groep was de chloorpicrine-ontsmetting locaal toegepast, dus na het klaarmaken der rijen. Er is geen beschadiging van beteekenis
bij de komkommerplanten opgetreden, terwijl de Fusarium-aantasting hier nog geringer was
dan op de geheel ontsmette vakken. Dit zal echter wel het gevolg geweest zijn van een
gunstiger ligging op minder besmet terrein. De proeven met chloorpicrine zullen in 1943
voortgezet worden met grootere hoeveelheden en met afdekking van den grond.
9.

Verticillium bij tomaat en aubergine.
Volgens literatuur-opgaven moet de slaapziekte bij deze gewassen overgebracht kunnen
worden met het zaad. Bij de voortzetting van het onderzoek naar de afstervings-temperatuur
van Verticillium is gebleken, dat in het bijzonder de stam, die de tomaat aantast, zeer gevoelig
is voor hooge temperatuur en reeds afsterft na een verhitting gedurende x/2 uur tot 45° C.
of 1 uur bij 40° C.
Bij andere proeven bleek tomaatzaad een verhitting gedurende 20 minuten tot 52° C.
of 1 uur tot 48° C. zonder eenig nadeel voor de kiemkracht te kunnen verdragen, zoodat de
Verticillium gemakkelijk in het zaad gedood kan worden door een warm-water-behandeling.
Het aubergine-zaad is wat gevoeliger en verdraagt maximaal een verhitting gedurende 20
minuten tot 50° C. zonder beschadiging van de kiemkracht.
Uit bovenstaande cijfers blijkt, dat Verticillium door het stoomen van den grond gemakkelijk gedood kan worden. Ook deze schimmel ontwikkelt zich echter na hernieuwde besmetting juist extra krachtig op gestoomden grond.
10. Onderzoek grond op knol-besmetting.
Er bestaat gelegenheid grondmonsters op den Proeftuin te laten onderzoeken op de mate
van besmetting met het knolaaltje, waarbij het noodzakelijk is de grondmonsters door een
assistent te laten nemen, en bij voorkeur zoo vroegtijdig mogelijk. De kosten van het onderzoek
bedragen ƒ 1.— per monster.
11. Koolvlieg en Peenvlieg.
In samenwerking met Drs. van 't Sand en Drs. de Wilde werd in den afgeloopen zomer
begonnen met het plaatsen van vangbakken voor de bepaling van het tijdstip, waarop de
vluchten van peenvlieg en koolvlieg beginnen. Zonder deze kennis is een goede bestrijding
van deze vliegen feitelijk niet mogelijk. Wanneer koolplanten éénmaal aangetast zijn, helpt de
toevoeging van een bestrijdingsmiddel niet goed meer. De bestrijding met 0.3 % vruchtboomcarbolineum of 0.1 % sublimaat (met het nieuwe middel Forbiat nebben we nog niet voldoende
ervaring) dient men zoo mogelijk bij voorbaat toe te passen, d.w.z. op een tijdstip, dat de
koolvliegmaden zich nog niet geheel in den voet der planten hebben ingevreten.
Uit dit onderzoek is o.a. reeds gebleken, dat overjarige peen door de maden van de peenvlieg kan worden aangetast, terwijl ook kervel waarschijnlijk ernstig' van de vreterij van deze
maden te lijden kan hebben. Het onderzoek wordt voortgezet.
1.
1.

2.
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Q. P R O E V E N M E T BESTRIJDINGSMIDDELEN.
Bestrijding van meeldauw in tomaten.
Een warenhuis (IV) van ,± 90 vierkante roe met tomaten (Potentata), is 7 X met Bulbosan gestoven.
De meeldauw-aantasting is voor de laatste maal 3 September gecontroleerd. De aantasting
was toen nog zeer gering.
In een kas van 24 vierkante roe met tomaten (Ailsa Craig) zijn vergeleken: R 1805c
(spuitmiddel), R 1805 d (stuifmiddel), R 1805 e (stuifmiddel) en Bulbosan ( = No. 2318).
De planten zijn 5 X met de bestrijdingsmiddelen behandeld.
De planten die met Bulbosan bestoven waren, hadden gemiddeld de minste meeldauwvlekken, meer meeldauwvlekken kwamen voor in de perceelen, die met R 1805c behandeld
zijn en nog meer in de vakken waar R 1805d en R 1805e gebruikt zijn.

3.

In een kas van 16 vierkante roe met late tomaten (Potentata) is nog een vergelijkende
proef genomen met R 1805c en Bulbosan.
In totaal zijn de planten 7 X behandeld. Hoewel de aantasting op de perceelen, die met
Bulbosan behandeld waren, matig was, gaf dit praeparaat toch nog beter resultaat dan
R 1805c.

2.

Een proef met Brassicol tegen Sclerotinia in komkommers.
Voor deze proef stond een oppervlakte van 42 éénruiters ter beschikking. De grond was
besmet met Sclerotinia.
A. De grond (vóór het poten van de komkommers is de grond behandeld met 40 g Brassicol
per m 2 ) en de planten zijn behandeld met Brassicol.
B. De planten zijn behandeld met Brassicol.
C. Onbehandelde Controle.
De planten die met Brassicol behandeld zijn, zijn 9 X bestoven.
De eerste malen is 3 g Brassicol per raam gebruikt. Toen de planten grooter werden, was
dit niet voldoende en is 4 g en tenslotte 5 g per raam verstoven.
O p de plaatsen, waar Brassicol gebruikt is, is minder Sclerotinia opgetreden dan in de
onbehandelde vakken. Tusschen B en C is zelfs een practisch betrouwbaar verschil in '
Sclerotinia-aantasting.
Het verschil tusschen A en C was iets kleiner dan tusschen B en O
Opmerkelijk is, dat zoo goed als geen verschil in Sclerotinia-aantasting was tusschen
A en B.
De opbrengst-cijfers van de diverse vakken waren zoodanig, dat er geenerlei conclusie uit
getrokken kon worden. De Sclerotinia-aantasting is waarschijnlijk niet zóó sterk geweest, dat
de opbrengst daardoor beïnvloed werd. Een groeiremming of opbrengstvermindering door
Brassicol is voor zoover we kunnen nagaan bij deze proef niet opgetreden.
3.

Bestrijding van vruchtvuur in komkommers.
Nu Uspulun niet meer aanwezig is, is een proefje genomen om na te gaan door welk
middel Uspulun vervangen zou kunnen worden.
In verschillende afdeelingen van de proefkas zijn komkommers in nulpotten gekweekt. De
planten werden met vruchtvuur besmet. Ter bestrijding daarvan zijn gebruikt: Aretan, Ob 72,
Germisan en Bulbosan.
De resultaten met Aretan, Ob 72 en Germisan zijn zoodanig, dat we het niet noodjg
achten (o.a. door beschadiging) de proeven daarmede in 1943 voort te zetten. Met Bulbosan
wordt het volgende seizoen weer een proef genomen. W e zouden de kweekers, die steeds last
van vruchtvuur hebben, ook aanraden eens een proef met dat middel te nemen. Men moet
natuurlijk niet verzuimen de cultuurmaatregelen, die ter bestrijding van vruchtvuur genomen
kunnen worden, toe te passen.
4.

Bestrijding van het knolaaltje in tomaten.
In enkele kappen van het 3de warenhujis werd dit jaar nog een grondontsmettingsproef
genomen, waarbij vergeleken werd:
2 liter carbolineum (alles per rr 2 ), 2 verschillende soorten.
Y2 liter chloorpicrine.
2 kg cystogon.
6 kg kalkstikstof.
Een hiermee overeenkomende hoeveelheid ammonsalpeter -f- kalk.
10 kg kalkstikstof.
De gebruikte hoeveelheden kalkstikstof bleken veel te groot, zoodat langen tijd op de
hiermee behandelde perceelen, ook na veelvuldig doorspoelen, geen gewassen geteeld konden
worden. In mindere mate was dit ook het geval bij de perceelen, die ammonsalpeter + kalk
hadden ontvangen. De cystogon veroorzaakte weer een minder goeden groei. Bij de overige
perceelen was de groei uitstekend. Toch waren juist daar de aaltjes in het geheel niet voldoende gedood.
O p de eerst aangeplante koolrabi was de aantasting overal zeer gering (ook op de
contrôle-perceelen).
Bij de later geteelde aubergines was echter vrijwel geen verschil in aantasting tusschen
de controle- en de met carbolineum of chloorpicrine behandelde vakken. De chloorpicrine is
waarschijnlijk te snel uit den grond getrokken en heeft zich daardoor niet voldoende door den
geheelen grond kunnen verspreiden. Zij heeft dan ook eenige verbranding aan naburige gewassen veroorzaakt. Merkwaardig was, dat de carbolineum de bacterie-ontwikkeling het sterkst
bevorderd heeft, hetgeen o.a. bleek ujit een grootere koolzuur-ontwikkeling. Ook was merkwaardig, dat het enkel omwerken van de contrôlevakken reeds, zij het in mindere mate, een
dergelijk resultaat had. De aaltjes zijn door de kalkstikstof (evenals door de cystogon) wel
gedood, zoodat eventueel geringere hoeveelheden kalkstikstof nog geprobeerd zouden kunnen
worden.
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-*.t Cystogon.
.. Ér zijn potproeven genomen om den invloed van de omstandigheden, waaronder grondöhtsmetting met cystogon plaats heeft, op de wortelbeschadigende werking van dit middel
vast te stellen. Daartoe werden hoopen grond bij verschillende temperatuur in verschillende
vochtigheids-toestanden ontsmet, en gedurende verschillende tijden ontlucht (resp. 4, 10, 16
dagen), waarbij de grond om de 3 dagen omgeschept werd. Naarmate langer ontlucht werd, was
de wortelbeschadiging wel iets geringer, maar niet in die mate, dat men door een vroegtijdige
toepassing beschadiging geheel zou kunnen voorkomen, tenzij wellicht bij een toepassing
voorafgaande aan een voorcultuur.
De invloed van den vochtigheidsgraad was nog geringer. Het was echter opvallend, dat
de aaltjes door dit middel vaak het beste gedood werden in een drogen grond. Toch was de
beschadiging ook bij een ontsmetting van warmen, drogen grond wat geringer.
2. Daarnaast is door middel van een potproef bij tomaten nagegaan of met kleinere
hoeveelheden Cystogon de aaltjes ook gedood worden. Is dat het geval, dan zou de hoeveelheid te gebruiken Cystogon verkleind kunnen worden, waardoor wellicht minder wortelbeschadiging op zou treden.
Ten Ie tuingrond en ten 2e humeuze tuingrond zijn behandeld met hoeveelheden die overeenkomen met 100 g/m2, 75 g/m2 en 50 g/m2.
Na afloop van de proef bleek, dat de werking van de kleinere hoeveelheden Cystogon
niet voldoende was geweest.
Ook bij de grootste hoeveelheid, die h,ier gebruikt was, is het resultaat niet afdoende
geweest.
5.

Bestrijding van luis,
In het afgeloopen seizoen is in de gevallen waarin het mogelijk was, in plaats van nicotine
een vervangmiddel daarvan gebruikt.
In het algemeen kan gezegd worden, dat de resultaten, die met Nikopren, Shell-nitrum
en Vinicoll (in alphabetische volgorde genoemd) bereikt werden, goed waren.
Het resultaat van de bespuitingen met Exodin was in de meeste gevallen niet gunstig.

6.

Bestrijding van luis en Thrjps in Perziken.
Door het nemen van proeven is gebleken, dat luis in Perziken zeer goed te bestrijden is
met Calcid. Van c a . 10 dagen na den bloei tot ongeveer een week voor den oogst kan men
Calcid gebruiken. Men moet echter niet verzuimen de voorwaarden, die steeds bij een Calcidbehandeling in acht genomen moeten worden, nauwkeurig op te volgen. Z o o is het b.v. niet
goed Calcid te gebruiken in een kas waar het blad tegen het glas is gegroeid. Het blad blijft
te vochtig en beschadiging zou het gevolg zijn.
Men gebruikt ter bestrijding van luis J4 9 Calcid per m 3 inhoud en ter bestrijding van
Thrips 4 /io g per m 3 .
4
/io g per m 3 kan men niet in het voorjaar, wanneer de boomen pas uitloopen, gebruiken.
Daarmee dient men te wachten tot 3 à 4 weken na den bloei.
7.

Spintbestrijding.
Met een nieuw praeparaat, „Spintdood", zijn proeven genomen. Dit middel zou volgens
den leverancier een geleidelijke (langzame) werking hebben, die tevens ook langer aanhoudt,
zoodat een maximum resultaat na ± 2 weken verkregen zou worden. Jammer genoeg is pas
in den herfst met de proeven begonnen.
Hoewel „Spintdood" bij de hier genomen proeven een nadeelige werking op de spint
uitoefende, bleek het resultaat in de eerste weken na de bestuivingen niet afdoende te zijn.
Eenige weken na de bestuivingen (in de Ie helft van October) trad een gunstige verbetering in. Het is echter jammer, dat de proeven zóó laat in het jaar zijn opgezet, dat het
niet "is na te gaan welk aandeel „Spintdood" in deze verandering heeft gehad.
Het is n.1. zeer goed mogelijk, dat het verhoogde % doode dieren het gevolgi is van het
vergevorderd seizoen.
Door „Spintdood" worden geen spinteieren gedood.
Beschadiging is bij het gebruik van „Spintdood" in September en October op druiven,
perziken, pruimen, paprika's en aubergines niet opgetreden.
8.

Thripsbestrijding bij druiven.
In verband met de nicotine-schaarschte is van het voorjaar nagegaan of het misschien
mogelijk zou zijn zeer vroeg, d.w.z. vóór het uitloopen der druiven, de Thrips- met Calcid te
bestrijden. Een dergelijke bestrijding lijkt niet onmogelijk, wanneer de Thrips vóór het ujtloopen
der knoppen reeds op de druiven aanwezig is en zich actief toont.
In eenige koude druiven-serre's is vanaf begin April ongeveer iederen dag nagegaan of er
al Thrips-exemplaren te vinden waren. De eerste exemplaren werden gevonden in de tweede
helft van April, toen de druiven reeds uitgeloopen waren. Een vroegtijdige Thripsbestrijding
met Calcid bij dit gewas met jonge blaadjes achten we gevaarlijk. W e blijven in dit stadium
dus nog aangewezen op nicotine of een vervangmiddel daarvan. Pas eenjge weken na het
krenten kan in veel gevallen Calcid gebruikt worden.
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