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BONDSVEILINGEN „ W E S T L A N D "
Ledenaantal op 1 Jan.
Proeftuinledenaantal
van de jaren :
in het jaar :
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939

Collectief
's-Gravenzande
Kwintsheul
Poeldijk
Westerlee
Woutersweg
Niet-Collectief
Honselersdijk
Maasland
Monster
Naaldwijk
Sammersbrug
Wateringen
Zwartendijk
Totaal

345
172
346
600
208

302
171
347
589
215

315
195
346
599
215

323
175
364
601
216

96
60
91
600
18

302
67
347
589
142

315
71
346
599
131

323
175
364
601
126

204 202 206 207
92 108 109 115
315 308 309 303
46
49
52
55
210 212 220 220
46
53
52
74
417 431 446 453 156 173 170 185
100 102 102 105
19
13
25
30
148 150 150 152
41
49
51
55
83
82
86
85
12
20
20
28
3148 3111 3189 3202 1277 1912 1941 2131

KRINGVEILINGEN
(voorzoover tot het ambtsgebied van den Consulent behoorend).
Ledenaantal op 1 Jan.
Proeftuinledenaantal
van de jaren :
in het jaar :
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939

Collectief
Berkel
Delft
Leiden
Loosduinen Coöp.
Loosduinen Gr. V.
Pijnacker
Rotterdam
Niet-Collectief
Veur
Totaal

260
327
210
154
158
199
587

248
317
226
143
158
200
597

145 144 146 154
62
60
74
1829 2023 2041 2043 1596 1939 19691966

77

259
305

—•

178
164
202
576

264
315
201
158
154
206
581

260
327
210
154
158
199
587

248
317
226
143
158
200
597

259
305

_-

178
164
52
576

264
315
201
158
154
206
581

DIVERSE VEILINGEN
Ledenaantal op 1 Jan.
van de jaren :
1937 1938 1939
Collectief
Amsterdam
Brielle
Hilversum
Naarden, Bussum
Oostvoorne
Persoonsdam
Niet-Collectief
Gouda
Roelofarendsveen
Ter Aar
Totaal

164
352
142
79
381
578

162
352
103
72
376
577

172 174
330 328
402 416
2600 2560

150
359
383
631

173
327
408
2431

Proeftuinledenaantal
in het jaar :
1937 1938 1939

164
19
142
79
36
74

162
19
103
72
36
76

150
21

40
24
50

38
17
48

31
15
48

628

571

374

32
77

SAMENVATTING

Proeftuinleden

1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
Bondsveilingen
Kringveilingen
Diverse veilingen
Veilingen totaal

3148 3111 3189 3202 1277 1912 1941 2131
1829 2023 2041 2043 1596 1939 1969 1966
~
2600 2560 2431 ~628 571 374
4977 7734 7790 7676
Verspreide Proeftuinleden
136 176 159 166
Buitenland
15
19
17
21
Proeftuin totaal 3024 4674 4657 4658

JAARVERSLAG
van den Secretaris-Penningmeester over het jaar 1938.
Algemeen Overzicht.
Bezien wij weer evenals vorige jaren eerst de ledentabel, welke op de
eerste pagina van ons jaarverslag is afgedrukt. Het ledental immers,
bepaalt altijd min of meer den bloei van onzen Proeftuin en is daardoor
een maatstaf voor de belangstelling welke de kweeker voor onze vereeniging heeft. En dit laatste hebben wij noodig : „belangstelling", daar
het U w eigen belang betreft. Uit onze ledentabel blijkt dan ook gelukkig
dat die belangstelling bestaat en wel meer dan voorheen bestaat deze in
de directe omgeving van den Proeftuin, want ook de veiling Naaldwijk
heeft op haar laatst gehouden ledenvergadering het besluit genomen collectief lid te worden, hetgeen ons ten zeerste verheugt. Wij memoreeren
verder de collectieve aansluiting aan het begin van het jaar van de
Veilingvereeniging Kwintsheul, waarover wij reeds schreven in ons vorig
jaarverslag. Z o o zien wij dat het ledental van de Bondsveilingen steeg
met 190. Leiden werd aan de Kringveilingen toegevoegd met 226 leden,
zoodat dit aantal practisch constant bleef. De Veilingen Hilversum en
Naarden^Bussum meenden te moeten bedanken.
Tenslotte zien wij met voldoening, dat het totale ledental op peil is
gebleven, en bedriegen de voorteekenen niet, dan bestaat er een gegrond
optimisme om aan te nemen, dat wij het volgend jaar de 5000 nog dichter
zullen naderen.
Wij blijven ons steeds aanbevelen in U w aller belangstelling en medeleven en hopen van onzen Proeftuin te maken een Instituut, waarvan Uzelf
de volle 100 % profijt zult kunnen trekken en waarop alle tuinders, zonder
uitzondering, eens trotsch zullen zijn.
Afdeeling Onderzoek.
D e afdeeling met tuin en laboratorium, welke gevestigd is aan den
Zuidweg te Naaldwijk. Dit is dus het adres waar onze leden kunnen
komen met hun tallooze teeltmoeilijkheden. De „vraagbaak" dus voor den
tuinder in alle omstandigheden, wanneer het de veelzijdigheid van zijn
vak betreft. Hier brengt hij zijn grondmonsters en zieke planten ter onderzoek. Hier brengt hij zijn gietwater ter bepaling van het zoutgehalte. Hier
ontvangt hij ook de adviezen, welke hij noodig heeft van den DirecteurConsulent, van den Adjunct-Consulent of één der Assistenten. Hier worden hem leerzame uren geboden op een rondgang door den tuin, onder
deskundige leiding. Hier klopt dus de hartader van onze organisatie,
waarmede onze leden goed dienen verbonden te zijn, teneinde te kunnen
profiteeren van haar vruchtbare werking.
Wij genoten voor deze afdeeling wederom een subsidie van de Ver.
Chemische Fabrieken, beter bekend onder den naam van A. S. F., tot het
nemen van bemestingsproeven. Ook mochten wij van deze fabrieken dit

jaar een zeer waardevol cadeau ontvangen in den vorm van een „spectograaf", om nog vollediger gegevens te verkrijgen omtrent het grondonderzoek, met het uiteindelijk resultaat, de bemestingsadviezen nog beter
te kunnen geven en verzorgen. Voor de medewerking van deze fabriek
betuigen wij gaarne onzen oprechten dank.
Een zeer belangrijk object werd dit jaar door ons ter hand genomen in
het Fusarium-onderzoek. Ter tegemoetkoming in de kosten mochten wij
van het Centraal Bureau voor Veilingen en de Regeering ƒ 2.000,— ontvangen, welk bedrag ons voor 1939 ook reeds is toegezegd. Wij zijn voor
deze bijdragen dan ook bijzonder erkentelijk en hopen van harte dat wij
den komkommerkweekers in de naaste toekomst hulp kunnen bieden.
Naast deze subsidies genoten wij nog een tegemoetkoming in de kosten
van het onderzoek van de fa. W e d . Smits, waarvoor wij proeven namen
met Beendermeel, ter vervanging van Bloedmeel.
W a t het Grondonderzoek betreft, kunnen wij met trotsch vermelden,
dat het aantal grondmonsters voortdurend stijgende is. V a n 1937 met
2900 stuks steeg het in 1938 tot ruim 3500 stuks. Deze cijfers behoeven
o.i. geen commentaar, daar hier voldoende de tevredenheid van de betrokkenen uitspreekt. Door de ongunstige omstandigheden van gebrek aan
ruimte en door personeelswisseling kon deze tak van dienst niet geheel
zonder vertraging verloopen. Een hulpkracht kon worden aangesteld, doch
in het nijpend gebrek aan ruimte kon niet worden voorzien.
Er werden door onze bemiddeling dit jaar zeer veel instrumenten voor
het bepalen van het zoutgehalte van gietwater geleverd. De voordeelen
hiervan wegen ruimschoots op tegen de kosten, welke zeer gering zijn.
Bijzondere aandacht hebben wij dit jaar besteed aan het gietwater te
Berkel, daar dit ongeschikt bleek te zijn door de hooge zoutconcentratie.
Wij hebben hiertoe maandelijks 14 monsters onderzocht en meenen thans,
dat hierin zeker verbetering is te wachten. Wij herinneren in dit verband
even aan ons succes, bereikt in de Oranjepolder (Gemeente Naaldwijk),
waar men nu, inplaats van zeewater, werkelijk zoet water kan tappen.
Het selecteeren van zaaizaden vindt voortgang.
De vroege aspergeoogst had ieders bewondering en zal, naar wij hopen,
wel navolging vinden.
Volledigheidshalve vermelden wij nog reeds op 19 December aan
H. M. de Koningin onze eerstelingen te hebben mogen aanbieden.
Een uitbreiding der opstand is dit jaar weer in het zicht, n.1. de aanschaffing van een nieuwe verwarmingsinstallatie voor een kas, waarin
nieuwe cultures zullen worden gebezigd en beproefd. De herkomst hiervan is vaak in warmere landen gelegen.
V a n de waarschuwing No. 17, handelende over „Witte Vliegbestrijding",
verscheen dit jaar de 3e uitgave en van N o . 25, „Bestrijdingskalender
voor Druiven", de 2e druk.
Ons boekje, waarin alle tot nu toe verschenen waarschuwingen zijn
opgenomen, zal van harte welkom zijn. Het zal een ideale handleiding
zijn voor iederen kweeker en wij hopen, dat dit boekje hen allen te hulp
mag komen in hun moeilijkheden.
Wij spraken hiervoor reeds over den Adjunct-Consulent. Inderdaad
wordt Ir. J. M. Riemens thans terzijde gestaan door Ir. H. Rietberg, als
zoodanig. Ir. Rietberg is geen onbekende voor ons, daar hij reeds geruimen
tijd op den Proeftuin werkzaam was, speciaal op het gebied van Plantenziekten en de bestrijding ervan.
De aanstelling van 2 nieuwe assistenten kreeg dit jaar eveneens zijn
beslag in de Heeren Sj. Vriend en A. Kegel, waarvan de standplaatsen
zijn resp. : Delft en Rotterdam.
Konden wij over aanwinsten spreken, jammer genoeg is het tegendeel
ook waar. Een uitstekende kracht heeft ons op 1 Februari 1939 verlaten
en wel de Heer A. Jumelet, welke 9 jaren heeft medegewerkt en zijn beste
krachten heeft gegeven aan den opbouw van onze instelling. Hij was

speciaal belast met de bemestingsproeven en het grondonderzoek en is
voor de meeste leden geen onbekende. Wij zullen hem noode missen, doch
we moesten hem afstaan voor een andere positie, waarin wij hem van
harte succes toewenschen.
Het personeel heeft zich ook dit jaar weer gekenmerkt door ijver en
plichtsbetrachting, hetgeen ons tot tevredenheid stemt.
De Practijkschool welke op den Proeftuin wordt gehouden, is een succes
te noemen door het groote aantal leerlingen, dat deze school bezoekt.
Er zijn n.1. reeds 2 klassen gevormd, waarvan de ééne op Maandag en de
andere op Dinsdag les krijgt. Iedere klas heeft 20 leerlingen.
Aan deze school worden de lessen gegeven door :
Ir. J. M. Riemens, Scheikunde en Bemesting.
Ir. C. Koeman, Bloementeelt.
Ir. Inia, Bollencultuur.
Ir. H. Rietberg, Ziekten en Bestrijding.
D . Barendregt, Groenten- en Fruitteelt.
Uit het groot aantal leerlingen blijkt, dat deze school in een behoefte
voorziet.
Het gebrek aan ruimte in ons gebouw doet zich steeds sterker gelden
en het is geworden tot de meest dringende eisch welke de Proeftuin thans
kent. Laat ons hopen dat 1939 de oplossing zal brengen. Indien de
voorteekenen ons niet bedriegen, is hier wel eenige kans op.
Hierna vindt U nog de exploitatie-rekening 1939 en Balans, benevens
Begrooting 1939 van deze afdeeling.
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Verkoopafdeeling,
waarvan kantoor en magazijn, benevens open opslagplaats gelegen zijn
aan de 's-Gravenzandscheweg te Naaldwijk; kantoor en magazijn op het
terrein van de voormalige veiling en de opslagplaats voor zeer explosieve
en brandbare stoffen buiten de bebouwde kom.
De administratie en boekhouding van deze afdeeling is geheel gescheiden
van die van de afdeeling Onderzoek.
De Verkoopafdeeling mag zich nog steeds verheugen in een groeiende
belangstelling der leden en terecht, want hetgeen reeds in enkele jaren
door deze afdeeling is gepresteerd, moet een ieders bewondering afdwingen.
In hoofdzaak heeft deze afdeeling zich tot taak gekozen prijsregelend
op te treden en het beste te leveren, vooral op het gebied van bestrijdingsmiddelen. Juist op dit gebied is menige kweeker een leek en moet hij
zich, wat kwaliteit betreft, geheel kunnen verlaten op zijn leverancier.
Eén mogelijkheid blijft hem verder nog open, en dat is, dat hij zijn
bestrijdingsmiddelen laat onderzoeken. Dit is echter practisch onuitvoerbaar, daar de kosten hiervoor gewoonlijk te hoog zijn, terwijl men daarnaast de goederen eerst koopt als men ze noodig heeft en dan is er
geen tijd of gelegenheid meer voor een dergelijk onderzoek. Men verlaat
zich dus bij voorkeur op de instelling welke bewezen heeft voor hun
belangen op de bres te staan. En wij zullen van onzen kant geen moeite
ongedaan laten dit vertrouwen waardig te blijven. Vooral ook waar het
betreft artikelen welke niet op vaste bestanddeelen onderzocht kunnen
worden, terwijl men toch ook niet kan varen op het kompas van den
fabrikant. Hierin komt dan de afdeeling Onderzoek met haar Laboratorium
ons te hulp en moeten soms practische proeven de deugdelijkheid der
preparaten bewijzen. Dit is niet een geringe voorsprong welke wij op den
handel hebben en waarvan onze leden in 1938 reeds profiteerden. Wij
noemen als voornaamste Petroleum-Emulsie, een product, dat in enkele
jaren enormen opgang gemaakt heeft en thans practisch door iederen
kweeker wordt toegepast. Ieder jaar wordt ook dit product op de effectieve (doodende) werking t.o.v. spint beproefd en dan blijkt maar al te
dikwijls, dat een dergelijke test niet overbodig was.
Naast alle mogelijke en onmogelijke soorten van bestrijdingsmiddelen
voerden wij ook het geselecteerde zaad op den Proeftuin geteeld en
gewonnen. Vooral onze tomatenvariëteiten als Ailsa Craig, Kampioen en
Potentata vonden een ruim afzetgebied, evenals ons Peenzaad en Paprikazaad.
Voorts plaatsten wij nog enkele van onze vatspuiten, welke op een
normaal flink bedrijf een uitkomst waren en uitstekend voldeden.
Voor kleinere bedrijven verhuurden wij weer ons sproeimateriaal, van
welke gelegenheid steeds druk gebruik werd gemaakt. Kleiner spuitmateriaal als solosproeier, vermorel- en druivenspuit, werd door ons op
aanvrage eveneens geleverd, terwijl wij naast deze artikelen nog verscheidene andere instrumenten en gereedschappen leverden ten behoeve
van den Tuinbouw. Een opsomming hiervan vindt U in onze prijscourant,
welke wij U gaarne gratis op aanvrage zullen toezenden.
Tenslotte zij nog vermeld, dat wij met eigen personeel en groot materiaal
bij veel leden kweekers de tomaten met Shirlan hebben bespoten tegen
meeldauw en een zeer groot aantal Roeden hebben behandeld met zwavelkoolstof ter bestrijding van het wortelaaltje („knol" genaamd) en tot
verbetering van den groei.
Kortom, er is door deze afdeeling veel en nuttig werk verricht ten
behoeve van onze leden, waardoor het personeel van deze afdeeling niet
in geringe mate heeft bijgedragen en waarvoor het dan ook een woord
van erkentelijkheid zeker toekomt.
Hierna vindt U nog opgenomen de Exploitatie-rekening over 1938,
benevens Begrooting 1939 en Balans per 31 December 1938.
J. MIDDELBURG,
Sect.-Penningm.
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J. C. B R E E M A N
Geestweg 34.

N a a l d w i j k , 28 Februari 1939.

Mijne Heeren,
Hiermede heb ik de eer t l te berichten, dat de controle op de financieele administratie van Uwe Vereeniging over het boekjaar 1938 door
mij werd beëindigd per 27 Februari 1.1.
In aansluiting met de door mij uitgebrachte kwartaalrapporten en
toelichtingen kan ik U mededeelen, dat de boekhoudingen der beide
afdeelingen op behoorlijke wijze worden gevoerd en deze mij geen aanleiding geven tot het maken van bijzondere op- of aanmerkingen.
De controle der boeken is geschied, door de verrichtingen en boekingen
op den voet te volgen.
De kasopnemingen werden elk kwartaal — op onregelmatige tijdstippen
zonder voorkennis — verricht.
Alle kasbescheiden en rekeningen — zoowel van ontvangsten en uitgaven werden geparafeerd en de juistheid ervan onderzocht aan de hand
van de door den Directeur en Secretaris-Penningmeester voor accoord
geteekende stukken.
De afrekeningen van de Postchèque- en Girodienst en de Coöperatieve
Boerenleenbank „de Voorschotbank" werden volledig nagegaan en accoord
bevonden.
De in de balans vermelde kassaldo's ten bedrage van f 610,59 (afdeeling A) en / 1.034,90 (afdeeling B) zijn in overeenstemming met de
geheel gecontroleerde en getelde kasboeken.
De saldo's in de balans opgenomen als tegoed bij de Coöp. Boerenleenbank „de Voorschotbank" te Naaldwijk ten bedrage van ƒ 1.247,86 en
/ 5.103,73 (afdeeling B) en f 3.345,42 (afdeeling A) waren in overeenstemming met de door genoemde Instelling per 31 December 1938 afgegeven saldobiljetten.
De in de balans opgenomen geldbedragen der voorraden aan het einde
van het boekjaar werden berekend naar de Inkoopsprijzen, die allen lager
lagen dan de prijzen, waarvoor de goederen werden verkocht.
N a vergelijking met de regelmatig aangehouden voorraadstaten en
bespreking met den Secretaris-Penningmeester, heb ik mij met de waardeering ervan geheel kunnen vereenigen.
De afschrijvingen op de vaste bezittingen zoomede de in verhuur zijnde
materialen werden tot voldoende bedragen verricht.
Om een overzicht van de diverse rekeningen te vergemakkelijken, zijn
van de voornaamste dezer specificaties verklaringen overgelegd. De
Balansen sluiten met de volgende bedragen :
Afd. A f 30.337,28, afd. B f 23.451,06.
De verlies- en winstrekeningen vermelden de volgende totaalbedragen :
Afd. A ƒ 30.850.72J, Afd. B ƒ 14.945.39 met een winst van respectievelijk
(na afschrijving) ƒ 473,62^ en / 1.606,65. Deze exploitatie-overschotten
werden aan de reserven toegevoegd, waardoor deze zijn gestegen tot
f 4.200,19 (afdeeling A) en f 6.302,67 (afdeeling B ) .
De aan U w Bestuur overgelegde jaarrekeningen over 1938 geven een
goed overzicht van de financieele resultaten over dat jaar, benevens een
juist beeld van de bezittingen en schulden Uwer Vereeniging per 31 December 1938.
De aangeboden rekeningen werden, ten bewijze, dat ik mij hiermede
geheel kan vereenigen, voor accoord geteekend en kan ik U w Bestuur
aanbevelen genoemde stukken goed te keuren, zooals zij U werden
aangeboden.
Hoogachtend,
(w. g.) JOH. B R E E M A N .
Aan het Bestuur van den Proeftuin
Zuid-Hollandsch Glasdistrict,
Naaldwijk,
's-Gravenzandscheweg 23

GRONDONDERZOEK.
Ook het jaar 1938 was voor de afdeeling grondonderzoek weer een
gunstig jaar.
Het aantal ontvangen grondmonsters bedroeg 3500, d.i. 600 meer dan
vorig jaar.
Uit onderstaand tabelletje blijkt de belangrijke groei van het grondonderzoek :

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Aantal onderzochte
grondmonsters.
165
450
1300
1800
2600
2900
3500

Aantal
bepalingen.
660
2250
7800
10800
15600
23200
28000

De achterstand was, niettegenstaande het grootere aantal monsters,
belangrijk kleiner dan in het jaar 1937.
Vanaf Augustus waren er inplaats van twee, zooals in 1937, drie laboranten, welke alle drie hun opleiding op de Tuinbouwschool „Huis te
Lande" hebben genoten. Niettegenstaande de kleine ruimte bleek in de
practijk dat deze vermeerdering van één werkkracht toch nog gunstige
resultaten gaf.
Nu moeten de leden echter niet denken, dat het gebrek aan ruimte
minder urgent geworden is. Het tegendeel is waar, iederen dag wordt dit
dringender. W e hopen dan ook van harte, dat hiervoor spoedig een
oplossing gevonden mag worden.
Zooals bekend is werkt de Proeftuin Z.-H. Glasdistrict al gedurende
een viertal jaren samen met de A. S. F . fabrieken te Utrecht op het
gebied van bemesting.
Vele kweekers hebben de bemestingsproeven, die in die jaren op tomaten,
sla, druiven, enz. genomen zijn, gezien. Deze bemestingsproeven konden
we slechts nemen, omdat we hiervoor belangrijken financieelen steun van
de A. S. F . ontvingen. Dit jaar meende deze N . V . ons bovendien nog een
spectograaf ter beschikking te moeten stellen, opdat we in staat zouden
zijn van onze bemestingsproeven nog meerdere gegevens te verzamelen
om uiteindelijk nog betere bemestingsadviezen te kunnen geven. W e kunnen niet nalaten op deze plaats hiervoor aan voornoemde firma nogmaals
onzen hartelijken dank te brengen. Uit het bovenstaande blijkt echter o.i.
weer duidelijk, wat: samenwerking vermag. Hopelijk zal de spectograaf
t.z.t. een plaats krijgen, die er beter voor past dan het schuurtje, waar
het toestel, door gebrek aan werkruimte geplaatst moest worden.
De leden moeten nu echter niet denken, dat met dit toestel het grondonderzoek vlugger zal gaan; het tegendeel is waar. Doch wel kan het
onderzoek m.i. binnen afzienbaren tijd belangrijk uitgebreid worden. W e
denken daarbij in de eerste plaats aan het kali-onderzoek, waardoor de
bemestingsadviezen dan nog juister kunnen worden gegeven.
Doch om dit te bereiken is het noodig, dat we de chemisch gevonden
waarde zooveel mogelijk aan de practijk kunnen toetsen; daarom vragen
we de kweekers vooral ons regelmatig grondmonsters te doen toekomen
en daarbij het volgnummer van het vorige onderzoek var» het monster,
afkomstig van hetzelfde perceel, bij een volgend gevraagd onderzoek te
vermelden en dan tevens op te geven of het gegeven advies is opgevolgd
en de daarbij bereikte resultaten. Het is dan voor ons mogelijk na te
gaan hoe de grond van jaar tot jaar op de gegeven adviezen reageert.
E n dit te weten is voor ons advieswerk van zeer groot belang. W e
rekenen dan ook in deze op de volle medewerking van de practijk.
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Vermeld dient nog te worden, dat we dit jaar een aantal grondmonsters
voor den Rijkstuinbouwconsulent te Aalsmeer, Ir. C. Koeman, hebben
onderzocht. Hieruit bleek, dat ook daar in vele gevallen de droogrest in
de kassen veel te hoog was geworden.

ONDERZOEKNAARHETZOUTGEHALTEINHET
BOEZEMWATER.
Ook dit jaar werd weer op diverse plaatsen een onderzoek ingesteld
naar het keukenzoutgehalte van het boezemwater.
Westland en Omstreken.
In 't Westland en Omstreken is de toestand, vergeleken met verleden
jaar, in zooverre nog verbeterd, dat de watervoorziening van de Noordlandpolder fs-Gravenzande) nu ook bevredigend is.
Het boezemwater was weer op alle plaatsen bevredigend, behalve bij
Weverskade en Maasland, waar het keukenzoutgehalte gemiddeld nog
veel te hoog is. Hierin schijnt nog steeds geen verandering te zijn gebracht, ofschoon dit voor de betrokken kweekers o.i. hoog noodig is.
Indien een glastuinder niet over voldoende goed gietwater beschikt, is het
op den duur onmogelijk voor hem om behoorlijke producten te kweeken.
In dezen toestand zoo spoedig mogelijk verandering te brengen is dan
ook zonder twijfel van algemeen belang.
Berkel en Omstreken.
Zooals we reeds in ons vorig jaarverslag mededeelden, mankeerde aan
het gietwater in de omtrek van Berkel ook nog wel iets.
Gedurende 1938 werden er regelmatig maandelijks 14 monsters onderzocht.
Bij dit onderzoek bleek, dat op meerdere plaatsen water voorkwam,
dat meer dan 2 gram keukenzout per liter bevatte. Dit is natuurlijk voor
gietwater veel te veel.
Dit zout was afkomstig uit wellen. In December kregen we bericht,
dat de betrokken instanties besloten hadden deze wellen zoo mogelijk
te dichten.
Dus onze hoop, dat ook hier weer de bemoeiingen van de Proeftuin
Z.-H. Glasdistrict met succes zouden bekroond worden, is niet ijdel
gebleken.
W e hopen, dat de voorgenomen maatregelen ook volledig succes zullen
geven.
Zuid-Hollandsche Eilanden.
In dit gebied is nog steeds geen verbetering gekomen.
W a t e r , dat meer dan 3 gram keukenzout per liter bevat, is geen zeldzaamheid.
Het is dan ook duidelijk, dat de opbrengst per oppervlakte eenheid
gemiddeld te wenschen overlaat.
W i l men dan ook, dat in deze streek de glascultuur blijft bestaan, dan
is spoedige hulp noodig.
HOEVEEL W A T E R V E R D A M P T E E N SLAKROP ?
Verleden jaar (1937) werd eenzelfde proef genomen met een tomatenplant.
W e kwamen toen tot de conclusie, dat een tomatenplant door zijn
bladeren, stengel en vruchten in totaal verdampt ± 100 liter water; d.i.
± 1 liter per dag, voorwaar een respectabele hoeveelheid.
Daar nu de verdamping bij sla zoo nauw samenhangt met het optreden
van rand, leek het ons van belang ook eens op dezelfde manier na te
gaan, hoeveel water deze plant wel verdampte.
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Eind December 1937 werd in een groote nulpot een slaplantje gepoot.
Daar de bladoppervlakte in het begin nog zoo klein was, werd met de
eigenlijke proef pas 5 Maart begonnen,
De nulpot werd toen in een gesloten bus geplaatst, zoodat door de
pot geen verdamping kon plaats hebben. De slakrop kwam echter door
een gat in de deksel boven de bus uit. De verdamping welke plaats had,
gebeurde dus door de bladeren van de slakrop. Het geheel werd op een
vrij nauwkeurige balans geplaatst; iederen dag werd er gewogen, hoeveel
water er verdampt was.
Gemidd. betrekkelijke
vochtigheid.
Van 5—12 Maart
verdampte er 150 gr. water.
73%
„ 12-19
„
„
„ 350 „
„
57%
„ 19-26
„
„
„ 630 „
„
66%
„ 26 Maart—2 April
„
„ 575 „
„
72%
„ 2 - 7 April
„
„ 580 „
„
67%
Totaal 2285 gr. water
Toen de krop geoogst werd, woog deze 235 gram. Veronderstellen we
dat bij het poten het plantje 35 gram woog, dan moet bij de hoeveelheid
water nog 200 gram opgeteld worden om de totale verdampte hoeveelheid
te verkrijgen; deze wordt dan ongeveer 2£ liter.
Rekenen we nu 240 planten per RR, dan komen we tot de conclusie,
dat in de laatste maanden door de bladeren per RR ongeveer 600 liter
water verdampt of per warenhuis van 100 RR 60 m 3 .
Op sommige dagen kan deze hoeveelheid belangrijk meer zijn.
O p 21 en 22 Maart b.v. was deze hoeveelheid in de twee dagen 275
gram, dus dat: is per RR 66 liter, dus per dag 33 liter; volgens het bovenstaande is het gemiddelde 20 liter. Op deze dagen verdampte er dus zeer
veel. De temperatuur was op 20 en 21 Maart dan ook steeds boven de
20° C. en de luchtvochtigheid was ongeveer 50 % .
Den 22sten Maart werd de eerste rand geconstateerd.
Uit het één en ander blijkt echter wel, dat er door de bladeren van de
sla belangrijke hoeveelheden water verdampen; dat deze verdamping vooral
hoog is op dagen met hooge temperaturen en lage luchtvochtigheid. Dat
er dus vooral die dagen gezorgd moet worden dat de sla :
Ie. over voldoende water beschikt (waterhoudende grond).
2e. dat de temperatuur zoo laag mogelijk gehouden moet worden,
echter niet door veel te luchten, doch door te krijten.
3e. dat de luchtvochtigheid zoo hoog mogelijk moet zijn; dus weinig
luchten en zoo noodig wat over de sla broezen.
BEMESTINGSPROEVEN.
DRUIVEN.
P r o e f A.
Verschillende verhoudingen tusschen stikstof ( N ) , fosforzuur (P)
en Kali (K).
Deze proef is in 't voorjaar van 1937 opgezet.
De gebruikte grond was een mengsel van arme tuingrond en turfmolm
(voor analyse van dezen grond, zie jaarverslag 1937).
In 1937 was er reeds groot verschil tusschen „bemest" en „onbemest".
In December 1937 werden alle boompjes tot op 2,10 m boven de put
teruggesnoeid en 't snoeihout werd gewogen, 't Gewicht van het snoeihout
was bij 2 N ongeveer 50 % meer dan bij 1 N , terwijl er tusschen 2 N
en 4 N practisch geen verschil bestond. Tusschen 1, 2 en 4 P was ook
bijna geen verschil, terwijl bij 1, 2 en 4 K een daling te zien was (zie
ook jaarverslag 1937).
In het voorjaar van 1938, dus vóór het toevoegen van de mest, werden
van alle groepen grondanalyses gemaakt. Het verschil tusschen deze ana-
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lyses is echter zoo gering, dat het niet de moeite loont, deze hier te
vermelden.
De pH varieerde zonder eenige lijn tusschen 6,91 en 7,53. De pH
vóór de proef was 7,24. De droogrest loopt iets op bij de groepen, die
meer mest toegediend kregen, evenzoo het stikstofgehalte, doch de verschillen zijn te klein om hieraan eenige waarde te hechten ten opzichte
van den groei.
Dit jaar werd in totaal voor 1 N, 2 N en 4 N resp. 9,1 gr. N, 18,2 gr.
N en 36,4 gr. N per put toegediend.
1 P, 2 P en 4 P kregen resp. per put dezelfde hoeveelheden als bij de N .
Precies zoo werden 1 K, 2 K en 4 K behandeld.
Begin Maart werd de eerste mest toegediend en wel 3,5 gr N, 7 gr. N
en 14 gr. N, resp. vodr 1 N, 2 N en 4 N .
Dezelfde hoeveelheden kregen 1 P, 2 P en 4 P en 1 K, 2 K en 4 K
vooraf.
De rest werd in 8 keer bijgemest.
De groei was uitstekend. Er was direct groot verschil tusschen 1 N
en 2 N, in tegenstelling met het vorig jaar. Later kwam er ook nog een
aanmerkelijk verschil tusschen 2 N en 4 N . 1 N was onvoldoende voor
een goede groei; de bladkleur was lichtgroen; er was zonder twijfel
stikstof tekort. Ook 2 N groeide nog niet krachtig genoeg door, dus
deze hoeveelheid stikstof was waarschijnlijk ook niet voldoende. Bij 4 N
was de groei best.
Tusschen 1, 2 en 4 P was het verschil in groei niet zoo gemakkelijk
te zien. Toch scheen het ons toe, dat 2 P gemiddeld beter was dan 1 P.
Tusschen 2 en 4 P was o.i. geen verschil.
Tusschen 1 K en 2 K was practisch geen verschil, doch ze leken iets
beter dan 4 K.
Eenige tellingen en wegingen gedurende de groeiperiode in 193S:
Aantal dubbele knoppen :
Daar dit aantal een zekere maat is voor een meer of minder sterkere
groei, werd in het voorjaar van dit jaar het aantal dubbele knoppen van
de diverse groepen geteld.
Bij 2 N was dit aantal bijna 1 5 0 % hooger dan bij 1 N, bij 4 N weer
lager dan bij 2 N .
Tusschen 1, 2 en 4 P was er practisch geen verschil.
Ook tusschen 1, 2 en 4 K was dit verschil gering.
Aantal trossen :
Het totaal aantal trossen was bij 2 N en 4 N het hoogst. Deze twee
groepen waren ongeveer 30 % hooger dan 1 N .
Tusschen 1, 2 en 4 P was er weer practisch geen verschil.
Ook tusschen 1, 2 en 4 K was er bijna geen verschil.
Het schijnt, dat er zelfs bij de kleinste hoeveelheden fosforzuur en kali
van deze elementen nog voldoende aanwezig was.
De groep 4—0—0 leverde b.v. 126 trossen tegenover het gemiddelde
van 4 N plus fosforzuur en kali 131 trossen. Dit is slechts een heel klein
verschil.
De groep 4—4—0 gaf zelfs 140 trossen en 4—0—4 122 trossen.
Uit deze cijfers blijkt wel, dat het weglaten van fosforzuur of kali
of van beide, van geen grooten invloed was op het aantal trossen;
blijkbaar bevatte de grond nog voldoende fosforzuur en kali.
Aantal scheuten :
waaraan meer dan één tros zat, werd ook geteld. Uit deze telling bleek,
dat 2 N en 4 N weer belangrijk hooger waren dan 1 N .
De verschillende hoeveelheden fosforzuur en kali gaven practisch geen
verschil te zien.
Uitgedunde bessen :
Toen de groei zoover gevorderd was, dat de beste trossen uitgezocht
konden worden, werden alle trossen er afgehaald, op zeven na.
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Dit aantal was min of meer willekeurig gekozen.
De bedoeling was, dat de kleinste hoeveelheid meststof te weinig zou
zijn om deze hoeveelheid druiven behoorlijk te doen rijpen; de grootste
hoeveelheden moesten of voldoende of te veel zijn.
In de week van 7—13 Juni werden de druiven gekrent.
De bessen, die bij deze bewerking uit de tros geknipt waren, werden
gewogen.
Het resultaat van deze weging was :
Uitgedunde bessen per groep van 5 putten.

Groep. N

P K

1
2
3
4
5
6
7

0
0
4
0
4
0
4

0
4
0
0
4
4
0

0
0
0
4
0
4
4

Uitgedunde
Uitgedunde
bessen
Groep
bessen
Groep
in gr.
in gr.
1K
0
1N
239
200
2N
430
2K
0
4N
601
4K
0
600
1P
416
510
2P
426
0
3P
425

Uitgedunde
bessen
in gr.
366
466
434

De hoeveelheid uitgedunde bessen was dus bij 4 N het grootst.
Van de fosfor zijn 2 P en 4 P beide hooger dan 1 P.
2 K geeft de grootste hoeveelheid van de kali. 1 K is belangrijk lager
dan 2 en 4 K.
Nu is er ook eenig verschil tusschen de diverse hoeveelheden fosforzuur en kali.
Groep 4—0—0 leverde 200 gr. uitgedunde bessen, tegenover het gemiddelde van 4 N plus fosforzuur en kali 601 gr.
Geen kali scheen nog het minst van invloed te zijn (zie bovenstaande
tabel, groep 5 ) .
Het toevoegen van fosforzuur schijnt reeds een gunstigen invloed op
de zetting te hebben gehad. (Vergelijk groep 2 en 5 in bovenstaande tabel).
Hoeveelheid snoeihout !
Gedurende den zomer werd 5 maal uitgebroken, n.1. in Mei, Juni, Juli,
Augustus en September.
Het snoeihout werd versch gewogen.
Uit deze weging bleek, dat 2 N en 4 N een bijna 4 keer grootere
hoeveelheid gaven dan 1 N .
Bij de fosfor is een stijgende lijn, dus 1 P is het laagst en 4 P het
hoogst.
Bij de kali is de lijn juist omgekeerd, dus 1 K het hoogst en 4 K het
laagst.
Hieruit blijkt dus, dat stikstof en fosforzuur de vegetatieve ontwikkeling gunstig beïnvloeden, kali echter ongunstig.
Het schijnt, dat hier bij 2 en 4 K de optimum hoeveelheid kalium reeds
was overschreden.
Het is dus zeer waarschijnlijk, dat de oorspronkelijke grond reeds veel
kali bevatte.
Graden Brix, zuurgehalte en quotiënten (d.i.

).
zuur
Het quotiënt van het aantal graden Brix en het zuurgehalte is een
maatstaf voor den smaak. Over deze methode schreven wij reeds in ons
jaarverslag over 1936.
O p 25 Augustus en 5 September werd van alle groepen het suikergehalte (in graden Brix) en het zuurgehalte bepaald.
V a n de groepen gemest met 1 N werd dit op 13 September nogmaals
gedaan.
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Van de stikstof gaven 2 N en 4 N de zoetste druiven en het minste
vrije zuur.
1 N was de beide eerste keeren het zuurst var» alle groepen en het
quotiënt bleef ook de derde keer ver beneden het gemiddelde van de
andere groepen van de tweede keer.
Van de fosfor was 2 P het, beste en van de kali 4 K.
Het suikergehalte wordt niet noemenswaardig door de verschillende
hoeveelheden mest beïnvloed. Het vrije zuur daarentegen wel.
Naarmate er meer stikstof en kali was toegevoegd, nam het vrije zuur af.
Uit het bovenstaande volgt, dat de groep 4—2—4 de zoetste druiven
geleverd moet hebben; dit blijkt werkelijk uit de bepalingen.
Ook groep 4—2—2 was zeer goed.
Opbrengst :
7 September werden de druiven van de groepen, gemest met 2 N en
4 N geoogst; van de groepen gemest met 1 N werd een week later geoogst.
Bij de oogstcijfers komt duidelijk naar voren, dat 4 N beter is dan
2 N ; 1 N geeft slechts de helft van 4 N .
Tusschen 2 P en 4 P is er practisch geen verschil; beide zijn beter
dan 1 P.
2 K is beter dan 1 K en 4 K.
Het gemiddeld trosgewicht volgt precies dezelfde lijn, evenals de grootte
van de bes.
Uit het één en ander blijkt, dat er in het begin van de groeiperiode
alleen nog maar sprake was van een stikstof tekort.
De oorspronkelijke grond bevatte dus nog voldoende fosforzuur en kali.
Hoe later in het jaar, hoe meer teekenen duidden op een tekort aan
fosforzuur en later ook op een kali tekort.
Bij de oogst zijn er al positieve aanwijzingen, dat het toedienen van
fosforzuur en kali reeds gunstige resultaten gaf.
Het stikstof tekort is in den loop van den groeitijd nog urgenter geworden, zoodat 4 N op het laatst beter was dan 2 N, terwijl in het begin
practisch geen verschil tusschen 2 N en 4 N te constateeren was.
De hoeveelheid kali, die de grond oorspronkelijk bevatte, is onbekend
en dit schijnt neg een belangrijk quantum te zijn geweest.
Daarom is het nog zeer moeilijk om aan de hand van bovenstaand
materiaal tot een zekere verhouding stikstof-fosforzuur-kali te komen,
waarbij de beste druiven, zoowel naar qualiteit als naar quantiteit, geteeld
worden.
Indien de oorspronkelijke hoeveelheden fosforzuur en kali van den
grond a.s. jaar uitgeput zijn, zullen de verschillen bij de diverse bemestingen veel duidelijker naar voren treden.
Als we een zeer voorloopige conclusie zouden trekken, dan kwamen we
tot een verhouding van 4—2—4.
Positief kwam vast te staan, dat :
1. te weinig stikstof een ongunstigen invloed heeft op de quantiteit
èn op de qualiteit. Het vrije zuurgehalte van de bes blijft hoog; daardoor
wordt de smaak wrang.
2. te veel en ook te weinig fosforzuur hebben een ongunstigen invloed
op de qualiteit. In beide gevallen neemt het gehalte aan vrij zuur toe.
3. kali heeft een gunstigen invloed op de qualiteit. Hoe meer kali.
hoe minder vrij zuur.
4. met vrij groote zekerheid kan worden aangenomen, dat er per kg
druiven tusschen de 1,5 en de 2,5 gr. stikstof moet worden toegevoegd.
In het najaar van 1938 zagen we weer, dat die groepen, die met de
kleinste hoeveelheden stikstof gemest waren, het eerst hun blad lieten
vallen (zie jaarverslag 1937).
Deze proef wordt voortgezet.
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P r o e f B.
Vergelijking van verschillende meststoffen.
Vergeleken werden :
1 2 - 1 0 - 1 8 A. S. F.
Enkelvoudige meststoffen (zwavelzure ammoniak, superfosfaat en zwavelzure kali).
Enkelvoudige meststoffen plus patentkali (zwavelzure ammoniak, superfosfaat en patentkali).
Sulkafos (plus zwavelzure ammoniak en zwavelzure kali).
Ammonium-Magnesiumfosfaat (plus zwavelzure ammoniak en zwavelzure kali). (Zie ook jaarverslag 1937).
In December 1937 werden alle boompjes tot op 2,10 m boven de put
teruggesnoeid (cijfers hiervan werden reeds in ons vorig jaarverslag
gepubliceerd).
In het voorjaar van 1938, vóórdat er eenige mest was toegevoegd,
werden grondanalyses gemaakt. De verschillen tusschen de diverse analyses waren gering.
De totale hoeveelheid stikstof, fosforzuur en kali, die werden toegevoegd, waren voor de 1-groep per put : 7,8 gr. N, 6,5 gr. P en
11,7 gr. K.
Voor de 2-groepen werden deze hoeveelheden verdubbeld en voor de
3-groepen nogmaals verdubbeld.
Begin Maart werd de eerste mest toegediend.
De 1-groepen kregen 3 gr. N, 2,5 gr. P en 4,5 gr. K.
De 2-groepen 2 keer zooveel en de 3-groepen 4 keer zooveel.
De rest werd in 8 keer bijgemest.
Al spoedig bleek, dat de hoeveelheden mest, die de 1- en ook de
2-groepen toegevoegd kregen, onvoldoende waren. Alleen de 3-groepen
ontvingen genoeg mest.
Alleen deze groepen kunnen o.i. dan ook met succes vergeleken worden.
Eenige tellingen en wegingen gedurende de groeiperiode in 1938 :
De putten van groep B kregen precies dezelfde behandeling als die
van proef A. dus dezelfde tellingen op dezelfde tijden.
Gaan we na bij welke bemesting de beste resultaten verkregen werden,
dan kunnen we dit kort samenvatten.
In de volgende tabel worden door de kruisjes telkens de twee hoogste
groepen aangeduid; alleen de 3-groepen zijn vergeleken.
.
Waarneming.
w

Dubbele knoppen
Aantal trossen
Aantal scheuten waaraan
meer dan één tros
Uitgedunde bessen
Uitgebroken scheuten
Hoeveelheid suiker op 5/9
Kleinste hoeveelheid zuur
Hoogste quotiënt
Totale opbrengst
Gemiddeld trosgewicht
Gemiddeld korrelgewicht

Gecon-

Enkel- . . A m m ;
J ^ f 1 ^ SulkaMagnesium + patent- f
rostaat.
kali.

centreerd. voudig.

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
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Uit deze tabel blijkt wel, dat dit jaar de verschillen bij de diverse
bemestingen nog zoo gering zijn, dat hieruit geen definitieve conclusies
getrokken kunnen worden.
In kleur was er onderling geen verschil.
Deze proef wordt voortgezet.

Proef

C.

Aan de verschillende perceelen worden oploopende hoeveelheden
magnesiumsulfaat toegediend.
De groepen werden gemest met dezelfde hoeveelheid 12—10—18 en
oploopende hoeveelheden magnesiumsulfaat (zie ook jaarverslag 1937).
In December 1937 werden de boompjes tot op 2,10 m boven de put
teruggesnoeid en werd het snoeihout gewogen.
De cijfers, die in het jaarverslag 1937 gepubliceerd werden, volgden
geen enkele lijn.
In het voorjaar van 1938, dus vóór het toedienen van de mest, werden
van alle groepen grondmonsters genomen.
De pH varieerde van 7,33 tot 7,53 zonder een bepaalde lijn. Ook de
verschillen tusschen de andere analyse-cijfers waren zoo klein, dat er
geenerlei conclusie ten opzichte van de groei uit te trekken was.
De totale hoeveelheden mest per put, die dit jaar toegediend werden,
waren :
1 Mg — 130 gr. 12—10—18 plus 7,02 gr. Magnesiumsulfaat
2 „ - 130 .,
„
„ 14,04 .,
21,06
- 130
28,08
- 130
35,10
- 130
70,20
_ 130
Begin Maart werd per put gegeven : 50 gr. 12—10—18 aan alle groepen.
1 Mg kreeg 2,70 gr. magnesiumsulfaat extra.
5,40
8,10
10,80
13,50
27.—
De rest werd in 8 keer bijgemest.
In groei was er gedurende den zomer 1938 ook geen zichtbaar verschil.
Magnesium had echter o.i. wel invloed op de kleur van de bes zelf.
Bij vergelijking van de kleur van de bessen van groep 2 G (zie proef B)
met b.v. groep 3 Mg was er duidelijk verschil te constateeren; de dauwvorming was bij 3 Mg mooier en de kleur was donkerder dan bij 2 G.
De dauwvorming nam toe tot 3 Mg; daarna nam deze weer af.
Dezelfde lijn volgde de kleur.
Dit kleurverschil was o.i. het eenige verschil, dat te constateeren viel.
Eenige tellingen en wegingen gedurende de groeiperiode in 1938 :
Ook de putten van proef C kregen dezelfde behandeling als van
proef A, dus op dezelfde tijden dezelfde wegingen en tellingen.
Al de gegevens kunnen we samenvatten in één tabel en wel zoo, dat
we de hoogste groep steeds met een kruisje aanduiden.
W e zullen volledigheidshalve ook de resultaten vermelden, die groep
2 G (130 gr. 12—10—18 plus 0 gr. magnesiumsulfaat) gaf:
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Waarneming.

2 G 1 Mg 2 Mg 3 Mg 4 Mg 5 Mg 6 Mg

Dubbele knoppen
Aantal trossen
Aantal scheuten waaraan
meer dan één tros
Uitgedunde bessen
Uitgebroken scheuten
Hoeveelheid suiker op 5/9
Kleinste hoeveelheid zuur
Hoogste quotiënt
Totale opbrengst
Gemiddeld trosgewicht
Gemiddeld korrelgewicht
Beste kleur

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

Aan de hand van deze tabel is het niet eenvoudig te concludeeren,
welke groep de beste was.
In ieder geval blijkt, dat magnesium de kleur donkerder maakt, de
dauw mooier en de smaak zoeter.
De hoeveelheid magnesium, die noodig is om het optimum te bereiken,
kwam nog niet duidelijk naar voren.
Uiterlijk was groep 3 Mg het beste.
Deze proef wordt voortgezet.
BEMESTINGSPROEVEN.
SLA.
P r o e f A.
Verschillende hoeveelheden stikstof, fosforzuur en kali.
In 1937 waren we tot de conclusie gekomen, dat het zgn. „randen"
van sla optreedt, wanneer de verdamping de vochtopname overtreft (zie
ook jaarverslag 1937).
De vochtopname wordt o.a. gestremd door een te hooge zoutconcentratie.
Daar nu, zooals bekend, de meer geconcentreerde meststoffen, de zoutconcentratie van het bodemvocht minder sterk verhoogen dan de minder
geconcentreerde, werd bij deze proef uitsluitend gebruik gemaakt van de
meest geconcentreerde meststoffen, t.w. ammoniumnitraat, mono-ammoniumfosfaat en kalisalpeter.
Van deze drie meststoffen konden de meeste verhoudingen van 1—1—1
tot 4—4—4 gemaakt worden.
Een éénheid komt dan overeen met 3 gr. mest, dus 1~1—1 beteekent
3 gr. N, 3 gr. P en 3 gr. K.
Deze proef werd genomen in betonnen putten ; afmetingen binnenwerks
50 X 50 X 60 cm.
De grond was een mengsel van arme tuingrond en turfmolm.
De putten werden tot op ± 15 cm van de rand gevuld, daarna werd
de mest er door gewerkt en toen werden de putten geheel gevuld, zoodat
de mest vrij diep onder de oppervlakte kwam te liggen.
De mest werd enkele dagen vóór het planten in de putten gebracht.
20 December 1937 werd geplant. 5 plantjes per put (J4 m 2 ).
De groei was bij alle groepen best.
Tot de eerste week van Maart was geen verschil te zien tusschen
„bemest" en „onbemest".
Na 10 Maart werd dit verschil met den dag grooter ; bij de oogst
(9 April) was het verschil dan ook enorm.
22 Maart trad de eerste rand op.
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2 April was de sla werkelijk oogstbaar ; daarom werd op dezen datum
het aantal gerande kroppen geteld.
1 N gaf gemiddeld per groep 4 % rand.
2 N gaf 10 % rand en 4 N 37 % .
Duidelijk blijkt dus, dat het aantal gerande kroppen in sterke mate
toeneemt bij opklimmende hoeveelheden stikstof.
1 P gaf gemiddeld per groep 1 3 % rand, 2 P gaf 1 7 % rand en 4 P
28 % .
Fosforzuur volgt dezelfde lijn als stikstof, ofschoon de invloed van
fosforzuur veel minder groot is.
1K
21 % .
Van 1 tot 2 K neemt het aantal gerande kroppen iets toe ; van 2 tot
4 K is dit aantal practisch constant.
Hoe kleiner hoeveelheden mest, hoe minder rand we vinden.
De hoeveelheid stikstof speelt bij het randen een belangrijker rol dan
fosforzuur en kali.
W e e s t dus bij de slacultures vooral voorzichtig met een te groote
hoeveelheid stikstof.
9 April werd de sla geoogst.
,,Onbemest" leverde sla, wegende gemiddeld per 100 krop 11.275 kg.
1 N woog gemiddeld per 100 krop 31,430 kg, 2 N 32,600 kg en 4 N
32,350 kg.
1 P woog gemiddeld per 100 krop 31,770 kg, 2 P 33,300 kg en 4 P
31,550 kg.
1 K woog gemiddeld per 100 krop 32,000 kg, 2 K 32,270 kg en 4 K
32,420 kg.
Het onbemeste perceel leverde dus slechts V3 van de oogst van de
bemeste perceelen, al was pas ± 4 weken vóór de oogst eenig verschil
te bespeuren. W e l een bewijs, dat sla relatief veel mest vergt, vooral op
het einde van de groeiperiode.
T e weinig mest zal dan ook pas enkele dagen vóór de oogst zichtbaar
zijn ; dit zal de qualiteit van het product sterk kunnen beïnvloeden.
Tusschen 1 en 2 N is het verschil gering ; een kleine stijging zou men
kunnen aannemen.
Bij 2 en 4 N is het gewicht practisch hetzelfde.
Later werden van de diverse groepen analyses gemaakt.
Onbemest gaf gemiddeld 0,152 % N van de versehe stof.
Bemest met 3 gr. N : 0,270 % N — 3 gr. stikstof komt overeen met 1 N.
Bemest met 6 gr. N :0,276 % N — 6 gr. stikstof komt overeen met 2 N.
Bemest met 12 gr. N : 0,240 % N — 12 gr. stikstof komt overeen met 4 N.
3 en 6 gr. N waren dus practisch gelijk.
De gemiddelde opbrengst versehe stof per put is ruim 1,5 kg.
Deze bevat volgens voorgaande analyses ruim 4 gr. stikstof.
Bij 1 N is slechts 3 gr. stikstof toegediend ; dit is dus te weinig.
Op basis van voorgaande analyses zouden we tot een minimum stikstofgift van ± 200 gr. N per RR (14 m 2 ) komen, indien 240 krop per RR
gerekend wordt.
In de practijk zal deze gift wat hooger genomen moeten worden om
de eenvoudige reden, dat de slawortels alle toegediende mest niet zullen
bereiken ; deze zal de 300 gr. niet mogen overschrijden, daar dan de
kans op „rand" sterk toeneemt (als de stikstof toegediend wordt in oplosbare vorm).
Bij de fosfor gaf 2 P een iets betere opbrengst dan 1 en 4 P.
Bij de kali zijn de verschillen al zeer gering, zoodat wc nog niet tot
een definitieve conclusie wat fosfor en kali betreft kunnen komen.
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Na de proef werden grondanalyses gemaakt.
De droogrest is hooger, naarmate er meer mest toegediend is.
Het procent „rand" vertoont dezelfde lijn, al is er van een constante
verhouding geen sprake.
Ook verleden jaar konden we hetzelfde constateeren (zie jaarverslag
1937).
Het stikstofgehalte was na de proef hooger dan er voor ; vooral bij
4 N trad dit duidelijk naar voren.
Het blijkt wel, dat 4 stikstof te veel is geweest.
P r o e f B.
Enkelvoudige tegenover meer geconcentreerde meststoffen.
Ter bevestiging van de resultaten in 1937 werd dit jaar nog de volgende
proef genomen in dezelfde betonnen putten, waarin in 1937 een bemestingsproef op tomaten was gedaan.
Groep
1G
2G
1P

Bemesting
1937
1938
1937
1938
1937
1938

2P

1937
1938

1 2 - 1 0 - 1 8 A.S.F.
50 gr. 12—10—18 A.S.F.
1 2 - 1 0 — 1 8 A.S.F.
34 gr. mengsel van ammoniumnitraat,
diammoniumfosfaat en kalisalpeter
zwavelzure ammoniak, superfosfaat,
patentkali.
30 gr. zwavelzure ammoniak, 28 gr. superfosfaat, 36 gr. patentkali
Als 1 P
Als 2 G

Totaal gerand
in

32
28

76
56

Het mengsel van 2 G en 2 P bestond uit 58,8 gr. kalisalpeter, 29,4 gr.
diammoniumfosfaat en 11,8 gr. ammoniumnitraat.
Zonder dat de perceelen in 1937 werden uitgespoeld, werd op dezelfde
grond in den winter van 1937—1938 sla geteeld.
20 December 1937 werd de sla geplant en 9 April 1938 geoogst.
Het gewicht van alle groepen was practisch gelijk.
2 April werden de gerande kroppen geteld (zie voorgaande tabel).
De groepen gemest met geconcentreerde meststoffen gaven de minste
rand ; hoe geconcentreerder de meststof, hoe minder rand.
De invloed van de bemesting van het vorig jaar blijkt ook zeer
duidelijk : 2 P gaf 2 keer zooveel gerande kroppen als 2 G, niettegenstaande de bemesting voor de slacultuur op beide perceelen hetzelfde was.
Uit deze proeven kunnen we de volgende conclusies trekken :
1. Geef voor sla ongeveer 300 gr. stikstof per RR (d.i. 2100 gr. N
per 100 m'-).
Geef in oplosbare vorm beslist niet meer, daar anders de kans op het
optreden van rand groot wordt.
2. De hoeveelheden fosforzuur en kali kwamen nog niet vast te staan
(waarschijnlijk is 170 gr. fosfor per RR reeds voldoende).
De invloed van P en K bij het optreden van rand is veel geringer
dan die van N.
Toch is de invloed van fosforzuur grooter dan die van kali (in den
vorm van kalisalpeter).
3. Geef alle meststoffen in de meest geconcentreerde vorm, daar dit
de kans op het randen sterk vermindert.
4. Vele bezoekers wezen als de beste groep aan no. 4 1—1—3.
Geen rand en een gewicht van 32,21 kg.
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Het was wel niet de zwaarste groep, maar de qualiteit en de kleur
waren best.
Of nu echter de verhouding, dan wel de samenstelling hierbij de hoofdrol speelde, is niet met zekerheid te zeggen.
Deze groep was toevallig alleen gemest met kalisalpeter en monoammoniumfosfaat (11 X 56); er was geen ammoniumnitraat toegediend.
Het is mogelijk, dat; dit feit van invloed op de qualiteit geweest is.
In deze richting zullen in 1939 proeven genomen worden.

BEMESTINGSPROEVEN OP BLOEMEN.
CHRYSANTHEN.

P r o e f A.
Verschillende verhoudingen tusschen fosforzuur en kali
(het stikstofgehalte bleef bij deze proef gelijk).
In 1937 werd de eerste bemestingsproef op chrysanthen genomen.
In 1938 werden deze proeven voortgezet.
De leiding van deze proeven berust bij Ir. Koeman, Rijkstuinbouwconsulent te Aalsmeer.
De proef werd genomen in de bekende groote nulpotten.
Iedere groep bestond uit 5 potten.
De gebruikte grond was een mengsel van arme tuingrond en turfmolm.
Daar in 1937 gebleken was, dat 8 gr. stikstof per pot een goede
hoeveelheid was, werd bij deze proef de hoeveelheid stikstof niet gewisseld, wel de hoeveelheden fosforzuur en kali.
1 N is 4 gr. stikstof ; 1 P is 4 gr. fosforzuur n 1 K 4 gr. kali.
De verhoudingen N—P—K waren 2—1—1; 2—1—2; 2—1—4; 2—1—6;
2—2—1 enz.
Deze verhoudingen werden gemaakt met ammoniumnitraat, monoammoniumfosfaat en zwavelzure kali.
De helft van de bemesting werd vooraf door den grond gemengd ; de
andere helft in 5 keer bijgemest.
14 Mei werden de chrysanthen gepoot.
Soort : witte germ.
Er werden 3 planten per pot gepoot.
De groei was prima ; onderling was er zeer weinig verschil.
Alleen groep 0 — 0 - 0 bleef weldra achter in ontwikkeling.
Later (Aug.) was er ook verschil tusschen groep 2—0—6 en de overige
groepen, de planten bleven n.1. korter.
Groep 2—6—0 gaf geen afwijking te zien.
Meeldauwaantasting :
Het viel ons op, dat enkele groepen vrij sterk door meeldauw (Oidium
Chrysanthemi) aangetast waren.
Deze aantasting hebben we in cijfers uitgedrukt : geen aantasting kreeg
een 0 en de sterkste aantasting een 10.
Gr. N P K Aant.

2
3
4
5
6
7

2 06
2 11
2 12
2 14
2 16
2 21

10
10
10
9
8
8

Gr. N P K Aant.

8
9
10
11
12
13

2 22
2 24
2 26
2 41
2 42
2 44

Gr. N P K Aant.

8
5
2
5
3
4

14
15
16
17
18
19

2 46
2 60
2 61
2 62
2 64
2 66

Daar de uitwendige omstandigheden voor iedere groep dezelfde waren,
meenen wij uit deze cijfers te mogen concludeeren, dat de meeldauw-
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4
8
6
5
5
2

aantasting sterker was, naarmate er bij éénzelfde stikstofgift minder
fosforzuur of (en) kali aanwezig was.
Of omgekeerd zal dus bij éénzelfde fosforzuur- en kaligift, bij verhooging van de stikstofgift de kans op meeldauw vergroot worden.
De verhouding stikstof—fosforzuur schijnt nog belangrijker te zijn dan
de verhouding stikstof~kali.
Gemiddeld bloemgewicht en gemiddelde stengellengte :
3 Nov. werden de eerste bloemen gesneden ; 12 Dec. de laatste.
Stengel plus bloem werd gewogen en de lengte van de stengels werd
gemeten.
Groep
1 P
2 P
4 P
6 P
1K
2K
4K
6K

Gemiddeld bloemgewicht
in gr.

147
163
170
165
163
162
160
160

Gemiddel ,de steng ellengte
in cm

85
86
87
88
84,5
89
86
86

Dus hoe meer fosforzuur, hoe langer stengel ; de zwaarste bloem vinden
we bij 4 fosforzuur.
W a t de stengellengte betreft is 2 kali het beste ; het gemiddelde gewicht
is bij 1 kali reeds het hoogst.
Gezien echter de waarnemingen aangaande de meeldauwaantasting kan
o.i. beter 2 kali dan 1 kali gekozen worden.
W e komen dus tot de verhouding 2 stikstof—4 fosforzuur~2 kali.
Bij de proef werd per pot (d.i. 3 planten) toegediend : 8 gr. stikstof,
16 gr. fosforzuur en 8 gr. kali.
Voor 150 planten per RR is dit een bemesting van 400 gr. stikstof,
800 gr. fosforzuur en 400 gr. kali.
Dit is een zeer zware bemesting.
P r o e f B.
Geconcentreerde meststoffen tegenover enkelvoudige.
Groep G (geconcentreerd) werd per pot gemest met 14,3 gr. monoammoniumfosfaat plus 59,3 gr. kalisalpeter.
Groep E (enkelvoudig) kreeg per pot 39 gr. zwavelzure ammoniak plus
44 gr. superfosfaat plus 96 gr. patentkali.
Stikstof, fosforzuur en kali waren in beide gevallen gelijk.
De behandeling was precies als bij proef A.
Tijdens de groeiperiode bleek, dat groep E korter bleef dan groep G.
W a t de meeldauw-aantasting betreft was groep G veel beter.
De bloemen van groep G zijn gemiddeld ruim 12% zwaarder dan die
van groep E en de stengels zijn gemiddeld 10% langer.
W e komen dus tot de volgende conclusies :
Mest chrysanthen in de verhouding 2—4—2.
Geef ongeveer per R R : 1J4 kg kalkammonsalpeter plus 1,5 kg monoammoniumfosfaat plus 0,8 kg zwavelzure kali of 0,9 kg kalisalpeter plus
1,5 kg mono-ammoniumfosfaat plus 0,5 kg kalkammonsalpeter.
Voer de stikstofgift ten opzichte van de fosforzuur en kali niet hooger
op, daar dan de kans op meeldauw toeneemt.
Mest de chrysanthen met de meest geconcentreerde meststoffen, liefst
met kalisalpeter en mono-ammoniumfosfaat.
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ANJERS.
P r o e f A.
Verschillende hoeveelheden stikstof, fosforzuur en kali.
Deze proef werd in 1937 opgezet en al gedeeltelijk in het jaarverslag
van 1937 beschreven.
De bemesting was precies als in 1937, met dit verschil, dat natuurlijk
geen bemesting vooraf gegeven werd, maar dat de totale hoeveelheid
bijgemest werd en wel in 10 keer.
1 N is 1 gr. stikstof, 1 P is 1 gr. fosforzuur en 1 K is 1 gr. kali.
De verschillende verhoudingen N—P—K waren 1—1—1, 1—1—2,
1—1—4, 1—2 —1, 1 - 2 - 2 , enz.
Het duurde tot Juli 1938, voordat er eenig verschil tusschen de verschillende hoeveelheden stikstof kwam.
De anjers waren 6 April 1937 geplant.
1 plant in pot no. 6.
Soort : spectrum.
De groepen gemest met 1 N werden zichtbaar minder dan 2 N en 4 N.
Later kwam er tusschen 2 en 4 N ook nog eenig verschil.
Geen stikstof was veel slechter dan de overige groepen.
Tusschen 1, 2 en 4 P en 1, 2 en 4 K was er zichtbaar niet veel verschil.
Aantal geoogste bloemen, totaal gewicht en gemiddeld bloemgewicht :
De eerste bloemen werden 19 Aug. 1937 gesneden, de laatste 19 Oct.
1938.
De bloemen werden geteld en de bloemen plus stengel werden gewogen.
Het bleek, dat 4 N het grootste aantal bloemen leverde en ook het
hoogste totaalgewicht gaf.
2 N gaf het hoogste gemiddelde bloemgewicht.
V a n de fosfor leverde 2 P het grootste aantal bloemen en het hoogste
totaalgewicht ; echter het laagste gemiddeld bloemgewicht.
Tusschen 1, 2 en 4 K is practisch weinig verschil.
2 K gaf iets meer bloemen dan 1 of 4 K en ook het hoogste totaalgewicht, maar het laagste gemiddeld bloemgewicht.
De verhouding 4—2—2 geeft dus het grootste aantal bloemen en het
hoogste totaalgewicht.
Het hoogste gemiddelde bloemgewicht vinden we bij 2 stikstof plus 1
of 2 fosfor plus 1 of 2 kali.
Vermeerderen we dus de hoeveelheid stikstof van 2 tot 4 dan zal het
aantal bloemen toenemen, maar de qualiteit zal afnemen.
Er zal dus tusschen 2 en 4 N een compromis gezocht moeten worden,
al naar gelang de wensch is ; wil men veel bloemen, dan zal relatief veel
stikstof toegediend moeten worden, wil men steviger bloemen, dan zal
meer fosforzuur en kali toegevoegd moeten worden en wel beide in
ongeveer gelijke hoeveelheden.
De gemiddelde verhouding zou volgens deze proef zijn 3 stikstof,
2 fosforzuur en 2 kali, d.i. per plant 3 gr. stikstof, 2 gr. fosforzuur en
2 gr. kali.
Dus bij 200 planten per RR is dit 600 gr. stikstof, 400 gr. fosforzuur
en 400 gr. kali.
Deze hoeveelheid is natuurlijk een minimum.
In den vollen grond gaat altijd nog eenige mest verloren, dus daar zullen
deze hoeveelheden nog wat verhoogd moeten worden en een gedeelte
bijgemest (bijv. maandelijks).
In de kleur van de bloem was geen zichtbaar verschil.
In alle groepen kwamen gespleten bloemkelken voor ; eenig verband
met de bemesting was er niet.
Het schijnt dus, dat dit verschijnsel beïnvloed wordt door uitwendige
omstandigheden.
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P r o e f B.
Vergelijking van verschillende meststoffen.
Ook deze proef werd in 1937 begonnen (zie ook jaarverslag 1937).
Vergeleken werden :
Groep G - 1 2 - 1 0 - 1 8 A.S.F.
Groep E—zwavelzure ammoniak, superfosfaat en zwavelzure kali.
Groep M—ammonium-magnesiumfosfaat, zwavelzure ammoniak en zwavelzure kali.
Groep P—zwavelzure ammoniak, superfosfaat en patentkali.
Groep S—Sulkafos.
De bemesting werd in het jaarverslag over 1937 reeds uitvoerig medegedeeld.
1 G ontving 8 gr. 12—10—18

2G

„

16 „ 1 2 - 1 0 - 1 8

3G
„
32 „ 1 2 - 1 0 - 1 8 enz. enz.
In 1938 werd de mest in 10 keer bijgemest.
De groepen gemest met de kleinste hoeveelheid mest, waren dezen
zomer minder dan de overige groepen.
Uiterlijk was er niet veel verschil in groei tusschen de diverse groepen.
Aantal geoogste bloemen, totaal gewicht en gemiddeld bloemgewicht :
De oogst liep van 19 Aug. 1937 tot 19 Oct. 1938.
De bloemen werden geteld en de bloemen plus stengel gewogen.
Gedurende de groeiperiode werden de groepen 3 G, 1 P en 2 P onbetrouwbaar, daar één of meerdere bloemen afstierven.
Dit afsterven was niet plotseling, zoodat het tijdstip waarop die planten
uitgeschakeld hadden moeten worden, niet precies was vast te stellen.
Groep 3 E leverde de meeste bloemen en het hoogste totaalgewicht.
O p groep E volgt groep G.
Het is jammer, dat groep 3 G onbetrouwbaar is.
De groepen M, P en S zijn veel lager dan groep E en G.
Bij groep P zijn 1 P en 2 P onbetrouwbaar.
O.i. is dan ook uit bovenstaande gegevens geen positieve conclusie
te trekken aangaande de vorm van meststoffen, die bij anjers de voorkeur
verdienen.
W e l blijkt, dat anjers niet bijzonder gevoelig zijn voor een hoogere
droogrest.
Er was reeds bekend, dat in oudere rozenkassen dikwijls met succes
anjers gekweekt werden, niettegenstaande hier de droogrest dikwijls vrij
hoog was.

BEMESTINGSPROEF OP KOMKOMMERS.
Meerdere jaren hebben we geprobeerd een goede bemestingsproef met
komkommers te nemen, doch tot nu toe is dit ons niet gelukt.
Dit jaar hebben we het geprobeerd in den vollen grond onder platglas.
Ieder object was 10 ramen groot en bestond uit twee paralellen, ieder
groot 5 ramen.
Alle perceelen werden in drie rijen ondergebracht; de ligging van de
rijen was Z . O . — N . W .
De a-perceelen lagen alle aan de N . O . kant van de rij, de b-perceelen
aan de Z . W . kant.
Groep 1 was bemest in de verhouding 1—1—1 (stikstof—f osforzuur—
kali), groep 2 in de verhouding 1—1—2, groep 3 1—1—4, groep 4
1—2—1, groep 5 1—2—2 enz. tot groep 30, 4—4—4.
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De eenheid was gelijk aan 90 gram per 5 ramen, dus groep 1 kreeg
90 gr. N , 90 gr. P en 90 gr. K per 5 ramen.
In de week van 1—7 Mei werd de mest over de uitgeschoten grond
naast de veuren gestrooid en nadat de broeimest (wat stroo en paardemest) in de veuren gebracht was, werden deze dichtgemaakt en de ramen
erop gelegd.
7 Mei werden de planten gepoot.
9 Mei waren er al eenige dood.
Dit kwam de eerste weken vaker voor. De planten werden regelmatig
ingeboet, doch het is duidelijk, dat de gegevens hierdoor minder betrouwbaar zijn geworden.
Tot 30 Mei waren er bij 1 N 7 stuks weggevallen, bij 2 N 4 stuks,
bij 4 N 22 stuks.
W e kunnen deze proef dan ook slechts als een oriëntatie beschouwen.
V a n 9 Juni—9 September werd geoogst.
De vruchten werden gewogen en geteld.
De parallelperceelen vertoonden onderling groote verschillen. (Soms
wel 2 0 % ) .
Dit verschil kon veroorzaakt worden doordat er nieuwe planten ingeboet moesten worden of door het verschil in ligging (de a-perceelen
aan de N . O . kant en de b-perceelen aan de Z . W . kant) óf door beide.
^Wanneer het verschil in ligging de oorzaak is, moeten de a-perceelen
precies dezelfde lijr/ volgen als de b-perceelen.
Om dit na te gaan, zullen we de a-perceelen op dezelfde wijze combineeren als de b-perceelen :
a-perceelen
stuks
1 N
2 N
4 N
1 P
2 P
4 P
1K
2K
4K

1180
1142
1182
1309
999
1196
1261
1184
1059

kg
700,68
630,55
633,55
732,34
551,99
680,45
691,93
688,85
584,—

b-perceelen
stuks
1241
1304
1050
1207
1073
1315
1201
1215
1179

kg
717,30
684,95
559,694,80
570,60
695,85
640,90
667,—
653,35

Totaal
stuks
2421
2446
2232
2516
2072
2511
2462
2399
2288

kg
1417,98
1315,50
1192,55
1427,14
1122,59
1376,30
1332,83
1335,85
1237,35

De verschillen tusschen de twee paralell en zijn echter dermate groot,
dat u it deze cijfers geen conc :lusies te trek ken vallen.
SU K E R M A I S
Dit product verdient èn als voeding èn als beschutting belangstelling.
Laten we beschutting als hoofddoel nemen.
Hiervoor is dus noodig, dat suikermais een voldoende hoogte bereikt.
Daarnaast kan een dergelijk gewas tevens nog een opbrengst geven
aan kolven, welke door de binnenlandsche handel graag wordt gekocht.
Om deze twee dingen gelijktijdig te bereiken is het noodig gebleken
een groot aantal soorten te vergelijken.
Z o o werden in 1938 niet minder dan 16 soorten uitgezet.
Het resultaat was dat er z.g.n. .dwergtypen bij waren, waarvan het
doel, beschutting, totaal verloren ging.
Tevens leverden deze soorten kleine en een te gering aantal kolven.
Deze kunnen dus worden uitgeschakeld.
Andere soorten leverden weer een flink gewas, en te weinig of te laat
oogstbare kolven en van weer andere waren de vruchten zwart of blauw.
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Deze laatste hadden geen handelswaarde.
Het zoeken was dus gericht op een soort dat :
1. Voldoende beschutting gaf.
2. Kolven gaf, die handelswaarde hadden.
3. Reeds vroeg oogstbare kolven gaf.
Nu is ons klimaat nogal wisselend, waardoor dit product met wisselende resultaten wordt geteeld.
Verder blijkt het ééne soort veel gemakkelijker vrucht te zetten dan
het andere.
Ongetwijfeld zal van de weersgesteldheid in den bloeitijd veel afhangen.
Z o o zien we meestal, dat de kolven, die het laatst worden geoogst,
onvoldoende vruchtzetten.
V a n de 16 soorten waren er 2 soorten, welke aan de hooge eischen
welke we voor suikermais moeten stellen, voldeden, n.1. Adam's Extra
Early en Mammouth W h i t e Corry.
De eerstgenoemde leverde 1Yi kolf per plant en de andere bijna 2
kolven.
Het vorige jaar leverden deze soorten resp. 2 en 3 kolven per plant.
Hoe ruimer de planten worden gezet, hoe beter de opbrengst, waardoor
de beschutting echter weer minder goed wordt.

PAPRIKA OF Z O E T E PEPER.
Reeds in 1934 hebben we door tusschenkomst van Dr. de Leeuw uit
Leiden een 7-tal soorten Paprika's vergeleken.
Het waren alle zoete pepers.
De kleur was rood, wit of witgeel.
In onrijpen toestand zijn ze groen.
Van deze 7 soorten kwam slechts één soort in aanmerking om er mee
door te gaan, n.1. de Reus van Negikörös.
Dit soorf gaf groote vruchten, die per stuk een goeden prijs opbrachten.
De opbrengst per plant was het hoogst.
W e l leverde dit soort nog exemplaren met een puntige neus; deze
waren tevens kleiner van stuk en dit was voor ons een aanwijzing, die
planten voor zaad te kiezen, welke een ingedeukten neus vertoonden.
Reeds een 3-tal jaren wordt dit soort sterk geselecteerd door middel
van stamselectie.
Stamselectie is nog noodig. niet alleen wat het model van de vrucht
betreft, maar ook dient gelet te worden op Mozaiek.
Hiervoor zijn deze planten uiterst gevoelig.
Dit jaar werden een 3-tal stammen vergeleken.
Het resultaat was, dat het model van de vruchten gelijk was, maar
het aantal vruchten per plant nogal varieerde.
Deze variatie werd o.i. veroorzaakt door de aanwezigheid van mozaiek.
Stam 1 leverde per plant bijna 15 vruchten
„ 2
„
„
„
11
„
) Het aantal planten van
„ 3
,,
„
„
13J vrucht
ƒ elke stam was 48.
Dit zijn oogstresultaten uit een koude kas, waarin nog een voorcultuur
van sla was gebezigd.
Het aantal vruchten per plant is met het teelen in een stookgelegenheid
nog op te voeren.
Verder willen we nog doen opmerken, dat de paprika erg vatbaar is
voor luis, thrips en spint.
Over de cultuurzorgen kunnen we kort zijn.
Het zaaien, verspeenen en oppotten kan precies geschieden als bij de
tomaat.
Alleen heeft men een 3 à 4 weken langer noodig om een pootbare plant
te hebben.
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Verder mag de temperatuur gerust een 8 graden F. hooger worden
genomen dan voor tomaten.
De plantafstand moet 3]/2 plant per raam zijn.
Dit jaar zijn nog een 3-tal Fransche paprika soorten beproefd, maar
deze bleken geen van alle een verbetering te zijn.
Ook ontvingen we van den Heer A. Welling uit de Vereenigde Staten
van Amerika wat zaden van Paprika's.
Deze waren erg vruchtbaar, doch de vruchten bleven te klein.
Dit soort kenmerkte zich door vroeg oogstbare vruchten te geven.
Z e waren ± 14 dagen vroeger dan de andere soorten.
SLASOORTEN.
In 1938 zijn er, behalve enkele Hollandsche soorten, een 17-tal soorten
sla uitgeproefd, afkomstig uit Hongarije, Frankrijk, Engeland.
Uit Hongarije : 2 scorten.
Het ééne soort was klein van krop en eveneens klein van omvang.
Het blad was gekruld.
De kropvorming had vroeg plaats.
De krop was erg vast en goudgeel.
Mogelijk een soort om in de warme bak nader te onderzoeken.
De andere soort had een tamelijken omvang, gaf een mooie krop en
werd bij het ontdekken niet rood.
Deze laatste eigenschap is niet te onderschatten voor slakweekers. die
hun ramen, voordat de sla oogstbaar is, ontdekken.
Uit Frankrijk : 12 soorten.
Van de 12 soorten bleven slechts 3 soorten over, die nog eens nader
bekeken moesten worden, n.1. 2 soorten welke, hoewel klein van krop en
omvang, al vroeg een stevige vaste krop maakten, waarvan de kleur
goed geel was.
De derde soort was flink van omvang en leverde een behoorlijke krop.
De eerste twee soorten zullen waarschijnlijk alleen waarde hebben als
broeisla.
Het ligt dan ook in de bedoeling deze als zoodanig uit te proeven.
Uit Engeland hebben we al eerder een 12-tal soorten beproefd, doch
geen dezer soorten boden perspectieven voor de toekomst.
Dit jaar zijn 3 soorten beproefd; slechts één soort komt ook in aanmerking om nader uitgeproefd te worden op de warme rij.
Tenslotte zijn nog 2 Hollandsche soorten sla vergeleken met onze eigen
geselecteerde Meikoningin.
Ie. Een type Meikoningin bleek een goede doorgeselecteerde te zijn,
omvang zooals gewoonlijk, met een goede krop en sterk van groei.
2e. De Vleutensche Meikoningin.
Deze leverde ook een behoorlijke krop, maar was uiteindelijk niets geen
bijzonders.
Deze vergelijkende proef bracht dus mogelijk een paar soorten die als
warme sla nader bekeken moeten worden.
Het Hongaarsche soort, dat na ontdekken niet rood werd, moet nog
verder geselecteerd worden, om er positief van te kunnen zeggen, dat het
mogelijk voor onze cultuurmethode een verbetering is.
AUBERGINE.
Deze reeds oude Westlandsche cultuur is door den Proeftuin nog eens
beproefd, om reden er een groot verschil blijkt te zijn in de opbrengst,
kleur en het model van de vrucht.
In sommige gevallen is in de practijk de financieele uitkomst goed,
in andere gevallen minder goed.
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Zoo werden in 1938 een 5-tal soorten naast elkaar vergeleken in een
onverwarmde kas, waarin vooraf sla had gestaan.
De opbrengst kan per plant aanzienlijk hooger worden, indien we b.v.
de cultuur bezigen in een stookwarenhuis.
Hier behoort o.i. deze cultuur ook meer thuis, dan in een onverwarmde
kas; dit wil echter niet zeggen, dat men in een onverwarmde kas geen
aubergines kan teelen.
Een Fransch soort leverde per plant ruim 13 vruchten; de kleur en de
grootte van de vruchten waren uitstekend.
Een ander Fransch soort leverde slechts 5 vruchten per plant, eveneens
een prachtige vrucht met een uitnemende violette kleur.
Daarnaast stond een Westlandsche soort, waarvan waarschijnlijk de
herkomst eveneens uit Frankrijk is, doch waarvan de opbrengst 8 vruchten per plant was.
De kleur en de grootte der vrucht was eveneens goed.
Verder gaf weer een ander Fransch soort, waarvan de kleur zeer
slecht en de vorm van de vruchten peerachtig was, 18 vruchten per plant.
Deze vrucht heeft, hoewel de smaak niet onder doet voor de andere,
op onze veilingen geen handelswaarde.
Tenslotte gaf een soort geïmporteerd uit Palestina, waarvan het model
der vruchten geheel afwijkt van bovengenoemde soorten, slechts 5 vruchten per plant.
De kleur der vruchten was uitstekend en de gemiddelde prijs per stuk
ongeveer de helft hooger dan van de andere goede soorten.
W e willen van dit soort, gezien de hooge handelswaarde, trachten door
stamselectie de opbrengst per plant te verhoogen.
Verder willen we nog doen opmerken, dat de Aubergine cultuur veel
aandacht vraagt, wat de dierlijke vijanden betreft.
W i t t e vlieg, spint, thrips en luis behoort men regelmatig te bestrijden.
Deze insecten hebben blijkbaar een voorkeur voor deze planten.
De plantafstand is ongeveer de afstand van de tomaat, liever nog iets
ruimer.
T O M A T E N KRUISINGEN.
In 1934 is door Mej. W . de Brouwer een kruising toegepast op tomaten.
Deze werd gedaan met Ailsa Craig X Potentata en omgekeerd.
In het ééne geval is dus stuifmeel van Ailsa Craig kunstmatig overgebracht op de Potentata. In het tweede geval juist omgekeerd.
Voordat de bloemen geslachtsrijp waren, werden deze gecastreerd en
ingewikkeld.
In 1935 was er nog weinig te zeggen over deze kruising, de planten
waren betrekkelijk uniform.
In 1936 vonden we een splitsing van sommige planten.
Planten met een Potentata gewas hadden vruchten die zoo goed als
overeenkwamen met de kleur en vorm van de Ailsa Craig.
Hiervan is zaad gewonnen en in 1937 kregen we typen, die de goede
eigenschappen van de Potentata en die van de Ailsa Craig hadden.
In 1938 hebben we van de 58 typen, die we steeds hadden aangehouden,
er 6 uitgezocht, waarmede we door willen gaan.
Van elk type werden 3 of meer stammen aangehouden.
Als de verwachtingen ons niet bedriegen, dan kunnen we enkele dezer
stammen beschouwen als nieuw, waarvan de zelfstandigheid zal blijken.
Het zoeken in dit geval was gericht, om de goede eigenschappen van
Potentata. n.1. grove vruchten, waarvan de kleur soms wel eens wat te
wenschen overlaat, en het lichte gewas, te combineeren met de Ailsa
Craig. Deze laatste geeft altijd een behoorlijk zware bladontwikkeling
met een prima kleur van de vruchten; de grootte van de vruchten laat
wel eens te wenschen over.
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Verder hebben we deze soorten gekruist, omdat de smaak van beide
soorten zoo uitstekend is.
Ook hebben deze twee variëteiten zelden last van holle vruchten.
W e zullen den leden dezen zomer gaarne het resultaat van het kruisingsproduct toonen.

P E E N Z A A D (var. Amsterdamsche Bak).
Z a a d gewonnen in 1937 van 10 verschillende planten, gemerkt van
1—10 en wel speciaal van de eerste kam.
No. 1 was een zeer forsche plant, de kam was groot en grof met
groote zaden.
No. 2 was iets fijner van plant en zoo afdalende tot 10 werd de plant
regelmatig fijner en de kam kleiner.
Het zaad van deze kammen werd reeds in hetzelfde najaar uitgezaaid
om na te gaan of er een kennelijk verschil waar te nemen was in ontwikkeling van loof en peen.
Tusschen No. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 was practisch geen verschil waar te
nemen.
V a n de nummers 4, 8 en 10 was het loof iets fijner en de peen iets
zwaarder dan van de eerstgenoemde nummers.
Dat de ééne zaadplant forscher groeide en ook grootere kammen gaf,
kunnen we dus toeschrijven aan een plaatselijke omstandigheid. Het was
dus een zuivere modeficatie.
Het geheel maakte een zeer goede indruk ; van „schieters" of te veel
loof was geen sprake.
De peen was uitstekend van kleur.
Kortom, afwijkingen van beteekenis waren er niet.
Daarnaast werd nog peen gezaaid, waarvan het zaad reeds in 1935,
1936 en 1937 was gewonnen.
Tusschen deze drie was geen verschil waar te nemen in ontwikkeling
van loof en peen.
De idee, dat nieuw gewonnen peenzaad niet is te gebruiken, berust
dus niet op feiten, maar op een veronderstelling, die uiteindelijk onjuist
blijkt te zijn.

VRUCHTZETTING BIJ MELOENEN.
Ten onrechte is men nog wel eens van meening, dat er bij meloenen,
evenals dat bij komkommers het geval is, uitsluitend planten met mannelijke en vrouwelijke bloemen voorkomen.
Reeds in 1917 wezen Ir. v. d. Slikke en Ir. v. d. Kroft in een artikel
in „De Tuinbouw" er op, dat er bij de meloenen tweeslachtige bloemen,
dus bloemen met meeldraden en vruchtbeginsel beide, voorkwamen.
Zij kwamen tevens tot de conclusie, dat het de voorkeur verdient
zooveel mogelijk variëteiten te telen met tweeslachtige bloemen.
Zij verdeelden de meloenen in twee groepen : n.1. a. met mannelijke en
vrouwelijke, b. met mannelijke en tweeslachtige bloemen.
T o t de eerste groep behoorde o.a. de variëteit Consul Schiller, waarvan
de auteurs waarnamen, dat hierbij de jonge vruchtjes vaak tengevolge
van onvoldoende bestuiving vergelen en afsterven.
Tot de tweede groep behooren o.a. suikermeloen, Karbonkel, W e s t landsche net.
Nu wij in den afgeloopen zomer over verschillende meloenvarieteiten
beschikten, leek het ons gewenscht dit ook eens na te gaan.
Dit onderzoek leverde het volgende op :
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Variëteit

Aantal
gecontroleerde
planten

Planten met
mannelijke en
vrouwelijke
bloemen

Planten met
mannelijke en
tweeslachtige
bloemen

Honey Dew
Cantaloup de Belle Garde
Cantaloup Obus
Cantaloup charentais
Cavaillon Espagnol
Suiker X King George
King George X suiker
Ananas (Vilmorin)
Groene suiker met net
Westlandsche suiker
Suikermeloen Toursi Cukor

18
14
11
18
15
35
32
19
9
40
20

0
0
11
0
8
0
2
0
0
0
8

18
14
0
18
7
35
30
19
9
40
12

Hieruit blijkt, dat van de onderzochte variëteiten alleen Cantaloup
Obus in het geheel geen tweeslachtige bloemen had en dus voor bestuiving
volkomen op wind en insecten was aangewezen.
Bij Toursi Cukor kwamen bovendien nog planten voor met bloemen
die een overgang vormden van vrouwelijke naar tweeslachtige bloemen,
doordat er slecht ontwikkelde meeldraden zonder stuifmeel in voorkwamen.
Nu moest nog worden nagegaan of het stuifmeel van de tweeslachtige
bloemen in kiemkracht gelijk stond met dat van de mannelijke bloemen.
De reeds genoemde auteurs hebben dit door bestuivingsproeven nagegaan en kwamen tot de conclusie, dat tweeslachtige bloemen bestoven
met eigen stuifmeel minder goed zetten dan die, bestoven met stuifmeel uit
mannelijke bloemen.
Het was voor ons onmogelijk ook bestuivingsproeven te nemen, daar de
meloenen dienden voor een bemestingsproef en combinatie van deze met
een bestuivingsproef niet mogelijk was.
Wij hebben toen een anderen weg gevolgd en wel zijn wij er toe
overgegaan de kiemkracht van het stuifmeel te bepalen.
Wij volgden daarbij de methode zooals die gevolgd wordt voor de
kiemkrachtsbepaling van het stuifmeel van vruchtboomen.
De bijzonderheden van deze methode werden ons medegedeeld door
Dr. I. Rietsema te Breda, die we voor zijn welwillendheid ook op deze
plaats hartelijk dank zeggen.
Wij vonden hierbij slechts onbeduidende verschillen tusschen stuifmeel
uit mannelijke en uit tweeslachtige bloemen.
Enkele voorbeelden uit onze vele bepalingen laten wij volgen :
Kiemkracht stuifmeel
mannelijke bloem
Westlandsche suikermeloen
Cantaloup Obus
Cantaloup de Belle Garde

53 %
65 %
75%

Kiemkracht stuifmeel
tweeslachtige bloem
53 %
—
73%

Wij zien trouwens in de practijk bevestigd, dat b.v. bij de suikermeloen
tengevolge van de aanwezigheid van deze tweeslachtige bloemen onder
ongunstige bestuivingsomstandigheden toch vruchtzetting optreedt.
Wij hopen dit onderzoek ook in 1939 voort te zetten, daar het van
groot belang is voor onze meloenenteelt te weten, welke rol de tweeslachtige bloemen spelen bij de productie.
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FUSARIUM BIJ KOMKOMMERS.
In 1938 kon dit onderzoek op grootere schaal aangepakt worden. Hierbij
werd tweeërlei werk gedaan. In de eerste plaats werden op den Proeftuin
verschillende proeven genomen met ontsmettingsmiddelen en verschillende
andere proeven om bepaalde denkbeelden die wij ons over deze ziekte
hadden gevormd, te toetsen. Daarnaast werden vele bedrijven in het
ambtsgebied en daarbuiten bezocht en ter plaatse materiaal van grond en
plant verzameld.
Een woord van dank aan allen, die ons materiaal afstonden, is hier
zeker op zijn plaats, terwijl ook de vele interessante en vaak belangrijke
bijzonderheden ons bij de diverse monsters medegedeeld, voor het onderzoek van groote waarde zijn.
Verder moet hier dank gebracht worden aan de heeren assistenten bij
den tuinbouwvoorlichtingsdienst, die door hun veelzijdige medewerking
het onderzoek in hooge mate hebben bevorderd.
Definitieve conclusies zijn, gelijk ook te verwachten valt, na één jaar
werken aan een dergelijk zwaar en veelomvattend onderwerp, nog niet
te trekken.
W a s echter bij het begin van het onderzoek de ziekte met al wat
daarmee samenhangt een duistere zaak, thans beginnen zich verschillende
punten duidelijker af te teekenen.
Reeds is gebleken, dat voor platglas een grondontsmetting alleen, op
een reëele kostenbasis niet afdoende zal zijn, maar dat diverse andere
factoren hierbij nog een rol spelen.
Verder is vastgesteld, dat er geen enkele soort is onder onze groene
komkommers, die niet vatbaar is voor Fusarium. Dit sluit niet uit, dat
men meermalen verschillen in vatbaarheid waarneemt. Dit zijn echter
geen werkelijke verschillen, maar bij nauwkeurig onderzoek vindt men
meestal andere oorzaken, waardoor deze schijnbare vermindering van vatbaarheid wordt veroorzaakt. W e l is er verschil in „sterkte" tusschen
groene en gele of witte komkommers, maar tenslotte blijken ook deze
laatste alle vatbaar te zijn.
De analyses van de diverse grondmonsters geven merkwaardige dingen
te zien. Er zijn echter dit jaar alleen monsters verzameld van zieke
tuinen. Het zal dus noodig zijn daar in den loop van dit jaar monsters
van gezonde tuinen tegenover te zetten, om de veronderstellingen, die wij
aan de hand van onze huidige gegevens maken, definitief te bevestigen.
Er zal dan blijken, dat droogrest, verhouding van stikstof en phosphorzuur,
pH en dergelijke meer een belangrijke rol spelen bij deze ziekte.
Het onderzoek moet dus worden voortgezet. Het werk van het afgeloopen jaar waarbij zooveel mogelijk contact gezocht wordt met de
practijk, moet worden voortgezet en zoo mogelijk uitgebreid, waarbij dan
nu ook de beste tuinen in het onderzoek betrokken moeten worden.
Daarnaast moeten enkele van de dit jaar genomen proeven worden voortgezet en vele nieuwe dingen ter hand genomen worden. Ook aan de
bestudeering van de schimmel zelf moet, nu wij hier van talrijke isolaties
hebben, meer aandacht worden besteed. Het onderzoek zal daarbij uitdijen tot een werk van zeer grooten omvang, maar alleen langs dezen weg
zal het mogelijk zijn te trachten de oplossing van dit moeilijke probleem
te vinden, daar het probleem van een gezonde komkommerteelt nijpend
is. Dit jaar staat al ons onderzoek dus in het fceken van de komkommer.

PLANTENZIEKTEN.
Het aantal gevallen waarin advies werd gevraagd over ziekten en
beschadigingen nam ook in 1938 nog weer toe.
In totaal werden 589 gevallen behandeld, die naar de oorzaken als
volgt kunnen worden ingedeeld.
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plantaardig
Groentegewassen
Fruitgewassen
Bloemteeltgewassen ')
Champignoncultuur
Totaal

240
18
24
2
284

dierlijk
70
36
18
6
130

anor- diverVirus ganisch
sen
9

—
2

—
11

40
18
8
2
68

42
12
13
29
96

totaal
401
84
65
39
589

Toelichting :
Onder het hoofd plantaardige beschadigingen zijn al die gevallen opgenomen waar aantasting door bacteriën en lagere of hoogere schimmels
de oorzaak was.
Onder anorganische oorzaken vallen beschadigingen door verkeerden
grond, onjuiste bemesting, cultuurfouten, spuitbeschadiging en andere uitwendige omstandigheden.
Onder diversen zijn samengevat adviezen en antwoorden op vragen
van meer algemeenen aard (bijv. cultuuradviezen voor champignons),
controle op ingezonden zaden, inlichtingen over bestrijdingsmiddelen etc.
en tenslotte ook die gevallen waarbij het onmogelijk was een oorzaak
vast te stellen.
Enkele bijzonderheden :
Een nieuwe parasiet voor den Tuinbouw :
Onder dit opschrift maakten wij in het vorig jaarverslag melding van
het optreden eener mijtensoort van het geslacht Penthaleus op andijvie.
In het afgeloopen jaar trad deze bovendien ook in slaplanten op. Het
diertje komt nog maar zeer sporadisch voor, maar is nu toch al op
verschillende plaatsen in het Westland gesignaleerd. Weest dus op U w
hoede.
De bestrijding is zeer eenvoudig n.1. rooken met nicotine rookpoeder
of spuiten met een nicotine-oplossing (1 ons op 100 liter water).
Een nieuwe ziekte in sla :
In Januari werd onze aandacht gevraagd voor een tot nu toe niet
bekend ziekteverschijnsel in slaplanten, ten deele nog op de plantenrij,
ten deele reeds uitgepoot. Het verschijnsel was een soort smeul. Karakteristiek er voor zijn vlekken op de bladeren, van boven glanzend bruin,
van onderen schijnbaar waterdoortrokken. Deze vlekken vergrooten zich
snel en ten slotte wordt ook het hartje van de plant aangetast. Wij stellen
voor deze ziekte „olievlekkenziekte" te noemen, daar deze naam vrij goed
het uiterlijk van de vlekken weergeeft.
Bij onderzoek bleek deze ziekte veroorzaakt te worden door een
bacterie (Bacillus lactucae). De besmetting gaat over met het zaad. Zaadontsmetting had „schijnbaar" resultaat, want wel was het aantal zieke
plantjes minder, maar ook het totaal aantal planten was geringer, doordat
zwakke plantjes wegbleven. Afdoende is zaadontsmetting niet. De ziekte
is in sterke mate afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid.
Zoodra de temperatuur wat hooger is en de luchtvochtigheid wat lager,
neemt de ziekte af en „genezen" aangetaste planten. Dit is echter geen
absolute genezing, want krijgen zij dan bijv. enkele dagen weer donkere
natte koude te verdragen, dan komt de ziekte weer te voorschijn.
Is de aantasting op de plantenrij gering, en volgt er na het uitplanten
een periode van helder, niet te koud weer, dan kan de schade erg meevallen.
1
) O p verzoek van den Rijkstuinbouwconsulent, Ir. C. Koeman te
Aalsmeer.
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Het wit in komkommers :
Deze ziekte ziet men bij ons gelukkig zelden. De veroorzaker is de
schimmel Erysiphe cichoriacearum. In korten tijd is het heele blad met een
witte schimmellaag overtrokken. Ter bestrijding kan men stuiven met
zwavel. Is eenmaal de aantasting op een tuin aanwezig, dan verspreidt
deze zich zeer snel, ook in de tuinen in de omgeving, naar dezen zomer
gebleken is.
Verder bleek dit jaar op den Proeftuin ook de Vegetable Marrow, de
eetbare pompoen zeer gemakkelijk te worden aangetast.
Het koolmotje >
Dit kleine motje (Plutella cruciferarum) trad in den afgeloopen zomer
zeer sterk op, zoodat het van belang is op de bestrijding hiervan nog
weer eens de aandacht te vestigen. Het motje zelf is vrij klein, met opengeslagen vleugels meet het in de breedte ongeveer \]/2 cm, de kleur is
grijsbruin. Het motje zelf is niet schadelijk. Elk wijfje echter kan 70—100
eieren leggen en de rupsjes, die er uit komen, doen groote schade door
hun vreterij. Soms vreten zij alleen de onderkant van het blad weg, soms
vreten zij gaten in het blad of vreten de bladeren heelemaal af. In
gunstige jaren treden enkele generaties na elkaar op in één zomer. Dit
was ook in het afgeloopen jaar het geval, waarbij veel schade werd
gedaan, terwijl de rupsjes ook vraten aan de hauwen van zaadbloemkool.
Het beste middel ter bestrijding is een bespuiting met loodarsenaat, bij
bloemkool zoolang deze nog niet geboren is en bij zaadkool vóór of na
de bloei, niet tijdens de bloei. (In de meeste gevallen was 1 ons loodarsenaat op 1 liter witkalkpap en dan aangevuld met water tot 100 liter,
voldoende). Denk eraan, dat het beslist noodig is aan de spuitvloeistof
één of andere uitvloeier toe te voegen, daar het middel anders niet
voldoende helpt op de gladde bladeren. (Zie verder de nieuwe waarschuwing over ziektebestrijding in zaadbloemkool).
Spintetend kevertje :
Is ook dit jaar weer vrij algemeen opgetreden.
Vergeling van Freesia's Î
In aansluiting aan hetgeen verleden jaar werd vermeld, is een proef
genomen met witte freesia's in besmetten en niet besmetten grond, al of
niet van ontsmet zaad. De zaadontsmetting gaf een gunstig resultaat.
Verder bleek uit de proef, dat de vergeling van de bladpunten zoowel
bij ontsmet als niet ontsmet zaad en zoowel op besmetten als niet besmetten
grond voorkwam. Hoewel de Fusarium een zekere rol speelt, bijv. wordt
de bloei er door vertraagd, zullen toch de gele en bruine bladpunten een
andere oorzaak hebben. Het onderzoek wordt voortgezet.
„Steengrauw" bij boonen :
Het onderzoek werd voortgezet op dezelfde wijze als verleden jaar.
W a a r wij weer typische resultaten kregen, meenen wij nu definitief, dat
we hier met een bacterieziekte te doen hebben.
Intusschen is men van regeeringswege een onderzoek naar de diverse
boonenziekten begonnen, zoodat wij onze proeven in deze richting niet
verder behoeven voort te zetten.
Kurkwortel bij tomaten :
Ook in het afgeloopen jaar werd het onderzoek voortgezet. Er werd
weer nagegaan hoe het met de aantasting was gesteld in de diverse
perceelen van het warenhuis voor knolontsmetting.
Er blijkt dan in de eerste plaats, dat er weinig peil te trekken valt o p
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de diverse gegevens. In sommige gevallen heeft de ontsmetting resultaten
gegeven, in andere in het geheel niet. In het algemeen was de aantasting
sterker dan in 1937, vermoedelijk omdat de structuur van den grond
minder goed was.
Ontsmetting met chloorpicrine gaf enkele gunstige resultaten. Een perceel
met twee jaar achtereen chloorpicrine gaf daarentegen weer een sterkere
aantasting te zien, evenals een perceel, waarbij de nawerking van chloorpicrine werd gecontroleerd.
De perceelen ontsmet met zwavelkoolstof hadden niettegenstaande hun
uitstekende groei, nagenoeg de sterkste kurkwortelaantasting. Ook formaline was in aantasting maar weinig minder dan de niet ontsmette perceelen.
In 1937 was op de perceelen behandeld met kalk en zwavelzure
ammoniak de aantasting gering, niettegenstaande de slechte groei van het
gewas. In 1938 was deze aantasting veel sterker. De goede structuur,
die de zware bekalking had veroorzaakt, werd weer te niet gedaan door
het groote quantum gaswater, dat er op kwam en de aantasting nam
sterk toe.
Wij kunnen dus nog van geen enkel ontsmettingsmiddel blijvende resultaten melden. In sommige gevallen ging een goede ontsmetting samen
met dalende opbrengst.
Ook zijn weer potproeven genomen. In de eerste plaats wilden wij
nagaan of een door ons in 1937 veelvuldig uit kurkwortels geïsoleerde
schimmel de ziekte veroorzaakte. Verder wilden we den invloed nagaan
van enkele elementen die in zeer kleine hoeveelheden door de plant
worden opgenomen en tenslotte wilden wij ook den invloed van de
structuur van den grond op de aantasting controleeren. De proeven
werden genomen in nulpotten.
De infectieproef met de in 1937 geïsoleerde schimmel leverde een
negatief resultaat op. Veel belangrijker was de proef, waarbij den grond
kunstmatig een slechte structuur werd gegeven. De kurkwortelaantasting
werd daardoor aanzienlijk verergerd. De groei van de planten was zeer
matig, de zetting van de vruchten was slecht. Bovendien vielen nog
2 andere dingen op, n.1. dat, terwijl op de goede structuur geenerlei
mozaiekverschijnsel bij de planten te zien was, de planten op de slechte
structuur daarentegen vrij sterk mozaiekziek waren. In de groep van de
goede structuur was bovendien geen enkele plant door slaapziekte
(Verticillium) aangetast, terwijl daarentegen bij de planten met slechte
structuur 40 % door slaapziekte te gronde ging.
Bestrijding van het knolaaltje :
In het afgeloopen jaar zijn geen potproeven met knolbestrijdingsmiddelen genomen, daar hiervoor in aanmerking komende praeparaten
niet aanwezig waren.
De bestrijding in het warenhuis werd voortgezet volgens het reeds in
het vorig jaarverslag opgenomen schema. Bovendien werd de grond over
de heele oppervlakte afgedekt met een dunne laag koemest, om daardoor
het ontwijken van de gasvormige praeparaten te verhinderen en zoo de
aaltjesdoodende werking te verhoogen. Deze behandeling gaf ten opzichte
van de aaltjes succes, daar de aantasting sterk afnam. Echter is vermoedelijk de grond te lang dicht gebleven, waardoor de structuur etc.
van den grond was achteruitgegaan en het gewas en groei in opbrengst
teleurstelde. Er is daarom besloten deze proevenserie te beëindigen. Het
warenhuis is thans verdolven en eerst wanneer zich weer een gelijkmatige
besmettingstoestand zal hebben ingesteld, zullen de proeven worden hervat.
Samenvattend kunnen wij nog het volgende zeggen :
Chloorpicrine blijft als ontsmettingsmiddel goed voldoen. Twee jaar
achtereen chloorpicrine geeft minder resultaat dan bijv. chloorpicrine na
zwavelkoolstof, niet alleen t.o.v. knolaantasting, maar ook t.o.v. kurkwortel.
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Formaline toont slechts een matig aaltjesdoodend effect, terwijl ook de
opbrengsten niet meevallen.
Zwavelkoolstof
geeft een zeer goed aaltjesdoodend effect en staat ook
in opbrengst nog bovenaan. Herhaalde zwavelkoolstofbehandeling geeft
een verminderd effect en daling van de opbrengst.
Bestrijding van witte vlieg :
Verscheidene middelen zijn geprobeerd, zonder dat dit nieuwe gezichtspunten gaf.
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D E R I J K S T U I N B O U W C O N S U L E N T , Directeur van
den Proeftuin, is op
M A A N D A G , 9—12 uur,
W O E N S D A G , 9—12 uur.
VRIJDAG, 9—12 uur,
te spreken op den Proeftuin en
Z A T E R D A G S A V O N D S van 7—8 uur
in den Haag, Sportlaan 165 — 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. Gietwater-onderzoeken, — chloorgehalte.
d. Trekfoollenonderzoek : geschikte moment voor koeling,
per partij meebrengen 5 bollen, van groote partijen 10
bollen. Tijd : eind Juli—begin Augustus.
b., c, en d. wordt uitsluitend verricht voor leden van den
Proeftuin, — de kostprijs wordt in rekening gebracht.
Voor onderzoek van Meststoffen richte men zich tot het
Proefstation te Maastricht.
Voor samenstelling van Bestrijdingsmiddelen tot het Proefstation voor Veevoeder-onderzoek te Wageningen.
Leden, die onze „Waarschuwingen" niet ontvangen, wenden zich tot de administratie van den Proeftuin, Zuidweg 38.
Tuinders, bezorgt den Consulent niet onnoodig werk, gij
zijt met zoovelen, komt op 't spreekuur, brengt materiaal
mee, of stuurt het op; is het te ver, belt dan 160 Naaldwijk op.

OVERZICHT VAN DE KASSEN VAN DEN PROEFTUIN.

