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BONDSVEILINGEN „WESTLAND".
LEDENAANTAL: op 1Januar van de jaren
1928 1929 1930 1931 1932
Poeldijk
313
Naaldwijk
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135
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120
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318
307
510
173
146
293
148
126
199
85
225
76

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

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

333
400
571
200
166
346
195
140
222
84
315
103
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KRINGVEILINGEN (voor zoover tot het
ambtgebied van den consulent behoorend.)
LEDENAANTAL: op 1Januar van de jaren
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SAMENVATTING VEILINGEN

Bondsveil.
Kringveil.

Proeftuin
Ledental
in 't jaar
1930 1931 1932

PROEFTUIN

1928.1929 1930 1931 1932

1930 1931 1932

2449 2606 2726 2947 3075
1657 1752 1857 1881 1842

608 583 588
1508 1477 1450

Veüingleden
totaal 4106 4358 4583 4828 4917
Verspreide Proeftuin-Leden
Proeftuin totaal

39

50

69

2155 2110 2107.

JAARVERLAG
van den Secretaris-Penningmeester
over het jaar 1932
De verscherping van de crisis in den Tuinbouw in het
afgeloopen jaar werd ook voor het werk van den Proeftuin
eene belemmering, hoewel nog niet in die mate als in het
particulier bedrijf. Van uitbreiding onzer werkingssfeer was
daardoor van zelf geen sprake; het bestuur mocht heel tevreden
zijn, dat het programma van verleden jaar, zij het dan ook met
moeilijkheden, kon worden afgewerkt. Stilstand in dergelijke
zaken is echter reeds achteruitgang en waarschijnlijk zullen
;de toestanden ons noodzaken in 1933 nog verder in te krim;pen,.
; Dat is heel jammer, want ook voor den minst overtuigden
tuinder in ons mooie Glasdistrict heeft in het afgeloopen jaar
de Proeftuin zijn nut en onmisbaarheid weder kunnen bewijzen. Wij hopen U dit wederom door het jaarverslag te kunnen
duidelijk maken.
Voorlichtingsdienst. Voorlichting van den tuinder is feitelijk het eenige doel van onze Vereeniging. Al het andere is
daarbij de voorbereiding of het hulpmiddel. De Proeftuin is
een onmisbare hulp aan den Consulent bij de uitoefening van
zijn praktijk, die moet wezen: Raadgeven aan de kweekers, die
zelf komen of vragen om het persoonlijk bezoek van onzen
Directeur. Voor de eersten stellen wij ons kantoorgebouw
beschikbaar, waar drie maal per week de spreekuren worden
gehouden. Voor het bezoek aan de tweede groep menschen
kan de Directeur een automobiel onmogelijk missen, daarom
geeft onze Vereeniging voor dit doel jaarlijks een aanzienlijke bijdrage. Het aantal dusdanig gegeven adviezen komt
dicht aan de 2000 per jaar en vertoont nog steeds toename.
Het streven van ons bestuur om tegemoet te komen aan de
overbelasting met werk van den Consulent-Proeftuin-directeur
had to het afgeloopen jaar tot gevolg, dat de Heer Ir, J. M.
Riemens werd ontheven van zijn functie als Directeur van
de Rijks-Tuinbouw-Winterschool te Naaldwijk. Hierdoor kan
4e Consulent zich (afgezien van andere ambtelijke opdracit»

ten) geheel wijden aan den voorlichtingsdienst in het district.
Wij willen hierbij een woord van dank brengen aan de Commissie van toezicht op de R.T.W.S. voor de medewerking in
dezen van hare zijde ondervonden. Wij achten deze verandering in het belang van den Tuinbouw. „Wie spoedig helpt,
helpt dubbel," kan nu het parool van den Directeur zijn.
Onmiddellijke hulp vanuit een centrum in ons district, waar
men de plaatselijke toestanden goed kent, is daarbij een eerste
eisch en het apparaat van den Proeftuin blijkt onmisbaar door
het voortdurende contact, dat het onderhoudt met de praktijk
van het vak. Een aardig en doeltreffend hulpmiddel, ontworpen in overleg met de voormannen op tuinbouwgebied en
samengesteld door onzen Directeur zijn ook onze
Waarschuwingen. „Een gewaarschuwd man telt voor
twee", zegt het spreekwoord. In onze glascultuur is een tuinder, die op tijd ingrijpt tegen onheilen en kwalen in zijne
fijne gewassen meer dan het dubbele waard tegenover een
onachtzamen collega. In dit opzicht waarschuwde onze directeur de leden in het afgeloopen jaar weer vier keer door toezending van een klein vlugschrift met verwijzing naar de
zeven in 1931 verschenen waarschuwingen. Zoo verzonden
wij op 3 Maart No. 8 „Luis, mozaiek en vruchtvuur," op 21
Juni No. 9 „Het slaphangen van tomaten", op 18 Augustus
No. 10 „Formaline als grondontsmettingsmiddel", op 28'Dec.
No, 11 „Bestrijdt toch de bladluis". — Om financieele en
andere redenen werd de toezending van deze circulaires aan
alle 5000 tuinders in ons district via de veilingen gestaakt:
thans krijgen alleen onze leden deze vlugschriften onmiddellijk toegezonden. Voor het zelfvervaardigen en adresseeren ervan werden de noodige machines aangeschaft, waardoor de
directie ook den uitgeputten voorraad van oudere nummers
kan aanvullen; door veelvuldige navraag van tuinderszijde
blijkt dit vaak noodig. Deze waarschuwingen besparen den
Directeur veel dubbel werk en worden over het algemeen door
de tuind«rs gewaardeerd, voor zoover zij tenminste niet ongelezen de prullenmand ingaan.
Bestrijdingen bij leden. Blijkt één onzer leden aan de
hand van gegeven adviezen toch geen kans te zien om een of
andere plantenziekte te bestrijden, dan wordt dit werk soms
ook opverzoek gedaan door personeel van den Proeftuin tegen
betaling van een kleine vergoeding. De Directie stelt er daarbij steeds prijs op, dat de betreffende tuinder zelf mede helpt,
om het een volgenden keer alleen te kunnen doen.
Zoo werd succesvol bij vele leden met naftaline het spint
in de druiven bestreden, waarvan de meeste kweekers nog

steeds niet de juiste methode te pakken hebben. Aan andere
leden werd onderricht gegeven in het omenten van druivebooraen.
Nicotinerookmiddel. Aanvang 1932 gelukte het, in samenwerking met ambtenaren van den Plantenziektenkundigen
Dienst, aan onzen Directeur, om een rookmiddel tegen bladluis samen te stellen, afdoende, en zóó goedkoop, dat de
kosten voortaan bij de bestrijding geen beletsel meer behoefden te zijn. De prijs van dergelijke rookmiddelen was dit tot
nog toe vaak wel. Van genoemd rookpoeder leverde de Proeftuin in 1932 aan de leden 2000 Kilo, terwijl ook enkelen het
zelf bereidden. Ook buitenstaanders profiteerden hiervan,
doordat de prijs van verschillende handelsrookmiddelen tot de
helft terugviel. Wanneer men nu overweegt, dat de bladluis
voor het Glasdistrict een groote plaag dreigt te worden en
alleen met ons rookpoeder 2700 serres van 1 0 X 2 Roe of wel
600.000 à 650.000 éénruiters werden ontluisd, dan blijkt hieruit
duidelijk, het groote economische nut door onze Vereeniging
gesticht. Verschillende veilingbestuurders betuigden hiervoor
hunnen dank en de collectief-aangesloten veilingen te Loosduinen en Berkel namen ons rookpoeder in depot.
Grondonderzoek is voor een goed bemestingsadives vaak
noodzakelijk. — Voor volledig grondonderzoek blijft opzending der monsters naar het Proefstation te Groningen noodig.
Voor eenvoudig onderzoek echter op kalkgehalte en kalktoestand, humus-gehalte en zuurgraad van den grond is thans ons
Laboratorium toegerust met de noodige middelen. Qpzending naar Groningen is voor de meeste tuinders te omslachen blijft daardoor tot schade van den betrokkene vaak achterwege; het duurt voor onze menschen ook meestal te lang. Uit
het aantal onderzochte grondmonsters (sinds 1 Augustus totaal
163 stuks) blijkt de groote behoefte, die hieraan bestond.
Voor de medewerking en voorlichting hierbij van het Rijks
Landbouw-Proefstation voor Grondonderzoek te Groningen,
alsmede voor de adviezen van Prof. Aberson te Wageningen
zijn wij zeer erkentelijk.
Ander onderzoek. Op 17 plaatsen in het dtetrict werden
met medewerking der veilingbesturen periodiek monsters
genomen van het slootwater ter contrôle van het gietwater
op gehalte aan keukenzout. Ons personeel onderzocht de monsters en de uitslagen werden gepubliceerd in de plaatselijke
en de vakbladen.
Tulpen voor het koelhuis werden dit jaar in geringere
hoeveelheden ter onderzoek aangeboden dan in 1931.

Zwavel kan thans op ons Laboratorium op zuiverheid, en
formaline op gehalte worden gecontroleerd. (Publicatie van
dergelijke onderzoekingsmogelijkheden werkt reeds preventief tegen mogelijke knoeierijen van leveranciers).
Plantenziekten. Het aantal zieke plantendeelen, ter
onderzoek door leden gebracht of gezonden, neemt steeds
toe. In twijfelachtige gevallen vroeg de Directeur advies van
den Plantenziektenkundigen Dienst in Wageningen, waarmede op de meest aangename wijze werd samengewerkt.
De ervaring, die eigen personeel in dergelijke zaken krijgt,
verlicht het werk van den Directeur zeer.
Wij verzoeken de leden vooral, onbekende ziektegevallen
in hun gewas spoedig ter kennis van onzen Directeur te
brengen. Te weinig beseft men nog vaak, vooral bij nieuwe
ziekten, het gevaar van uitbreiding bij zichzelf en bij anderen.
Zaadselectie. Het inzicht, dat wetenschappelijke selectie
van zaden onschatbare voordeden kan bieden, wint onder
onze leden steeds meer veld. Dit blijkt uit de jaarlijks groeiende vraag naaf ons tomatenzaad en thans ook door die
naar zaad der nieuwe kropsla-selectie. Naast de variëteit
Ailse-Craig, thans 7 jaar in de selectie, bleek de behoefte
aan een grovere variëteit voor ouden kasgrond. Voor dit
doel werd de „Potentata" in selectie genomen, terwijl de
aandacht op andere Tuckwood-typen gevestigd blijft. Van
de kropsla-selectie „Meikoningin" konden wij bij lange na
nog niet de door onze leden gevraagde hoeveelheden leveren.
Voor de door onze Vereeniging ingestelde „Keuring van
Tuinbouwzaden te veld«" werden in 1932 geen perceelen
aangeboden.
Proeven. De proeven beperkten zich ook dit jaar weer
tot algemene onderwerpen en de cultuur van tomaten, komkommers en druiven. Uitgesloten is het echter geenszins, dat
de proeven met grondontsmettingsmiddelen voor deze gewassen ook resultaten zullen opleveren bij de bestrijdng van
grondziekten van andere planten, bijv. van de schimmel, die
het wegvallen van kropsla veroorzaakt.
Formaline trok het meest de aandacht door de practische
resultaten hiermede verkregen tegen vruchtvuur; dientengevolge werden dit najaar hiervan in ons district groote hoeveelheden aangewend, niet alleen voor ontsmetting van komkommerrijen, maar ook tegen grondschimmels van tomaten.
Het ligt in de bedoeling van de Directie om met formaline
praktijkproeven te nemen in de streek Berkel-Rotterdatn op
tuingronden, die zwaar besmet zijn met andere komkommer-

ziekten. Dat na jarenlange vóórstudie en onderzoekingen tenslotte tegen vruchtvuur eenige praktisch resultaat is verkregen, stemt tot voldoening en het bewijst weer eens, dat
ongeduld bij onze leden vaak leidt tot ongemotiveerde kritiek.
De kunstmestproeven gaven dit jaar aardige resultaten ea
trokken zeer de belangstelling van de leden. Voor den financieelen steun hieraan van het Chilisalpeter-Bureau betuigen
wij deze instelling onzen dank.
De koolzuttrproeven brachten feiten aan het licht, die tot
nog toe niet werden waargenomen. De onderzoekingen konden in 1932 op uitgebreide schaal geschieden door de financiëele bijdrage van het „Verkoopkantoor voor Spiritus
Dordrecht-Delft" te Dordrecht, aan welke firma wij daarvoor
onzen dank brengen. Zeer erkentelijk is het bestuur ook voor
de adviezen en den moreelen steun, die het mocht ontvangen
van Prof. Aberson te Wageningen.
De electriciteit-proeven werden ook in 1932 voortgezet.
Jammer genoeg is electrische verwarming gebleken voor den
tuinbouw te duur te zijn. Beter resultaat gaf de neon-buizenverlichting, waarvan reeds eenige installaties voor het opkweeken van komkomrnerplanten in onze streek bij kweekers
in gebruik zijn.
Voor het Meteorologisch Instituut werden de gewone
waarnemingen verricht. In studie hielden wij ook de verhouding van temperatuur, luchtvochtigheid en lichtintensiteit
in kassen en buiten, alsmede de grondwaterstand. Voorloopig
werd in deze materie een bevredigend inzicht verkregen,
dergelijke vóórstudiën eischen veel tijd. Voor nadere bijzonderheden aangaande de proeven, verwijzen wij naar het
verslag van den Directeur. Daar de Leeraren der R . T . W . S .
dit jaar werden ontheven van hunne werkzaamheden aan
den Proeftuin, is dit verslag geheel van de hand van den
Heer Ir. J. M. Riemens.
Mede in verband met de scheiding der functies van onzen
Directeur, behoefde onze Laboratorium-installatie aanvulling
en uitbreiding. Vele wenschen van de Directie moesten onvervuld Wijven, wegens gebrek aan financiën.
Gebouwen. De verbouwing van het hoofdgebouw, beraamd en aangevangen in het vorig verslagjaar, kon om
financieele redenen niet geheel voortooid worden; wel kwam
een kleine centrale verwarming tot stand voor laboratorium,
kantoor en wachtkamertje, uitgevoerd door eigen personeel.
T h a n s kunnen de bezoekers van het spreekuur in een verwarmde ruimte hun beurt afwachten. Inrichting van een
donkere kamer voor fotografie staat op het werkprogramma.
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De motor der slootwaterleiding werd uit het hoofdgebouw
verwijderd en in een apart schuurtje ondergebracht.
Tuinopstand. De Bedrijfsleider zorgde er ook dit jaar
weer voor, dat kassen en warenhuizen in goeden staat bleven;
het onderhoud geschiedde geheel door eigen personeel. Voor
de verlatingsproeven van Gros Maroc en Gros Colmandruiven werd in de kassen III en II eene verwarming aangelegd door eigen personeel. Dszelfde ketels dienen thans tot
vervroeging van serres I V en V en warenhuis I en tot verlating van kassen III en II. Het houten warenhuis I, dat in
zeer slechten staat verkeert, zal zoo goed mogelijk worden
vernieuwd met ijzeren goten. Voor de goede uitvoering
onzer tomatenproeven bleek een warenhuis met verschen
grond een gebiedende eisch. Daarom besloot het betuur tot
den bouw van een vierde warenhuisonderstel van ca. 1000
éénruiters. Groote behoefte bestaat aan een grootere poefkas,
tevens kweekkas, terwijl een paar komkommerkasjes en een
kleine koelinrichting ook noodig zijn; voorloopig ontbreken
hiervoor de middelen. Intusschen konden ook dit jaar weer
tal van kleine verbeteringen in eigen beheer worden aangebracht in de kassen, warenhuizen en de waterleiding.
Personeel. Door de bijdrage van het „Verkoopkantoor
voor Spiritus" kon de directie het personeel uitbreiden met
één werkkracht voor de proeven. Hiertoe bleek de benoeming
voor één jaar van den Heer I. v. d. Velde, tuinbouwvakonderwijzer te Wateringen een goede keus. Helaas zal de Proeftuin om financieele redenen in 1933 niet in staat zijn dezen
nauwgezetten en ijverigen medewerker in functie te houden.
Dit is des te meer jammer, omdat de Heer v. d. Velde, evenals
de Bedrijfsleider een goede propagandistische kracht voor
onze Vereeniging is. W e d e r o m bleek de noodzaak per
1 Februari a.s. eene loonsverlaging voor (het volwassen
personeel in te voeren. De werkprestaties gaven de directie
alle reden tot tevredenheid. Aan den bedrijfsleider werd de
gelegenheid geboden, om eiken Zaterdagmiddag den cursus
ter opleiding van tuinbouwvakonderwijzers te Rotterdam te
volgen.
In verband met het feit, dat de Heer D. W . Andrea werd
ontheven van zijn functie als administrateur van den Proeftuin, wordt de boekhouding thans gevoerd door eigen personeel onder leiding en toezicht van Directeur en Secretarispenningmeester.
Subsidies. Tegen het einde van dit verslagjaar werd het
Bestuur zeer onaangenaam verrast door de mededeeling, dat

de Rijkssubsidie over het loopende jaar zou worden verminderd met 10%. Dit bericht gaf een gevoel van onzekerheid,
daar hierdoor een begrooting werd bedreigd, waarvoor de
uitgaven reeds gedaan waren. De Provinciale Griffie waarschuwde ons Bestuur reeds in Juni 1932, dat de subsidie
over 1933 met 10% zou worden verminderd, over 1932
werd het volle bedrag uitgekeerd van ƒ 600.—. De Rijkssubsidie voor 1933 is nu in de begrooting geraamd op het
over 1932ontvangen bedrag, n.1. ƒ2700.—.
Contributie van leden. De trouw der leden aan onze
Vereeniging blijkt wel het beste uit de geringe vermindering
der contributies, n.1. ƒ 47.— minder dan over 1931. Een
woord van hartelijken dank van het Bestuur aan de leden
voor deze trouw is hier wel op zijn plaats. Waar dit in een
noodlottig jaar als 1932 is mogelijk gebleken, geeft dit ons
alle hoop op de toekomst van onzen Proeftuin. De minimum
contributie was weder ƒ 2.50; de W.S.M, bleef lid met een
bijdrage van ƒ 25.—. De veilingverenigingen te Rotterdam,
Berkel, Delft en Loosduinen (Coöperatief) handhaafden voor
hare leden de collectieve aansluiting; het Bestuur dankt de
leiders dezer veilingen zeer voor den grooten moreelen en
financieelen steun aan den Proeftuin gegeven.
Het aantal contribueerende leden bedroeg op 1 Januari
1932 in totaal 2107 tegen 2110in het vorige jaar. Het aantal
collectief-aangesloten leden hiervan verminderde van 1316
op 1306 door teruggang van het aantal leden der betrokken veilingen. Van de 794 individu-eek leden bedankten er
53, doch aan nieuwe leden meldden zich 60 aan, zoodat dit
aantal groeide tot 801. Voorzoover het bestuur dit na kan
gaan, waren er van de oude aandeelhouders nog 98 in totaal
in leven, aanvang 1932, zoodat er totaal 2205 leden zijn.
De belangstelling der kden voor het werk op den Proeftuin was in sommige kringen zeer goed, in andere ongeveer
geheel afwezig: voorbeelden van bedrijfschade door het
niet-lezen onzer waarschuwingen kwamen herhaaldelijk voor.
Om in contact te blijven met de voormannen in den Tuinbouw werden achtereenvolgens het Bondsbestuur „Westland" en de Veilingbesturen van Naaldwijk, 's-Gravenzande
en Sammersbrug uitgenoodigd en inbezoek ontvangen, waarbij de Heeren zonder uitzondering hunne ingenomenheid
betuigden over het uiterlijk en het werk van den Proeftuin.
Het ligt in de bedoeling van de directie ook de andere besturen tot een bezoek uit te noodigen. Behalve talrijke
excursie-groepen uit alle deelen des lands, ontving de Proef-
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tuin ook het bezoek van de sympathieke Wateringsche
Vereeniging „Na arbeid studie".
Ook dit jaar steunden verschillende leden ons werk door
mededeelingen van gedane waarnemingen in eigen bedrijven;
bij een lid te Loosduinen werden waarnemingen en proeven
door Wageningen gedaan.
Studiereizen. Ter bezichtiging van de electriciteitsproeven, koelproeven en de bereiding van vruchtensappen brachten Dagelijksch bestuur en Directeur een bezoek aan het
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt onder leiding staande van Prof. A. M. Sprenger te Wageningen. Voorzitter
en Directeur bezochten België om zich verder op de hoogte
te stellen van de verlating van Colmandruiven aldaar. Door
een bezichtiging van het Proefbedrijf voor de Gasteelt, ingericht door den Duitschen Staat te Wiesmoor in de nabijheid van onze Groningsche grens, nam onze Directeur
kennis van de maatregelen, die daar door onze Oostelijke
buren worden genomen tot uitbreiding van eigen tuinbouw.
Een studie van de champignonteelt in Engeland en Frankrijk
staat op het programma voor dit jaar.
Bestuur. Door den dood van den Heer M. van der Hout
te Naaldwijk leed ons bestuur een gevoelig verlies; de overledene behoorde tot die aandeelhouders van den ouden
Proeftuin, die zich voor het behoud en de reorganisatie veel
moeite hebben getroost. Met woord en daad warm voorstander van goed tuinbouwonderwijs en ontwikkeling van de
vakkennis der volwassen kweekers, vormde Van der Hout in
onze Vereeniging een groote stuwkracht. Zijn weloverwogen
adviezen zullen wij zeer missen en zijn nagedachtenis in hooge
eere houden.
Tot onze spijt voelde de Heer J. Overvoorde te Rotterdam,
sinds de reorganisatie een zeer toegewijd bestuurder onzer
Vereeniging, zich gedrongen te bedanken, waardoor twee
opengevallen plaatsen op de a.s. Algemeen« Vergadering
zullen moeten worden aangevuld. Overigens bleef de samenstelling van het Bestuur ongewijzigd.
Behalve de wekelijksche bijeenkomsten van den directeur
met het Dagelijksch Bestuur werden in 1932 gehouden 6
bestuursvergaderingen, alle in de nieuw ingerichte bestuurskamer van ons Proeftuingebouw. Deze bijeenkomsten waren
trouw bezocht en kenmerkten zich door een prettige samenwerking van alle deelen van ons Glasdistrict; de verhouding
tusgchen bestuur, directeur en personeel was uitstekend.
%r'

r

Medewerking. Tot besluit van dit verslag doen wij nog
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eens een beroep op Uw aller medewerking. Tracht de onverschilligen in Uwe Veilingvereenigingen te overtuigen van
het nut van onzen Proeftuin. Als elk lid een nieuw lid aanbrengt, staan wij sterker en kunnen ook voor U meer doen.
Voor de trouw der leden ook in deze moeilijke tijden is
het bestuur zeer erkentelijk. Uitbreiding van het ledental zou
kunnen maken, dat Uwe bestuurders met nog meer voldoening konden terugzien op al het werk door hen geheel belangeloos verricht ten bate van de voorlichting aan den
tuinbouw in ons Glasdistrict.

F. J. J. POORT,
Secr.-Penningmeester.
Kantoor Zuidweg 38, Naaldwijk.
Telefoon No. 160, Postgiro 109547.
Woonplaats: Marconistraat 77 Den Haag.
Telefoon 337066.

KASRBKENING
ONTVANGSTEN :
Saldo (in kas)
ƒ
99,65
Saldo (boerenleenbank)
- 992,11
Rijkssubsidie
- 2000,—
Provinciale subsidie
- 600,—
Contributie
- 5321,87
Fruit- en Groenteveiling
- 6955,05
Snijbloemenveiling
- 573,14
Zaad en Plant
92,81
Druivenboomen en stek
70,42
Tomatenzaad
- 921,57
Keuring zaaizaad te velde
65,—
Div. onkosten (tuin)
9,01
Div. onkosten (laboratorium)
97,76
Personeel
- 613,99
Chilisalpeterbureau
- 1499,90
Spiritusverkoopkantoor
- 2300,—
Vergoeding v. proeven door anderen - 100,—
Verrichte diensten
- 339,98
Brandstoffen
42,42
Matten
10,—
Nicotine-rookpoeder
- 2952,39
Meststoffen
75,84
Slazaad
73,85

Totaal ƒ 25.806.76
Toelichting.
De ontvangstpost ƒ 613,99 is vergoeding van „TuinbouwOnderlinge" voor ziekten en ongevallen.
Aan twee leden te Naaldwijk werd een hoeveelheid rietmatten en brandstof overgedaan om hen te helpen.
Meststoffen ƒ 75,84 is een herstelpost door foutieve boeking.

OVER 1932.
UITGAVEN :
Hypotheek o/g
ƒ 400,—
Personeel
- 12040,90
Onkosten Bestuur
- 122,60
Div. onkosten (tuin)
- 689.50
Div. onkosten (laboratorium)
- 3082,49
Brandstoffen
- 928,0$
Zaad en Plant
69,39
Meststoffen
- 753,72
Belastingen
- 106,76
Interest
- 917,73
Onkosten auto ..."
- 800,—
Studiereizen
- 146,18
Contributie
9,23
Verrichte diensten
2,42
Verslagen en drukwerken
- 846,93
Instrum., Glasw, en Chemicaliën ... - 600,08
Kunstmestproeven
15,55
Tomatenzaad (emballage)
- 247,92
Koolzuurproeven
29,95
Administratiekosten
- 197,51
Nkotine-rookpoeder
- 2244,82
Tuinspoor
72,—
Materiaal
10,85
Verwarmingsinstallatie
- 689,34
Kassen
- 182,10
Druivenboomen en stek
5,75
Saldo (boerenleenbank)
- 334,92
Saldo (postrekening)
- 167,40
Saldo (in kas)
92,64
Totaal ƒ 25.806,76
Op de hypotheek wordt jaarlijks ƒ 400,— afgelost.
Voor tomatenzaad is dit jaar een groote partij zakjes ea
sluitzegels aangeschaft.

EXPLOITATIE.
VERLIES :
Exploitatiekosten.:
Loonen
Onkosten tuin
Brandstoffen
Meststoffen
Belasting
Interest
Groenten Directeur

ƒ 3960,—
- 714,17
- 608,66
- 577,88
- 106,76
- 817,73
32,87
ƒ 6.818,07

Afschrijvingen t
Gebouwen
Kassen
Warenhuizen
Verwarmingsinstallaties
Waterleiding en drains
Raamlijsten en glas
Tuinspoor
Materiaal

ƒ
-

150,—
640,—
450,—
389,34
90,—
- 600,—
32,—
50,85
ƒ 2.402,19
Totaal ƒ 9.220,26

Toelichting :
De Exploitatiekosten zijn door bezuiniging gedaald van
ƒ 8416,23 in 1931 op ƒ 6818,07 in dit jaar.
De afschrijvingen werden weder normaal genomen op
een percentage der aanschaffingskosten:
Gebouwen 2% van ƒ 15200,— (150,— op expl. Lab.)
Kassen 5% van ƒ 14600,— (ƒ 90,— op expl. Lab.)
Verwarming 7% van ƒ6000,— (ƒ 30,— op expl. Lab.)
Warenhuizen 8V 3 % v. ƒ 3615,— voor hout.
5% v. ƒ 3000,— voor ijzer.
Waterleiding 5% van ƒ 1760,—.
Eénruiters ƒ 0.20 per stuk (ca 3000 stuks).
Tuinspoor 5% van ƒ 732,—.
Materiaal 10% van ƒ 493,—.
Of toepassing dezer afschrijvingen en even groote bezuinigingen op den duur mogelijk zullen blijken, moet de onzekere toekomst ons nog leeren.

TUIN 1932,
WINST :
Producten :
Groenten en Fruit
Bloemen
Tomatenzaad
Druivenboomen en stek
Verkochte matten
Planten en zaden
Slazaad
Huur :
Woning Chef
Exploitatie-tekort

ƒ 6955,05
- 573,14
- 983,65
3,42
10,—
29,83
75,35
-

ƒ 8.630,44

260,—-

260.—
329.S2

Totaal ƒ 9.220,26
Producten :
Door een goed gewas krppsla en peen was dit jaar de veilingopbrengst in de 1ste helft zelfs iets hooger dan in 1931.
In den zomer verkeerde deze voorsprong echter in een te
kort door de bespottelijk lage prijzen der tomaten en druiven.
Het verschil zou nog grooter geworden zijn, indien in 1932
niet twee kassen druiven meer verlaat waren. De veilingomzet bleef ca ƒ 500,— onder die van 1931.
Ook de verkoop van zaden en aanverwante artikelen liep
een paar honderd gulden terug.
Door de vermindering der exploitatiekosten met rond
ƒ 1500,— bedraagt het tekort na toepassing van de normale
afschrijvingen slechts ƒ 329,82. Dit bedrag is afgeboekt op
de reserve, die in de voorspoedige jaren werd gevormd.

EXPLOITATIE
VERLIES :
Exploitatiekosten :
Loonen
ƒ
Kunstmestproeven
Koolzuurproeven
Vergoeding auto
Drukwerk en verslag
Administratiekosten
lustrum. Glaswerk en Chemicaliën Onkosten laboratorium
Onkosten Bestuur
Studiereizen
Interest
Brandstoffen
Meststoffen
-

4426,91
1537,95
2262,05
800,—
846,93
197,51
600,08
1263,79
235,10
146,18
100,—
300,—
100,—
ƒ 12.816,50

Afschrijvingen :
Gebouwen
Proefkas
Verwarmingsinstallatie

ƒ
-

150,—
90,—
30,—
ƒ

270—

Totaal ƒ 13.086,50
Toelichting :
Op deze rekening is zooveel mogelijk alles verantwoord.
wat niet zuiver behoort tot het Westlandsche tuinbouwbedrijf der vereeniging.
Behalve het genoteerde loon ad ƒ 4426,91 is nog aan arbeid uitgegeven voor kunstmestproeven, koolzuurproeven ca
bereiding van rookpoeder te zamen voor ƒ 3300,—.
Aan kantoormeubelen, kantoormachines en laboratoriuminstrmenten werd in 1932 besteed voor ruim ƒ 2000,— waarvan ƒ 1000,— geboekt werd als waardevermeerdering van
,.Inventaris Laboratorium" terwijl de rest kwam als onkosten. Laboratorium ten laste van deze exploitatie.
De rekening Nicotine-rookpoeder gaf een klein batig saldo, dat werd afgeboekt op „Onkosten Laboratorium'*.

LABORATORIUM 1932.
WINST :
Vaste bqdragen:
Subsidies
Contributies

ƒ 3300,—
- 5312,64
ƒ

Wisselende bijdragen :
Verrichte diensten aan leden
Chilisalpeterbureau
Spiritusverkoopkantoor
Vergoeding van handelaren voor
te nemen proeven
Exploitatie-tekort

8612,64

342,49
1499,90
2300,—
100,—
4242,39
231,47

Totaal ƒ 13.086,50
Op de Rijkssubsidie werd 10% gekort.
Extra-bijdragen uit sympathie (vorig jaar ƒ 50,— geboekt
op contributies) kwamen niet binnen.
Op verrichte diensten wordt verantwoord de vergoeding
van leden voor grondonderzoek, bollenonderzoek, bestrijdingen enz.
Het exploitatie-tekort is afgeboekt op de Reserve.

BALÄNS PER
Vast goed :
Tuingrond (H.A. 1.82.80)
Gebouwen
Kassen
Warenhuis-onderstellen
Verwarmingsinstallaties
Waterleiding en drains ...

11000
14100,

5210
2850
4480
790
ƒ 38.430.

Losse goederen :
Inventaris laboratorium ...
Raamlijsten en glas
Tuinspoor
Materiaal
,
Rietmatten
Kasgeld
Boerenleenbank
Postgiro-rekening
Tomatenzaad (Emballage)
Nicotine Rookpoeder
Brandstoffen
Vorderingen :
Debiteuren
Rijkssubsidie 1932

1500,—
2400—
430,—
230,—
1,—
92,64
334.92
167,40
200,—

295,—
100,—
ƒ

ƒ

5.750,96

ƒ

1.060,65

360,65
700,Totaal ƒ 45.241,61

Toelichting :
Op „Tuingrond" werd per 31 Dec. afgeschreven direct
op „Kapitaal" ƒ 10.000,—; de geschatte waarde is thans
f 11.000,— of ca f 6000,— per H. A.

31 DECEMBER 1932.
Schulden :
Hypotheek o/g
Crediteuren

ƒ 17.200,—
- 1.127,64
ƒ 18.327.64

Kapitaal :
Oud aandeelen kapitaal
Kapitaal
Reserve

ƒ 11.210,—
- 13.400—
- 2.303,97
ƒ 26,913,97

Totaal ƒ 45.24Î,61
De Reserve van ƒ 2865,26 verminderde door afboeking
der beide exploitatie-tekorten met ƒ 561,29 tot ƒ 2303,97.
F. J. J. POORT,
Secr.-Penn.

BEGROOTÏNG
Ontvangsten :
Saldo Kas, Bank en Giro
Tc vorderen Rijkssubsidie
Vaste bijdragen:
Contributie Leden
Subsidie van het Rijk
Subsidie van de Provincie

ƒ
-

ƒ

1,294,96

ƒ

8.240,—

ƒ

4.400—

ƒ

8.500,—

- 5000,—
- 2700,—
- 540,—

Diverse bedragent
Voor leden verrichte diensten
-ƒ
Bijdrage Chilisalpeterbureau
Door anderen vergoede proeven ... Nicotine Rookpoeder
Producten :
Fruit en Groenten
Diverse Bloemen
Geselecteerd zaad

594,%
700,—

300,—
1000,—
100,—
3000,—

ƒ 7000,—
- 500,—
- 1000,—

Totaal ƒ 22.434,96

1933.
Kapitaaluitgaven :
Warenhuis onderstellen
Waterleiding
Glas en lijsten
Instrumenten en glaswerk
Aflossing Hypotheek

ƒ
-

1400,—
250,—
250,—
400,—
400,—
ƒ

2.700,

Exploitatie laboratorium :
Salarissen Lab. en Kantoorperson. ƒ 5000,—
Kunstmestproeven
- 1000,—
Vergoeding Auto
- 800,—
Nicotine Rookpoeder
- 3000,—
Studiereizen
- 250,—
Verslag en drukwerk
- 700,—
Administratiekosten
- 150,—
Brandstoffen
- 300,—
Onkosten laboratorium
- 1000,—
Onkosten Bestuur
- 300,—
ƒ 12.500,—
Exploitatie tuint
Salarissen Tuinpersoneel
Brandstoffen
Meststoffen
Zaad en Plant
Onkosten tuin
Algemeene uitgaven :
Interest
Belastingen
Onvoorzien

ƒ 3500,—
- 600,—
- 900,—
- 100,—
- 900,—
ƒ
-

ƒ

6.000,—

ƒ

1.234,96

900,—
100,—
234,96
Totaal ƒ 22.434,96
F. J. J. POORT
Seer.-Penn.
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DE INTERPROVINCIALE TOMÄTENPROEF ONDER
LEIDING VAN DE COMMISSIE VOOR INTERPROVINCIALE PROEVEN.
Deze proef, die ten doel had, te onderzoeken of een warenhuis ook geschikt was voor het nemen van vergelijkingsproeven, zou, zooal s in het jaarverslag over 1931 vermeld
is, in 1932 nog eens herhaald worden. Deze werd ook weer
herhaald te Alkmaar en Breda. Als algemeene conclusies
kunnen we vermelden, dat een warenhuis wel geschikt is
voor het nemen van vergelijkingsproeven, mits men een
zandstrook ter breedte van 1 kapje uitschakelt en mits de
grondverschillen niet van dien aard zijn, dat dit elke proef
uitsluit.
Voor het binnenvak zijn vochtigheid, lichtintensiteit en
temperatuur gelijkmatig genoeg, zoodat zij geen storende invloeden op de vergelijkingsproeven hebben.
Het gezamenlijk rapport over de proeven zal gepubliceerd
worden door het departement van Econ. Zaken en Arbeid.
DE „ZETTING" VAN TOMATEN.
Alle kweekers in 't Westland zullen waarschijnlijk wel
eens last gehad hebben, dat hun tomaten gedurende een paar
dagen of soms langer slecht „zetten", zooals men dat noemt,
dit beteekent, dat er wel bloempjes, doch geen vruchtjes
gevormd werden.
Om nu na te gaan, onder welke omstandigheden (uitwendige dan) een bloempje wel tot vruchtvorming en onder
welke een bloempje niet tot vruchtvorming overgaat, werden
in 1931 de bloeitijden van ± 1200 bloempjes gecontroleerd,
terwijl na den bloeitijd nagegaan werd, of het bloempje
vrucht gevormd had en hoe zwaar deze vrucht was bij het
oogsten.
Met „uitwendige omstandigheden" worden hier bedoeld:
licht, betrekkelijke vochtigheid en temperatuur. Ook andere
omstandigheden, zooals b.v. een tégullen groei, enz., kunnen
van grooten invloed zijn, doch deze*waren hier niet aanwezig.
Nu was de zetting gedurende onzen waarnemingstijd in
1931, ik moet zeggen: jammer genoeg, best. Toch kwamen
er ook wel perioden in voor van mindere goede zetting.
Nemen we b.v. de periode eens gelegen tusschen den
21-4—26-4 1931. Gedurende deze dagen bloeiden er 9
bloempjes, waarvan 3 heelemaal geen vrucht vormden, één
18 gram woog, één 26 gram, twee 50 gram en twee tusschen
de 60 en 70 gram.

24

In deze periode was dus de zetting niet best, ofschoon er
toch nog 4 tamelijke vruchten gevormd werden.
In de periode, loopende van 28-4 tot den 3-5 1931
bloeiden er 14 bloempjes, waarvan één heelemaal geen
vrucht vormde,
3 tusschen de 50 en 60 gram wogen,
2
6
2

„
„
„

„60en70 „
,. 70en80 ,.
„80en90 „

Dit was dus een periode van goede zetting.
Gaan we nu de temperatuur en vochtigheid in deze beide
perioden na, dan zien we. dat gedurende de slechte zetting
de minimum-temperatuur belangrijk lager is dan die in de
periode met goede zetting. De minimum-temperatuur gedurende de periode met slechte zetting is 7.4 ° C , terwijl
deze is gedurende de periode met goede zetting 9.1 ° O , dus
een verschil van 1.7° C. Nu is het zeer wel mogelijk, dat
de temp. werkelijk te laag is geweest voor goede zetting. In
April is het vaak 's nachts te koud, de eerste tros zet slecht.
Fout is het dus in die periode 's nachts te luchten.
Tusschen de betrekkelijke vochtigheden en verdere temperaturen bestaan zulke kleine verschillen (zonder eenige
lijn), dat we ze gerust kunnen verwaarloozen.
Zoo bloeiden in de periode gelegen tusschen den 3-5 en
den 10-5 7 bloempjes, waarvan 6 bloempjes geen vrucht
zetten, terwijl het 7de een klein vruchtje leverde. Dit was
dus een periode van slechte zetting.
Zoo bloeiden in de periode gelegen tusschen den 12-5 en
meer dan 60 gram wogen. Dus een periode van goede zetting.
Gaan we nu de vochtigheid en temperatuur in deze beide
perioden na, dan treedt er verschil op in de maximumtemperaturen en wel, dat de hoogste maximum-temperatuur
(29.2° C.) voorkwam in de periode met slechte zetting.
Deze temperatuur ging gepaard met lage betrekkelijke vochtigheid (beneden de 5 0 % ) .
Ook gedurende de periode van goede zetting kwamen
temperaturen voor, die de 29° C. dicht naderden, doch op
dat tijdstip was de betrekkelijke vochtigheid veel hooger
(±60%).
Volgens het bovenstaande zou dus een hooge temperatuur,
gepaard gaande met lage vochtigheden, of een te lage
minimum-temperatuur de oorzaken kunnen zijn van een
slechte vruchtzetting.
Om dit nu verder te onderzoeken, werden de overige bloeiperioden nagegaan. W e kwamen toen voor de feiten te
staan, dat in de meeste bloeiperioden, zoowel goede als
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slechte zettingen voorkwamen. Dit klopte dus niet geheel
met onze conclusies.
Nu werden in 1932, omdat onze waarnemingen in 1931
niet voldoende antwoord gegeven hadden op onze vraag,
weder bloeiwaarnemingen gedaan. Er werden ± 675
bloempjes gecontroleerd.
In de perioden, gelegen tusschen 26-4 en 1-5 1932 bloeiden
22 bloempjes. Hiervan vormden 13 heelemaal geen vrucht.
3 beneden de 40 gram en 1 woog er 46 gram. Dit was dus
wel een periode van slechte vruchtzetting.
In de periode, gelegen tusschen den 3-5 en den 8-5 1932
bloeiden 49 bloempjes. Al deze bloempjes vormden vrucht.
1 vrucht woog 28 gram.
3 vruchten wogen tusschen 40 en 50 gram,
10
„
„
„
50 en 60 „
13
„
„
„
60 en 70 „
9
„
„
„
80 en 90 „
1 vrucht woog
„
90 en 100 „
Dit was dus een periode van goede zetting.
Vergelijken we nu weer de vochtigheden en temperatuur,
dan vinden we gedurende de periode van slechte zetting een
maximum-temperatuur van 33.6 °O , terwijl deze is gedurende de periode van goede zetting. 29.5° C.. wat dus
een verschil is van ongeveer 4 ° C.
De laagste betrekkelijke vochtigheid was gedurende de
periode van slechte zetting 38 %, terwijl deze samenviel met
18-5 7 bloempjes. Al deze bloempjes leverden vruchten, die
een temperatuur van 27 ° C ; de laagste betrekkelijke vochtigheid gedurende de periode van goede zetting was 42 %,
W e zouden hier dus weer uit kunnen concludeeren, dat
hooge temperatuur (boven ± 3 0 ° C.) gepaard gaande met
lage betrekkelijke vochtigheid (onder de 4 0 % ) , ungünstigen invloed uitoefent op de vruchtzetting bij tomaten.
Doch dit verklaart nog niet geheel het feit, waardoor in
het jaar 1931 gedurende dezelfde bloeiperiode bloempjes tot
vruchtvorming overgingen, terwijl andere geen vruchtjes
vormden. Misschien, dat hier plaatselijke omstandigheden
van invloed waren. Zoo mogelijk, zullen we dit jaar probeeren, hier een antwoord op te vinden.
Conclusie.
1. Probeer in April niet beneden 7,5° C. = 45° F. te
komen, als de onderste tros bloeit. Lucht 's nachts in
April niet. Als u moet gieten, doe het dan "s morqens.
2. Probeer in den zomer niet boven 29.2° C. = 85° F.
te komen, terwijl de vochtigheid maar 50 % is. Sproei
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dus bij heete dagen op het warmste deel van den dag
cle planten over den kop. Daarmee verlaagt u de temperatuur en verhoogt de vochtigheid, beide in het
belang van een goede zetting. Zelfs bij 27° C. ~—
80° F. en 38 % vocht is er slechte zetting, dus bij
80° F. over den kop spuiten.

ONDERZOEKNAARHETZOUTGEHALTEVAN
HETBOEZEMWATER.
Dit jaar werden maandelijks weer watermonsters onderzocht op chloorgehalte en wel afkomstig van 12 plaatsen uit
het Westland en van 5 daarbuiten (alle veilingen uit 't
ambtsgebied).
Hier nu volgt het aantal grammen keukenzout per Liter,
dat gevonden werd voor de plaats met het gemiddeld
hoogste gehalte en voor de plaats met het gemiddeld laagste
gehalte. (Bedoeld is hier in 't Westland).
_
_
_
_
_
Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Woutersweg
Honselersdijk

0.47 0.53 0.41 0.34 0.32 0.29 0.43 0.48
025 0.20 0.25 0.24 0.22 0.24 0.16 0.22

Al de andere hoeveelheden gevonden in het boezemwater,
afkomstig uit het Westland, liggen hier tusschen in.
De Prins-Alexanderpolder springt boven deze gehalten
ver uit.
.-'i'è'iü
De cijfers hiervoor zijn de volgende:
7/7
4/8
8/9
8/10
8/11
9/12
1.10
1.08
1.07
1.05
1.06
1.11
Dit vindt zijn verklaring door de daar ter plaatse aanwezig zijnde gasbronnen, die chloorhoudend water aanvoeren.
Ik acht 't gevaarlijk, dat water met zoo'n gehalte steeds
voor gieten onder glas wordt gebruikt.
GRONDONDERZOEK.
Dit jaar is op onze instelling begonnen met meer uitgebreid
grondonderzoek. De grond wordt nu onderzocht op: Humus,
koolzure kalk, vochtgehalte van lucht-drogen grond, kalktoestand en PH. Zoo noodig ook op: zoutcoacentratie.
chloorgehalte en ijzergehalte.
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Om nu onze leden beter het nut van dit onderzoek te doen
inzien, volgt hier een korte uiteenzetting.
Humusgehalte. W a t zegt ons dit humusgehalte? Dit getal zegt ons, of de grond genoeg organische stof bevat. Een
grond bevat over het algemeen genomen voldoende organische stof, indien het humusgehalte zich beweegt tusschen
3 en 4 %. Is het humusgehalte lager, dan is het „dichtslaan"
van den grond hier meestal het gevolg van. Ik schrijf hier
„over het algemeen", want er zijn gronden, die veel minder
humus bevatten en toch goede cultuurgronden zijn. (zie
onderstaand lijstje) Indien nu dit humusgehalte lager is dan
normaal, dan moeten we trachten dit omhoog te brengen en
wel door het mesten met :rotte mest, turfmolm, dommest, enz.
Vochtgehalte luchtdroge grond. Het vochtgehalte van
luchtdrogen grond zegt ons, of de grond voldoende waterhoudend is. Een grond, waarvan het vochtgehalte zich
beweegt tusschen de 5 en 6 f«, is over het algemeen voldoende waterhoudend. Komt men beneden deze percentages,
dan is het gevolg hiervan heel veel gieten, wat voor de
cultuur nadeelige gevolgen heeft.
W e kunnen het vermogen van den grond, om water te
absorbeeren, opvoeren door deze te vermengen met humus
of klei. Meestal kiest men voor dit doel humus.
D e P H , De P H zegt ons, hoe zuur een grond wel is.
Indien nu deze P H = 7 is, is de grond precies neutraal, dus
niet zuur, noch basisch. Is het getal lager dan 7 (5, 6 ) , dan is
de grond zuur, is het getal hooger dan 7, dan is de grond
basisch. Heeft de grond een P H lager dan 7, dan mag men
over het algemeen geen z.g. zure meststoffen toedienen. Z u r e
meststoffen zijn: zwavelzure ammoniak, superfosfaat, enz.
Meestal is dan een kalkgift in den vorm van kalkpoeder op
zijn plaats. Ook verdiene het aanbeveling de fosforgilt ia
den vorm van thomasslakkenmeel toe te dienen. Dit thomasslakkenmeel moet niet kort voor het poten gegeven worden,
doch liever enkele maanden daarvoor.
Nu mag men nooit rotte mest of ammoniakmeststoffen en
thomasslakkenmeel of kalk tegelijk toedienen, daar de kalk
de ammoniak (stikstof) verdrijft en dus voor de planten
verloren gaat.
Beter doet men, indien het noodig blijkt èn rotte mest èn
kalk toe te dienen, eerst de kalkgift te geven en b.v. 6 weken
daarna de rotte mest of de zwavelzure ammoniak.
W a t kan nu het gevolg zijn van een te lage of te hooge
P H . De P H nu heeft een grooten invloed op de bacteriewerking. W o r d t de P H nu laag, dan staat deze bacteriewerking zoo goed als stil, de schimmelgroei is daarentegen
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bij deze lage PH des te beter. Het practisch gevolg is dus,
dat de planten minder voedsel uit den bodem op kunnen
nemen en de kans op ziekten (zooals Fusarium) grooter
wordt.
Is de PH te hoog, dan wordt de kans heel groot, dat de
nitrietvormende bacteriën de nitraatvormende bacteriën verdringen. Het gevolg hiervan is het optreden van de veenkoloniale haverziekte ('t geel worden van de bladeren).
De kalktoestand. De kalktoestand geeft ons het aantal
K.G. koolzure kalk, dat men moet gebruiken op 1000 K.G.
humus, om de PH van den grond op 7 te brengen, of met
andere woorden, om den grond neutraal te maken. Dit is dus
een maat, die ons aangeeft, hoeveel kalk we wel moeten
gebruiken.
Nu vraagt iedere plant niet bepaald een neutralen bodem.
Kool, sla, spinazie groeien meestal het best op een bodem,
waarvan de PH ongeveer 7 is, tomaten daarentegen verkiezen een PH lager dan 7. De juiste PH en kalktoestand is
voor de meeste gewassen niet precies bekend.
De zoutconcentratie. Een te hooge zoutconcentratie veroorzaakt een slechten groei en verbrandingsverschijnselen,
zooals b.v. het randen van sla.
Hetzelfde verkrijgt men, indien het chloorgehalte van den
grond te hoog is. Flink doorgieten is hier een uitstekend
middel. In kassen en warenhuizen kan door veelvuldig kunstmestgebruik de totale zoutconcentratie te hoog worden,
daarom is het afnemen van het glas een zeer nuttig iets.
Uit bovenstaande blijkt wel, dat een grondonderzoek
waardevolle gegevens kan verschaffen. De kosten van zoo'n
onderzoek bedragen voor de leden dezer instelling ƒ 1 . —
per monster. Indien mogelijk, verdient het aanbeveling, steeds
2 of meer grondmonsters uit een warenhuis of serre of platte
rij tegelijk te laten onderzoeken en wel van de beste en van
de slechtste plaatsen.
Het beste neemt men op de volgende manier een grondmonster. Men neemt een spade en steekt deze in den grond
( ± 3 0 c.M. diep). Daarna steekt men van den loodrechten
wand een dun schijfje tot 30 c.M. diep en doet dit in zijn
geheel in een sigarenkistje.
Bij diepe grondbewerkingen is het noodig, de verschillende
„steken" te laten onderzoeken, om na te gaan, welke „steek"
men boven moet halen.
Steeds moeten de monsters gemerkt worden. Het onderzoek duurt ongeveer een week. Voor meer uitvoerige onderzoekingen, b.v. voor de bepaling van het kali- en fosforzuur-
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getal, is het gewenscht grondmonsters te zenden naar het
Rijkslandbouwproefstation te Groningen.
Dit jaar werden vanaf Augustus 1932 tot Januari 1933
162 grondmonsters onderzocht.
Eenige typische grondmonsters zijn de volgende:
Humusgeh. Koolz. kalk Vochtgeh. Kalktoestand
PH.
24.3%
0%
16.6%
—56
kleiner
dan 4
Deze grond is te zuur voor de meeste planten, deugt dan
ook absoluut in dezen stand niet voor cultuurgrond. Rijke
kalkgiften zijn hier aanbevolen.
Humusgeh. Koolz. kalk Vochtgeh. Kalktoestand
PH.
2.69%
9.2%
3.56 %
—
7.9
De grond zal voor sommige planten te basisch zijn, daarom
humus toevoegen en zure meststoffen.
Humusgeh. Koolz. kalk Vochtgeh. Kalktoestand
PH.
20.7 %
0%
34.33 %
—
7
De grond ofschoon veel humus bevattende, is toch neutraal
( P H = 7) daarom zal hier veel kalk gebonden zijn aan de
humus. Deze grond is dan ook kalkrijk. O p dezen grond
zullen de meeste planten goed groeien.
W e zien dus wel, dat een grond onderzoek ons belangrijke gegevens kan verschaffen.

Bemestingsproeven.
BEMESTINGSPROEF OP TOMATEN.
Evenals vorige jaren werd wederom een bemestingsproef
op totmaten genomen en wel met het hoofddoel om het
juiste kali- en fosforzuurgetal na te gaan. De proef werd
genomen in groote nulpotten, staande op platte schotels.
Als grond werd gekozen een mengsel van turfmolm en
uitgemergelde tuingrond. De vorige jaren werd hiervoor genomen een mengsel van zand en turfmolm, doch dit geleek
ons te onnatuurlijk, daarom werd dezen keer inplaats van
zand uitgemergelde tuingrond genomen.
Dit had natuurlijk ook weer zijn schaduwzijde. Deze grond
bevatte, zooals te begrijpen, toch altijd nog eenig voedsel.
De analyse van dezen grond was (voor alle bemestingen):
Humus Koolzure kalk P H Fosforzuurgetal
Kaligetal
3 %
1.18 %
7 4.—
20.—
Deze moeilijkheid nu denken we te kunnen overwinnen
door enkele jaren achtereen dezen grond te gebruiken en
gedurende dezen tijd steeds dezelfde bemesting toe te dienen.
De planten zullen dan toch na langer of korter tijd op die
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meststoffen, welke niet in voldoende mate worden toegediend,
reageeren.
De proef werd nu genomen in 225 potten, verdeeld in
25 groepen. Iedere pot bevatte ongeveer 10 Liter grond*.
Allepotten ontvingen intotaal 12gram zwavelzure Ammoniak.
Dit totale kwantum werd niet in één keer toegediend, doch
4 maal werd er ongeveer 3 gram gegeven. De eerste maal
werd dit gedaan vóór het poten, de overige 9 gram werd dus
gebruikt als overbemesting, al naar mate de planten stikstof
noodig hadden.
Wat de fosfor en de kaligift betreft, deze wisselde.
Groep 1tot en met 5 ontving geen kali, respectievelijk aan
superfosfaat: 0, 4, 8, 16 en 32 gram.
Groep 6 tot en met 9 ontving geen superfosfaat, respectievelijk aan Patent kali: 4, 8, 16 en 32 gram.
Groep 10 tot en met 13 ontving 4 gr. Patent kali, respectievelijk 4, 8, 16 en 32 gram superfosfaat.
Groep 14 tot en met 17ontving 8 gram Patent kali, respectievelijk 4, 8, 16 en 32 gram superfosfaat.
Groep 18tot en met 21ontving 16gram Patent kali, respectievelijk 4, 8, 16 en 32 gram superfosfaat.
Groep 22tot en met 25ontving 32 gram Patent kali, respectievelijk 4, 8, 16 en 32 gram superfosfaat.
Den 23-5 werd voor het eerst bemest met Patent kali en
Superfosfaat. Dit werd zoo om de ongeveer 10 dagen herhaald. Per keer werd dan ongeveer 4 gram van de mest
gegeven, die voor de respectievelijke groepen bestemd was.
Op de volgende data werden de diverse groepen voor het
laatst bijgemest.
Groep 2 en 6 op 23 Mei.
3, 7 en 10 op 1 Juni.
11 en 14 op 11 Juni.
4, 8 en 15 op 21 Juni.
12 en 18 op 30 Juni.
16 en 19 op 8 Juli.
5, 9 en 20 op 16 Juli.
13, 17, 22 en 23 op 24 Juli.
21 en 24 op 3 Augustus.
25 op 13 Augustus.
In bloeitijd der verschillende groepen waren geen definitieve verschillen.
De planten werden op 4 trossen gekopt.
Wat de kleur der planten betreft, waren die groepen, welke
naar verhouding veel fosforzuur ontvingen, donkerder gekleurd dan die, welke naar verhouding veel kali ontvingen.
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Den 22-6 openbaarden zich de eerste teekenen van de
volgende verschijnselen:
In de groepen 3, 4, 5, en 13, dus de groepen, die geen of
in verhouding heel weinig kali gehad hadden, kregen de
bladeren in het midden der plant gele randen, die zich hoe
langer hoe meer naar de hoofdnerf verplaatsten.
Na een tijdje wordt de bladrand dezer bladeren purper
gekleurd, ten laatste beginnen deze bladeren te verdorren.
Zooals we schreven, begon dit midden in de plant, doch
dit breidde zich uit naar boven! oe.
In dezelfde periode versehenen bruine vlekjes op de
bladeren der hierboven genoemde planten. Dit verschijnsel
liep vooral in 't beginstadium parallel aan het bovengenoemde
verschijnsel, doch later ging dit verband wel eenigszins
verloren.
Het eerste beschreven verschijnsel nu is met groote waarschijnlijkheid een gevolg van onvoldoende kali; of het tweede
hier ook aan toe te schrijven is, zullen verdere proeven uit
moeten wijzen.
Toch bestaat er wel reden dit aan te nemen. Het kwam
n.1. voor in de volgende groepen:
Groep 1 bijna alk planten.
Groep 2, 3, 4 en 5 alle planten.
Groep 11 sporadisch, groep 12 enkele planten.
Groep 13, 17 en 21 alle planten.
W e zien dus, dat het enkel in die groepen voorkomt,
waarbij betrekkelijk weinig of geen kali, bij veel foslorzuur
gegeven werd.
Dit wat de planten zelf betreft.
Nu de vruchten.
De vruchten van diepartijen, welke geen kaligift ontvingen,
vertoonden rondom den steel een gelen band. Deze band
was nog te zien 60 dagen, nadat ze geplukt waren. Dit vertoonden de groepen, die wel kali ontvangen hadden absoluut
niet. Ook vertoonden de vruchten, welke geen kali ontvangen hadden (of betrekkelijk weinig) vergeleken bij de
vruchten met veel kali op doorsnede ook treffende
verschillen.
a. De vruchten van groep 5,0 kali -|~32 gr. superfosfaat,
b.v. vertoonen dikke vaatbundels, waar rondom een gedeelte
van het grondweefsel licht gekleurd is. Het vruchtvleesch
is erg zacht en vervloeit met de zaadmassa. In sommige
gevallen zijn de zaadèundels bruin gekleurd.
b. De vruchten van groep 9, (32 gr. Patent kali -j- 0 gr.
superfosfaat) vertoonen dunne vaatbundels, welke niet opvallend gekleurd zijn; het grondweefsel is tot aan de vaat-
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bundels volkomen rood gekleurd. De wand tusschen grondweefsels en zaadholte is stevig, terwijl het geheele wezen
der vrucht veel steviger is.
Groep 1 vertoont hetzelfde verschijnsel als onder a.
genoemd.
Groep 20 en 25 vertoont, wat genoemd is onder t».
Het S.G. der vruchten werd op verschillende tijdstippen
nagegaan. W e konden hieruit concludeeren, dat die vruchten
van de groepen, die rijkelijk kali ontvingen, iets zwaarder
in S.G. waren, dan de vruchten afkomstig van groepen, die
geen kali ontvingen. Verder kunnen we over het uiterlijk der
vruchten vermelden:
Groep 1: Vruchten erg zacht. Kleur: rood met bij sommige gele band.
Groep 5: Vruchten erg zacht. Kleur oranje-rood met bij
alle vruchten gele band.
Groep 9: Vruchten stevig: Kleur: intens rood, gele band
ontbreekt.
Groep 25: Vruchten iets minder stevig. Kleur: intens
rood, gele band ontbreekt.
Ook werd het aantel zaden en het gewicht hiervan van de
volgende groepen bepaald: van groep 1, 5, 9, 20 en 25.
Hieruit konden we zien. dat (zooals wel eens beweerd
wordt) de partij met de grootste fosforgift niet altijd het
grootste aantal en de grofste zaden geeft.
Ook werden de vruchten nog nagegaan op houdbaarheid en wel de vruchten van de groepen: 1, 5, 9, 13, 20,
22 en 25.
W e vonden, dat de vruchten met een flinke kaligift veel
langer bewaard konden blijven dan de vruchten, die betrekkelijk weinig kali ontvangen hadden en veel fosforzuur.
Den 12-8 werden b.v. van ieder van bovengenoemde
groepen 25 vruchten van gelijke rijpheid in kistjes uitgelegd.
Den 8-11 waren er van:
Groep 1 nog 3 vruchten.
(den 21-10 de laatste rot),
9 ., 6
(den 21-10 nog 1 vrucht).
13 . , 0
.. 20 , , 7
22 , , 1
„ 25 , , 1
n p diverse
Aixr&r<zt opbrengsten is weinig verband te
Tusschen de
zien. Dit zal misschien veroorzaakt worden door de voeding,
die de gebruikte uitgemergelde tuingrond bevatte.
Wel zien we bij de hoogste bemestingen de opbrengst iets
terug loopen (misschien te hooge zoutconcentratie). Voorts
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maakt de groep 14 met een opbrengst van 17.71 K.G. en
een gemiddeld vruchtgewicht van 66.83 gram een goeden
indruk (groep 14 heeft de volgende bemesting gehad: 12 gr.
zwavelzure ammoniak, 4 gram superfosfaat en 8 gram patent
kali) doch eenige lijn is er in de opbrengsten niet te zien.
Deze proef toont dus wel duidelijk aan, dat kali onontbeerlijk is bij het kweeken van tomaten. Kali bevordert mooie,
roode vruchten, de stevigheid en 't S.G.
Hoeveel kali in verhouding tot stikstof en fosforzuur
gegeven moet worden, om tomaten te kweeken van een beste
kwaliteit, gepaard gaande met de grootste kwantiteit, zegt
deze proef niet.
Volgend jaar wordt deze proef voortgezet.
Na de proef werd de grond weer geanalyseerd.
Zooals in dit verslag vermeld is, begonnen we met grond,
waarvan het forforzuurgetal 4 was. Indien nu evenveel
fosforzuur gegeven is,als de plant opgenomen heeft, dan moet
dit getal na de proef ook weer 4 zijn. Dit was het eerst het
geval bij partij 15 (8 gram superfosfaat -j- 8 gram Patent
kali). Bij partij 11 b.v. 8 gram fosforzuur + "*gram Patent
kali) was het fosforzuurgetal nog gezakt van 4 op 2.
Hoogst waarschijnlijk heeft dus de hoeveelheid kali en
stikstof ook nog sterken invloed op de fosforzuuropname van
een plant.
Zoo is bijv. bij groep 4 (16 gram superfosfaat en 0 gram
Patent kali) het fosforzuurgetal toch nog gedaald van 4 op
3; bij groep 5 (32 gr. sup. -f- 0 gr. Patent kali) is het fosforzuurgetal gestegen van 4 op 5, bij groep 17 (32 gr. sup. -f8 gr. patent kali) en groep 21 32 gr. super -f- 16 gr. Pat.
kali) is hét echter respectievelijk gestegen tot 8 en 7.
Gaan we nu hetzelfde na voor het kaligetal, dan zien we,
dat groep 18 (4 gr. superfosfaat -f- 16 gr. Patent kali) voor
het eerst niet gezakt is in het kaligetal (kaligetal was 20, is
nu 19). Al de groepen met lagere kaligiften zijn sterk in
kaligetal gezakt.
Het schijnt, dat fosforzuur ook weer wederkeerig invloed
heeft op het kaligetal, of m.a.w. op de hoeveelheid kali,
die opgenomen wordt. Groep 8 b.v. (0 gram superfosfaat -f16 gram Patent kali) is in kaligetal nog gezakt van 20 op 13,
groep 18 met dezelfde kajlgift, doch ook met 4 gram superfosfaat van 20 op slechts 19, dus een groot verschil.
Volgens deze analysen zou het dus noodig zijn, teneinde
hetzelfde fosforzuur en kaligetal te behouden, per struik en
per 10 L. grond en per oogst te geven: minstens 8 gram
superfosfaat en 16gram Patent kali. Deze hoeveelheden kannen niet gemakkelijk omgerekend worden in hoeveelheden.
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die noodig zouden zijn per RR, daar hier per 10 L grond 1
plant gepoot staat en in den vrijen grond (tot 30 c.M. diepte
gerekend) 1 planf per 105 L. grond ongeveer.
Voorloopige conclusie:
Geef aan tomaten een ruime kaligift, en na het zetten ook
flink stikstof. Overdrijf niet met fosforzuur.
BEMESTINGSPROEF OP DRUIVEN.
Het doel van deze proef was, evenals de bemestingsproef
op tomaten, het bepalen van het kali- en fosforzuurgetal.
De proef werd genomen op 125 boompjes 3 jaar oud, soort
Frankenthaler. Het waren dezelfde boompjes, waarop reeds
eenige jaren bemestingsproeven genomen werden (zie jaar
verslagen 1930 en '31).
Ieder boompje was gepoot in een groote nulpot.
Gedurende den winter had men ze half in den grond gegraven, om te sterke uitdroging te voorkomen.
Dit voorjaar werden ze in nieuwe grond gepoot, na met
de slang schoon gespoten te zijn.
Deze grond was hetzelfde mengsel, dat gebruikt werd bi)
de bemestingsproef op tomaten en had dezelfde analyse.
Bovengenoemde 125 boompjes waren verdeeld m 25 groepen, ieder bestaande uit 5 boompjes.
Iedere pot werd in totaal 12 gram stikstof gegeven.
De fosforzuur- en kaligiften wisselden.
Groep 1 kreeg noch fosforzuur, noch kali, dus enkel stikstof.
Groep 2 tot en met 5 kreeg geen patent kali, doch resp.
4. 8, 16 en 32 gram superfosfaat.
Groep 6 tot en met 9 kreeg geen superfosfaat, doch resp.
4, 8, 16en 32 gr. patent kali.
Groep 10 tot en met 13 kreeg ieder 4 gram patent kàli en
resp. 4, 8, 16en 32 gram superfosfaat.
Groep 14 tot en met 17 kreeg ieder 8 gram patent kali en
resp. 4, 8, 16 en 32 gram superfosfaat.
Groep 18 tot en met 21 kreeg ieder 16 gram patent kali en
resp. 4, 8, 16 en 32 gram superfosfaat.
Groep 22 tot en met 25 kreeg ieder 32 gram patent kali en
resp. 4, 8, 16 en 32 gram superfosfaat.
De totale hoeveelheid kunstmest werd niet in éénmaal
gegeven, daar dan de concentratie van het bodemvocht te
groot zou worden.
De stikstof werd in 4 keer toegediend en wel per keer ongeveer 3 gram, al naar de planten het noodig hadden.
Van de patentkali en superfosfaat werd per keer ongeveer
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4 gram toegediend. De eerste bemesting werd gegeven op
den 18/5 en de laatste op den 26/$.
Gaan we nu de groeibeschrijving van de diverse groepen
na, dan zien we, dat de diverse bemestingen heel weinig invloed gehad hebben op het uiterlijk van de plant.
Alle planten hebben waarschijnlijk genoeg stikstof tot haar
beschikking, daar de kleur der bladeren bij alle planten dezelfde is.
Ook werd er door ons geen enkel teeken geconstateerd,
dat wees op een te kort aan kali of fosforzuur.
Enkel in de verhouting was eenig verschil. Bij de partijen
die betrekkelijk weinig fosforzuur ontvangen hadden en betrekkelijk veel kali, was de verhouting voor bij de andere groepen.
Einde Juli begonnen de eerste bessen te kleuren. Ook
hierin was geen verschil te constateeren.
Begin Juli begonnen de bladsteelen te verkleuren, ook
hierin was geen verschil.
Wat de kleur der korrels aangaat kunnen we het volgende zeggen:
Hoogstwaarschijnlijk waren bij een betrekkelijk hooge kaligift en een betrekkelijk lage fosforzuurgift de korrels iets
donkerder van kleur dan bij die groepen met betrekkelijk
groote fosforzuurgift en een betrekkelijk kleine kaligift.
Wat de oogstresultaten betreft, deze waren ook niet in
overeenstemming met de diverse bemestingen. Slechts enkele groepen springen in opbrengst boven de groep, die geen
kali en geen fosforzuur gehad hebben, uit. Dus hieruit was
geen conclusie te trekken.
Om nu te weten te komen, of ook de bemesting invloed
gehad had op de chemische samenstelling van de bessen
werden van groep 1, 5, 9, 13, 17, 19. 21,22 en 23ongeveer 1
K.G. druiven ter onderzoek aan het laboratorium van de
Kali Mij te Berlijn opgestuurd.
Uit de analyses was het volgende te concludeeren:
De groep 22 (32 kali + 4 fosfor) bevatte de meeste suiker 15,7% tegen de groep 1 (0 kali en 0 fosfor) 15%.
Ook was het zuurgehalte voor groep 22 belangrijk minder
dan dat van groep 1.
Voorts was het gewicht van de schillen en pitten van
groep 22 slechts 2,34% van het totaal gewicht; daarentegen
was dit bij groep 1/3,25%.
Ook waren de schillen van groep 22 veel dunner dan die
van groep 1.
Dat hier de kali bemesting een groote rol in speelt, blijkt
wel hieruit, dat bijv. bij groep 13 (32 fosfor en 4 kali) het
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gehalte van schillen -f- pitten 2.64 % en dat hier ook de
schillen veel dikker zijn.
W a t de'smaak betreft, waren die groepen met de grootste
kali en grootste fosforgift het beste.
CHILISALPETERPROEVEN IN 1932.
a, Chilisalpeterproef op bloemkool.
Het land waarop deze proef genomen zou worden, werd
tamelijk diep omgespit. Daarna werd het in perceelen verdeeld van 50 M 2 (3% R.R.) oppervlakte.
W e hadden weer evenals het jaar te voren 3 groepen:
groep A. bemest per perceel van 50 M 2 met lj/£ K.G. superfosfaat, 2 K.G. Patent kali, totaal te bemesten
met 1% K.G. chilisalpeter.
groep B. bemest per perceel van 50 M^ met \y2 K.G. superfosfaat, 2 K.G. Patentkali, totaal te bemesten
met V/2 K.G. chilisalpeter.
groep C. bemest per perceel van 50 M 2 met \yz K.G. superfosfaat, 2 K.G. Patent kali, totaal te bemesten
met 7 K.G. chilisalpeter.
Iedere groep bestaat uit 6 parallellen.
Den 30/3 werd de kool gepoot en wel 204 stuks potkooi
per perceel.
Bijgemest met chilisalpeter op de volgende data:
(alles per perceel van 50 M 2 .)
Groep B I Groep C

Data

Groep A

7*

•/, K.G.

9

7« ••

1 K.G.
It "

74

..

'2

«•

/5
/S

.7« ..
7* ..

It
It

»•
»•

i*

74

/2

••

' /4

M

U

,0
,7

ZO

»

2 K.

* *
*

i

Totaal l3/4 K.G. ! 37a K.G. j 7 K.G.
In het begin van April had deze kool nogal tamelijk veel
te lijden van de kou.
Gedurende de geheele groeiperiode stonden de B. en C.
perceelen beter dan de A^ perceelen.
Den 23/5 is de eerste kool geoogst; dit waren echter bijna
allemaal z.g. „boordere" of „voorloopers". Dit was ook nog
het geval op de oogstdata 25/5 en 27/5.
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In totaal werden er van de A, perceelen geoogst:
581 eerste soort, 514 tweede soort, 141 derde soort.
Van de B. perceelen:
932 eerste soort, 216 tweede soort,
96 derde soort.
Van de C. perceelen:
989 eerste soort, 175 tweede soort,
82 derde soort.
Daar enkele perceelen wegens onregelmatigheden uitgeschakeld moesten worden, werden de gemiddelde opbrengsten voor de diverse groepen aan 1ste soort kool:
Groep A : 59 ± 18 stuks.
Groep B: 116 rfc 9
Groep C : 134 ± 5
Dit ± beteekent hier, dat alswe weer een proef onder deze
zelfde omstandigheden zouden nemen, we in 98 van de 100
gevallen een opbrengst zullen vinden die binnen deze grenligt, b.v. voor de B. perceelen tusschen de grenzen 107 eo
125.
W e zien dus wel uit deze cijfers, dat chilisalpeter hier een
gunstigen invloed gehad heeft.
Groep A heeft een gemiddelde opbrengst van 59 stuks
eerste soort, groep B van 116 stuks, dus een verschil ten opzichte van «groep A van ± 96%.
Het verschil van de opbrengst van groep C. ten opzichte
van groep A is ± 127% dus 31% meer dan groep B.
Ofschoon deze groep C. 2 x zooveel chilisalpeter ontvangen heeft als groep B., is het verschil ten opzichte van
groep A. niet verdubbeld, wel een bewijs, dat het kwantum
van 7 K.G. of 2 K.G. per R.R, de maximum hoeveelheid op
dezen grond nadert, ofschoon de uitwerking hier nog gunstig was.
Ook werd de oogst door de meerdere chilisalpeter wat
vervroegd.
Op den 1/6 werden b.v. van de A. perceelen geoogst 157
stuks eerste soort, van de B. perceelen 247 stuks en van de
C. perceelen 262 stuks 1ste soort.
W e zien dus, dat hier de chilisalpeter de oogsttijd vervroegt en de opbrengst vermeerdert.
Cottdösiej Geef aan bloemkool ongeveer 2 K.G. chilisalpeter per vierkante Roe, in kleine portie's. De oogst wordit
iets vervroegd en U hakt de meeste eerste soort.
b. Chilisalpeter op aardbeien.
De proef werd genomen op de soort „Juliana" en wel op
hetzelfde veld, waarop hat-jaon to verrenjde bemestingsproef
met chilisalpeter op bloemkool genomen was; ook de indeeiing van het proefveld was hetzelfde als verleden jaar
(zie jaarverslag over 1931),
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Er zijn dus weer 3 groepen A, B en C.
Het plan was om
groep A een bemesting te geven van l]/2 K.G. chilisalpeter per R.RA
groep B een bemesting te geven van 3 K. G. chiïisalpetet
per R.R.2.
groep C een bemesting te geven van 6 K.G. chilisalpeter
per R.R.2.
30 Juli 1931 werd als voorbemestóng gegeven per R.R.«,
groep A 2 K.G. superfosfaat, 2 K.G. Patentkali en %
K.G. chilisalpeter.
groep B 2 K.G. superfosfaat, 2 K.G. Patentkali en ]A
K.G. chilisalpeter.
groep C 2 K.G. superfosfaat, 2 K.G. Patent kali en %
K.G. chilisalpeter.
Voorts werd aan ieder perceel gegeven 2 wagens molmmest per R.RA
De bovenvermelde chili-giften als voorbemesting worden
natuurlijk gerekend bij de totaal te geven chilibemesting.
De planten werden gepoot tusschen 11 en 15Aug. 1931 en
wel 248 stuks per 50 M 2 .
Op de volgende data werd met chilisalpeter bijgemest:

2 October 1931
19April 1932
7 Mei 1932
17 Mei 1932
Totaal

Groep A
]/^K.G.
KK.G.
J4K.G.
KK.G.
1 K.G.

Groep B
Vz K.G.
H K.G.
HK.G.
H K.G.
2 K.G.

Groep C
1K.G.
1K.G.
1K.G.
1K.G.
4 K.G.

Groep A heeft dus totaal onvangen 134 K.G. chilisalpeter
Groep B heeft dus totaal ontvangen 2 ^ K.G. chilisalpeter
Groep C heeft dus totaal ontvangen 4% K.G. chilisalpeter
dus niet de eerst gedachte hoeveelheid, doch minder.
Het was de planten n.m. aan te zien, dat ze eerder te veel
dan een tekort aan stikstof hadden.
W e zien uit de groeibeschrijving dan ook, dat groep C.
het minste van alle is, ook wat gewas betreft; daarop volgt
groep B., het beste is groeo A.
Dat groep A. een zwaarder gewas heeft dan groep C.
is wel typeerend, daar men zoo oppervlakkig zou zeggen, dat
een grootere stikstofgift een zwaar gewas zou bevorderen.
Misschien was hier echter het maximum overschreden.
Dat groep A. werkelijk in groei beter was dan de andere
groepen blijkt ook uit het aantal ranken, die de planten op
den 25sten Mei gevormd hadden.
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Groep A. had per perceel gemiddeld 157 ranken gevormd,
groep B. 173 en groep C. 137.
Hierin is groep C. dus weer het minst.
De oogst begon den 17/6.
De vruchten van groep A waren mooi van grootte en van
kleur, van groep B waren ze ook nog goed; van groep C waren ze kleiner en minder mooi van kleur.
De gemiddelde opbrengst per perceel {V/2 RR.):
van groep A was 39.68 ± 1.53 K G .
van groep B was 36.22 =b 1.55 K.G.
van groep C was 28.09 ± 1.09 K.G.
W e zien dus, dat die perceelen met de grootste stikstof
gift de kleinste gemiddelde opbrengst hadden.
Misschien, dat hier de maximum-gift overschreden is en
dat voor aardbeien onder deze omstandigheden en op dezen
grond dit maximum gelegen is tusschen 1)4 en 2]/^ K.G.
chilisalpeter per R.R.2.
Om dit te onderzoeken zal de proef dit |aar worden voortgezet.
c. Chilisalpeterproef op peen.
Het geheele proefveld werd voorafgegeven:
3K.G. patent kali en 2 K.G. superfosfaat per R.R.2. (begin Maart).
Het proefveld was weer verdeeld in 18 perceeltjes ieder
groot ongeveer 9 M 2 .
Bij deze proef waren weer 3 groepen:
Groep A bestaande uit 6 parallellen.
Groep B bestaande uit 6 parallellen.
Groep C bestaande uit 6 parallellen.
4 April werd de peen gezaaid, nadat eerst chilisalpeter
in de steek gezaaid was.
Uit de groepbeschrijving blijkt, dat de groei onregelmatig
was zonder eenige lijn. Geen enkele groep gaf eenige voorsprong of achterstand te zien.
In totaal onving
groep A per perceel van 9 M 2 4 ons chilisalpeter.
groep B per perceel van 9 M 2 8 ons chilisalpeter.
groep C per perceel van 9 M 2 12 ons chilisalpeter.
De peen werd den 30 Augustus 1932 geoogst.
<3roep A leverde gemiddeld per perceel 26,31 K.G.
Groep B
„
24,96 K.G.
Groep C
.,
„
„
„
24,97 K.G.
Eèn grootere chilkjift heeft hier dus geen grootere opbrengst tengevolge.
Misschien, dat hier de zuurgraad wel een rol speelt daar
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alle perceelen sterk alcalisch waren en chilisalpeter in den
grond ook een alcalische reactie zal veroorzaken, dus de bestaande zal verhoogen.
Deze proeven zullen herhaald worden.
d. Chiiisalpeterproeve» op tomaten.
De proef werd genomen in warenhuis II. Dit warenhuis
was van Dec. 1931 tot April 1932 zonder glasbedekking geweest.
Vóór het poten werd per vierk. Roe de volgende bemesting gegeven;
2 wagens rotte mest
3 K.G. patent kali
iy K.G. superfosfaat.
Daarna werd alles ondergespit.
13 April werden de tomaten gepoot. Soort Potentata.
Het warenhuis was weer verdeeld, evenals bij onze vorige
bemestingsproeven•in de groepen A, B en C. Iedere groep
bestond uit zes parallellen.
Op de volgende data werd bijgemeest met chilisalpeter en
met de volgende hoeveelheden (per R.R.):
Groep A Groep B Groep C
28 April
«4K.G.
Y2 K.G.
1K.G.
11 Juni
34K.G.
J^K.G.
1K.G.
21 Juni
y K.G.
y2 K.G.
1K.G.
8 Juli
% K.G.
Y2 K.G.
1K.G.
23 Juli
% K.G,
y2 K.G.
1 KG.
9 Augustus
y K.G.
y2 K.G.
1K.G.
Totaal
1HK.G.
3 K.G.
6 K.G.
Gedurende de groei werd er nu wekelijks gespoten met
californische pap 1 op 60 en wel met het doel om de meeldauw, die zoo hier en daar optrad, te bestrijden.
De groei der planten was vrij onregelmatig. Er waren A.
perceelen, die beter stonden dan B perceelen en C perceelen.
doch het was ook andersom.
Ook kwamen tamelijk veel slaapzieke planten in de diverse perceelen voor . •
In de A perceelen kwamen in totaal 113 slaapzieke planten, in de B perceelen 56 en in de C perceelen 83.
Het is wel te begrijpen, dat deze zieke planten de oogst
beinvloed moeten hebben en daardoor de opbreagst-cijfers
minder vergelijkbaar werden.
Het eenige verschil, dat er "gedurende den groei tussehen
de diverse perceelen optrad, kwam voor in de dieven.
. De planten der A perceelen maakten enkel dieven in de

41

kop der struiken, en deze waren dun en licht van kleur.
De planten der B perceelen maakten niet alleen dieven m
de koppen, doch ook in het midden der struiken en deze
waren dikker en groener van kleur dan die der A perceelen.
Van de C perceelen kon hetzelfde gezegd worden als van
de B perceelen, alleen was het aantal dieven iets grooter.
W e zien dus hieruit, dat de planten van de groep, die de
meeste chilisalpeter ontvangen heeft, de zwaarste en meeste
dieven maakt.
Het bovenstaande lezen we achter den datum 12 Augustus
dus ongeveer op het laatst van de teelt.
Dit zou er op wijzen, dat de planten in het begin van de
teelt bij de minste chiligift, die toegediend werd, nog over
voldoende stikstof beschikte, daar toch in het begin geen enkel verschil tusschen groei optrad.
Nu de opbrengst:
Den 2/7 werden de eerste tomaten geoogst.
•Groep A
Groep B
van 2/7—12/7 327,75 K.G. 334,20 K G .
van 15/7—25/7 657.91 K.G. 644,84 K.G.
van 29/7— 8/8 532,65 K.G. 481,89 K.G.
van 12/8—26/8 384,75 K.G. 369,50 K.G.

Groep C
371,71 K.G.
629,61 K.G.
485,86 K.G.
339,52 K.G.

Totaal 1903,06 K.G. 1829,43 K.G. 1826,70 K.G.
Uit deze oogsttabel zien we duidelijk, dat een grootere
chiligift hier geen vermeerdering van oogst tengevolge had.
Wel is van eenige vervroeging sprake, immers van 2—12
Juli waren B en C het best, C 13% meer dan Ä, daarna
treedt vermindering op, zoodat mogelijk sprake is van een
te veel aan stikstof.
Het aantal slaapzieke planten geeft ons hierop ook geen
antwoord, daar toch groep A de meeste slaapzieke planten
had, en de grootste opbrengst.
•Ook gaf een grondonderzoek van de diverse perceelen
ons hier geen antwoord op.
Een conclusie is uit deze proeven dan ook niet te' trekken;
hoogstens zou men aan kunnen nemen dat \x/2 K.G. chilisalpeter -f- 2 wagens rotte mest per R.R. een maximum stikstofgift voor tomaten is.
D&ze proeven zullen in potten worden herhaald, om met
volkomen gelijken grond en gelijke planten te kunnen werken.
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Proef genomen ter vergelijking van chileensehe kalisalpeter
met synthetische kalisalpeter op tomaten.
De proef werd genomen in groote nulpotten. W e hadden
de groepen I, II en III. terwijl iedere groep bestond uit 3
partijen A. B en C en iedere partij bestond uit 5 potten.
Iedere pot bevatte 10 Liter uitgemergelde tuingrond, vermengd met wat molmmest. De analyse van dezen grond was
volgens 't proefstation te Groningen:
Humus
Koolzure
Ph.
Phosphorzuur
Kaligetal
Kalk
getal
3%
1.18%
7
4.—
20.—
De volgende bemestingen werden per pot toegediend. Alle
potten kregen 3 gr. Superfosfaat.
Partij 1 A: in totaal 7 gr. Kalisalpeter.
Partij 1 B: in totaal 7 gr. Chileensehe Kalisalpeter No. 2.
Partij 1 C: in totaal 7 gr. Chileensehe Kalisalpeter No. 3.
Partij IIA, IIB en IIC werd het dubbele gegeven van IA.
UIA, HIB, IOC kreeg weer het dubbele van IIA, IIB en
IIC, dus het 4 dubbele van IA enz.
Volgens analyse bevatte de Chileensehe Kalisalpeter No. 2:
20.5 % Kaliumoxyde, 14.9 % stikstof, 1 % Kaliumperchloraat, 0.4 % chloor.
No. 3:21 % Kaliumoxyde, 14.6 % stikstof, 1.1 % Kalium45.5 % Kaliumoxyde en 13,5 % stikstof.
Gewone Kalisalpeter bevat:
45.5 % Kaliumoxyd en 13.5 % stikstof.
No. 2 en No. 3 verschillen dus juist in het chloorgehalte,
de andere verschillen mogen wel verwaarloosd worden.
Gewone Kalisalpeter bevat ruim 2xzooveel Kali als de hier
gebruikte Chileensehe Kalisalpeter, dus werd partij IA 1gram
Kalisalpeter gegeven, en de groepen IB en IC ieder 1 gram
Chileensehe Kalisalpeter, dan was de Kaligift, die aan A
gegeven werd toch 2 x zoo groot dan die welke aan B en
C gegeven werd, daarom zijn ook de partijen IA, IIA en
UIA moeilijk met de andere partijen vergelijkbaar.
Volgens de groeibeschrijving leed groep I de geheele
groeiperiode aan voedselgebrek. Tusschen de partijen A. B
en C was in het begin geen verschil.
De planten werden den 18/6 op 4 trossen gekopt. Achter
den 29/6 lezen we het volgende:
Groep I geeft blijk van voedselgebrek. De zetting der
bovenste tros is zeer slecht. Tusschen IA, IB en IC is geen
verschil. Groep II is groener van kleur, terwijl deze ook
veel beter zet. Tusschen IIA, IIB en IIC is er wel verschil.
HA vertoont geen afwijkingen. IIB vertoont vooral aan de
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bovenste bladeren bruine punten, welke verdorren. De kleine
blaadjes vertoonen dit in erge mate. Bij sommige bladeren
komen kleine bruine vlekjes in het bladmoes voor. De bladeren gaan eigenaardig bol staan, de randen naar beneden.
De puntjes van de lovertjes verdorren. Dit is bij A ook wel
eenigszins het geval, maar hier is "t ongeveer 1.5 m.M.;
terwijl het bij B zeker 4 m.M. is. IIC vertoont dezelfde
afwijkingen, als bij IIB omschreven.
UIA vertoont wederom geen afwijkingen. De afwijkingen,
die bij IIB omschreven zijn, vertoonen de partijen HIB en
IOC ook, doch nog in ergere mate.
De afwijkingen worden dus hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de onzuiverheden (Kaliumperchloraat, chloor)
die deze Chileensche Kalisalpeter bevat.
Om nu na te gaan of het ook nog invloed op de opbrengst
had, werden de vruchten gewogen en geteld. Tusschen de
kleur der vruchten was geen verschil.
Groep

Gew. in kg.

Oemldd.gew.
per struik

Aantal
vruchten

Gem. vruchtgew.
in grammen

IA
5.97
1.19
125
47.76
IB
6.98
1.39
147
47.48
IC
6.63
1.32
147
45.10
HA
8.63
1.72
193
44.71
8.95
1.79
179
50,—
IIB
9.46
1.89
186
50.86
IIC
10.55
2.11
227
46.48
iiiA
HIB
9.66
1.93
210
46—
HIC
11.31
2.27
209
54.11
Volgens deze tabel overtreft de opbrengst van de B en
C partijen die van de A partijen (behalve HIB).
Daar nu de toegediende stikstof voor de partijen IA, IB
en IC, zoo ook voor de partijen IIA, HB en IIC en IIIA,
HIB en IIIC onderling practisch hetzelfde is, schijnt, dat de
verhouding Kali-stikstof bij de B en C perceelen gunstiger
was dan bij de A perceelen, of dat Chloor of perchloraat
de opbrengst hebben bevorderd. IIB b.v. heeft evenveel Kali
ontvangen als IA, toch is de opbrengst veel hooger en IIIC
heeft zelfs het dubbele aan Kali ontvangen van hetgeen IA
ontvangen heeft, en toch is de opbrengst bijna het dubbele
van IA, wel een bewijs, dat het maximum van de Kaligift
nog niet overschreden was.
Nu is de verhouding van Kaliumoxyd-stikstof in gewon«
Kalisalpeter ongev. 3 : 1, in Chileensche Kalisalpeter is
deze ongeveer 4/3 : 1. Deze laatste verhouding schijnt dus
günstiger voor tomaten te zijn.
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Of nu de Kaliumperchloraat schadelijk op de opbrengst
gewerkt heeft, is niet met wiskundige zekerheid te zeggen,
daar de B en C perceelen niet met de A perceelen te vergelijken zijn (grootere Kaligift), doch de waarschijnlijkheid
is groot, dat deze Kaliumperchloraat geen schadelijke werking gehad heeft, misschien zelfs gunstig heeft gewerkt.
Dit jaar zal getracht worden hier een bevestiging van
te krijgen.
De B en C perceelen zijn wel onderling vergelijkbaar,
daar hier toch enkel practisch verschil bestaat in het chloorgehalte van de toegediende meststof.
Vergelijken we hier de opbrengstcijfers, dan zien we, dat
de opbrengst van de C perceelen hooaer is dan van de
B perceelen. Een schadelijke werking heeft het chloor hier
dus zeker niet gehad, naar deze cijfers te oordeelen, zelfs
een gunstige.

Bestrijdingsmiddelen
GRONDONTSMETTING.
Bestrijding van vrachtvuur in komkommers 1932.
Reeds in het vorige verslag is op deze proef gewezen.
Zooals daarin vermeld staat, waren in de zomer van 1931
opzettelijk eenige rijen met komkommers sterk m&tvruchtvuur besmet.
Deze rijen nu waren verdeeld in verschillende perceelen.
De grond van deze perceelen werd in het laatst van October
1931 met verschillende middelen en concentrate's ontsmet.
Gebruikt werden:
1% Formaline (0,4% formaldehyde) en wel 5, 10 en 15
Liter per raam.
1.5% en 3 % Surrol en wel 4.7 en 10 L, per raam. llspulun l/2 % en wel 4.7 en 10 L. per raam.
Voorts hadden we nog een controle rij, die dus niet ontsmet werd.
In Maart 1932 werd nagegaan, hoe de stand van het onkruid op de verschillende perceelen was.
Bij formaline kwam ongeveer geen onkruid voor, terwijl
het houtwerk ook vrij van schimmels was.
Uspulon gaf een slechte stand van het ontkruid te zien,
terwijl hier wel schimmels op het houtwerk -voorkwamen.
Op Surrol had het onkruid een normale ontwikkeling,
terwijl hier ook schimmels op het houtwerk voorkwam«©.
Op den 16/4 werden op alle perceelen de komkommers
gepoot.
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Na niet al te langen tijd vertoonen de formaline perceelen
een betere groei, hierop volgen de Surrol perceelen, daarna
de controle en eindelijk de Uspulun-perceelen.
Dit bleef zoo, totdat de ramen volgegroeid waren; toen
had de Surrol de formaline snel ingehaald en eindelijk was
de Uspulun ook zoover, ofschoon de bladeren hiervan nog
langen tijd kleiner bleven. Niet enkel, dat het gewas bij formaline mooier was, ook de vruchten waren beter.
Ten opzichte van de controle geven de ontsmette perceelen alle een voorsprong; dit wijst er op, dat al de hier
gebruikte ontsmettingsmiddelen günstigen invloed op den
groei hebben.
Wat nu de vruchtvuuraantasting betreft, kunnen we het
volgende vermelden: De eerste komkommers werden geoogst den 26/5.
In de formaM«ne-perceelen kwam den 10/6 de eerste zieke
komkommer voor.
In de Surrol-perceelen was dit reeds op den 26/5 het geval,
evenals in de Uspulun-perceelen; ook in de contrôle-rij werden toen reeds zieke komkommers gesneden, dus van dea
eersten oogstdatum af.
Nemen we nurijA (er waren twee rijen A en B, doch rij B
lag naast de contrôlerij, dus daar kon gemakkelijk secundaire besmetting optreden) als maatstaf, dan vonden we ia
totaal de volgende aantastingen:
Formaline
9*

tt

Surrol
**
»»
Uspulun

„

»,

1% 5 Liter
1% 10 „
1% 15 „
iy2% 4 Liter
7 „
10
„
v/
2% 4 liter
0,5%
0,5% 7 „
0,5% 10 „

m%

0,3% aangetaste vri
4,-%
»,
,
0,0%
,,
»
1,6%
,,
,
0,7%
»,
,
0,S%
»»
*
,,
f
5,S%
4,-%
»,
»
1,2%
„
,

Ter vergelijking contrôle ruim 50%
„
„
De Surrolperceekn (R ij B) ontsmet met de hoogere coacentratie's geven geen afdoend resultaat,
3% 44 Liter
Liter
3,6%aangetaste vruchten
3%
3,6%
3% 7 „
3,1%
3% 10 „
0,S6%
Uit dat tabelletje volgt dus, dat enkel formaline 15 Liter
1% oplossing per raam voor 100% gezonde vruchten geeft.
Hier volgt nu nog een kostenberekening van de hier ge
bruikte ontsmettingsmiddelen.

Surrol
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Formaline â 33 cent per K. G., 15 Liter \fo oplossing per
raam kost 5 cent.
Surrol â 60 cent per K.G., 10 Liter 3% oplossing per raam
kost 18 cent.
Uspulun â 9,25 per K.G., 10 Liter 0,5% oplossing per
raam, kost 46,25 cent per raam.
Zonder nog de verdere voordeden van formaline te rekenen (betere groei, mooier vruchten, beter ontsmettingsmiddel) verdient formaline, wat de prijs betreft, verre de
voorkeur boven Uspulun en Surrol.
Formaline ontsmetting tegen Vertieülium.
Den 9/6 werd met verticillium besmette grond in 10 hoopjes van rfc 60 dMs verdeeld.
No 1 werd gehouden als controle.
No. 2 werd ontsmet met 1 L. formaline oplossing van \%
(handelsformaline).
,
,,
£l imtt
No. 3 „
formaline oplossing v. 1 f0
1 %
No. 4 „
„ 3 L.
»»
.» •>
No. 5 „
,. 1 L.
2)^%i»
*»
ti
No. 6
„ 2 L.
n
a
i*
2y2%
a
a
a
No. 7 „
„ 3 L.
2V2%
No. 8 „
„ 1 L.
a
a
a
5 %
No. 9 „
„ 2 L.
5 %
9*
II
II
No. 10 ..
„ 3 L.
5 %
9*
II
II
De hoeveelheden vloeistof komen respectievelijk neer op
5, 10 en 15 L. per 1 M 2 , gerekend worden dan tot op een
diepte van 30 c.M ,
Deze grond werd de eerste week afgedekt met natte zakken, daarna werden deze verwijderd.
Na twee weken wordt de grond weer zorgvuldig omgewerkt en weer met zakken bedekt, om het uitdrogen te voorkomen.
Den 9/7 werden er tomaten in gepoot. Al de planten
groeien regelmatig op, alleen in «debak welke ontsmet is met
15 L. 5% vallen spoedig 4 planten weg. Deze groeien ook
veel minder dan de overige. Dit wegvallen is een gevolg
van verbranding.
Hieruit valt deze conclusie tetrekken: indien grond met 15
L. formaline 5% per M2 ontsmet is, is het niet raadzaam
binnen 5 â 6 weken hierin te poten.
Den 21/7 vallen de eerste planten weg tengevolge van
de Verticillium.
Het volgende lijstje geeft de aangetaste platten in procenten:
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Controle (onbesmette grond)
0% ziek
Controle (besmette grond)
43%
5 L.
1%
9.7%
10 L.
1%
13.9%
15 L.
1%
6.9%
5 L.
1.3%
2J^%
10 L.
.
1.3%
iy2%
15 L.
0%
2y2%
5 L.
5%
4.1%
10 L.
5%
1.3%
15 L.
5%
1.3%
W e zien dus, dat geen enkele groep absoluut gezonde
planten geeft (behalve 15L 2]/2%, doch dit moet toeval zijn
daar 15 L. 5% nog 1.3% aangetaste planten heelt).
Toch geeft ontsmetting met formaline een sterke vermindering der aangetaste planten.
Conclusie» Aan te raden is op gronden, die sterk aan Verticillium lifden een paar jaar achtereen 15 L. van een 23^%
oplossing formaline per raam te gebruiken, kosten 1 2 ^ cent
per raam.
Grond ontsmettiag met formaline tegen Fusarium en
Sclerotinia in komkommers.
Den 9/6 werd grond, die besmet was met Fusarium ea
andere grond, die besmet was met Sclerotica ontsmet met
fomaline en ook weer, evenals bij de tomaten, met 1 L., 2 Len 3 L. oplossing van 1% formaline per 60 d.M 8 .
De grond wordt evenzoo behandeld als bij de tomaten beschreven is.
Den 12/27 werden in dezen grond komkommers gepoot.
Reeds enkele dagen na het poten was te zien, dat de komkommers, welke in dien grond gepoot waren, die met de
grootste hoeveelheid fomaline behandeld was, het beste
groeiden.
Op den 2/8 werden de planten gemeten en vonden toen
de volgende gemiddelde lengten en aantal bladeren:
-M-

Langte in cM. Lengte in c M .
Fusarium
Sclerotinia

5 L. 1 %
10 L. 1 %
15 L 1 %
Controle

79.6
91.3
99.61.-

67
80
85
71

Aantal bl.
Fusarium

14«/s
14 2 / 3
15 2 / 3
H2/3

.111*

Aantal bl.
Sclerotinia

13
147»
15
13
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Hieruit blijkt wel het groote verschil in groei.
Den 8/9 waren niettegenstaande de betere groei alle planten aan de schimmel Fusarium ten offer gevallen. Wel een
bewijs, dat een ontsmetting met formaline in deze concentratie en in deze hoeveelheid toegediend, tegen Fusarium niet
helpt.
De aantasting van Sclerotinia was zoomin in de contrôle
als in de ontsmette potten te constateeren. Mïsschien, dat de
temperatuur te hoog geweest v/as.
Op den 16/7 werd weer grond besmet met Fusarium en
met Sclerotinia, ontsmet met formaline en wel op dezelfde
wijze als boven omschreven, doch nu werden gebruikt:
5 L. oplossing van 2XA% formaline
10 L. oplossing van 2%% formaline
15 L. oplossing van 2l/2% formaline
5 L. oplossing van 5 % formaline
10 L. oplossing van 5 % formaline
15 L. oplossing van 5 % formaline
Den 15/8 werden hier weer komkommers in gepoot.
Weer groeiden de komkommers het best in den grond, die
met de grootste kwantums formaline behandeld waren.
Den 7/9 werden de planten gemeten, de uitkomsten zijn
vermeld in onderstaand tabelletje:
Lengte in c M . Lengte inc M .
Sclerotinia
Fusarium

5 L. 2'/. *U
10 L. 2V. 8/o
15 L. 2'/a °/o
5 L. 5 °/o
10 L. 5 •/,
15 L 5 •/„

78
82
84.5

70
81
81

Aantal bl.
Fusarium

104
96
104
112

11 2 / 3
11 2 / 3
13'/ 3

107.5
112.5

132/3
13*/3

12

Aantal bl.
Sclerotinia

12
l2 2 / 3
13'/s
12'/ 3
132/3
13'/3

Dus de planten gepoot in grond, die met de grootste hoeveelheden vloeistof behandeld was, waren het best gegroeid.
Den 10/9 werden al de planten opgeruimd.
De aantasting was toen wat Fusarium betreft als volgt:
Formaline 5 L. 2lA%< alle planten aangetast.
Formaline 10 iL.- 2%%
-•••• alle planten aangetast.
Formaline 15 L. 2V,% geen enkele plant aangetast.
Formaline 5 L. 5 % alle planten aangetast.
Formaline 10 L. 5 % 2/3 van de planten aangetast.
Formaline 15 L. 5 % 2/3 van de planten aangetast.
W e zien dus wel, dat geen enkele partij voldoende resul-
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taat gaf (15 L. 214% i s natuurlijk toeval, daar 15 L. 5% nog
"2/3 aantasting geeft.)
Misschien, dat Fusarium wel met formaline te bestrijden
is, doch dan zal een groot kwantum gebruikt moeten worden, waardoor het practisch veel te duur wordt.
Wel een bewijs, dat dit kwantum nog onvoldoende is. De
planten aangetast om de ontsmetting te kunnen beoordeelen,
doch in 15 L. 2]/2% kwam nog één aangetaste plant voor.
Wel een bewijs dat dit kwantum nog onvoldoende is. De
proeven worden voorgezet, ook in de practijk.
Conclusies Fusarium in komkommers is uiterst moeilijk te
bestrijden. 15 L. formaline 2 ^ % geeft eenig gunstig resultaat.
„Knol"-Aaltjes in tomaten en komkommers.
Deze winter werd tegen bovengenoemde kwaal, die wel
één van de ernstigste aantastingen is, die de tomatenteelt
bedreigen, met 28 verschillende middelen een proef opgezet.
Deze middelen werden toegepast in verschillende concentratie's.
Bij de opzet werden enkel die middelen toegepast, die voor
toepassing in de practijk niet te duur zijn. Ook bij de vaststelling der concentraties werd hiermede rekening gehouden.
In totaal zijn 100 perceelen ontsmet.
Nu is met de mogelijkheid rekening gehouden, dat de
grond na de ontsmetting gedurende eenige maanden voor de
cultuur ongeschikt zal blijken, daarom is deze grond dezen
winter reeds ontsmet, zoodat dit voorjaar hierin tomaten gepoot kunnen worden.
Resultaten zijn natuurlijk nog niet bekend, doch we hopen
U in het volgende jaarverslag hiermede uitvoerig in kennis
te stellen.
SPINTBESTRIJDING.
Rotenon als bestrijdingsmiddel.
Door de afdeeling Handelsmuseum van de Kon. Ver.
„Koloniaal Instituut" werd ons toegezonden een tube rotenon
ter bestrijding van luis.
Daar ons echter betere middelen, dan spuitmiddelen tegen
luis, ten dienste staan, werd dit middel door ons geprobeerd
op spint.
De bespuitingen werden uitgevoerd op komkommers, die
aangetast waren door spint.
De rotenon werd opgelost in aceton en wel 1 : 25.
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Deze standaardoplossing werd weer verdund tot verschillende concentrate's.
Als resultaat kunnen we vermelden, dat een éénmalige,
intensieve bespuiting met een oplossing van 1 : 100 dezer
standaardoplossing een resultaat gaf van 90 %, 10 % leefde
nog. Beschadiging werd niet geconstateerd. Een tweede bespuiting konden we niet meer toepassen, daar we hiervoor
niet voldoende rotenon hadden.
Misschien, dat dus rotenon wel een bespuitingsmiddel zou
zijn tegen spint in komkommers.
Op druiven zal dit niet gaan, daar het hoogst waarschijnlijk vlekken op de korrels zal nalaten, zooals tot heden
alle spuitmiddelen.
Jee-Cee petroleumeimwlsie als bestrijdingsmiddel.
Het doel was, om na te gaan of bovenstaand petroleumemulsie, wat een Hollandsch fabrikaat is, een vergelijking
met de buitenlandsche emulsies kan doorstaan.
Eerst werden bespuitingen toegepast op druiven en wel
in de volgende concentraties: ]/2, 1, 1.5, 2, 2.5 en 3 %.
W e vonden, 2 dagen na de bespuiting op takken, die
bespoten waren, met 1.5 % nog enkele levende spint, terwijl
bij de hoogere concentratie's alles dood was; bij de lagere
werd nog levende spint aangetroffen.
Na vier dagen werden bovenstaande bespuitingen op
dezelfde takken herhaald.
Twee dagen na deze bespuiting vonden we op de takken,
die met 1 procent oplossing, bespoten waren, nog enkele
levende spint, terwijl bij de hoogere concentraties alle spint
dood was.
Beschadiging werd niet geconstateerd.
Dezelfde bespuitingen werden toegepast op komkommerplanten.
Ook op deze planten gaf petroleumemulsie in deze
concentraties geen beschadiging.
De spint was weer, evenals bij de vorige bespuiting, na
een éénmalige bespuiting met een 2 % oplossing, dood; na
een tweemalige bespuiting met een \l/2% oplossing was dit
ook het geval.
Dus resumeerend kunnen we zeggen:
Jee-Cee petroleumemulsie geeft na een eenmalige bespuiting met een 2 % oplossing 100 % resultaat; na een 2malige bespuiting met \x/> % was dit ook het geval.
Deze proeven worden In den a.s. zomer nog voortgezet.
W e kunnen er nog aan toevoegen, dat een tweemalige be-
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spuiting steeds de voorkeur verdient boven een éénmalige,
claar bij een tweemalige de kans, dat men plaatsjes overslaat,
geringer is dan bij een eenmalige.
EEN N I E U W E ZIEKTE IN DRUIVEN ?
Hierboven wordt gesproken van een „nieuwe ziekte".
Deze uit zich op de volgende manier;
De jonge scheuten van de druivenboomen worden schurftig en daarna worden de bladeren geel. Al naar gelang de
ziekte verder gaat, sterven de bladeren en vallen af. De
oogst kan totaal mislukken, zoodat sommige kweekers reeds
overgegaan zijn, de aangetaste boomen eenvoudig af te zagen.
Nu is het eigenaardig, dat deze ziekte steeds gepaard gaat
met sterke spint-aantasting, doch omgekeerd komt veel spint
voor zonder dit verschijnsel.
Nu was het een groote vraag, of deze ziekte door de
spint zelf veroorzaakt werd, zoodat we dus te doen hebben
met een ander ras, of dat de spint misschien de overbrenger is.
Om nu op deze vraag geheel of gedeeltelijk antwoord
te kunnen geven .werd de volgende proef opgezet.
In 't jaar 1931 werden in pot aangezet.
5 Black Alicante van oogstek.
5 Golden-Champion van oogstek.
5 Gros-Maroc van oogstek.
Op 31 Augustus 1931, werden bovengenoemde boompjes,
die op dat tijdstip nog kern geeond waren, besmet met spint,
die afkomstig was van boomen, die aangetast waren door
bovengenoemde ziekte.
De besmetting werd bewerkstelligd door op de bladeren
der diverse boompjes blaadjes en takjes te leggen van aangetaste boomen, opdat de spint kon overloopen.
Drie weken daarna waren alle .boompjes sterk aangetast
door spint; ook vertoonden de jonge scheutjes alle het
schurftachtige aanzien, doch dit was niet bij alle soorten
gelijk.
De soort Golden-Champion was het sterkst aangetast;
wat ook in de practijk het geval as; daarop volgde de Maroc
en het lichtst was de soort Black-Alicante aangetast.
Dit was dus een vrij goed bewijs, dat de roffeligheid van
de jonge scheutjes en het geel worden der bladeren, wel degelijk veroorzaakt werd, of door de spint zelf, of door een
organisme door de spint overgebracht.
Nu kon het organisme, indien dit de veroorzaker was, nog
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een bacterie zijn, die dus plaatselijk de plant aantastte; het
kon ook een z.g. virus zijn, dat zich dus in het sap van de
plant verspreidde, waardoor de plant dus in alle deelen ziek
werd.
In den winter van 1931—'32 werden de boompjes zorgvuldig bewaard. Geen enkel boompje werd er gesnoeid.
In Februari 1932 werden met 8% vruchtboom-carbolineum
de volgende boompjes ontsmet:
3 Black-Alicante
2 onbehandeld gelaten
3 Golden-Champion
2 onbehandeld gelaten
2 Gros-Maroc
3 onbehandeld gelaten
Daarna werden de ontsmette en niet ontsmette boompjes
ieder in een apparte afdeeling geplaatst.
In Mei waren reeds de eerste spintjes op de niet bespoten boompjes aanwezig.
Van toen af werden de ontsmette boompjes iedere 14 dagen bespoten met 1% petroleumemulsie. Op deze manier
bleven ze spint vrij.
W a t bleek nu? Bij de niet ontsmette en door 't spint aangztaste boomen vertoonden de nieuwe scheutjes weer dezelfde roffeligheid als verleden jaar.
Bij de spintvrij gehouden en ontsmette boomen waren de
jonge scheuten gezond.
Welke conclusie is hier nu uit te trekken?
Het roffelig worden der jonge scheuten en 't geel worden
der bladeren kan geen virusziekte zijn.
Daar toch een virusziekte door gewone oppervlakkige
spuitmiddelen niet tebestrijden is,zouden ook hier de boompjes, die bespoten zijn met carbolineum en petroleumemulsie
de zomer na de bespuiting, toch hetzelfde ziektebeeld getoond
moeten hebben, als de niet bespotene.
Dit nu was niet het geval; de boompjes waren gezond.
Dus, door een oppervlakkige bespuiting waren de veroorzakers van deze ziekte gedood, dus moesten de veroorzakers
slechts uitwendig aan de plant voorkomen.
Nu bestaat dus nog de vraag, of de spint een bacterie bij
zich draagt, die het roffelig worden veroorzaakt, of dat de
spint zelf de hoofdschuldige is. Hierop kunnen we nog geen
antwoord geven.
Indien de spint zelf de veroorzaker is, moet deze spint ól
verschillen van de ons,bekende spint in uiterlijk, óf slechts
een physiologisch verschillend ras zijn.
W e hopen U volgend jaar hierop een antwoord te kunnen
geven.
Nu onze proeven in 1932 deze uitkomsten gaven, zijn we
de aangetaste kassen in de practïjk direct tegen spint gaan
behandelen, met uitnemend succes.
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Behandeling: Dec-Jan. spuiten met 8% vcuchtboomcarbolineum, daarna met 10% Californische pap. DkécT na het
uitloopen spuiten met 1% petroleumemulsie.
Condome: Ieder tuinder, die het verschijnsel ziet, moet
zich direct tot den Proeftuin wenden. Waarschijnlijk kan
men t l afdoende helpen.
KAWAH-POETIH-ZWAVEL.
In het begin van Mei 1932 ontvingen we van de N.V.
Zwavel-ontginning „Kawah-fPoetih" Diergaardelaan IB Rotterdam een partijtje fijne zwavel.
Het doel was om na te gaan, in hoeverre dit product
bruikbaar zou zijn voor het bestrijden van plantenziekten,
zooals: Het ,,wit" in de rozen (Sphaerotheca pannosa) en
het „kwaad" in de druiven (Uncinula Spiralis). Bovengenoemde zwavel had een grauwe kleur. Hoe fijner nu de
zwavel is, hoe beter ze op de diverse planten gestoven kan
worden en hoe intensiever de werking moet zijn.
Aan fijnheid voldoet nu Kawah-Poetih-zwavel uitstekend
Ze is stoffijn. Indien men ze zoo aanvoelt, gelijkt ze door
de fijnheid vettig. Indien men bestoven had, hing er een
wolk van zwaveldeeltjes in de kas.
Volgens analyse bevat dit product gemiddeld 913^% vrije
zwavel. W e schrijven vrije zwavel daar toch deze het werkzame bestanddeel moet zijn, dus niet de verbindingen van
zwavel.
De zwavel werd nu geprobeerd op rozen en op de volgende soorten druiven: Black-Alicante, Appley-Tower,
Gros-Maroc en Gros-Colman.
W e ondervonden, dat deze Kawah-Poetih zwavel absoluut
geen beschadiging op bovengenoemde gewassen veroorzaakt en dat „het wit in de rozen" en „kwaad in de druiven"
na eenige malen intensief bestoven te zijn, verdwijnen.
Dus resumeerend kunnen we zeggen, dat Kawah-Poetihzwavel veel fijner is dan gewone „bloem van zwavel" (met
de chancel-methode is de fijnheid niet te bepalen), dat deze
zwavel ruim 91% vrije zwavel bevat, dat dit product geen
schadelijke bestanddeelen bevat voor rozen en druiven,
dat het een goed bestrijdingsmiddel tegen de echte meeldauw zwammen („het wit" en „het kwaad") is.
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Electriciteît en koolzuur in den tuinbouw.
ELECTRICITEITSPROEVEN.
Het vörstvrijhouden van een warenhuis door middel van
electrisch verwarmde kabeltjes.
Het door ons gebruikte warenhuis was beplant met
bloemkool, soort „Veentjes"; de oppervlakte was ruim 90
RR 2 . In dit warenhuis was 1700 M. verwarmingskabel gemonteerd, vermogen 30 Watt,
De bloemkool werd gezaaid 5 September, 19 Sept. in pot
verspeend, en 13 November in 't warenhuis gepoot, in totaal
4924 stuks.
De beide thermostaten stonden toen op 2° C, dus indien
de luchttemperatuur onder de 2° C zakte, werd de stroom
automatisch ingeschakeld.
Den 18/12 werd thermostaat A op 3^2°C gesteld en thermostaat B op 1° C; den 22/12 werden beide op 0° C gesteld.
23/2 '32 werden beide thermostaten op 2° C gesteld.
In het totaal werd gebruikt 16004 K.W.U. of per raam
± 16 K.W.U.
In de decade gelegen tusschen 20/2 —• 29/2 1932 was
de gemiddelde ochtendtemperatuur te 's morgens 8 uur onder nul. (buiten).
Slechts één morgen was de temperatuur in het warenhuis
onder nul en wel op den 11/2 1932 te 's morgens 8 uur. De
temperatuur was toen — 1° C in het warenhuis, terwijl terzelfder tijd deze buiten —7,2° C was, dus een verschil va«.

+ 6.2° C

W e namen toen (te 8 uur) aan, dat de temperatuur ia
het warenhuis constant was en konden op deze manier berekenen, dat de afgifte van het warenhuis was per uur ea
per 1° C verschil tusschen binnen en buiten en per M 2 oppervlak 5 kilocaloriën, bij een windkracht 1.
De eerste goede kool werd geoogst den 4den Maart 1932.
Dat electrisch vorstvrijhouden op deze manier nog veel
te duur is, zien we direct in, indien we in aanmerking neme«,
dat de winter 1931—'32 betrekkelijk zoel was, dat de temperatuur maar juist boven nul gehouden werd en dat dit
toch nog ongeveer f 0,32 per raam kostte.
Nu nog iets omtrent de planten zelf.
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De staat van opbrengst was als volgt:
Data
29 Febr. *32
4 Maart
7 ,
9 ,
11 ,
14 .
16 ,
18 ,
21 ,
23 ,
24 ,
30 ,
1 April

lste soort

Ilde soort

17
17
11
252
216
276
93
42
120
48
56
32

238 F
258 F
192 F
264 F
97
105
140
144
192
102
62
64
24

Totaal 1180

1882

IIIde soort

65 F
105 F

98
70

338

De met F gemerkte, waren boorders, dus 33 8 / 0 van
de totale oogst.
Dus totaal werden er geoogst 3400 stuks, terwijl 1524
stuks verongelukt waren, de meeste als klemharten.
De grootste helft der rest was 2e soort.
Voor deze cultuur en deze variëteit was het te vroeg,
zoodat deze teelt in gestookte kassen niet is aan te bevelen.
Waarschijnlijk is de geringe lichtintensiteit hier de oorzaak.
In Maart werd de toestand beter.
Conclusie: Licht verwarmen van bloemkool is mogelijk,
de oogst mag niet voor Maart vallen.
Etectrisehe verwarming van aardbeien in. platte bakken.
Bij deze proef hadden we de volgende groepen;
Groep I: electrische grondverwarming.
•Groep II: electrische grondverwarming -f- luchtverwaraiing.
Groep III: electrische grondverwarming -{- paardeniest.
Groep IV: enkel paardemest (gewone warme bak).
Iedere groep bestond uit 4 parallellen. Ieder parallel perceel bestond uit 13 ramen.
In de eerste helft van October werden in de bakken I en
II de aardbeien gepoot.
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In de tweede helft van December werden de Bakken III
en IV in gereedheid gebracht.
Voor de III bakken werd de helft van de hoeveelheid
paardemest gebruikt, die men gebruikte voor de IV bakken.
De verwarmingskabeltjes werden boven de paardemest
aangebracht.
In het laatst van December werden in deze bakken de
aardbeiplanten gepoot en de ramen op alle bakken gelegd.
In den nacht van 18 op 19 Januari werd voor het eerst
stroom toegevoerd. De grond-thermostaten stonden toen op
10° C, terwijl de luchtverwarming slechts ingeschakeld werd
bij vriezend weer; deze thermostaten waren toen ingesteld
op ruim 7° C.
Later, op den 15/2 werden de grondthermostaten op 15°
C. gesteld.
De bakken werden 's nachts afgedekt met rietmatten.
Omtrent de ontwikkeling der planten kunnen we mededeelen, dat er tusschen Groep I en III heel weinig verschil
bestaat; groep II is gedurende de geheele groeiperiode iets
voor; groep IV komt gedurende de geheele groeiperiode in
ontwikkeling achter.
Den 2en Maart werden de eerste bloempjes gezien en wel
over al de perceelen onregelmatig verdeeld.
Den 9den Maart werden de bloempjes geteld:
Groep I
Groep II
GroepIII
Groep IV.
61 bloempjes 99 bloempjes 174 bloempjes 49 bloempjes
W e zien dus, dat groep III op dien datum het rijkelijkst
bloeit, terwijl groep IV het minst bloeit. Den 29sten Maart
werd ieder parallelperceel bijgemest met 1 pond kalisalpeter:
dit werkte prima. De vruchten werden groot en mooi van
kleur.
Den 7en Mei 1932 werden de ramen er afgenomen.
Uit de groeibeschrijving was te concludeeren, dat electrische
grond- en luchtverwarming, uit cultureel oogpunt gezien,
uitstekend voldoen.
Wat de oogst betreft kunnen we het volgende vermelden:
Den 15/4 werden de eerste aardbeien geoogst en wel uit
groep 1, groep II en groep III.
Eerst een volle week later werden uit groep IV de eerste
aardbeien geoogst.
Dus de electrische verwarming had een vervroeging van
den oogst tengevolge.
De groep I bracht gemiddeld op per perceel groot 13 ramen (1 RR2) 9.968 K.G.
Groep II bracht gemiddeld op 10.77S K.G.
Groep III
9,300 K.G.
Groep IV
9.004 K.G.
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Dus electrische verwarming heeft ook eenige verhooging
van de opbrengst tengevolge. W a t de kwaliteit der vruchten
betreft, kunnen we het volgende mededeelen. De vruchten
afkomstig uit groep II waren het grootst, daarna volgde
groep I en dan groep III. Het kleinst waren de vruchten uit
groep IV; hieronder kwamen ook veel harde vruchten voor.
Regelmatige warmte verhoogt dus de kwaliteit der vruchten.
Hier volgt nu het stroomverbruik:
Groep I gebruikte in totaal 4548 K.W.U.
Groep II gebruikte in totaal 4096 K.WJLI. aan grondverwarming -f- 1029 K.W.U. aan luchtverwarming, dus totaal
5125 K.W.U.
Groep III gebruikte in totaal 2077 K.W.U.
Dus per K.G. geoogste aardbeien is dat:
Groep I ongeveer 114 K.W.U.
Groep II
.,
US K.W.U.
Groep III
„
55 K.W.U.
Hieruit volgt dus, dat groep III verreweg het goedkoopste is wat stroomverbruik betreft.
Toch zal de electrische verwaming voor de practijk veel
en veel te duur zijn, indien men eens rekent, dat in groep III
per KG. geoogste aardbeien het stroomverbruik f 1,10 was.
Hierbij komt dan nog de gebruikte paardemest en afschrijving op de installatie.
Uit financieel oogpunt voldoet dus electrische grondverwarming op deze manier toegepast niet.
Conclusie: Het verwarmen van aardbeien onder plat gla3
gaat zeer goed, doch de electrische energie was te duur.
KOOLZUUR IN DEN TUINBOUW.
Zooals we weten, is koolzuurgasonmisbaarbijden plantengroei.
Een plant n.1. heeft het vermogen om koolzuur en water
om te zetten in suiker, mits zij de energiebron „het licht"
tot haar beschikking heeft.
Om nu na te gaan, welke invloeden een verhooging van
één dezer bronnen of van beide wel op de planten had,
werden er ook in 't jaar 1932 verschillende onderzoekingen
in deze richting gedaan.
De onderzoekingen stonden onder de algemeene leiding
van Prof. Dr. Aberson uit Wageningen, terwijl het „Spiritus
Verkoopbureau Bergen op Zoom-Delft" (een dochtermaatschappij van de „Gist- en Spiritusfabriek") zijn financieelen
steun aan deze proeven had toegezegd.
Hier nu volgt een kort verslag van de werkzaamheden,
die in deze richting gedaan zijn.
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a. In het najaar van 1931 (den 6/11) werden tomaten
gezaaid. Direct toen de plantjes opkwamen, werd de helft
dezer plantjes iederen nacht gedurende acht uur onder een
neonbuis geplaatst. Hiermede werd dus bovengenoemde
energiebron — 't Licht — verhoogd. Dat een verhooging
van de lichthoeveelheid in de maanden November, December en Januari geen overbodige luxe is, blijkt duidelijk indien
men de curve van de lichthoeveelheid, die in den winter
en in den zomer aangevoerd wordt, eens nagaat.
Men komt dan tot de ontdekking, dat in de maand
December slechts 5 % van de hoeveelheid licht worcft toegevoerd van de hoeveelheid, die in de maand Juni ter beschikking is.
Dit verschil is dus wel reusachtig groot.
Den 21-12-1931 werden de plantjes over 8 afdeelingen
van de proefkas verdeeld. De plantjes, die van den beginne
af belicht waren, werden gewoon doof belicht, terwijl de
andere niet belicht werden.
Twee afdeelingen werden gewoon, zooals de cultuur dat
voorschrijft, behandeld; dit waren onze contrôle-afdeelingen.
In twee afdeelingen werd extra koolzuur toegevoerd, doch
niet extra belicht. Deze koolzuur was afkomstig uit den gewonen verwarmingsketel (cokes). De verbrandingsgassen
werden door een zuigperspompje uit den schoorsteen gezogen
en na door een paar gaswasschers gezuiverd te zijn, door
hetzelfde zuigperspompje naar de diverse afdeelingen geperst. Zooals we weten, heeft een spoor zwaveldioxyde
reeds verbrandingsverschijnselen bij planten tengevolge.
Hier is nu gedurende de heele proef geen sprake van
geweest, w a l e e n bewijs, dat de rookgassen grondig gezuiverd worden.
Deze methode om extra koolzuur toe te voeren is goedkoop in 't gebruik, doch heeft tot nadeel, dat een extra
buizenstelsel aangelegd moet worden.
In twee afdeelingen werd er gedurende 8 uur 's nachts
neonlicht gebrand, doch geen koolzuur toegevoerd. In de
laatste 2 afdeelingen werd 's nachts neonlicht gebrand en
bovendien extra koolzuur toegevoerd. In deze beide
afdeelingen werd dus zoowel de lichthoeveelheid kunstmatig
verhoogd als de kooïzuurconcentratie.
»
De concentratie van het koolzuur werd nu zooveel mogelijk constant op 0.1 % gehouden, terwijl deze normaal slechts
0.03 % is.
Gedurende de geheele begassingsperiode verkregen we
de volgende gemiddelde concentraties:
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Contrôle-afdeelingen:
Koolzuurafdeelingen:
0.058 %
0.104 %
Neonafdeelingen:
Koolzuur- en neonafdeelingen:
0.050 %
0.1015 %
Er werd gegast tot alle tomaten ongeveer rijp waren.
In iedere afdeeling stonden 24 tomatenplanten in groore
nulpotten. De planten waren op 4 trossen getopt.
Den 23-4-1932 werden uit één der begaste afdeelingen
de eerste tomaten geoogst.
De totale opbrengsten uit de diverse afdeelingen waren
de volgende:
Controle afdeelingen
Koolzuur afdeelingen
aantal vruchten aantal K.G. aantal vruchten aantal K.G.
1804 stuks
98.524
1807 stuks
102.808
Gemiddeld gewicht: 54,62 gr.
56.89 gr.
Neon afdeelingen
Nean-f-KoolzaturôdtaeUngexu
aantal vruchten aantal K.G. aantal vruchten aantal K.G.
1755 stuks
97.081
Gemiddeld gewicht 55.31 gr.

1821 stuks
57,47

104.649

Stellen we nu het gemiddelde vruchtgewicht van de
contrôle-afdeelingen 100 %, dan is dat der koolzuurafdeelingcn 104.1 %, dat der neonafdeelingen 101.1 % en dat der
neon en 'koolzuurafdeelingcn 105.2 %.
Voorts valt als onzen algemeenen indruk nog te vermelden:
Voert men bij tomaten extra koolzuur toe en wel tot een
concentratie van pl.m. 0.1 %, dan zal de oogst daardoor
vervroegd worden (pl.ra. 14 dagen) ook zal de plant, totdat
zij pootbaar is, uiterlijk mooier zi|4 daarna zal het verschil
tusschen de begaste en onbegaste planten kleiner worden,
doch de opbrengst zal in gewicht heel weinig toenemen.
Neonlicht_ zal de opbrengst noch vervroegen noch vergrooten. De jonge plantjes waren zeer bont en zelfs iets
beschadigd. Neon heeft voor tomaten geen zin.
Deze proef is hier heel in 't kort beschreven, doch voor
diegenen, die er belang in stellen, staan uitvoerige gegevens
ter beschikking.
h. Voorts werd de invloed van verhoogde koolzuurconcentratie op komkommers nagegaan.
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Daar dit door het verbranden van spiritus of door verbranden van houtskool reeds in de practijk op sommige
plaatsen wordt toegepast, werden daar ter plaatse waarnemingen gedaan.
De spiritus werd in twee model ijzeren busjes verbrand.
Het oude model is een tamelijk nauw toeloopend busje,
waarin de spiritus dus tamelijk langzaam verbrandt.
Het nieuw model busje is tamelijk wijd-mondsch, waardoor de spiritus dus veel sneller verbrandt.
Bij het verbranden van spiritus van 96 % ontstaat er
slechts koolzuur en water, dus geen gassen, die nadeelig
op de planten kunnen werken.
Dit is dus een groot voordeel.
Per liter spiritus van 96% ontstaat er ongeveer 750 L.
zuiver koolzuurgas.
Bij den eersten kweeker, waar we waarnemingen deden,
waren de nieuw model busjes in gebruik.
Zoo'n busje heeft ongeveer een inhoud van 200 cc. en
brandt in pl.m. één uur leeg.
W e hebben dus hier een koolzuurbron, die ongeveer
2.5 L. koolzuur per minuut levert. In iedere komkommerkas
van 60 M. lengte, stonden 8 dergelijke busjes. De kasinhoud
was ongeveer 360 M 3 .
Op de dagen van onze waarnemingen was het helder en
zonnig weer.
Als hoogste concentratie vonden we hier 0,198 % koolzuur. terwijl er vóór de begassing een concentratie was van
Doch na een half uur was de concentratie reeds tot
0.101 % gedaald en na een uur reeds tot 0.064 %.
Deze daling nu wordt veroorzaakt door twee factoren*.
1ste doordat de planten koolzuur opnemen.
2de doordat er luchtwisseling plaats heeft door de reten
in de kas.
Dat het verlies, dat door de factor onder 2 genoemd, belangrijk is, zien we gemakkelijk in, indien we weten, dat als
er b.v. 1 M 3 lucht met een concentratie van 0.2 % vervangen wordt door 1 M 3 lucht van 0.03 % (normaal gehalte) dit reeds een verlies van 1.7 L. zuiver koolzuurgas
beteekent en dat in een nieuwe goed gesloten komkommerkas
van bovengenoemde afmetingen de luchtwisseling per minuut
zoo ongeveer 2 M 3 . is, bij normale windkracht
Om nu eenig idee te krijgen aangaande de grootte dezer
beide factoren werden ook waarnemingen gedaan, doch
hierover later. Er werden tegelijkertijd ook eenige opnamen
gedaan in een onbegaste kas. W e vonden hier concentraties

61
van 0.057 % en 0.062 %, terwijl een uur daarna een
concentratie gevonden werd van 0.048 %,
. Tusschen de eerste twee opnamen was er gegoten. Wat
[bleek nu? Dat na het gieten de concentratie steeds iets stijgt.
i Dit wordt veroorzaakt, doordat het gietwater het koolj zuur, dat zich in de capillairen van den staalgrond bevindt,
verdringt.
Dat dit de oorzaak moet zijn en geen intensiever bacteriewerking, wordt bewezen in onze proef, genomen tot het
bepalen van-de koolzuurafgifte van den grond (zie onder d).
W e vinden hier in de komkommerkassen koolzuurconcentraties, vóór de begassing van 0.06 % ongeveer, ofschoon
het normale gehalte der buitenlucht slechts 0.03 % is. Dit
nu wordt veroorzaakt door de reusachtige koolzuurafgifte
van den staalgrond.
Zie hierover onder e.
Bij den tweeden kweeker, waar waarnemingen gedaan
werden, bestond de koolzuurbron in het stoken van houtskool in een appart daarvoor aangekocht toestel. Het koolzuurgas werd vóór het in de diverse kassen geperst werd,
van stof en dergelijke onzuiverheden gezuiverd, doch niet
van zwaveldioxyde, daarom moest in dit toestel speciale
0.058 %.
houtskool gestookt worden (van beukenhout).
Op dit toestel waren aangesloten 11 komkommerkassen
en één tomatenwarenhuis. .
Steeds werd een complex van 4 kassen, daarna nog een
complex van 4 kassen en tenslotte een complex van 3 kassen
tegelijk gegast en wel gedurende een half uur.
De toevoerbuis kwam midden voor het tweede stel kassen
in de toevoerbuis, die langs de kassen lag, zoodat het eerste
stel kassen verder van den ketel lag, dan het tweede stel.
Noemen we nu het eerste stel kassen, kas 19 tot en met
16, het tweede stel 15 tot en met 12.
Gedurende onze waarnemingen was het helder, zonnig
weer.
W e vonden gemiddeld de volgende concentratie:
Kas 19
Kas 16
Kas 15 ,
Kas 12
0.1125 %
0.1283 %
0.1145 %
0.152 %
W e zien dus, dat de kassen, die het verst van den ketel
verwijderd waren, de laagste concentraties hadden, wat
misschien te verklaren is door den weerstand, die het gas in
de buizen ondervindt.
Voorts werden er nog waarnemingen gedaan voor en
achter in kas 16 en 12.
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Voor in Kas 16 = 0.202 %. Voor in Kas 12 = 0.223 %.
Achter in kas 16 = 0.165 %. Achter in kas 12 = 0.197 % .
Vóór de begassing waren de concentraties voor en achter
gelijk, en wel 0.124 %.
W e zien dus, dat hier ook de concentraties iets verschillen,
ofschoon naar het ons toeschijnt, de luchtverplaatsing in de
kas weer veel goed maakt.
Iedere kas werd dagelijks, indien het helder weer was.
gedurende twee uur begast.
Bij den derden kweeker, waar waarnemingen gedaan
werden, waren de oud-model busjes, dus de nauw-mondsche,
in gebruik.
In een dubbele komkommerkas van 60 Meter lengte
stonden 16 dezer busjes. Deze busjes leveren ieder pl.m.
0.78 L. zuiver koolzuurgas per minuut. '
Tevens werd er in een gewone komkommerkas van 60
Meter lengte gegast en wel met 8 van bovengenoemde
busjes.
Men zou nu verwachten, dat de concentratie In de gewone
komkommerkas met 8 busjes veel hooger zou zijn dan in de
dubbele komkommerkas met 16 busjes, daar toch de gewone komkommerkas maar een inhoud heeft van pl.m»
350 M 3 . tegen de dubbele van 1200 M 3 .
W e vonden in de dubbele kas als hoogste concentratie
0.128 % en in de gewone als hoogste concentratie 0.128 %,.
dus precies gelijk.
Een verklaring hiervoor werd gevonden, toen we een
opname boven het Bladerdek deden. W e vonden toen boven
de bladeren een concentratie van 0.057 %, terwijl tegelijkertijd onder de bladeren een concentratie gevonden werd
van 0.118 %. W e l een bewijs, dat de komkommers het
kookrmr gretig opnamen.
'" Bï„ié«zen kweeker werd er dagelijks van 11—13J^ u u t

gegast.
Bij den vierden kweeker waar waarnemingen gedaan
werden, waren oud- en nieuw model busjes in gebruik.
Kas 3 werd begast door middel van nieuw model busjes e n
kas 6 door middel van oud model busjes.
In iedere kas van 50 M . lengte stonden 7 busjes, zoowel v a a
oud als van nieuw model.
Twee maal daags werd er gedurende 2 uur in de oud model
busjes spiritus gestookt, terwijl men de nieuw model busjes
twee maal daags leeg liet branden.
W a s het een zwaar bewolkte lucht, dan werd er niet
gegast.
In kas 3 werden waarnemingen gedaan bij mooi zonnig
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weer. W e vonden, 's morgens vóór de begassingen een concentratie van 0.099 c/o, toen de busjes leeg gebrand waren,
vonden we als maximum concentratie 0,239 %, terwijl 2 uur
daarna de concentratie gedaald was tot 0.0776 %.
In kas 3 werden ook waarnemingen gedaan bij donker weer.
W e vonden toen 's morgens vóór de begassing 0.2017 %,
als maximum concentratie vonden we 0,383 %, terwijl 2 uur
daarna de concentratie nog 0,2172% was.
De concentraties bij helder weer zijn dus veel en veel lager
dan bij donker weer. Dit verschil nu moet grootendeels veroorzaakt worden door de meerdere assimilatie der planten
bij helder weer.
In kas 6 vonden we als maximum concentratie 0,1257 fo,
dus ongeveer hetzelfde als bij kweeker No. III.
Om nu eenig inzicht te krijgen in de koolzuuropname dei
komkommers, was het noodzakelijk waarnemingen te doen in
een kas, waar geen planten in stonden.
Deze nu werden dit najaar gedaan in kas 3 bij kweeker
no. IV.
W e vonden, dat deze kas een luchtwisseling had bij een
windkracht van 1 à 2, van een y2 % van den inhoud per
minuut, dus dat komt dan hier op ± 1%M 3 . lucht per
minuut, in 200 min, = 3J^ uur is alle lucht uit een komkommerkas door buitenlucht vervangen.
Aan de hand van deze gegevens was het mogelijk, te
berekenen (ten minste zoo ongeveer) hoeveel koolzuur er wel
verloren ging en hoeveel koolzuur de komkommers wel
opnamen.
W e vonden dan, dat een komkommerplant, die reeds
getopt is per uur opneemt: bij helder weer en een gemiddelde
concentratie van 0.105 % 0.8 L. zuiver koolzuurgas, bij helder
weer en een gemiddelde concentratie van 0.15 % 1.4 L. zuiver
koolzuurgas, bij donker weer en een gemiddelde concentratie
van 0.33 % 0.9 L. zuiver koolzuurgas, bij donker weer en,een
gemiddelde concentratie van 0.26 % 0.675 L. zuiver koolzuurgas. W e zien dus, dat de opname bij helder weer aanmerkelijk meer is, dan bij donker weer, niettegenstaande de concentratie bij donker weer ruim 2 X zoo hoog is als bij het
heldere weer.
Aan de hand van deze gegevens kunnen we het volgende
nog schrijven:
Wil men, indien de lichtintensiteit met 1IS afneemt, de
opname constant houden, dan moet men de concentratie 3 X
zoo hoog maken, wat in de practijk wel wat duur zal komea.
Tot hiertoe het verslag van onze waarnemingen.
Aan de hand van verschillende gegevens van de kweekers.
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kon nog een meerdere opbrengst vastgesteld worden, die wisselde van 11 % tot 17%. Op zichzelf dus wel zeer gunstige
resultaten. Verder waren de planten over het algemeen forscher van bouw en de vruchten groener van kleur. De planten
hadden ook een mooier wortelstelsel.
Wat het financieele gedeelte aangaat, lijkt het ons, zelfs in
dezen tijd, nog wel de moeite om nog eens een proef met
koolzuur op komkommers te nemen.
Rekeaien we, dat per kas van 50 M. lengte, waarin 200
planten staan dagelijks 3 L. spiritus verstookt wordt en dat
gedurende 4 maanden of 120 dagen, dan kost dat ongeveer
ƒ 60.—.
Is nu de normale opbrengst dezer 200 planten 6000 komkommers. Wordt deze opbrenst nu ten gevolge van de extra
koolzuurgift, met 15% of ruim 900 komkommers verhoogd,
dan moet de prijs van de komkommers al heel slecht zijn, wil
er totaal geen winst overblijven.
Wat de begassing zelf aangaat, zouden wij aanraden hiertoe de oud model busjes te gebruiken en dan b.v. 8 per kas
van 50 M. lengte.
Voorts niet te gassen met donker weer en steeds 2ooveel
mogelijk midden op den dag, dus b.v. van 's morgens 9—11
en van 1—3uur. Voorts heeft de begassing met houtskool (in
een speciaal toestel) zoowel voor- als nadeden. In het gebruik
is misschien de houtskool iets goedkooper dan spiritus, in
aanschaffing en aanleg is deze echter veel duurder.
Voorts is de koolzuurverdeeling met spiritus mooier dan
die bij de verbranding van houtskool.
Of er reeds in de trekkas gegast moet worden of eerst in
de kassen, als de planten gepoot zijn, is voor ons ook nog
een open vraag.
Deze dient nader onderzocht te worden.
c. Vervolgens werd nagegaan, welke invloed extra koolzuurtoevoer had op druiven in z.g. „koude serres".
Tot dit doel werden 2 serre's. door een luchtdicht tusschenschut ieder in twee afdeelingen gesplitst.
Serre a was beplant met de soort Golden-Champion; serre
b met de soort Appley-Tower.
De serre's stonden ongeveer Zuid-Noord.
Van serre a werd de zuidelijke helft begast, van serre b de
noordelijke helft.
Onze koolzuurbron was hier weer het branden van spiritus
Deze spiritus werd gebrand in nieuw model busjes, doch
deze busjes waren aan den bovenkant wat toegeknepen, zoodat
de verbrandingsduur nu niet meer ± 1uur, doch 6 à 7 kwartier was.
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Dit had de volgende voordeden:
lste. Dat de temperatuur gedurende het spiritusbranden
aanmerkelijk minder steeg, wat weer tengevolge had, dat de
kaslucht minder uitzette, waardoor het koolzuurverlies verminderd werd.
2de. Dat we, doordat de hitte boven de busjes minder
was, deze tot op + 1 M. afstand van den voet van de kas
konden zetten, waardoor het koolzuurgas gedwongen werd,
eerst langs de bladeren te strijken, voordat het door de luchtramen kon ontwijken.
Want gassen in „koude serre's" heeft het groote nadeel,
dat hierin zer veel gelucht moet worden, waardoor er groot
verlies aan koolzuurgas ontstaat.
ledere afdeeling had een lengte van 5 RR. en een breedte
van 2 R.R.
In iedere afdeeling stonden 10 van bovengenoemde busjes.
Voor het eerst werd er in den morgen van 9 Mei 1932
gegast. Voorts werd er iederen dag (behalve des Zondags)
des morgens 5 uur en des avonds te 4.30 (alles zonnetijd)
gegast.
Dat we 's morgens vroeg en 's avonds gasten, dus op die
tijden, waarop de lichtintensiteit niet 't grootst was, vond
ook weer zijn reden in het vele luchten, dat er midden op
den dag gedaan moest worden.
Vooral het luchten is in een vroege stookkas veel minder
dan in een koude kas, daarom schijnt ons spiritusbranden in
een vroege stookkas meer kans van succes te hebben dan in
een koude kas, doch ook dan is de lichtintensiteit nog niet
groot. W e voerden, bij gebruikmaking van bovengenoemde
10 busjes, de koolzuurconcentratie op, met geopende luchtramen en ter hoogte van den derden legger, van 0.03% tot
gemiddeld 0.06 % en dat gedurende + 2 uur. Met gesloten
luchtramen was dit iets hooger en wel 0.08 â 0.09%.
Op den 10 September 1932 werd er voor het laatst gegast.
Op den 19en April 1932 waren de knoppen der druiven»
boomen gebarsten.
Gedurende den groei bestond er tusschen debegaste afdeelingen en onbegaste niet heel veel verschil, ofschoon de begaste afdeelingen steeds iets vóér waren.
Dit kan nu door de extra koolzuurgift en door de temperatuursverhooging ( ± 1,5°C.) veroorzaakt zijn.
Zoo was ook de zetting bij de Golden-Champion in de
begaste afdeeling veel regelmatiger dan in de onbegaste afdeeling; ook hier kan de temperatuur van invloed op geweest
zijn. Dat de begaste afdeeling voor was, blijkt ook wel uit de
data, waarop in de Golden-Champion gekrent werd; de be-
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gaste afdealing was den 1 Juli 1932klaar gekrent, de onbegaste
den 19 Juli, dus 18 dagen later. Zoo zijn de data voor de
Appley-Tower: Onbegast klaar gekrent den 27 Juni, begast
klaar gekrent den 24 Juni. W e zien dus, dat de begaste afdeelingen steeds vóór de onbegaste zijn.
Den 2 Augustus begonnen de korrels, zoowel in de onbegaste afdeeling als in de begaste afdeeling, van de AppleyTower te kleuren.
Op den 23 Augustus was het goed te zien, dat de korrels
in de begaste afdeeling van de Golden-Champion rijper waren
dan in de onbegaste afdeeling.
Den 6 September werden de eerste druiven uit de GoldenChampion gesneden, doch door omstandigheden was dit weï
ongeveer 8 dagen later dan wanneer ze gesneden hadden
kunnen worden naar hun rijpheid.
Hier volgen de oogstresultaten uit de Golden-Champion.
Bov. legger:
Midd. „
Onderste,,

Begast
Onbegast
134.45Kg.m. 188tros 144.55Kg.m. 192tros
106.4 Kg.m. 188tros 103.—Kg.m. 191tros
93.7 Kg.m. 179tros 108.6 Kg.m.200tros

Totaal
334.55Kg. 555 tros 356.15 Kg. 583tros
Gemiddeld gewicht
per tros:
0.603 Kg.
0.610 Kg.
Daar nog enkele perceelen wegens onregelmatigheden, die
daar in voorkwamen uitgeschakeld moesten worden, werden
deze cijfers respectievelijk:
voor onbegast 0.614 Kg., voor begast 0.611 Kg., dus practisch gelijk.
Nu was de grond in de ééne helft der kas niet absoluut
gelijk aan den grond in de andere helft.
De zuurgraad van den grond in de begaste afdeeling was
was b.v. 4,5 tegen die van den grond in de onbegaste afdeeling 5.58. Dit kan hier ook wel een rol gespeeld hebben.
Nu de opbrengst uit de Appley-Tower kas.
Den 8 September werden de eerste druiven gesneden. De
begaste afdeeling leverde over 30 perceelen (de halve serre
was verdeeld in 32 perceelen, waarvan 2 perceelen wegens
onregelmatigheden uitgeschakeld werden) 458.2 Kg. met
1081trossen. De onbegaste afdeeling leverde over 31 perceelen
(1 perceel werd er uitgeschakeld) 469.4 Kg. met 1103 trossen.
Eén tros uit de begaste afdeeling woog gemiddeld 0.448 Kg.
tegen uit de onbegaste 0.425 Kg., dus iets meer. Dit is dus
5 % in het voordeel der begaste afdeeling.
W e zien, dat deze proef geen absoluut positief, maar ook
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geen negatief resultaat gegeven heeft. Deze proef zal worden
voortgezet. Misschien dat bij vroege stookdruiven met
spiritusbranden praktisch iets te bereiken is.
d. Om nu eenig inzicht te krijgen in de koolzuurafgifte
van den grond (wat toch de groote natuurlijke koolzuurbron
is) werd gedurende 1932 wekelijks deze afgifte bepaald.
W e vonden in den winter een afgifte bij gewonen cultuurgrond van gemiddeld ± 90 cc koolzuurgas per uur en per
kwadraat meter, terwijl die in den zomer gemiddeld ongeveer
450 cc koolzuurgas per uur en per kwadraat meter was, dus
ruim 5 X zooveel.
Indien we nu weten (zie hier voor onder f) dat in den
winter de hoeveelheid licht, die de planten tot haar beschikking hebben slechts x / 1 0 gedeelte is van 't geen er in
den zomer tot haar beschikking staat en we weten, dat bij
afname met i/ 3 gedeelte van de lichthoeveelheid, willen we
een zelfde opname behouden, we de koolzuurconcentratie 3 X
zoo hoog moeten maken, dan is gemakkelijk in te zien, dat de
planten in den winter veel en veel minder kunnen assimileeren
dan in den zomer. Daarom zal het noodig zijn, om niet alleen
de temperatuur, doch ook de lichthoeveelheid en de koolzuurafgifte te vergrooten, indien we in den winter dezelfde
kwaliteit planten willen kweeken als in den zomer.
Tot hetzelfde doel werd de afgifte bepaald van een bak,
waaronder paardemest als broeimest en de afgifte van een
bak, waaronder geen paardemest was gebruikt.
W e vinden een afgifte bij de paardemestbak, nadat de
paardemest ruim 4 maanden geleden er in gegraven was (in
December was de paardemest er in gegraven en in April werd
de afgifte bepaald) van ongeveer 1500 cc koolzuur per uur
en per kwadraat meter, terwijl deze afgifte terzelfder tijd in
den gewonen bak ongeveer 560 cc per uur en per kwadraat
meter was. Dus dit was wel een groot verschil.
Daarom is een kunstmatig verwarmde bak, ook al is de
grondtemperatuur gelijk of iets hooger dan in den gewonen
„warmen bak" niet gelijk te stellen aan deze, daar toch de
kunstmatig verwarmde bak deze reusachtige koolzuurafgifte
mist.
Eerst nadat de mest 9 maanden in den bak ingegraven
was geweest, verminderde deze koolzuurafgifte sterk. Vooral
een plaat als sla, met een groote bladmassa, zal misschien hier
Zoo ook werden koolzuurafgiften bepaald in een druivenserre en dan wel van den gewonen drogen grond in
deze serre en van grond in dezelfde serre, waaronder een
gedeelte van den composthoop gegraven was. Deze massa
bestond hoofdzakelijk uit rottende planten.

W e vinden boven de mest een afgifte van pl.m, 250 cc
koolzuur per kwadraatmeter en per uur en naast de mest
pl.m. 125 à 150 cc per kwadraatmeter en per uiu.
W e zien, dat hierdoor de koolzuurafgifte weer aanmerkelijk verhoogd wordt.
Daarom is het vooral in stookkassen aanbevelenswaardig
alle plantenafval in te graven, vooral nog, omdat een dergelijke massa niet zonder gevaar opandere plaatsen te gebruiken is, daar deze toch allerlei ziekte-kiemen bevat.
Met het ingraven van een „del" in een druivenserre
bereikt men dus het volgende:
lste, dat de boomen meer naar binnen zullen gaan wortelen (wat vooral bij stookkassen en ook b.v. bij een soort
als Gros Colman groote voordeden geven kan).
2de meerdere koolzuurafgifte van den grond, wat weer
ten goede van de druiven kan komen.
Van welke factoren is nu de koolzuurafgirte van den
grond hoofdzakelijk afhankelijk en hoe is hun samenhang?
Op het eerste gedeelte van de vraag is tamelijk gemakkelijk te antwoorden. Het antwoord hierop luidt: van de
bacteriewerking en van de hoeveelheid humus. Nu is echter
de bacteriewerking weer afhankelijk van het vochtgehalte
van den grond en van de grondtemperatuur, dus bunnen we
zeggen, dat de koolzuurafgifte van den grond afhankelijk
zal zijn van :
de grondtemperatuur
) of van
het vochtgehalte van den grond
) beide.
en van het humusgehalte van den grond.
Hoe de samenhang koolzuurafgifte éénerzijds en humusgehalte, grondtemperatuur en vochtgehalte anderzijds is, is
niet zoo gemakkelijk te beantwoorden.
e. Om hier eenig inzicht in te krijgen, werd de volgende
proef opgezet:
In drie afdeelingen van de proefkas (die electrisch op constante temp. gehouden 'werden) werden in iedere afdeeling
twee bakken grond geplaatst. In afdeeling a werd getracht
een temperatuur van 25° C. te houden, terwijl bak 1 een
vochtgehalte had van 90 % (90 % van de totale hoeveelheid vocht, die deze grond kon bevatten) en bak 2 een
vochtgehalte van 50 %.
Zoo had afdeeling b een temperatuur van 20° C. en bak
1 een vochtgehalte van 90 %, bak 2 van 50 %.
Evenzoo in afdeeling c, doch de temperatuur was hier
15° C.
De gebruikte grond had een humusgehalte van 5.33 %.
Deze proef tot in bijzonderheden te beschrijven, zou te
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veel plaatsruimte vragen, daarom zullen we volstaan met
het vermelden van de resultaten.
W e vonden ten Ie, dat de bacteriewerking zich eerst
na 4 à 5 dagen ten volle had aangepast aan de omstandigheden, die aangeboden worden.
2de. Dat bij een vochtgehalte van ongeveer 40 % de
koolzuurafgifte recht evenredig zal zijn met de temperatuur,
tenminste'tusschen de 15 en 25° C , dus dat bij verhooging
van 1° C. de koolzuurafgifte met eenzelfde bedrag zal
toenemen,
3de, Dat bij een hoogere grondtemperatuur een hoogeroptimum vochtgehalte zal behooren.
Dat dit optimumvochtgehalte bij 15° C. (60° F.) zoo
ongeveer 40% zal zijn, in elk geval niet veel daar boven.
4de. Dat de koolzuurafgifte recht evenredig zal zijn met
het humusgehalte, dus hoe meer humus, hoe meer koolzuurafgifte, onder dezelfde omstandigheden dan natuurlijk.
W e spraken in het begin van dit verslag over de groote
hoeveelheid koolzuur, die staalgrond in komkommerkassen
wel afgeeft.
Gaan we nu de algemeene voorwaarden na, die vereischt
worden voor een groote koolzuurafgifte, dan zien we, dat
deze staalgrond aan al deze voorwaarden beantwoordt:
Hoog vochtgehalte bij hooge temperatuur en hoog humusgehalte.
De afgifte van staalgrond in komkommerkassen is dan
ook wel 2000 cc per uur en per kwadraatmeter.
t Daar de lezer, bij het doorlezen van dit verslag wel
opgemerkt zal hebben, hoeveel invloed de lichtintensiteit op
de assimilatie heeft, is 't wel nuttig hem nog eenige gegevens
over deze lichthoeveelheden in de verschillende jaargetijden
te verschaffen.
W e vonden dan over het jaar 1932 een gemiddelde,
betrekkelijke lichthoeveelheid gedurende de volgende
maanden:
Buiten
Nov., Dec. en Januari van
Febr., Maart en April van
Mei, Juni en Juli van
Aug., Sept. en October van

45.6
181.7
379,164.5

I» een warenhuis
26.7(58.4%)
92.7(51 % )
165 (43.6%)
97.5(59.4%)

W e zien dus, dat de gemiddelde lichthoeveelheid over
de maanden November, December en Januari slechts 1/8

70

gedeelte is van de lichthoeveelheid in de maanden Mei, Juni
en Juli.
Voorts is het lichtverlies in een warenhuis aanmerkelijk.
Het licht in een warenhuis is maar de helft van buiten. In
den winter moet men dus geen jonge planten opkweeken
in een warenhuis. Dit verlies nu, wordt veroorzaakt door
twee factoren:
lste door de terugkaatsing der stralen op het glas.
2de de absorbtie van het glas.
Deze 2de factor zal verreweg, vergeleken bij den lsten
factor in de minderheid zijn.
Dat het lichtverlies in den zomer grooter is dan in den
winter, vindt misschien zijn verklaring in het feit, dat er
in de wintermaanden minder directe zonneschijn is dan in
de zomermaanden, waardoor de terugkaatsing belangrijk
minder zal zijn, daar diffuus licht minder kans heeft van
teruggekaatst te worden dan directe straling.
Deze gegevens werden verzameld met een photometer,
die op het volgende principe berust:
De fotometer zelf bestaat uit een matglazen plaat, waaronder een glaasje, waarop een schaaiverdeeling is aangebracht. Dit glaasje is aan het ééne eind reeds voor zwak
diffuus licht doordringbaar, doch langzamerhand neemt de
doordringbaarheid af.
Onder dit glazen plaatje nu, wordt een lichtgevoelige
strook gelegd. Valt er nu licht op dezen fotometer, dan zal dit
licht inwerken op de lichtgevoelige strook. Deze inwerking
zal afhankelijk zijn van den duur der belichting, doch ook
van de intensiteit. Tegelijkertijd wordt bovengenoemde
schaaiverdeeling op het lichtgevoelige papier afgedrukt. Na
ontwikkeld te zijn, is het nu mogelijk, om daarna de hoeveelheid licht hierop af te lezen.
Op deze manier wordt dus niet de intensiteit, doch wel
de totale hoeveelheid licht bepaald.
Bovengenoemde proeven zijn alle in 't kort beschreven.
doch voor. degenen, die er meer belang in stellen, staan
uitvoerige gegevens ter beschikking.
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Het bewaren van druiven.
HETVERLATENVANDRUIVEN.
Zooals reeds in de jaarverslagen van '30 en '31 is vermeld,
werd in 't voorjaar van 1929 met dit experiment begonnen.
In genoemde jaren werd dit toegepast op het soort Gros
Colman (kas 1), een van nature late soort druiven. Dit voorjaar werd ook begonnen met kas 2 en kas 3 te gaan verlaten, resp. aangezet met Gros-Colman en Gros-Maroc.
Zooals reeds vermeld in 't jaarverslag van 1931 werd hierdoor het gebruik van ketel, kelder en schoorsteen economischer, daar de verwarmings-installafcie in 't voorjaar dienst
deed om kas 4 en 5 en W . I te forceeren en in het najaar
gebruikt werd voor de verlatingskassen.
Zoodra de zon, — althans voor een koude kas — eenige
kracht begon te krijgen, werden de kassen van buiten dik
met kalk, van binnen met krijtwit bespoten en de grond binnen evenals buiten bedekt met een laagje turfmolm ter dikte
van 5 c.M. Dit werd begin Maart uitgevoerd. Vanaf dezen
tijd werd flink gelucht, zoowel met deuren als met ramen.
Uit bovenstaande blijkt dus, dat de opzet van dit experiment
is, de geheele cultuur verplaatsen naar een later tijdstip.
Tot zoover onze methode om het uitloopen van druivenboomen tegen te gaan.
Zoodra de knoppen begonnen uit te loopen werd krijtwit,
kalk en turfmolm verwijderd en werden de kassen normaal
behandeld. Zou men bij het uitloopen der knoppen de kalk
en het krijtwit niet verwijderen, dan zou dit een nadeelig gevolg voor den boom hebben.
In het volgende staatje zijn de resultaten, waarnemingen
en werkzaamheden vanaf 1929 vermeld.
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P.S. Bij de opbrengsten in K.G. van kas 1 en 2 dient opgemerkt te worden, dat 3 roe lengte der kassen nog hinder
ondervindt van een voormalige druivenkas. Zoodat daar weinig druiven zijn aangehouden.
De druiven hielden zich tot begin October prima, na dezen
tijd hebben we een regenperiode gehad, welke minder gunstig
gewerkt heeft op de hoedanigheid der druiven.
W e hadden n.1.van 8Oct. tot begin Nov. een grondwaterstand, die varieerde tusschen de 80 en 57 c.M., wat voor
Gros Colman veel te hoog is; deze soort druiven had daar
dan ook zienderoogen veel last van. Na dezen datum begon
het blad dan ook sterk te verkleuren en lam trad op. Aan
de Gros Maroc waren tengevolge van dezen hoogen grondwaterstand geen nadeelige gevolgen te zien.
Nu zijn de cultureele uitkomsten van de Gros Colman in
de volle practijk dit jaar over het algemeen slecht, zelden
zag men een partijtje aangevoerd, waarvan de kwaliteit prima was.
Een methode om de wisselvalligheid van de Gros Colman
weg te werken is misschien deze soort druiven te zetten op
een onderstam, waarvan de wortels bestand zijn tegen sterk
wisselende temp. en grond-waterstanden. Immers wanneer
men constant goede Colman kan telen, zal dit de inkomsten
zeker vermeerderen, hij zal dan zeker domineeren over alle
andere soorten. Voor onze prima kwaliteit werd half Januari ƒ 1,— per K.G. betaald, het kwantum had echter grooter
kunnen zijn.
Volledigheidshalve dient nog vermeld te worden, dat de
boomen, waaraan het meeste gewicht druiven hing, het langste groen in hun gewas bleven, zoodra hiervan geoogst werd,
nam de groene bladkleur sterk af.
In het vorige jaarverslag werd vermeld, dat geprobeerd
zou worden, wat te bereiken was, indien verlatingsdruiven
in het koelhuis gebracht zouden worden. Zoo werden 9 Dec.
1932 twee bakken Gros-Colman en twee bakken Gros-Maroc daarheen gebracht. Van iedere soort werd één bak normaal gesneden, de andere werd gesneden met een stukje
éénjarig hout. W e kunnen voorloopig melden, dat deze proef
ten volle is geslaagd, daar ze zich 15 Febr. 1933 nog in prima staat bevonden. Mogelijk, dat hier een richting wordt
aangegeven om zoodoende tot diep in het voorjaar een prima kwaliteit druiven te leveren. Hiermede zullen we het
volgende seizoen uitgebreider proeven nemen.
Conclusie.
Het verlaten van druiven is aan te raden.
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APPLEY T O W E R .
Zooals we reeds in 't vorige verslag vermeld hebben,
heeft dit soort druiven bij de tuinders veel aandacht. Dit
jaar was de kas voor 't eerst in volle opbrengst, en heeft
veel goeds laten zien. Zoo werd nog een proefje genomen
met nauw en wijd krenten, de wijd gekrente trossen waren
van een luxe kwaliteit, hoewel de nauw gekrente ook goed
waren. Ze brachten dan ook van 4—8 cent per K.G. meer
op dan de hoogste Alicante noteering. Het is een druif, die
vroeg gekrent moet worden, anders wordt zij stug en taai
en kost het krenten veel meer arbeid. Zij kan ook flink ruim
gekrent worden en geeft dan een extra luxe bes. De tros is
nooit graterig, doch altijd goed gesloten. Voorts heeft de
bes een stevige schil en een hechte samenhang met de steel.
Zij is donkerblauw van kleur, — deze krijgt zij onder alle
omstandigheden — en is eerder blauw, dan dat zij rijp is.
Men moet haar dus, voordat zij geoogst wordt terdege keuren. Indien zij rijp geoogst wordt, heeft ze een prima smaak.
Dit jaar gaf zij 91 K.G per Roe, tweede soort kwam niet
voor.
Men beweert, dat zij een Engelsche kruising is van GrosColman en Black-Alicante.
Ook is ze weer geprobeerd op de bewaarbaarheid. Er
werden tien bakken druiven geoogst en in 't koelhuis gebracht. Ze werden gemerkt van 1—10.
Vooraf waren deze bakken goed gedroogd; op den bodem
werd een flinke laag houtwol gedaan en langs de kanten
een gecartonneerde rand papier gezet. De trossen van de
bakken 1—6 werden normaal behandeld, de trossen van de
bakken 7—10 werden dichtgelakt. Dit laatste werd gedaan
om na te gaan of de stelen dezer trossen ook langer groen
zouden blijven en minder schimmelen. In 't volgende staatje
zijn de resultaten vermeldt.

"^
No.
Bak

Ingebracht

Uitgehaald

Gew. per 30-9-32

Gew. per 9-12-32

Netto

Netto

Gew.Bak

1 5.25kg.2.10kg
2 6.10 „ 2.20 „
3 4.80 „ 2.10 „
4 5.40 ., 2.10 „
5 5.10 „ 1.90 „
»6 5.30 „ 2.10 „
7 4.40 „ 2.10 „
»8 4.60 „ 2.10 „
9 5.10 „ 1.90 „
10 4.90 „ 2,— „

Qew.Bijk

.4.85 kg.2.10kg.
5.45 „ 2.25 ,.
4.25 „ 2.10 „
4.95 „ 2.10 .,
4.70 „ 1.90 „
4.90 „ 2.10 „
4.— „ 2.05 „
4.15 „ 2.10 ..
4.80 „ 1.95 „
4.50 „ 2.— „

De eerste 6 bakken
zijn niet gelakt, hadden bijna 9% krimp
en d= 1.5% uitval.
De bakken 7—10 zijn
gelakt, hadden ruim
8% krimp en ± 1,5%
uitval.

* No. 6 en 8 zijn per 19 Jan. '33 uit 't koelhuis gehaald.
Zooals we zien, zijn de druiven 9 Dec. uit 't koelhuis
gehaald; dit is geen bijzonder lange periode van bewaarbaarheid (ruim 2 maanden). De oorzaak hiervan was: ze waren
aangetast door sporen van, „kwaad", welke bij een lage
koeltemperatuur, gepaard gaande met een hooge vochtigheid, een zeer gunstige omgeving kregen zich sterk te ontwikkelen.
Tusschentijds werden de druiven gecontroleerd en werkelijk waren de stelen der trossen, welke waren dichtgelakt,
kennelijk groener en minder schimmel trad op. Met zekerheid kunnen we niet zeggen, dat het mindere gewichtsverlies bij de gelakte trossen in 't dichtlakken zit, doch het langer groen blijven was een feit.
Dit jaar is hij ruim gelucht; in 1933 zullen we eens nagaan
wat te bereiken is met wat scherper luchten. Immers hij is
later dan de Frankenthaler, doch vroeger dan de BlackAlicante. Als bezwaar dient gemeld te worden dat de Appley Tower vatbaar is voor meeldauw.

Al

ü1
w *"*

*4

Cu Jj
•*2 4-*

is .y

Os

a\ m
m ©
in

#8.

M-l

"ma>
JS S
.o-a

in
in

W
>
D
o<
Q

*

.. «

00 <*"> r*
Os VO o

fN

m

(N

vS i2

VO £>

O

VO t-- VO

in

Ö ö ö ö © ö
» i > » < < >
00

«s

00

S

i n 00
C4 en

UM

m o
câ
—
. < P~
i

1

00
1 O00 «NI

vd
vo
00 (M

«

»

i

c
.2

*2
to
Ü

4-*
t^

Z

w

a

c c

es ce u

Colm
Colm

2

fc

03

H
O

m

*fc
__ •*•

w

m
O

„

vo
' T *p i n 00

midd.
Kg.:

£1

à
«
_*

*"* ï""*
*

0.43
0.36

>

o

u
(8
1 ^

^c

s

a

tg s
_C O

3

X

1 s §1*3

O

G. t,

u

u
4)

.

UH
es X
4» 4»

-5*3 "a

u u u g; J*»
Ü Ü Ü PL, CO

*^
o o s
> > J>
m <N —
4-»

••

4»
C

JS

4)

SS
««••4

-M

X

G

1—1
"•"•'

s

$*i Os
oo .w

•2Ü

4->

41 41

e?«

"5sS

4> 4>
O O
M

41

S 8

*—* 00
"-*

oo

> >

rf 4>
Ä O

O

1-

4) " ^

in m

"^.S

©

"" 05

ö

en o

O >jr
»•••« »™4

> >
Opmerkten:
Kas I, II en III zijn verlaat.
Kas IV en V zijn gestookt.
De overige kassen zijn koud.
In kas V bevindt zich één boom van de soort Lady Hutt.
(MW)

De Directeur,
Ir. J. M. RIEMENS,

