PROEFTUIN
„Z.H, GLASDISTRICT" TE NAALDWIJK
DIR.: Ir. J. M. RIEMENS
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J A A R V E R S L A G 1941
D e Tuin is alléén op D o n d e r d a g e n Z a t e r d a g te bezichtigen
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DE RIJKSTUINBOUWCONSULENT, Directeur van
den Proeftuin, is op
MAANDAG, 9—12 uur,
W O E N S D A G , 9—12 uur,
VRIJDAG, 9—12 uur,
te spreken op den Proeftuin en
Z A T E R D A G S A V O N D S van 7—8 uur
in den Haag, Sportlaan 165 — Telefoon no. 338161 —
voor gratis adviezen betreffende:
a. Plantenziekten, - Bemesting, Verwarming, z.g. nieuwe
middelen.
Gewenscht is zooveel mogelijk materiaal mede te brengen.
Verder kan men zieh tot hem wenden-voor:
b. Grondonderzoek.
c. Gietwater-onderzoeken, — chloorgöhalte.
Voor onderzoek van Meststoffen richte men zich tot het
Rijkslandbouwproefstation te Maastricht. •
Voor samenstelling van Bestrijdingsmiddelen tot den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen.
Leden, die onze „Waarschuwingen" niet ontvangen, wenden zich tot de administratie van den Proeftuin, Zuidweg 36a.
Tuinders, bezorgt den Consulent niet onnoodig werk, gij
zijt met zoovelen, komt op 't spreekuur, brengt materiaal mee,
of stuurt het op; is het te ver, belt dan 160 Naaldwijk op.
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JAARVERSLAG
van den 'Secretaris-Penningmeester over het jaar 1941.

Het Bestuur van den Proeftuin is als volgt samengesteld:
W . Verheul, Wassenaar, Eere-Voorzitter.
Q. A. Nederpel, Loosduinen, Voorzitter.
J. Middelburg, Naaldwijk, Secretaris-Penningmeester.
J. Barendse, Poeldijk.
P. Bregman, Pijnacker.
L. J. Duyvestein, Kwintsheul.
W . v. Geest Lzn., 's-Gravenzande.
A. v. 't Hart, Rotterdam.
N. J. Havenaar, Berkel.
A. J. Hendriks, Veur.
A. L. v. d. Linde, Oostvoorne.
M. Prins, Honselersdijk.
H. Remme, Delft.
Ph. N . van Ruyven, Rijswijk.
F. de Smit, Monster.
N . v. Velden, Maasdijk.
C. v. Vliet, Leiden.
Algemeen overzicht:
Het is mij een genoegen aan onze leden dit Jaarverslag 1941 te kunnen
aanbieden. Z o o U ziet, hebben wij gemeend niet van de goede gewoonte
af te moeten wijken, een meer uitvoerig jaarverslag samen te stellen,
waarin de verschillende onderzoekingen, welke in het afgeloopen jaar
werden gedaan, vermeld worden. Ik hoop, dat onze leden ook dit Jaarverslag met genoegen zullen doorlezen.
Zooals U uit de ledenopsomming (zie blz. 13) ziet, steeg het ledental
met 27, nl. van 5345 tot 5372. Sprak ik in mijn vorig verslag de wensch
uit, dat in 1941 de vier niet-collectief aangesloten Veilingen zich eveneens
in haar geheel bij ons zouden aansluiten, helaas is dit nog steeds niet het
geval. Moge dit het laatste jaar zijn, dat ik over niet-collectief aangesloten
Veilingen in ons gebied moet reppen!
Het Bestuur onderging een uitbreiding en wel door de verkiezing van
den Heer Ph. N . van Ruyven te Rijswijk, welke op de Algemeene Vergadering van 15 Mei 1941 tot Bestuurslid werd gekozgn.
W e r d vorig jaar melding gemaakt, dat er geen ôfficieele herdenking
van het veertigjarig bestaan in 1940 had plaats gevonden, ook de opening
van het nieuwe laboratorium heeft zonder feestelijkheden plaats gehad.
In de Bestuursvergadering van Dinsdag 18 Februari 1941 werd het gebouw
in gebruik genomen. Tijdens deze vergadering heeft de Voorzitter een
overzicht gegeven van de afgeloopen veertig jaren, terwijl de Heer
Inspecteur van den Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs, Ir. A. W . v. d.
Plassche deze vergadering bijwoonde en eveneens een rede uitsprak.
O p 1 April 1941 was het 40 jaar geleden, dat de Heer J. L. den
Drijver aan onzen Proeftuin verbonden werd. In een Bestuursvergadering
werd de Heer den Drijver met zijn familie ontvangen en, werden hem
waardeerende woorden toegesproken en mocht hij ook stoffelijke blijken
van waardeering in ontvangst nemen.
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Afdeeling Onderzoek.
Door de ingebruikname van het nieuwe laboratorium konden de verschillende afdeelingen zich uitbreiden.
Zooals uit de exploitatie-rekening kan worden opgemaakt sluit deze
met een tekort van ƒ3.851,421/2, hetwelk voor dit jaar uit de reserve kan
worden bestreden. Zooals de begrooting voor 1942 aangeeft, is een tekort
onvermijdelijk, terwijl voor een algeheele ontplooiing aanstelling van
specialisten een dringende eisch is. De middelen om aan deze eisch te
voldoen moeten alsnog gevonden worden.
In het afgeloopen jaar mochten wij van het Rijk wederom een subsidie
genieten van ƒ 10.000,—. Ook heeft het Rijk de algeheele bouwkosten van
het nieuwe laboratorium voor haar rekening genomen. Een woord van
oprechten dank voor deze prachtige steun is hier zeer zeker op zijn plaats.
De Provincie Zuid-Holland steunde onze Vereeniging met een subsidie
van ƒ 2.000,—. Ook de A.S.F.-Fabrieken begunstigden onze Instelling
wederom met ƒ 2.000,—.
Voor de bestudeering van het Fusarium-vraagstuk werd van het Rijk
een subsidie genoten van ƒ 1250,—, terwijl door het Centraal Bureau van
Veilingen in Nederland hiervoor wederom ƒ 1000,— beschikbaar werd
gesteld.
Voor al deze financiëele steun zij hier nogmaals dank gebracht.
De leider van het Laboratorium voor Grondonderzoek, Ir. D. J. Pattje,
ontving per 1 Augustus 1941 op zijn verzoek eervol ontslag, wegens zijn
benoeming elders. In zijn plaats werd aangesteld Ir. W . Moen. Door de
Organisatie T . N . O. werd ter verzorging van de proeven, welke voor
T. N. O. op den Proeftuin genomen worden, aangesteld Ir. M. S. Eversdijk.
De leden werden in de maand September op de Dinsdagen en Donderdagen groepsgewijs uitgenoodigd om het gebouw te komen bezichtigen en
ook de leerzame bemestingsproeven op druiven, enz. in oogenschouw te
nemen. Van deze uitnoodiging werd door honderden leden een dankbaar
gebruik gemaakt en het was voor Bestuur, Directeur en Personeel een
groote voldoening, daar hieruit duidelijk bleek, dat ook bij de ledenkweekers veel belangstelling voor ons werk bestaat.
Ook uit het bezoek op de spreek-uren valt duidelijk op te merken, dat
er op onze adviezen prijs wordt gesteld. Er werden niet minder dan 600
personen op de spreekuren van advies gediend, waarbij dan nog het
aantal schriftelijke adviezen komt, hetwelk een totaal van ± 7000 beliep.
Hiernaast komen dan nog de bezoeken, welke door de assistenten van
den Tuinbouwvoorlichtingsdienst op de bedrijven worden afgelegd en
hetwelk op meer dan 10.000 gesteld kan worden.
Deze cijfers demonstreeren ten duidelijkste dat een goede voorlichting
op prijs wordt gesteld.
In verband met de zeer sterke uitbreiding der werkzaamheden, werd het
aantal assistenten van den Rijks-Tuinbouwvoorlichtingsdienst van 8 gebracht op 23. De rayons konden nu kleiner worden gemaakt, waardoor
een betere en snellere voorlichting mogelijk is. Naast de hoofdassistenten
in algemeenen dienst, ni. de heeren:
D. Barendregt, Verspeycklaan 25, Naaldwijk,
H. N . J. Debets, Choorstraat 67, Monster,
Sj. Vriend, v. d. Bosschestraat 37, Delft,
zijn thans de volgende assistenten werkzaam, voor de daarbij aangegeven
rayons:
A. J. Baars, Oosteindscheweg 62, Bergschenhoek, Berkel.
Jac. v. d. Berg, Naaldwijkscheweg 248, 's-Gravenzande, 's-Gravenzande.
J. de Bloois Jr., Havenstraat 14, Naaldwijk, Naaldwijk.
Joh. v. d. Does, Schieweg 37, Delft, Delft.
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R. Dijkshoorn Jr., Weverskade 73a, Maassluis, Maasland.
R. M. Eising, Pijnacker Hordijklaan 15, Honselersdijk, Honselersdijk.
H. Flinterman, Okkernootstraat 193, Loosduinen, Loosduinen.
C. Houweling, R. Rottekade 161, Hillegersberg, Bergschenhoek.
A . Kegel, v. d. Hoonaardstraat 8a, Rotterdam, (Hoofdassistent), R'dam.
W . v. d. Knaap Nzn., Monsterscheweg 74, Poeldijk, Monster.
J. C. v. Leeuwen, Zuidbuurt B. 130, Maasland, Kwintsheul.
M. Q. v. d. Meys, Zuidbuurt B. 79a, Maasland, Den Hoorn.
S. J. Nederpelt, Sutoriusstraat 59, Poeldijk, Poeldijk.
J. Nonkes, Nieuwe Tuinen 12, De Lier, Westerlee.
C. Noordanus, Voorweg 91, Zoetermeer, Pijnacker.
H. }. Persoon, Naaldwijkscheweg 372, 's-Gravenzande, Woutersweg.
W . Verheul, Backershagelaan 50b, Wassenaar, Leiden.
P. Vermaat, Verspeycklaan 23, Naaldwijk, Zwartendijk.
R. v. d. Zande, L. Wateringkade 5a, Kwintsheul, Wateringen.
W . Zegwaard, Dwarskade F 18, Nootdorp, Veur.
In 1941 werden als „Waarschuwing" rondgezonden:
no. 25. Fusarium bij komkommers en meloenen,
no. 26. Uiterste zuinigheid met meststoffen geboden.
Als „Mededeelingen van den Proeftuin Z . H . Glasdistrict te Naaldwijk"
verschenen in de vakbladen:
no.
no.'
no.
no.

10.
11.
12.
13.

no. 14.
no. 15.
no. 16.
no. 17.

Vruchtzetting bij meloenen, door Ir. J. J. Astrego.
Vorstschade bij Peen, door E. v. d. Laan.
Vorstschade en bemesting, door E. v. d. Laan.
Heeft de teelt van „Koolrabi" (Brassica oleracea caulirapa) voor
den tuinder beteekenis?, door J. Nonkes.
De teelt van suikermais, door Ir. J. M, Riemens.
Kunnen we op onze fosforbemesting bezuinigen?, door Ir. J. M.
Riemens.
Tijdschrijven, door Ir. J. M. Riemens.
Stuifmeel van enkele steenvruchten, door Ir. J. J. Astrego.

Verder verscheen van de hand van Ir. J. M. Riemens, in de reeks:
„Mededeelingen van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst":
no. 26. De teelt van koolrabi onder glas.
no. 27. D e belangrijkste voorteelten in kassen en warenhuizen.
Voor de Practijkschool voor de Westlandsche Teelten werden gedurende
het cursus-jaar 1940/1941 twee parallel-klassen gegeven. E r kon aan 31
leerlingen het diploma worden uitgereikt. 3 leerlingen moesten worden
afgewezen.
De lessen werden verzorgd door:
Ir. J. M. Riemens, Plantkunde en Ziektebestrijding.
Ir. C. Koeman, Bloementeelt.
Ir. K. T . J. Inia, Bollenteelt.
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Ir. D. }. Pattje, Ir. J. J. Astrego, Scheikunde en Bemesting.
D. Barendregt, Groenten- en Fruitteelt.
Ook het nu loopende cursusjaar 1941/1942 moest in twee klassen worden
gesplitst.
Voor de Oud-leerlingen van de Practijkschool, alsmede voor de
Assistenten van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst werd door den Heer
K. Idema, verbonden aan het Rijks-Kolenbureau, een cursus gegeven over
de „Stooktechniek", welke cursus met veel interesse werd gevolgd.
Voor een overzicht van het werk van de Afdeeling Onderzoek moge
verwezen worden naar de korte samenvattingen, opgenomen in dit jaarverslag. Op de volgende bladzijden vindt U de rekening van verlies en
winst, balans 1941 en de begrooting 1942.
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(Aanvulling

op de Begrooting

1942, afdeeting

Onderzoek)

W i l het nieuwe gebouw ten volle aan haar doel beantwoorden, dan
moeten de hierna volgende posten verhoogd worden met:
Personeel. (Nieuw aan te stellen: specialist Plantenziekten,
specialist Bestrijdingsmiddelen, specialist Selectie- en Cultuurverbetering, specialist Verwarmingstechniek, met hulppersoneel)
ƒ30.000.—
Incasso, Drukwerken, Porto
„ 2.000.—
Diverse onkosten
5.470.95
Administratiekosten
1.000.—
Totaal meer benoodigd

ƒ38.470.95

D e benoodigde middelen zullen dus moeten bedragen, naast de Rijkssubsidie van ƒ10.000.— een totaal van ƒ 17.821.05 + ƒ38.470.95 =
ƒ56.292.—.
Verkoopafdeeling.
Voor de Verkoopafdeeling was 1941 een topjaar. Niettegenstaande er
verschillende bestrijdingsmiddelen niet meer verkrijgbaar waren, bereikte
deze afdeeling een omzet, welke meer dan het dubbele bedroeg van één
der voorgaande jaren. Eensdeels moet deze verhoogde omzet worden toegeschreven aan de prijsverhooging, welke de meeste praeparaten hebben
ondergaan, doch grootendeels kan deze stijging toch worden beschouwd
als te zijn ontstaan door de grootere afname van bestrijdingsmiddelen.
En dit niettegenstaande er verschillende bestrijdingsmiddelen niet meer
verkrijgbaar waren, zult U zich afvragen? Inderdaad, maar zooals wij dit
in het leven aan den lijve ondervinden door verscheidene surrogaten te
consumeeren, zoo is dit ook in onze branche het geval geweest. Er kwamen
hier ook surrogaten de oorspronkelijke praeparaten vervangen en soms
waren er zelfs bij welke voor de origineele middelen niet onder behoefden
te doen.
Z o o zochten wij reeds jaren, en na het niet meer verkrijgbaar zijn van
Shirlan, met verdubbelden ijver naar een goed praeparaat ter bestrijding
van meeldauw in tomaten en het resultaat is thans dat wij in 1941 een
stuifmiddel in den handel konden brengen waarvan de resultaten (mits
zorgvuldig toegepast) die van Shirlan zelfs overtroffen. In 1942 wordt dit
praeparaat in den handel gebracht onder den naam „Bulbosan".
Dan noemen wij het middel „Cosan" ter vervanging van Californische
pap en de kleurstoffen ter vervanging van 'V.B.C. De koperoxychloridepraeparaten als koper Bayer en Fusikrimp waren er reeds toen Bordeauxsche- en Bourgondische pap nog volop verkrijgbaar waren en hadden hun
sporen reeds verdiend.
Nicotine en Nicotinepraeparaten als Rookpoeder, Nikopren en Vinicoll
hebben wij gedurende 1941 nog bijna in voldoende hoeveelheden kunnen
verstrekken, al hebben wij zelf hier de rem op moeten zetten om te voorkomen dat de één zou hamsteren en de ander het onontbeerlijke voor
direct gebruik niet meer zou kunnen bekomen. Thans is Nicotine gedistribueerd en dient men alvorens te bestellen bij den Rijkstuinbouwconsulent
of Ambtenaar van den Plantenziektenkundigen Dienst een aankoop-vergunning aan te vragen. Voor Nikopren en Vinicoll is geen verklaring noodig.
Zwavelkoolstof konden wij in het achter ons liggende seizoen in voldoende hoeveelheden leveren, zij het dan ook tegen sterk gestegen prijzen.
Soms speelde het vervoer ons wel eens parten, zoodat het weken te lang
onderweg bleef van de fabriek in Duitschland, doch overigens bleef de
stroom zwavelkoolstof in figuurlijke zin doorvloeien en hebben wij een

enorm _groot aantal pel-cee]en kasgrond dit jaar kunnen oritsmetten tegen
en ,.koperworm" en tot verkrijging van groeiverbetering op oudere
gronden,
I
Met onze afdeeling instrumenten als thermometers enz. benevens alle
andere soorten tuinbouwgereedschappen, en wij denken hier direct aail
sproeimateriaal, liep het mis en belooft het voo"r de toekomst weinig
goeds. Zwavelv_erspreiders, beter bekend ender den naam blaasbalgen,
kondi?n wij eveneens ·niet in voldoende mate leveren en deze zullen gedu,...
rende 19-42 ook wel op zich laten wachten; een onmisbaar voorwerp
overigens voor verstulving van zwavel en niet te vergeten voor bet stuif,...
middel Bulbosan tegen tomatenmeeldauw.
Naa;r onze zaadselecties was eveneens enorme vraag zoodat onze be,..
scbikbare voorraden, welke Z"-er ruim waren, al spoedlg waren uitver·
kocbt. Vooral onze beroemde var .. ,,Potentata" vond veel aftrek en Kampioen
en Tuckstar waren eveneens spoedig geheel geruimd. _Met slm:aad, peen·
zaad en suikermais ging bet al Diet anders.
Al met al kunnen wij _Diet anders dan buitengewoon tevreden zijn over
den gang van zaken van deze afdeeling gedurende het afgeloopen jaar.
Dit is natuurlijk niet in geringe ~e te danken aan den algemeenen beteren
gang van zaken in den tuinbouw, waardoor men weer eens iets meer ten
laste kon leggen aan de ziektebestrijdin9 en niet in bet minst aan de
grondontsmetting, hetgeen andere jaren door de groote kosten wel eens
achterwege moest blljven.
Rest ons· tenslotte nog U voor een overzicbt van het financieele gedeelte
dezer -afdeeling te verwijzen naar de balans en exploitatierekening, welke
hlerna volgen.
~.knol''

J. MIDDELBURG, Secretarts.
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f 51.584.21

Totaal

1.-

855.89
"
1." 27.679.73
" 1.112.76
45838

1.-

1.883.54

"
328.54
"10.402.78

1." 9.857.59

f

Auto (boekwaarde)
Boerenleenbank (de Voorschotbank) Rek. ·Cour.
Droogkamer (boekwaarde)
Emhallage (voorraad)
Kantoorinventaris ( boekwaarde)
Kas-Giro
Magazijninventaris (boekwaarde)
Bestrijdingsmiddelf.n
Instrument enz.
Sproeimateriaal
Verhuurmateriaal (boekwaarde)
Zaadselecties
Debiteuren

BEZIT:

Totaal

f 51.584.21

3.25
" 5.000.-'
" 2.314.10

SOHULD·
f 323.13
" 9.330.19
23.26
" 1.000."
11.70 .
"30.217.94
305.79
51.83
" 1.422.60
1.000.22.01
504.91
53.50

De accountant;
w.g. JOH. BREEMAN.
De verificatiecommis:sie: .
w.g. M. VLETTER
w.g. JAG. v. d, BROEK.

Naaldwijk, 7 Maart 1942.
Gezien en accoord bevonden,

Provisie
Reserve dubieuze debiteuren
T·elefoonkosten
Bestrijdingsmidde1en
Sproeimateriaal
Verhuurmateriaal
Reserve waardevermindering -goederen
Verzekering, Belastingen

Personeel

Explbit11tie auto
Crediteuren
Drukwerk
Emballage (in circulatie)
Expeditiekosten
Kapitaa:l
Onkosten

BALANS PER 31 DECEMBER 1941, VERKOOPAFDEELJNG

enorm groot aantal perceelen kasgrond dit jaar kunnen ontsmetten tegen
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B. VERSLAG BOEKHOUDKUNDIGE CONTRÔLE.
J. C. BREEMAN.

Naaldwijk, 10 Maart 1942.

Geestweg 34.
Mijne Heeren,

*

Hierbij heb ik de eer U te berichten, dat de controle over de financieele
administratie van Uwe Vereeniging over het jaar 1941 per 9 Maart 1.1.
werd beëindigd.
In aansluiting op de door mij aan U w Bestuur uitgebrachte kwartaalrapporten kan ik U mededeelen, dat de boekhoudingen van de beide afdeelingen keurig in orde waren en deze mij geen aanleiding geven tot bijzondere op- of aanmerkingen.
Het verwerken van de administratieve gegevens in de boeken werd regelmatig nagegaan, terwijl elk kwartaal zonder voorkennis op onregelmatige
tijdstippen de kassen werden opgenomen.
Alle kasbescheiden en rekeningen, zoowel van ontvangsten als van uitgaven, werden, nadat de boeking was gecontroleerd, door mij voor gezien
geparafeerd.
De juistheid van de uitgegeven bedragen werd nagegaan aan de hand
van door den Directeur of den Secretaris-Penningmeester voor accoord
geteekende stukken. Voorts werden uitgebreide steekproeven genomen in
de debiteurenadministratie.
De saldi van de volledig gecontroleerde en nagetelde kasboeken werden
in overeenstemming bevonden met de per 31 December 1941 in de Balans
gestelde bedragen.
Eveneens werden accoord bevonden de saldi van den Postchèque- en
Girodienst en de Coöperatie Boerenleenbank „De Voorschotbank" te
Naaldwijk.
Met de in de Balans opgenomen geldbedragen aan voorraden kan ik mij
vereenigen, de hoeveelheden waren in overeenstemming met die, vermeld
in de magazijnadministratie.
De afschrijvingen als waardevermindering op de bezittingen werden
tot voldoende bedragen verricht.
De eindcijfers van de jaarrekeningen zijn de volgende:
Balans (afdeeling onderzoek):
Bezittingen
Schulden, waaronder
Reserve ƒ4.200.19

ƒ 83:532.42y 2
aan

Kapitaal

ƒ11.571.39

en
„ 87.232.85
3.851.421/^

Tekort te dekken uit de reserve ƒ
Verlies- en Winstrekening (afdeeling onderzoek):
Ontvangsten
Uitgaven
Afschrijvingen

ƒ 48.823.24
ƒ 51.595.6iy 2
1.079.05
„ 52.674.66'/ 2
Nadeelig saldo ƒ

3.851.421/2
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Balans (afdeeling verkoop)«
Bezittingen
Schulden, waaronder aan Kapitaal ƒ21.954.55 en
Reserve waardevermindering goederen ƒ5.000.—

ƒ 51.584.21
43.320.82

Overschqfciiij te boeken op „Kapitaal" ƒ 8.263.39
Verlies» en Winstrekening (afdeeling verkoop)«
Ontvangsten
Uitgaven
ƒ23.708.60
Afschrijvingen
„ 1.483.09

ƒ 33.455.08
„ 25.191.69

Voordeelig saldo ƒ 8.263.39
Ten bewijze, dat ik mij met de opstelling van bovengenoemde jaarstukken kan vereenigen, heb ik de cijfers ervan deugdelijk verklaard en onderteekend. Met vrijmoedigheid kan ik Uw Bestuur dan ook adviseeren de
stukken goed te keuren, zooals deze U zijn aangeboden.
Inmiddels teeken ik,

Aan het Bestuur van den Proeftuin
Zuid-Hollandsch Glasdistrict,
NAALDWIJK.
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Hoogachtend,
(w.g.) JOH. BREEMAN.

C. LEDENTAL.
BONDSVEILINGEN „WESTLAND".
(voor zoover tot het ambtsgebied van den Consulent behoorend).
Ledenaantal op 1 Jan.
1938 1939 1940 1941 1942
Collectief:
's-Gravenzande
Kwintsheul
Monster
Naaldwijk
Poeldijk
Westerlee
Woutersweg
Sammersbrug
Niet Collectief:
Honselersdijk
Maasland
Wateringen
Zwartendijk

315
195
220
446
346
599
215
102

323
175
220
453
364
601
216
1Ö5

319
177
239
458
363
608
216
99

330
186
215
467
364
624
201
100

345
190
215
471
393
614
134
96

Proeftuinledenaantal
1938 1939 1940 1941 1942
315
71
52
170
346
599
131
25

323
175
74
185
364
601
126
30

319
177
239
410
363
608
141
36

330
186
215
414
364
624
138
85

345
190
215
414
368
614
134
79

206 207 212 220 224
309 303 157 158 286
150 152 175 .167 167
86 85 83 85 85

109 115 116 118 129
52 55 83 85 89
51 55 63 70 74
20 28 29 38 39

Totaal 3189 3204 3106 3117 3220

1941 2131 2584 2667 2690

KRINGVEILINGEN
(voorzoovertothetambtsgebiedvandenConsulentbehoorend).
Ledenaatalop1Jan.
Proeftuinledenaantal
19381939194019411942 1938193919401941 1942
Berkel
260 248 253 242 246
Delft
327317 351 340346
Leiden
210226 214 235 212
LoosduinenCoöp.154 143 141 137 145
LoosduinenG.V.158 158 162 163 174
Pijnacker
199 200 204 207 225
Rotterdam
587 597 599 596 617
Veur
146 154 153 148 139

260 248 253 242246
327 317 351 340346
210226 214 235212
154 143 141 137145
158 158 162 163174
199 200 204 207225
587 597 599 596617
74 77 153 148139

Totaal 20412043207720682104 1969 1966207720682104
DIVERSE VEILINGEN
(niet tot het ambtsgebied van den Consulent behoorend).
1938 1939 1940 1941 1942
Amsterdam '
162 150 150 153 153
Brielle
19 21 21 22 24
Gouda
38 31 28 28 28
Oostvoorne
36 32 32 32 37
Persoonsdam
76 77 77 79 83
Roelofarendsveen
17 15 16 14 13
Ter Aar
48 48 47 45 —
Verspreide leden binnenland
159 166 180 203 206
Verspreide leden buitenland
17 21 33 34 34
Totaal. . . 572 561 584 610 578

_

SAMENVATTING.
Veilingleden
1938 1939 1940 1941 1942
Bondsveilingen 3189 3204 3106 3117 3220
Kringveilingen 2041 2043 2077 2068 2104
Leden buiten 't
ambtsgebied
.
Totaal 5230 5247 51835185 5324
D.

Proeftuinleden
1938 1939 1940 1941 1942
1941 2131 2584 2667 2690
1969 1966 2077 2068 2104
572 561 584 610 578
4482 4658 5245 5345 5372

WEERSGESTELDHEID.

D e drie strenge winters v a n 1938/1939, 1939/1940 en 1940/1941 werden
opgevolgd door eennogstrengeren winter, zooals uit onderstaande tabellen
duidelijk blijkt:
Gemiddelde temperatuur :
Maand
Dec.
Jan.
Febr.

Vele
jaren
+ 3.7
+ 3.3
+ 3.4

'38/'39

'39/'40

'40/'41

+ 1.5
+4.6
+4.1

+2.2
—4.2
—0.3

+2.3
—1.7
+2.3

'41/'42
+5.9
—3.5
—3.—

Aantal sneeuwdagenL :
Maand
Dec.
Jan.
Febr.

Vele
jaren
2
3
2

'38/'39
3
2

'39/'40
2
5
7

'40/'41
2
3
4

'41/'42
2
8
6

De laagste temperaturen waren:
Maand

'38/'39

'39/'40

'40/'41

'41/'42

Dec.
Jan.
Febr.

—13.8
— 2.7
— 6.1

— 8.8
—17.4
—15.3

— 6.3
—11.3
— 8.4

— 5.4
—20.3
—13.5

De gevolgen v a n den winter 1940—1941 werden reeds besproken inons
voorgaande jaarverslaq: de nevolnen van den winter 1941—1942 zullen in
een volgend jaarverslag behandeld worden.
E.

GRONDONDERZOEK.

Hoewel het aantal grondmonsters uit de practijk, d a t in den loop van
het jaar werd onderzocht niet veel verschilde met dat van 1940,zelfs iets
minder was,was toch het totale aantal door de afdeeling grondonderzoek
verwerkte grondmonsters met 331 gestegen. De totale hoeveelheid geanalyseerde monsters was 6332, zoodat het aantal bepalingen opgeloopen is tot
63320. Daarnaast werden nog enkele honderden analyses verricht ten
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behoeve van het onderzoek naar de mogelijkheden van verbetering en uitbreiding van onze analysemethoden.
Tegen het einde van het jaar, met ingang van 1November, zijn wij tevens
overgegaan tot het analyseeren van organische meststoffen en stoffen, die
daarvoor door moeten gaan. V a n de zijde der tuinders is reeds zeer vaak
het verzoek tot ons gericht, aan te willen geven, welke bemestende waarde
een bepaalde uit den handel betrokken organische meststof bezit. In verband hiermede werden hiervoor oriënteerende proeven ingezet, waarna
tenslotte overgegaan werd tot het analyseeren van monsters uit de practijk.
Hoewel het mestonderzoek vele problemen met zich brengt, meenen wij
toch in staat te zijn, aan de hand van onze analyses, belangrijke aanwijzingen aan de tuinders te verschaffen.
Het contact, dat najaar 1940 tot stand kwam tusschen de verschillende inrichtingen, die zich bezig houden of zullen gaan houden met grondonderzoek, heeft in zooverre reeds vruchten afgeworpen, dat wij binnenkort
over zullen gaan tot het gebruik van nieuwe verslagformulieren, waarop
verschillende veranderingen zijn aangebracht. Belangrijk is hiervan, dat de
cijfers steeds opgegeven zullen worden, berekend op droge stof. Het vochtgehalte komt hier dus niet meer op voor.
Ook het geleidingsvermogen zal niet meer worden vermeld, daar dit
alleen als tusschenphase noodig is ter bepaling van de droogrest (nieuwe
benaming „gloeirest").
Binnen niet al te langen tijd, als de voorbereidende proeven hierover
achter den rug zijn, zullen wij tevens overgaan tot het bepalen van het in
0.1 normaal zoutzuur oplosbaar kaligehalte, op zoodanige wijze, dat wij
cijfers verkrijgen, welke te vergelijken zijn met die, welke op andere laboratoria worden bepaald. In verband hiermede werden en worden ook vele
onderzoekingen verricht.
De aantallen geanalyseerde monsters op dezelfde wijze onderverdeeld als
in het vorig jaarverslag werd aangegeven, waren:
Bemestingsproeven op den Proeftuin
1124
Samenstelling staalgrond voor kaskomkommers
238
Gronden, waarop prima gewassen of afwijkingen
voorkwamen
125
Fusariumonderzoek
78
Controle van eigen analysemethoden
473
Eigen onderzoek totaal
Voor de practijk onderzocht
Mestonderzoek
Totaal in 1941 onderzocht

200

2128
4126
78
6332 monsters.

A A N T A L WEKELIJKS BINNENGEKOMEN PRACPJKMONSTERS
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wacer, waaraan resp. y 2 . I en 2 g JNaU per I was toegevoegd.

17

In de hiervoorstaaonde grafiek wordt aangegeven bet verloop van het
aantal wekelijks binnenkomende monsters. Zooals hieruit duidelijk blijkt,
kwamen er in 1940 van begin Augustus af tot half December, d.i. 19
weken, steeds meer clan 100 monsters per week binnen, terwijl bet maximum
half October ongeveer 175 :monsters bedroeg.
In 1941 daarentegen was dit maximum een week eerder bereikt, maar lag
veel hooger, n.l. bij ca. 215 monsters. Daar staat tegenover, dat slechts
vanaf ,eind Augustus tot begin December, of wel gedurende -15 weken,
me er clan 100 monsters per week binnenkwamen.
Het gevolg was een ophooping van monst~rs in een ,-korte tijdsruimte,
waardooi: bet ons onmogelijk was dezen overvloed van monsters binnen
den gebruikelijken tijd af te werken. lnmiddels .is er meer personeel aan ...
gesteld, terwijl tevens verschillende apparaten voor het grondonderzoek
verbeterd werden en warden, waardoor we hopen in bet nieuwe hoog...
seizoen den tijd, benoodigd voor bet artalyseeren, aanmerkelijk te kunnen
bekorten.
Normaal ontvangen de tuinders 14 dagen na ontvangst van bet monster
bun analysedjfers, in bet drukke seizoen kan dit wel eens 4 weken warden.
Wij zullen echter al bet mogelijke doen dit te verkorten, maar daarbij moe'ten
de tuinders zel£ oak meewerken, door er voor te zorgen, dat Zij bun grand ...
monsters zoo vroeg mogelijk inzenden, nauwkeurig voorzien van alle nood ...
zakelijke gegevens, in het bijzonder naam en adres Van den afzender.
Verder is uit de grafiek ook te zien, dat, wat bet grondonderzoek voor de
practijk hetreh, de maanden Maart t/m. Juni bet rllstigste zijn. In dezen
tijd warden clan oak de meeste proeven voor eigen onderzoek genomen en
de analysemethoden gecontroleerd en verbeterd.
Zooals verleden jaar werd ·aangegeven, hebberi we 1een z.g; abonne~
stelsel ingevoerd. Met behulp van daartoe geschikte bedrijven, welke op
verschillende grondsoorten door ans beele rayon verspreid liggen, warden
regelmatig analysecijfers verkregen van steeds dezelfde plekken grand. Op
deze wijze kunnen wij veranderingen in den grand naigaan als resultaat van
de gegeven bemesting, waardoor onze kennis op dit gebied in hooge mate
ve·rrijkt wordt, wat den tuinder ten goede komt.
ledere tuinder kan abonne warden, maar verplicht zich. daarbij, steeds
ieder jaar na afloop van de cultuur van steeds precies dezelfde plek of
plekken een of meerdere monsters te late:r;i. onderzoeken tegen den nor~
malen prijs.
Daar staat te:geriover, dat zij regelmatig bezoek krijgen van den a~sistent,
die, indien dit naar zijn oordeel noodig of nuttig is, in den loop van bet
seizoen van extra goede of slechte plekken van het .betreffende abonne ...
perceel monsters neemt, waarvan de analyses gratis ter beschikking van
den tuinder komen.
Wij hopen slecbts, dat vele tuinders er toe zullen overgaan, regelmatig
hun grond te laten onderzoeken. Het is tech langzamerhand wel gebleken,
dat alleen langs dezen weg de beste resultaten verkregen kunnen warden
met behulp van zo_o weinig mo-gelijk meststoHen, zooals door vele tuindeis
reeds aan den lijve werd ondervonden.
Een groote uitbreiding zal binnenkort ans laboratorium ondergaan door
bet in bedrijf stellen van een nieuwe afdeeling van onderzoek, n.l. voor
plantenanalyse, waardoor het mogelijk is voor bet eigen onderzoek op den
proeftuin, ook de plant zelf te onderzoeken op opgenomen meststoffen en
andere voedingsstoffen. bok dit zal in de toekomst zooveel m6gelijk gebeuren in samenwerking met andere laboratoria, die op dit .gebi,ed reeds werkzaam zijn, teneinde vergelijkbare analysecijfers te verkrijgen.
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F. ONDERZOEK NAAR HET ZOUTGEHALTE VAN
HET BOEZEMWATER.
Ook dit jaar werd weer gedurende de zomermaanden bet gebruikelijke
onderzoek naar bet keukenzoutgehalte van bet boezemwater ingesteld.
Het boezemwater was op een enkele uitzondering na practisch overal
goed te noemen. De Weverskade (Maasland) in bet bijzorider en Maasland
in mindere mate, hadden echter nag een veel te hOOg NaCl·gehalte. Gem.Jd..
deld over. de geheele gecontroleerde periode was echter het zoutgehalte
aan de Weverskade. aanmerkelijk lager dan verleden jaar, bet hoogste ge..
halte was 1.40 g zout per liter in de maand Juli. Over het algemeen bleken
in de maa:Ud Juli de hoogste zoutgehalten op te treden, o.a. in Htllegersberg
(Prins Alexanderpolder) en in Maasland. Een uitzondering maakte Roden·
rijs (Ringvaart..Berkel), waar juist in Juni een wat hooger zoutgehalte
optrad. De meeste gehalte.n lagen over het alg·emeen beneden de 0.40 g
zout per liter.
·
In verband met het feit, dat in Noord.-Holland regelmatig studie wordt
gemaakt van het zoutgehalte van boezem.. en polderwater ~n daarvoor
reeds geruimen tijd een speciale provinciale' commissie is ingesteld, heeft
onze directeur, de- Heer Ir.J.M. Riemens en ook de Provinciale commissie
uit de veilingen in Zuid.-Holland een adres gericht tot den Commissaris der
provincie Zuid.-Holland, met bet verzoek de noodige stappen te willen
doen, om oak in deze provincie tot de instelling van een speciale commissie
te komen, teneinde de ,gietwater..problemen hier in onze provincie nader
onder de loupe ie kunnen nemen. We zullen hopen, dat de Heer Commis.saris ans verzoek zal willen inwilligen, opdat wij binnen den kortst mogeJij ..
ken tijd tot een oplosslng van de moeilijkheden :zullen komen.

G. PROEF MET ZOUT GIETWATER OP DRUIVEN.
In warenhuis 111 werd een 40..tal putten, in 1940 beplant met oogstek van
Black Alicailte, gebruikt voor deze proef. Alle putten werden in 1941 bijge.mest met 10 g ammoniumnitraat, 5 g dubbelsuper en 4.5 g kaliumnitraa't
(bem"esting 4.2.2.). Er waren 20 series. Elke serie, bestaande uit 2 patten,
werd verschillend behandeld.
Serie 1 werd contipu begoten_met leidingwater.
Serie 2 werd als serie 1 begoten, doch met Ieidingwater, dat ~ g NaCl
per 1 bevatte.
Serie 3 als serie 1, doch met leidingwater, dat Yz g NaCl per l bevatte.
Serie 4 als serie 1, doch met leidingwater, dat 1 g NaCl pet I bevatte.
Serie 5 als serie 1, <loch· met leidingwater, dat 2 g NaCl per I bevatte.
Serie 6 als serie 1, <loch met leidingwater, dat 4 g NaCl per I bevatte.
Serie 7 werd 1 X begoten met leidingwater, waaraan 4 g NaCl per I
Wa.') toegevoegd, afgewisseld met 5 X 1eidingwater.
Serie 8, als serie 7 behandeld, doch in plaats van 4 g werd nu 2 g NaCl
per 1 leidin;:iwater toegevoegd.
·
Serie 9, 10, 11 en 12 kregen eveneens 1 X leidingwater, waaraan 2 g
NaCl per I was toegevoegd, afgewisseld met resp. 4 X. 3 X, 2' X en 1 X
Ieidingwater.
Serie 13 werd contlnu begoten met Ieidingwater, doch dubbel zoo vaak
als bij de vorige series.
Serie 14, 15 en 16 werden als serie 13 begoten, doch nu met leiding..
water, waaraan resp. Yz, 1 en 2 g NaCl per 1 was toegevoegd.
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Serie 17 werd begoten met leidingwater, doch half zoo vaak als de series
1 t/m. 12.
De laatste series, 18, 19 en 20, werden even vaak begoten als serie 17,
doch hier met leidingwater, waaraan resp. VJ- 1 en 2 g N a C l per 1 was
toegevoegd.
Het gietwater, dat onder uit de putten lekte, in onder den afvoer geplaatste bakjes, werd gemeten en op zoutgehalte gecontroleerd, omdat we
wilden weten, hoeveel water en zout in den grond achtergebleven resp.
hoeveel water verdampt was.
De bedoeling van deze proef was na te gaan:
Ie. Welke concentratie van het gietwater schadelijk is voor de planten,
als er continu mee gegoten wordt.
2e. Wanneer beschadiging optreedt als afwisselend met zout water en met
leidingwater wordt gegoten.
3e. Welke invloed veel of weinig gieten met leidingwater heeft.
De gemiddelde opbrengst aan druiven per put was als volgt:
Serie 1 3392 g
Serie 11 3125 g
„
2 3998 „
„ 12 2910 „
„ 3 3760 „
„
13 5084 „
„ 4 3633 „
„ 14 5130 „
„ 5
3098 „
„
15 6090 „
„ 6 1621 „
„
16 3890 „
„
7 3385 „
„
17 2561 „
„ 8 3065 „
„
18 1370 „
„ 9 2828 „
„
19 1485 „
„ 10 2978 „
„ 20 1456 „
W e zien dus, dat continu begieten met leidingwater, dat J4 9 NaCl
per 1 bevat, een hoogere opbrengst gaf dan leidingwater, waaraan geen
NaCl of resp. Yi, 1, 2 en 4 g per 1 was toegevoegd. Bij serie 6 was de
opbrengst al heel klein, omdat 4 g NaCl per 1 leidingwater een te hooge
zoutconcentratie gaf. Wanneer afwisselend met zout water en leidingwater werd gegoten, dan gaf vaker begieten met leidingwater een hoogere
opbrengst. W e r d minder vaak met leidingwater gegoten of even dikwijls
als met zout water, dan daalde de opbrengst.
De hoogste opbrengsten werden verkregen bij veel gieten, vooral met
leidingwater, dat Yi tot 1 g NaCl per 1 bevatte (serie 14 en 15).
Bevatte het water 2 g NaCl per 1, dan daalde de opbrengst weer. De
concentratie van het bodemvocht is dan blijkbaar te hoog (serie 16).
De laagste opbrengstcijfers vonden we, als weinig werd gegoten (series
17, 18, 19 en 20). De grond zal dan uitdrogen en de concentratie van de
bodemoplossing zal stijgen, vooral als we dan nog gieten met water, dat
zelf vrij veel zout bevat (serie 20).
Bij het toedienen van meer NaCl bleken overal de gevormde trossen
klein en zeer gedrongen te zijn. Dat was vooral duidelijk te zien bij de
series 6 en 16 t/m. 20. De kleur der bessen in onrijpen toestand was bij
deze series donkerder-dof groen. De series 13 t/m. 15 hadden zware trossen,
terwijl de korrels groot waren.
Het NaCl-gehalte in de bessen werd ook bepaald.
Bij serie 1 (continu leidingwater) werd hoogstens 0.5 mg NaCl in 10 cc
sap gevonden,
In serie 5 (continu leidingwater + 2 g NaCl per 1) vonden we 0.4—0.7
mg NaCl per 10 cc sap.
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In serie 6 (continu leidingwater + 4 g NaCl per 1) bevatte 10 cc sap
4.8—8.0 mg NaCl. Deze druiven smaakten zoutachtig zuur.
In serie 13 (vaak begoten met leidingwater) bevatte 10 cc sap 0—0.5 mg
NaCl. De druiven smaakten zoet.
Serie 17 (minder vaak begoten met leidingwater) bevatte 0.3—1.6 mg
NaCl per 10 cc sap.
De kleuring van de druiven werd nagegaan en het bleek, dat bij de
boomen, die vrij vaak leidingwater of water kregen, waaraan weinig NaCl
was toegevoegd, de bessen 1 à 2 weken eerder kleurden dan bij de druivenboomen, die veel zout water of zeer weinig leidingwater kregen.
O p 7 Augustus werd de stamdikte gemeten op 20 cm boven den voet
van den boom.
Deze bleek het grootst te zijn bij die boomen, die vaak gegoten werden
met leidingwater of met water, waarin hoogstens 2 g NaCl per 1 was
opgelost. Bij serie 1 was de dikte 1.25 cm, bij serie 13 1.53 cm, bij serie 5
1.10 cm en bij serie 16 1.33 cm.
W e r d er weinig of met zout water gegoten, dan was de stamdikte klein,
b.v. in serie 17 was ze slechts 0.93 cm en in serie 20 was ze 0.8 cm. T e
hooge zoutconcentratie van de bodemoplossing remde dus den groei.
Hoeveelheid snoeihout.
Gedurende den zomer werd gesnoeid in Mei, Juni, Juli en Augustus.
Het snoeihout werd versch gewogen. Uit deze weging bleek, dat de grootste
hoeveelheden snoeihout voorkwamen in de series 13 t/m. 16, dus bij die
groepen, die vaak met leidingwater, waarin geen, resp. Yi, 1 en 2 g NaCl
per 1 was opgelost, waren begoten. (Serie 13 had in totaal 956 g snoeihout).
De boomen, die met weinig of met te zout water waren begoten, hadden
veel minder snoeihout. (Serie 20 had in totaal 66 g snoeihout).
Bij de wintersnoei op 27 November hadden de series 13 t/m. 16 weer het
meeste snoeihout, terwijl de series 19 en 20 zeer weinig snoeihout leverden.
Aantal dubbele knoppen:
Dit aantal was bij serie 13 18 X zoo groot als bij de series 19 en 20.
De hooge zoutconcentratie van de bodemoplossing in de laatste series was
hiervan de oorzaak.

H. P R O E V E N G E N O M E N IN SAMENWERKING M E T T.N.O.
Luchtdrainageproef.
In samenwerking met de Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (T.N.O.) werd dit jaar begonnen met het aëreeren van
den bodem in Warenhuis II. (Aëreeren = doorluchten).
Uit literatuurgegevens is n.1. gebleken, dat aëreeren van den bodem
in vele gevallen een gunstige invloed heeft op de opbrengst van de
cultuurgewassen.
Men verlaagt het koolzuurgehalte van den bodem, terwijl men het kooU
zuurgehalte in de ruimte, waarin de planten staan (een kas of een warenhuis) verhoogt. Een hooger koolzuurgehalte in het warenhuis kan een
hoogere opbrengst geven, daar de planten 'beter kunnen assimileeren.
In Warenhuis II werd de zuidelijke helft geaëreerd, terwijl de noordelijke helft niet geaëreerd werd. De aëratie had plaats door drainbuizen,
die reeds ter plaatse aanwezig waren, waarin lucht geblazen werd door
een ventilator, bevestigd aan een motor van 3 PK. In elke kap van W . II
lagen twee drainbuizen op gemiddeld 12 cm diepte in den grond.
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Vóór de ventilator aangezet werd, werd eerst bepaald, op welke hoogte
in W. II de lucht het warmst was. Op een hoogte van 120 tot 180 cm
boven den bodem bleek de temperatuur het hoogst te zijn. Door middel
van een aanzuigbuis werd de lucht op deze hoogte afgetapt.
De motor heeft gedraaid van 18 Juni tot 4 October, met enkele onderbrekingen op dagen, dat met nicotine gerookt werd voor bestrijding van
thrips in druiven, die ook in het warenhuis stonden.
Op 9 April werden in W. II enkele tomatenvariëteiten gepoot, n.1. Radio,
Kampioen, Tuckstar, Ailsa Craig, Vetomold en Tuckwood. Behalve met
verschillende variëteiten werd ook gewerkt met verschillende meeldauwbestrijdingsmiddelen, n.1. Shirlan, O.B. 72, No. 2304 en No. 2318.
Op 4 October was de oogst afgeloopen.
Zonder aëratie van den grond was de opbrengst gemiddeld 94.35 kg
per rr 2 en met aëratie bedroeg deze gemiddeld 104.30 kg.
Bij deze aëratie was dus inderdaad van een 10.5% hoogere opbrengst
sprake.
Aan deze hoogere opbrengst mag echter niet een te groote waarde
worden gehecht, daar het geaëreerde vak op het Zuiden lag en omdat
verschillende bestrijdingsmiddelen en tomaten-variëteiten gebruikt zijn.
Bij de volgende proeven met luchtdrainage in een ander warenhuis n.1.
W. IV zal één tomatenvariëteit en een zelfde bestrijdingsmiddel tegen
meeldauw gebruikt worden, terwijl in de noordelijke-, zoowel als in de
zuidelijke helft van het warenhuis de kapjes afwisselend wel en niet
geaëreerd zullen worden. De buizen zullen hier 30 cm diep gelegd worden.
Op 17 December werd spinazie gezaaid in W. IV, dat op de juiste wijze
wordt geaëreerd. In 1942 zal nagegaan worden hoe spinazie op luchtdrainage reageert.
Overige proeven.
Verder worden proeven genomen met eenruiters, waarvan de lijsten met
Wolmanzouten zijn geïmpregneerd. In de bakken werd spinazie gezaaid.
Het is de bedoeling het fluorgehalte van de spinazie te laten bepalen.
Fluor wordt wellicht met het regenwater uit de lijsten uitgespoeld. Op
deze wijze zal nagegaan worden of het gebruik van Wolmanzouten voor
het verduurzamen van de lijsten kan worden aanbevolen.
Ook werd begonnen met na te gaan, hoe „lek" een kas en een warenhuis zijn. Daartoe werd er lucht in geblazen door middel van een ventilator
met een capaciteit van — 400 m3 per minuut. Bij de voorloopige proeven,
die nog herhaald zullen worden, bleek de overdruk in W . II ± 0.1 mm
water te zijn en die in kas I ruim 1 mm water, zoodat dit warenhuis
minder goed afgesloten was dan de kas, wat te verwachten was.

I. KENMERKEN VOOR BEPALING VAN
PERZKVARIËTEITEN.
Geslachtelijke voortplanting komt bij perziken nog slechts weinig voor,
tenzij voor het winnen van nieuwe variëteiten. W e zouden daarom verwachten, dat de variëteiten ieder voor zich klonen zijn.
Helaas is de naamsverwarring in het perzikensortiment groot, en bestaat
er vaak geringe zekerheid omtrent de juistheid van de variëteiten van
aanplant. Een allereerste vereischte is nu de zuivere klonen aan te toonen,
waarvoor tal van kenmerken moeten worden nagegaan. Hiervoor kunnen
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behalve reeds bekende eigenschappen van bloem, blad en vrucht nog
andere kenmerken dienen.
Het laat zich denken, dat waar het hier gaat om kleine verschillen bij
de variëteiten onderling, ook rekening gehouden moet worden met de
variatie veroorzaakt door de omstandigheden.
Het was dan ook zaak de aantallen niet te gering te nemen en we
onderzochten daarom verschillende boomen van eenzelfde variëteit bij
verschillende tuinders.
Daar het onderzoek nog in vollen gang is, kan over de resultaten mog
weinig worden medegedeeld. Over de werkwijze volgt hieronder een
enkele opmerking.
Zoo werden van het blad twee kenmerken onderzocht, n.1. het quotient
van lengte en breedte van de bladschijf en het quotient van de lengte
en de hoogte van de tandjes.
Gezocht werden ongeveer zes boomen, meestal bij verschillende tuinders,
die volgens oppervlakkige waarnemingen tot dezelfde variëteit behoorden.
Verzameld werden 50 rijpe bladeren zoowel van struik als leiboom. De
boomen moeten van ongeveer denzelfden leeftijd zijn. Bij het meten werden
de bladeren van de individuen gescheiden gehouden.
Gemeten werden nu lengte en breedte van de bladschijf en daaruit het
quotient berekend; eveneens de lengte en hoogte van de tandjes, waaruit
ook weer het quotient werd berekend.
Als resultaat der metingen kan worden vermeld, dat het quotient van
bladbreedte en bladlengte bij Vroege Montagne zich bewoog tusschen
2.90 en 3.10. Hetzelfde quotient bij Baltet, die eveneens een blad zonder
bladklieren bezit, lag tusschen 2.70 en 2.90. Het quotient bij het blad van
Sea Eagle schommelde tusschen 2.90 en 3.00, van Engelsche Zwolsche
daarentegen tusschen 3.30 en 3.50.
Ook bij het quotient van lengte en hoogte der tandjes konden tusschen
de verschillende variëteiten verschillen worden opgemerkt. Zoo lag dit
quotient bij Toschina, Greta Jonker, Blondel altijd boven 8, bij J. H. Hale,
Belle de Vitry e.a. tusschen de 4 en de 5.
Tal van andere variëteiten hadden een quotient tusschen beide genoemde groepen in.
Een verband tusschen quotient bladlengte en bladbreedte en quotient
tandlengte en tandhoogte kan nog aangetoond worden b.v. bij Lady
Palmerston:
quotiënt blad.
quotient tand.
3.13
8.27
3.24
7.57
3.13
8.22
3.12
8.31
3.31
6.36
Een vaste regelmaat is nog niet aangetoond, wel is hieruit af te lezen,
dat smallere bladeren langere tandjes bezitten.

J. B E M E S T I N G S P R O E V E N .
1. DRUIVEN.
Verschillende verhoudingen tusschen stikstof (N), fosforzuur (P) en
kali (K).
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Deze proef in het voorjaar van 1940 met een stam Black Alicante opgezet, werd dit jaar voortgezet (zie voor de opzet jaarverslag 1940).
W e waren van plan 6 g als eenheid van bemesting te nemen. De kleinste
N-gift was dus 12 g per put = 48 g per m 2 . Dat is b.v. 240 g kalkammonsalpeter per m 2 . D e hoogste gift is 192 g N per m 2 , dat is 960 g
ammonsalpeter per m 2 .
In 1940 werd 1ls van de totale toegedachte mest gegeven. In 1941
werd 4 X met 1 /e van de toegedachte hoeveelheid bijgemest. Vóór de bijmesting in 1941 werden van alle groepen grondanalyses verricht. De pH
varieerde zonder eenige lijn tusschen 6.38 en 7.50. De droogrest liep iets
omhoog bij de groepen, die meer mest hadden gekregen; het stikstofgehalte
liep omhoog bij de groepen, die veel N hadden gekregen. Verder zat er
weinig lijn in.

Eenige tellingen en wegingen gedurende de groeiperiode in 1941.
Aantal dubbele knoppen*
Het aantal dubbele knoppen is een zekere maat voor een meer of minder
sterke groei.
Bij 8 N telden we de meeste dubbele knoppen en wel 65% meer dan bij
2 N . Het aantal nam regelmatig toe van 2 N tot 8 N. V a n 1 P tot 8 P
nam het aantal ook steeds toe. Bij 8 P was het 33 % hooger dan bij 1 P.
In de K zat weinig lijn. 1 K gaf de meeste dubbele knoppen, doch slechts
7 % meer dan bij 4 K en 12 % meer dan bij 8 K.
Bij O N waren er geen dubbele knoppen. Geen kali scheen nog het minst
van invloed te zijn. Het toevoegen van fosforzuur gaf steeds meer dubbele
knoppen.
Hoeveelheid snoeihout:
Gedurende den zomer werden de druiven 4 X gesnoeid, n.1. in Mei, Juni
Juli en Augustus.
Het snoeihout werd versch gewogen.
Uit deze weging bleek, dat 6 N de grootste hoeveelheid gaf en wel
1 H X zooveel als 2 N. 8 N gaf iets minder snoeihout dan 6 N .
Bij de fosfor zien we een stijgende lijn tot 4 P, daarna een dalende lijn.
8 P gaf iets minder snoeihout dan 1 P.
Bij de kali gaf 1 K practisch evenveel snoeihout als 2 K, doch meer
dan 2 K verlaagde de hoeveelheid snoeihout.
Stikstof en ook in groote mate fosforzuur beïnvloedden de vegetatieve
ontwikkeling gunstig, kali echter ongunstig.
Aantal trossen:
Het totaal aantal trossen was bij 4 N en 6 N ongeveer gelijk en het
hoogst en wel 1 7 % hooger dan bij 2 N . Bij 8 N daalde het aantal weer
met 9 % . Bij de P zat er weinig lijn in; bij 1 en 2 P waren de meeste
trossen aanwezig. Tusschen 1, 2, 4, 6 en 8 K was er bijna geen verschil.
Bij O N waren er geen trossen gevormd. De groepen 4.0.0 en 4.4.0 gaven
eenzelfde aantal, doch de groep 4.0.4 gaf zeer veel minder trossen.
Het weglaten van fosforzuur was dus van invloed op het aantal.
trossen, terwijl het weglaten van kali weinig of geen invloed hierop had.
Aantal scheuten, waaraan meer dan één tros zat:
Bij 6 N kregen w e de hoogste aantallen, die ongeveer twee maal zoo
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groot waren als bij 2 N. Bij 8 N daalde het aantal bijna tot de helft van
dat bij 6 N .
De verschillende hoeveelheden fosforzuur gaven een maximaal aantal
bij 2 P, evenals bij het totaal aantal trossen; 4, 6 en 8 P waren belangrijk
lager.
Eigenaardig is het, dat, terwijl bij het totaal aantal trossen, K bijna
geen invloed bleek te hebben, het aantal scheuten, waaraan meer dan
één tros zat, iets grooter werd, naarmate meer K gegeven werd. Bij de
groep 4.0.0 was het aantal even groot als bij de groep 4.4.0, terwijl bij
de groep 4.0.4 het aantal 3 X zoo groot'was als bij groep 4.0.0.
Hieruit komt dus naar voren, dat fosforzuur vermoedelijk dus van
meer belang is bij de trosvorming dan kali.
Uitgedunde bessen«
Toen de beste trossen uitgezocht konden worden, werden alle trossen,
op zeven na, er af gehaald. Dit werd gedaan, omdat te verwachten was,
dat bij de boomen, die zeer weinig meststof kregen, alle druiven niet
voldoende zouden kunnen rijpen, terwijl de grootste hoeveelheden meststoffen of voldoende öf te veel waren. De druiven werden gekrent van
26 Juni tot 3 Juli. De uitgeknipte bessen met de weggehaalde jonge trosjes
werden gewogen. Uit deze weging bleek, dat dit gewicht het grootst was
bij 4 N en 6 N (deze waren ongeveer gelijk). 2 N en 8 N waren belangrijk
lager, 2 N was het laagst.
Meer P gaf een dalende lijn te zien vanaf 1 t/m 6 P, maar 8 P was
plotseling weer veel hooger, zelfs nog iets hooger dan 1 P. Bij K was
een stijgende lijn waar te nemen van 1 t/m 8 K. 8 K was 1 7 % hooger
dan 1 K.
Het kleuren van de druiven:
De data, waarop de eerste bessen begonnen te kleuren, werden genoteerd. Z e bleken te kleuren vanaf 7 Augustus. De laatste datum was
22 Augustus. E r is nog niet veel lijn in te bespeuren. Echter hoe meer
N men geeft, hoe later de druiven kleuren. Misschien kleuren de druiven
bij 1 en 2 K vroeger dan bij hoogere K-giften. Over den invloed van
P op de kleuring is nog niets te zeggen.
Opbrengst aan druiven:
O p 11 October werd het grootste gedeelte van de druiven geoogst.
O p 13 October werd de rest geoogst, en deze druiven werden bewaard
in een koelkast. Alle druiven werden gewogen.
Bij deze weging bleek, dat de hoogste opbrengst werd verkregen bij
6 N en wel 4583 g per put van 0.125 m 3 inhoud.
2 N gaf 3952 g, 4 N 4542 g en 8 N 4348 g. De opbrengstcijfers liggen
dus niet ver uit elkaar. Zoowel 4 N als 6 N gaven dus veel druiven.
Tusschen 1, 2, 4, 6 en 8 P is maar heel weinig verschil. 1 P gaf
nog de hoogste opbrengst.
Ook in de K zit weinig lijn. IK gaf de hoogste opbrengst.
De hoogste opbrengsten werden verkregen bij de bemesting 6.1.1, 6.1.4
en 6.4.6.
Het is dus practisch alleen de hoogere gift aan stikstof, die de opbrengst doet vermeerderen. De grond, die voor de proef werd gebruikt,
bevatte wellicht nog voldoende fosforzuur en kali.
Hoe later in het jaar, hoe meer teekenen wijzen op een tekort aan
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fosforzuur en kali. Dit is te zien aan het blad. De trossen werden van
2 N naar 6 N iets forscher, bij 8 N iets minder forsch.
Bij oploopende hoeveelheid fosforzuur trad steeds meer „lam" op,
vooral als weinig^kali werd gegeven, doch ook bij hooge kaligift kwam
dit voor. De putten met weinig P waren overal de beste.
Suiker^ en zuurgehalte en quotiënten:
Evenals in 1936 en in 1938 werd ook dit jaar van deze druivenproef
voor de meeste groepen het suiker- en zuurgehalte bepaald en het quotient
suikergehalte/zuurgehalte berekend. In tegenstelling met de vorige jaren
hebben we nu het suikergehalte bepaald met behulp van een prisma, een
z.g. suikerrefractometer, waar het suikergehalte direct op afgelezen kan
worden. Het voordeel, vergeleken met de oude methode is, dat slechts
1 druppel druivensap noodig is ter bepaling van het suikergehalte.
De bepalingen werden gedaan op 13 en 17 September, daarna eens
herhaald op 20 tot 24 September en voor het laatst gedaan op 13 en
14 October. O p 12 Januari 1942 werden deze bepalingen ook gedaan met
de druiven, die tot dien dag in de koelkast waren bewaard.
Uit de bepalingen bleek, dat de druiven steeds zoeter werden. O p
13 September was het auotient suikergehalte/zuurgehalte het kleinst. O p
20 September was het grooter en op 13 October was het nog grooter.
Nu bleek, dat op 13 October bij 2 en 4 N, bij 4 P en bij 4 en 6 K
dit quotient het hoogst was, dus daar waren de druiven het zoetst.
Verder werd gevonden, dat hoogere bemesting met N het quotient verlaagde.
De druiven, die uit de koelkast kwamen, bleken een kleiner quotient te
hebben dan op 13 October vóór zij in de koelkast werden gebracht, doch
grooter dan die van de druiven, waarvan het quotient op 13, resp. op
20 September was bepaald. Slechts één groep, die uit de koelkast kwam,
n.1. die bemest met 2 N, bleek steeds zoeter te zijn dan vóór zij in de
koelkast werd gebracht op 13 October.
Hoeveelheid snoeihout bij de wintersnoeii
O p het eind van 1941, op 26 November, werden alle druiven gesnoeid.
Het snoeihout werd direct gewogen.
Uit deze weging bleek, dat 8 N het meeste snoeihout gaf. Hoe minder
N , hoe minder snoeihout. Bij 2 N was de hoeveelheid 29 % minder dan
bij 8 N .
Ook bij de fosfor zien w e een stijgende lijn, bij 4 en 6 P kregen we
het meeste snoeihout. Bij 8 P was de hoeveelheid iets minder. Bij de
kali vindan we juist een dalende lijn, dus 1 K was het hoogst en 8 K
het laagst. Bij het snoeihout van de wintersnoei vinden we dus ongeveer
hetzelfde als bij dat van de zomersnoei.
Geconcentreerde en enkelvoudige meststoffen:
E r waren 11 putten voor deze proef beschikbaar. Zes werden behandeld
met geconcentreerde (G) en 5 met enkelvoudige meststoffen ( E ) . E r
waren zes series, 1 G, 2 G en 3 G en 1 E, 2 E en 3 E . V a n 1 E was
maar één put aanwezig.
3 G werd bemest met 36 g diammoniumfosfaat, 40 g KNO3 en 72 g
ammoniumnitraat. Samen dus 148 g per put of 4 X 148 = 592 g per m 2 .
1 G kreeg xlz van deze hoeveelheden.
3 E werd bemest met 180 g zwavelzure ammoniak, 90 g superfosfaat! en
72 g patentkali. Samen dus 342 g per put, dat is 4 X 342 g = 1368 g per m 2 .
1 E kreeg x /s van deze hoeveelheden.
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In 1940 werd */» van de toegedachte hoeveelheid meststof gegeven. In
1941 werd 4 X bijgemest, telkens met Ve van de toegedachte hoeveelheid.
Dit jaar werden ook bij deze proef verschillende metingen en wegingen
verricht. Het aantal dubbele knoppen was bij 2G en 3G het grootst.
Enkelvoudige meststoffen gaven meer dan 100% minder dubbele knoppen.
Zomersnoeihout: De geconcentreerde meststoffen gaven weer meer snoeihout dan de enkelvoudige.
Aantal trossen« Dat was ook veel grooter bij de G-putten dan bij de
E-putten. Het aantal scheuten, waar meer dan een tros aan zat, was bij
de G-putten belangrijk grooter.
Uitgedunde bessen: Bij de G-putten meer dan bij de E-putten, vooral
echter bij de 3G-putten werden veel bessen uitgedund.
Opbrengst aan druiven* 2G gaf de hoogste opbrengst. De G-putten
waren veel beter dan de E-putten.
Verder werd gevonden, dat de G-putten zoeter druiven gaven dan de
E-putten. 1 G was het zoetst en 3E het zuurst.
Wintersnoeihouts De G-putten gaven gemiddeld meer snoeihout dan de
E-putten. Uit deze resultaten is op te maken, dat bij de druif geconcentreerde meststoffen zijn aan te bevelen boven enkelvoudige.
2. PEEN.
De bemestingsproef op peen (Amsterdamsche bak) in betonnen putten,
werd dit jaar herhaald en reeds einde 1940 aangezet. De giften N en K
werden gevarieerd van 1 tl 8, die van P van 1 t/m 6. Aldus werden alle
combinaties verkregen van 1, 2, 4, 6 en 8, behalve die met 8 P. De eenheid
van bemesting was 4. De kleinste gift was dus 4 gram N, P of K per put,
dat is 16 gram per m2. In 1940 was de eenheid van bemesting 1, maar
toen bleek, dat bij 8 N de maximale opbrengst aan peen nog niet was
bereikt, vermoedelijk wel bij 6 P en misschien ook bij 4 K. Vandaar dat
dit jaar geen 8 P werd gegeven.
Behalve deze serie-putten werden putten aangezet, waarin één of meer
der elementen weggelaten waren en ook nog twee series resp. met enkelvoudige en geconcentreerde meststoffen. Bij de serie-putten waren er twee
parallellen; bij de putten, waar één of meer elementen waren weggelaten
ook twee parallellen (van de 0.0.0-groep waren er 3 putten), terwijl
de serie „Enkelvoudig" en „Geconcentreerd" beiden uit vijf parallelputten
bestonden. In totaal waren er 225 putten. Deze putten hadden in 1940
voor de bemestingsproef op paprika gediend. De paprika-planten waren
5 October 1940 verwijderd, waarna de peen werd gezaaid. De grond werd
niet verwisseld.
De serieputten werden bemest met ammoniumnitraat 33%, dubbelsuper
40%, zwavelzure kali 5 0 % . Als enkelvoudige meststoffen werden gegeven
zwavelzure ammoniak 20%, super 1 8 % en patentkali 2 5 % ; als geconcentreerde meststoffen ammoniumnitraat 20 X 50 en kalisalpeter. De
meststoffen zijn goed door den grond gewoeld. Op 20 October kwam
de peen op. Door den strengen winter werd de groei ernstig belemmerd.
In vele putten kwamen groote hiaten in het gewas voor. De peen schoot
door en werd „stokkig". Op 9 Mei werd alles geoogst. Peen + loof werd
gewogen en daarna gebruikt voor een kunstmatige mestbereidingsproef.
(Zie hierna).
De peen werd niet apart gewogen, daar toch weinig waarde aan opbrengstcijfers kon worden gehecht, omdat de peen teveel van de vorst had
geleden.
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De opbrengst van peen + loof was voor verschillende <
:r put.
Groep
N
P
K
0
1.29
1.58
1.57
1
2.89
2.48
2.56
2
2.97
2.45
.2.48
4
2.59
2 18
2.47
2.—
6
2.55
2.40
8
—
2.51
•1.95
Bij 2 N werd de maximale opbrengst verkregen. In de P en K zat niet
veel lijn. 1 K gaf vermoedelijk reeds de hoogste opbrengst, evenals 1 P,
doch bij 6 P werd plotseling een nog grootere opbrengst verkregen.
De putten met de enkelvoudige meststoffen gaven 2.88 kg peen + loof
per put, die met de geconcentreerde meststoffen 2.66 kg. Dus enkelvoudige
meststoffen geven hier een beter resultaat dan de geconcentreerde, wat
in 1940 ook gevonden werd.
3. POSTELEIN.
Na afloop van de peenproef werd in een gedeelte van de hiervoor gebruikte putten zonder grondverversching en zonder bemesting 3 keer achter
elkaar postelein gezaaid. Aanwezig waren de groepen 4.0.4, 4.4.0 en 6.4.8
t/m 8.4.8.
De eerste keer werd 16 Mei gezaaid en 13 Juni geoogst, de 2e keer
16 Juni gezaaid en 4 Juli geoogst, de 3e keer 9 Juli gezaaid en 1 Augustus
geoogst. Steeds werd dezelfde hoeveelheid zaad gebruikt.
N a de peenproef bleken nog zeer veel voedingszouten in den grond
aanwezig te zijn. De totaal-opbrengst van de eerste en tweede posteleinoogst bleek dan ook weinig te verschillen, zelfs was de 2e oogst nog iets
grooter. De derde oogst bracht echter slechts de helft op!
Tusschen de groepen onderling viel het volgende te constateeren:
De eerste keer was de opbrengst van groep 4.0.4 10 % hooger
dan van 4.4.0, de 2e en 3e keer beide keeren zelfs precies 50 % .
Hieruit viel dus reeds te concludeeren, dat bij groep 4.4.0 een kalitekort voorkwam. Ook bij de andere groepen was bij een hoogere kaligift
de opbrengst grooter. De eerste keer gaf 8 K de hoogste opbrengst, de
2e keer 6 K (hoewel weinig verschil met 8 K ) , de 3e keer 8 K. Vooral
deze laatste keer was er een groot verschil tusschen 1 en 8 K, waaruit
viel op te maken, dat bij de lagere kaligroepen de meeste kali opgenomen
was. Toch bleek na afloop der proef zelfs bij 1 K nog tamelijk veel kali
voor te komen, vooral in de 2e en 3e steek (eerste steek weinig).
Tusschen de oploopende hoeveelheden fosforzuur was geen verschil in
opbrengst, evenmin als tusschen 6 en 8 N .
Conclusie: Uit deze oriënteerende bemestingsproef blijkt, dat postelein
in ieder geval een behoorlijke hoeveelheid kali in de eerste steek ter
beschikking dient te hebben, terwijl weinig fosforzuur noodig is.
Groep 4.0.4 gaf een even hooge opbrengst als b.v. 6.6.4.
4.

ROZEN.
De bemestingsproef op rozen (Better Times) in de bekende nulpotten,
gevuld met arme tuingrond en turfmolm, werd ook dit jaar-weer voortgezet. In 1939 werd deze proef opgezet en in 1940 vervolgd (zie jaarvesrlag 1939 blz. 27 en 1940 blz. 31). Als meststoffen werden oorspronkelijk gebruikt ammoniumnitraat, ammoniumfosfaat en zwavelzure kali.
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O p 20 Januari 1941 werden de potten met 1 N, 1 P en 1 K bijgemest
met 3 g ammoniumnitraat, 2 % g dubbelsuper en 4 g patentkali en de
andere potten naar evenredigheid.
3 Februari werden er grondmonsters genomen. Aangezien de hoeveelheid
direct opneembare voedingsstoffen niet groot was, werd er op 2 Mei
bijgemest voor pot 1.1.1 met 3 g ammoniumnitraat, 2x/i g dubbelsuper en
2 g zwavelzure kali.
Uit een grafische voorstelling van het verloop der opbrengst bleek, dat
de bloei van deze soort een zeer sterke periodiciteit vertoont, n.1. de
eerste bloei viel begin Maart, de tweede bloei eind April, de derde eind
Mei, de vierde in de 2e helft van Juni, de vijfde eind Juli, terwijl de 6e
periode zich uitstrekte over een längeren tijdsduur.
Verdeeld over de verschillende bemestingsgroepen krijgen we het volgende beeld van de opbrengst:
Aantal rozen per pott
Groep

0
1
2
4
'\

1941

1940

1939

N

P

K

N

P

K

N

P

K

12
18
20
21

15
19
20
19

16
21
19
18

10*)

13
17
18
19

15
18
17
18

3.1
3.0
2.7
3.7

3.5
2.9
3.0
3.4

3.1
2.5
35
3.3

17
17
20

*) In 't jaarverslag 1940 is abusievelijk vermeld 12.

-N

0
1
2
4

gram snoeiselperpot
1940
1941

gram rozenperpot
1941
1940

Groep

141
243
248
259

P

K

N

P

K

N

P

K

N

P

K

189
253
244
238

215
258
238
231

130
233
241
256

176
233
243
257

195
252
229
249

31
52
69
69

62
61
60
57

58
68
55
57

48
70
76
84

62
76
77
76

70
77
77
77

gperpot

Aantalperpot

snoeiselin

g per pot

Groep
0.0.0
0.0.4
0.4.0
0.4.4
4.0.0
4.04
4.4.0
4.4.4

1941

1940

1930

1<H1

1940

11
10
13
14
20
20
27
21

U
10
10
10
17
17
22
26

3.6
3.4
1.8
3.6
3.8
3.0
3.2
2.6

126
121
157
162
251
258
325
245

142
121
130
123
203
234
295
305

1941

190
165
140
130
470
410
370
235

1940

46
45
46
55
72
84
113
91

Evenals verleden jaar was er ook nu weer een duidelijk verschil tusschen
0 en 1 N.P.K., daarboven is geen noemenswaardige stijging waar te
nemen; bij hoogere K is er zelfs eenige daling in de opbrengst.
De afwezigheid van K is niet zoo belangrijk als die van N en P.
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Conclusie:
Uit de tabellen blijkt, dat de groep N.P.K. 4.4.0 de meeste bloemen
opleverde; het vorig jaar was dit groep 4.4.4.
*
Hieruit blijkt, dat de afwezigheid van K niet zoo belangrijk is.
5.

TOMATEN.

N a afloop van de bemestingsproef op peen werden zonder grondverversching en zonder bemesting in dezelfde putten tomaten gezet. In totaal
158 putten, waarvan 5 putten met enkelvoudige en 5 met geconcentreerde
meststoffen bemest waren (zie peenproef blz. 25), terwijl verder oploopende hoeveelheden N, P en K gegeven waren, n.1. de groepen 1.1.1 tot
en met 6.4.6. De overige groepen werden voor andere doeleinden benut.
Iedere groep bestond uit 2 putten. Beide putten werden beplant met Ailsa
Poot, de eerste met stam 63—1, de 2e put van elke groep met stam 47—1.
17 Mei werden de tomaten gepoot. Reeds zeer spoedig werd bij de
groepen met 1 N stikstof-gebrek geconstateerd, lichtgroen tot geel blad met
paarse nerven. 2 N was donkerder van kleur dan 1 N, maar lichter dan
4 N, terwijl tusschen 4 en 6 N geen kleurverschil viel op te merken; beide
waren donkergroen.
Uit de grondanalyses, na de peenproef gedaan, bleek ook, dat 1 N geen
stikstof bevatte, 2 N zeer weinig stikstof en 4 en 6 N nog tamelijk veel.
Fosforzuur was overal nog veel aanwezig, zelfs bij 1 P. Kali bij 1 en
2 K nog slechts weinig, vanaf 4 K evenwel veel.
Naar aanleiding van deze analyses werden 11 Juni alle putten met stikstof bijgemest in den vorm van ammoniumnitraat en wel met de eenheid
1. (1 N kreeg dus 3 g ammoniumnitraat 3 3 % , 2 N 6 g, enz.) 8 Juli werd
dit bijmesten herhaald.
N a het eerste bijmesten werd de kleur van 1 N en 2 N na enkele dagen
reeds veel donkerder. Kleurverschillen tusschen 1, 2 en 4 N bleven echter
steeds bestaan. O p 9 en 18 Juni werd de hoogte der tomaten gemeten.
Het bleek, dat op beide data 4 N het hoogst was, 6 N was reeds iets
lager, dus mogelijk over het optimum heen. Tusschen 1, 2, 4 of 6 P was
geen verschil, terwijl voor kali de hoogste top lag bij 6 K (8 K vrij
veel lager).
12 Juli werd neusrot geconstateerd, speciaal bij de hooge bemestingsgroep. De 3e week van Juli trad een beschadiging op bij de vruchten van
stam 63—1, geelbruine plekken bij het steeltje.
De voorgaande weken waren zeer heet en zonnig. Bij stam 47—1 w a s
dit verschijnsel niet te zien, doch hier scheurden veel tomaten. In Augustus,
toen het weer koeler en minder zonnig werd, hield het scheuren en geel
worden van de vruchten op. Z i e hierover verder blz. 46 van dit verslag.
Begin Augustus werden bij enkele planten bruine randjes geconstateerd
langs de bovenste jonge bladeren. Daar dit vooral optrad bij groepen met
weinig • kali en veel fosforzuur (groep 4.4.1 b.v.) werd aan kaligebrek
gedacht. Echter waren ook bruine randjes te zien bij enkele groepen met
8 K. Eind Augustus werden evenwel de dieven nog eens gecontroleerd op
eventueele gebreksverschijnselen; er bleken toen vooral bruine randen
voor te komen bij 1 K in combinatie met 4 of 6 P.
Vanaf 3 September werden wekelijks de tomaten geoogst en per plant
afzonderlijk gewogen. Laatste oogstdatum was 7 October. Stam 63—1
bleek bij gelijke bemesting in alle putten vrij veel meer op te brengen
dan stam 47—1, gemiddeld 2 5 % .
De kwaliteit van eerstgenoemde variëteit was echter minder mooi, doordat de vruchten veel grover waren. Gemiddeld gaf dit soort 3^2 X zooveel
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bonken en 2 5 % meer B-tomaten. Verder evenveel A, 2 5 % minder C en
1 0 0 % minder CC.
De grootste opbrengst werd verkregen bij 4 N, welke dus vooraf voor
de peen een bemesting had gehad van 16 g zuivere stikstof (eenheid 4)
en later met 8 g zuivere stikstof bijgemest werd. Zoowel de na de peen
overgebleven stikstof als de stikstof, welke bijgemest is, werd hier volledig
opgebruikt, hetgeen uit de grondanalyses na de proef gedaan, is gebleken.
De opbrengst bedroeg bij 4 N gemiddeld 5.187 kg per plant (alle planten
werden op 4 trossen gehouden), bij 6 N 5.173 kg, bij 2 N 2.938 kg en
bij 1 N 1.672 kg.
Tusschen 4 en 6 N was het verschil dus niet groot, doch bij 6 N bleek
na afloop der proef nog stikstof in den grond aanwezig te zijn. De opbrengsten hebben alle betrekking op stam 63—1. Per raam omgerekend
heeft dit soort dus ruim 41 pond opgeleverd en dit slechts bij 4 trossen.
Dat deze opbrengst buitengewoon hoog is blijkt wel uit het feit, dat een
normale opbrengst tomaten 20 pond per raam bedraagt bij 6 à 7 trossen.
Tusschen de oploopende hoeveelheden fosforzuur en kali was bij de opbrengsten zeer weinig verschil te constateeren. 1 P gaf practisch reeds een
even hooge opbrengst als 6 P, terwijl bij 1 K wel een iets lagere opbrengst
voorkwam dan bij de hoogere kaligroep. 1 K zal dus waarschijnlijk te
weinig geweest zijn. Een juiste conclusie valt uit deze proef echter niet
te trekken, daar met oude grond begonnen werd.
W a t de bemestingsproef met geconcentreerde tegenover enkelvoudige
meststoffen betreft, valt alleen op te merken dat de eind-opbrengst per
5 planten bij de G-groep 2 kg meer bedroeg dan bij de E-groep (n.1. resp.
14.135 kg en 12.153 kg).
Deze series waren ook 2 keer, op 11 Juni en 18 Juli, bijgemest met
geconcentreerde en enkelvoudige meststoffen, zoowel N, P als K. N a afloop
van de peenproef bleek de droogrest van den grond, gemest met enkelvoudige meststoffen, hooger te zijn dan bij den grond van de G-groep en
ook na afloop van de tomatenproef was dit het geval.
6. VIOLIEREN no. 1.
O p 18 Maart 1941 werd een bemestingsproef aangezet op violieren, in
geraniumpotten en wel met oploopende hoeveelheden N, P en K, n.1. de
groepen 1.1.1 t/m 8.8.8 (eenheid J/j) en verder nog de groepen 0.0.0, 8.0.0,
0.8.0, 0.0.8, 8.8.0, 8.0.8 en 0.8.8. Iedere groep bestond uit 5 potten, in
iederen pot 1 plantje. Als bemesting werden enkelvoudige meststoffen gebruikt: zwavelzure ammoniak, ultra super en patentkali.
4 April waren veel planten weggevallen, vooral in de hoogere bemestingsgroepen. Deze werden nog eens ingeboet. Spoedig vielen ze echter
opnieuw weg. 1 Mei werden grondanalyses gemaakt van de uitgevallen
groepen en bleek de droogrest veel te hoog te zijn. De bemesting was
dus te zwaar geweest. Uitgevallen waren alle groepen met 8 N en nog
eenige met 4 N. (Met 4 N bleven alleen over de groepen met 1 P en
oploopende hoeveelheid K en de groepen met 1 K en oploopende hoeveelheden P ) .
5 Mei werden de plantjes gecontroleerd op kleur, grootte en gezondheid.
Alleen bij 0.0.0 en 0.8.0 was de kleur geel tot geelgroen, verder overal
donkergroen. De grootte was overal vrij goed, behalve bij 0.8.0, 2.8.1,
4.4.1 en 4.8.1. De gezondheid liet te wenschen over bij 0.8.0, 4.1.8, 4.4.1
en 4.8.1 (bij de laatste groep waren de meeste plantjes bijna dood).
20 en 28 Mei was de kleur bij 0.8.0 ook donkergroen geworden
en de lengte en gezondheid verbeterd. Bij de andere groepen was grootte
en gezondheid als op 5 Mei.
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4 Juni werden de bloemen geoogst en enkele en dubbele violieren van
iedere groep afzonderlijk gewogen. De zwaarste bloemen gaf groep
1..1.1. Zoowel bij hoogere giften N, P als K liep het gewicht der
bloemen terug. Hieruit blijkt dus wel, dat teveel mest gegeven was.
Violieren no. 2.
In vervolg op bovenstaande proef werd 12 Augustus een 2e proef op
violieren aangezet, nu in O-potten, met oploopende hoeveelheden N (van
0 tot 8), 0 en 4 P en 1 en 2 K (eenheid 1).
Iedere groep bestond uit 3 potten, in iederen pot 3 planten. Als bemesting
werden geconcentreerde meststoffen gebruikt: ammoniumnitraat, dubbelsuper, kalisalpeter en zwavelzure kali. Daar niet meer planten beschikbaar
waren, konden geen volledige series met oploopende hoeveelheden N, P
en K aangezet worden. W e l bleven nog enkele planten over, welke in
potten zonder bemesting werden gezet.
11 September was er weinig verschil tusschen de groepen met. 0 en
1 N ; 0 N iets lichter van kleur. 2 N was iets hooger dan 1 N, geen
kleurverschil; 4 N donkergroen en 8 N zeer donkergroen en iets lager dan
4 N en 2 N. Ook later bleven deze verschillen tusschen de N-groepen
bestaan, wel gaf 0 N tenslotte te lichte planten (zoowel in gewicht als
in bladkleur).
20 October werden de bloemen geoogst en enkele en dubbele violieren
van iedere groep afzonderlijk gewogen.
Het gemiddelde gewicht van de dubbele bloemen bleek het hoogst te
zijn bij 1 N, 4 P en 2 K, en der enkele bloemen bij 2 N, 4 P en 2 K.
De groep 1.4.2 en 2.4.2 zouden dus de hoogste totaal opbrengst gegeven
moeten hebben. Inderdaad gaf groep 1.4.2 de hoogste gemiddelde' opbrengst aan enkele bloemen, terwijl alleen bij groep 4.4.2 het gemiddelde gewicht van de dubbele bloemen nog iets hooger lag.
Voor de stikstof waren we bij deze proef dus wel over het optimum
heen. Het is echter mogelijk, dat voor fosforzuur en vooral voor kali het
optimum hooger ligt. Tevens blijkt uit deze proef, dat bij de eerste bemestingsproef zelfs de gift 1 N nog te hoog geweest zal zijn, wat natuurlijk
vooral ook kwam door de kleine potten, welke bij deze proef no. 1 gebruikt
werden, waardoor de zoutconcentratie spoedig te hoog werd.

Violieren no. 3,
Tenslotte werden 1 Augustus nog violieren gepoot in putten, 9 planten
per put. Dit waren de putten, waarin van te voren 3 keer achter elkaar
postelein gezaaid was.
De grond uit deze putten was op 5 hoopen geschept, goed door elkaar
gemengd en daarna weer opnieuw in de putten gedaan. Alleen de grond
uit de groepen 4.0.4 en 4.4.0 bleef op z'n plaats, werd alleen
losgemaakt. Uit de grondanalyses bleek, dat de gemengde grond nog veel
stikstof en tamelijk veel fosforzuur en kali bevatte. Er werd dan ook geen
mest vooraf gegeven. 27 Augustus werden de groepen 4.0.4 en
4.4.0 resp. met stikstof en kali, en stikstof en fosforzuur bijgemest
(eenheid 1), terwijl de andere putten alleen oploopende hoeveelheden kali
kregen, n.1. telkens 2 putten met resp. 1, 4 en 8 K.
22 October werden de bloemen geoogst. Tusschen de totaal opbrengst
der bloemen bij 1, 4 en 8 K was een groot verschil; 1 K gaf het laagste
gewicht en 8 K het hoogste. Het gemiddelde gewicht der enkele bloemen
was ook het hoogst bij 8 K, terwijl dat der dubbele bloemen practisch
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gelijk was bij 4 en 8 K. Opvallend was verder dat bij groep 4.4.0 de
planten veel forscher en zwaarder waren dan bij 4.0.4.
Conclusie: Uit deze 3 oriënteerende bemestingsproeven op violieren zou
men de conclusie trekken, dat violieren meer behoefte hebben aan een flinke
fosfor- en kalibemesting dan aan een groote stikstofgift.
Vooral fosforzuur schijnt gewenscht te zijn, hoewel bij proef 3 een
hoogere kaligift toch ook een hoogere totaal opbrengst gaf! Daarentegen
was groep 4 + 4 + 0 beter dan 4 + 0 + 4 , in tegenstelling met de postelein
(zie aldaar), terwijl bij 4 + 0 + 4 na de posteleinproef toch ook nog vrij
veel kali aanwezig was, maar slechts weinig fosforzuur.
7. NITRAGEENPROEF.
De nitrageenproef werd ook dit jaar voortgezet, in de hoop dat nu de
structuur van de putten met zware klei zonder Nitrageen slechter zou zijn.
Ook ditmaal werden in de 10 putten weer Ailsa Craig tomaten geplant
en wel op 17 Mei. Vooraf waren de putten gemest met 32 g 15—10—20
per put, terwijl na 9 Juli iedere week met 8 g 15—10—20 bijgemest werd,
waarbij in totaal 64 g gegeven werd, zoodat in het geheel 96 g 15—10—20
werd gegeven, evenals verleden jaar. Ook dit jaar waren de resultaten
negatief. De 5 putten zonder Nitrageen brachten gemiddeld per put meer
op, n.1. 4.642 kg tegen 4.624 kg met Nitrageen. Daar ook nu na twee jaar
de structuur in de zware klei nog niet slechter is geworden en het zelfs
waarschijnlijk wordt geacht, dat onder de omstandigheden, waaronder onze
putten in het warenhuis verkéeren het niet mogelijk is een slechte structuur
te verkrijgen, werd besloten de proeven in deze putten niet verder voort
te zetten.
8. ORGANISCHE STIKSTOFMESTSTOFFEN.
In kas 2, waarin reeds meerdere jaren eenige slechte plekken waren
aangetroffen, en waar door profielonderzoek was aangetoond, dat de
structuur van den grond te wenschen overliet, werd een bemestingsproef
genomen op spinazie en bloemkool, waarbij de werking van een aantal
, organische meststoffen (leermeel, bloedmeel, guano, molmmest en schiedammer) werd vergeleken met die van ureum, kalkammonsalpeter+ turfmolm
en kalkammonsalpeter alléén, terwijl ook een gedeelte onbemest werd gelaten. De opbrengsten waren als volgt:
Spinazie:
Bloemkool:
Leermeel
33.39 kg
29.59 kg
Guano
30.45 „
27.60 „
Molmmest
30.31 „
26.93 „
31.19 „
Bloedmeel
29.72 „
29.35 „
Ureum
29.67 „
28.37 „
Schiedammer
29.46 „
32.74 „
Kalkammonsalpeter
28.96 „
29.89 „
Molm+ kalkammonsalpeter
28.11 „
23.47 „
Onbemest
26.02 „
Deze cijfers zijn niet zeer betrouwbaar. Met de spinazie is n.1.tevens een
zaadontsmettingsproef tegen de „Wolf" genomen, waarbij de ontsmetting
invloed op de opbrengst uitgeoefend kan hebben, terwijl anderzijds de bemesting zeker invloed had op de „Wolf'-ontwikkeling (zie spinaziezaadontsmettingsproef blz. 49).
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De opbrengstcijfers van de bloemkool laten nog minder conclusies toe in
verband met het zeer ongelijke aantal uitvallers bij de verschillende bemestingen (tengevolge van aantasting door Phoma Ungarn):
Leermeel
13 stuks. Schiedammer
20 stuks.

Guano
Molmmest
Bloedmeel
Ureum

18 ..
14 „
12 „
15 „

Kalkammonsalpeter
8
Molm+kalkammonsalpeter 13
Onbemest
22

Het oorspronkelijke aantal was 84 planten per perceel. Toch lijkt (ook in
verband met de resultaten van het grondonderzoek) de conclusie gerechtvaardigd, dat de organische meststoffen leermeel, guano, molmmest, bloedmeel, schiedammer en ook ureum hoogere spinazie-opbrengsten gaven dan
kalkammonsalpeter of een mengsel van kalkammonsalpeter en turfmolm.
Toch werden juist bij leermeel, bloedmeel, molmmest en onbemest de
laagste N-getallen in den grond gevonden na afloop van den oogst. Het is
waarschijnlijk, dat de geleidelijk via bacteriewerking uit de organische
mest beschikbaar komende stikstof zeer gemakkelijk door het gewas kan
worden opgenomen, terwijl door deze bacteriën ook andere voor den
plantengroei bevorderlijke omzettingen in den grond plaats hebben.
De hooge bloemkool-opbrengst op het kalkammonsalpeter-perceel is
grootendeels toe te schrijven aan het gering aantal uitvallers. Het gemiddeld gewicht der geoogste bloemkool varieerde n.1. zeer weinig. Alleen bij
onbemest en molmmest was het duidelijk lager, hetgeen in overeenstemming
is met het zeer lage stikstof-getal van deze beide groepen. Merkwaardig
was, dat de gemiddelde groeitijd van de bloemkool langer was, naarmate
zij dichter bij de deur stond.
Alleen de bemestingen met molmmest en turfmolm hebben aanvankelijk
het humusgehalte verhoogd. N a enkele maanden was hiervan echter nauwelijks meer iets te bespeuren. De turfmolm verteert in de bovenlaag van den
grond blijkbaar spoedig, zoodra de temperatuur stijgt en de vochtigheid
gunstig is.

9. V E R D U N D E AMMONIAK ALS STIKSTOFMESTSTOF.
Teneinde na te gaan of verdunde ammoniak, dat na zuivering van het
afvalwater der gasfabrieken verkregen wordt, het z.g. gaswater, als stikstofmeststof bruikbaar is, werden enkele proeven genomen op tomaten en
bloemkool.
Uitgegaan werd van een 25 %-ige ammoniakoplossing, welke in verschillende verdunningen werd toegevoegd.

Tomaten.
Aan groote nulpotten, waarin tomatenplanten stonden, welke in een
druivenserre geplaatst waren, werd half April per plant 1 1 ammoniakwater toegevoegd in de volgende verdunningen:
a. 1 op 25; b. 1 op 50; c. 1 op 100; d. 1 op 200; e. 1 op 400.
De series c, d en e bleven goed doorgroeien, terwijl de kleur der bladeren
en de bovenkant der vruchten spoedig donkerder groen werden dan van
niet behandelde planten. De serie b gaf beschadiging te zien aan de onderste
bladeren. De heele plant werd geelachtig, maar herstelde zich later en
werd weer goed groen. De planten van serie a stierven geheel af. Eerst
vielen de bladeren af, daarna verdroogden de wortelhals en stengelvoet snel.
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Bloemkool.
V a n bloemkoolplanten, welke in een druivehserre stonden, werden twee
halve pootjes (waarin ca. 25 planten stonden) met ammoniakwater begoten.
Het eene halve pootje werd met de verdunning 1 op 50, het andere met
1 op 100 begoten, per plant 1 1 oplossing.
D e planten werden bovenop gegoten en flink nagegoten met water. N a
3 dagen trad duidelijk beschadiging op in den vorm van verdrogen der
bladeren en stengelvoeten. Het sterkst was de beschadiging bij planten,
die met de verdunning 1 op 100 begoten waren, maar nogal laag stonden
en tijdens het gieten met hun voet in het ammoniakwater hadden gestaan.
Met een verdunning 1 o p 100 werd nogmaals een proef genomen op een
half pootje, waarbij er nu voor gezorgd werd, dat de bovengrondsche
deelen der plant niet in aanraking kwamen met het ammoniakwater. Met
veel water werd nagegoten en gebroesd. E r trad geen beschadiging op en
het gewas groeide uitstekend.
Ook op den open grond werden enkele proeven genomen met de verdunningen 1 op 25; 1 op 50 en 1 op 100. Hierbij werd niet met water
nagegoten. N a enkele dagen trad beschadiging op bij de verdunningen
1 op 25 en 1 op 50. Met de verdunning 1 op 100 groeiden de planten
uitstekend. E e n week na het begieten met ammoniakwater viel de eerste
regen. Bij een herhaling van de proef buiten met de verdunning 1 op 50
en 1 op 100, in een periode dat er regelmatig regen gevallen is, trad er
geen beschadiging op en groeiden alle planten best.
Conclusie» Uit deze proeven kunnen wij de volgende voorloopige conclusie trekken:
Ammoniakwater (afvalwater van de gasfabriek) is zonder beschadiging
te gebruiken als stikstofmeststof, mits enkele voorzorgen in acht genomen
worden.
Begieten vooraf met verdunde ammoniak zal wel geen bezwaren meebrengen. D a a r ammoniak gemakkelijk aan de lucht vervliegt, moet men zorg
dragen voor een zoo snel mogelijk opnemen door den grond, m.a.w. de
grond moet vrij droog en los zijn.
Voor het bijmesten van planten buiten of onder glas moet er voor
gezorgd worden, dat de planten niet direct in aanraking komen met het
ammoniakwater. Liefst bij donker weer gieten (hoogere luchtvochtigheid)
en zorgen, dat het ammoniakwater niet op den grond blijft staan.
Verder moet geen sterkere concentratie dan 2 g N per liter, dat is een
verdunning 1 op 100 van een 25 %-ige oplossing, worden gebruikt en steeds
flink nagegoten worden. Het beste is de eerste dagen erna ook flink te
gieten.
Voor het bijmesten wordt in den regel een half pond kalkammonsalpeter
gebruikt. In plaats hiervan kan men gebruiken 25 1 van de verdunning
1 op 100 per rr 2 . Beter is echter een grootere verdunning te gebruiken, dus
b.v. 50 1 van de verdunning 1 op 200, waardoor tevens de vloeistof beter
te verdeelen is.
10. K O M K O M M E R S T A A L - P R O E F .
Naar aanleiding van de groote verschillen, die er tusschen de door de
kweekers gebruikte staalsoorten bleken te bestaan, was er in 1940 reeds
een komkommerstaal-proef genomen, waarbij de staalgrond van 21 verschillende kweekers, zooals zij door deze gebruikt wordt, naar den Proeftuin
werd overgebracht. Hiervan werd in kas 7 van elke staalgrond een bed
aangelegd, waarop komkommers geteeld werden. De scheikundige veran-
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deringen van den staalgrond tijdens de cultuur werden zoo nauwkeurig
mogelijk onderzocht. De beide staalgronden met de laagste humuscijfers
gaven toen ook de laagste opbrengst, terwijl het bed met het hoogste
humusgehalte (en tevens met het hoogste K-getal en een zeer hoog N getal) de grootste opbrengst per plant leverde. Het was moeilijk verdere
conclusies uit deze proef te trekken, ook in verband met eenige onzekerheid betreffende de samenstelling van de verschillende staalsoorten. De
proef werd daarom in .1941 herhaald met een 6-tal typisch verschillende
staalsoorten, die op den Proeftuin zelf klaar gemaakt werden en waarvan
de samenstelling dus volkomen bekend was. Bovendien kon nu van elke
staalsoort een 4-tal bedden aangelegd worden, wat natuurlijk de betrouwbaarheid van de verkregen resultaten verhoogde.
Voor deze staalgronden werden de volgende soorten zoden of grond
gebruikt:
1. Veengrond.
2.. Turfmolro.
3. Kleizoden.

'

4. Molmmest.
5. Zandzoden.
6. Veenzoden.

E r werden hiermede twee zeshoekige staalhoopen opgebouwd, waarbij
voor elke sector een andere grondsoort gebruikt werd. De hoopen waren
opgebouwd uit afwisselende lagen paardestroomest en zoden óf grond.
Boven op één der staalhoopen kwam bovendien nog een laag van ± 3 ton
Schiedammer.
Dit laatste niet meegerekend bevatte elke staalhoop ± 15 ton staal.
Hiermee werden 24 bedden aangelegd in kas 7, gelegen in 4 rijen van 6,
zoodanig, dat elke staalsoort in alle rijen 1 maal voorkwam. Voor de
oostelijke buitenrij en westelijke binnenrij was de staal met koemest gebruikt
Resultaten:
In de eerste plaats bleek er een belangrijke invloed van de standplaats
te bestaan. De oostelijke buitenrij, die in de schaduw van kas 6 gelegen
was, gaf een veel geringere opbrengst. Gelukkig was echter van elke
staalsoort een bed in deze rij gelegen, zoodat hierdoor geen enkele staalsoort in een bijzonder ongunstige positie verkeerde. Echter was ook de
standplaats van de bedden aan de Noordzijde van de kas wat ongunstiger
(veenzoden en molmmest). O p een minder gunstige standplaats bleek zoowel het aantal komkommers per plant als het gemiddeld gewicht per
komkommer geringer te zijn.
In de tweede plaats bleek een gedeelte der planten hevig door het knolaaltje aangetast te zijn. Het was juist op de oostelijke buitenrij (langs
kas 6), waar de planten het hevigst aangetast waren, zoodat ongunstige
standplaats en knol-aantasting hier samenwerkten bij het veroorzaken van
een lage opbrengst. Voor de beoordeeling van de knol-aantasting werden
cijfers gegeven en het gemiddelde cijfer per bed uitgezet tegen de opbrengst.
Er bleek toen een zeer sterke correlatie (-coëfficiënt — 0.80) tusschen beide
grootheden te bestaan, hetgeen wil zeggen, dat de verschillen in opbrengst
tusschen de bedden voor het grootste deel bepaald werden door de mate
van knol-aantasting. Hierdoor werd een vergelijking van de verschillende
staalsoorten zeer moeilijk, daar de knol-aantasting in alle staalgronden
niet gelijk was. De mate van knol-aantasting in aanmerking genomen
bleken de resultaten met turfmolm verreweg de beste te zijn.
Merkwaardig was ook, dat in de eerste groeiperiode, toen nog geen
hinder van de knol-aantasting ondervonden werd, de opbrengst op de
bedden met turfmolm het hoogste was. De opbrengst van de andere staalsoorten liep weinig uiteen, alleen op de bedden met veenzoden was het
resultaat zeer ongunstig.
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Verband met humus-gchalte.
De staal met turfmolm, die de gunstigste indruk maakte, bevatte tevens
het hoogste humusgehalte. De veenzoden bevatten echter ook een hoog
humus-gehalte. E r bestond geen sterk verband tusschen het humus-gehalte
van de bedden en haar opbrengst. Voor zoover er eenig verband bestond,
bleek een hoog humusgehalte de opbrengst te benadeelen.
Dit resultaat is echter slechts schijnbaar in tegenspraak met dat van
het voorgaande jaar, daar juist bij de hoogste humusgehalten de hevigste
knol-aantasting voorkwam. Of dit laatste een toevallig verschijnsel was of
dat de ontwikkelingsvoorwaarden voor de aaltjes in de humusrijke bedden
inderdaad gunstiger was, is niet direct uit te maken.
Verband met P-getal.
Hiervan bleek niets. De stalen bereid met molm en molmmest gaven
echter veel hoogere fosforgetallen te zien.
Verband met K-getal.
Ook hier bleek de opbrengst bij hoogere K-getallen juist eerder geringer
te zijn. Dit is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de omstandigheid, dat
de hoogste K-getallen voorkwamen in de staalsoorten met het hoogste
humus-gehalte.
Verband met N-getal.
Hier vinden we een tamelijk duidelijk verband tusschen opbrengst en
N-getal, echter in dien zin dat de opbrengsten het hoogst waren bij de
laagste N-getallen. W e moeten dit echter aldus verklaren: Alle bedden
hebben steeds dezelfde N-bemesting gekregen. W a a r de knol-aantasting
het sterkst was, hebben de planten de minste stikstof kunnen opnemen,
zoodat hier de meeste stikstof in den grond is achtergebleven. Inderdaad
blijkt er geen verband te bestaan tusschen de opbrengst en de N-getallen
bij den aanvang van de proef, terwijl een dergelijk verband het sterkst tot
uiting kwam bij de laatst onderzochte monsters. Ook bleken de N-getallen
in de staal met zandzoden tegen het einde van de proef aanmerkelijk
beneden het gemiddelde te liggen. De uitspoeling is in deze staalsoort dus
waarschijnlijk sterker. De kwaliteit komkommers was op deze bedden echter
juist zeer goed.
Tenslotte viel nog op, dat de N-getallen van de bedden in de westelijke
binnenrij gelegen, tegen het einde bijna allen aanmerkelijk boven het
gemiddelde lagen. Juist in de laatste periode is de opbrengst van deze rij,
die koemest ontvangen had, zeer goed geweest. Het is dus niet onmogelijk,
dat de koemest tegen het einde van de groeiperiode nog een gunstigen
invloed uitgeoefend heeft. De invloed van de koemest was echter niet
goed te beoordeelen, daar één der beide rijen met koemest juist de zeer
ongunstige Oostelijke buitenrij was.
11. KUNSTMATIGE MESTBEREŒMNG.
De proeven hiermee werden voortgezet, waarbij in 't bijzonder gezocht
werd naar de meest geschikte verhouding, waarin het versch organisch
materiaal aan het stroo toegevoegd moet worden. Dit bleek te zijn ±
300 kg op 400 kg droog stroo. Gebruikt werd gras, peenlof en bloemkoolbladeren. Het is van belang het organisch materiaal direct bij het opzetten
van de hoop toe te voegen. Het verbetert de bevochtiging van het stroo.
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K. C U L T U U R P R O E V E N .
1. P R O E V E N M E T VROEGE AARDAPPELRASSEN.
In 1941 werden 10 vroege aardappelrassen met elkaar vergeleken. O p
den Proeftuin werden 50 knollen van elk ras op 21 April gepoot. Elk ras
werd op één rij gepoot, 45 cm op de rij en 50 can tusschen de rijen.
De rassen waren:
Roode Eersteling Brandsma, maat 28/35
Eigenheimer, maat 28/35
Frühbote, maat 28/35
Dorst nr. 48a, maat 28/35
Roode Eersteling Matthijs, maat 28/35
Geelblom, maat 28/35
Eersteling, maat 28/35
Limosa, maat 28/35
Magneto, maat 28/35
Frühmölle, maat 25/28
Het gewas had tijdens de opkomst te lijden van droog weer met veel
Noordenwind.
De aardappels werden in drie groepen geoogst, ongeveer één week na
elkaar, resp. op 12, 19 en 24 Juli. De Eigenheimers werden resp. op
24 Juli, 28 Juli en 2 Augustus gerooid. O p deze data werden 2 X 8 planten
van elk ras geoogst.
De rassen Eigenheimer, Limosa en Dorst hebben op den Proeftuin de
hoogste opbrengsten gegeven, resp. 0.47, 0.46 en 0.42 kg per p l a n t
Eersteling, Roode Eersteling Brandsma, Magneto en Roode Eersteling
Matthijs gaven de laagste opbrengsten, resp. 0.24, 0.26 en 0.30 kg per p l a n t
Bij de firma van Rijn te 's-Gravenzande werd door onze bemiddeling
deze proef met grootere aantallen knollen gedaan met dezelfde rassen
en met nog twee, die niet op den Proeftuin werden gepoot, n.1. Eersteling
maat 35/45 en Frühbote maat 35/45. Z e werden daar 16 April gepoot.
Afstand tusschen en op de rij was 50 cm. Bij opkomst hadden ze ook te
lijden van het droge weer met veel Noordenwind. Er werd weer in drie
groepen geoogst, n.1. op 8, 14 en 19 Juli. De Eigenheimers werden resp.
op 19, 23 en 26 Juli geoogst.
De oogstdata bij de firma van Rijn waren dus 4 à 5 dagen vroeger
dan die op den Proeftuin.
Magneto, Eersteling 35/45, Eersteling 28/35 en Roode Eersteling Brandsma gaven te 's-Gravenzande de hoogste opbrengsten, resp. 0.56, 0.57,
0.59 en 0.51 kg per plant.
Frühbote 28/35 en Eigenheimer 35/45 gaven 0.42 en 0.45 kg per p l a n t
De gemiddelde opbrengst per plant was bij de firma van Rijn voor alle
rassen, behalve die voor Eigenheimer, grooter dan op den Proeftuin. De
opbrengst nam in het algemeen bij de firma van Rijn met het later oogsten
toe. Die lijn zat er op den Proeftuin niet in. Maar in 's-Gravenzande werd
met meer planten gewerkt en de gegevens zijn dus betrouwbaarder.
De grootere maat van de knol van eenzelfde ras gaf meestal ook een
hoogere opbrengst.

2. H E T F O R C E E R E N V A N A S P E R G E S D O O R M I D D E L V A N
CENTRALE VERWARMING.
In het jaarverslag van 1939 blz. 28 is een overzicht gegeven van de
resultaten met het forceeren van asperges met electrische verwarming.
De conclusie die daaraan vastgeknoopt kon worden was, dat electrische
verwarming te duur is.
Dit jaar hebben we asperges geforceerd met behulp van centrale verwarming. In verband met de zeer uitzonderlijke omstandigheden, die door
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den oorlog veroorzaakt werden, is echter geen vergelijk met de electrische
verwarmingsmethode mogelijk.
De opzet van de proef was, na te gaan of het voordeden heeft eternieten buizen als verwarmingsbuizen te gebruiken dan wel ijzeren verwarmingsbuizen.
In warenhuis I waren onder elk bed drie verwarmingsbuizen gelegd op
ca. 40 cm diepte. Er waren 2 bedden met ijzeren en 3 bedden met eternieten verwarmingsbuizen. 15 Januari werd het warenhuis met ramen
belegd en een week later werd begonnen met stoken. 30 Januari werd er
25 cm turfmolm op de bedden gebracht en vervolgens rietmatten,om en
boven de bedden aangebracht.
Op verschillende plaatsen in de bedden werden dagelijks temperaturen
gemeten. Tijdens de oogstperiode schommelden de temperaturen in de bedden tusschen 18 en 21° C (25 cm diepte in den grond).
De aspergeplanten waren 30 cm in het vierkant uitgeplant en bemest
met 2 kg kalkammonsalpeter, 1 kg patentkali en 1 kg superfosfaat per rr2.
Er werd regelmatig geoogst van 10 Februari t/m 8 April, wat te lang is
geweest. Dit bleek later ook, daar vele planten afstierven.
De oogsten van de bedden met ijzeren- en eternieten verwarmingsbuizen
werden apart gehouden en het aantal stengels geteld. Gedurende de eerste
6 weken bleek over het algemeen de opbrengst van de bedden met ijzeren
buizen iets hooger te liggen, n.1. 2507 stengels tegen 2211 stengels per
bed van de bedden met eternieten buizen.
Gedurende de laatste 2 weken was de opbrengst van de bedden met
eternieten bui»en t.o.v. die met ijzeren buizen iets hooger ,n.l. 1679 stengels
tegenover 1555 stengels. Over het geheel genomen was dus de opbengst
van de bedden met ijzeren buizen aan stengels iets gunstiger, n.1.ca. 4 % .
Daar we echter niet weten hoeveel bossen er per bed afgekomen zijn, daar
deze niet voor elk bed apart gehouden waren, is deze opbrengstvermeerdering niet in geldswaarden aan te geven.
Conclusiet
Uit de resultaten van deze proef blijkt, dat een hoogere opbrengst aan
stengels verkregen kan worden, indien van ijzeren verwarmingsbuizen
gebruik wordt gemaakt in plaats van eternieten verwarmingsbuizen. De
oogstvermeerdering is echter zoo gering, dat de kostprijs van het buizenmateriaal en de meer of minder gemakkelijke manier van verwerken hiervan de doorslag geeft.
3. CARICA-PAPAYA OF MELOENBOOM.
In Januari 1940 werden enkele variëteiten papaya's gezaaid. De opzet
was na te gaan, of het mogelijk was in een Hollandsche kas deze tropische
vrucht zoodanig te kweeken, dat er behoorlijke oogstbare vruchten vanaf
kwamen.
De vrucht heeft veel van een meloen, vandaar ook wel de naam meloenboom. Ze wordt ook op dezelfde wijze gegeten met dit verschil, dat geen
suiker noodig is. Het oranje-kleurige vruchtvleesch heeft een typische, de
papaya eigene smaak. Hierdoor moeten zij, die de vrucht niet kennen
haar eerst leeren waardeeren. Oud-Indische gasten weten haar echter naar
waarde te schatten. In Indië wordt deze vrucht onder de fijnere tafelvruchten gerangschikt.
Begin April werden de jonge plantjes opgepot en na nog een keer
overgepot te zijn in onze z.g. tropenkas geplaatst, welke vooraf gemest
was. Daar groeiden zij zeer voorspoedig. Het is een zeer snel groeiend
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gewas met een hollen stevigen stam. Eind October 1940 waren ze meer
dan manshoog en de eerste bloemen vertoonden zich. Voor een goede
ontwikkeling is niet alleen een vrij hooge temperatuur noodzakelijk (ca.
15—25° C) maar tevens een hooge relatieve luchtvochtigheid van boven
de 70% , liefst boven de 75% , anders verdrogen de bloemen. In den
zomer moet er ook voor gezorgd worden, dat de temperatuur niet te hoog
wordt, liefst niet boven de 25° C, daar dan de vruchten niet uitgroeien.
Bestuiving is niet noodzakelijk, daar de vruchtvorming ook parthenocar»
pisch plaats heeft.
De boomen waren goed door den winter gekomen en gaven zeer veel
bloemen in de oksels van de lange bladstelen, zoowel enkel vrouwelijke
als ook tweeslachtige. In April—Mei waren de boomen zoo hoog geworden,
dat ze getopt moesten worden. Door dit toppen vormen ze bovenaan
zijscheuten die weer gaan bloeien.
Vele vruchten vormden zich. De onderste bladeren vallen steeds af,
zoodat alleen de vrucht tegen den stam blijft hangen. Alleen om de top
van den stam heeft de boom een bladkroon.
De gevormde vruchten kunnen een komkommerachtig, maar ook een
peervormig model hebben. De eerste soort, welke veelal de kleinste is,
is meestal het smakelijkst.
Het afrijpen der vruchten duurde vrij lang. Tegen eind October werden
ze pas oogstbaar. Narijpen gaat slecht, zoodat ze vrijwel rijp geplukt
moeten worden. De temperatuur tijdens het rijp worden moet boven de
15° C zijn, daar anders de smaak minder wordt. De kas hing vol met
honderden vruchten, van de grootte van ± 3 ons tot 1.8 kg toe. In totaal
werden er van eind October tot eind December meer dan 75 rijpe vruchten
van gemiddeld 0.7 kg geoogst. Het rijp worden van de overige vruchten
werd niet afgewacht.
Ons doel was n.1. in zooverre bereikt, dat we erin geslaagd zijn aan
te toonen, dat het mogelijk is van een dergelijke tropische plant behoorlijke
eetbare vruchten te verkrijgen. Rendabel is het echter geenszins. Daarom
werd dit najaar de proef beëindigd.
4. CHAMPIGNONTEELT.
Gelijk met den bouw van het nieuwe laboratorium is verleden jaar gezorgd voor een goede kweekruimte voor champignons. Onder het gebouw
bevinden zich n.1. 2 kelders, die speciaal ingericht zijn voor deze teelt.
De kelders kunnen niet verwarmd worden, doch ook gedurende vorst kan
de temperatuur hoog genoeg gehouden worden. Wanneer de deuren van
de kelders open staan dringt n.1. voldoende warmte van de kachel van de
centrale verwarming binnen. Aan den anderen kant kan men door doelmatig te ventileeren de temperatuur 's zomers ook laag genoeg houden.
De ventilatie heeft plaats d.m.v. roosters en een deur, die op een gang
uitkomt.
De vloeren zijn van beton. E r bevinden zich in beide kelders stellages,
die vervaardigd zijn van ijzeren buizen. Tusschen deze buizen is staalgaas
gespannen. De mest komt op dit gaas te liggen. Natuurlijk worden er ook
steeds bedden op de vloer aangelegd.
De eene kelder heeft een beteelbaar oppervlak van 40 m 2 , de andere
van 80 m 2 .
De Ie teelt duurde van December 1940 tot eind Mei 1941 in den kleinen
kelder en tot begin Augustus in deii grooten kelder. De opbrengst van de
Ie teelt was goed. De oogst in den grooten kelder bedroeg zelfs gemiddeld
± 5 kg per m 2 .
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Voor de 2e teelt in deze kelders is voor de Ie maal mest van Duitsche
paarden gebruikt. Daar deze mest zeer zwaar was, is ze vóór de fermentatie gemengd met (vooraf natgemaakt) stroo. De opkomst van champignons verliep niet zoo geleidelijk als men gewend is. In de «erste weken
van de oogst was de opkomst uitbundig, doch verminderde daarna plotseling zeer sterk. Uiteindelijk was de opbrengst dan ook beneden wat men
mag verwachten. In 't najaar van 1941 zijn nog in 2 druivenkassen, die
daarvoor waren ingericht, heuvelbedden aangelegd. Hiervoor werd weer
mest van Hollandsche paarden gebruikt. De opbrengst van deze teelt was
bedroevend slecht.
In de kelders is eind 1941 en half Januari 1942 met een 3e teelt begonnen. Hiervoor is dezelfde mestsoort gebruikt als in de kassen. V a n
deze teelt kan reeds gezegd worden, dat de myceliumgroei niet naar wensch
verloopt.
Naar aanleiding van het bovenstaande is een onderzoek ingesteld naar
de samenstelling van de mest. Gelukkigerwijze was de mest, die in het
begin van 1941 een goede opbrengst had geleverd, ook geanalyseerd, zoodat vergelijkend materiaal aanwezig was.
Het is niet onmogelijk, dat het hooge keukenzoutgehalte van de laatst
gebruikte mest debet is aan de slechte myceliumgroei en slechte oogst.
Het onderzoek wordt voortgezet, daarbij zal mest met een hoog NaClgehalte doorgespoeld worden.
Chanipignonbeschadigers.
In het afgeloopen jaar kwam een mugje, dat hier nog niet op de champignonbedden waargenomen was, in groote getale voor. Volgens het
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden was het waarschijnlijk
de soort Sciara recurva Löw.

5. OPBRENGST DRUIVENSOORTENi

Lengte

Soort

p

1 11 roe, 3 voet
III 1 1 roe, 1 voet
IV 8 roe
V 8 roe
IX 10 roe, 3 voet

Gros Colman
Gros Maroc
Frankenthaler
Black Alkante
Golden Champion

Totaal
bedrag
f.
„
„
„
„

369.89
450.68
629.53
5°8.?3
552.66

Gem.
p. kg
f.
„
„
„
„

0.51
0.50
1.03
0.89
0.86

n H

5" —
720 kg
894 „
610 „
670 „
640 „

Per str.
roe
64
80
76
84
62

Per
m2

kg 2.09 kg
„ 2.62 „
„ 2.71 „
„ 2.98 „
„ 2.11 „

6. KOOLRABI.
De exportmogelijkheden voor koolrabi naar Duitschland zijn zeer groot.
Het product wordt in dat land veel gevraagd en de teelt geeft thans financieel goede resultaten.
Van de hand van onzen directeur, den heer Ir. J. M. Riemens is een
brochure verschenen over „de teelt van Koolrabi onder glas". O p aanvraag is deze brochure gratis verkrijgbaar bij den Proeftuin.
In 1941 werden in kassen door ons een aantal proeven genomen met
verschillende zaaidata.
O p 31 Januari werd gezaaid in bakjes op de pijpen; J^ ons zaad leverde
± 3000 jonge planten, die op 7 Februari wat onregelmatig opkwamen
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en den lOen Februari éen voor één verspeend werden in kistjes met
kweekgrond. 25 Maart konden de planten worden uitgepoot in den vollen
grond van één der druivenkassen als voorteelt. De pootafstand in de rij
zoowel als tusschen de rijen werd 25 cm genomen, dat is ± 200 planten
per rr 2 . De oogst viel tusschen 19 en 28 Mei; gemiddeld werden 185
knollen per rr 2 geoogst. De gemiddelde opbrengst per rr 2 was ƒ8.82.
De andere helft van het zaad werd op dezelfde wijze behandeld en
op 20 Maart uitgeplant op 20 bij 15 cm. De oogst viel tusschen 25 April
en 16 Mei, terwijl de opbrengst per rr 2 kwam op ƒ6.16 door een lageren
prijs en nauwer planten.
E r werden in het najaar ook drie proeven genomen in de kassen, met
koolrabi, welke half Augustus in den vollen grond van een kas uitgezaaid
werd. De hoeveelheid zaad bedroeg 5 gram per rr 2 , of 3 2 % gram per are.
O p 19 Augustus kwam het zaad wat onregelmatig op. Het verspenen
gesthiedde onder platglas op 9 September, 150 plantjes per raam.
Het uitpoten in de kassen had plaats op 27 September en 9 October.
De afstand werd genomen op 25 X 25 cm. (16 planten per m 2 of 228
planten per r r 2 ) . De onderlinge verschillen in de planten waren vrij groot;
toch gingen de achterblijvers tenslotte tot knolvorming over.
De grootste knollen waren ongeveer 5 cm, de kleinere 2—4 cm. In het
laatst van December begonnen de bladeren te vergelen. De oogst geschiedde
op 13 Januari. De kas met het beste gewas is éénmaal gerookt voor luis,
terwijl in de andere kas op 4 December „het wit" begon op te treden,
dat belemmerend op den groei werkte. De knollen, kleiner dan 2 cm, ruim
6 % , waren ongeschikt voor de veiling, terwijl de rest gemiddeld ƒ7.—
per 100 stuks opbracht, wat neerkomt op ongeveer ƒ 12.— per rr 2 .
In één kas werden 400 van de beste planten voor zaad behouden en
met kluit bij elkaar verpoot. De bedoeling hiervan is te probeeren of
zelf zaad gewonnen kan worden, teneinde onafhankelijk van den invoer
van het zaad te geraken.

7. SOJABOONEN.
De sojaboon mag zich verheugen in een steeds toenemende belangstelling. Dit is begrijpelijk, daar de voedingswaarde van deze boontjes
zooveel grooter is dan van één ander soort boonen. De smaak is uitstekend
en ze bevatten een eiwitgehalte van 3 6 % en een vetgehalte van 1 8 % .
In 1940 is op den Proeftuin reeds een bemestingsproef op sojaboonen
genomen en in 1941 hebben we een aantal cultuurproeven genomen,
zoowel onder glas als op den open grond.
Het zaad, variëteit W e k a , dat afkomstig w a s van eigen selectie 1940
werd op 28 April uitgezaaid in kistjes met Maaszand, dat op 2 Mei regelmatig opkwam. O p 8 Mei werden de plantjes uitgepoot onder 30 ramen,
terwijl de rest van de planten in den open grond werd uitgepoot.
Onder één raam kwamen 6 struiken van 2 boontjes bij elkaar. O p
24 Mei zijn de ramen van de sojaboonen afgehaald. De planten kregen
een weinig last van luis, waartegen half Juli gespoten werd met 0,1 %
nicotine. 17 Augustus werden de planten opgetrokken en te droogen
gehangen. Opbrengst per raam was 166 gram droog zaad.
D e planten, die in den open grond werden uitgepoot, kregen niet de
beste plaats; zij werden uitgepoot tusschen twee kassen. De rijafstand
was 50 cm; afstand op de rij 25 cm. Ook deze planten hadden nogal van
luis-aantasting te lijden en de stand van het gewas was begin Augustus
slecht. 17 Augustus werden deze planten geoogst en gaven een opbrengst
van 54 gram droog zaad per m 2 , d.i. 756 gram per rr 2 .

40

O p 10 Juni werd wederom van de variëteit W e k a een V2 kfl sojaboonen
gezaaid in kistjes. Enkele dagen later kwamen ze regelmatig op, terwijl
ze 19 Juni in den open grond op ongeveer 150 m 2 uitgepoot werden.
Rijafstand 50 cm, afstand in de rij 25 cm.
Begin Augustus stonden de planten niet zoo gunstig in verband met de
slechte weersomstandigheden. Half September zijn de sojaboonen geoogst
en gaven 100 gram zaad per m 2 , d.i. per rr 2 1400 gram. De opbrengst
had in dit geval zeker grooter kunnen zijn, wanneer de zaaidata vroeger
was geweest.
V a n Dr. Ossewaarde uit Wageningen ontvingen wij in het voorjaar 6
nieuwe soorten sojaboonen, van ieder soort 25 gram. De boontjes werden
28 April in kistjes gezaaid en kwamen 2 Mei onregelmatig op.
D e plantjes werden 8 Mei onder 30 ramen uitgeplant, per raam 6
struiken en 2 plantjes bij elkaar. N a twee weken werden de ramen van de
sojaboonen afgehaald. Daar ook hier een luisaantasting viel te bespeuren
werd op 18 Juli gespoten met nicotine, terwijl begin Augustus nog gespoten
werd met 1 % Petroleum-Emulsie tegen spint. Half September 'zijn de
boonen geoogst. De gemiddelde opbrengst per m 2 was 55 gram zaad, d.i.
per rr 2 770 gram.

8. P R O E V E N M E T „ W A T E R C U L T U R E S * ' .
Onder „watercultures" wordt meestal verstaan het kweeken van planten
zonder grond. Ook zonder grond kunnen verschillende planten zich normaal ontwikkelen, mits we de wortels in een geschikte voedingsoplossing
laten groeien. In het laatste geval moeten we de plant ondersteunen
(„ophangen"), daar de wortels geen substraat kunnen vinden om zich
vast te hechten. Dit is de watercultuur in engeren zin.
W e kunnen de plant ook laten wortelen in schoon grind of zuiver zand,
waaraan we dan de voedingsoplossing toevoegen. Dat zijn dan de grindt
resp. zandcultures.
Deze methode kan ons behulpzaam zijn bij het onderzoek van verschillende vraagstukken, die bij de plantenteelt in den grond moeilijk op te
lossen zijn. Z o o kunnen we bij gebreksziekten met behulp van watercultures vaststellen, welk ontbrekend element de oorzaak van de ziekte is,
omdat we hier weten, welke elementen voor de plant beschikbaar zijn,
terwijl dat in grond veel minder het geval is. Bovendien kunnen we de
voedingseischen van de plant nauwkeuriger bepalen en in het bijzonder
de verhouding van de elementen, waarbij de groei optimaal is.
W e wilden nu eerst nagaan, hoe de planten zich in watercultuur ontwikkelden. Daartoe werden 10 betonnen putten, gevuld met grind, gebruikt,
waarin we tomaten lieten groeien in twee verschillende voedingsoplossingen, n.1. de normale Knops-oplossing en een oplossing waarvan de
concentraties tweemaal zoo groot waren. Per put werd 43 liter voedingsoplossing toegevoegd. Eiken dag werd hiervan 10 1 afgetapt, die ? uur
later weer toegevoegd werd. Dit diende om de wortels van zuurstof te
voorzien.
O p 28 Juni werden de tomatenplantjes (var. Ailsa Craig) in het grind
gepoot.
De opbrengst aan tomaten (oogsttijd van 8 September tot 23 October)
bedroeg voor de minst geconcentreerde voedingsoplossing 875 gram per
plant, voor de meest geconcentreerde 1069'gram per plant. Het wortelstelsel bleek bij de laatste groep planten veel beter ontwikkeld te zijn
dan bij de eerste groep.
Bovendien is reeds gewerkt met watercultures bij een onderzoek naar
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de oorzaak van een vergelingsverschijnsel bij de tomaat (zie Vergeling van
de tomaat op blz. 46). W e gebruiken hiervoor eerst watercultures in
engere zin en kwartszand-cultures. De planten groeiden hierin slecht, wat
echter gedeeltelijk het gevolg kan zijn van het niet in acht nemen van
alle voorschriften voor deze vormen van watercultuur. Bij de voortzetting
van dit onderzoek werd overgegaan tot het gebruiken van grindcultures.
Hierin ontwikkelden de tomatenplanten zich veel beter, terwijl ook de
gebreks-symptomen veel duidelijker tot uiting kwamen.
De planten stonden in O-potten, die men eiken dag liet leegloopen en
na twee uur weer bijvulde. De planten werden gepoot op 19 Juni. Deze
groeiden het best in een Knops-oplossing, waar een extra hoeveelheid
KNO3 aan was toegevoegd. In deze serie was de opbrengst aan tomaten
(oogsttijd van 15 September tot 5 November) 1283 gram per plant.

L. P L A N T E N Z I E K T E N

EN

BESCHADIGINGEN.

1. A A N T A L G E G E V E N A D V I E Z E N .
In 1941 is weer vele malen advies gevraagd inzake ziekten en beschadigingen.
In totaal werden 578 gevallen behandeld, die naar de oorzaken als volgt
kunnen worden ingedeeld:
Plant- Dieraardig lijk
Groentegewassen
Fruitgewassen
Champignon-cultuur
Totaal

94

Virus

Anorga- Bestrij
dingsnisch middelen

DiverTotaal
sen

92
45
8

35

26.
3

. 57
19

54
16

70
13
46

402
119
57

123

145

35

76

70

129

578

Toelichting:
Onder het hoofd plantaardige beschadigingen zijn al die gevallen o p genomen, waar aantasting door bacteriën en lagere of hoogere schimmels
de oorzaak was.
Onder anorganische oorzaken vallen beschadigingen door verkeerde
grond, onjuiste bemesting, cultuurfouten, spuitbeschadiging en andere uitwendige omstandigheden.
Door de gewijzigde omstandigheden was dit jaar 't aantal inlichtingen,
dat gevraagd werd omtrent bestrijdingsmiddelen, zeer groot. Z o o werden
b.v. inzake meeldauwbestrijding in tomaten vele vragen tot ons gericht.
Onder diversen zijn samengevat adviezen en antwoorden op vragen van
meer algemeenen aard, controle op ingezonden zaden etc. en tenslotte ook
die gevallen, waarbij het onmogelijk was de oorzaak vast te stellen.
Het groote aantal adviezen omtrent champignons hangt ook met dé
tijdsomstandigheden samen. Het waren voor het meerendeel cultuuraanwijzingen.
2. M O Z A Ï E K BIJ B O O N E N .
In samenwerking met Ir. N . Hubbeling uit Wageningen zijn nog eens
proeven genomen betreffende den invloed van den zaaitijd op de uitbreiding
van het rolmozaiek. Ditmaal werd echter van 3 rassen zaad gebruikt, dat
volkomen virusvrij was. Bij de laatste zaaidatum (25 Mei) bleek de
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mozaiek-aantasting veel heviger en de opbrengst aanmerkelijk geringer.
Uit de proef bleek echter niet duidelijk in hoeverre de geringere opbrengst
het gevolg was van de mozaiek-aantasting. Het ligt daarom in de bedoeling
de proef nog eens te herhalen, gecombineerd met een intensieve bestrijding
(door nicotine-bespuiting) van de luizen, welke het mozaiekvirus kunnen
overbrengen.
3.

MOZAÏEK BIJ T O M A A T .

Dit virus kan in den grond overblijven. Er zijn daarom proeven genomen
om den grond te ontsmetten met formaline of kopersulfaat. Deze proeven
hadden meest negatief resultaat.
In de practijk is vooral de overgang van het virus met het zaad een
belangrijke bron van besmetting. Z o o kwam dit jaar veelvuldig voor een
vorm van aucuba-mozaiek, welke gepaard gaat met necrotische vlekken
op de vruchten. Alle omstandigheden wezen er op, dat hier sprake was
van besmet zaad. Er is nu een aanvang gemaakt met het winnen van
volkomen virusvrij-zaad, waarvoor speciale luisvrije kasjes gebruikt zullen
worden. Bovendien wordt er gezocht naar een middel om het zaad te
ontsmetten.
4. B A C T E R I E - V E R W E L K I N G S Z I E K T E BIJ T O M A T E N .
In het jaarverslag over 1940 staat het één en ander over de bacterieverwelkingsziekte geschreven.
In het afgeloopen jaar trad deze ziekte weer in enkele tuinen op. Het
was opvallend, dat juist planten, die onder ongunstige cultuuromstandigheden verkeerden, aangetast waren. O p zeer stikstofrijken grond, die
tevens een hoog NaCl-gehalte en een hooge droogrest had, troffen we deze
ziekte aan, evenals bij planten, die te wild groeiden en een dikken hollen
stengel hadden. (Dit wijst ook weer op een stikstofrijken grond). T e vochtige grond schijnt de ziekte te bevorderen.
In een warenhuis, waar in 1940 deze ziekte in sterke mate optrad, had
men er dit jaar practisch geen last van. Natuurlijk waren voorzorgsmaatregelen in acht genomen, 't Oude besmette materiaal was nauwgezet verzameld en verbrand. In 1941 werd, in tegenstelling met 1940, van gezond,
stevig plantmateriaal uitgegaan.
5. FUSARIUM BIJ KOMKOMMER.
W a t betreft de vatbaarheid van de verschillende meloenen- en boonensoorten voor de diverse fusarium-isolaties, kan nog het volgende medegedeeld worden:
1. De ananas-meloen is t.o.v. enkele van de voor komkommer pathogène
fusaria duidelijker sterker resistent.
2. De pronkboon wordt in vele gevallen hevig aangetast door Fusarium
solani var. Martii. Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze fusarium bij de
aantasting van platglas-meloenen en komkommers toch ook een groote
rol speelt. Dit kan mede in vele gevallen een verklaring zijn voor de
afwezigheid van bruine pooten bij verwelkte planten.
3. W e kunnen de fusarium-soorten naar hun pathogeniteit t.o.v. komkommer en meloen als volgt rangschikken:
a. Fusarium angustum (boonen matig vatbaar).
b. Fusarium oxysporum var. aurantiacum (in Amerika; boonen hevig
vatbaar).
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c. Fusarium orthoceras (boonen matig vatbaar).
d. Fusarium orthoceras var. longius (ananas-meloen weinig vatbaar,
stoksnijboon hevig v a t b a a r ) .
e. Fusarium bulbigenum var. niveum (boonen matig vatbaar).
f. Fusarium solani var. Martii (pronkboon hevig v a t b a a r ) .
Deze laatste schimmel komt wel zeer algemeen verspreid voor.
4. Fusarium solani (dit is een andere dan de onder f genoemde), is niet
pathogeen voor komkommer of meloen. Het blijkt, dat deze schimmel
een beschermende werking uit kan oefenen tegen infectie met hevig
pathogène fusarium-stammen, wanneer ze in ontsmette grond gebracht
wordt.
W a t de bestrijding betreft, kan nog het volgende opgemerkt worden:
1. Stoomen, ook van platglas, is zeer goed mogelijk gebleken. Onder zeer
ongunstige omstandigheden zijn proeven genomen met een lage druk
stoom-apparaat. De capaciteit was echter te klein voor het gebruikte
buizenrek. Er bleek een duidelijk verband tusschen de opbrengst en de
bereikte temperatuur te bestaan. De voorste ramen van elk gestoomd
vak waren het beste. Hoewel de fusarium reeds door een verhitting
gedurende 10 minuten tot 70° C gedood wordt, moeten we bij 't stoomen
(buizen op ± 30 cm diepte) toch als eisch stellen, dat overal aan de
oppervlakte een temperatuur van 80 à 90° C bereikt wordt. Wellicht
zullen dit jaar proeven genomen worden met het stoomen van klaargemaakte komkommerrijen.
2. W a t de werkzaamheid van chemische middelen voor grondontsmetting
tegen fusarium betreft, is uit laboratoriumproeven het volgende gebleken:
a. Chloorpicrine is het beste middel. Bij goede menging met den grond,
zooals dit bij laboratoriumproeven mogelijk is, is 34 liter per rr 2
reeds voldoende om de fusarium te dooden. De ontsmetting moet
gebeuren in zoo droog mogelijken grond: dan gaat de menging het
best. De chloorpicrine verspreidt zich n.1. door de lucht; ze lost niet
op in water. Een bezwaar is de groote giftigheid (oorlogsgas), terwijl het bovendien opgelost moet worden in een ± 20-voudige
hoeveelheid benzine.
b. Formaline is minder sterk werkzaam. Hiervan is bij ideale menging
minstens 8 liter per rr 2 noodig. Dit middel dient juist toegepast te
worden, wanneer de grond in zoo vochtig mogelijken toestand verkeert. Dan is de verspreiding door den grond het gelijkmatigst, daar
formaline juist goed in water oplost.
c. Germisan is het beste kwik-preparaat. Het heeft van alle kwikpreparaten de sterkste ontsmettende werking op fusarium in den
grond, terwijl het kwikgehalte laag is. Bovendien treedt er geen
beschadiging van de planten op. Het is echter alleen voor locale
ontsmetting rond de poot te gebruiken.
3. De proeven met locale ontsmetting hebben geen duidelijk resultaat opgeleverd. Bij één rij, waar de mest slecht broeide, trad beschadiging op
door de plaatselijke formaline ontsmetting van de klaargemaakte rij kort
voor het planten. Bij de andere rij, waar de mest wel goed broeide, trad
geen formalinebeschadiging op. De toepassing blijft echter risquant. Bij
de ramen, waar in 't midden grond ingebracht was, die van te voren
met formaline ontsmet was, trad natuurlijk geen beschadiging op. Er
was hier een opbrengst-stijging van ± 2 0 % . Deze kan echter ook wel
alleen het gevolg geweest zijn van een stimuleerende werking van de
formaline-behandeling op den plantengroei. Ook bij de niet ontsmette
ramen kwam n.1. weinig fusarium voor dit jaar. Daardoor zijn geen be-
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trouwbare conclusies mogelijk. Ditzelfde geldt voor een. proef met
Germisan, hoewel ook hier de met Germisan behandelde ramen een
± 2 0 % hoogere opbrengst gaven.
6. VERTICILLIUM BIJ T O M A A T .
Onderzocht werd de mogelijkheid van overgang van Verticillium (slaapziekte) met zaad, dat afkomstig was van uitgesproken slaapzieke tomatenplanten. Niettegenstaande vele honderden zaden onderzoent werden, kon
nimmer een Verticillium-aantasting van de zaadjes of de jonge kiemplantjes
waargenomen worden. Nu groeit deze schimmel zeer langzaam uit, zoodat
we niet met zekerheid kunnen zeggen, dat nimmer besmetting vanaf het
zaad plaats heeft.
7. AFSTERVINGSVERSCHIJNSELEN BIJ PERZDCBOOMEN.
In de perzikenteelt is de kwestie van de plotselinge afsterving van
boomen een probleem, dat niet geheel en al is op te lossen. In 1941 zijn
daarom enkele waarnemingen verricht, die ten doel hadden gegevens hieomtrent te verzamelen.
Bij de verschillende gevallen kon worden vastgesteld, dat de boomen
normaal hadden gebloeid en eveneens voldoende vrucht gezet hadden. In
den loop van het verdere seizoen gingen de bladeren slap hangen, werden
geel en vielen later af, de boom stierf af. In de meeste gevallen begon dit
wanneer de vrucht zoo groot was als een noot. Soms trad de verwelking
pas later op, zoodat bij vroege variëteiten de vruchten nog rijp werden,
natuurlijk van mindere kwaliteit.
Onder de aangetaste perzikvariëteiten bevinden zich zoowel vroege, late
als tusschengelegen variëteiten.
De oorzaak was niet in stam of takken te vinden, zoodat de mogelijkheden van de afsterving in het wortelstelsel gelegen zijn.
In de meeste gevallen was de toestand van den grond de oorzaak. Hierbij
speelde vooral de afvoer van het water of de physiologische droogte de
grootste rol. In enkele gevallen kon een schimmel aangetoond worden. Eén
geval was een duidelijke aantasting door Armillaria mellea (honigzwam).
De honigzwam kan zoowel Coniferen, als bijna alle soorten van houtgewassen en ook wel kruidachtige gewassen aantasten en is voor fruitaanplantingen zeer gevaarlijk. De aangetaste boomen vertoonden duidelijk
de typische witte lapjes van zwamweefsel tusschen bast en hout, kenmerkend voor deze zwam. Bij het uitgraven van den grond, waar de perziken
hadden gestaan, kwamen elzenstronken te voorschijn. Deze stronken, die
nagenoeg verteerd waren, waren eveneens door Armillaria aangetast. Dit
moet de besmettingsbron voor de perziken zijn geweest. In de toekomst
zal ook aan deze zwam aandacht besteed moeten worden.
In een ander geval werd uit doode boomen de schimmel Phomopsis
geïsoleerd. Volgens beschrijvingen in publicaties en waarnemingen bij de
druif is deze zwam geen wortelschimmel. Bij de druif veroorzaakt hij gedeeltelijke afsterving, bij de perzik was de verwelking en afsterving volkomen. Waarschijnlijk is de zwam bij de perzik secundair opgetreden; in
hoeverre dus Phomopsis voor de perzik van beteekenis is, is nog onduidelijk.

8.AFSTERVENVANDRUIVENBOOMEN.
De wijze waarop druivenboomen afsterven, kan,. zooals bekend is, op
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verschillende manieren plaats hebben. Namen als Alicante-ziekte en Doodearmziekte wijzen daarop.
Bij een paar kweekers werd dit jaar echter weer een andere maaier van
afsterven geconstateerd. O p twee tuinen gingen Golden Champion-boomen
op de volgende manier ten gronde.
De ondergrondsche boomstronken gaan voor een klein gedeelte in rotting
over. De rotting begint aan de buitenzijde (schors) en zet zich naar binnen
toe in de bast en daarna in het cambium voort. Soms is ook de laatst gevormde jaarring al gedeeltelijk bruin gekleurd. De mergstralen zijn altijd iets
verder naar binnen toe afgestorven dan het hout. N a doorzagen van stronken was aan het aantal jaarringen een paar keer te zien, dat de ééne kant
van den boom nog een jaar langer in leven was gebleven dan de andere
kant. De boomen sterven niet plotseling af. Volgens den kweeker hadden
ze eenige jaren staan kwijnen (gele bladkleur, zwak hout, enz.), dit stemt
dus met het voorgaande overeen.
Ook bij hoofdwortels werd het bovengenoemde verschijnsel aangetroffen.
Deze manier van afsterven is waargenomen op tuinen waar op een diepte
van 40 à 50 cm een ondoordringbare laag begint. (Ook Alicante-ziekte
kwam op één van deze tuinen voor). In den herfst werd op één plaats zelfs
een groote hoeveelheid water op de ondoorlaatbare laag aangetroffen. Geen
wonder dus, dat de boomen afstierven.
9. CHLOROSE BIJ PERZIK EN DRUIF.
Er werd een aanvang gemaakt met een onderzoek naar de oorzaken van
chlorose bij verschillende gewassen. Er was reeds bekend, dat bij perzik
en druif ijzer-gebrek de oorzaak kan zijn, terwijl bij tomaat en komkommer
mangaangebrek vaak de oorzaak is. Toch heeft bemesting met mangaansulfaat en vooral bemesting met ijzersulfaat niet altijd succes. Chlorose
komt vooral voor bij een hooge pH en een hoog kalkgehalte van den
grond, zoodat men er veel last van heeft op plekken, waar stadscompost
te ondiep ondergebracht is. Het ijzer en mangaan worden dan in voor de
plant onopneembaren vorm vastgelegd. Gebleken is ook, dat een minder
goed afgewaterde, koude grond in het voorjaar de chlorose bij druif en
perzik kan bevorderen. O p verschillende wijze is getracht in afzonderlijke
gevallen de oorzaak met zekerheid vast te stellen, b.v. door behandeling
Van de bladeren met zouten van de verschillende in aanmerking komende
elementen (Fe, Mn, M g ) , en door planten-analyse. Er zullen proeven
genomen worden met het toevoegen tijdens de rustperiode van het ontbrekend element in den vorm van een citroenzuur-zout in boorgaten op den
stam.
10. VERGELING V A N T O M A T E N .
De proeven met watercultures zijn voortgezet. Er werden nu zeer duidelijke symptomen van K- en Mg-gebrek verkregen. Er werden 4 oplossingen
vergeleken, n.1.:
1. Normale Knop-oplossing. *)
2. Knop zonder K.
3. Knop zonder Mg.
4. Knop met extra kalisalpeter.
Bij de planten in oplossing 1 kwamen geen ziekteverschijnselen voor,
behoudens tegen het einde symptomen van Mangaangebrek. De planten
in oplossing 2 waren donkergroen en hadden kleine bladeren, die eerst geel
kleurden aan de randen en later bruin: typische K-gebrek symptomen. De
planten in oplossing 3 vertoonden de typische vergelingssymptomen: geelkleuring tusschen de nerven van de dikke, broze bladeren, met zetmeelophooping in de gele gedeelten. Merkwaardig was, dat ook bij de planten
*) Dit is op 1 1 water 1 g Ca ( N 0 3 ) z + 0.25 g KNO3 + 0.25 g
( N H 4 ) 3 , PO4 + 0.25 g Mg SO4 + spoor F e C k
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in oplossing 4 dezelfde verschijnselen optraden, zij het pas veel later.
Schade heeft de vergeling in deze laatste serie zeker niet veroorzaakt. De
opbrengst van deze serie was verreweg de hoogste; de planten hadden zich
ook 't beste ontwikkeld.
Onze conclusie is, dat de vergeling op kan treden als gevolg van Magnesium-gebrek, b.v. door eenzijdige bemesting met korrel-meststoffen, welke
geen Mg bevatten. Door een slechte structuur kan de Mg-opname bemoeilijkt worden, waardoor het vergelings-verschijnsel in de hand gewerkt
wordt. Bij een zeer weelderigen groei (bemesting met veel KNO3) zal de
plant ook meer Mg noodig hebben. Er kunnen dan eveneens zwakke vergelings-symptomen voorkomen, die echter geen schade veroorzaken.

11.BESCHADIGDETOMATENVRUCHTEN.
Bij de tomatenplanten van de bemestingsproef in warenhuis III (zie ook
blz. 28), deed zich na de zonnige dagen in begin Juli een abnormaal verschijnsel voor. Verscheidene vruchten van deze planten, die dicht bij den
gevel stonden, kregen in een cirkel om het kroontje bruine, ingezonken
vlekken. Deze vlekken, die een enkelen keer samengroeiden tot een ring,
waren omgeven door een harden, gelen rand. De geheele aantasting bleef
tot den bovenkant van de vrucht beperkt. De beschadigde plekken gingen
niet tot rotting over. Het verschijnsel breidde zich in de volgende maanden
niet uit.
W e veronderstellen, dat te sterke zonbestraling de oorzaak of althans
één van de oorzaken is geweest. Opmerkelijk was, dat het alleen bij stam
63—1 voorkwam. (De vruchten van den anderen stam hadden zonnescheuren). Het trad zoowel op bij planten, die veel als bij die, welke weinig
stikstof hadden gehad. Bij het begin van de teelt was het kaligehalte van
den grond normaal. Doordat tijdens de teelt nergens met kali bijgemest
werd, was na afloop het kaligehalte gering.
12. VORSTBESCHADIGING BIJ SLA.
Aangezien uit het materiaal, dat ter onderzoek wordt gebracht, blijkt dat
aan verscheidene kweekers de beschadiging, die vorst kan veroorzaken bij
slaplanten, niet bekend is, geven we er hier een -beschrijving van.
Door de vorst kan de opperhuid (aan de onderzijde van het blad), tusschen de nerven, van het onderliggende weefsel loslaten. N a de vorst groeit
de losgelaten opperhuid niet verder, de rest van het blad echter wel. Hierdoor ontstaan bobbels. De opperhuid komt strak gespannen te staan en
barst tenslotte. Het weefsel daar ter plaatse gaat dood, waardoor bruine
vlekken ontstaan.
De kroppen groeien niet flink uit. Z e blijven klein, terwijl de gebobbelde
blaadjes dicht opeen zitten.
Juist doordat deze vorstbeschadiging zich niet direct, maar pas na
eenigen tijd openbaart, wordt ze vaak niet als zoodanig herkend.
M.

ZIEKTEBESTRIJDING.

1. BESTRIJDING V A N H E T KNOLAALTJE IN T O M A T E N .
Er is dit jaar weer een uitgebreide knol-bestrijdingsproef in het 3e warenhuis genomen. Hierbij werden verschillende hoeveelheden van de volgende
middelen gebruikt:
ï. Zwavelkoolstof; 2. Formaline; 3. Een zwavelkoolstof-formaline-emulsie; 4. Het nieuwe middel W 6127 D (cystogon). Bovendien werden enkele
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perceelen gedurende verschillende tijden gestoomd, al of niet met strooafdekking. De tijdsduur van stoomen varieerde tusschen 1 ^ uur en V/z
uur. Deze abnormaal lange tijden waren 't gevolg van de omstandigheid,
dat de capaciteit van den ketel te klein was voor 't gebruikte rek. De
resultaten van het stoomen waren behalve bij het V/2 u u r zonder strooafdekking. De tijdsduur van stoomen varieerde tusschen lJ/£ uur en 2J^
terwijl de opbrengst ± 3 0 % hooger was dan van de onbehandelde controle-vakken. Een kostenberekening was niet goed mogelijk, maar het kolenverbruik was ongeveer gelijk aan dat bij andere methoden van stoomen.
Bij de chemische ontsmettingsmiddelen liep de aaltjes-doodende werking
in 't geheel niet parallel aan de opbrengst-verhooging. De hoogste opbrengsten werden verkregen met 7.2, 9 en 12 liter zwavelkoolstof, n.1. ruim 5 0 %
meer dan van de contrôle-perceelen. Met 3 en 5 liter CS2 werd geen
öpbrengst-verhooging bereikt en de aaltjes werden evenmin gedood. Ook
bij de grootere hoeveelheden zwavelkoolstof bleef nog minstens 2 0 % van
de aaltjes in leven. Een hoeveelheid van 6 liter formaline had geen enkel
resultaat, noch t.o.v. de aaltjes, noch t.o.v. de opbrengst. Met 10—14 en
20 liter formaline werd een geringe opbrengstverhooging verkregen
( ± 1 5 % ) . T.o.v. de aaltjes had alleen de grootste hoeveelheid formaline
een duidelijk doodende werking, hoewel nog minstens 1 0 % in leven bleef.
De resultaten met de emulsie waren zeer wisselvallig en in elk geval
onvoldoende.
Met 2.1 kg van het middel W 6127 D (cystogon) werden de aaltjes
vrijwel allen gedood, terwijl met 1.4 kg van dit middel nog minstens 1 0 %
van de aaltjes in leven bleef. De opbrengst lag echter nog iets beneden
die van de controle-vakjes. Een beschadiging van de wortels door dit
middel was hiervan waarschijnlijk de oorzaak. Alle planten op de met dit
middel behandelde perceelen vertoonden n.1. een bruine poot. Bij onze
vroegere potproeven werd dit verschijnsel nimmer waargenomen. Er wordt
op 't oogenblik nagegaan, in hoeverre de omstandigheden, waaronder de
ontsmetting plaats heeft, wellicht van invloed kunnen zijn op 't al of niet
optreden van deze beschadiging. Voorts is nog gebleken, dat de grondontsmetting met dit middel geen nadeeligen invloed uitoefent op den smaak
van de vruchten.
De omstandigheid, dat de opbrengstverhooging vaak in 't geheel niet
parallel verloopt aan de aaltjes-doodende werking, zal behalve aan de beschadigende werking van 't middel W 6127 D op de plantenwortels, ook
toegeschreven moeten worden aan een verschillende werking van de ontsmettingsmiddelen op het bacterieleven in den grond. Dit vraagstuk wordt
nog verder onderzocht.
2. BESTRIJDING V A N M E E L D A U W IN T O M A T E N .
In dezen zomer zijn verschillende meeldauwbestrijdingsmiddelen vergeleken met het doel na te gaan, welke de beste resultaten opleverden. Gelukkig was er nog voldoende Shirlan om ter controle te verspuiten.
In warenhuis IV werden vergeleken:
Ie. Fruit-Protector en Shirlan.
2e. Jebo 55 en Shirlan.
De meeldauwaantasting bij de planten, die met Jebo 55 bespoten waren,
was sterker dan de aantasting bij de planten, die met Shirlan behandeld
waren. De planten, die met Fruit-Protector bespoten waren, waren veel
sterker door meeldauw aangetast dan die, welke met Shirlan bespoten
waren.
In warenhuis II werden vergeleken:
Ie. Ob 72 en Shirlan.

48

2e. No. 2318 (stuifmiddel) en Shirlan.
3e. No. 2304 W (spuitmiddel) en Shirlan.
Het bleek, dat de meeldauwaantasting in de vakken, waar Ob 72 gebruikt was, veel sterker was dan in de vakken, waar Shirlan gespoten
was. Hoewel de aantasting in het vak waar No. 23Ü4 W gebruikt was,
veel geringer was dan op de perceelen, waar O b 72 gebruikt was, was
daar de aantasting ook nog iets sterker dan in het vak, dat voor controle
met Shirlan bespoten was.
Door omstandigheden is No. 2318 slechts 4 X gestoven. De uitkomst zou
beter geweest zijn.wanneer er vakergestoven was.Van de ^preparaten,waarvan
de werking werd nagegaan, leverde No. 2304 W (na Shirlan) hier het beste
resultaat. Dit middel laat echter wat vlekken op de vruchten achter en
wellicht is eenige voorzichtigheid bij de bespuitingen i.v.m. beschadiging
wel noodig.
No. 2318 is dit jaar ook door verschillende kweekers gebruikt, in de
meeste gevallen met gunstig resultaat.
Verder is in een kas met late tomaten nog een proef genomen.
Vergeleken werden P F 89, Erysit (beiden van de Firma Denka te
Voorthuizen), R 1805B (van J. D. Riedel—E. de Haën A.G. Berlijn) en
Shirlan.
D e uitkomst met P F 89 was zoodanig, dat we het niet noodig achtten de
proeven er mede voort te zetten. Erysit leverde ten opzichte van de meeldauw beter resultaat op. W e kennen dit middel nog te weinig om er een
volledig oordeel over te vellen.
Met R 1805 B zullen in 1942 waarschijnlijk weer proeven genomen
worden.

3.

SPINAZEEZAADONTSMETTING.

V a n verschillende zijden was vernomen, dat goede resultaten waren verkregen bij de bestrijding van „Wolf" in spinazie door zaadontsmetting met
kopersulfaat. In December 1940 is een proef opgezet, om de waarde van
een dergelijke ontsmetting na te gaan.
O p verzoek van de N . V . Handelsmij. Denka is niet alleen met kopersulfaat, doch ook met Abavit gewerkt.
De ontsmetting met kopersulfaat heeft plaats gehad door het zaad 2 uur
onder te dompelen in een 1% oplossing, zooals de Plantenziektenkundige
Dienst te Wageningen aangeeft. Voor de ontsmetting met Abavit is de
omschepmethode gebruikt. Per 3 kg zaad is 300 cm 3 van een 1Y% %
Abavitoplossing gebruikt.
7 December is het zaad gezaaid in kas 2.
17 en 19 Maart is de spinazie geoogst. Tijdens den oogst werden van de
verschillende perceelen vele blaadjes genomen en op hun wolfaantasting
gecontroleerd.
Van een vermindering van wolfaantasting door de ontsmetting is bij deze
proef niets gebleken.
Ondanks de bemestingsproef (zie aldaar), die ook bij deze spinazie genomen werd, konden (dank zij een bepaalde rangschikking van de objecten)
de planten, die op de kopersulfaat-, abavit- en contrôle-perceelen stonden,
toch met elkaar vergeleken worden.
De bemesting heeft invloed op de wolfaantasting uitgeoefend. Schiedammer b.v. schijnt de wolfaantasting sterk bevorderd te hebben.
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De opbrengst was als volgt:
Abavit
66.33 kg;
Contrôle
63.28 „
Kopersulfaat
59.04 „
Men kan hier echter niet met zekerheid uit afleiden, dat de ontsmetting
invloed op de opbrengst heeft gehad.
E r is geen duidelijke correlatie tusfcchen de wolfaantasting en de opbrengst.
Er heeft nog een 2e proef met zaadontsmetting plaats gehad.
De volgende middelen werden gebruikt.
Kopersulfaat x/2 %. 't Z a a d werd 2 uur ondergedompeld.
Ceresan
-Vio % .
Germisan
34 %•

Abavit

14 %.

Abavit
% %•
Abavit
% %.
ter controle niet ontsmet zaad.
In totaal is 28 kg zaad gebruikt. Al het zaad is na het onderdompelen
weer teruggedroogd en voor het uitzaaien geweekt. 21 Februari is buiten
gezaaid. De spinazie is 12, 13 en 14 Mei geoogst. De wolfaantasting is
weer op dezelfde manier nagegaan als bij de vorige proef.
Tijdens den oogst was de wolfsaantasting zeer gering en deze heeft dan
ook geen invloed op de opbrengst kunnen uitoefenen.
V a n een invloed van de ontsmetting op de wolfaantasting was ook niets
te bespeuren.
Opbrengstverschillen, ontstaan door verschillende behandeling van het
zaad en verschillen in wolfaantasting, tengevolge van de verschillende behandeling van het zaad, waren ondergeschikt aan de verschillen, die veroorzaakt zijn door ongelijkheid van het proefveld.
4.

SPINTBESTRIJDING.

Ook dit jaar zijn evenals in de voorgaande jaren proeven genomen ter
bestrijding van spint.
A. Er is nagegaan, of het Derris-Pyrethrum preparaat, dat in 1940 bij
oriënteerende proefjes goede resultaten gaf, ook in de practijk voldoet.
B. Verder is onderzocht, of er met bespuitingen met colloïdale zwavel
iets te bereiken is.
C. Bij druiven is een proef genomen met een winterbespuiting met formaline.
A. 't Derris-Pyrethrum-mengsel is gebruikt bij kaskomkommers, paprika,
rozen en Carica papaya. Zelfs met herhaaldelijke bespuitingen werd
geen afdoende resultaat verkregen. Indien men echter maar dikwijls
spuit, behoeft de aantasting niet schadelijk te worden. Beschadiging
trad nergens op.
B. Er is met 5 verschillende zwavelpreparaten gewerkt. Met 2 van de 5
werden nogal goede resultaten bereikt bij oriënteerende proefjes.
Alleen met deze twee is een practijkproef genomen.
Aubergines, die in geringe mate door spint aangetast waren, werden
herhaaldelijk bespoten. Met 1 van de 2 middelen kon de spint niet in
bedwang gehouden worden. Door herhaalde malen (13 X) met zwavelpasta 0.3 % van de N . V . Handelsvereeniging v.h. J. en W . Wegman,
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Amsterdam, te spuiten, werd bereikt, dat de spintaantasting aan het
eind van het seizoen nog vrij gering was. Dit preparaat'laat wel vlekken op bladeren en vruchten achter. Beschadiging trad niet op.
C. In 2 stookkassen zijn druivenboomen in de eerste helft van Januari 1941
met formaline 3 % bespoten. In 't voorjaar bij 't uitloopen der boomen
werden enkele spintexemplaren waargenomen. Deze winterbespuiting
is dus niet afdoende geweest.
5. STOOMEN V A N D E N GROND.
De afstervings-temperaturen van Verticillium en Sclerotinia werden nog
bepaald. Deze bleken te variëeren van 50—60° C, afhankelijk van den
tijdsduur van verhitting. Deze uitkomst was, voor zoover het de Sclerotien
betrof,» onverwacht laag.
Het onderzoek naar den invloed van het stoomen op het bacterie-leven
werd voortgezet, waarbij deze ook vergeleken werd met den invloed van
andere grondontsmettingsmiddelen op het bacterieleven. Dit onderzoek
geschiedde in het 3e warenhuis en zal dit jaar nog voortgezet worden. Dit
jaar bleek ook 't aantal eiwitsplitsende bacteriën eenigen tijd na 't stoomen
zeer sterk toegenomen te zijn, n.1. tot het 10- à 20-voudige van de oorspronkelijke concentratie. Deze hooge activiteit bleef in verschillende gevallen
gedurende maanden gehandhaafd.
Er werd dit jaar ook op den Proeftuin zelf gestoomd met behulp van
een lage druk stoom-apparaat. Voor de resultaten verwijzen we naar de
rubrieken Fusarium bij komkommers (blz. 43) en Bestrijding van het knolaaltje in tomaten (blz. 47).

N.

SELECTIEPROEVEN.

1. PAPRIKA OF ZOETE PEPER.
Reeds verscheidene jaren hebben wij Paprika's op den Proeftuin geteeld.
In 1934 werden een 7-tal soorten vergeleken, die wij, door tusschenkomst
van Dr. de Leeuw uit Leiden, in ons bezit kregen. De vorm van de vruchten was verschillend. Er waren tomaatvormige paprika's bij met diepe
insnijdingen, de andere waren langwerpig of conisch van vorm. De soorten
met een heel smalle vrucht, die eindigen in een lange dunne punt, zijn,
omdat ze vaak gevuld worden, veel minder geschikt voor consumptie dan
de soorten met breede vruchten, die een stompen, ingedeukten neus hebben. In onrijpen toestand waren de vruchten allen groen. Bij rijpheid waren
ze rood, wit of lichtgeel. De opbrengst per plant varieerde vrij sterk. V a n
deze 7 soorten werd er slechts één aangehouden, n.1. de Reus van Negikörös. Deze soort leverde veel vrij groote vruchten met ingedeukten neus.
Stamselectie was noodig om planten te krijgen, die alleen vruchten met ingedeukte neus voortbrachten. Selectie was ook noodig om mozaiek-vrije
paprika's te krijgen.
Later, in 1938, werden nog enkele Paprika-soorten, die we door bemiddeling van den Heer J. Middelburg, uit Roemenië ontvingen, beproefd,
maar deze soorten waren zeker niet beter dan onze stammen van de
Reus van Negikörös. Ook van den Heer A. Welling uit de Vereenigde
Staten werd'een soort ontvangen en geteeld onder den naam van Welling.
De soorten uit Roemenië afkomsting waren: Ardei gras portocalin, Ardei
gras, Ardei gras tucar en Ardei lung. De opbrengsten per plant van de
Ardei lung waren veel hooger dan van de andere soorten, doch de vruchten brachten maar weinig op. Z e zijn conisch van vorm; de doorsnede van
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de vrucht is maar gering, zoodat ze minder geschikt zijn voor vulling. Ze
is iets scherp.De opbrengst per plant van Ardei gras portocalin was ongeveer gelijk
aan onze selecties van de Reus van Negikörös, doch voor vulling is deze
soort niet geschikt.
De Welling bracht meer vruchten op dan onze Reus van Negikörösstammen; ze zijn vierkantig met stompen neus en ze zijn zeer goed voor
vulling. In 1941 hadden we 3 stammen van de Reus van Negikörös. Met
de selectie naar vruchten met een goeden vorm werd voortgegaan. Nu en
dan kwamen nog wel eens vruchten met een puntigen neus voor, doch het
percentage van die vruchten wordt steeds kleiner.
De opbrengst bij de stammen schommelde in 1941 om de 5 vruchten
per plant.

N.V. v. Scherpenzeel's Drukk., Ged. Burgwal 28a, Tel. 114482, Den Haag
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