PROEFTUIN
„Z.H. GLASDISTRICT" TE NAALDWIJK
DIR.: Ir. J. M. RIEMENS

*

p R6 E

-

TELEFOON 160

PTUIN>WESTLA:•!

JAARVERSLAG1939
DE TUIN IS ALLÉÉN OP DONDERDAG ENZATERDAG TE BEZICHTIGEN

D E R I J K S T U I N B O U W C O N S U L E N T , Directeur van
den Proeftuin, is op
M A A N D A G , 9—12 uur,
W O E N S D A G , 9—12 uur,
VRIJDAG, 9—12 uur,
te spreken op den Proeftuin en
Z A T E R D A G S A V O N D S van 7—8 uur
in den Haag, Sportlaan 165 — Telefoon no. 338161 —
voor gratis adviezen betreffende:
a. Plantenziekten, Bemesting, Verwarming, z.g. nieuwe
middelen.
Gewenscht is zooveel mogelijk materiaal mede te brengen.
Verder kan men zich tot hem wenden voor :
b. Grondonderzoek.
c. Gietwater-onderzoeken, — chloorgehalte.
d. Trekbollenonderzoek : geschikte moment voor koeling,
per partij meebrengen 5 bollen, van groote partijen 10
bollen. Tijd : eind Juli—begin Augustus.
b., c. en d, wordt uitsluitend verricht voor leden van den
Proeftuin, •— de kostprijs wordt in rekening gebracht.
Voor onderzoek van Meststoffen richte men zich tot het
Proefstation te Maastricht.
Voor samenstelling van Bestrijdingsmiddelen tot het Proefstation voor Veevoeder-onderzoek te Wageningen.
Leden, die onze „Waarschuwingen" niet ontvangen, wenden zich tot de administratie van den Proeftuin, Zuidweg 38.
Tuinders, bezorgt den Consulent niet onnoodig werk, gij
zijt met zoovelen, komt op 't spreekuur, brengt materiaal
mee, of stuurt het op; is het te ver, belt dan 160 Naaldwijk op.

,o7j
BONDSVEILINGEN „WESTLAND".
(voor zoover tot het ambtsgebied van den Consulent behoorend).
Ledenaantal op 1 Jan.
Proeftuinledenaantal
1936 1937 1938 1939 1940 1936 1937 1938 1939 1940
Collectief :
's-Gravenzande
Kwintsheul
Monster
Naaldwijk
Poeldijk
Westerlee
Woutersweg
Niet collectief:
Honselersdijk
Maasland
Sammersbrug
Wateringen
Zwartendijk

96 302 315 323319
345 302 315 323319
60 67 71 175177
172 171 195 175177
46 53 52 74239
210 212 220 220239
417 431 446 453 458 156 173 170 185410
346 347 346 364 363 91 347 346 364363
600 589 599 601 608 600 589 599 601608
208•215 215 216 216 18 142 131 126141

204 202 206 207 212 92 108 109 115116
315 308 309 303157
46 49 52
100 102 102 105 99
19 13 25
148 150 150 152175
41 49 51
83 82 86 85 83
12 20 20
Totaal 3148311131893204310612771912194121312584

55
30
55
28

83
36
63
29

KRINGVELINGEN
(voor zoover tot het ambtsgebied van den Consulent behoorend).
Ledenaantal op 1 Jan.
Proeftuinledenaantal
1936 1937 1938 1939 1940 1936 1937 1938 1939 1940

Collectief :
Berkel
Delft
Leiden
Loosduinen Coöp.
Loosduinen G.V.
Pijnacker
Rotterdam
Niet collectief !
Veur

259 264 260
305 315 327
201 210
178 158 154
164 154 158
202 206 199
576 581 587

248
317
226
143
158
200
597

253
351
214
141
162
204
599

145 144 146 154 153

259 264 260
305 315 327
201 210
178 158 154
164 154 158
52 206 199
576 581 587
62

60

74

248
317
226
143
158
200
597

253
351
214
141
162
204
599

77 153

Totaal 1829 2023 2041 2043 2077 1596 1939 1969 1966 2077
Inmiddels is de veiling Veur collectief toegetreden.
DIVERSE VEILINGEN
(niet tot het ambtsgebied van den Consulent behoorend).
1937 1938 1939 1940
Amsterdam
Brielle
Gouda
Oostvoorne
Persoonsdam
Roelofsarendsveen
Ter Aar
Verspreide leden binnenland
Verspreide leden huitenland

. . 164
19
40
36
74
24
50
176
19
Totaal

602

162
19
38
36
76
17
48
159
17
572

150
21
31
32
77
15
48
166
21
561

150
21
28
32
77
16
47
180
33
584

SAMENVATTING

Bondsveilingen
Kringveilingen
Leden buiten 't
ambtsgebied
Totaal

Veilingleden
1937 19381939

1940

Piroeftuillieden
1937 1938 1939

1940

3111 3189 3204
2023 2041 2043

3106
2077

1912
1939

1941
1969

2131
1966

2584
2077

602

572

561

584

5134 5230 5247 5183

4453 4482 4658 5245

V a n de 5060 leden van de veilingen, tot het ambtsgebied van den
Consulent behoorend, zijn 4661 lid van den Proeftuin, dus nog 399, en
allen zijn aangesloten.

JAARVERSLAG
van den Secretaris-Penningmeester over het jaar 1939.
Het Bestuur van den Proeftuin is samengesteld uit de volgende
Heeren:
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 (plaatsvervangend).
A. J. Hendriks, Veur.
A. Klapwijk, Berkel.
À. L. v. d. Linde, Oostvoorne.
M. Prins, Honselersdijk.
H. Remme, Delft.
N. v. Velden, Maasdijk.
C. v. Vliet, Leiden.
Algemeen Overzicht :
Evenals vorige jaren werd door onze vereeniging een afdeeling „Onderzoek" en een afdeeling „Verkoop" geëxploiteerd ten behoeve van de
leden.
De eerstgenoemde omvat de afd. Plantenziektenbestrijding en Grondonderzoek met tuin en laboratorium en is gevestigd aan den Zuidweg,
terwijl de Verkoopafd. van Bestrijdingsmiddelen en geselecteerde tuinbouwzaden gehuisvest is aan den 's-Gravenzandscheweg.
Het is een verheugend feit te kunnen vaststellen, dat beide afdeelingen weer in 't achter ons liggend jaar met groot succes hebben gewerkt
in het belang van onze leden-kweekers. En het schenkt ons voldoening,
aan de hand van de hiervoor afgedrukte ledentabel, de belangstelling
en steun te zien toenemen.
Z o o zagen wij de veilingvereeniging „Naaldwijk" aan het begin van
1939 zich collectief aansluiten en besloot de veilingvereeniging „Monster"
in December 1939 eveneens collectief lid te worden.
Bij het ter perse gaan van het verslag bereikte ons nog de verheugende mededeeling van de Veilingvereeniging Veur te Leidschendam,
dat men besloten had collectief toe te treden als lid van den Proeftuin.
Alle kringveilingen zijn nu collectief aangesloten. Van de 12 Westlandsche zijn er 7 toegetreden. De overige 5 hebben 726 leden, waarvan er
327 tevens lid zijn van den Proeftuin. 399 tuinders van de 5060 staan
dus nog buiten 't verband.
Wij zijn hiervoor de resp. besturen dankbaar en dit is voor ons een

aansporing te meer om op den ingeslagen weg te blijven voortgaan en
van onze instelling te maken een instituât dat blijvend en in stijgende
mate haar vruchten zal afv/erpen voor onze tuinbouw.
Meer dan in de goede jaren heeft men juiste voorlichting noodig. Men
moet de kwaliteit van de producten tot een maximum opvoeren teneinde
de beste prijzen aan de veiling te kunnen behalen. Men moet trachten
zijn bedrijf nog meer te intensiveeren. Nieuwe cultures moeten worden
gezocht, economisch bemest, zoo goed en voordeelig mogelijk ziekten en
plagen bestreden enz. Kortom de wetenschap en practijk moeten meer
dan weleer hand in hand gaan.
De tijd is voor kweekers moeilijker dan ooit te voren en wat zal
de toekomst ons brengen? Maar bij de pakken neerzitten, dat nooit! De
toekomst blijft aan ons en moge de dag niet meer veraf zijn, dat wij,
dank zij ons taai volharden, zegevierend uit het crisismoeras te voorschijn treden.
Mochten wij in het voorjaar den Heer P. Bregman te Pijnacker als
nieuw bestuurslid begroeten, in den loop van 1939 zagen wij ons daarentegen een van onze beste bestuursleden ontvallen in den Heer Joh.
v. d. Eyk te Rotterdam.
De Heer v. d. Eyk volgde den Heer Overvoorde op na diens bedanken en wij hebben hem in die jaren leeren kennen als een bezadigd
doch voortvarend man. Hij stond steeds voor de belangen van den
Proeftuin op de bres en was een trouw bezoeker van onze bestuursvergaderingen. De vereeniging heeft veel aan hem te danken, want hij had
een scherp en zakelijk oordeel waarmede hij op de vergaderingen de
belangrijke punten niet weinig beïnvloedde.
Helaas, Directeur, Voorzitter en Secretaris brachten hem dit jaar ten
grave. Hij zal echter nog lang in onze gedachten blijven voortleven. Hij
ruste in vrede.
Afdeeling Onderzoek.
Zooals in het algemeen overzicht reeds gememoreerd, is deze afdeeling nog steeds gevestigd in het oude Proeftuingebouw aan den Zuidweg,
waarvan U de afbeelding op het omslag van dit verslag reeds zult hebben gezien. Dit gebouw is sinds jaren al te klein voor de huisvesting
van laboratorium en kantoor, doch noodgedwongen moesten we ons hiermede wel behelpen.
Gelukkig echter is de redding nabij, want zoo kon het moeilijk langer. Raadpleeg slechts onze laatste jaarverslagen, die telkens gewagen
van den onhoudbaren toestand. Dank zij den grooten financieelen steun,
welke wij mochten ontvangen van de regeering, zal het ons mogelijk
ziin in den loop van het jaar 1940 een nieuw gebouw te betrekken.
Met vreugde gewaqen we van de Mededeeling van den DirecteurGeneraal van den Landbouw bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van Bond Westland op 25 April. Hij kon aan dit intensieve tuinbouwgebied een nieuw practijklaboratorium toezeggen.
Grooten dank zijn wij derhalve verschuldigd aan onze Overheid voor
deze gulle medewerking, waaruit wij bovendien zien de belangstelling en
goedkeuring van de hoogste instanties in den lande voor ons werk. Laat
dit daarom een alleszeggend voorbeeld zijn voor de kweekers in het
Zuid-Hollandsch Glasdistrict, welke meenen zich nog steeds afzijdig te
moeten houden en het nut van een dergelijke instelling maar niet kunnen
inzien.
'
Werden ons in 1936 door de Regeering reeds toezeggingen gedaan.
1939 gaf den doorslag en konden wij de aanbesteding houden. Zelfs
met het grondwerk kon een aanvang worden gemaakt. Jammer dat de
vorst het werk zoo lang heeft stil gelegd.
Het wordt, naar de teekening, een groot fraai gebouw, met breed
front en flinke diepte en zal naast het oude gebouw verrijzen.. Bovenal

is doelmatigheid hier het meeste betracht. Het zal geheel centraal verwarmd worden. De geheele dienst zal in het nieuwe gebouw worden
ondergebracht, zoodat het oude gebouw vrij komt voor de practijkschool,
welke thans op den schuurzolder zijn toevlucht heeft genomen.
Het is aardig even aan te halen, dat de bouw van ons nieuwe laboratorium juist zal worden voltooid, in het jaar, waarin de Proeftuin
haar 40-jarig bestaan zal herdenken, n.1. op 14 Augustus 1940.
Intusschen is men in den tuin begonnen met den bouw van een nieuwe
verwarmingsinstallatie, waarover in ons vorig jaarverslag reeds sprake
was tot het verwarmen van de blokkas, welke is bestemd voor de teelt
van stookkomkommers; o.a. proeven met staalmest, ziektenbestrijding etc.
en ten deele gebruikt zal worden voor uitheemsche cultures.
Het bezoek van leden-kweekers gedurende den loop der proeven was
overweldigend groot en wij willen thans niet nalaten ook LI een hartelijk welkom toe te roepen en U eveneens uit te noodigen het voorbeeld
Uwer collega's te volgen om van tijd tot tijd U eens op de hoogte te
komen stellen. Het hoort feitelijk bij U w beroep en U kunt er gerust
per jaar enkele uren voor reserveeren.
Evenals voorheen selecteerden wij weer enkele fijne zaden voor onze
leden, waarvan wij met name noemen onze nieuwe variëteit „Ailsa-Poot",
een kruising van „Ailsa Craig" en „Potentata", een soort waarop door
de tomatenkweekers werd gewacht en waarmede men niet mag vergeten
dit jaar een proefje te nemen. Het aantal adviezen, dat door ons op
allerlei gebied gegeven werd, geeft een sterke stijging te zien. Konden
wij in 1938 met eenigen trots melding maken van het feit ruim 3500
grondmonsters te hebben onderzocht, dit jaar haalden we bijna de 5000,
een getal dat voor zichzelf spreekt.
Deze stijging moet echter ten deele worden toegeschreven aan de
distributie van kunstmeststoffen.
De volgende assistenten van den rijkstuinbouwconsulent zijn thans in
dienst:
D. Barendregt (hoofd), voor Naaldwijk.
Sj. Vriend (hoofd), voor Delft en Pijnacker.
A. Kegel (hoofd), voor Rotterdam en Berkel.
H. Flinterman, voor Loosduinen, Poeldijk en Honselersdijk.
L. J. v. Velzen, voor Wateringen en omgeving.
C. v. Uffelen, voor Leiden en omgeving.
L. v. Staalduinen, voor Monster en 's-Gravenzande.
J. Nonkes, voor Maasland en Westerlee.
Voorwaar een flinke staf waarvan wij de beste verwachtingen koesteren.
De adjunct-consulent Ir. H. Rietberg heeft ons in 1939 verlaten. Wij
zijn hem dankbaar voor het vele goede werk, dat hij in den betrekkelijk
korten tijd, dat hij bij ons in dienst was, heeft verricht. Ir. J. J. Astrego
is benoemd als adjunct-consulent.
Het personeel op het laboratorium is met enkele krachten uitgebreid,
terwijl Ir. IJ. van Koot is aangewezen voor 't Fusarium-onderzoek.
Het werk van ons personeel in al zijn geledingen kan onze goedkeuring wegdragen en hiervoor betuigen wij het onzen dank.
Ook in 1939 werden weer onze bekende waarschuwingen uitgegeven
t.W. :
nr. 21. „Pot- en kweekgrond".
nr. 22. „Hoe moeten wij nu mesten".
nr. 23. „Het stoomen van den grond".
De tot een boekje gebundelde waarschuwingen, uitgegeven in het voorjaar 1939, had veel succes en werd telkens nabesteld. Voor belanghebbenden nog verkrijgbaar à ƒ 0,25 per stuk. Hierin vindt U een schat

van gegevens, geheel aan de practijk getoetst, dus een alleszins practische handleiding voor eiken kweeker.
Het gietwater onderzoek in het Zuid-Hollandsch Glasdistrict werd ook
afgeloopen zomer voortgezet en geeft geen reden tot nadere toelichting.
De uitslag van het keukenzoutgehalte werd gepubliceerd in de couranten,
en was steeds beneden het maximum-gehalte. Voor Berkel vond het
onderzoek ook weer plaats en hierbij was reeds een flinke verbetering
te bespeuren.
De A.S.F, fabrieken kwamen ons in 1939 weer tegemoet in de kosten
der kunstmestproeven in den vorm van een cheque van ƒ 2.000,~-,
waarvoor wij de Directie zeer erkentelijk zijn.
De Provinciale subsidie, welke door ons als vordering in de Balans
werd opgenomen over 1937 en 1938, liet in 1939 weer op zich wachten,
hetgeen wel een teleurstelling beteekende, temeer nu het Rijk ons op
zulk een ondubbelzinnige wijze steunde.
Mochten wij ons verleden jaar in een stijgende belangstelling verheugen voor onze practijkschool, dit najaar bleef het aantal leerlingen
aanmerkelijk lager, ofschoon wij niet te klagen hebben. De oorzaak ligt
voor de hand, daar de mobilisatie van ons leger veel tuinderszoons heeft
weggehaald. Niettemin hebben wij een klas met 25 leerlingen, tegen 41
in twee klassen in 1938/1939, waarvan er 39 slaagden. Voorwaar een
mooi succes.
De lessen aan deze school worden als volgt verzorgd:
Ir. J. M. Riemens, Scheikunde en Bemesting.
Ir. C. Koeman, Bloementeelt.
Ir. K. Inia, Bloembollenteelt.
Ir. J. ]. Astrego, Plantkunde en ziektebestrijding.
D . Barendregt, Groenten- en Fruitteelt.
Ten slotte vindt U hierna de rekening van verlies en winst en de
balans per 31 December 1939 en begrooting voor 1940 opgenomen:
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Verkoopafdeeling.
Deze afdeeling van onze vereeniging werd 10 jaar geleden uit noodzaak geboren. Sinsdien zijn wij steeds prijsregelend opgetreden en hebben de kwaliteit van de bestrijdingsmiddelen zoo hoog mogelijk opgevoerd. Nu behoeft de kweeker niet meer bang te zijn veel te hooge
prijzen te betalen voor de hem soms absoluut onbekende en vreemde
artikelen of bestrijdingsmiddelen.
N u behoeft de kweeker ook niet meer bevreesd te zijn omtrent de
kwaliteit of het gehalte van de bestrijdingsmiddelen. Hij kan zich dus
voortaan geheel verlaten op zijn eigen vereeniging, die hem het beste
van het beste zal leveren tegen een redelijken prijs. Voor prijsopdrijving
onder de huidige omstandigheden behoeft hij evenmin bang te zijn.
Voorwaar dus een alleszins lofwaardig streven van deze afdeeling.
Dat het voortreffelijk werk van deze afdeeling gewaardeerd wordt
blijkt ons uit de jaarlijksche stijging van het omzetcijfer, hetgeen jaar
na jaar hooger wordt. En dit geeft den burger moed om op den ingeslagen weg voort te gaan en te blijven werken voor het heil van onze
leden-kweekers.
D e tijden zijn voor de verkoop-afdeeling thans echter moeilijker dan
ooit tevoren en het zal te bezien staan of wij in 1940 in elke behoefte
zullen kunnen blijven voorzien, want vele producten komen van buiten
onze grenzen.
Geeft dit onder normale omstandigheden reeds veel zorgen, onder de
huidige omstandigheden geeft het soms onoverkomenlijke moeilijkheden. In
het land van herkomst zijn de prijzen reeds aanmerkelijk hooger, evenals de transportkosten en last not least geven de premies voor verzekering tegen oorlogsrisico den doorslag.
Noemen wij nog niet de formaliteiten en de garanties, welke bovendien moeten worden verstrekt.
Maar we zullen geen moeite te groot vinden of ongedaan laten om
de, voor onzen tuinbouw onontbeerlijke middelen, te bekomen.
Ons devies is steeds geweest „de klant is koning" en wij zullen alle
moeilijkheden ten spijt die leuze blijven handhaven. De „service" welke
onze leden van de afdeeling gewend zijn, zal ook in 1940 blijven bestaan. Regelmatig zullen onze vertegenwoordigers U bezoeken en de
leveranties zullen weer met dezelfde accuratesse en promptheid worden
uitgevoerd.
Wij zullen er voor waken dat niet de een alles krijgt en de ander
niets. Wij roepen hiertoe vooral ook de medewerking in van onze leden,
dat zij toch niet meer bestellen dan zij absoluut noodig hebben.
Ontvangt U e.v. niet regelmatig bezoek, schrijf even een briefkaartje
en het euvel is verholpen.
Voor een opsomming van de door ons gevoerde artikelen mogen wij
U verwijzen naar onze geïllustreerde prijscourant „voorjaar 1940" welke
wij U op aanvrage gaarne gratis toezenden.
Wij willen niet eindigen alvorens als gebruikelijk aan ons personeel
een dankwoord te uiten voor de groote toewijding en plichtsbetrachting,
waarmede zij dit jaar weer haar taak heeft vervuld.
Tenslotte vindt U hierin nog opgenomen de Verlies- en Winstrekening
en de Balans per 31 December 1939, benevens de begrooting voor 1940.
J. MIDDELBURG,

Secr.-Penningmeester.
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J. C. B R E E M A N
Geestweg 34.
N a a l d w i j k , 2 Maart 1940.
Mijne Heeren,
Hierbij heb ik de eer U te berichten, dat de financieele administratie's
van Uwe vereeniging Proeftuin Z.-H. Glasdistrict te Naaldwijk over
het jaar 1939 werden gecontroleerd.
Betreffende deze controle kan ik U mededeelen dat regelmatig elke
week kas en boeken werden onderzocht en mij daarbij is gebleken, dat
de boekhoudingen met de noodige zorg en accuratesse worden gevoerd.
De kasopnamen werden elk kwartaal op onregelmatige tijdstippen door
mij verricht, zonder dat de betreffende personen hiervan te voren kennis
droegen.
Alle kasbescheiden, zoowel van de ontvangsten als van de uitgaven,
werden met de kasboeken vergeleken en geparafeerd.
De geboekte rekeningen waren voorzien van de goedkeuring van den
Directeur, respectievelijk van den Secretaris-Penningmeester.
De saldo's van de kasboeken, den Postcheque- en girodienst en de
Coöperatieve Boerenleenbank „De Voorschotbank" te Naaldwijk per 31
December 1939 werden in overeenstemming bevonden met de volledig
gecontroleerde en getelde kasboeken en de afrekeningen door genoemde
instellingen afgegeven.
Met de waardeering van de in de Balans opgenomen voorraden kan
ik mij geheel vereenigen.
De hoeveelheden kwamen overeen met de regelmatig aangehouden
voorradenstaten, terwijl de goederen omgerekend waren tegen de inkoopsprijzen, welke lager waren dan de prijzen waarvoor deze werden
verkocht.
De jaarrekeningen over 1939 die ten bewijze dat ik mij met de cijfers
hiervan kan vereenigen, voor „nagezien en accoord" werden onderteekend, geven de volgende eindbedragen te zien.
Afdeeling
Onderzoek.
De Balans sluit met een bedrag van ƒ 72.231,59 waarvan de rekeningen kapitaal en reserve respectievelijk voorkomen met ƒ 11.571,39 en
/ 4200,19.
De Verlies- en Winstrekening geeft een totaalcijfer te zien groot
ƒ 34.804,51, zonder saldo.
Onder de opgenomen verliezen is begrepen een bedrag aan afschrijvingen op de bezittingen ƒ 8.274,98, waarvan gewone afschrijvingen
ƒ 1.529,24 en extra afschrijvingen ƒ 6.745,74.
Afdeeling
Verkoop.
De Balans sluit met een bedrag van ƒ 32.165,88 waarvan de rekeningen kapitaal en reserve respectievelijk voorkomen met ƒ 12.872,53 en
ƒ 8.752,56.
De Verlies- en Winstrekening geeft een totaalcijfer te zien van
ƒ 18.353,53, met een winstsaldo groot ƒ 2249,89 welk bedrag is overgebracht naar de Reserve.
Onder de opgenomen verliezen is begrepen een bedrag aan gewone
afschrijvingen op de bezittingen van ƒ 1.195,20.
Mijn bevindingen samenvattende, kan ik U w Bestuur adviseeren de
aangeboden rekeningen over het jaar 1939 goed te keuren.
Inmiddels teeken ik
Hoogachtend,
JOH. B R E E M A N .
Aan het Bestuur van den Proeftuin
Zuid-Hollandsch Glasdistrict,
Naaldwijk.
's-Gravenzandscheweg 23.
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GRONDONDERZOEK.
D e afdeeling grondonderzoek heeft het gedurende het afgeloopen jaar
weer buitengewoon druk gehad, vooral gedurende het laatste kwartaal.
Gewoonlijk bedraagt het aantal grondmonsters dat na 1 September binnenkomt meer dan de helft van het totaal van het jaar.
Het mag verheugend genoemd worden, dat het aantal monsters ieder
jaar stijgt, daar het bewijst, dat steeds meer leden inzien, dat een rationeele bemesting slechts mogelijk is, nadat het chemisch onderzoek een
indruk verschaft heeft over de voedselbehoefte van den grond. Dit: is
ons een aansporing te meer, dit werk met de meeste energie voort te
zetten, onze methoden steeds meer te verbeteren, en ons onderzoek uit
te breiden.
E r zijn in 1939 meer dan 4900 monsters voor de praktijk onderzocht,
dat is 1400 meer dan het vorige jaar. V a n deze 4900 monsters werden
bijna 3000, of 60 %, na 1 September ontvangen. Dat het toch gelukt
is, om in vele gevallen de inzenders niet langer dan drie weken te laten
wachten op de analyse-resultaten, moge bewijzen, hoe hard er gewerkt is.
Mochten we dit jaar op een behoorlijke stijging rekenen, niemand kon
vermoeden, dat deze zoo groot zou worden. Toen echter na het uitbreken van den oorlog, de kunstmest gedistribueerd moest worden, hoopten vele leden, die meenden te weinig te hebben gekregen, dit met de
resultaten van het grondonderzoek te kunnen aantoonen. Een extra stijging van 500 monsters was hiervan het gevolg. Toch is ook de normale stijging van 900 monsters nog grooter dan ooit te voren.
Bovendien is er gedurende het afgeloopen jaar, na uitgebreid experimenteeren, begonnen met de kalibepaling van praktijkmonsters, met behulp van de, ons door de A.S.F, beschikbaar gestelde, spectrograaf.
Door gebrek aan een voor dit toestel geschikte ruimte kunnen nog lang
niet alle monsters, welke thans binnenkomen, op kali worden onderzocht.
Gelukkig zal het nieuwe laboratorium ook hierin verandering brengen.
Het aantal laboranten is thans gestegen tot zes, waarvan er twee
enkel aan de kalibepaling werken.
In 1939 werden ruim 800 praktijkmonsters op kaligehalte onderzocht.
Het totaal aantal ten behoeve der praktijk uitgevoerd bepalingen in dit
jaar bedroeg 44500, d.i. 16500 meer dan het vorige jaar.
Hier volgt het staatje:
Aantal onderzochte
Aantal
Jaar
grondmonsters
bepalingen
1932
165
660
1933
450
2250
1934
1300
7800
1935
1800
10800
1936
2600
15600
1937
2900
23200
1938
3500
28000
1939
4900
44500
Ondanks de zeer bekrompen ruimte, waarin alles uitgevoerd moest
worden, zien we dus een stijging van het aantal bepalingen, die meer
dan driemaal zoo groot was dan ooit te voren.
Wanneer het nieuwe laboratorium eenmaal in gebruik genomen zal
worden, zal dat aan de nauwkeurigheid en de uitgebreidheid van ons
onderzoek nog weer ten goede komen.
Hoe meer wij van den grond weten, hoe beter ons bemestingsadvies
kan zijn. Daarom willen wij hier onze leden nog weer eens vragen ons
te helpen, de op het laboratorium gevonden waarden aan de praktijk te
toetsen.
Wanneer U een scherpschutter een geweer in de hand geeft, waar-

12

van hem de eigenaardigheden niet bekend zijn, en U laat hem hiermee
op een ver verwijderde schijf schieten, zoodat hij niet kan zien, waar
zijn kogels de schijf geraakt hebben, dan zal deze man, ook al is hij
de beste schutter van de wereld niet: dan bij toeval de roos kunnen
raken. Wanneer er echter iemand is, die bij de schijf staat en aanwijst,
hoe ver er bij de eerste schoten is gemist, leert de schutter de afwijkingen van zijn wapen kennen, en hiermede rekening houdend, kan hij in
het vervolg beter raak schieten.
Evenals ieder geweer, heeft ook iedere grond zijn eigenaardigheden.
E n wanneer de tuinders ons niet vertellen hoe de resultaten van ons
advies zijn geweest, kunnen wij de nauwkeurigheid van die adviezen
niet opvoeren, zelfs al werden deze gegeven door de grootste geleerden op dit gebied.
Wij willen zoo veel mogelijk van onze adviezen leeren, om U daarna
later zooveel te beter te kunnen helpen. Daarom vragen wij aan alle
inzenders van grondmonsters, ons zoo nauwkeurig mogelijk te willen
aanwijzen, hoe we „geschoten" hebben.
Het is daarom noodig, dat we regelmatig van jaar tot jaar, grondmonsters ontvangen van hetzelfde perceel, liefst op dezelfde plaats genomen (onder hetzelfde raam; uit hetzelfde pootje, e.d.), verder, dat
men ons opgeeft, onder welk volgnummer deze zelfde grond de vorige
keer is onderzocht, of het vorige bemestingsadvies is opgevolgd en hoe
hiervan roen de resultaten waren.
Wij hebben evenveel behoefte aan deze aanwijzingen van U, als U
aan onze bemestingsadviezen.
Tenslotte willen wij nog melding maken van ons plan, om praktijkgronden, waarop extra goede gewassen zijn gegroeid, chemisch te onderzoeken om hierdoor te trachten een beter inzicht in de voedselbehoefte
der verschillende planten op de verschillende grondtypen te verkrijgen.
Reeds in het algeloopen jaar waren we met deze analyse's begonnen,
maar door de buitengewone drukte der laatste maanden hebben we dit
werk moeten onderbreken.
Z o o gauw de werkzaamheden zulks weer toelaten, gaan we hiermede
verder.

ONDERZOEKNAARHETZOUTGEHALTEINHET
BOEZEMWATER.
Zooals gewoonlijk werd ook dit jaar weer een onderzoek ingesteld
naar het keukenzoutgehalte van het boezemwater.
Westland en Omstreken.
Het boezemwater was op bijna alle plaatsen bevredigend, behalve bij
enkele plaatsen in Maasland en aan de Weverskade, waar het gemiddelde keukenzout-gehalte te hoog was, vooral in de buurt van een Gasbron of Nortonpomp.
Verschillende monsters door tuinders zelf gebracht waren meestal veel
te zout. In het jaarverslag van 1937 gaven we reeds aan, dat het keukenzoutgehalte van gietwater maximaal 1 gram keukenzout per liter
mag bevatten. Om den grond uit te spoelen mag het water hoogstens
een halve gram per liter bevatten, en is een gehalte van 0,3 gram per
liter nog veel beter.
De resultaten van de laatste monsters leverden echter getallen van
2,75; 2,90; 3,69 en één zelfs 5,54 gr. zout per liter. Indien met dergelijke
zoutwater gegoten wordt, zou dit voor de planten heel nadeelig zijn
en is het daarom voor den tuinder van groot belang te weten, hoe hoog
het zout-percentage van zijn gietwater is.
Berkel en Omstreken.
Zooals we reeds in het vorig jaarverslag mededeelden, zouden de
wellen die oorzaak waren van de hooge concentratie bij Berkel en Om-
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streken, gedicht worden. Dit is gebeurd en bleek afdoende te zijn. Van de
49 onderzochte monsters waren er slechts 2 bij met meer dan 1 gram
keukenzout per liter.
Vorig jaar vonden we getallen van 2,26; 1,94; 1,96; 1,77 en 1,46
gram keukenzout per liter. Dit jaar waren deze getallen op dezelfde
plaats 0,70; 0,60; 0,57; en 0,85 gr. per liter.
Z o o zien we dus, dat de bemoeiingen van den Proeftuin Z.-H. Glasdistrict niet tevergeefs zijn geweest.
Zuid-Hollandsche Eilanden.
Dit jaar werden uit dit gebied geen monsters ontvangen.
HOEVEEL W A T E R VERDAMPT E E N KOMKOMMERPLANT ?
Nadat in 1937 proeven werden genomen met een tomatenplant en in
1938 met een slakrop, werd dit jaar een onderzoek ingesteld naar de
hoeveelheid water, die een komkommerplant verdampt.
Een groote nulpot met grond werd in een bus geplaatst, waarna de
bus met een deksel gesloten werd. Midden in het deksel was een gaatje,
waardoor de plant buiten de bus kwam. Plant en deksel werden sluitend
gemaakt door middel van watten. Op deze manier werd verkregen, dat
geen water uit de pot verdampt en het dagelijksch gewichtsverlies geheel ontstaat door verdamping van de bovengrondsche deelen van de
plant.
Op 25 April werd een komkommerplant in de pot gepoot en het
geheel op een weegschaal geplaatst. lederen dag werd er gegoten en
zoowel vóór als na het gieten werd de plant en pot en bus gewogen,
zoodat iederen dag de gewichtsafname bekend werd. Natuurlijk geeft
het gewichtsverlies niet de geheele verdamping aan, daar immers de
plant groeit, doch deze fout is per dag relatief zeer klein en kan aan
het eind van de proef in rekening gebracht worden. Gedurende de groei
werd er regelmatig bijgemest, gesnoeid en geoogst. Het resultaat van de
wegingen per decade (10 dagen) vinden we in de volgende tabel.
T..

, .
1ïidvak

9 Mei—20 Mei
20 Mei—30 Mei
30 Mei— 9 Juni
9 Juni—19 Juni
19 Juni—29 Juni
29 Juni— 9 Juli
9 Juli-19 Juli
19 Juli—29 Juli
29 Juli— 8 Aug.
8 Aug.—18 Aug.
18 Aug.—21 Aug.
Totaal:

Totale verdam. .
ping m grammen

1920
5190
6250
5780
4900
5930
5350
4950
4490
5660
2400
52820

Verdamping per dag
in grammen
T e m p

174,5
519
625
578
490
593
535
495
449
566
800

27,4
30,1
30,4
26,6
26,5
26,6
25,5
21,8
22,7
28,8
30

ReL

Vocht

79
79
79
76
78
77
77
78
74
73
65

De gemiddelde verdamping loopt dus van 174,5 tot 593 gram. O p
sommige dagen was de verdamping nog minder, bijv. cp 16 Mei bedroeg
ze 20 gram en op 15 Mei 60 gram. Boven het maximum kwam de
verdamping op 18, 19 en 20 Augustus met een hoeveelheid van 800
gram per dag. 15 Mei en 16 Mei waren regendagen en daarom is de
verdamping veel geringer. Het maximum van 18, 19 en 20 Augustus
viel juist op dagen met een krachtige Noord-Oostenwind en een zeer
hooge temperatuur. Alleen op deze dagen in Augustus kwam een dergelijke Noord-Oostenwind voor. De luchtvochtigheid van de kas is van
grooten invloed op de verdamping. Hoe lager de luchtvochtigheid, hoe
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grooter de verdamping. Op warme dagen, wanneer de lucht in de kas
erg droog is, is het daarom noodzakelijk door broezen de lucht vochtiger te maken.
De plant had opgeleverd 12 komkommers met een totaal gewicht van
4,55 K.G.
1 stek
0,15 „
snoeisel
0,562 „
de plant
4,89 „
Totaal

10,152 K.G.

Dit bedrag moet dus nog erbij gevoegd worden, zoodat de totale verdamping bedraagt 62,972 K.G.
Een plant, die niet eens een hooge opbrengst heeft gegeven, verdampt
dus al bijna 63 liter water met de bovengrondsche deelen. O m 1 K.G.
levend gewicht te produceeren moet dus 6 Liter water verdampt worden.
Hier komen in normale cultuuromstandigheden nog bij de hoeveelheid
water, die door den grond verdampt wordt. In een komkommerkas met
20#planten wordt dus minstens in den loop van de teelt door de bovengrondsche deelen:
200 X 63 Liter is 12600 liter water verdampt.
BEMESTINGSPROEF OP DRUIVEN.
A. Verschillende verhoudingen tusschen stikstof ( N ) , fosforzuur (P)
en Kali (K).
Deze proef in 't voorjaar 1937 opgezet, werd ook dit jaar weer voortgezet (zie van de opzet jaarverslag 1937 en 1938).
In Januari 1939 werden de boompjes gesnoeid en 't snoeihout gewogen.
Ook nu weer bleek evenals 't vorig jaar, dat 't gewicht van 't snoeihout
bij 2 N meer was dan bij 1 N, nu echter 2 X zooveel. Ook nu was er
tusschen 2 N en 4 N practisch geen verschil. Tusschen 1, 2 en 4 P
was ook bijna geen verschil, terwijl de 1 K en 2 K ongeveer gelijk waren,
maar 4 K iets minder snoeihout gaf.
De invloed van de stikstof van 1 N naar 2 N is dus duidelijk merkbaar.
In Januari werden weer van alle groepen grondmonsters genomen. W e
zien hieruit, dat de p H een weinig gedaald is en de droogrest een weinig
gestegen. W a t het stikstofgehalte betreft vinden we bij de 0 N en 1 N
groepen getallen van 1,5 of lager tot een minimum van 0,4.
Alle toegevoegde stilstof is dus werkelijk opgenomen.
Bij 2 N is het N getal 2,5 of lager tot een minimum van 1,6. Verreweg
de meeste N is opgenomen. Bij 4 N is echter een belangrijke hoeveelheid
achtergebleven, het N-getal is aldaar 10—-2,8.
Het P-gehalte is voor de 0 P, 1 P en 2 P iets hooger dan bij de
N groepen, het loopt van 0,5—2,9, dus practisch is ook hier alle P verbruikt, bij 4 P treffen we getallen aan tusschen 5,3 en 18,4. Een groot
gedeelte van de P is dus achtergebleven.
Daar we in 't voorjaar nog geen kalibepaling hadden, kunnen we van
het kaligebruik niets vermelden. O p 10 Januari werden de boomen bespoten met 8 % Californische pap. 16 Februari werd met dezelfde heeveelheden gemest als in 1938, n.1. 1 N, 1 P, 1 K, resp. 9,1 gr. N, P of K;
2 N, 2 P, 2 K, 18,2 gr. N, P of K en de groepen 4 N, 4 P, 4 K, ieder
36,4 gr. N, P of K per put. O p 16 Maart werd bijgemest met 3 /s van de
hoeveelheid van 16 Februari. O p 12 Mei, 26 Mei, 10 Juni, 24 Juni en
18 Juli werd iedere keer bijgemest met V B van de hoeveelheid van 16 Febr.
Helaas heeft ook bij deze proef de vorst groote schade aangericht.
Een overzicht van deze schade volgt :
O p 17 en 24 Mei werd zij opgenomen.
Ieder boompje werd een cijfer gegeven.
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Cijfer 0. Geen vorstschade.
1. Hier en daar bruine verdorde randen aan de bladeren.
„ 2. Zeer veel bladeren met verdorde randen.
3. Vele knoppen niet uitgeloopen, kleine bladeren.
4. De boom ten deele dood, ernstige vorstschade.
,, 5. De plant geheel dood.
Nemen we het gemiddelde van de verschillende groepen, dan komen we
tot het volgende resultaat.
0 N groepen gemiddelde vorstschade 1
I N
„
„
„
0
2N
„
„
V/2
4N
„
„
22/3
De 4 N groep is dus het meest beschadigd, 0 N en 1 N vrijwel niet.
Schakelen we nu van iedere rij de putten, die in 't warenhuis op 't
Noorden hebben gestaan, uit, dan waren de cijfers voor dezelfde groepen :
0 N groepen gemiddelde vorstschade 0
1N
„
„
„
0
2N
„
„
y2
4N
„
„
234W e l k e cijfers we ook bezien, steeds zien we, dat de series met 4 N
de meeste kans van vorstschade hebben gehad. Eenige tellingen en wegingen gedurende de groeiperiode in 1939 :
Aantal dubbele knoppen :
Bij 2 N was dit aantal 50 % hooger dan 1 N, bij 4 N 2 H X zooveel
als 1 N , dus bij 4 N het hoogst. In 1938 zagen we het maximum liggen
bij 2 N, terwijl dit in 1939 bij 4 N lag.
Bij het gewicht van het snoeihout zagen we hetzelfde. Het maximum
had zich ook hier van 2 N naar 4 N verplaatst. Hieruit zou af te leiden
zijn, dat in 1939 de plant meer stikstof gebruiken kan dan in 1938. Dit
kan wel verband houden met de toenemende ouderdom van de plant.
Aantal trossens
Het totaal aantal trossen was bij 4 N het hoogst en de verschillen
tusschen 1 N en 2 N, en tusschen 2 N en 4 N zijn ongeveer gelijk. Ook
hier heeft het maximum wat vorig jaar bij 2 N lag, zich verplaatst naar
4 N.
Bij de K groepen lag het maximum bij 1 K, terwijl 2 K en 4 K een
sterke daling lieten zien. Bij de P groepen was het verloop onregelmatiger. Men kreeg echter den indruk, dat ook daar het maximum bij
1 P lag.
Aantal scheuten met meer dan één tros.
Bij de telling bleek, dat het maximum voor de N groepen lag bij 4 N,
terwijl 1 N en 2 N niet veel verschilden. De P groepen gaven ook hier
een onregelmatig verloop, maar ook hier mag men het maximum wel
bij 1 P rekenen. De K groepen vormden het maximum bij 1 K en lieten
2 K en 4 K een sterke daiing zien.
De Brix getallen werden dit jaar alleen genomen op 23 Aug. van enkele
groepen en waren de onderlinge verschillen gelijk aan die van 't vorig
jaar. De hoeveelheden vrij zuur gaven dit jaar geen bepaalde lijn te
zien. Uit het quotient blijkt wel weer, dat groep 4—2—4, met daarnaast
groep 2—4.—4 en 4—2—2 het zoetst waren.
Opbrengst.
Uit de opbrengstcijfers durven we van 't jaar geen conclusie te trekken, bepaalde lijnen zijn er niet te zien en dit is door de groote vorstschade en inmiddels hier en daar opgetreden „lam" niet te verwonderen.
W e l is zeker, dat zoowel N als P en K noodig zijn, O N gaf heelemaal geen opbrengst en O P en O K bleven ver achter bij andere P en
K groepen.
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P r o e f B.
Vergelijking van verschillende meststofen.
Deze proef werd precies op dezelfde manier voortgezet als vorig
jaar (zie jaarverslag 1938). Van alle groepen werden in Jan. weer
grondmonsters genomen. Bezien we de analyses, dan zien we, dat de
droogrest stijgt, terwijl de andere cijfers practisch constant gebleven
zijn. Van alle meststoffen gaf een grootere hoeveelheid toegediende
mest, ook een grootere droogrest in den grond. Ook in deze proef had
de vorst groote schade aangericht. Dit jaar werden verschillende metingen verricht, o.a.: Gewicht snoeihout, aantal dubbele knoppen, aantal
scheuten, aantal scheuten met meer dan één tros, totaal aantal trossen,
totaal gewicht, gem. gewicht tros, Brix getal enz.
Bezien we deze getallen, dan zien we weinig verschil in de verschillende groepen. Alleen zien we, dat de groepen 2 G en 2 E het zoetst
en de groep 1 N het zuurst was. V a n het gemiddeld trosgewicht is
groep 2 G het hoogst.
P r o e f C.
Aan de verschillende perceelen worden oploopende hoeveelheden
magnesiumsulfaat toegediend.
In Jan. werden weer grondmonsters genomen. De analyses van 't
grondonderzoek gaven een toename van de droogrest bij oploopende
hoeveelheden Mg en wel van 0,195—0,24.
Verder was er niets bijzonders van te vermelden. De bemesting was
dit jaar 100 gr. 12—10—18 met resp. 5,4, 10,8, 16,2, 21,6, 27 en 54 gr.
magnesiumsulfaat. Het snoeihout: verliep van 1,81—2,09 kg.
De verschillen zijn te gering om hier conclusies uit te trekken. Eenige
tellingen en wegingen gedurende de groeiperiode in 1939. Het aantal
dubbele knoppen bij 4 Mg het hoogst. Aantal scheuten met één tros bij
1 Mg en 4 Mg het hoogst Aantal scheuten met 2 trossen bij 4 Mg
het hoogst. Totaal aantal trossen bij 4 Mg het hoogst. Gemiddeld trosgewicht bij 2 Mg het hoogst. Brixgetal op 5 Sept. bij 4 Mg het beste.
Kleinste hoeveelheid zuur bij 5 Mg. Hoogste quotient bij 5 Mg.
Hieruit valt af te leiden, dat 5 Mg groep, de zoetste druiven leverde.
4 Mg maakt geen slechten indruk.
Ook hier zijn door de vorstschade geen scherpe conclusies te trekken.
BEMESTINGSPROEF OP SLA IN B E T O N N E N P U T T E N .
In het jaarverslag 1938, kwamen we tot de volgende conclusies:
Ie. Om in sla een maximum aan gewicht en een minimum aan rand
te verkrijgen moet men ongeveer 300 gram stikstof per RR toevoegen.
Een grootere hoeveelheid is niet gewenscht, daar dit de randvorming
bevordert.
2e. D e meest geschikte hoeveelheid fosforzuur en kali kwam nog niet
vast te staan, vooral van kali niet.
Dit jaar namen we daarom Ie een proef met steeds dezelfde hoeveelheid stikstof en verschillende hoeveelheden fosforzuur en kali.
De verhouding N (stikstof) : P (fosfor) : K (kali) : is 4 : 2 : 4;
4 : 2 : 8 ; 4 : 2 : 1 6 ; 4 : 2 : 3 2 ; 4 : 4 : 4 ; 4 : 4 : 8 enz. tct 4 : 1 6 : 3 2 .
De eenheid is 1 gram, dus N :P :K is 4 : 2 : 4 beteekent 4 gram stikstof, 2 gram fosforzuur en 4 gram kali. Voor deze serie werden de
meest geconcentreerde meststoffen gebruikt n.1. ammoniumnitraat 33 %,
dubbelsuper 40 % en zwavelzure kali 50 %.
In deze serie was het gemiddelde gewicht en het aantal gerande kroppen als volgt:
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Gewicht per 100 krop Gerand
2P
32.84 kg.
3,3 %
4P
32,38 kg.
5,6 %
8 P
32,09 kg.
12,4%
16 P
. . 32,75 kg.
11,1%
4K
32,37 kg.
5,3 %
8K
31,90 kg.
3,4%
16 K
33,02 kg.
2,2 %
32 K
32,76 kg.
22,6 %
Hieruit blijkt dat 2 P voldoende is. Hooger fosforzuur gift geeft geen
vermeerdering van gewicht, wel meer rand. Een gift van 4 K is ook
voldoende, 8 K en 16 K lijkt nog wel iets minder rand te geven, maar
dit verschil is zoo gering, dat hier geen waarde aan gehecht mag
worden, terwijl het gewicht per 100 niet toeneemt. 32 K geeft een
hoog percentage rand.
D e beste verhouding van N :P :K is dus 4 : 2 : 4 .
Zooals boven gezegd, is de beste gift per RR 300 gram stikstof;
om de verhouding N :P :K is 4 : 2 : 4 te krijgen, moeten we dus 150
gram fosforzuur en 300 gram kalium per RR toevoegen.
2e namen we proeven met stikstof, fosforzuur en kali steeds in dezelfde verhouding, maar afkomstig van verschillende meststoffen.
Er werden daarvoor 6 series ingezet, telkens van 3 groepen in de
verhouding N : P :K als 4 :4,45 :8; 4 :4,35 : 10 en 4 : 4 : 1 2 . Deze verhouding werd op deze manier genomen, omdat zij van alle gebruikte
stoffen precies gemaakt kon worden.
Gebruikt werden: a. kalisalpeter + mono + diammoniumfosfaat.
b. kalisalpeter + dubbelsuper + ammoniumnitraat.
c. zwavelzure kali + dubbelsuper + ammoniumnitraat.
d. zwavelzure kali + superfosfaat + ammoniumnitraat.
e. zwavelzure kali + superfosfaat -f zwavelzure
ammoniak.
ƒ. patentkali + superfosfaat + zwavelzure ammoniak.
Vergelijken we in deze serie eerst de Ie groepen met elkaar, allen
dus gemest in de verhouding 4 :4,45 :8:
Gewicht per 100 krop
gerand
36,48 kg.
0,0 %.
la
0,0 %.
35,33 kg.
lb
0,0 % .
3392 kg.
lc
34,57 kg.
4,3 % (zwaar).
ld
0,0 %.
35,78 kg.
Ie
5 , 3 % (matig).
33,74 kg.
1/
l a levert dus de hoogste opbrengst en geen rand.
De 2e groepen gemest in verhouding 4 :4,35 : 10.
Gewicht per 100 krop
Gerand
2a
36,71 kg
0,0 %.
lb
34,48 kg
0,0 %.
2c
34,26 kg
4,3 % (licht).
2d
34,60 kg
16,— % (licht tot
matig)
2e
36,21 kg
20,8 % (matig).
2/
29,21 kg
7,1 % (matig).
2a het hoogste gewicht en geen rand.
De 3e groepen gemest in verhouding 4 :4
:12.
Gewicht per 100 krop
Gerand
. . . .
36,44 kg
0,0 %.
3a
4,2 % (zwaar).
36,92 kg
3b
34,83 kg
4,2 % matig).
3c
35,04 kg
26,1 % (matig).
3d
34,26 kg
8,7 % (matig).
3e
29,44 kg
3/
11,1 % (matig).
3a zijn de beste, bijna het hoogste gewicht en geen rand.
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De a-groepen, bemest met kalisalpeter en mono- en diammoniumsulfaat
blijken dus het beste te zijn: gemiddeld het hoogste gewicht en geen
rand.
Vergelijken we nu de groepen la, 16 en \c dan zien we dat het
% rand overal nul is en het gewicht per 100 krop zoo weinig verschilt, dat hier geen conclusies uit mogen getrokken worden.
In de a-groepen waren echter de hoeveelheden N en P ongeveer gelijk, maar de hoeveelheden kali waren verschillend. Tellen we van de
verschillende serie's de groepen, bemest met 8, 10 en 12 kali afzonderlijk
op en nemen we daar het gemiddelde van, dan zien we het volgende:
Gwicht per 100 krop.
Gerand
8K
34,97 kg.
1,5%.
10 K
34,24 kg.
8,1 %.
12 K
34,49 kg.
8,8%.
8 K geeft dus de hoogste opbrengst en de minste rand.
Nu mogen we dus concludeeren dat groep la de beste groep is, met
een bemesting van N :P :K is 4 : 4 : 8 , en op grond van de eerste
serie zien we dat ook 4 P niet noodig is, evenmin als 8 K, zoodat de
verhouding 4 !2 : 4 de meest juiste geacht moet worden.
3e namen we proeven met enkelvoudige tegenover meer geconcentreerde meststoffen.
Groep G (geconcentreerd) werd bemest met kalisalpeter + monoammoniumfosfaat.
Groep E (enkelvoudig) kreeg nu zwavelzureammoniak + superfosfaat
+ patentkali.
Bij beide groepen is de verhouding van N : P : K is 4 : 4 : 1 2 .
In de groep met enkelvoudige meststoffen bemest, werd reeds vroeg
rand geconstateerd, 14 dagen later vertoonde de groep met geconcentreerde meststoffen de eerste rand. N a afloop van de proef was het percentage gerand bij groep E 55 %, bij groep G slechts 10,7 %.
In gewicht was praktisch geen verschil n.1. groep E per 100 krop
woog 30,35 kg. en groep G 30,15 kg. per 100 krop.
Hieruit blijkt dus duidelijk, dat het van belang is, om onder glas
met geconcentreerde meststoffen te mesten.
Conclusie : Beste verhouding stikstof: fosforzuur: kali voor sla is dus
4 : 2 : 4 , gegeven in geconcentreerden vorm.
Nu is het dus de vraag, hoeveel stikstof, fosforzuur of kali reeds in
de kasgrond aanwezig is, deze moet dan aangevuld worden tot resp.
300 gram N, 150 gram P en 300 gram K per vierkante roe.
Is de grond arm aan voedingsstoffen, dan is een bemesting van l}/£
kg. 15—10—20 aangevuld met 1 pond kalkammonsalpeter of in normale
omstandigheden met 1 kg. bloedmeel de ideale bemesting voor sla.
BEMESTÏNGSPROEF OP KOMKOMMERS.
In groote betennen putten met schuin afloopenden bodem, 50 X 50
c.M. in doorsnede en 60 c.M. hoog met in den bodem een afvoerbuis
voor doorstroomend bodemvocht, werd een mengsel van armen tuingrend en turfmolm gedaan.
De analyse van dit mengsel was als volgt:
Humus Ca COs Vocht p H Na Cl Gel.Verm. Dr.r. N P2O5
6,5
1,12
1,4 7,30 0,002
278
0,05 1,2
2,5
Stikstof zoowel als fosforzuur zijn hier uitgedrukt in milligrammen per
100 gr. grond, oplosbaar in water.
O p 25 April werd in iedere pot één plant gepoot. Deze planten
waren even groot en volkomen gelijkwaardig, afkomstig van zaad van
de variëteit „De spotvrije" kaskomkommer.
Er werden 34 bemestingsgroepen aangelegd met diverse verhoudingen
tusschen de toe te dienen N, P en K.
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De volgende verhoudingen werden genomen :

N
0
4
0
0
4
4
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

P
0
0
4
0
4
0
4
1
1
1
2
2
2
4
4
4
1

K
0
0
0
4
0
4
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1

N
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4

P
1
1
2
2
2
4
4
4
1
1
1
2
2
2
4
4
4

K
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4

waarbij 1 N is 9 gram stikstof, 1 P 9 gram fosforzuur en 1 K is 9
gram kali. De meststoffen werden toegediend in den vorm van ammoniumnitraat, kaliumsulfaat en dubbelsuper.
Aan het begin van de proef werd direct V3 van de toegedachte hoeveelheid mest toegediend en de rest in 10 keer bijgemest. Reeds op
9 Mei, dus na 2 weken, waren de groepen, die geen stikstof hadden
ontvangen, duidelijk te onderscheiden. Bij deze groepen zag men reeds
een aanzienlijke lichtere bladkleur. De groepen met 4 N hadden een
donkerder bladkleur dan de groepen met 1 en 2 N . Deze verschillen
werden in den loop van de maand Mei steeds duidelijker; bovendien
bleven de groepen, die geen N hadden ontvangen in den loop van deze
maand meer en meer achter in ontwikkeling.
Maar ook verder traden er in den loop van de maand verschillen op,
welke den eersten tijd steeds duidelijker werden. Z o o zagen we op 16
Mei, dat groep 1.—1.—1 duidelijk minder mooi stond, dan de ernaast
opgestelde 1—1—2 groep, terwijl 1—1—4 weer minder goed, zelfs minder mooi dan groep 1—1—1 was.
In den loop van de maand Mei en in de maand Juni is eenige
malen aan iedere groep een cijfer toegekend. Bij de bepaling van dit
cijfer werd rekening gehouden met
a algemeene stand
b ontwikkeling.
Deze cijfers liepen van 1—10. Bepalen we het gemiddelde cijfer bij
de verschillende groepen, dan komen we tot het volgende resultaat:
Groepen met 0 N
gemiddeld cijfer
1,9
„ I N
„
„
6,5
„ 2N
„
„
6,8
„ 4N
„
„
7,7
„ O P
„
„
3,6
„ 1P
„
„
7,5
„ 2P
„
„
6,1
„ 4 P
„
„
7,5
„ O K
„
„
3,6
„ I K
„
„
7,0
„ 2K
„
„
7,2
„ 4K
„
„
6,8
W e zien hieruit dat de O-groepen zeer duidelijk slechter staan, terwijl de verschillen tusschen de gemiddelden niet groot zijn.
Pas tegen Juli echter kreeg men hier en daar bij de komkommer-
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planten op de bladeren verschijnselen te zien, die op K en P armoede
begonnen te lijken. Bij de planten, die geen kali hadden ontvangen, zag
men hoofdzakelijk bij de onderste bladeren duidelijke gele randen optreden, terwijl de planten, die geen P-bemesting verkregen hadden, donkerbruine vlekken op de bladeren vertoonden, vlekken die verdorden
en waar gaten in de bladeren vielen, gaten van de grootte van een cent
tot een gulden.
Ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de planten valt op te
merken, dat alle zich vrij goed bleven ontwikkelen, met uitzondering
van de O—N groepen, welke nog net niet afstierven, doch steeds armzalige planten gaven, planten, die wel bloeiden, maar waar geen
vruchtzetting plaats vond.
Teneinde de reactie van deze planten op een N-bemesting te kunnen
nagaan, werd op 9 Juni de middelste plant van de groepen 3 4 en 7,
dus van de O N groepen bijgemest met 10 gr. ammoniumnitraat, terwijl deze zelfde planten op 13 Juni nog een extra bemesting van 5
gr. ammoniumnitraat ontvingen.
Reeds toen, dus vier dagen, nadat de planten met een N-mest bijgemest waren, was het verschil duidelijk te zien. De kleur van het blad
werd beter, er begon groei in deze planten te komen en na een week
was het verschil uiterst groot. Deze planten zijn verder vrij goed doorgegroeid en hebben zelfs nog eenige komkommers geleverd.
Intusschen werden in de 2e helft van Juni de verschillen tusschen de
andere groepen geringer, met uitzondering van de bladkleurverschillen,
welke gedurende de geheele proef zeer duidelijk zichtbaar zijn gebleven. O p 2 Juni werden de eerste komkommers gesneden; deze komkommers werden geteld en gewogen, zoodat het aantal, zoowel als het gewicht, bekend was.
Gerangschikt naar de groepen krijgen we het volgende resultaat,
waarbij G het totaalgewicht en A het totaal aantal komkommers voorstelt:

0N groepen
1N

2N
4N
OP
IP
2P
4P
OK
IK
2K
4K

12Juni

26Juni

G

G A

A

51 99 110 243
88 196 190 419
80 183 210 495
37 139 66 255
75 172 180 385
60 137 155 369
86 169 174 395
40 149 66 265
74 160 173 385
76 169 172 395
71 149 165 407

17Juli

31!Juli 14Aug.
A G A

G

A

G

197
318
316
105
286
264
281
105
279
285
267

448
726
791
415
652
633
686
415
646
675
644

241
417
424
119
369
354
385
154
359
372
352

566 271 644
985 468 1126
1210 485 1421
475 135 531
900 415 1046
915 408 1070
951 401 1076
569 154 569
896 409 1031
948 411 1078
916 402 1077

22 Aug.

G
334
519
539
153
465
448
478
169
462
483
446

A
802

1320
1591

590
1174
1196
1333

620
1205
1263
1235

De O N groepen gaven geen vruchten.
Bezien wij deze resultaten, dan is hieruit het volgende te concludeeren:
Ie. Jonge komkommerplanten reageeren zeer snel en zeer sterk op
het stikstof-gehalte in den bodem. (Reeds eenige dagen na het uitpoten
zag men duidelijk kleurverschillen in de blaadjes).
2e. De jonge plant reageert niet direct op een tekort aan kali of
fosfoszuur in den grond.
3e. Beschouwen we de ontwikkeling van de planten tot de vruchtzetting dan blijkt, dat alleen bij een laag stikstofgehalte een duidelijke
mindere ontwikkeling ontstaat, terwijl een sterke kali-overmaat de ontwikkeling niet bevordert, integendeel iets remt.
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4e. Een bijmesten van de door een tekort aan stikstof achtergebleven
planten, geeft zeer snel een betere ontwikkeling der planten. W i l men
nog eenige productie van de plant hebben, dan dient men zoo spoedig
mogelijk bij te mesten, daar de vruchten-productie anders zeker nihil
blijft.
Invloed van de stikstof op de plant:
Ie. Stikstofgebrek is direct aan de planten te zien, de bladen worden
lichtgroen. De bladkleur is behoorlijk bij de groepen met 2 N,
2e. Zware stikstofbemesting blijkt in de eerste productie-periode
geen meer opbrengst te geven. Het totaal gewicht aan komkommers
wordt wel grooter. Het verschil tusschen de 4 N en 2 N is echter
gering.
3e. De zwaarste komkommers per stuk worden verkregen bij de
2 N groepen.
4e. De 4 N groepen geven een beduidend hooger percentage 2e
soort komkommers.
Conclusie ; Een N-bemesting, zooals deze bij de 2 N groepen is verstrekt, levert de beste resultaten op.
Invloed van fosforzuur op de plant.
Ie. De groepen met 1, 2 en 4 P vertoonen weinig verschil in ontwikkeling.
2e. Het gemiddeld komkommergewicht is bij 1 P het hoogst en bij
4 P het laagst.
3e. Het percentage 2e soort komkommers schijnt onafhankelijk van de
forforbemesting.
4e. De opbrengst in K.G. zoowel als het aantal komkommers is bij
de 2 P groepen het slechtst.
Conclusie.
Waarschijnlijk is een bemesting met 1 P voldoende, 2 P is positief
minder dan 1 P. Het is m.i. absoluut overbodig naar 4 P te gaan.
Invloed van Kali op de plant.
De jonge komkommerplant reageert niet direct op een te kort aan
kali.
Een sterke overmaat kali bevordert de ontwikkeling niet, maar remt
zelfs een weinig.
De grootste opbrengst levert 2 K.
Het laagst percentage 2e soort komkommers wordt verkreaen met
2 K.
Het gewicht per komkommer was gemiddeld het hoogst bij 1 K.
Conclusie.
Een K-bemesting, zooals deze bij de 2 K groepen schijnt voldoende
te zijn.
ONDERZOEK V A N KASKOMKOMMERS BIJ KWEEKERS.
Dit jaar hebben we naast onze eigen bemestingsproeven op komkommers bij verschillende kweekers de kaskomkommerteelt nader onderzocht. Een groot aantal monsters van staalgrond, bedgrond, grond onder
het bed en padgrond werd op 't laboratorium geanalyseerd.
Volgens het bekende systeem werden bepaald:
Humusgehalte CaCOä, P H , Vochtgehalte, Droogrest, Keukenzoutgehalte N en P.
Bezien we nu eerst de staal, dan zien we, dat deze zeer uiteenloopend wordt samengesteld:
Sommigen gebruiken paardenmest afgewisseld met kleizooden anderen
nemen veen- of zandzooden of molmmest, ook de overgieting met Schiedammer is niet gelijk.
Het humusgehalte blijkt zeer sterk uiteen te loopen, hetgeen, gezien de
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varieerende samenstellingen trouwens geen verbazing zal wekken. Naast
humusgetallen van 3.8, 4.9, 6.5, 8.4, treffen we eveneens staalgronden aan
met een humusgehalte van 34.0, 57.0 en 64.2.
Behoudens de uitzonderingen kan gezegd worden, dat het humusgehalte varieert tusschen 5 % en 50 %. In 't algemeen bestaat er verband tusschen de samenstelling van de staal en het gehalte aan humus:
een groot percentage veenzooden geeft een hoog humusgehalte en veel
zandgrond, ook al neemt men den wortelrijken bovengrond, geeft een
laag humusgehalte.
Een hoog humusgehalte gaat steeds met een hoog vochtgehalte gepaard. Een humusgehalte van 4—12 % komt hier ongeveer overeen met
een vochtgehalte van 0,5—1,5 %. Vochtgehalte van 3—7 % treffen we
alleen aan bij de hooge humusgehalten van 20 % en hooger.
Bevat de grond een hoog vochtgehalte, dan kan de zoutconcentratie
ook hooger zijn, voordat dit storend werkt op de plantengroei, want niet
de hoeveelheid zout in den bodem is zoo gevaarlijk, doch het is de concentratie van het zout in het bodemvocht.
Het voordeel van het hoogere vochtgedeelte verdwijnt echter voor
een groot gedeelte, daar bij een stijging van het humusgehalte eveneens
het zoutgehalte stijgt, zoodat de concentratie van het zout in het bodemvocht slechts weinig of niets verbetert niettegenstaande het hoogere
vochtgehalte.
Het blijft dus zaak, dat, onverschillig hoe hoog het humusgehalte is,
er steeds gewaakt wordt tegen een te hooge droogrest en een te hoog
zoutgehalte.
Zuurgraad is pH.
Hoewel deze vrij sterk varieert, zien we toch, dat bij alle monsters
de pH binnen de toelaatbare grenzen ligt. Als laagste pH vonden we
5,90, als hoogste 7,86, terwijl de p H als regel tusschen 6,2 en 7,3
varieerde. Het gehalte aan Calciumcarbonaat varieerde tusschen 0,08 en
4,9.
Droogrest en keukenzoutgehalte.
W e hebben opgemerkt, dat de droogrest, zoowel als het gehalte aan
keukenzout grooter is bij staal met een hooger gehalte aan humus. O p
grond van de onderzochte staal kunnen we in 't algemeen zeggen, dat
de droogrest veel lager gemaakt kan worden, en uit de vele proeven,
die hierover reeds gedaan zijn, blijkt, dat een verlaging van het zoutgehalte, groote voordeelen mee kan brengen. Het vele gieten is daarom
in 't algemeen, indien de cultuur het toelaat, als zeer wenschelijk te
beschouwen, terwijl men over het algemeen meer moet gieten, naarmate
men meer bijmest. Het staalvocht heeft een hoog gehalte aan keukenzout, op grond daarvan is het misschien niet onmogelijk, om, door dit
staalvocht weg te laten loopen, een aanzienlijke verlaging van het gehalte aan keukenzout te verkrijgen. Het stikstofgehalte zoowel als het
phosphorgehalte is als regel zeer hoog in deze staal. Of dit wenschelijk
is of niet, kunnen we echter nog niet zeggen.
Men tracht deze getallen hoog te maken, terwijl uit de verschillende
opbrengsten blijkt, dat dit heelemaal niet noodzakelijk is. Met N en P
getallen van 6—15 kan men goede opbrengsten verwachten.
De Bedgrond.
Ook hier zien we de meest uiteenloopende variaties. Grootendeels
kan dan ook hiervan 't zelfde gezegd worden, wat van de staal is gezegd. O p één punt moet echter de aandacht gevestigd worden n.1. het
bijmesten gedurende de teelt.
Hierover schijnt geen eensgezindheid te bestaan en naast bedden met
een betrekkelijk laag gehalte aan N en P, zien we ook bedden met
buitengewoon hooge N en P gehalten. Over het algemeen worden de
gehalten aan voedingsstoffen wel zeer hoog gehouden, b.v. 15 % van de
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bedden hadden een N-gehalte van 40—50 en van 10 % van de bedden
was het N-getal boven 50 en het P-getal was bij 16 % van de bedden
tusschen de 30 en 40. W e zien dus vaak zeer hooge gehalten aan N en
hoewel wat minder, ook aan P. Dit kan misschien geen direct kwaad,
maar bekijken we de resultaten van de op den Proeftuin genomen kaskomkommerproef, dan zien we, dat een overmaat aan voedingsstoffen
lang niet altijd goed is en soms zelfs remmend kan werken.
Over Onder het bed en padgrond is nog weinig te zeggen, hoewel
de grond onder het bed zeer zeker van beteekenis zal zijn en dus niet
te arm aan voedingsstoffen dient te zijn.
Over de opbrengstcijfers zijn de gegevens niet erg betrouwbaar, daar
zij gedeeltelijk geschat zijn.
Conclusies :
a. Een abnormaal laag, zoowel als een abnormaal hoog gehalte aan
humus is niet aan te bevelen. Dus bouw Uw staal niet op uitsluitend
met zandzooden en Schiedammer; verwerk er evenwel ook geen zeer
groote hoeveelheden veengrond in. Een humusgehalte van 15 à 25 % is
zeer juist, een hooger of lager gehalte zal misschien niet schaden, voordeel brengen zal het ook niet.
b. Blijft op U w hoede voor een te hooge droogrest, een te hoog
relatief zoutgehalte is nooit goed, kan echter wel schaden. Giet dus zooveel mogelijk. Houdt de factor vochtgehalte/ droogrest zoo hoog mogelijk, bij voorkeur boven 10.
Laat haar nooit te laag worden, mest dan liever minder bij en giet
wat meer als de cultuur dit toelaat.
c. Maak den staalgrond niet overdreven rijk aan voedingsstoffen.
N en P getallen van 8—20 zijn reeds hoog genoeg.
Getallen van 80 N en 54 P, zooals één der stalen aanwees, wijzen
op het vermorsen van voedingsstoffen. Dit kost slechts geld. U wint er
niets mee.
Mest eens niet overdreven veel bij, doch doe dit oordeelkundig.
BEMESTINGSPROEF OP MELOENEN.
De opzet dezer proef is gelijk aan de kaskomkommerproef die tegelijk
genomen werd. In bakken van hetzelfde formaat werden op 25 April
de meloenen gepoot. Deze kwamen in armen tuingrond te staan, waarvan de analyse als volgt was:
Humus
CaCO,
Vocht
pH
G
N a Cl
Dr.r.
N
P
6,5
1,12
1,4
7,36
278 0,002
0,05
1,2
2,5
Als meststoffen werden gebruikt: Ammoniumnitraat, 20 X 50; 11 x
56 en zwavelzure kali.
Er werden 18 bemestingsgroepen aangelegd met de volgende verhoudingen tusschen de toe te dienen N, P en K.
N
P
K
N
P
K

1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
4
1
4
1
4
1 N is 414 gr- stikstof
I K „ 4 M ., kali
1 P „ 4}/? ,, fosforzuur
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1
2
4
1
2
4
1
2
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
2
2
4
4
4

1
2
4
1
2
4
1
2
4

De bijbemesting bij de meloenen geschiedde op dezelfde wijze als bij
de komkommers. Hier was echter vooruit V3 van de toegedachte hoeveelheid gegeven en de rest werd in 5 keer bijgemest, ongeveer eens per
8 dagen. De meloenen waren op 25 April gepoot. O p 9 Mei waren
de O N groepen reeds duidelijk te kennen door het zeer lichtgroene blad.
Buiten dit was er bij de meloenen nog geen enkel verschil waar te
nemem.
O p 16 Mei waren er duidelijk verschillen te zien. Allereerst viel reeds
kleurverschil in de bladeren waar te nemen; de 2 N groepen waren
over 't algemeen iets donkerder van kleur dan de 1 N groep. Een
week later waren de verschillen nog duidelijker geworden. De kleurverschillen kwamen beter uit en ook was duidelijk een verschil in hoogte
waar te nemen ten gunste van de 2 N groepen. Alleen de groepen
2—4—2 en 2—4—4 bleven wat achter. Begin Juli werden de eerste
vruchten gesneden en op 21 Augustus werd de proef stopgezet, daar
het meerendeel der planten dood was. In den loop van Juni scheen het
alsof de planten, die 2 N ontvangen hadden, sneller vruchten maakten
en dat de vruchten hier reeds grooter waren dan bij de 1 N groepen.
Op 14 Juni, 21 Juni en 27 Juni werden daarom alle planten nagegaan
en de jonge vruchten in 3 klassen ingedeeld. Klasse I de grootste
vruchten en klasse III de kleinste vruchten. Over de verschillende groepen verdeeld, krijgen we gemiddeld per plant:
Groepen:
Klas I
Klas II
Klas III
Totaal

1N
2N
1P
2P
4P

0,31
0,76
0,84
0,54
0,35

0,64
0,47
0,71
0,59
0,38

0,34
0,43
0,33
0,46
0,40

1,29
1,66
1,88
1,59
1,13

1K
0,65
0,59
0,46
1,70
2K
0,53
0,50
0,39
1,42
4K
0,55
0,61
0,37
1,53
De uitkomsten dezer tellingen wijzen geen zeer groote verschillen aan,
toch zou men onder eenig voorbehoud mogen zeggen, dat de 2 N en
de 1 P een vroeger vruchtzetten en produceeren van rijpe meloenen
tengevolge heeft.
Misschien zou hiervan een bevestiging te krijgen zijn, als we de gemiddelde productie in de Ie periode berekenen, dus bijv. van 5 tot en
met 14 Juli en dit vergelijken met de totale productie.
Bekijken we de productie in de eerste 10 dagen over de groepen
verdeeld, dan zien we, dat:
1 N groepen per plant gemiddeld 0,17 vruchten, die 0,22 K.G. wogen
2N
„
0,44
„
,. 0,65
1P
0.62
„
„ 0,87
2P
0,24
„
„ 0,31
4P
„
„
„
„
0,10
„
„ 0,13
IK
,
„
0,43
„
„ 0,60
2K
0,27
„
„ 0,39
4K
0,25
„
„ 0,37
De totale opbrengsten waren:
Groep 1 N per plant leverde gemiddeld 2,39 K.G. en 1,85 stuks
2N
,
„
4,77 „
„ 2,84 „
1 P
3,22
2,37
2 P
3,39
2,28
3,45
4 P
2,39
3,36
1K
2,27
3,29
2K
2,33
3,41
4K
2,44
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Vergelijken we nu het aantal K.G. gesneden meloenen per plant, dan
zien we in de eerste dagen, dat de 2 N groepen 3 X zooveel opleverden dan 1 N groep. Over de heele periode zijn de resultaten 2 N
groepen 2 X zooveel als 1 N .
Hieruit blijkt, dat de productie bij 2 N hooger is dan bij 1 N , maar
dat deze hoogere productie vooral in het begin der oogst verworven
wordt. In verband met de prijzen is dit van zeer groote beteekenis.
Berekenen we ditzelfde voor de P groepen, dan zien we:
Ie periode !
1 P 0,87 K.G.
2 P 0,31 „
4 P 0,13 „
Geheele periode i
1 P 3,22 K.G.
2 P 3,39 „
4 P 3,45 „
Alleen in 't begin is de productie bij 1 P hooger, maar verder zijn de
groepen practisch gelijk.
Voor K geldt hetzelfde :
Ie periode :
1 K 0,60 K.G.
2 K 0,39 „
4 K 0,37 „
Geheele periode !
1 K 3,36 K.G.
2 K 3,29 „
4 K 3,41 „
dus ook hier in 't begin de hoogste productie bij 1 K, terwijl de totale
productie practisch gelijk is.
De 2 N groepen leveren een hoogere opbrengst, zoowel in K.G. als
in aantal meloenen en het gemiddeld meloengewicht is bij de 2 N
groepen hooger.
Bij P en K zien we niet dergelijke kenmerkende verschillen. D e opbrengsten varieeren hier niet noemenswaard en deze verschillen zijn in
ieder geval niet van dien aard, dat daaruit conclusies getrokken mogen
worden.
Alles bij elkaar genomen is er uitsluitend met zekerheid te constateeren, dat: de 1 N groepen een absoluut te kort aan N gehad hebben,
terwijl er voorloopig geen aanleiding is de P en K gift hooger op te
voeren dan tot 1 P en 1 K. W a t de optimale verhouding is kan nog
niet vastgesteld worden.
Een herhaling dezer proef met 2 N en 4 N groepen is zeer gewenscht, daar nog niet uitgemaakt is, hoe groot de optimale N-toediening in deze omstandigheden is.
B. Meloenen gepoot in uitgewasschen Maaszand.
Hierbij hadden w e de volgende groepen :
Groep 1 : zonder N .
„ 2 : zonder P.
3 : zonder K.
4 : zonder Mg.
5 : volledig bemest.
Zonder N kreeg 22,5 gr. dubbelsuper en 36 gr. zwavelzure kali en 15 gr.
Magnesiumsulfaat.
Zonder P kreeg 40 gr. kalisalpeter en 12,7 gr. ammoniumnitraat en 15
gr. magnesiumsulfaat.
"•>
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Zonder K kreeg 18 gr 20 X 50 en 16,4 gr. ammoniumnitraat en 15 gr.
magnesiumsulfaat.
Zonder Mg kreeg 18 gr. 20 x 50 en 45 gr. kalisalpeter.
Volledig bemest kreeg 18 gr. 20 x 50 en 45 gr. kalisalpeter en 15 gr.
magnesiumsulfaat.
De meloenen werden 25 April gepoot. O p 9 Mei waren de O N
groepen reeds duidelijk te kennen docr het zeer lichtgroene blad. Buiten dit was er bij de meloenen nog geen enkel verschil waar te nemen.
Pas aan het einde van de maand Juni begonnen ook kleine verschillen
op te treden bij de planten zonder P, K en Mg.
Bij de planten, die zonder K waren bemest zagen we vergeling van
de blandrand optreden, duidelijk 't verschijnsel van K-gebrek, terwijl
de zonder P opgegroeide meloenen donkerbruine vlekken in de bladeren
vertoonden, die ook reeds bij de komkommers waren waargenomen,
P-gebrek verschijnselen. De zonder Magnesium opgegroeide planten
hadden 14 Juli een duidelijk lichtere kleur, plaatselijk waren er zelfs
gele bladeren. W a t de opbrengst betreft komen we tot het volgende
resultaat:
Normaal bracht op 4,64 K.G. 3 vruchten van een gemiddeld gewicht
vaD 1,55 K.G.
Zonder K bracht op 4,52 K.G. 3 vruchten van een gemiddeld gewicht
van 1,51 K.G.
Zender P bracht op 2,44 K.G. 1 vrucht, van een gewicht van 2,44 K.G.
Zonder Mg bracht op 2,71 K.G. 2 vruchten van een gemiddeld gewicht van 1,35 K.G.
Zonder N bracht op 1,20 K.G. 1 vrucht, van een gemiddeld gewicht
van 1.20 K.G.
De totale opbrengst in K.G. is het hoogst bij normaal.
BEMESTINGSPROEF OP ROZEN.
In 1939 werd op voorstel en onder leiding van Ir. Koeman, de eerste
bemestingsproef op rozen genomen.
28 Maart werd de variëteit Better Times gezet op Rosa Canina en
op normale wijze opgekweekt. De proef werd genomen in de bekende
nulpotten. De gebruikte grond was een mengsel van arme tuingrond
en turfmolm. Iedere groep bestond uit: 5 potten.
Als meststoffen werden gebruikt ammoniumnitraat, mono- en di-ammoniumfesfaat en zwavelzure kali.
Gemest werd in de verhouding:
N;P;K
4 : 0 : 0 ; 0 : 4 : 0 ; 0 : 0 : 4 ; 4 : 4 : 0 ; 4 : 0 : 4 ; 0:4:4; 1:1:1
1 : 1 : 2 ; 1 : 1 : 4 ; 1 : 2 : 1 ; enz. tot 4 : 4 : 4 .
1 N is 4 gram stikstof, 1 P is 4 gram fosforzuur en 1 K is 4 gram
kali. 26 Mei werd de mest door de potten gemengd en wel van de toegedachte hoeveelheid direct de helft.
27 Mei werden de rozen gepoot.
Het stikstofgebrek was het eerst te zien op 6 September. Het blad
was lichter van kleur. Verschil was te zien tusschen 0 en 4 stikstof,
tusschen de groepen 1, 2 en 4 stikstof onderling echter niet.
Daar een qualiteitsverschil tusschen de rozen dit jaar nog niet te zien
was, werd alleen een onderscheiding gemaakt in aantal bloemen en
korte en lange bloemen.
Geoogst werden in totaal 532 rozen, waarvan 365 lange en 167 korte
rozen.
Bezien we de groepen afzonderlijk, dan zien we dat de groepen
bemest met 1 N, 135 bloemen leveren, 2 N 120 bloemen en 4 N 165
bloemen, dus de meeste bij een bemesting van 4 N . Groepen, bemest
met 1 P 131 bloemen, met 2 P 136 en 4 P 153 bloemen, dus meeste
bloemen bij 4 P.
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Van de groepen met 1 K 113 bloemen, 2 K 157 bloemen en 4 K
150 bloemen, dus meeste bloemen geoogst bij 2 K.
Bezien we de lijst van de geoogste bloemen, dan zien wij hieruit dat
de meeste bloemen verkregen waren in de groep N : P :K is 4 : 4 : 2 .
Het is echter nog te vroeg, om nu reeds een oordeel uit te spreken.
Daartoe zullen de resultaten van 1940 moeten worden afgewacht.
HET FORCEEREN V A N ASPERGES DOOR MIDDEL V A N
ELECTRISCHE VERWARMING.
In April 1936 werd een goed type asperges uitgepoot. Er werd dicht
op elkaar gepoot met het doel om op een beperkte ruimte een groot
aantal stelen te kunnen oogsten.
De grond was diep losgemaakt en flink bemest. De planten groeiden
dit jaar uitstekend, evenals in 1937, nadat ze toen opnieuw een hoeveelheid voedsel ontvangen hadden.
In 1938 werd met oogsten begonnen.
In 't begin van het jaar werden om de rijen heen een bak geslagen
en het geheel voor electrische verwarming gereed gemaakt. Afgedekt
werd met 34 eenruiters. V a n deze ramen werd de grond bij 9 ramen
onbedekt gelaten, terwijl er 4 met turfmolm, 8 met zaagsel, 11 met stroo
en 2 met zand werden toegedekt. Over de ramen kwamen rietmatten
en bij de ramen met onbedekte grond werd om het licht af te sluiten
onder de matten nog dekvilt gelegd.
24 Januari werd de grond bij electrische verwarming ingeschakeld.
24 Januari was de temperatuur van den grond 5'/^° C , 25 Jan. 7 ° ,
26 Jan. 8 y 2 ° , 27 Jan. 10°. Daarna bleef de temperatuur steeds constant
tusschen 10° en 12°.
17 Februari, dus na 24 dagen verwarming, vertoonden zich de eerste
asperges in het met zaagsel bedekte gedeelte.
Turfmolm volgde kort er op, na 28 dagen verwarming,
Onbedekt liet al zeer spoedig jonge stengels boven den grond zien,
maar voor ze de vastgestelde maat van 30 cm hadden, waren 37 dagen
verloopen.
Zand gaf de eerste oogst pas na 42 dagen en stroo na 47 dagen.
Van alle groepen werd op 15 April de bedekking verwijderd en de nog
leverbare stengels geoogst.
De totale oogst bleek te zijn 48,45 kg. als volgt verdeeld :
Van de 8 ramen met zaagsel 14,8 kg. of 1,85 kg. per raam
„ 4
„
„ molm
7,05 „ „ 1,76 „ „
„11
„
„ stroo
13,9 „ „ 1,26 „ „
„ 9
„
„ onbedekt 10,45 „ „ 1,16 „ „
.. 2
„
„
zand
2,25 „ „ 1,13 „ „
De totale opbrengst was ƒ 49,47 per 48,45 kg, dus ruim ƒ 1,— per
kg. Het stroomverbruik van 24 Januari t/m 14 April bedroeg 24,76 K W u
à / 0,02 per K W u , waaruit blijkt dat electrische verwarming veel te
duur is.
De aard van de bedekking is ook van grooten invloed. Zaagsel en
molm staan vrijwel gelijk, gewoon lang stroo is totaal ongeschikt omdat de stengels krom groeien en dan moeilijk te oogsten zijn. Zand blijft
te lang koud, en het is moeilijk te verwijderen. Onbedekt heeft het bezwaar, dat de kleine blaadjes aan den kop van de asperges zich iets
openen, waardoor dit een eenigszins losse kop geeft en de groei zeer
langzaam gaat.
N a 15 April moeten de planten door een flinke bemesting en een
lange groeiperiode weer op haar verhaal komen. Dit is een groot voordeel van geforceerde asperges, daar koude asperges pas vanaf den
längsten dag door kunnen groeien.
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De groei was zoo prachtig, dat besloten werd, nog vroeger te beginnen met inschakeling der verwarming om te trachten met Kerstmis te
oogsten. 28 November werd de bak weer klaar gemaakt (1938): 15
ramen met zaagsel gevuld, 15 met turfmolm en drie met gehakt stroo.
30 Nov. werd de bak voor 't eerst verwarmd.
18 D e c , dus bijna 3 weken hierna werden de eerste asperges geoogst. In het met zaagsel bedekte gedeelte was de oogst het grootst
n.1. 9,5 kg. Molm leverde 1,5 kg., stroo 0,6 kg. Zaagsel was dus het
vroegst. V a n molm en zaagsel liep de totale opbrengst weinig uiteen.
Stroo was minder goed, zoowel wat quantiteit als qualiteit betreft.
6 Februari '39 werd de laatste asperge getrokken en de verwarming
werd dien dag ook voorgoed afgezet.
De planten moeten nu tot rust komen om dan in het voorjaar opnieuw scheuten te maken en op die manier nieuwe krachten te verzamelen.
De totale oogst was 95, 1 kg: van het zaagsel gedekte gedeelte 44,6
kg., molm 44,3 kg., en stroo 6,2 kg. Dit is gemiddeld per raam resp.
2,97, 2,95 en 2,02 kg. Zaagsel en molm zijn dus praktisch weer gelijk,
bijna 3 kg. per raam.
Opbrengst op de veiling was gemiddeld / 1,25 per kg. Van de 95,1
kg. geoogste asperges waren 11,3 kg. dunne. Deze brachten gemiddeld
/ 0,50 per kg. op. Het stroomverbruik bedroeg 3024,6 K W u à / 0,02
per K W u , waaruit opnieuw blijkt dat vervroegde aspergeteelt met electrische verwarming niet rendabel is, omdat de onkosten te hoog zijn.
Met gewone centrale verwarming zal het forceeren echter ook heel goed
mogelijk zijn.
Nagegaan dient te worden wat de uitkomsten zijn met gewone centrale verwarming.
SUIKERMAIS.
In ons vorig jaarverslag hebben we een kort verslag over bovenstaand product gegeven. Dit jaar hebben we geen soortenproef genomen,
maar zijn doorgegaan met de 2 beste soorten van het vorig jaar.
Dit waren Adam's Extra Early en Mammouth W h i t e Corry. Deze
soorten hadden het vorig jaar een hoog gewas, dat als beschutting
dienst kon doen, en kolven geleverd, die handelswaarde hadden en vroeg
oogstbaar waren.
Op 15 April werd in potjes, die met gewone kweekgrond gevuld
waren, in een koude kas gezaaid. Deze had een normale vochtigheidstoestand; er werden 2 à 3 zaden per pot gezaaid. De eerste 10 dagen
werden de potjes afgedekt met rietmatten, om uitdrogen van den grond
te voorkomen.
2 Mei werden de plantjes uitgepoot.
Beide soorten gaven dit jaar gemiddeld 3 goede kolven per plant.
De eerste oogstdatum was 3 October.
SLA-SOORTEN.
In ons vorig jaarverslag hebben we iets vermeld over een vergelijkende proef met diverse sla-soorten en kwamen toen tot de conclusie, dat
er mogelijk enkele soorten bij waren, die als broeisla nader bekeken
moesten worden.
Dit is door omstandigheden niet mogelijk geweest, doch wel hebben
we dit jaar een proefje genomen met natuursla. Het plant-materiaal
werd opgekweekt in kleine potjes, een methode die in de practijk wel
meermalen toegepast wordt en waarbij men dan gebruik maakt van z.g.n.
perspotjes.
Er werden 2 soorten naast elkaar vergeleken, n.1. Mei-koningin en een
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Fransche soort (Gotte à chassis à graine noire). Dit laatste soort wordt
niet rood bij kouder weer, dus ook niet bij 't lichten van de broeiramen.
De zaaidatum was 30 December 1938. O p 6 Maart werden de plantjes
onder glas in kleine potjes gezet en 5 April buiten uitgeplant. De eerste
oogst viel op 19 Mei.
Het Fransche soort werd buiten niet zoo groot van omvang en de
krop bleef ook kleiner dan van de Meikoningin. De kleur van deze sla
was erg blank en was nog iets vroeger oogstbaar dan Meikoningin.
Door bovenstaande cultuurbehandeling is de sla 10 à 14 dagen eerder
oogstbaar dan op de normale wijze.
MUSCAAT V A N ALEXANDRIE IN H E T WARENHUIS, BESTEMD
VOOR Z O E T E MOST BEREIDING.
Deze proef werd uitgevoerd in warenhuis 2, een kapje van 80 ramen,
groot 6 vierk. roe, dat niet verwarmd wordt. In Mei 1937 werden de
druivenboompjes, welke door middel van oogstek waren voortgekweekt,
uitgeplant. Ér werden 4 rijen per kap uitgeplant, welke onderling op
80 c.M. kwamen te staan en op de rij was de onderlinge afstand 50
c.M. De boompjes ontwikkelden zich normaal en werden in Dec. '37 pp
enkele goede knoppen teruggesnoeid.
In 1938 ontstond er een flinke scheut welke langs houten stokjes
werden opgeleid; begin Sept. werden deze getopt om het afrijpen van
het hout te bevorderen.
In Dec. '38 werden alle zware takken tot een lengte van 2 M. ingesnoeid, de minder goed ontwikkelde tot op 1 M. en in 1939 hebben deze
nog jonge boomen voor 't eerst vrucht, gegeven. In dezen zelfden winter
zijn draadhouders en draden aangebracht om de boomen een goeden
steun te kunnen geven. Verder zijn de boomen in den winter bespoten
met 10 % Californische pap. Bijna alle scheuten welke uitkwamen, zijn
behouden met de daaraan zittende trossen. Tijdens den bloei zijn de
trossen dagelijks met de plumeau bewerkt om van een goede bestuiving
verzekerd te zijn. D e scheuten werden zoo min mogelijk aangebonden,
alle scheuten werden op 5 bladeren boven de tros getopt om meerdere
stevigheid te bereiken en de ruimte, welke toch al nauw genoeg was,
heelemaal te benutten. Daar deze druiven bestemd waren voor de Zoete
Most bereiding zijn de trossen niet gekrent.
Per 16 Oct. is 400 K.G. geoogst, welke zijn gestuurd naar het Lab.
voor Tuinb. plantenteelt te Wageningen, directeur Prof. Ir. Sprenger.
Enkele boompjes, ca. een 20-tal, droeg nog niet. Per vierkante roe is
dus ruim 70 K.G. geoogst.
In vergelijking met gekrente kasdruiven stelde de hoedanigheid teleur.
De trossen in 't volle licht hadden een mooie kleur, de overige bleven
te groen. De z.g. „dunstelen" en „éénpitters" bleven klein, maar wat erg
tegenviel: ze bleven ook achter bij 't rijpingsproces, waardoor de oogst
uitgesteld moest worden, om een gelijkmatig product te bekomen. Dit
verhoogde de Botrytis-aantasting.
De ervaring van '39 heeft geleerd, dat de stand van de boomen werkelijk te nauw is. De onderlinge afstand moet dus worden vergroot,
wat o.i. de hoedanigheid wel zal verbeteren. De bedoeling van deze
proef is om tegen den laagst mögelijken kostprijs Muscaat-druiven te
leveren voor de Zoete Most bereiding.

TOMATEN-KRUISINGEN.
In aansluiting op het vorige jaarverslag, hebben we enkele typen uit
deze kruisingen kunnen halen, welke naar we hopen, een verbetering
zullen zijn van de reeds bestaande soorten.
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Daar het een kruising is van Ailsa Craig en Potentaat, hebben we
den naam van Ailsa-Poot bedacht voor het: grove type.
W a t echter bij de meeste kruisings-producten het geval is, is ook naar
voren gekomen bij deze kruising, n.1. het blijkt noodig te zijn nog enkele
iaren streng te selecteeren door middel van stamselectie, daar in sommige gevallen het procent bonken van het Potentaat type te hoog was.
Verder zullen we in 1940 nog enkele kruisingsproducten van 1938,
welke veel overeenkomst vertoonen met Ailsa Craig, nogmaals streng
moeten vergelijken met de origineele Ailsa Craig.
DEMONSTRATIEPROEF M E T T O M A T E N OP GRONDEN,
WELKE AFWIJKINGEN V E R T O O N D E N .
Voorjaar 1939 werd aan verschillende kweekers, wier grond op sommige plaatsen volgens de analyses afwijkingen vertoonden, gevraagd om
ca. 60 K.G. van dezen grond aan ons op te sturen. Met dezen grond
werden 6 nulpotten gevuld; 3 hiervan werden in den oorspronkelijke»
toestand gelaten, terwijl we de andere 3 zooveel mogelijk probeerden te
verbeteren.
I. Zure gronden.
Groep 2 b.v. was flink zuur, had een p H van, 4,79. Bij 3 potten
werd nu 18 gram landbouwkalk per pot toegevoegd en direct goed met
den grond vermengd. Ook bij greep 6 en 11 werd op een dergelijke
manier gehandeld. Alle potten werden daarna met kranten en rietmatten
afgedekt cm te sterk uitdrogen te voorkomen en verder door broezen
normaal vochtig gehouden.
19 Juni werd de p H bepaald; deze was bij groep 2a (de gekalkte
grond) gestegen tot 6,14; deze grond was dus niet zuur meer. Ook bij
de andere geklakte gronden bleek de p H goed geworden te zijn.
3 Juli werd mest door de potten gemengd bij groep 2, 2a, 6 en 6a,
20 gr. 12—10—18 per pot, (zie voor groep 11 en 11a tevens bij de
zoute gronden (te hooge droogrest), terwijl 4 Juli de tomaten gepoot
werden (soort Ailsa Craig). Aanvankelijk was geen verschil te zien
tusschen de planten op de zure en gekalkte gronden. Toen de eerste
vruchten echter goed gezet waren, traden wel verschillen op.
19 Augustus werd n.I. opgemerkt, dat de vruchten op de zure gronden neusrot kregen, terwijl dit op dezelfde gronden, welke gekalkt
waren, niet het geval was. Vanaf 26 Augustus werden groep 2, 2a, 6 en
6a wekelijks bijgemest met 3 gr. 12—10—18 per pot; dit bijmesten gebeurde 6 keer. 9 September bleek bij 1 der planten van de gekalkte
groep 6a toch eenigszins neusrot op te treden.
15 September werden daarom van alle groepen nogmaals volledige
grondanalyses gemaakt, terwijl bij bovengenoemden groep de eene pot met
neusrot en de andere „goede" potten apart geanalyseerd werden. De
p H van de „neusrot'pot was 5,05, van de „goede" potten 5,31. en van
groep 6 (zelfde grond, niet gekalkt) 3,89. Vermelden we hier nog bij,
dat de p H oorspronkelijk 4,60 was en na het kalken (30 gr landbouwkalk per pot) tot 6,90 was gestegen, dan zien we dus in hoe sterke
mate deze p H overal teruggeloopen is. Een pH van 5,05 schijnt voor
deze humusarme zandgrond juist even te laag te zijn. Met één keer kalken op zure grond is men er dan ook meestal niet, zoodat hieruit tevens
weer blijkt, hoe goed het is, indien men z'n grond geregeld laat onderzoeken! W a n t ook bij de andere groepen was de pH overal gezakt,
zoodat alle gekalkte gronden toch weer eenigszins zuur waren geworden;
echter nog niet zoo erg, dat het schade aan de planten of vruchten deed.
Zou men echter een volgend jaar op deze gronden, zonder te kalken,
weer tomaten kweeken, dan zou groote kans op het optreden van neusrot ontstaan.
19 October werden de eerste tomaten geoogst, terwijl 8 November
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alles leeggeplukt werd. De totaal opbrengst bleek bij alle gekalkte gronden hooger te zijn dan bij de zure, terwijl de kwaliteit der vruchten bij
de zure gronden bovendien minder was, ten eerste door het aantal
neusrotte tomaten, en ten tweede doordat het aantal A-tomaten niet groot
was, in verhouding tot de C en C C tomaten. Hieronder volgen nog de
grondanalyses op 15 September de totaal opbrengst per 3 planten van
groep 2 en 2a.
Groep
Humus CaCo Vocht
pH
NaCI
Dr.rest
N
P2O5
2
0,08
1,4,36
4 ,0,002
0,12
7,11,4
2a
5, 0,08
0,8
5,0,007
0,14
2,4
16,Groep 2.
Opbrengst
A-tomaten
B
C
CC
Kriel
2,3 K.G.
14
21
0
15
11
Groep 2a.
Opbrengst
A-tomaten
B
CC
C
Kriel
4,48 K.G.
55
5
10
4
6
Tellen we de opbrengst van alle niet en wel gekalkte gronden afzonderlijk op, dan krijgen we in totaal:
Niet gekalkt:
Gekalkt:
Opbrengst A B C CC Kriel
Opbrengst A B C C C Kriel
7,55 K.G. 48 0 72 3
44
10,38 K.G. 108 5 40 29 32
D e opbrengst bij de gekalkte gronden is dus 38 % hooger, terwijl het
aantal A-tomaten ruim 2 keer zoo groot is als bij de niet gekalkte. Ook
komen nog enkele B-tomaten voor bij de gekalkte gronden.
II. Gronden met te hooge droogrest.
De groepen 4, 5, 8, 10 en 11 hadden een veel te hooge droogrest.
Hiervan moesten dus van elk 3 potten uitgespoeld worden. Deze potten
werden daartoe op raamlijsten gezet, opdat het water wat er uitzakte,
goed weg kon loopen; iederen dag werd ca. 2 L water gegeven, een
maand lang. Groep 11 (is ook bij de zure gronden genoemd), deze was
dus zoowel zuur als zout. Om den grond te verbeteren, werd eerst gekalkt en daarna uitgespoeld.
3 Juli werd bij de niet uitgespoelde gronden mest door de potten gemengd, 50 gr. 12—10—18 per pot. Van de uitgespoelde kregen groep
5a en 11a 20 gr. dubbelsuper per pot, daar weinig fosforzuur in deze
gronden aanwezig was. Verder werd bij geen dezer groepen mest vooraf
gegeven, daar later zoo noodig gemakkelijk bijgemest kon worden.
4 Juli werden ook hier de tomaten gepoot. Reeds op 8 Juli, dus 4
dagen later was duidelijk verschil te zien tusschen de planten op de wel
en niet uitgespoelde gronden; de eerste groeiden n.1. door terwijl de
kleur normaal groen bleef; de andere daarentegen werden donkergroen
en bleven gedrongen.
3 Aug. moesten de eerstgenoemde bijgemest worden, het blad werd n.1.
te licht van kleur, en de planten ijl; 5 gr. 12—10—18 per pot werd
gegeven, en op 8 en 21 Augustus werd dit herhaald. Vanaf 26 Augustus tot 30 September werden alle groepen wekelijks bijgemest, de niet
uitgespoelde gronden met 7 gr. 5—6—8 per keer, de andere met 3 gr.
12-10-18.
Bij de op 15 September gemaakte grondanalyses bleek de droogrest
van de niet uitgespoelde gronden zeer hoog te zijn, terwijl de uitgespoelde er veel beter aan toe waren. Aan de grootte der vruchten, bij de
diverse groepen was dit trouwens ook duidelijk te zien, evenals de kleur.
De planten op de niet uitgespoelde gronden droegen n.1. kleine vruchten,
waarvan de kleur bij de steeltjs zeer donkergroen was, terwijl bij de
andere uitgespoelde groepen, de planten mooie vruchten voortbrachten.
In de totaal opbrengst op 8 November zien wij deze verschillen ook
goed. Bij de groepen 10 en 10a, 11 en 11a verschilde het gewicht onder-
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ling niet zooveel, wel echter de kwaliteit der tomaten. Bij de A-groepen
waren de A-tomaten verreweg in de meerderheid, terwijl ook enkele Btomaten voorkwamen; groep 10 en 11 leverden echter meest C en C C
tomaten op. Hieronder volgen ter vergelijking nog de grondanalyses op
15 September, en de totaal opbrengst per 3 planten van groep 5 en 5a.
Groep Humus CaCOa Vocht pH NaCl Droogr, N
P2O5
1,72 102,— 22,—
5
18,7
2,4,8 6,05 0,054
0,59
7,6
13,8
5 , - 6,30 0,007
5a
199
3,36
Groep 5a.
Groep 5.
Opbrengst A B C C C Kriel
Kriel
Opbrengst A B C CC
2,9 K.G. 8 0 47 23
9
4,9 K.G. 45 4 26 10 12
Tellen we ook hier de opbrengst van alle niet en wel behandele gronden afzonderlijk op, dan krijgen we:
Niet uitgespoeld:
Uitgespoeld:
Opbrengst A B C C C Kriel
Opbrengst A B C C C Kriel
14,30 K.G. 61 0 191 99 73
21,30 K.G. 167 18 111 64 50
De opbrengst bij de uitgespoelde gronden is dus bijna 50 % hooger,
terwijl het aantal A-tomaten 174 % hooger is dan bij de niet uitgespoelde. Bovendien komen bij de eerste 18 B-tomaten voor, tegen 0 bij
de niet behandelde.
III. Gronden, waarop fosforgebrek voorkwam.
Dit was het geval bij de groepen 3 en 9. Bloemkoolplantjes waren
paars geworden op deze gronden, en volgens de analyses bleek er dan
ook werkelijk geen in water oplosbaar fosforzuur aanwezig te zijn. Bij
deze gronden kregen 3 potten dus een extra gift van dubbel super; dit
gebeurde op 3 Juli, toen overal de mest door de potten gemengd werd.
Groep 3 kreeg heelemaal geen mest, daar de grond nog veel stikstof
bevatte, groep 3a 20 gr. dubbelsuper en 15 gr. zwavelzure kali per pot.
Groep 9: 15 gr. zuivere ammonsalpeter en 30 gr. patentkali, groep
9a: 40 gr. 12—10—18 en 20 gr. dubbelsuper.
4 Juli tomaten gepoot.
26 Augustus was nog steeds geen verschil te zien tusschen 3 en 3a,
9 en 9a; er trad bij 3 en 9 geen fosforgebrek op.
Vanaf dezen datum tot 30 September werd ook hier wekelijks bijgemest; de groepen 3 en 9 zonder fosforzuur, de beide andere met: 3 gr.
12—10—18. Bij de grondanalyses van 15 Sept. bleek nu bij groep 3 en
9 wel wat direct opneembaar fosforzuur aanwezig te zijn. Dit was dus
de oorzaak, dat de planten op deze gronden toch normaal opgroeiden.
Mogelijk is dit fosforzuur later door de hoogere temperatuur, en daardoor intensievere werking van het bodemvocht vrijgekomen. De opbrengstcijfers verschilden op 8 November echter nog tamelijk veel, vooral tusschen groep 3 en 3a. De eerste gaf 3,1 K.G. tomaten per 3 planten, de andere 4,35 K.G. N a afloop van de proef werden ook nog grondanalyses gemaakt, waarbij groep 3 geen fosforzuur bleek te bevatten,
terwijl 3a een fosforgetal van 7 had. Hieruit valt dus op te maken, dat
groep 3 toch niet voldoende fosfor tot z'n beschikking heeft gehad, hoewel het uiterlijk aan de planten niet te zien was.
IV. Verder was nog aanwezig een grond waarop ieder jaar sterk
chlorose voorkomt bij tomaten (geel worden van het blad). Deze grond
bleek een zeer hooge p H te hebben, terwijl ook nog veel koolzure kalk
aanwezig was. Hij werd daarom gedeeltelijk vermengd met zure grond,
half om half. Beide groepen, 12 en 12a, werden 3 Juli bemest met 40 gr.
12—10—18 per pot, terwijl weer 4 Juli de tomaten gepoot werden.
19 Augustus hadden de tomaten op 12 erg lichtgele koppen, terwijl
de kleur bij 12a goed was. V a n 26 Aug. tot 30 Sept. werd groep 12
bijgemest met 3 gr. kalksalpeter en 3 gr. Thomasslakkenmeel per pot
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(dus juist verkeerde bemesting, want hier zou zooveel mogelijk met zure
meststoffen gewerkt moeten worden), terwijl 12a. 3 gr. 12—10—18 kreeg.
De opbrengstcijfers op 8 Nov. liepen ook weer veel uiteen; groep 12
leverde n.1. 3,3 K.G. tomaten, groep 12a 4,55 K.G,
PEULEN IN D E KAS GEKWEEKT.
Mede in verband met de strenge vorst, die een einde maakte aan de
producten die in de druivenkassen waren geplant, bereikten ons veel
vragen over de cultuur van peulen in de druivenkassen.
Over dit product heeft men onder glas nog weinig ondervinding, zoodat besloten werd enkele soorten te beproeven.
Gezaaid werd op 30 Dec. en het plantmateriaal werd getrokken in de
stookkas. Gepoot werd op 10 Jan.
De volgende soorten werden naast elkaar vergeleken.
1. Record. (Volgens de prijscouranten de allervroegste peul).
2. Vroege Hendrikspeul (Selectie Nunheim).
3. Reuzenpeul (Selectie Nunheim).
Record. De eerste peulen werden 12 April geoogst. Deze peul is heel
vroeg, maar klein van stuk. Het aantal peulen was groot. Dit soort
had veel last van voetrot.
Vroege Hendrikspeul. Dit soort is tamelijk vruchtbaar, doch het aantal peulen is kleiner dan van Record. De peulen waren echter grooter
van stuk.
Reuzenpeul. Dit soort is niet geschikt voor de kas; het maakte een
veel te zwaar gewas en gaf slechts enkele groote peulen. De gemiddelde opbrengst per strekkende roe was IJ.2 kg. Voor kascultuur zullen
we naar andere typen moeten uitzien.
PEENZAAD.
Eigen Selectie Amsterdamsche Bak.
Z a a d van dezelfde afkomst, doch verschillend van ouderdom werd
naast elkaar vergeleken onder platglas.
In bakken, groot 84 ramen werd 31 Oct. gezaaid en wel zaad, dat
in 1935, 1937 en 1938 gewonnen was. Door de strenge vorst in December waren de plantjes afgestorven en werd opnieuw gezaaid op 26
Jan. In alle drie de bakken werd 1 ons zaad per 50 ramen gebruikt.
Ie bak gezaaid met zaad van 1935. Aantal ramen 84. Opbrengst
was in totaal 462 bos, per raam dus 5Yi bos.
2e bak gezaaid met zaad van 1937. Aantal ramen 84. Opbrengst was
in totaal 609 bos, per raam dus 7 bos.
3e bak gezaaid met zaad van 1938. Aantal ramen 84. Opbrengst was
in totaal 699 bos, per raam dus 8 bos.
Het zaad van 1938, waarvan dus ook maar 1 ons op de 50 ramen
gebruikt was, stond bovendien nog te dik; dit had 1 ons op 60 ramen
kunnen zijn.
Het zaad van 1938 gaf dus de beste opbrengst.
Peenzaad kan dus direct gezaaid worden. Het is dus niet noodzakelijk 1 of 2 jaren hiermede te wachten.
Deze selectie munt uit door gelijkmatigheid en wordt zeer door de
practijk gewaardeerd.
VRUCHTZETTING BIJ MELOENEN.
Deze proef is dit jaar niet voortgezet, maar zal in 1940 weer vervolgd worden.
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MELOENSOORTEN.
De volgende variëteiten werden dit jaar naast elkaar vergeleken.
Ie. Baron van Vleuten.
Deze mooie hooge vrucht, die flink van stuk wordt, groeide bij ons
tamelijk sterk. Per plant werd gemiddeld lYi vrucht geoogst. Dit soort
levert bijna geen stek. De smaak is uitstekend.
2e. Fransche Noir des Carmes.
Dit soort groeide sterk en de vruchten werden groot van stuk. Een
groot nadeel is, dat de vruchten, voordat deze rijp zijn, reeds scheuren.
Vruchtvleesch vrij droog. Smaak zeer goed. Er werden 3 vruchten per
plant geoogst.
3e. Antwerpsche Noir des Carmes.
Groei tamelijk sterk. Er werden 4 vruchten per plant geoogst, welke
betrekkelijk klein bleven. De smaak is heel goed, doch tot groot nadeel
moet aangemerkt worden, dat ca. 50 % der vruchten scheurt.
4e. Cantaloup charentais.
Plant groeit matig, geeft weinig gewas. Per plant werden geoogst
gemiddeld 5 à 6 vruchten, die zeer klein blijven, maar een prima smaak
hebben (naar Ananas). Geeft slechts weinig stek. Voor het binnenland
iets bijzonders. De consument moet eerst de smaak kennen om deze soort
te waardeeren. O.i. een variëteit, die door de practijk eens beproefd moet
worden. Mogelijk, dat men hier 3 planten onder 2 ramen kan planten.
5e. Cantaloup de Belle Garde.
Dit is eveneens een soort, die weinig gewas maakt. De plant geeft
7 vruchten per raam. De smaak is zeer fijn. Het bezwaar van deze
soort is, dat de vruchten zeer klein blijven, o.i. wel wat te klein.
6e. Honey Dew.
Deze Spaansche meloen groeide eerst goed, doch een groot deel ging
vroeg dood. Deze variëteit geeft lange vruchten en hoogstens 2 per
plant. W a n n e e r de vruchten op kleur en geur worden geoogst, kan men
ze 2 à 3 maanden bewaren. Deze variëteit treft men dan ook in Engeland, waar ze met duizenden ingevoerd worden, tot laat in den herfst
in de groote fruitwinkels aan. De smaak is zeer matig en valt niet mee.
7e. Italia.
Hiervan is niet veel goeds te melden. De groei is sterk. De plant levert
gemiddeld 2 vruchten, die groen blijven en lang van model zijn. De
smaak is slecht en de meeste vruchten worden „stek".
8e. Watermeloen. (Citrullus vulgaris).
Deze donkergroene groote vrucht is speciaal bekend in warme landen:
Indië, Italië enz. en bemind om haar groote waterrijkheid. Voor onze
smaak is ze veel te waterig en een groote toekomst zie ik voor de watermeloen in ons land zeker niet. De geoogste vruchten werden vlot verkocht. De vruchtzetting geschiedt aan lange ranken — kort snoeien
leidt tot geen vruchtzetting.

PLANTENZIEKTEN.
Het aantal gevallen, waarin materiaal werd gebracht met 't oog op
ziekten en beschadigingen, was in 1939 wederom groot. In totaal werden
532 gevallen behandeld. Vele malen werd advies gevraagd inzake 't al
of niet aanhouden van gewassen (vooral aardbeien) die door de strenge
vorst in December 1938 geleden hadden.
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Naar de oorzaken kunnen de behandelde gevallen als volgt worden
verdeeld:
Plantaardig

Dierlijk

Virus

Anorganisch

Diversen

Totaal

Groentegewassen
Fruitgewassen
Bloemteeltgewassen 1
Champignoncultuur

128
18
28

82
15
22

20
3
2

94 (37)
40 (27)
18 ( 4)

43
11
5
3

367
87
75
3

Totaal

174

119

25

152 (68)

62

532

Toelichting :
Onder 't hoofd plantaardige beschadigingen zijn al die gevallen opgenomen, waar aantasting door bacteriën en lagere of hoogere schimmels
de oorzaak was.
Onder anorganische oorzaken vallen beschadigingen door verkeerde
grond, onjuiste bemesting, cultuurfouten, spuitbeschadiging en andere
uitwendige omstandigheden. Het cijfer tussctien haakjes geeft 't aantal
malen aan, dat advies is gegeven inzake vorstbeschadiging.
Onder diversen zijn samengevat adviezen en antwoorden op vragen
van meer algemeenen aard, controle op ingezonden zaden, inlichtingen
over bestrijdingsmiddelen etc. en ten slotte ook die gevallen, waarbij het
onmogelijk was de oorzaak vast te stellen.
1
) O p verzoek van den Rijkstuinbouwconsulent Ir. C. Koeman te
Aalsmeer.

FUSARIUM BIJ KOMKOMMERS.
Dit onderzoek is in 1939 ernstig gestagneerd door het vertrek van
Ir. Rietberg en zijn niet onmiddellijke vervanging.
Het is gewenscht verschillende van zijn onderzoekingen hier nader te
bespreken. Allereerst wat betreft de bestrijding. Er bestaat nog slechts
één goed bestrijdingsmiddel: het stoomen van den grond.
Daar hieraan vrij hooge kosten verbonden zijn, wordt er gezocht naar
een goedkooper chemisch middel ter ontsmetting van den grond; tot nu
toe echter met weinig resultaat. In 1938 zijn chinosol en chloorpicrine
geprobeerd. D e resultaten met chinosol waren niet gunstig, die met
chloorpicrine maken verder onderzoek wenschelijk. In 1939 zijn proeven
genomen met Novo en Brassicol. Het eerste middel was niet werkzaam,
het tweede onvoldoende.
Verder is gebleken, dat de genezende werking van Rabolit op fusarium-zieke komkommerplanten nihil is. Dit onderzoek zal het volgend
jaar met verschillende andere bestrijdingsmiddelen moeten worden voortgezet.
Daarnaast is door Ir. Rietberg onderzocht op welke wijze de ziekte
verspreid wordt. Uit kiemproeven die in 1937 en 1938 uitgevoerd werden met komkommerpitten afkomstig van partijen, waarvan door kweekers beweerd werd, dat deze besmet waren met fusarium, is gebleken,
dat het hoogst onwaarschijnlijk is, dat de fusarium met het zaad overgaat, daar zich nimmer fusarium ontwikkelde uit de gekiemde zaden.
Het bleek echter, dat de ziekte overgebracht wordt naar andere plekken door middel van de talrijke schimmelsporen, die zich in grond, dommest en op raamlijsten en dergelijke bevinden. Het is daarom onverantwoordelijk een plantenrij aan te leggen op een plek, waar een vorig
jaar de komkommers doodgingen, omdat zoodoende de ziekte de jonge
planten al kan aantasten en bovendien naar nog onbesmette gedeelten
van den tuin versleept kan worden. Afstervende planten zijn dikwijls
overtrokken met een laag sporendragend mycelium.
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Men dient zulke planten te vernietigen, liefst door verbranding. Dergelijk komkommerafval mag niet in slooten en vaarten terecht komen
of gecomposteerd worden.
Een derde punt dat van belang is, is de invloed, die de toestand van
den grond (bemesting, vochtigheid enz.) uitoefent op de ontwikkeling
van de ziekte. Met het doel hiervan meer te weten te komen, waren in
1938 grondmonsters van een groot aantal fusariumzieke tuinen onderzocht. Het onderzoek van grondmonsters van tuinen, waar de ziekte
niet, of slechts in een lichte mate voorkomt, kon in 1939 niet ter hand
genomen worden. Dit zal echter in 1940 geschieden.
Dan pas zal een juiste beoordeeling van het reeds verkregen uitgebreide cijfermateriaal mogelijk zijn.
De uitgebreide collectie fusarium-isolatie's is in 1938 nader bestudeerd
en het zal in 1940 wellicht mogelijk zijn ook door middel van kunstmatige infecties de invloed van verschillende uitwendige omstandigheden
na te gaan.
Door Ir. Rietberg zijn hieromtrent nog de volgende waarnemingen gedaan, die van beteekenis zijn:
a. Bij een bemestingsproef bleek, dat een groote hoeveelheid voor
de plant ter beschikking staande organische stikstof een ongunstigen
invloed uitoefent. Bij een bemesting met gesteriliseerde dommest trad de
ziekte aanvankelijk in hevige mate op. Door de sterilisatie wordt een
belangrijk deel van de organische stikstofverbindingen opneembaar.
Waarschijnlijk kan de fusarium zich dan sterker in den grond ontwikkelen, terwijl de plant wellicht door de opname van veel ammoniak
gevoeliger wordt.
Bij een tweede teelt in dezen zelfden grond bleek de werking van de
dommest juist gunstig geworden te zijn, waarschijnlijk tengevolge van
structuur-verbetering. Dit vraagstuk dient nog verder onderzocht te
worden.
b. In vele gevallen komt de sterkste aantasting voor op de droogste
plekken. Dit kan een gevolg zijn van een te hooge droogrest. Het
bleek echter, dat ook bij een lage droogrest bij een minder goede watervoorziening, de ziekte eerder en heviger optreedt. Soms is de ziekte het
ernstigst op de natste plekken. Hier blijft de grond vaak langer koud,
hetgeen vooral ook voor de opkweek van jonge komkommerplanten
nadeelig kan zijn, daar zulke planten zwakker zijn en daardoor vatbaarder voor allerlei ziekte-aantastingen.
Vruchtvuur van komkommers (Cladosporium cucumerinum).
Bij het onderzoek naar de mogelijkheid van overgang van fusarium
met het zaad bleek dat in vele gevallen vruchtvuur met het zaad overgebracht wordt. Van 715 pitten, die te kiemen gelegd werden, bleken er
85 stuks (d.i. ± 1 2 % ) besmet te zijn met vruchtvuur.
Er mag dus alleen van volkomen gezonde planten zaad geoogst
worden. Bij de keuring zal men dus daarop te letten hebben.
Vergeling van de tomaat.
Er kwamen dit jaar verschillende gevallen voor van een typische vergeling van de bladeren van tomatenplanten. De oorzaak hiervan is nog
niet bekend. De bladeren worden geel russchen de nerven en in deze
verkleurde plekken heeft een zetmeel-ophooping plaats. Dientengevolge
zijn de bladeren stijf en knappen gemakkelijk stuk.
Het verschijnsel is meestal het duidelijkst op de bladeren ter halve
hoogte van de plant. Er bestaat geen verband met de p H van den
grond. (In de onderzochte gevallen varieerde de p H tusschen 4,95 en
7,29).
Dit is wel het geval bij een ander vergelingsverschijnsel, dat bij een
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te hooge pH optreedt, tengevolge waarvan de plant aan Mangaantekort
gaat lijden, en dat zich ook in den top van de planten openbaart. De
bladeren zijn dan niet stijf en knappend.
Ook dit soort vergeling kwam in het afgeloopen jaar meermalen voor.
In de onderzochte gevallen varieerde de pH tusschen 6,92 en 7,72.
Een nieuwe parasiet voor den Tuinbouw.
Onder dit opschrift is reeds in het jaarverslag van 1937 melding gemaakt van 't optreden eener mijtensoort van 't geslacht Penthaleus op
andijvie. In 1938 bleek Penthaleus ook schade aan slaplanten te kunnen
veroorzaken. Dit jaar moeten we aan de planten, die aangetast kunnen
worden, bloemkool toevoegen. Het aantal gevallen, dat 't diertje werd
waargenomen, bleef gering.
Bestrijding: rooken met nicotine rookpoeder of spuiten met een nicotineoplossing (1 ons op 100 liter water).
Het wit in komkommers.
De schimmel (Erysiphe cichoriacearum), die deze ziekte bij de komkommers veroorzaakt, kwam gelukkig maar zeer zelden voor.
Het spintetend kevertje.
Is ook dit jaar vrij algemeen opgetreden, vooral in druiven en perziken. Heeft men slechts enkele diertjes in een gewas, dat sterk door
spint is aangetast, dan kan spintbestrijding niet uitblijven. Het is dus
van belang te weten, hoe het volwassen diertje en z'n jeugdstadia reageeren op een Petroleum-emulsie bespuiting en Naphtaline behandeling.
De meeningen hieromtrent loopen nog zeer uiteen. W e hopen dan ook
den volgenden zomer juiste gegevens daarover te verzamelen.
Kurkwortel bij tomaten.
De kurkwortel aantasting in 't met knolaaltje besmette warenhuis, is
na 't verdelven ongeveer gelijk aan die voor 't verdelven. Hoewel het in
de bedoeling lag, dit jaar, verder werkend op de resultaten met de potproeven in 1938 bereikt, meer uitgebreide proeven te nemen in betonnen
putten (zooals die voor de bemestings-proeven worden gebruikt), moest
dit wegens plaatsgebrek uitgesteld worden.
De wortelduizendpoot.
Dit diertje (Scuttigerella immaculata), dat verwant is aan de duizendpooten en ook wel Symphylide genoemd wordt, is op enkele plaatsen
schadelijk opgetreden, vooral in de wintermaanden.
Het diertje is ongeveer 6 mm. lang, heeft 12 paar pooten en een paar
duidelijke voelsprieten. De kleur is wit. Z e leven in den grond, zijn
licht schuw en zeer bewegelijk. De wortels van de planten o.a. sla en
tomaten werden aangevreten. Ook andere gewassen zooals boonen en
komkommers enz. kunnen door deze wortelduizendpoot aangetast worden.
Daar ze dikwijls in groote getale, doorgaans plekgewijs, bij elkaar voorkomen, kunnen ze belangrijke schade, vooral aan jonge planten, veroorzaken, zoo zelfs, dat de planten door de vreterij te gronde gaan.
Zijn de planten reeds uitgepoot, dan is bestrijding moeilijk, 't Gieten
van 0,1 % sublimaat (vergiftig!) tusschen de planten heeft niet altijd
't gewenschte resultaat gegeven. Heeft men last van deze Symphylide,
behandel den grond dan voor 't uitpoten der planten.
Een goed resultaat is wel verkregen door den grond blank te zetten
met water en dan een weinig petroleum op 't water te gieten. Stoomen
of een zwavelkoolstof behandeling van den grond zullen wel afdoend
zijn, doch 't is de vraag of deze bewerkingen economisch verantwoord
zijn.
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Stoomen van den grond.
Er is een onderzoek aangevangen naar de beste en meest economische
wijze van grondstoomen, en naar den invloed van het stoomen op het
bacterieleven en het vrijkomen van voedingszouten en op de zoutconcentratie in den grond. Reeds is gebleken, dat in sommige gevallen langer
gestoomd wordt dan noodig is.
In het bijzonder, wanneer men last heeft van een hoogen grondwaterstand, heeft het weinig zin langdurig en diep te stoomen, daar men den
grond beneden den grondwaterspiegel toch niet op temperatuur krijgt, terwijl de grond er boven reeds in korten tijd voldoende verwarmd kan zijn.
Het is wel goed om den grond gedurende längeren tijd warm te houhoudert. Maar dit kan men beter bereiken door een goede afdekking.
Het is gebleken, dat daarbij een stroo-laag (l/2 pak per roe) goede
diensten kan bewijzen, mits het stroo voldoende droog blijft. Men krijgt
dan ook het beste resultaat, wanneer men veel zeilen tot zijn beschikking heeft, waarop men het stroo kan uitspreiden en zoo lang mogelijk
laten liggen. Daar het onderzoek nog in vollen gang is, volstaan wij
met deze korte opmerkingen.
Bestrijding van het knolaaltje. (Heterodera marioni) in tomaten,
In den winter van 1938—1939 is door meerdere kweekers houtCarbolineum, 2 tot 4 liter per vierk. roe gebruikt ter bestrijding van
het knolaaltje of voor groeiverbetering. Door den Proeftuin zijn de uitkomsten hiervan nagegaan. In het algemeen kunnen we zeggen, dat de
resultaten, die bereikt werden bij het gebruik van 2 tot 4 liter per
vierk. roe de volgende zijn:
Ie. Soms treedt er eenige groeiverbetering op, mits de Carbolineum
op de goede wijze wordt gebruikt, dus in de eerste plaats niet te kort
voor het uitpoten der planten.
De tijd die gewacht moet worden na de behandeling hangt natuurlijk
af van de wijze van toepassing (veel of weinig water nagieten enz.)
den tijd van het jaar enz. Drie weken moet men doorgaans wel rekenen
om geen verbranding of abnormaal langen stilstand in de groei te krijgen na het poten.
2e. De knolaantasting vermindert niet of maar weinig. Rekenen we
dat de wortels zich in den bovensten laag grond van 30 cm bevinden
en men gebruikt 2 tot 4 liter Carbolineum per vierk. roe, dan geeft
men per m 3 grond Yi à 1 liter Carbolineum. Het is dus begrijpelijk,
dat met een dergelijke hoeveelheid alleen met een stof, die zeer sterk
aaltjesdcodend is, goede resultaten verkregen kunnen worden. Toen men
de hoeveelheid tot 20 en 30 kg. per vierk. roe opvoerde, werd nog niet
het gewenschte resultaat t.o.v. de knol bereikt.

Bestrijding van meeldauw (Cladosporium fulvum) in tomaten.
In den afgeloopen zomer zijn 4 verschillende middelen op hun waarde
als meeldauwbestrijder onderzocht. De middelen waren: Sch 1192a en
No. 2269 van de „Defa". Het eerstgenoemde is een spuitmiddel, het
tweede een stuifmiddel.
Fungex.
Roos—Fruit—Protector.
Met elk preparaat van de „Defa" is een kas van 10 roe lengte, beteeld met Âilsa-Poot, behandeld. Sch 1192a is in kas 8 gebruikt; No.
2269 in kas 2. Met Fungex is een warenhuis (W.4) met tomaten, van
verschillende soorten o.a. Potentata, Kampioen, Succes, Tuck Star enz.
behandeld. De tomaten (Potentata) in een ander warenhuis ( W 3) zijn
als controle met Shirlan gespoten. Tien tomatenplanten (Ailsa-Craig).
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ieder in een nulpot, zijn met Roos-Fruitprotector 4 % gespoten. Z e
stonden in een afdeeling van de Proefkas. In een andere afdeeling
werden 10 dergelijke planten met Shirlan 0,4 % gespoten. Deze bespuitingen hebben steeds op denzelfden dag vlak na elkaar plaats gehad.
De tomaten zijn gepoot in kas 2 op 27 April, in kas 8 op 20 April,
in W 3 op 25 April en in W 4 op 22 April.
De meeldauw trad op: in kas 2 op 1 Juli, in kas 8 op 3 Juli, in W 3
op 5 Juli en in W 4 op 29 Juni. Reeds voor het uitbreken der meeldauw is met de bespuitingen een aanvang gemaakt.
No. 2269 is in kas 2 gestoven op 8, 15, 27 Juni en 10 Juli. 10 Juli
is iets zwaarder gestoven, aangezien toen de meeldauw aanwezig was.
O p dezelfde data is in kas 8 gespoten. 8 Juni echter bij vergissing met
Fungex. 15 en 27 Juni is een J/2% Sch 1192a gebruikt, de laatste keer
%%. 7, 19, 29 Juni en 12 Juli is met Shirlan in W 3 gespoten. De
eerste twee keer met 0,4 %, 29 Juni en 12 Juli met 0,5 %, 8, 19, 29 Juni
en 11 Juli is in W 4 met % % Fungex gespoten.
Hoewel de meeldauwaantasting zich overal aanvankelijk langzaam en
later sneller uitbreidde, waren er toch verschillen te zien. In W 3 bleef
de aantasting het geringste.
Bij deze proef is met geen der drie nieuwe middelen een bepaald
beter resultaat bereikt, t.o.v. de meeldauwbestrijding, dan met Shirlan.
Bovendien liet Sch 1192a hinderlijke vlekken op de vruchten achter en
veroorzaakte Fungex hier en daar bladverbranding, terwijl ook eenige
beschadigde jonge vruchtjes zijn waargenomen.
Toen de eerste meeldauwvlekken op de tomatenplanten in de proefkas aanwezig waren is een aanvang gemaakt met de Roos-Protector
en Shirlan bespuitingen. Deze hadden éénmaal per week plaats. In
totaal is 8 maal gespoten. Aanvankelijk breidde de aantasting zich nog
sterk uit (als gevolg van kunstmatige besmetting) doch werd door de
herhaalde bespuitingen nagenoeg tot staan gebracht, zoowel door de
Roos-Fruit-Protector als door de Shirlan bespuitingen. Of Roos-FruitProtector ook goede resultaten geeft bij een geringer aantal bespuitingen is niet onderzocht.
Bij verschillende kweekers is het resultaat van Fungex bespuitingen
nagegaan. Daar er echter in het grootste deel der gevallen geen zuiver
vergelijkende proeven tusschen Fungex en Shirlan genomen zijn, is de
beoordeeling moeilijk. Dat dit praeparaat in het algemeen betere resultaten bij de bestrijding heeft gegeven dan Shirlan kan niet gezegd
worden.
N a het gebruik van Fungex trad in vele gevallen lichte bladbeschadiging op en in enkele gevallen werden bloempjes en jonge vruchtjes licht beschadigd.
Spintbestrijding.
Het is met een spuitmiddel practisch niet mogelijk bij éénmaal spuiten
alle spint te raken en dus te dooden. Herhaling van een bespuiting is
dus noodzakelijk. Gebruikt men een petroleum-emulsie, dan treedt na
eenige keeren spuiten dikwijls beschadiging op.
Dezen zomer is nu gezocht naar een spintbestrijding, die ook na herhaald gebruik geen beschadiging veroorzaakt en toch een voldoende
spintdoodende werking heeft.
Als proefplanten zijn gevoelige planten genomen, n.1. komkommers.
Treedt er bij deze planten geen beschadiging op, dan zal 't gebruikte
middel naar alle waarschijnlijkheid zonder gevaar op andere gewassen
gebruikt kunnen worden. Gedurende drie op elkaar volgende dagen
zijn dezelfde planten éénmaal per dag behandeld,
Het ligt geenszins in de bedoeling deze werkwijze voor de praktijk
aan te raden, doch is er kans op beschadiging, dan treedt het op deze
manier spoedig aan 't licht. Ook in verband met het uitkomen der eitjes
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kan men in de praktijk beter na 5—7 dagen nog eens spuiten. De gebruikte middelen zijn:
Petroleum emulsies van verschillende herkomst. Deze zijn onderling
nog vergeleken om na te gaan, of ze alle even snel beschadiging veroorzaken.
Albolineum (verschillende soorten) ) Dit zijn eveneens minerale olie-preZomervolck
) paraten.
Polvosol J4 %> Derris met 5 % Rotenon (gestoven), Lypticide, Phytophiline en verschillende soorten Hitex.
Een damp of rookmiddel biedt natuurlijk zeer vele voordeelen boven
een spuitmiddel, als 't tenminste goede uitkomst geeft. Slechts één dergelijk praeparaat is gebruikt, n.1. Spint-tox.
Met de meeste middelen werd niet 't gewenschte resultaat bereikt,
zij het dan ook om verschillende redenen. Het best voldeden Petroleumemulsie van de Bataafsehe Import Maatschappij en Polvosol }4 %•
Toen vroeg in 't najaar kasboonen op de bovengenoemde manier met
deze 2 middelen (Polvosol 0,4 %) behandeld werden, ontstond lichte beschadiging. W a s het zomer geweest, dan zouden ongetwijfeld verbrandingsverschijnselen zijn opgetreden. De beste middelen bleken dus nog
niet aan den gestelden eisch te voldoen bij gevoelige gewassen.
Uit 't bovenstaande moet niet de conclusie getrokken worden, dat alle
genoemde praeparaten onbruikbaar zouden zijn in de glascultures. Verschillende minerale oliepraeparaten zullen als winter bespuiting of als
éénmalige bespuiting goed voldoen.
Tegen spint in anjers (Spectrum) zijn nog Dextrak en Seekarn gebruikt. Dextrak bleek niet voldoende werkzaam, t.o.v. de spint. Seekarn
werkte als spintbestrijder gunstig, doch veroorzaakte beschadiging aan
de bloembladeren.
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