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JAARVERSLAG 1940
De Tuin is alléén op D o n d e r d a g en Z a t e r d a g te bezichtigen

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.
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.
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BONDSVEILINGEN „WESTLAND".
(voor zoover tot het ambtsgebied van den Consulent behoorend).
Ledenaantal op 1 Jan.
Proeftuinledenaantal
1937 1938 1939 1940 1941 1937 1938 1939 1940 1941
Colletiefs
VGravenzande
Kwintsheul
Monster
Naaldwijk
Poeldijk
Westerlee
Woutersweg
Sammersbrug
Niet Collectief*
Honselersdijk
Maasland
Wateringen
Zwartendijk

302
171
212
431
347
589
215
102

315
195
220
446
346
599
215
102

323
175
220
453
364
601
216
105

319
177
239
458
363
608
216
99

330
186
215
467
364
624
201
100

302
67
53
173
347
589
142
13

315
71
52
170
346
599
131
25

323
175
74
185
364
601
126
30

319
177
239
410
363
608
141
36

330
186
215
414
364
624
138
85

202 206 207 212 220 108 109 115 116 118
308 309 303 157 158 49 52 55 83 85
150 150 152 175 167 49 51 55 63 70
82 86 85 83 85 20 20 28 29 38

Totaal 3111 3189 3204 3106 3117 1912 1941 2131 2584 2667
KRINGVEILINGEN
(voorzoovertothetambtsgebiedvandenConsulentbehoorend)
Ledenaantalop 1Jan.
Proeftuinledenaantal
1937193819391940194119371938193919401941
Berkel
264 260 248 253 242 264 260 248 253 242
Delft
315 327 317 351 340 315 327 317 351 340
Leiden
201 210 226 214 235 201 210 226 214 235
Loosduinen Coöp 158 154 143 141 137 158 154 143 141 137
Loosduinen G.V. 154 158 158 162 163 154 158 158 162 163
Pijnacker
206 199 200 204 207 206 199 200 204 207
Rotterdam
581 587 597 599 596 581 587 597 599 596
Veur
144 146 154 153 148 60 74 77 153 148
Totaal 2023204120432077206819391969196620772068
DIVERSE VEILINGEN
(niet tot het ambtsgebied van den Consulent behoorend).
1937 1938 1939 1940 1941
Amsterdam
Brielle
Gouda
Oostvoorne
Persoonsdam
Roelofarendsveen
T e r Aar
Verspreide leden binnenland
Verspreide leden buitenland

. . . .
Totaal

164 162 150 150 153
19
19
21
21
22
40
38
31
28
28
36
36
32
32
32
74
76
77
77
79
24
17
15
16
14
50
48
48
47
45
176 159 166 180 203
19
17
21
33
34
602

572

561

584

610

ï

SAMENVATTING
Veilingleden
Proeftuinleden
1937 1938 1939 1940 1941 1937 1938 1939 1940 1941
Bondsveilingen
Kringveilingen
Leden buiten 't
ambtsgebied

3111 3189 3204 3106 3117 1912 1941 2131 2584 2667
2023 2041 2043 2077 2068 1939 1969 1966 2077 2068602 572 561 584 6101

Totaal 5134 5230 5247 5183 5185 4453 4482 4658 5245 5345^

JAARVERSLAG
v a a den Secretaris-Penningmeester over het jaar 1940*
Het Bestuur van den Proeftuin is alsvolgt samengesteld:
W . Verheul, Wassenaar, Eere-Voorzitter.
Q. A. Nederpel, Loosduinen, Voorzitter.
J. Middelburg, Naaldwijk,, Secretaris-Penningmeester.
J. Barendse, Poeldijk.
P. Bregman, Pijnacker.
L. J. Duyvestein, Kwintsheul.
W . v. Geest Lzru, 's-Gravenzande.
A. v. 't Hart, Rotterdam.
N . J. Havenaar, Berkel.
A. J. Hendriks, Veur.
A. L. v. d. Linde, Oostvoorne.
M. Prins, Honselersdijk.
H. Remme, Delft.
F. de Smit, Monster.
N . v. Velden, Maasdijk.
C. v. Vliet, Leiden.
Algemeen overzicht!
Het jaar 1940 is voor onze Vereeniging, ondanks de voor ons land
uitzonderlijke gebeurtenissen, waarop hier niet nader behoeft te worden
ingegaan, geen slecht jaar geweest.
Zooals de ledenlijst aantoont, is ons ledental in het afgeloopen jaar
wederom gestegen en wel met 100, (van 5245 tot 5345). Van de nietcollectief aangesloten Kringveilingen trad de veiling Sammersbrug toe als
collectief lid, daarmee het aantal niet-collectief aangesloten veilingen
terugbrengende tot 4. W e vertrouwen, dat deze laatste 4 veilingen in
1941 ook hun waardeering voor ons werk zullen kenbaar maken, zoodat
in het volgende jaarverslag melding gemaakt zal kunnen worden van het
feit, dat alle tuinders, aangesloten bij „Bond" en „Kring' in ons Proeftuinverband zijn opgenomen.
Het groote vertrouwen in ons werk, wat spreekt uit bovenstaande
cijfers, vormt voor ons een aansporing temeer om met volle energie verder
te gaan op den ingeslagen weg, tot heil van den tuinbouw in ons district.
Het bestuur onderging in het afgeloopen jaar een wijziging. De Heer
A. Klapwijk te Berkel meende om gezondheidsredenen te moeten bedanken als lid, welke beslissing wij moesten eerbiedigen. De Heer Klapwijk
maakte deel uit van ons Bestuur van 1927 tot 1940. Het is hier de plaats
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om den Heer Klapwijk dank te zeggen voor het vele werk, dat hij in het
belang van onze Vereeniging heeft verricht. De Algemeene Vergadering
benoemde den Heer Klapwijk als Eerelid. Als opvolger van den Heer
Klapwijk werd gekozen de heer N. J. Havenaar te Berkel, terwijl het
Bestuur met één lid werd uitgebreid, n.1. den Heer F. de Smit te Monster.
In verband met de algemeene omstandigheden werd afgezien van het
voornemen, om de herdenking van het 40-jarig bestaan van onze Vereeniging, (14 Augustus 1940), met feestelijkheden gepaard te doen gaan.
Voor het kort historisch overzicht zie blz. 12.
Afdeeling Onderzoek:
W e r d in het vorige jaarverslag melding gemaakt van het feit, dat het
in aanbouw zijnde nieuwe laboratorium in 1940 in gebruik zou worden
genomen, toch kon nog maar een klein gedeelte van het nieuwe gebouw
in ons jubileumjaar worden betrokken, daar de bouw ten zeerste werd
vertraagd. De eerste steen van het gebouw werd gelegd op 9 Mei 1940
door den Eere-Voorzitter, den Heer W . Verheul. Niettemin is sinds
Februari 1941 de geheele afdeeling in het nieuwe gebouw gehuisvest.
Voor verdere bijzonderheden omtrent het nieuwe laboratorium, waarvan
U op de voorzijde van dit jaarverslag een afbeelding aantreft, moge ik
U kortheidshalve verwijzen naar bladz. 14 van dit jaarverslag. De eveneens in het jaarverslag 1939 vermelde uitbreiding van de verwarmingsinstallatie in den tuin werd in 1940 voltooid.
Van de zijden van de leden-kweekers mochten onze proeven wederom
veel belangstelling trekken, terwijl ook talrijke excursies van buiten af
onzen Proeftuin als doelwit hadden gekozen.
Mede in verband met het feit, dat het Rijk haar subsidie voor 1940
opvoerde tot ƒ 10.000.—, zijnde hetzelfde bedrag als door de leden wordt
bijeengebracht, kon het personeel belangrijk worden uitgebreid. Als eerste
dringende eisch werd overgegaan tot aanstelling van een administrateur,
terwijl tevens personeel in dienst kon worden genomen, teneinde de waardevolle oude gegevens betreffende de reeds jaren genomen proeven op
allerlei gebied tot één geheel te verwerken. Eveneens werd een begin
gemaakt met het samenstellen van een foto-archief. Toch is met deze uitbreiding nog niet aan alle eischen voldaan. W i l de afdeeling Onderzoek
werkelijk tot volledige ontplooiing komen, dan is aanstelling van meerdere,
wetenschappelijk gevormde krachten strikt noodzakelijk. W a s vroeger de
werkgelegenheid onvoldoende, thans, nu het fraaie nieuwe gebouw deze
hindernis uit den weg heeft geruimd, zullen de middelen gevonden moeten
worden, om aan dezen eisch te kunnen voldoen.
Gaf het Rijk het prachtige voorbeeld door haar subsidie te verhoogen
tot hetzelfde bedrag, hetwelk door de leden bijeen wordt gebracht, ook de
Provincie Zuid-Holland bleef niet achter en heeft in het afgeloopen jaar
haar subsidie eveneens herzien en dit nader vastgesteld tot een maximum
van ƒ 3.000.— per jaar.
De A.S.F.-fabrieken steunden ons werk ook in het afgeloopen jaar
wederom met een bijdrage van ƒ2.000.—, terwijl de Coöp. Centr. W e s t landsche Snijbloemenveiling Honselersdijk ons verblijdde met een subsidie van ƒ 200.—.
Ter verdere bestudeering van het Fusariumvraagstuk werd ƒ1.000.—
ontvangen van het Rijk en eveneens ƒ1.000.— van het Centraal Bureau
van Veilingen in Nederland. De jaarlijksche bijdrage van de localiteit,
(contributies, fusarium f 1.000.— + Ä.S.F.) bedraagt dus totaal (zie
exploitatierekening) ƒ13.655.65.
Voor al dezen geldelijken steun zij vanaf deze plaats een woord van
warmen dank gebracht.
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Als Hoofdassistenten van den Rijkstuinbouwconsulent zijn thans in
dienst: D. Barendregt te Naaldwijk, A. Kegel te Rotterdam en S. Vriend te
Delft; als assistenten: H. N . J. Debets te Monster, H. Flinterman te
Loosduinen, J. Nonkes te de Lier, L. ). v. Velzen te Wateringen en W .
J. M. Verheul te Wassenaar.
In 1940 werd de volgende „Waarschuwing" rondgezonden:
N o . 24. Geen vierkante meter mag onbenut blijven.
Ook werd een begin gemaakt met het publiceeren van korte artikeltjes
in vaktijdschriften, welke verschijnen als „Mededeelingen van den Proeftuin Z . H. Glasdictrict te Naaldwijk". T o t heden zagen het licht:
no. 1. Over Thrips, door Ir. J. M. Riemens.
no. 2. W a t kunnen wij doen om thans loodglans te bestrijden? door ].
Nonkes.
no. 3. De sojaboon, door Ir. J. M. Riemens,
no. 4. Zucchetti — Vegetable Marrow — Eetbare Pompoen, door J.
Nonkes.
no. 5. Onvoldoende vruchtzetting bij druiven, door Ir. J. J. Astrego.
no. 6. Teelt van pruimen onder glas, door H. N. J. Debets,
no. 7. Het nut van de regeninstallatie voor verzoute kasgronden, door
J. Nonkes.
no. 8. Herfstsla onder platglas, door S. Vriend.
no. 9. Wenken bij het planten van perzikboomen onder glas, door J.
Nonkes.
In het cursusjaar 1939/1940 van de Practijkschool voor de Westlandsche Teelten kon aan 14 leerlingen het diploma worden uitgereikt. Dit
jaar mocht de school zich weder in een groote belangstelling verheugen,
zoodat moest worden overgegaan tot het geven van twee parallel-cursussen. Dit cursusjaar worden de lessen alsvolgt verzorgd:
Ir.
Ir.
Ir.
Ir.
D.

J. M. Riemens, Plantkunde en ziektebestrijding.
C. Koeman, Bloementeelt.
K. Inia, Bloembollenteelt.
D. J. Pattje, Scheikunde en Bemesting.
Barendregt, Groenten- en Fruitteelt.

Dit jaar werd voor de oud-leerlingen van de Practijkschool een cursus
gegeven van 13 middagen met als onderwerp: „De economie van den
Tuinbouw". Aan dezen cursus werden voordrachten gegeven door Ir.
J. G. W . Ignatius en Ir. J. M. Riemens. Deze cursus werd door 23
leerlingen bijgewoond.
Voor den cursus voor „Volwassen tuinders, ter opvoering van de
Bodemproductie" was een flinke belangstelling. Niet minder dan 345
tuinders volgden dezen cursus. In 16 plaatsen in het ambtsgebied Van
den Consulent werden de voordrachten gehouden op 4 middagen. De
onderwerpen waren:
1. Bemesting.
2. Plantenziekten.
3. Verwarming.
4. Opvoering Bodemproductie.
Behalve Ir. ]. M. Riemens namen de assistenten Barendregt, Debets,

Kegel, Nonkes, Verheul en Vriend actief deel door een. gedeelte van de
voordrachten voor hun rekening te nemen, terwijl voor het onderwerp
„verwarming" de medewerking werd verkregen van den Heer K. Idema,
welke verbonden is aan het Rijkskolenbureau.
Voor het verdere werk van de Afdeeling Onderzoek moge worden
verwezen naar de korte samenvattingen van de diverse proeven, opgenomen in dit jaarverslag, terwijl U op de volgende bladzijden de rekening
van verlies en winst, alsmede de balans over 1940 en de begrooting over
1941 ziet opgenomen.
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J. C. B R E E M A N
Geestweg 34.

Naaldwijk, 15 April 1941.

Mijne Heeren,
Hierbij heb ik de eer Uw Bestuur te berichten, dat de financieele administraties van Uwe Vereeniging over het jaar 1940 door mij werden
gecontroleerd. Ik deel U hierover het navolgende mede:
De controle werd uitgeoefend door het wekelijks verifieeren van ingekomen en uitgaande rekeningen, van onvangstbewijzen en kwitanties,
terwijl tevens periodiek de verrichtingen in de hoofdboeken werden nagegaan.
Eén keer per kwartaal werden onverwachte kasopnamen verricht,
waarvan de resultaten U schriftelijk werden medegedeeld.
De boekhoudingen werden op behoorlijke wijze gevoerd en deze geven
mij geen aanleiding tot het doen van bijzondere op- of aanmerkingen.
De in de Balans opgenomen saldi van de kasboeken per 31 December
1940 werden in overeenstemming bevonden met de volledig gecontroleerde
en nagetelde kasboeken.
Ook de bedragen als saldi vermeld in de Balans van den Postchèque- en
Girodienst en de Coöperatieve Boerenleenbank „De Voorschotbank" te
Naaldwijk werden accoord bevonden met de saldobiljetten, per 31 December 1940 door genoemde instellingen afgegeven.
Met de waardeering van de in de Balans opgenomen voorraden goederen kan ik mij geheel vereenigen. De hoeveelheden kwamen overeen met
de regelmatig bijgehouden magazijnadministratie en werden opgenomen
tegen inkoopsprijzen.
Ten bewijze, dat ik mij met de opstelling van de jaarrekeningen kan
vereenigen, heb ik deze van een deugdelijke verklaring voorzien en onderteekend.
De eindcijfers van de jaarrekeningen luiden als volgt:
Afdeeling Onderzoek«
Het Balanstotaal bedraagt ƒ73.019.71, waaronder de rekening „KAPIT A A L " voorkomt met een bedrag, groot ƒ11.571.39 en een reserve van
ƒ4.200.19. Het totaalbedrag van de Verlies- en Winstrekening is
ƒ43.159.55, zonder saldo. Als waardevermindering op de bezittingen werd
afgeschreven een bedrag, groot ƒ3.483.27.
Afdeeling Verkoop.
Het Balanstotaal bedraagt ƒ34.57'1.52, waaronder de rekening „KAPIT A A L " voorkomt met een bedrag, groot ƒ21.954.55 en de rekening
waardevermindering goederen met ƒ5.—.
Het totaal bedrag van de Verlies- en Winstrekening is ƒ 19.831.03,
met een netto winst van ƒ1.329.46, welk bedrag is overgebracht naar de
rekening „KAPITAAL".
Deze rekening bedroeg per 1 Januari 1940
ƒ 12.872.53
Overgeboekt werd hierbij de rekening reserve
,, 7.752.56
Toevoeging van de netto winst over het jaar 1940
„ 1.329.46
Totaal ƒ 21.954.55
Inmiddels verblijf ik,
Hoogachtend,
(w.g.) JOH. BREEMAN.
Aan het Bestuur van den Proeftuin
Zuid-Hollandsch Glasdistrict,
NAALDWIJK.
's-Gravenzandscheweg 23.
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De ziektebestrijdingsproeven, in de voorafgaande jaren ook wel reeds
ter hand genomen, werden nog actiever doorgevoerd. De studie van speciale
onderwerpen, o.a. vruchtvuur, meeldauw, fusarium kon worden aangepakt.
De groote uitbreiding van de werkzaamheden had tot gevolg, dat het
oude gebouw te klein en te primitief werd en dat het werk niet zoo uitgevoerd kon worden, als eigenlijk gewenscht was.
De inmiddels nieuw opgetreden Inspecteur van den Tuinbouw en het
Tuinbouwonderwijs, Ir. v. d. Plassche, zag dat ook in.
O p zijn initiatief werd de rijkssubsidie in 1940 verhoogd tot hetzelfde
bedrag als de jaarlijksche contributie der leden. Ook de Provincie ZuidHolland verhoogde in hetzelfde jaar de subsidie. O p 25 April 1939, bij
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Bond Westland deed de Directeur-Generaal van den Landbouw, Ir. Roebroek, de verheugende mededeeling, dat het Rijk een nieuw laboratorium schonk. 21 November 1939
vond de aanbesteding, naar een ontwerp van den Architect P. Mulder te
Rotterdam, plaats. H. M. de Lange te Maassluis was de laagste inschrijver.
Onder zeer bezwarende omstandigheden kwam de bouw tot stand, maar
de Heer Mulder vond steeds een oplossing en de Heer Hofman zorgde als
Opzichter voor de goede uitvoering.
Dat Architect en Aannemer uitstekend geslaagd zijn, het gebouw is er
om het te bewijzen. De Heer de Lange heeft met zijn onder-aannemers
alles keurig afgeleverd.
De Heer Schubad heeft als binnenhuis-architect het interieur op keurige
wijze verzorgd.
Aldus kan het Z . H . Glasdistrict bogen op een inrichting, die eenig in ons
land is en bij de groote beteekenis, die dit district in den tuinbouw inneemt,
past. Wij willen over de groote beteekenis van het district dan ook hier
nog het één en ander zeggen; onze leden zijn behulpzaam geweest met het
verstrekken van enkele gegevens, waarvoor we nog onzen dank uitspreken.
De aanvoerhoeveelheden in 1939 van de voornaamste producten in het
ambtsgebied vergeleken met Nederland, geeft het onderstaande tabelletje
Producten
Druiven
Tomaten
Platglaskomkommers
Kaskomkommers
Bloemkool
Peen
Sla
Andijvie
Perziken

Nederland
22.800.000 kg.
75.400.000 kg.
72.600.000 stuks
8.700.000 stuks
3.500.000 stuks
23.100.000 bos
199.300.000 stuks
61.100.000 stuks
8.900.000 stuks

Z . H . Glasdistrict
17.600.000 kg.
60.600.000 kg.
50.100.000 kg.
6.800.000 stuks
1.400.000 stuks
9.300.000 bos
112.700.000 stuks
26.500.000 stuks
5.700.000 stuks

Percentage
76%
80 „
69 „
79 „
40 „
40 „
57 „
43 „
65 „

W e mogen dus wel zeggen, dat het Z . H. Glasdistrict wat bovengenoemde producten betreft vrijwel een eerste plaats inneemt, mede dank zij
de ontwikkeling van het „glas".
Nederland
Z . H . Glasdistrict
Jaar
Aantal ha glas Aantal ha glas
1904
383
152
1913
667
452
1926
1834
929
1939
2978
2015
14

Oppervlakte glas in Z.H. Glasdistrict volgens enquête 1940.
Veilinggebieden:
Berkel
Delft
Leiden
Loosduinen (2)
Pijnacker
Rotterdam
Veur
's-Gravenzande + Woutersweg
Kwintsheul + Sammersbrug
+ Wateringen
Monster + Zwartendijk
Naaldwijk
Poeldijk
Westerlee + Maasland
Honselersdijk

Aantal
ha serres

Aantal
ha warenhuizen

Aantal
ha platglas

1.74
8.96
3.11
19.99
2.04
7.11
2.55
62.33

74.17
47.41
19.67
73.96
28.82
172.49
17.48
52.45

30.07
89.94
12.59
52.02
46.17
85.60
28.31
10.10

97.66
70.73
96.33
116.06
72.50
60.34

81.03
41.92
69.95
98.36
84.46
52.64

18.21
12.08
8.89
12.74
46.09
10.12

In het Westland zijn het vooral de druiven, perziken en tomaten, die
de aandacht vragen, terwijl in de Kring meerdere groentegewassen de
boventoon voeren. Derhalve treft men in het Westland meer fruitkassen
aan dan in de Kring, waar men meer platglas (groenteteelt) vindt.
In de fruitkassen worden hoofdzakelijk druiven geteeld, meestal met
voorjaarsonderteelt van groenten. Van de 634 ha fruitkassen in het Z . H .
Glasdistrict blijken 565 ha met druiven beteeld te worden. Slechts 67 ha
worden voor andere doeleinden gebruikt, hoofdzakelijk voor perziken en
gedeeltelijk voor bloemen en groenten.
De hoeveelheid met tomaten beteelde oppervlakte bedraagt 823 ha; het
totaal aantal ha warenhuizen, waarin de tomaat in het geheele district
nagenoeg alleen gekweekt wordt bedraagt 914 ha.
V a n 565 ha druiven worden er 163 ha gestookt, van de 823 ha tomaten
329 ha. Het aantal ha komkommerkassen bedraagt 16, hoofdzakelijk te
Loosduinen gelegen.
De hoeveelheid gebruikte brandstof (kolen) bedroeg in het seizoen
1939/1940 voor het geheele Z . H . Glasdistrict ruim 232.000 ton. Per lid
van de respectievelijke veilingen verbruiken in het Westland Honselersdijk en Kwintsheul de meeste kolen (resp. 90 en 150 ton). In 's-Gravenzande en Maasland worden daarentegen de minste kolen verbruikt (resp.
4 en 5 ton per lid).
V a n de Kring van Veilingen verbruiken Loosduinen en Berkel de
meeste kolen, n.1. resp. 117 en 111 ton. Het laagste verbruik heeft Leiden,
met 4 ton per lid van de veiling.
Het kunstmestverbruik in 1939 bedroeg totaal 1.385.700 kg stikstof,
926.500 kg P 2 0 5 en 1.585.200 kg K 2 0 ; omgerekend per ha is dit 259
kg stikstof, 173 kg P 2 0 5 en 246 kg K 2 0 . Wanneer we dit omrekenen
op de enkelvoudige meststoffen zwavelzure ammoniak ( 2 0 % N ) , superfosfaat ( 2 0 % P 2 O B ) en patentkali ( 2 6 % K 2 0 ) , komt dit neer op een
verbruik van 1295 kg zwavelzure ammoniak, 865 kg superfosfaat en 1184
kg patentkali per ha.
Zooals ons gebleken is uit onze enquête van 1940, bedraagt de gezamelijke post loon voor het Z.H. Glasdistrict ruim 15 millioen gulden.
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Hierin is begrepen een post werkelijk uitbetaald loon van ƒ 6.485.000.—
en een post gezinsloon van ƒ 1.840.000.—. Deze laatste post heeft betrekking op loon, dat in werkelijkheid niet werd uitbetaald, maar berekend
volgens de geldende loontarieven.
Tenslotte zit in de 15 millioen gulden nog ondernemersloon, hetwelk
in werkelijkheid ook niet uitbetaald behoeft te zijn, maar voor ons geheele
gebied geschat is op ƒ30.— per week voor iedere ondernemer.
Wanneer we nu het loon vergelijken met de bruto bron van inkomsten
van al de veilingen van het Z.H. Glasdistrict, dan blijkt dat 65% van
de inkomsten uit arbeid zou moeten bestaan, hetgeen in werkelijkheid wel
wat anders is geweest, want gezinsloon en ondernemersloon worden in
het algemeen als sluitposten beschouwd.
Per ha bedraagt de post loon voor ons gebied ƒ3200.—, wat natuurlijk
slechts een gemiddelde is. Voor kaskommerteelt bedraagt deze post alleen
al zonder ondernemersloon ± ƒ 10.000.— per ha. Voor enkele landbouwproducten hebben we als vergelijkingsmateriaal ook enkele cijfers.
Loon per ha
Late aardappelen ƒ 240.—
Voederbieten
,, 218.—
Boonen
,, 130.—
Graan
,, 120.—
Erwten
110.Als opbrengst per
Tuinbouwproducten
Kaskomkomers
Platglaskomkommers
Tomaten
Druiven
Fruit (struik)

a zien we voor:
(hoofdteelten)
± 300.000 stuks
± 160.000 stuks
± 70.000 kg
± 28.000 kg
± 12.000 kg

Landbouwproducten
Tarwe
( 4200 kg koren
( 5100 kg stroo
Voederbieten
85.000 kg
Late
32.000 kg
aardappelen
( 3100 kg
Boonen
( 2300 kg stroo

Bij de tuinbouwproducten moeten we nog rekening houden met vooren nateelt, waardoor het verschil in kg en stuks met de landbouwproducten
nog veel hooger wordt, b.v.
voorteelt sla (voor tomaat)
166.000 stuks per ha
„ andijvie (voor tomaat)
200.000
nateelt tomaten (na kaskomkommers)
20.500 ,, „ „
Uit deze cijfers blijkt nog eens de groote beteekenis van ons Z.H. Glasdistrict als tuinbouwgebied en ook als productiegebied van voedsel voor
ons land en de ons omringende landen.
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WEERSGESTELDHEID.
De felle maar korte winter 1938/1939 werd gevolgd door de strenge
en lange winter 1939/1940, terwijl 1940/1941 ook allesbehalve zacht was.
Vooral de tweede van die drie heeft tot veel ongerief in den Tuinbouw
aanleiding gegeven en tot hard stoken genoodzaakt.
Wij geven hieronder de temperatuurgemiddelden in graden Celcius en
het aantal sneeuwdagen gedurende de maanden Dec. t/m Febr. van die
drie winters, benevens het veeljarige gemiddelde:
Aantal sneeuwdag :n

Gemiddelde temperatuur
Maand

Vele
jaren

'38/39

'39/40

'40/41

Vele
jaren

'38/39

'39/40

•40/41

Dec.

+ 3.7

+ 1.5

+ 2.2

+ 2.3

2

3

2

2

Jan.

+ 3.3

+ 4.6

— 4.2

-1.7

3

2

5

3

Febr.

+ 3.4

+ 4.1

-0.3

+ 2.3

2

7

4

De laagste temperaturen waren:
Maand
Dec.
}an.
Febr.

1938

1939

1940

1941

—13.8
—
—

-8.8
2.7
6.1

— 6.3
—17.4
—15.3

—11.3
— 8.4

—

De gevolgen waren vooral in den winter 1938/1939 zeer ernstig en
waren voor de verschillende gewassen:
Bloemkool;
D e bloemkool in druivenkassen is practisch voor 1 0 0 % bevroren. D e
direct na de vorst op warm gezaaide en onder koud glas verspeende
planten kwamen te laat voor de vroege glasteelt en voor de druivenkassen.
Voor de vroege teelt op den kouden grond hebben die na de vorst gezaaide planten het echter best gedaan en de prijzen waren over 't algemeen heel goed. De kwaliteit van de bloemkool was dit jaar niet best.
Sla:
Voor het meerendeel is de sla in de koude warenhuizen en platglas weer
overgeplant met plantmateriaal dat in stookkassen is gezaaid. De oogsttijd
van de warenhuizen viel ca. 14 dagen later, hierdoor werden de moeilijkheden grooter, waardoor zeer veel sla is aangevoerd van een minderwaardige kwaliteit.
Platglas sla:
Veel sla is gelicht. De kwaliteit hiervan liet niets te wenschen over. De
sla, die niet is_gelicht, was wel beter dan uit de warenhuizen, doch vertoonde veel gebreken, zooals losse groei, rand enz.
Broeisla:
De planten, welke na de vorst overgehouden waren, bleven wegvallen
tot het einde toe. Het aantal per raam was dan ook ver beneden het
middelmatige.

17

Peen:
De z.g. Octoberpeen is voor 95% mislukt. De kort voor de vorst gezaaide peen heeft practisch niet geleden. De meeste peen is echter na de
vorst overgezaaid. De combinatie met sla moest hierdoor vervallen.
Andijvie:
Jonge planten in de laatste week van October en begin November gep o o t hebben in enkele gevallen nog goede opbrengst gegeven. V a n de
direct na de vorst nog schijnbaar goede andijvie is er nog veel weggevallen.
Selderij en peterselie:
O p drooge gronden is bijna alles bevroren.
Vele aardbeiplanten zijn in Jan. op den Proeftuin onderzocht.
Al naar gelang waar en hoe de planten tijdens de vorst gestaan hadden
waren ze meer of minder beschadigd. Doch over 't algemeen genomen
kunnen we zeggen, dat de bloemknoppen in sterker mate geleden hebben
dan de jonge bladeren. De bloemknoppen van de bloemstengel, die 't
eerst uitloopt, waren 't sterkst beschadigd, in veel gevallen dood.
De minder ver ontwikkelde bloemknoppen waren beschadigd tot gaaf.
Dit zijn nog de gunstigste gevallen, daar ook planten voorkwamen waarvan alle bloemknoppen gedood waren. Tijdens de bloei bleek de eerste
bloemstengel zeer gebrekkig tevoorschijn te komen met geen of weinig
bloemen. Daarna volgde de 2e bloemstengel, welke als regel kleinere en
minder bloemen gaf, dus ook veel minder vruchten. De uitkomst van de
teelt was als volgt:
*
De planten, die bestemd waren om in kistjes in de kas gebracht te worden, waren als regel nog niet binnengehaald. Z e hebben zoodanig geleden,
al zagen ze er op 't eerste gezicht goed uit, dat ze veelal de kosten van
't stoken niet waard waren en zijn dan ook dikwijls weggegooid. De opbrengst van de planten, die toch gestookt zijn, was zeer slecht. Degene,
die reeds binnen stonden tijdens de vorst, leverden een zeer matige opbrengst. De platglas aardbeien, die voor de vorst met glas bedekt waren,
gaven een middelmatige opbrengst, die niet gedekt waren, een slechte.
Bij de natuuraardbeien zijn veel planten weggevallen.
In het algemeen was de schade door het wegvriezen van plantmateriaal
in den winter van 1939/1940 minder groot dan in den winter van 1938/
1939.
Ten eerste was het weer voor het invallen van de vorst betrekkelijk
koel, waardoor de planten niet zoo weelderig gegroeid waren en dus meer
weerstandsvermogen hadden.
Ten tweede zette de vorst in tegenstelling met het vorige jaar geleidelijk
in, zoodat de planten gelegenheid hadden zich af te harden tegen de koude.
Ten derde waren meerdere kweekers, door de ervaring van het vorige
jaar geleerd hebbende, vlugger gaan dekken. Ook dit jaar viel op, dat op
drooge zandgronden een grootere vorstschade viel op te merken dan op
zware gronden.
De minder ver ontwikkelde bloemknoppen waren beschadigd tot gaaf.
Sla:
Bij de hernieuwde groei bleven de planten achter en smeulden voor een
groot gedeelte weg, ondanks dat die planten zich goed lieten aanzien. De
betrokken kweekers kwamen zoodoende eerst drie weken na de vorst tot
de conclusie, dat juist zij de meeste schade hadden geleden. Kon echter
tijdens de vorige strenge winter afgeraden worden om de planten te ge-
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bruiken, nu was dit niet zoo eenvoudig. Bij het invallen van de vorst
waren alle planten klein, na de vorst ook nog. De tijd van opnieuw zaaien
was zeer beperkt. De bruikbaarheid moest dus voor iedere partij afzonderlijk beoordeeld worden, waarbij rekening gehouden moest worden met het
vergevorderde seizoen. De oogsttijd dreigde verschoven te worden tot
circa half April, waarbij de kans op „rand" buitengewoon groot wordt.
Een aanwijsbaar verband tusschen tijdsverloop poten — vorst en vorstschade was dit jaar niet op te merken.
Hoewel de oogst onder platglas (koud) en warenhuizen een 14 dagen
later was, is ze toch nog meegevallen. Er was veelal een ongelijke stand
van het gewas. De broeisla vertoonde vaak een slechte stand, veroorzaakt
door het gebrek aan stikstof, te wijten aan het uitspoelen door de hevige
regens. De weggevallen sla over het geheele ambtsgebied bedraagt 15 à
2 0 % zoowel warm als koud.
Andijvie:
De winterandijvie was nagenoeg voor 1 0 0 % weg. De later gepote vertoonde veelal een slechte krop. De jonge planten hebben weinig hinder
ondervonden, hoewel de kwaliteit door de late groei niet meeviel en soms
tot 2 0 % nog wegviel.
Bloemkool:
Aanmerkelijk minder plantmateriaal dan vorig jaar is bevroren door de
betere afdekking. Kas en rijenbloemkool hebben wel het meest van de vorst
geleden. De grootste planten en het vroegst gepote materiaal hebben het
meest geleden.
In Rotterdam e.O. was de eenige soort met goede bloemkoolplanten de
Mechelsche. O p de drooge gronden in het Westland is slechts weinig
bevroren. O p meer nattere gronden (Leiden) beliep de schade aan planten van 15—30%. Dit was eveneens het geval in de omgeving van
Westerlee.
Peen:
De schade is veel geringer dan voorgaand jaar. Veel peen is pas na
de vorst gezaaid. Aan de z.g. „Octoberpeen" is nog wel wat schade geconstateerd. In het Westland op de drooge zandgronden ('s-Gravenzande
e.O.) voor soms 5 0 % .
Spinazie:
Geen schade.
Radijs:
In 's-Gravenzande bevroor dit gewas tot ca. 5 0 % , in andere districten
geen schade.
Pootuien en prei:
Hiervan is 5 0 % bevroren, in sommige gevallen tot 8 0 % (Leiden e.O.).
Boerekool:
In sommige gevallen ('s-Gravenzande) is 8 0 % van de oogst, in andere
gevallen (Leiden) is 2 5 % van de aanplant verloren gegaan. De kwaliteit leed sterk van de vorst.
Spruitkool:
Veel is hiervan ten gronde gegaan, soms tot 8 0 % toe (Maasdijk).
De totale oogst in het ambtsgebied kan op 75 tot 8 0 % van de normale
oogst geschat worden.
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advieswerk van zeer veel nut zijn, en wij hopen en verwachten er veel
goeds van.

ONDERZOEK NAARHETZOUTGEHALTEVAN HET
BOEZEMWATER.
Onze geregelde controle van het zoutgehalte van het boezemwater is
ook dit jaar weer voortgezet.
Wanneer we de resultaten van deze onderzoekingen, welke we nu
gedurende ruim 10 jaren gedaan hebben, overzien, dan valt het volgende
op te merken:
In de jaren 1929 t/m '33 werd het water nog voor gietwater geschikt
geacht, wanneer het minder dan 1 g keukenzout per 1 bevatte. Daarna
echter bleek uit proeven, welke op den Proeftuin werden genomen, dat
continu begieten met water, dat 1 g keukenzout per 1 bevat, reeds een
zeer duidelijk schadelijke werking op de plantengroei uitoefent en dat men
voor een geregelde begieting als eisch mag stellen, dat het water minder
dan 0.5 g keukenzout per 1 bevat.
Wanneer we met deze grens van 0.5 g keukenzout per 1 voor oogen,
de cijfers, welke in de verschillende jaren werden verkregen, nog eens
nagaan, dan zien we, dat in het boezemwater vrij sterk om deze grens
schommelende NaCl-gehalten werden geconstateerd. Er is gezocht naar
verband tusschn de gemiddelde regenval en de hoogte van het zoutgehalte. Dit verband bleek echter niet duidelijk aanwezig te zijn.
Bij nader onderzoek bleek, dat op sommige plaatsen in enkele polders
of vaarten de NaCl-gehalten veel hooger waren dan op andere, vlak
daarbij in de buurt liggende plaatsen.
De oorzaak van verzouting moest hier gezocht worden in zout welwater.
In de Prins Alexanderpolder is men de gaswellen, welke ook zout water
bleken op te leveren, in 1938 gaan dichten. De resultaten waren, bij
controle in het vorig jaar, bevredigend. (Zie jaarverslag 1939, blz. 13).
Gedurende het afgeloopen jaar zijn uit die streek nog enkele monsters
onderzocht en de toestand bleek nog steeds behoorlijk in orde, n.1. met
zoutgehalten variëerende van 0.35 tot 0.64 g per 1.
Verder is gedurende het afgeloopen jaar wederom controle gehouden op
het zoutgehalte van de boezem- en polderwateren in het
Westland en Omstreken.
Over het tijdvak van 11 Juni tot 9 September werden op 28 monsterplaatsen vijfmaal monsters genomen, welke op keukenzout-gehalte werden
onderzocht.
De resultaten zijn als steeds, onmiddellijk na het onderzoek gepubliceerd en aan belanghebbende instanties doorgegeven.
Het gietwater heeft dit jaar overal aan de eischen voldaan, uitgezonderd te Maasland (monsterplaats Weverskade), waar het zoutgehalte
meestal meer dan 1 g per 1 bedroeg en dus schadelijk voor de cultuur
is geweest.
Ook op andere plaatsen o.a. Rodenrijs (Ringvaart Berkel), Hillegersberg (Prins Alexanderpolder), Maasland en Maasdijk (Nol en Oranjepolder) was het keukenzoutgehalte wel eens een keer aan den hoogen
kant, doch dit bleek bij de volgende bemonsteringen dan weer afgenomen
te zijn. Het is echter van het grootste belang, dat het geregeld gecontroleerd wordt.
Het zoutgehalte van het water aan de Weverskade is, gedurende alle
jaren dat het onderzocht is, vrijwel steeds hooger dan 1 g per 1 geweest,
hetgeen nog steeds niet blijkt te zijn verbeterd.
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Ook in de provincie Noord-Holland is men thans bezig de verzouting
van het boezemwater te bestudeeren, teneinde dit gevaar — speciaal voor
den tuinbouw, echter ook voor den landbouw — zoo goed mogelijk af
te weren.
Onze directeur, de Heer Ir. J. M. Riemens heeft sedert dit najaar zitting in de daartoe ingestelde „Commissie inzake het zoutgehalte der
boezem- en polderwateren van Noord-Holland", waardoor de ervaringen
van Zuid- en Noord-Holland over en weer uitgewisseld kunnen worden,
hetgeen ongetwijfeld van belang zal zijn bij het zoeken naar maatregelen
om het zoutgevaar te keeren.
In de jaren 1934 t/m 1937 werden verschillende proeven genomen om
de invloed van keukenzouthoudend gietwater op tomaten, boonen, anjers
en druiven na te gaan. (Voor de resultaten zie de resp. jaarverslagen).
Het komende jaar worden er nieuwe proeven met zout gietwater op
druiven (Black Alicant) ingezet, teneinde nog eens, maar nu uitvoeriger
dan in 1937 de invloed daarvan na te gaan.
Z O U T GIETWATER OP DRUIVEN.
In warenhuis III werd een serie putten met druiven beplant om in
1941 te dienen voor een gietproef met zout water. Het waren de putten
121 tot en met 188 van de peenproef 1939/1940. Deze grond is niet verwisseld. Dit jaar kregen alle putten 10 g ammoniumnitraat, 5 g dubbelsuper en 4.5 g kaliumnitraat (bemesting 4.2,2.). Er moesten 5 planten
worden ingeboet.
In December zijn de planten gesnoeid, het gewicht van het snoeihout
(met weglating van de ingeboete nummers) was per put gemiddeld voor
de puttenserie:
1 N 2 P = 129
1 N 4 P = 122
1 N 6 P = 148
1 N 8 P = 106
Ondanks de gelijke bemesting is de opbrengst van deze vier groepen nog
weer vrij sterk uiteenloopend, hetgeen kan liggen aan achtergebleven
resten mest van de peenproef, maar ook aan individueele verschillen, die
het eerste jaar nog sterk invloed uitoefenen.
HOEVEEL W A T E R

VERDAMPT EEN

KOMKOMMERPLANT?

In 1937 en 1938 werden proeven genomen met een tomatenplant resp.
een slakrop. In 1939 werd een verdampingsproef met een komkommerplant genomen (zie de resp. jaarverslagen). Dit jaar werd de laatste
proef nog eens herhaald in dezelfde, maar nu verwarmde kas met Spotvrije. Tegelijkertijd werden in deze kas komkommers gekweekt op staal.
De plant voor de verdampingsproef stond op het middenpad, overigens
op dezelfde wijze opgesteld als in 1939. Zoodra echter de komkommers
op staal begonnen uit te groeien namen de bladeren hiervan veel licht weg,
zoodat de proefplant achter bleef in de groei. Het gevolg was, dat deze
veel kleiner bleef dan die van 1939 (n.1. bij de oogst zonder vruchten
1.1 kg en resp. 5.6 kg). De resultaten van 1939 en 1940 zijn daarom niet
direct met elkaar te vergelijken.
In de verwarmde kas werd de temperatuur automatisch geregeld. Hierdoor was het mogelijk deze binnen engere grenzen te houden, waardoor
ook het luchtvochtgehalte regelmatiger was. De relatieve luchtvochtigheid 1) schommelde nu tijdens de proef tusschen de 70 en 9 0 % . Er werd
zooveel mogelijk voor gezorgd, dat de relatieve luchtvochtigheid minstens
ca 70% bleef, daar waargenomen werd en nog wordt, dat een lager
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vochtgehalte meestal aanleiding geeft tot het slap hangen en afsterven
van bladranden en het ontstaan van doode groeipunten.
O p 20 Maart en 25 April b.v. was de zonnestraling zeer sterk en het
laagste relatieve luchtvochtgehalte in de kas gemeten, was resp. 56 % en
72% , waarbij bij vele planten sterke verbranding van de groeipunten
optrad, wat de volgende dag zichtbaar was. Alleen die planten, welke
in de schaduw stonden en waar dus de temperatuur lager en het relatieve
vochtgehalte plaatselijk hooger was, vertoonden geen beschadigingen.
Uit de cijfers van de luchtvochtigheid en de verdamping blijkt, dat er
een duidelijk verband tusschen beide bestaat. Bij een relatieve vochtigheid
van 70, 75, 80, 85, 9 0 % bleek de gemiddelde verdamping resp. te zijn
350, 285, 235, 195, 155 g per dag. In een grafiek uitgezet blijkt, dat bij
toenemende luchtvochtigheid de verdamping sterk vermindert.
Daar de plant kleiner was dan in 1939, is de totale verdamping lager
dan in laatstgenoemd jaar (n.1. 23.9 1). In 1939 was deze gemiddeld 530
g per dag bij een gemiddelde temperatuur van 27° C. en een gemiddelde
relatieve luchtvochtigheid van 77% tegen resp. 230 g 24.8° C. en 82.1 %
in 1940. Per kg levende plant is de verdamping echter hooger.
De plant had opgeleverd 0.740 kg kommers + stek
0.300 „ snoeisel
0.780 „ plant
Totaal 1.820 kg
Indien we de verdamping van de vruchten en het snoeisel verwaarloozen en alleen de plant als verdampend oppervlak beschouwen, blijkt
de verdamping in 1939 per kg per dag gemiddeld 10.7 g te zijn geweest
tegen 30.1 g in 1940.
Dit wil zeggen, dat in een kas, waarin 200 normale planten van ± 4
kg bladmateriaal staan, gemiddeld per dag tusschen ca 8.5 en 24.0 1 water
kan worden verdampt.
Hoewel beide proeven niet direct met elkaar te vergelijken zijn, is hieruit toch wel te concludeeren, dat een hoogere luchtvochtigheid de verdamping sterk tegenwerkt. Daar bij een relatieve luchtvochtgiheid van
beneden 7 0 % beschadigingen optreden, is het dus zaak het vochtgehalte
daarboven te houden, bij voorkeur tusschen de 80 en 90% om veilig te
zijn.
W e doen dus goed bij het kweeken van kaskomkommers niet alleen de
temperatuur, maar ook de relatieve vochtigheid regelmatig op te nemen.
In het voorjaar, als de temperatuur van de buitenlucht laag is, is het
totale vochtgehalte ook laag (zgn. schrale wind) ; het is dan oppassen
geboden voor het binnenkomen van die schrale wind. Het vochtgehalte
in de kas kan dan sterk dalen, zoodat men dus moet broezen.
1) Onder relatieve vochtigheid bij een bepaalde temperatuur verstaat men de aanwezige hoeveelheid waterdamp vergeleken met de bij die temperatuur maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp in procenten uitgedrukt. Bij hoogere temperatuur is de
maximaal mogelijke hoeveelheid w a t e r d a m p ook hooger, zoodat bij temperatuurstijging
zonder vochttoevoeging de relatieve vochtigheid daalt.

BEMESTINGSPROEVEN.
BLOEMKOOL.
Bemestingsproeven op bloemkool zijn reeds een tiental jarengeleden op
den Proeftuin aangevangen. Men raadplege daarover de jaarverslagen
1931, 1932, 1934, 1935 en 1936. In dit laatstgenoemde jaar zijn de bekende
betonnen putten in gebruik genomen.
E r werd toen N, P, K in, van 1 tot 4 oploopende hoeveelheden, ge-
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geven, waarbij elke eenheid 4 g N, P^Os of KoO was. Bij 4 N = 16
g N per put, d.i. 9 ons per RR, was nog geen duidelijke optimale oogst
bereikt. 2 P en 1 K schenen voldoende te zijn bij de toen gegeven hoeveelheden stikstof.
Dit jaar werden de proeven herhaald, alleen werden er meer combinaties van N, P, K toegepast en wel 2, 4, 6 en 8 N en 1 ,2, 4, 6 en 8 P
en 1, 2, 4, 6 en 8 K. De eenheid van bemesting was thans 2, zoodat bij
2 N gegeven werd 2 X 2 = 4 g N per put = 16 g N per m a = ruim 2
ons per RR.
Als meststoffen werden gebruikt ammoniumnitraat ( 3 3 % N ) , dubbel
superfosfaat ( 4 0 % P2O5) en zwavelzure kali ( 5 0 % K 2 Ó ) , dus geconcentreerde meststoffen en, zooals men hierboven kan nagaan, in vrij
aanzienlijke giften. De eerste helft werd gegeven even vóór het uitplanten,
11 Nov. 1939, de tweede helft op 9 April 1940.
Zooals gebruikelijk waren er ook putten waarin een of meer der elementen N, P of K waren weggelaten en bovendien was er een vergelijkende serie met eenerzijds geconcentreerde meststoffen: kalisalpeter en
diammoniumfosfaat, anderzijds enkelvoudige, zwavelzure ammoniak
( 2 0 % ) , superfosfaat ( 1 8 % ) en patentkali ( 2 5 % ) .
De kool was van de variëteit Veentjes, er werden 3 plantjes per put
uitgezet, er waren steeds 2 parallellen van elk bemestingsnummer, dus
6 planten. Deze parallellen zijn echter niet uiteengehouden, maar de oogst
van beide putten is samengenomen. De felle winter 1939/1940 veroorzaakte
eenige vorstschade en vertraging in de ontwikkeling, maar verder groeide
de kool goed. De eerste werd 29 April, de laatste 10 Mei gehakt. Kool en
blad werden afzonderlijk gewogen.
Aan de kooltjes bleven een stronkje en enkele bladvoeten zitten, zoodat
ze geveild konden worden.
Allereerst werd nagegaan of de bemesting eenigen invloed had gehad
op het tijdstip van rijping (hakken).

De oogsttijd was in dagen bij:
N
1 —
2 171.6
4 172.6
6 172.6
8 171.3

P
171.1
171.8
171.8
172.3
174.4

K
172.0
172.4
172.2
172.2
172.4

Alleen in de P-cijfers zit eenige teekening, de hooge P-gift schijnt vertragend op de rijping te werken.
Het gemiddelde gewicht in kg van de kooltjes was bij:

In 1940:
P
0.38
—
0.29
0.42
0.42
0.44
0.47
0.43
0.49
0.41
N

1
2
4
6
8

K
0.41
0.41
0.42
0.42
0.43

N

In 1936:
P

K

—

—

•.—

0.43
0.62

0.59
0.61

0.62
0.63

—

0.74

—

0.60

—

0.55

Stikstof.
Beschouwen we de gemiddelde opbrengst van 1936 en 1940, dan zien
we, dat er eenzelfde stijgende lijn in de opbrengst is bij toenemende N-gift.
(In 1940 is deze lijn duidelijker). Van 6 naar 8 N is de stijging in 't
laatste jaar niet sterk meer, (n.1. ± 4 . 2 % oogstvermeerdering), zoodat
we daar vermoedelijk dicht bij het maximum zijn.
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Phosphor.
Uit de opbrengsten bij toenemende P-gift blijkt, dat er zoowel in 1936
als in 1940 een optimale oogst is bij 4 P. De verschillen zijn echter gering bij de overgang van 2 P naar 4 P (n.1. ca. 4.8 % oogstvermeerdering).
Kalium.
Bij toenemende K-gift verandert de opbrengst practisch niet (zeer
zwak stijgend, terwijl in 1936 zelfs een verlaging bij toenemende K-gift
was te constateeren).
De grootste kool, d.w.z. het hoogste gemiddelde gewicht lag bij 8 N, 4
P en 8 K. D e combinatie 848 leverde dus de hoogste opbrengst. Daar
echter de opbrengsten boven 2 P en 1 K zeer weinig stijgen, is 821 een
combinatie, waarbij reeds een goede oogst mogelijk is.
De gemiddelde opbrengst aan blad in kg was:
N
P
K

1
2
4
6
8

—

0.34
0.52
0.64
0.66

0.52
0,54
0.54
0.54
0.57

0.55
0.55
0.54
0.54
0.53

Vergelijken we dit met de opbrengst aan kool, dan blijkt, dat met toenemende N ook de hoeveelheid blad toeneemt, maar sterker dan de kool.
Met toenemende P neemt de hoeveelheid blad iets toe, terwijl bij de kool
een maximum bij 4 P ligt. Met toenemende K neemt de bladhoeveelheid
iets af terwijl de kool iets toeneemt. De verhouding kool : blad schommelt
tusschen de 0.72 en 0.85.
Volledigheidshalve vermelden wij nog, dat de putten zonder stikstof
(dus 000, 004, 040 en 044) alleen rotte kooltjes opleverden, die zonder
phosphor, maar met stikstof (dus 400 en 404) gemiddeld een kooltje van
0.45 kg en zonder kalium, maar met stikstof (dus 400 en 440) gemiddeld
van 0.44 kg.
Verder gaven de geconcentreerde meststoffen een kleiner kooltje dan
de enkelvoudige, n.1. gemiddeld 0.35 resp. 0.42 kg.
Gemiddeld waren de kooltjes dit jaar kleiner dan in 1936, hoewel
overigens van uitstekende kwaliteit. Als een van de oorzaken kan waarschijnlijk opgegeven worden, dat er dit jaar 3 planten in één put stonden,
tegen 2 in 1936, waardoor de standruimte kleiner was.
DRUIVEN.
De vroegere bemestingsproeven op druiven, werden steeds genomen
met Frankenthaler, welke schitterende resultaten opgeleverd hebben (zie
vorige jaarverslagen), maar konden nooit geheel voltooid worden of
werden gestoord door vorst of druivenhanen. Daarom werd dit jaar een
volledige bemestingsserie opgezet in betonnen putten in warenhuis III,
maar nu met jonge planten uit oogstekken van een stam Black Alicant.
Deze putten hebben in 1940 voor de bemestingsproef op peen gediend,
de grond is niet verwisseld, het waren bij de peen de nummers 211
t/m 888.
Daar uit de proeven van vorige jaren gebleken is, dat 1 N te weinig
was (o.a. de druiven waren zuur) is begonnen met 2 N; P en K werden
gevarieerd van 1 t/m 8. W e waren van plan te geven 6 g per put. Er
zijn ook putten, waarin N, P of K ontbreken en putten voor een vergelijking van geconcentreerde met eenvoudige meststoffen ingelascht. Dit
jaar werd V:i van de totale toegedachte mest gegeven.
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Er moesten een 20-tal planten worden ingeboet. Het snoeihout werd in
December gewogen. De resultaten (met weglating van ingeboete nummers) waren voor de verschillende groepen in g per put:
Groep
N
P
K

1
2
4
6
8

—
74
108
120
124

100
100
110
113
117

111
112
102
107
108

Bij 8 N blijkt het optimum nog niet bereikt te zijn, evenmin bij 8 P.
Bij de K is geen regelmatige lijn te vinden. Bij 1 K schijnt practisch het
optimum reeds bereikt te zijn. De stijging naar 2 K is maar zeer gering.
Bij de series waaraan één of meer der elementen N, P of K ontbraken,
bleek dat de putten zonder N (dus 000, 080, 008 en 088) practisch geen
snoeihout opgeleverd hadden (gemiddeld 2 g, waarbij de 088 het slechtst
was). De planten waren ook zeer klein gebleven. De planten met 8 N
waren behoorlijk ontwikkeld. 800 gaf gemiddeld 27 g snoeihout. De 880
gemiddeld 65 g en de 808 gemiddeld 19 g. De aanwezigheid van P
geeft dus een duidelijke verbetering, terwijl de aanwezigheid van zooveel
K sterk remmend werkt. Deze planten waren echter nog behoorlijk groot,
vergeleken met die zonder N.
Men moet dus met de toevoeging van K in het algemeen voorzichtig zijn.
KASKOMKOMMERS.
In 1939 zijn grondmonsters uit de komkommerkassen van verschillende
kweekers geanalyseerd. Het bleek, dat in de staal vele verschillen voorkwamen. De opbrengsten van die verschillende soorten waren echter niet
bekend.
Dit jaar werd dit onderzoek herhaald, doch thans werd staalgrond van
21 verschillende kweekers naar den Proeftuin overgebracht en daar in 21
verschillende vakjes in de verwarmde kas gebracht en daarop komkommers gekweekt.
Gekweekt werd de zgn. „Spotvrije"; per vak waren 8—11 planten
aanwezig. De voeten waren met normaalpappoeder ingesmeerd als voorbehoedmiddel tegen Fusarium; inderdaad is daaraan geen enkele plant
uitgevallen. Het geheel ontwikkelde zich uitstekend, alleen de laatste
maanden trad spint op.
Door geregelde analyses werden nagegaan de samenstelling van de
staal en de veranderingen daarin tijdens het groeiproces zoowel bij den
kweeker als op den Proeftuin.
O p den Proeftuin werden verder temperatuur en luchtvochtigheid in
de kas gemeten en werd tenslotte de opbrengst nauwkeurig gewogen.
Van de vele aldus verzamelde gegevens kan natuurlijk weinig in dit
verslag worden opgenomen.
O p grond van het feit, dat verschillende planten lichtgroen werden
door N-gebrek, werd op 12 April bij die planten alleen stikstof bijgemest, later, naar aanleiding van de grondanalyses, voor zoover noodig
wat fosforzuur en stikstof en tenslotte werd nog een lichte volledige
bemesting gegeven. In het geheel ontvingen de groepen 1.2 tot 1.8 kg
kunstmest per RR. Het bleek, dat de komkommers vrijwel direct op de
stikstof reageerden (in enkele dagen werden de lichtgroene planten weer
donkergroen), van de andere elementen was dit niet te zeggen. Een groote
oogst volgde steeds 10 dagen na de bemesting, die om de 14 dagen werd
gegeven.
Vergelijkt men de opbrengsten met de humusgetallen, dan blijkt, dat de
ns. 4 en 14 met de laagste humusgetallen ook de laagste opbrengst hebben
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gegeven, n.1. 10.0 en 9.1 kg per plant bij resp. 12 en 1 6 % humus, no. 21
met het hoogste ook de grootste oogst per plant, n.1. 17.8 kg per plant
bij 41 % humus.
Daartusschen ligt een groote groep, die geen rechtstreeks verband
tusschen beide grootheden toont. Het humusgehalte wisselt willekeurig
van 16—30%, terwijl de oogst wisselt van 10—15 kg per plant zonder
eenig verband onderling.
De conclusie omtrent een hoog humusgehalte op blz. 24 van het vorig
jaarverslag kan dus niet gehandhaafd blijven, er zijn aanwijzingen, dat
30 en meer % humusgehalte niet schaadt.
Van de andere analysecijfers zullen we hier nog één en ander omtrent
de N, P en K vermelden.
Stikstof: Hoewel vrij hooge stikstofgetallen werden gevonden, tot 30
(no. 21 had eenmaal een N-getal van 64), reageerden de komkommers
direct op een stikstofbemesting, dit gewas kan daarvan zeer veel verdragen. Dit bevestigt de resultaten van 1936 (zie jaarverslag), waarbij
geconstateerd werd, dat de hoogste N-gift de hoogste opbrengst gaf. In
1939 was dit verband niet duidelijk (zie jaarverslag blz. 22).
Phosphors De phosphorcijfers nemen tijdens de cultuur geleidelijk af;
de gemiddelden loopen van 10 naar 6 terug, no. 21 echter van 72 tot 34.
Tijdens de groei toegevoegde phosphormeststof had geen zichtbare invloed
op de opbrengst.
Kali: De kaligetallen vertoonden hetzelfde beeld; van gemiddeld 45
bij den aanvang van de proef, gaan ze terug naar 15 bij het einde. Het
is alweer no. 21 die enorme cijfers laat zien, van 106 terugloopend naar
12.
Maar dit nummer heeft ook onbetwist de hoogste opbrengst geleverd
(17 kg) bij de kleinste bijmesting (1.2 kg) in een staal met het hoogste
humusgehalte ( 4 6 % ) .
Er moet in deze combinatie dus wel een kans op een groote oogst
zitten. Men bedenke, dat om veel te kunnen gieten een overmaat van
plantenvoedende stoffen aanwezig moet zijn. Een nieuwe proef in 1941
met staal van zeer uiteenloopende samenstelling op den Proeftuin zelf
gemaakt, zal hierin misschien nader licht brengen.
Uit de analysecijfers van de staalgronden bij kweekers van 1939 is in
het algemeen eenzelfde terugloopen van de N-, P - en K-gehalten tijdens
de groei der komkommers te constateeren, als in dit jaar op den Proeftuin.
De analyses van de staal bij de kweekers leverden overigens niet veel
gezichtspunten meer op. De cijfers kloppen niet altijd met die van de
staal op den Proeftuin ontvangen; er is vaak meer mest onder de bedden
verwerkt dan op den Proeftuin.
Oogstcijfers werden van de kweekers niet ontvangen, slechts één kweeker zond de resultaten van zijn voortijdig, wegens lage prijzen, onderbroken bedrijf.

Tenslotte zij nogvermeld, datde kas door middel van een automatische
regelaar op matige temperatuur kon worden gehouden en dat men op

die wijze ook deluchtvochtigheid beter inde hand haddanin een op de

gewone wijze gestookte kas,

Zie voor de gemiddelde temperatuur en lÉvoditigleid Hz, 21 van
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Er moesten een 20-tal planten worden ingeboet. Het snoeihout werd in
December gewogen. De resultaten (met weglating van ingeboete nummers)
aren voor de verschil llende groepen in g per put:
N
P
Groep
K
1
100
UI
—
2
74
100
112
4
108
110
102
6
120
113
107
8
124
117
108
Bij 8 N blijkt het optimum nog niet bereikt te zijn, evenmin bij 8 P.
Bij de K is geen regelmatige lijn te vinden. Bij 1 K schijnt practisch het
optimum reeds bereikt te zijn. De stijging naar 2 K is maar zeer gering.
Bij de series waaraan één of meer der elementen N, P of K ontbraken,
bleek dat de putten zonder N (dus 000, 080, 008 en 088) practisch geen
snoeihout opgeleverd hadden (gemiddeld 2 g, waarbij de 088 het slechtst
was). De planten waren ook zeer klein gebleven. De planten met 8 N
waren behoorlijk ontwikkeld. 800 gaf gemiddeld 27 g snoeihout. De 880
gemiddeld 65 g en de 808 gemiddeld 19 g. De aanwezigheid van P
geeft dus een duidelijke verbetering, terwijl de aanwezigheid van zooveel
K sterk remmend werkt. Deze planten waren echter nog behoorlijk groot,
vergeleken met die zonder N.
Men moet dus met de toevoeging van K in het algemeen voorzichtig zijn.
KASKOMKOMMERS.
In 1939 zijn grondmonsters uit de komkommerkassen van verschillende
kweekers geanalyseerd. Het bleek, dat in de staal vele verschillen voorkwamen. De opbrengsten van die verschillende soorten waren echter niet
bekend.
Dit jaar werd dit onderzoek herhaald, doch thans werd staalgrond van
21 verschillende kweekers naar den Proeftuin overgebracht en daar in 21
verschillende vakjes in de verwarmde kas gebracht en daarop komkommers gekweekt.
Gekweekt werd de zgn. „Spotvrije"; per vak waren 8—11 planten
aanwezig. De voeten waren met normaalpappoeder ingesmeerd als voorbehoedmiddel tegen Fusarium; inderdaad is daaraan geen enkele plant
uitgevallen. Het geheel ontwikkelde zich uitstekend, alleen de laatste
maanden trad spint op.
Door geregelde analyses werden nagegaan de samenstelling van de
staal en de veranderingen daarin tijdens het groeiproces zoowel bij den
kweeker als op den Proeftuin.
O p den Proeftuin werden verder temperatuur en luchtvochtigheid in
de kas gemeten en werd tenslotte de opbrengst nauwkeurig gewogen.
Van de vele aldus verzamelde gegevens kan natuurlijk weinig in dit
verslag worden opgenomen.
Op grond van het feit, dat verschillende planten lichtgroen werden
door N-gebrek, werd op 12 April bij die planten alleen stikstof bijgemest, later, naar aanleiding van de grondanalyses, voor zoover noodig
wat fosforzuur en stikstof en tenslotte werd nog een lichte volledige
bemesting gegeven. In het geheel ontvingen de groepen 1.2 tot 1.8 kg
kunstmest per RR. Het bleek, dat de komkommers vrijwel direct op He
stikstof reageerden (in enkele dagen werden de lichtgroene planten weer
donkergroen), van de andere elementen was dit niet te zeggen. Een groote
oogst volgde steeds 10 dagen na de bemesting, die om de 14 dagen werd
gegeven.
Vergelijkt men de opbrengsten met de humusgetallen, dan blijkt, dat de
ns. 4 en i4 met de laagste humusgetallen ook de laagste opbrengst hebben
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gegeven, n.1. 10.0 en 9.1 kg per plant bij resp. 12 en 1 6 % humus, no. 21
met het hoogste ook de grootste oogst per plant, n.1. 17.8 kg per plant
bij 41 % humus.
Daartusschen ligt een groote groep, die geen rechtstreeks verband
tusschen beide grootheden toont. Het humusgehalte wisselt willekeurig
van 16—30%, terwijl de oogst wisselt van 10—15 kg per plant zonder
eenig verband onderling.
De conclusie omtrent een hoog humusgehalte op blz. 24 van het vorig
jaarverslag kan dus niet gehandhaafd blijven, er zijn aanwijzingen, dat
30 en meer % humusgehalte niet schaadt.
V a n de andere analysecijfers zullen we hier nog één en ander omtrent
de N, P en K vermelden.
Stikstof: Hoewel vrij hooge stikstofgetallen werden gevonden, tot 30
(no. 21 had eenmaal een N-getal van 64), reageerden de komkommers
direct op een stikstofbemesting, dit gewas kan daarvan zeer veel verdragen. Dit bevestigt de resultaten van 1936 (zie jaarverslag), waarbij
geconstateerd werd, dat de hoogste N-gift de hoogste opbrengst gaf. In
1939 was dit verband niet duidelijk (zie jaarverslag blz. 22).
Phosphor: De phosphorcijfers nemen tijdens de cultuur geleidelijk af;
de gemiddelden loopen van 10 naar 6 terug, no. 21 echter van 72 tot 34.
Tijdens de groei toegevoegde phosphormeststof had geen zichtbare invloed
op de opbrengst.
^(
Kali: De kaligetallen vertoonden hetzelfde beeld; van gemiddeld 45
bij den aanvang van de proef, gaan ze terug naar 15 bij het einde. Het
is alweer no. 21 die enorme cijfers laat zien, van 106 terugloopend naar
12.
Maar dit nummer heeft ook onbetwist de hoogste opbrengst geleverd
(17 kg) bij de kleinste bijmesting (1.2 kg) in een staal met het hoogste
humusgehalte ( 4 6 % ) .
Er moet in deze combinatie dus wel een kans op een groote oogst
zitten. Men bedenke, dat om veel te kunnen gieten een overmaat van
plantenvoedende stoffen aanwezig moet zijn. Een nieuwe proef in 1941
met staal van zeer uiteenloopende samenstelling op den Proeftuin zelf
gemaakt, zal hierin misschien nader licht brengen.
Uit de analysecijfers van de staalgronden bij kweekers van 1939 is in
het algemeen eenzelfde terugloopen van de N~, P - en K-gehalten tijdens
de groei der komkommers te constateeren, als in dit jaar op den Proeftuin.
De analyses van de staal bij de kweekers leverden overigens niet veel
gezichtspunten meer op. De cijfers kloppen niet altijd met die van de
staal op den Proeftuin ontvangen; er is vaak meer mest onder de bedden
verwerkt dan op den Proeftuin.
Oogstcijfers werden van de kweekers niet ontvangen, slechts één kweeker zond de resultaten van zijn voortijdig, wegens lage prijzen, onderbroken bedrijf.
Tenslotte zij nog vermeld, dat de kas door middel van een automatische
regelaar op matige temperatuur kon worden gehouden en dat men op
die wijze ook de luchtvochtigheid beter in de hand had dan in een op de
gewone wijze gestookte kas.
Zie voor de gemiddelde temperatuur en luchtvochtigheid blz. 24 van
dit verslag.
.PAPRIKA.
Voor de eerste maal werd dit jaar een bemestingsproef op paprika
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aangezet met het doel den invloed van de geconcentreerde tegenover de
enkelvoudige meststoffen te onderzoeken.
De putten hadden tevoren voor bloemkool gediend, toen was het resultaat dat de enkelvoudige meer hadden opgebracht dan de geconcentreerde.
De grond was niet verwisseld, er werden 5 putten met enkelvoudige,
5 met geconcentreerde bemest, 1 bleef thans onbemest. In elke put werd
28 Mei 1 plant gezet.
De meststoffen waren:
enkelvoudig: 20 gr. zwavelz. amm. + 10 gr. super + 8 gr. patent kali.
geconcentr.: 8 gr. ammoniumnitraat + 4 gr. 20—50 + 4J/£ gr. kalisalp.
De verhouding N : P : K was in beide gevallen 4 : 2 : 2 en natuurlijk
waren ook de hoeveelheden van die elementen, als N, P2O5 en KoO
berekend, dezelfde.
De proef begon 28 Mei en eindigde 6 October d.a.v.
Daar de planten in Augustus blijkbaar gebrek aan stikstof kregen werd
er op de 13e van die maand bijgemest:
enkelvoudig met 16i/> gr. zwavelzure ammoniak,
geconcentr. met 10 gr. ammoniumnitraat.
De verhouding N : P : K werd daardoor op 1]/^ : 2 : 2 gebracht.
De planten knapten hierna zichtbaar op, ze werden weer donkergroen.
Tot en met October, den datum waarop de proef beëindigd werd, is
geoogst:
Van die met geconc. meststoffen bemest, 10,42 kg, zijnde 81 vruchten.
V a n die met enkelv. meststoffen bemest, 7,75 kg, zijnde 56 vruchten.
De vijf planten wogen na afloop van de proef:
bij de geconc. 4,845 kg, d.i. gem. 969 g,
bij de enkelv. 3,050 kg, d.i. gem. 610 g.
De analyses van de grond leverden het volgende resultaat:
1. De enkelvoudige meststoffen hebben de p H van de grond meer verlaagd
dan de geconcentreerde. De oorzaak zit vermoedelijk in de aanwezigheid van de zwavelzure ammoniak bij de enkelvoudige.
2. De droogrest wordt door de enkelvoudige belangrijk verhoogd, tot het
3 à 4-voudige van de geconcentreerde.
3. De enkelvoudige geven in de bovensteek een hooger in water oplosbaar
P-cijfer dan de geconcentreerde.
De fosforgetallen namen, zooals veel wordt waargenomen, van boven
naar beneden sterk af, de fosfor wordt sterk vastgelegd in de bovengrond.
De plant in de onbemeste put bleef dwergachtig, gaf geen vruchten en
woog op 6 October slechts 40 gram.
Het resultaat van deze proef was dus:
1. dat de opbrengst van de putten met geconcentreerde meststoffen belangrijk hooger is geweest dan van die met enkelvoudige;
2. dat gebleken is dat ook paprika een stevige stikstofbemesting kan verdragen. Een gift van iy2 N per put is 30 gram N per m 2 = 420
g per RR d.i. als zwavelzure ammoniak of kalkammonsalpeter ruim 2
kg per RR.
En er was geen aanwijzing dat dit teveel was, juist vóór het beëindigen
van de proef hadden alle planten nogmaals krachtig gebloeid en weer
vrucht gezet.
PEEN.
Sedert vele jaren waren geen bemestingsproeven op peen gedaan. In
de jaren 1931 t/m 1933 waren eenvoudige stikstofproeven genomen met
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Chilisalpeter als stikstof meststof in wisselende hoeveelheden en constante P en K giften.
Duidelijke aanwijzingen voor de stikstofbehoefte van de peen waren
echter niet verkregen. Er was dus alle aanleiding om deze proeven thans
te herhalen.
De peen werd nu niet meer in de open grond maar in de betonnen
putten gezaaid, de giften N, P en K werden gevarieerd van 1 t/m 8
en aldus alle combinaties van 1, 2, 4, 6 en 8 verkregen. De eenheid van
bemesting was 1. De kleinste gift was dus 1 gram N, P of K per put
= 4 gram per m- of b.v. 20 gram kalkammonsalpeter per m 2 , de hoogste
gift dus 32 gram N per m2 of = 160 gram kalkammonsalpeter.
Behalve deze series werden ook putten aangezet, waarin een of meer
der elementen zijn weggelaten en bovendien twee series resp. met geconcentreerde en enkelvoudige meststoffen.
E r waren steeds 2 parallellen (behalve bij 1 enkelvoudig), de opbrengst
van deze putten is afzonderlijk gewogen. In totaal waren dus gegevens
van 275 putten beschikbaar.
De grond in de putten was onze arme tuingrond, zij bevatte 0.8 N,
4 P en 9 K. Deze cijfers beteekenen milligrammen N, P2O5 en K2O per
100 gram grond.
In de serie putten werden gebruikt ammoniumnitraat ( 3 3 % ) , dubbelsuper ( 4 0 % ) en zwavelzure kali ( 5 0 % ) .
In de groepen geconcentreerde meststoffen werden gebruikt: kalisalpeter ( 1 3 % N — 4 5 % K2O), en diammoniumfosfaat ( 2 0 % N—50 %
P2O0) in de enkelvoudige: zwavelzure ammoniak ( 2 0 % ) , superfosfaat
( 1 8 % ) en patentkali ( 2 5 % ) .
Alle mest werd voor het zaaien in de putten gedaan, er is niet bijgemest.
31 October 1939 werd gezaaid (soort Amsterdamsche bak), 14 November
kwam het zaad op.
De strenge winter heeft in vele putten tot ernstige groeistoornis geleid
waardoor veel sprankerige peen werd gevormd, 2-of meer beenige en
dikkoppen. Bij de oogst werd deze peen geschat in % van het totaal.
Zoo had de Noordzijde van het Warenhuis 28, 44, 46, 46 en 25 % ,
de Oostzijde 45, 57, 51 en 6 3 % , de rest van de putten slechts 12, 11, 9,
20 en 3 4 % slechte peen.
De vorstschade bleek ook nog met de bemesting samen te hangen, de
percentages slechte peen waren bij:

1
2
4
6
8

N
61
50
28
18
18

P
30
28
32
36
41

K
42
34
32
30
29

De hooge vorstschade in de lage stikstofgroepen moet vrijwel geheel
aan de plaats van de putten (aan de Oostzijde) worden geweten. Bij
toenemende fosforgift is de vorstschade grooter geworden. Hier kan de
plaats niet meer van invloed zijn daar de hoogere en lagere P giften
over het heele warenhuis waren verdeeld.
Bij de K was dit evenzoo, de toenemende K-gift heeft de vorstschade doen
afnemen en heeft dus gunstig gewerkt.
Het is niet zeker dat de vorstschade ook vermindering in gewicht heeft
meegebracht. Geboste peen heeft echter altijd hoogere waarde dan breekpeen.
De opbrengst van de peen is voor de verschillende groepen in kg per
put:
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Groep
0
1
2
4
6
8

N
0.49
0.85
1.18
1.39
1.45
1.59

P
0.67
1.20
1.26
1.33
1.35
1.34

K
0.70
1.28
1.32
1.34
1.31
1.24

Wij zien dat bij 8N de hoogst mogelijke opbrengst vermoedelijk nog niet
is bereikt, bij 6P wel, bij 4K ook.
In deze proef zou de beste combinatie dus 8,6.4 moeten zijn geweest, inderdaad waren de putten 8.6.2 en 8.6.4 met 8.8.4 de beste. De oogstvermeerdering is na I P en IK echter niet belangrijk geweest, zoodat ook bij
de combinatie 8.1.1. een behoorlijke opbrengst is te verkrijgen.
De putten met geconcentreerde meststoffen brachten gem. 1.03 kg peen
op, die met enkelvoudige 1.17 kg. Dit resultaat is in tegenspraak met de
ervaringen tot heden, maar gelijk aan die met de bloemkool. In deze beide
gevallen is echter slechts een betrekkelijk lichte bemesting gegeven. In
dat geval zijn de uitkomsten gelijk aan die van de tomaten in 1935 na een
lichte bemesting. Een volgende proef zal moeten leeren of bij zware bemesting de geconcentreerde in het voordeel komen (zooals het geval was
bij de tomaten in 1935), daarvoor is een nieuwe proef in 1941 aangezet.
Maar afgezien van de invloed van die 2 soorten meststoffen op de opbrengst blijft vaststaan dat de enkelvoudige tot een hoogere zoutconcentratie kunnen leiden en dat deze een nadeeligen invloed op het gewas
kan uitoefenen.
ROZEN.
De bemestingsproef op rozen (Better, Times) in 1939 begonnen (zie
jaarverslag 1939, blz. 27), werd dit jaar voortgezet. De potten brachten
in kas 8 den winter door; tijdens de zomermaanden werden ze in warenhuis III geplaatst.
Vio van de toegedachte hoeveelheid mest was reeds in 1939 gegeven.
O p 28 Maart 1940 werd een tiende gedeelte van het totaal toegevoegd.
Dit was voor pot nr. 111:
Ammoniumnitraat
0.7 g
Diammoniumfosfaat 0.8 g
Zwav. kali
0.8 g
en voor de andere nummers naar evenredigheid. In de O-potten, waarin
geen N, maar wel P moest voorkomen, werd met dubbelsuperfosfaat gemest.
O p 30 Mei bleek uit de analyses van den grond, dat er nog vrij veel
direct opneembare voedingsstoffen aanwezig waren. De laagst bemeste
pot, n.1, de 111 pot, bevatte nog 0.8 N, 2.1 P 2 0 5 en 14.0 K 2 0 , alles mg
per 100 g grond. Daarom werd voor de rest van het jaar 1940 in 't geheel
geen mest meer gegeven.
Teekent men het verloop van den opbrengst in een grafiek, dan blijkt
duidelijk een sterke periodiciteit in den bloei van deze soort; de eerste
oogst viel eind April, de tweede begin Juni, de derde midden Juli, de
vierde valt over een langere tijdsruimte.
Verband tusschen de periodiciteit en de bemesting werd echter niet
opgemerkt.
Verdeeld over de verschillende bemestingsgroepen krijgen we het volgende beeld van den opbrengst:
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De hoogste opbrengst ligt bij de combinatie 828 en inderdaad heeft
put 828 die ook opgeleverd.
Bij het rooien van de planten is het stroo gewogen en hiervan lag de
hoogste opbrengst in de combinatie 822. Verder werd de hoeveelheid
wortelknolletjes geschat tusschen 0 en 5 (goed bezet). Het resultaat was
niet regelmatig maar toch bleek wel, dat, waar veel stikstof was gegeven, de planten weinig knolletjes hadden gemaakt. Tenslotte is nog gebleken, dat de groote phosphorgiften, die reeds zulk een ongunstigen invloed
hadden gehad op de opbrengst, de rijping van de boontjes sterk hadden
vervroegd. Rekent men de gemiddelde opbrengst van alle putten om over
een ha, dan zou deze 4800 kg zijn geweest. In de literatuur wordt voor
teelt buiten opgegeven 1500 kg per ha en dit werd bevestigd in een
veldje op den Proeftuin.
In het warenhuis is dus het drievoudige bereikt en daarom kan een
proefje onder glas zeker aanbeveling verdienen, zoolang de soja niet in
den handel is te verkrijgen. De boontjes smaken uitstekend en zijn, zooals bekend is, zeer rijk aan eiwit ( 3 6 % ) en vet ( 1 8 % ) .
SPERCIEBOONEN.
Slechts eenmaal eerder zijn spercieboontjes op den Proeftuin voor een
bemestingsproef gebruikt en wel in 1939, toen ze na de komkommers in
de betonnen putten waren gekweekt. Er was toen niet meer bijgemest en
de oogst is dan ook zeer gering geweest, n.1. gem. 0.15 kg boontjes per put.
Er was dus alle aanleiding om thans een volledige bemestingsproef
te doen en naar de mestgift te zoeken, die een optimum oogst zou geven.
De boontjes, dubbele suikerboonen zonder draad, zijn na de bloemkool
in een der parallelputten gezet. De andere parallelput is voor soja gebruikt. De grond is dus niet verwisseld, maar thans is een volledige bemesting gegeven en wel N varieerend van 1 tot 6, P en K van 1 tot 8. De
eenheid van bemesting was 81 g per put. Er zijn wel nul-putten aangezet,
waarin dus een of meer der elementen niet gegeven zijn, maar er is geen
vergelijking gemaakt tusschen geconcentreerde en enkelvoudige meststoffen gemaakt. De mest is in z'n geheel direct gegeven.
Het zaad is uit den handel betrokken en dit heeft helaas het gevolg
gehad, dat het niet raszuiver was. Er bleek een snijboontype door te
loopen, hetgeen de uitkomsten onzuiver heeft gemaakt. In het algemeen
waren de opbrengsten van de putten met dit snijboontype wat hooger
dan normaal.
Verder hebben de planten nogal wat geleden van vele in de boonen
tegenwoordig voorkomende ziekten als steengrauw (bacterieziekte), virus,
thrips, spint, luis en rupsen, waarvan alleen de laatste vier konden worden
bestreden.
8 Juli werden de eerste, 30 Juli de laatste boontjes geplukt. Er kon
geen verband worden gevonden tusschen de bemesting en het tijdstip van
rijping; bij alle groepen viel de hoogste pluk op 17 Juli.
De opbrengst in grammen per put bedroeg bij:

0
1
2
4
6
8

N
450

K
815

1090
1120
1145
1060
1095
1085
1080
1105
—
1100
1135
Bezien wij de stikstofserie, dan zien wij dat 2 N en 6 N toppen zijn. Het
is mogelijk, dat 2 N al genoeg is geweest en dat de hooge opbrengst van
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1020
1120
1050
1220

P
690

6 N te danken is aan het feit, dat deze serie langs de westelijke wand
stond en dus veel licht heeft ontvangen. Deze proef heeft daaromtrent
geen afdoende aanwijzing opgeleverd. 2 P en 1 K blijken reeds ruim
voldoende te zijn, maar het maximum voor K ligt bij 8. De oogstvermeerdering dekt hier de kosten van het verschil tusschen 1 en 8 K niet.
De gemiddelde opbrengst van ruim 1.1 kg per put beteekent een oogst
van ruim 44.000 kg per ha of 60 kg per RR. Daarbij komt nog 50 kg
stroo. Deze opbrengsten zijn zeer hoog. Zooals wij hiervoor reeds vermeldden brachten de boontjes als nagewas in 1939 slechts 0.15 kg per put
op, d.i. 1/7 gedeelte van thans.
Met het oog op de reeds genoemde onzuiverheid van het gebruikte ras
verdient het aanbeveling de proef zoo spoedig mogelijk met een goede
selectie te herhalen.
TOMATEN.
Kalkmeststoffenprocf I.
Het doel van deze proef was na te gaan welke van de in den handel
zijnde en meest gebruikte kalkmeststoffen het vlugst een zure grond
neutraliseert en welken invloed deze stoffen hebben op het humusgehalte
van den grond en op den groei van tomaten.
Er werden twee series aangelegd, één op zuren zandgrond (pH 5.12)
en één op zuren veengrond (pH 3.18).
Er kon worden berekend hoeveel kalk moest worden toegevoegd om
een bepaalde p H te bereiken, E r werd gedacht op het veen p H 6 te
bereiken, op het zand pH 7. Zekerheidshalve werd echter bij het veen
2 maal, bij het zand 2J^ maal de berekende hoeveelheid gegeven.
Uit de analyses is later gebleken, dat de gedachte pH in vele gevallen
niet kon worden bereikt.
Vergeleken werden nu de volgende kalksoorten:
1. Dolornietmergel ( 4 5 % C a O + M g O ) .
2. Dolomietkleimergel ( 3 2 % C a O + M g O ) .
3. Kalkmergel ( 5 0 % C a O ) .
5. Landbouwkalk ( 7 2 % C a O ) .
6. Silicakalk ( 4 7 % C a O ) ,
terwijl daarnaast 7, een kalklooze groep werd geplaatst x ) . Door een
rekenfout is van de twee eerstgenoemde soorten slechts de halve hoeveelheid toegediend, in werkelijkheid dus slechts éénmaal de theoretisch
berekende hoeveelheid; deze beide groepen kunnen dus niet met de drie
andere worden vergeleken. Dit is wel mogelijk in de hierna te bespreken
proef II.
Behalve de kalk kregen alle potten 70 gram 15-10-20 per pot, van elke
groep waren 3 potten aanwezig. De tomaat was Ailsa Craig. Tegen
meeldauw werd met Shirlan gespoten, tegen rupsen met Vinuran-stuifmiddel gestoven.
O p zand- en veengrond beide kwam neusrot voor, op het zand bovendien de „vergelingsziekte", op het veen werden verschijnselen waargenomen, die aan fosforgebrek deden denken en inderdaad bleek het fosforgehalte ook zeer laag te zijn. Deze fosfor wordt blijkbaar snel vastgelegd
in een onoplosbaren vorm.
W e l k e pH bereikt werd, blijkt uit het volgende overzicht( gemiddelde
van 6 analyses), waarnaast de gemiddelde opbrengst in g per pot en de
slechte in percenten (CC + kriel + neusrot).
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Zand
X
0.

X
o.

V

Kalkmest

-6

Dolomietmergel
Dolomietkleimergel
Kalkmergel
Kenciakalk
Landbouwkalk
Silicakalk
Geen kalk

X
a.

a
4)

°a

>
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Veen
CD

ö

o

p.

8>
d

1 g»
0

ra

'5

>

u
0
H

7
7
7

5.5
5.3
5.8

1864 49
1248 64
2354 23

6
6
6

5.5
5.3
6.3

3721
3393
3043

7
7

5.8
5.7
4.7

9
2534
2310 28
1469 37

6
6

6.8
6.4
3.8

2941
3
3509
3
1325 64

Wij zien uit deze cijfers, wat betreft de pH:
a. Dat de zandgrond veel slechter op het kalk heeft gereageerd dan
het veen.
b. Dat op het zand pH 6 niet kon worden bereikt, maar op het veen
overal waar tweemaal de berekende hoeveelheid kalk was gegeven wel,
dus niet bij Dolomietmergel en Dolomietkleimergel,
c. Dat 3, 5 en 6 elkaar in effect op de pH weinig ontloopen, ook
1 en 2 vertoonen onderling weinig verschil. '
W a t aangaat de opbrengsten valt het volgende op te merken: Op de
zandgrond: De Landbouwkalk heeft het beste gewerkt, Kalkmergel en
Silicakalk ontliepen elkaar niet veel. Dolomietmergel en vooral de Dolomietkleimergel heeft het er slecht afgebracht, maar de potten hebben ook
slechts de halve portie kalk gekregen.
Op de veengrond: Dolomietmergel en Dolomietkleimergel hebben hier,
ondanks de halve gift, uitstekend gewerkt. Na de Dolomietmergel volgt
de Silicakalk. Van de Landbouwkalk is misschien wat te veel gegeven,
de pH was bijna 7.
De resultaten op de verschillende gronden zijn dus zeer verschillend
geweest.
Vergelijken we de oogsten met de pH, dan krijgen we een soortgelijk
beeld als bij de kalktrappenproef (zie blz. 37).
O p het veen stijgt de oogst tot bij pH 6, daalt daarna weer. O p het
zand is een dergelijk maximum nog niet bereikt bij de pH 5.8, d.i. de
hoogste pH die daar bereikt is.
W a t betreft de hoeveelheden slechte tomaten vallen de slechte resultaten bij de Dolomietmeststoffen op het zand op.
Behalve aan de omstandigheid dat deze slechts in de halve hoeveelheid
werden gegeven, is het mogelijk dat zij ook langzamer werkten dan de
andere. Op het veen waren de resultaten veel beter. De nummers 3, 5
en 6 ontliepen elkaar weinig.
Onbekalkt waren de opbrengsten op zand en veen even slecht en de
percentages slechte tomaten zeer hoog.
Resumeerende kunnen wij dus zeggen dat het er vermoedelijk weinig
op aankomt in welken vorm de kalk wordt gegeven, mits die hoeveelheid maar aangepast is aan de soort van grond en de zuurgraad.
Dit moet voor elk geval afzonderlijk worden uitgemaakt.
1) Groep 4 was bestemd voor Kencicakalk, maar is uitgevallen, daar de kalk niet
tijdig beschikbaar was.
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4
16
3

Kalkmeststoffenproef II.
Deze proef werd aangezet om een rekenfout in de eerste te ontgaan
Tevens werd nu Kencicakalk in de proef opgenomen.
Verder was de inrichting geheel gelijk aan die van
de eerste.
meer beschikbaar,
Er was echter geen plantmateriaal van Ailsa Craig
zoodat Eminent moest worden gebruikt.
De uitkomsten waren thans:
Zand
Veen
X
a

X
0.

Opbrengst

X
a.

O)

u

B

a
S
41

>
1. Dolomietmergel
2. Dolomietkleimergel
3. Kalkmergel
4. Kencicakalk
5. Landbouwkalk
6. Silicakalk
7. Geen kalk

7
7
7
7
7
7

—

V

"«a

en

to

u
û.

5.76
5.83
6.03
6.55
5.99
5.91
5.15

1750
1625
1878
1752
1714
1857
1854

8
9
13
5
7
H
20

je

X
p.
U
M
V

-

a

6.34
6.28
6.49
6.92
6.77
6.40
4.28

J3

H
n
H

U
p.

1713
1555
1560
1611
1328
1818
1481

7
8
5
5
10
8
27

0

>
6
6
6
6
6
6

Opbrengst

Ook hier werd op het veen een hoogere pH bereikt dan op het zand,
hoewel deze oorspronkelijk lager was. Op het veen werken alle kalksoorten vlugger dan op het zand.
Kencica had op beide een zeer krachtige uitwerking.
De oogsten bedroegen gemiddeld:
Eerste proef op zand 2062, op veen 2965 g.
Tweede „ „ „
1763
1597 „
Deze is dus op het veen bij de tweede proef aanzienlijk lager dan bij
de eerste.
Bij de eerste proef was de bekalkte grond in het voordeel:
Opbrengst op zand bekalkt 2062, onbekalkt 1469 g.
„ veen
„
2965,
„
1325 „
Bij de tweede is het effect van de bekalking op de oogst zeer gering
geweest (op het zand zelfs negatief):
Zand bekalkt gemiddeld 1763, onbekalkt 1854 g.
Veen
„
„
1597,
„
1481 „
De onderlinge verschillen zijn ook minder groot, zoodanig dat het niet
mogelijk is er een definitieve conclusie uit te trekken. De Dolomietmergel
wint het weer van de Dolomietkleimergel; op het veen is misschien wat
teveel Landbouwkalk gegeven, waarop ook de hooge pH wijst. Dat de
Kencica het bij deze hooge pH toch nog beter doet, ligt misschien aan
haar hoog kaligehalte.
De resultaten van beide proeven samenvattende meenen wij, dat het
alleszins nuttig zal zijn de proeven te herhalen.
Het is in elk geval noodig de pH van den grond te laten bepalen,
alvorens men tomaten gaat planten. Voor elk geval kan dan uitgemaakt
worden, hoeveel kalkmeststof aanbeveling verdient. Uit de proeven blijkt,
dat de vorm, waarin de kalk wordt toegediend niet van veel belang is;
prijs, vracht en verkrijgbaarheid spelen een grootere rol,
Kalktrappenproef.
Het doel van deze proef was na te gaan, hoe de tomaat reageert op

37

verschillende giften van kalk en in het bijzonder, hoe de p H (zuurgraad)
van de grond daardoor wordt gewijzigd.
E r werden twee geheel verschillende grondsoorten met elkaar vergeleken, een zandgrond van Naaldwijk (pH = 5.12) en een veengrond
van Hillegersberg (pH = 3.18).
N u werd eerst nagegaan, hoeveel kalk noodig was om op deze beide
gronden verschillende p H trappen te bereiken. Bovendien werd de zandgrond zuur gemaakt om de pH trappen onder 5 te bereiken. Daarvoor
werd zwavel gegeven, dat door bodembacteriën in zwavelzuurverbindingen
wordt omgezet.
Van beide stoffen werd een overmaat gegeven, omdat de theoretisch
berekende hoeveelheid, gelijk de ervaring leert, niet voldoende is, om
de gewenschte zuurgraden werkelijk te bereiken.
Voor elke serie werden 2 paralellen aangelegd.
Als kalkmeststof werd Landbouwkalk gegeven omdat dit het meest
in de practijk wordt gebruikt ( 7 2 % C a O ) . De toegevoegde grammen
kalk (als C a O berekend) en zwavel ( = S) en de bereikte gemiddelde
pH's zijn in de volgende tabel gegeven x ):
Zandserie
Veenserie
No.

Gcweoschte
pH

1
2
3
4
5
6

3
4
5
6
7
8

Bereikte Gewenschte
pH
pH

Gegeven

S
6.5
S
2.C a O 4.—
CaO 15—
C a O 22.5
C a O 37.5

g
.,
„
„
,.
„

4.4
4.2
5.1
5.7
6.0
6.5

3
4
5
6
7
8

Bereikte
pH

Gegeven

C a O 0.—
CaO 3 0 —
CaO 9 0 —
CaO 135—
C a O 165—
C a O 195—

g
„
„
„
„
„

3.8
4.6
6.0
6.6
7.1
7.2

Bij de aanvang van de proef kregen alle potten 40 g 15-10-20 en
verder nog 5 maal 6 g idem, zoodat totaal werd bemest met 70 g
15-10-20.
Uit bovengenoemde cijfers zien we, dat het niet gelukte op het zand
de grond zuur te maken tot p H 3. Ook konden met kalk de trappen 6,
7 en 8 niet worden bereikt.
O p het veen kon alleen de trap 8 niet worden gehaald.
Het bacterieleven was in den zuren veengrond zeer arm; per g grond
werd 9 Juli bepaald bij No. 1 = 50.000 en bij no. 6 = 7.000.000 bacteriën en op 17 Juli nog eens resp. 1 millioen en 6 millioen. O p de bekalkte
grond had zich dus een zeer rijk bacterieleven ontwikkeld.
D e opbrengst aan tomaten was in grammen per pot:
Zand
No. pH

1
2
3
4
5
6
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4.4
4.2
5.1
5.7
6.0
6.5

U
+
ca
+,
<
474
705
1552
1432
1905
2763

+ S
u
,°
u+
700
713
704
408
618
113

Veen
Totaal

.c
u
u
'M

"3 S
pH

u
1174
1418
2256
1840
2523
2876

o.
60
50
31
22
24
4

+
+

<
3.8
4.6
6.0
6.6
7.1
7.2

1356
2907
3562
3125
3159
3202

4.

W

o
JJ

Totaai

Ü
o.

u+
712
336
34
18
37
23

2068
3243
3596
3143
3196
3225

34
10
1
1
1
1

In deze cijfers valt het volgende op:
1. W a t betreft de goede (A + B + C) tomaten:
a. De opbrengsten op het veen zijn bij gelijke zuurgraad veel hooger
dan op het zand.
b. O p het zand is bij de hoogste p H (6.5) het optimum nog niet
bereikt; op het veen ligt dit bij 6.0. Boven deze zuurgraad daalt
de oogst.
O p het veen daalt het percentage goede tomaten met dalende p H
minder snel dan op het zand. Het veen is dus in het voordeel.
2. W a t betreft de slechte tomaten (CC + kriel + neusrot):
a. Het zand levert naar verhouding van het totaal veel meer slechte
tomaten dan het veen.
b. O p het zand neemt met stijgende pH het percentage slechte tomaten
af. Het is mogelijk, dat verder op (naar pH 7) weer verhooging
optreedt, het kleinste percentage ligt vermoedelijk bij p H 6.5.
c. Op het veen ligt het minimum percentage ook bij 6.5; het verloop
is echter eenigszins anders dan op het zand, het stijgt minder snel
dan op het zand.
Het veen is dus ook hier in het voordeel; men kan dus zeggen, dat het
in alle opzichten beter op een kalkbemesting reageert dan het zand en
een beter product oplevert.
1) D e bereikte p H ' s zijn gemiddelden van meerdere waarnemingen welke tijdens de
proef zijn gedaan.

Nitrageenproef.
Nitrageen is een kunstmatig vervaardigde humus, die dezelfde functies
in den grond zou vervullen als de natuurlijke. In het bijzonder zou zij
op gronden van slechte structuur verbeterend werken, daarmede kunnen
echter enkele jaren gemoeid zijn.
Wij hebben tomaten, Ailsa Craig, geplant in 5 putten, die 160 g en 5
putten die geen nitrageen hebben ontvangen. De grond was zeer zware
klei; in alle potten werd 96 g 15-10-20 gegeven.
De opbrengsten waren hoog; dit eerste jaar brachten de putten zonder
nitrageen meer op dan die mèt deze stof en wel resp. 3.770 en 4.225 kg
per put. Daar er laat was geplant werden de laatste tomaten groen geplukt ( ± 1 5 % van de totale oogst).
Het was niet zeker, dat de zware klei nu al in een slechte structuurtoestand was. Men kan deze in de putten niet gemakkelijk maken; er
blijven het eerste jaar vele kanalen open, waardoor water en lucht in
den bodem kunnen dringen. Dit kan de opbrengst aan tomaten zeer sterk
beinvloeden.
Een oordeel over nitrageen kan dus nog niet worden uitgesproken.
Organische stikstofmeststoffen.
1. Bloedmeel (B) en Leermeel (L).
Hoewel bovengenoemde stoffen momenteel niet voor bemestingsdoeleinden mogen worden gebruikt, werd het toch gewensch geacht hiermede proeven op tomaten aan te zetten. Komen ze weer vrij dan zijn we
georiënteerd.
De proef werd gedaan met de tomaat Ailsa Craig in bloempotten met
± 10 kg arme tuingrond, gemengd met wat turfmolm. Elke groep bestond
uit 5 potten, opgesteld in warenhuis III en de groepen waren:
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La met 0 g leermeel en 50
b „ 16 „
„
„ 40 „
c „ 32
30 „
d „ 48
20 „
e „ 64 „
„
„ 10 „
f „ 80 „
„
„ 0„

kalkammonsalpeter.

Eenzelfde serie was voor het bloedmeel opgezet (Ba. b enz.). In den
loop van den groei vertoonde zich neusrot, vermoedelijk is er wat te
weinig gegoten. Tegen het slot vertoonden de planten die geen kunstmest
hadden ontvangen stikstofgebreksverschijnselen, ze werden zwak en door
allerlei ziekten overvallen.
Het bacterieleven was in de potten die org. mest en kunstmest gemengd
hadden ontvangen, het hoogst.
De opbrengst was het hoogste in de middengroepen, dat zijn die waar
menging van de meststoffen heeft plaatsgevonden. Dit blijkt uit volgend
overzicht:
Opbrengst in grammen per pot (gemiddeld):
A+B+C
La
b
c
d
e
f

2233
2320
2635
2698
2813
2411

CC+kriel
+ neusrot
360
455
260
150
137
280

totaal
2693
2775
2895
2848
2950
2691

A+B+C
Ba
b
c
d
e
f

2307
2858
2433
2470
2183
1861

CC+kriel
+ neusrot
418
261
248
231
157
163

Totaal
2725
2842
2681
2701
2340
2024

Berekeningen, die bij gebrek aan plaatsruimte hier niet kunnen worden
opgenomen leeren, dat, zelfs bij de zeer hooge stikstofprijs van bloed- en
leermeel, een menging met kunstmest altijd voordeel oplevert. Dit is echter
slechts bewezen voor onze arme zandgrond. Hoe het effect op veengrond
is werd nog niet onderzocht.
2. Biohum.
Een oriënteerend proefje met „Biohum" — een organische meststof van
Duitsche herkomst, samengesteld uit mosveenmolm. en de verrotte, nog
vloeibare faecaliën, afkomstig uit reinigings-installatie's voor afvalwater
— werd genomen op tomaten (Eminent).
De werking van „Biohum" werd vergeleken met die van goede paardenmolmmest. De proef werd genomen in groote nulpotten. Elke serie
bestond uit 5 potten.
De uitkomsten waren als volgt:
Gemiddelde opbrengst in g per pot
Bonken
CC +
A+ B + C
kriel
Totaal
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

I 70g 15-10-20
II 70 „ 15-10-20 + Y2 kg molmmest
III 70 „ 15-10-20 + Y2kg Biohum
IV 70„ 15-10-20 + 1 kg Biohum
V 1 kg Biohum

2467
2892
2495
2439
803

190
112
185
127
18

2654
3094
2680
2566
821

Conclusie! „Biohum" geeft geen oogstvermeerdering. Zelfs in deze goed
doorluchte potten, waarin de organische stof snel kan worden omgezet
in voor de planten opneembare vorm, geeft „Biohum" in een verhouding
van 1 op 9 met grond gemengd, geen oogstvermeerdering te zien, terwijl
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daarentegen molmmest in de verhouding 1 op 19 met grond vermengd
onder overigens precies dezelfde omstandigheden reeds ongeveer 20 %
meeropbrengst geeft (deze meer-opbrengst bestond geheel uit B-tomaten).
„Biohum" bleek dus niet in staat, de molmmest ook maar ten deele te
vervangen.
KUNSTMATIGE MESTBEREIDING.
Hiervoor gebruikt men tarwestroo, waaraan verschillende kunstmeststoffen toegevoegd worden (vooral stikstof en fosfor), waarna een fermentatie plaats heeft.
In het voorafgaande jaar waren enkele minder goed geslaagde proeven
genomen. Bij een eerste proef waren niet de meest geschikte meststoffen
toegevoegd en een tweede proef mislukte door ongunstige weersomstandigheden.
Champignonbroed op deze mest gelegd, groeide niet goed uit. Dit
jaar werd een derde proef genomen, waarbij een gedeelt van de hoop
versch organisch materiaal (jonge slaplanten en gras) toegevoegd werd,
hetgeen een groote verbetering bleek. Er trad nu gedurende geruimen tijd
een flinke broei op (temperatuur van — 70° C.) in het aldus behandelde
gedeelte, terwijl in het gedeelte van de hoop zonder versch organisch
materiaal geen hoogere temperaturen voorkwamen dan ruim 50° C. De
mest is gebruikt voor meloenrijen, zoodat geen oordeel gevormd kon
worden over de geschiktheid als voedingssubstraat voor de champignonteelt.
PLANTENZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN.
Evenals in de voorafgaande jaren, werd in 1940 vele malen advies gevraagd over ziekten en beschadigingen.
Het aantal malen, dat advies is gegeven omtrent bloemteeltgewassen, is
in 1940 echter ongeveer half zoo groot geweest als in 1939. Dit is het
gevolg van een nieuwe regeling, die in de loop van het jaar in werking
trad. Tegenwoordig worden, op verzoek van den Rijkstuinbouwconsulent
voor de Bloementeelt, Ir. C. Koeman, bloemteeltgewassen direct naar Aalsmeer verzonden voor onderzoek.
In totaal werden 489 gevallen behandeld, die naar de oorzaken alsvolgt
kunnen worden ingedeeld:
Plant- Dieraardig lijk

Virus

Anorganisch

Diversen Totaal

105

70

53

55

64

347

Fruitgewassen

13

34

3

32

15

97

Bloemteeltgewassen

12

11

1

8

5

37

Champignoncultuur

—

—

—

8

8

130

115

95

92

489

Groentegewassen

Totaal

57

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.
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Onder diversen zijn samengevat adviezen en antwoorden op vragen van
meer algemeene aard, coltróle op ingezonden zaden, inlichtingen over bestrijdingsmiddelen etc. en tenslotte ook die gevallen, waarbij het onmogelijk
was de oorzaak vast te stellen.
BACTERIE-VERWELKINGSZIEKTE BIJ TOMATEN.
In het jaarverslag van den Plantenziektenkundigen Dienst te W a g e ningen over 1939, wordt een bacterie-verwelkingsziekte, die veroorzaakt
wordt door Aplanobacter michiganense E F S , uitvoerig beschreven. Vermeld wordt dat deze ziekte zoowel te Groesen als in Limburg optrad.
W e willen er hier op wijzen, dat bedoelde ziekte, hoewel gelukkig
zeldzaam, ook in het Westland voorkomt. Het lijkt dan ook niet misplaatst er hier nog eens de aandacht op te vestigen.
Planten, die door deze ziekte zijn aangetast, maken bij een oppervlakkige beschouwing de indruk door slaapziekte (Verticillium alboatrum)
te zijn aangetast. Het verwelken en afsterven der bladeren heeft op ongeveer dezelfde manier 'plaats. Ook vertoonen de planten, die in lichte mate
zijn aangetast, bij zonnig weer, spoedig slappe koppen. In tegenstelling
met slaapziekte kunnen echter buiten op de stengel en bladstelen bruine
vlekken optreden. Niet alle aangetaste deelen vertoonen dit. Zoo zagen
we in een groot warenhuis.waarin ± V3 gedeelte van de planten was
aangetast, slechts enkele planten met dergelijke vlekken. W o r d t de aantasting hevig, dan gaat de geheele plant ten gronde. Snijdt men bij een
zieke plant de stengel dwars door, dan ziet men, evenals dat bij slaapziekte het geval is, een bruine ring. Terwijl bij slaapziekte deze ring
duidelijk begrensd is, kan bij de bacterie-verwelkingsziekte de bruinkleuring zich zoowel naar het midden (dus in het merg), als naar de
buitenkant uitbreiden. In tegenstelling met slaapziekte waarbij men de
bruine ring doorgaans alleen in de onderste helft van de stengel vindt,
kan men bij deze bacterieziekte de bruine ring dikwijls, niet alleen over
de geheele lengte van de stengel, doch ook in de bladstelen vinden.
Verder kan de bruinkleuring zich door de vruchtsteeltjes voortzetten tot
in de vruchten. Deze vallen vroegtijdig af en zijn dikwijls slap. De kleur
van de bruine ring is bij de bacterieziekte donkerder dan bij slaapziekte
het geval is. Het aangetaste weefsel gaat spoedig tot rotting over.
Ziet men bij het wegnemen van dieven dus een bruine ring of een
bruine plek in de gemaakte wond, dan is er veel kans, dat men met deze
ziekte te maken heeft. Bij het dieven brengt men gemakkelijk de ziekte
van zieke op gezonde planten over. Hierdoor kan deze zich snel uitbreiden en zoodoende veel schade aanrichten.
De bacterie schijnt ook vanuit de grond de planten te kunnen aantasten.
Maatregelen, die men nemen kan, als deze ziekte optreedt zijn: De
zieke planten en de planten, waarvan men vermoedt dat ze reeds aangetast zijn, zoo min mogelijk dieven, om uitbreiding te voorkomen. Deze
planten steeds apart behandelen en eerst de gezonde, daarna de zieke.
Z o o vlug mogelijk een zieke plant in haar geheel naar den Proeftuin
brengen, opdat daar vastgesteld kan worden, of men werkelijk met de
bacterieziekte te doen heeft.
Door bij zonnig weer wat krijt op de ramen te spuiten kan slaphangen
eenigszins voorkomen worden. W i n vooral geen zaad van zieke planten,
ook al zijn ze in lichte mate aangetast. De ziekte kan met het zaad
worden overgebracht. Verwijder en vernietig de planten, die doodgaan
en verder al het besmette plantenafval (gevallen vruchten enz.). Mocht
blijken dat men herhaaldelijk op eenzelfde perceel last heeft van deze
kwaal, dan zal grondontsmetting plaats moeten hebben.
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FUSARIUM BIJ KOMKOMMERS.
Het onderzoek van de talrijke fusarium-isolaties had tot resultaat, dat
er een 3-tal verschillende fusarium-soorten gevonden werden, die allen
pathogeen waren voor de komkommer. Het waren Fusarium augustum,
Fusarium orthoceras en Fusarium orthoceras, variëteit longius. Van deze
laatste konden nog twee stammen onderscheiden worden, waarvan de
pathogeniteit eenigszins verschillend was. Al deze schimmels tasten in
de eerste plaats de stengelpoot bij de grens van de wortel en stengel aan.
Vandaar kan de aantasting zich door de wortels verbreiden en ook omhoog langs de stengel. Daarnaast kwam ook Rusarium solani veelvuldig
voor. Deze taste voornamelijk de wortel aan en veroorzaakte veel minder
schade; zelfs oefende zij een min of meer beschermende werking uit tegen
besmetting door sterker pathogène fusarium-stammen.
Begonnen werd met een onderzoek naar de vatbaarheid van verschillende waardplanten voor de hier genoemde fusarium-soorten. Dit onderzoek is nog niet afgesloten, maar toch kan hierover reeds het volgende
medegedeeld worden:
De meloenen (suikermeloen, netmeloen en ananasmeloen) bleken zeer
vatbaar, maar waren bovendien aangetast door andere kwalen (o.a.
Sclerotinia), waardoor geen betrouwbare vergelijking mogelijk was.
De groene komkommer was aanmerkelijk vatbaarder dan de Leidsche gele
en deze nog iets vatbaarder dan de Westlandsche witte. Toch worden ook
de witte en de gele komkommers allen aangetast na besmetting. Het ziekteproces ontwikkelt zich in deze planten echter veel langzamer, waardoor de
planten langer in leven blijven. De pronkboon bleek door de meeste der
hier onderzochte fusarium-soorten slechts in zwakke mate aangetast te
worden, hetgeen merkwaardig is, daar men in de practijk bij deze boonensoort juist vaak last heeft van fusarium-aantasting. Wij zullen in de a.s.
zomer daarom speciaal van deze boonen-soort nog een aantal isolaties
maken.
Het onderzoek van grondmonsters van fusariumzieke tuinen en in het
bijzonder van nog gezonde tuinen is in het jaar 1940 voortgezet. Uit dit
onderzoek is wel gebleken, dat de toestand van den grond geen doorslaggevende factor is bij het optreden van de fusariumziekte. Dit wordt veel
sterker bepaald door de mate, waarin de besmettingsbron aanwezig is.
Het was niet gemakkelijk veel gezonde komkommertuinen te vinden, waar
geen nieuw land gebruikt werd of de grond gestoomd was. Wanneer zulke
tuinen aangetroffen werden, bleek in verschillende gevallen de frequentie
van de komkommerteelt gering te zijn, b.v. slechts eens in de 4 jaar.
Toch blijkt er wel eenige invloed van den grond te zijn. Lage pH en
laag kalkgehalte, hooge droogrest en ophooping van nitriet (een zeer
schadelijke plantengif) werden vaker waargenomen op hevig zieke tuinen
dan op gezonde tuinen. Deze factoren maken de plant blijkbaar gevoeliger voor fusarium-aantasting.
Er blijkt geen direct verband te bestaan tusschen soort of hoeveelheid
broeimest en fusarium-aantasting. W e l kan een complex van factoren een
ongunstigen invloed uitoefenen. Wanneer b.v, een groote hoeveelheid
minder goed verteerd broeimateriaal gebruikt wordt op zware gronden
(ook op veengronden) met een hooge grondwaterstand, dan kunnen
hooge nitrietconcentraties optreden. Meestal is de fusarium-aantasting dan
ook hevig.
W a t de bestrijding betreft is stoomen nog altijd de beste methode. Niet
alleen wordt hierdoor de fusarium beslist gedood, maar bovendien wordt
de grond in een gunstiger toestand gebracht, nitrieten worden ontleed en
voedingsstoffen, in het bijzonder stikstof, vrij gemaakt in den grond. Er
wordt echter in vele gevallen langer gestoomd dan noodig is voor het
dooden van de fusarium. Wanneer in sommige gevallen desondanks toch
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weer enkele zieke planten voorkomen, dan is dit het gevolg van nieuwe
besmetting. Men mag daarom niet volstaan met alleen zijn grond te
stoomen, maar moet ook zorgen voor het gezond opkweeken van de
jonge komkommerplantjes, voor het ontsmetten van het houtwerk van de
bakken, voordat deze verplaatst worden enz. Ook dient eens te worden
nagegaan in hoeverre het mogelijk is de komkommerstaai te ontsmetten.
W a t betreft de ontsmetting met chemische middelen, hiermee heeft men
nimmer goede resultaten bereikt. Er deed zich daarbij de vraag voor, of
dit het gevolg was van hernieuwde besmetting door een niet voldoende
hygiënische werkwijze, óf van het achterblijven van bepaalde toxinen
of giftige stoffen in den grond, öf dat de gebruikte middelen niet in staat
waren de fusarium te dooden. W e hebben daarom een methode uitgewerkt waarbij de beide eerstgenoemde mogelijkheden uitgeschakeld werden
en alleen het doodende effect van het middel op fusarium in grondmilieu nagegaan werd. Talrijke middelen, ook geheel nieuwe, zijn op
die wijze onderzocht. Wij zullen ze hier niet allen opsommen, daar dit
onderzoek nog voortgezet wordt. Het resultaat is op dit oogenblik, dat
alleen formaline in aanmerking zou kunnen komen als grond-desinfectiemiddel op daartoe geschikte gronden (zandige, doorlatende gronden). De
kosten zijn echter ongeveer even hoog als die van het stoomen. Deze
ontsmetting moet geregeld herhaald worden, tengevolge van de omstandigheid, dat nieuwe besmetting gemakkelijk weer optreedt en de schimmel zich ook saprophytisch in den grond op organisch materiaal sterk
kan uitbreiden. Dit is de reden waarom gezocht is naar een mogelijkheid
om alleen de omgeving van de poot te ontsmetten, daar dit het gevoeligste deel van de plant is. Proeven in dien geest met formaline kort voor
het planten, zullen in 1941 genomen worden. Voor deze methode kan ook
Uspulun in aanmerking komen. De kosten van een ontsmetting met Uspulun
zijn hooger dan van een ontsmetting met formaline, maar de uitvoering
is gemakkelijker, omdat de Uspulun ook toegevoegd kan worden, terwijl
de planten reeds gepoot zijn. Ook zullen de proeven met insmeren van
de pooten met normaalpappoeder voortgezet worden. Er schijnt hiervan
een beschuttende werking tegen infectie uit te gaan, hoewel de mogelijkheid van grond-ontsmetting met dit middel uitgesloten is.
MOZAÏEK BIJ K O M K O M M E R S .

Er werden in de loop van dit jaar de volgende vormen van mozaïek
waargenomen:
Ie. Een lichtgroen-donkergroene mozaïek. Dit is de meest voorkomende
vorm. De vruchten zijn vaak gezond, maar kunnen soms een zwakke
lichtgroene-donkergroene vlekking vertoonen. Dit mozaïek komt uitsluitend bij cucurbitaceaën voor. Het kan met sap door aanraking
overgebracht worden, echter niet door insecten. De mogelijkheid van
overgang met zaad zal het komende jaar onderzocht worden.
2e. Een geel-groen mozaïek (te vergelijken met aucuba-mozaïek van
tomaat). Deze vorm wordt veel minder aangetroffen. De vruchten
kunnen een sterk misvormd en gebobbeld uiterlijk krijgen en zijn
eveneens in sterke mate geel-groen gevlekt. Overigens zijn de eigenschappen gelijk aan het eerstgenoemde mozaïek.
3e. Tot nu toe is alleen bij augurken een lichtgroene-donkergroene
mozaïekvlekking waargenomen, die zich in het bijzonder op de vruchten in sterke mate openbaart en vaak veel minder duidelijk op het blad
(zoowel bij augurk als komkommer). De vruchten kunnen sterk
misvormd en gebobbeld zijn. Dit mozaïek heeft geheel andere eigenschappen en kan volgens opgaven in de literatuur zoowel door insecten (luizen) overgebracht worden als met zaad overgaan. Het
kan op tal van verschillende waardplanten voorkomen.

44

Speciaal bij gele komkommers komen soms op de vruchten bruine,
glazige vlekjes voor. Er kon echter geen verband met één der bovengenoemde virus-ziekten vastgesteld worden. Tot nu toe is de oorzaak
onbekend.
MOZAÏEK BIJ S L A .
Er kwam dit jaar, in het bijzonder in de omgeving van Rotterdam, vrij
veel mozaïek in sla voor.
De ziekte werd geconstateerd in sla van verschillende herkomst, hoewel niet in gelijke mate.
Meestal waren 3 — 1 0 % van de slaplanten door mozaïek aangetast.
Het is bekend, dat mozaïek bij sla met het zaad over kan gaan. Toch
behoeven niet alle zieke planten uit besmet zaad afkomstig te zijn geweest. Het mozaïek kan ook met sap door aanraken overgebracht worden, hoewel de gelegenheid daartoe natuurlijk veel minder is dan b.v. bij
de virusziekten van de tomaat. Belangrijker is waarschijnlijk, dat het
sla-mozaïek door luizen van een zieke plant op een gezonde overgebracht kan worden.
MOZAÏEK BIJ T O M A A T .

Er werd in 1940 speciaal gelet op verschillende mozaïekverschijnselen
en andere virusziekten bij de tomaat. De volgende verschijnselen werden
waargenomen:
Ie. Een wit-groen mozaiëekvlekking, die niet besmettelijk was (waarschijnlijk een erfelijke afwijking).
2.e Het gewone lichtgroen-donkergroene mozaïek.
3e. Zgn. naaldblad, waarbij het bladmoes grootendeels verdwenen is.
Dit is wel besmettelijk, maar bij overgang op andere planten, treedt
meestal het gewone mozaïek op.
4e. Een zwakke vorm van „naaldblad", dat niet besmettelijk is.
5e. Een geel-groenvlekking (aucuba-mozaïek), dat wel besmettelijk is,
maar vaak door het gewone mozaïek verdrongen wordt.
6e. Zgn. geel-blad virus, waarbij talrijke, scherpe, ten deele samenvloeiende gele vlekken op het blad voorkomen en gele tot lichtgroene
strepen op de stengel. Dit is eveneens besmettelijk.
7e. Kleine gele vlekjes op rijpe vruchten (donkergroen op onrijpe vrucht).
Ook dit bleek besmettelijk, waarbij tevens enkele kleine, gele vlekjes
op de bladeren gevormd werden. Het schijnt een zwakke vorm van
aucuba-mozaïek te zijn, waarbij we soms aangetaste vruchten vinden
op overigens schijnbaar gezonde planten.
8e. Bruine vlekjes en strepen op bladeren, vruchten en stengels. Z o o wel 't complexe als het enkelvoudige strepenvirus kwam voor als
oorzaak.
9e. Bronskleurige vlekjes op de bladeren (spotted wilt) dat door thrips
overgebracht kan worden. Dit virus kan o.a. ook bij chrysanthen
voorkomen.
THRIPSBESCHADIGING BIJ DRUIVEN.
Hoewel Thrips veelvuldig en op allerlei gewassen voorkomt is de beschadiging, die dit insect bij druiven kan en reeds heeft veroorzaakt, nog
niet aan een ieder bekend; daarom willen we er op deze plaats dan ook
nog even de aandacht op vestigen.
Voor de uitvoerige beschrijving van de beschadiging en bestrijding
zie men de „Tuinderij" van 16 Augustus 1940, het L.T.B.-blad van 29
Augustus '40 e.a. bladen.
Dikwijls wordt de aanwezigheid van Thrips eerst opgemerkt, wanneer
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men druiventrossen ziet met bessen, die geheel of gedeeltelijk bedekt zijn
met een bruin, kurkachtig laagje. Door de groei der druif ontstaan vele
barstjes in dit kurklaagje. Ook de steekjes in de druiventros kunnen met
een dun, bruin laagje bedekt zijn. De bladeren vertoonen kleine, bruine
vlekken.
De Thrips houdt zich vooral tuschen de jongste blaadjes, dus in de
top der scheuten op.
Indien men Thrips ontdekt in druiven, die in 't voorjaar uitloopen, is
een bespuiting met nicotine (1 ons op 100 liter water) het beste. Men
moet vooral goed in de koppen der scheuten spuiten. N a een week herhaalt men de bespuiting en zoo noodig nog een keer. Tot de bloei kan
men met nicotine spuiten.
Vanaf de bloeitijd tot ruim na het krenten kan men het meeste effect
bereiken door een berooking met een nicotine-praeparaat (1 kg nicotinerookpoeder op een kas van 10 R lengte).
Eenige weken na het krenten kan men in veel gevallen Calcid gebruiken
(2 ons Calcid op een kas van 10 R lengte en 2 R breedte). Men stelle
zich echter, alvorens deze behandeling toe te passen, terdege op de
hoogte van de toepassing daarvan, want beschadiging door Calcid is
niet uitgesloten.
VERGELING V A N TOMATEN.
De oorzaak van dit verschijnsel is nog niet opgehelderd. Het kwam dit
jaar in opvallend sterker mate voor dan in het voorafgaande jaar. In
bijna alle gevallen, waar men toen last had van de ziekte, trad deze dit
jaar opnieuw op. In sommige gevallen kregen we sterk de indruk, dat de
ziekte verergerd wordt door een slechte structuur (o.a. tengevolge van
het abnormale voorjaar). De ziekte werd echter ook aangetroffen op
gronden met goede structuur.
Er is in de eerste plaats onderzocht of een virus de oorzaak van de
ziekte kon zijn. De omstandigheid, dat wij dezelfde symptonen ook op
nachtschade-planten aantroffen en het verschijnsel van de zetmeel-ophooping, wezen in deze richting. Het is ons echter niet gelukt om de
ziekte, hetzij met sap. hetzij door enten, hetzij door middel van verschillende soorten luizen of witte vlieg, van zieke op gezonde planten
over te brengen. Bij het enten van zieke dieven op gezonde tomatenplanten verdwenen zelfs de symptonen op de dieven.
W e zijn daarom ook gaan zoeken in de richting van een verkeerde
voeding, in het bijzonder naar een mogelijk gebrek aan één of ander
spore-element tengevolge van een eenzijdige kunstmestbemesting. De invloed van een slechte structuur wees in deze richting. Er werden daarom
een aantal nul-potten gevuld met grond uit een tuin in Den Hoorn, waar
de ziekte dit jaar in zeer hevige mate voorkwam. Van een aantal potten
werd de grond in zoo slecht mogelijke structuur-toestand gebracht. Deze
werden vergeleken met potten met een goede structuur en met potten,
waarin de structuur van den grond opzettelijk verbeterd werd door een
leermeelbemesting.
Verder waren er series potten, waaraan resp. 10 g borax, 5 g ZnSÛ4,
10 g MnSOi, 10 g C u S O i of 30 g M g S 0 4 per pot was toegevoegd,
waarbij elke serie bestond uit 1 pot met slechte en 2 potten met
goede structuur. Het ziekte-verschijnsel trad slechts in zwakke mate op.
Slechts een 2-tal planten vertoonden in een laat groeistadium hevige
symptonen. Toch was het typisch, dat de ziekte het duidelijkst tot uiting
kwam in de potten met slechte structuur, terwijl de potten met leermeelbemesting geheel gezond bleven, evenals de serie met magnesiumbemesting. Daarna is nog, door middel van watercultures getracht de symptonen van Mg-gebrek en K-gebrek te voorschijn te roepen om deze met
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het ,,vergelings"-verschijnsel te kunnen vergelijken. W e zijn hierin echter
nog niet geslaagd. Het onderzoek zal in 1941 worden voorgezet.
VRETERIJ IN BOONENKIEMPLANTJES.
Vooral in de omgeving van 's-Gravenzande en Monster is dit jaar de
schade, die door vliegenmaden aan boonenkiemplantjes is toegebracht,
van beteekenis geweest.
De boonen (stamprincessen, die buiten gezaaid waren), die in de eerste
helft van Juli gelegd waren, hadden er veel van te lijden, in tegenstelling
met degene, die eind Juni gezaaid waren. Deze laatste bleven gezond.
Aangezien de schade in de tweede helft van Juli waargenomen werd, was
opnieuw leggen uitgesloten.
De maden vreten groote gangen in het jonge stengeltje en in de zaadlobben, ook de eerste echte blaadjes worden aangetas.t Veel pas gekiemde
boonen stierven er geheel door af.
Dr. H. C. Blote te Leiden was zoo welwillend, de vliegen, die uit de
maden gekweekt werden, voor ons te determineeren. Z e bleken tot het
geslacht Anthomyia te behooren en waarschijnlijk tot de soort A. radicum
L. Deze vlieg is dus nauw verwant aan de uienvlieg, koolvlieg e.d.
W e raden aan, zooals cok reeds de gewoonte is, de boonen zoo spoedig mogelijk na afloop van de voorteek te leggen. T e r voorkoming zou
men kunnen probeeren de boonen te behandelen met Petroleum. Men
schudt de boonen goed, opdat op elke boon wat petroleum komt. Voor 1
liter boonen zijn 2 vingerhoeden petroleum noodig.
DE W O R T E L D U I Z E N D P O O T .
In het vorig jaarverslag deelden we reeds het één en ander mede over
de wortelduizendpoot (scuttigerella immaculata), die in de buurt van Bleiswijk en Berke! schade in warenhuizen aanrichtte door vreterij aan de
wortels van jonge sla- en tomatenplantjes. Ook dit jaar kwam het diertje
weer in dezelfde omgeving voor. Behalve in warenhuizen is het nu ook
eenige keeren in buitengrond aangetroffen.
De schade nam, mede tengevolge van bestrijdingsmaatregelen, geen
groote omvang aan.
Heeft men last van deze symphilide, dan kan bestrijding het beste plaats
hebben, wanneer er geen planten in het warenhuis staan. D e volgende
behandeling (die in Augustus uitgevoerd werd) heeft ook dit jaar een
goed resultaat gegeven. Men zet de grond blank met water en giet dan
een paar liter petroleum per 100 ramen op het water. De symphiliden komen
naar boven en worden gedood.
Als de planten reeds uitgepoot zijn is bestrijding veel moeilijker. Goed
succes is wel verkregen door tusschen de tomatenrijen wat haver te zaaien
als vangplant.
ZIEKTEBESTRIJDING.
BESTRIJDING V A N HET KNOLAALTJE (HETERODERA
MARIONI) IN T O M A T E N .
Twee stoffen, n.1. Brassicol en W 6127 D van de Defa, zijn in het afgeloopen jaar, door middel van een potproef op hun aaltjes doodende
werking onderzocht.
Aangezien de wijze waarop een dergelijke potproef plaats heeft reeds in
de jaarverslagen van 1936 en 1937 is beschreven, zullen we die niet
herhalen.
Iedere stof is in 3 verschillende hoeveelheden aan de besmette grond
toegevoegd. Verder is er 1 contrôle-groep gehouden en 1 groep, waarvan de grond met CS2 ontsmet werd.
In totaal waren er dus 8 groepen.
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Reeds spoedig na het poten der tomatenplantjes traden groeiverschillen
op. Deze bleven gedurende de geheele groeiperiode bestaan. Bij een toenemende hoeveelheid Brassicol werd de groei steeds meer geremd. Door
Zwavelkoolstof werd de groei duidelijk bevorderd. Aan het einde der
proef bleek, dat de planten van de drie W 6127 D groepen geen knulletjes hadden. De planten van de Brassicol en Controle groepen waren
daarentegen vrij ernstig aangetast. Slechts bij de grootste hoeveelheid
Brassicol, waar de groei van de planten slecht was, was de aantasting
gering. Brassicol heeft dus geen waarde als bestrijdingsmiddel tegen
aaltjes. In verband met de groeistremming zij hier nog vermeld, dat de
hoeveelheden Brassicol, die gebruikt werden, grooter waren dan de hoeveelheid, die in de practijk bij de bestrijding van smeul in sla wordt
gebruikt. Toch moet men ook bij sla en andere gewassen voorzichtig
zijn en niet meer gebruiken dan aangeraden wordt. Aangezien W 6127 D
bij deze proef goed voldeed, zal in 1941 hiermede een proef op grootere
schaal genomen worden.
BESTRIJDING V A N M E E L D A U W (CLADOSPORIUM FULVUM)
IN T O M A T E N .
Twee warenhuizen met tomaten en een kas met late tomaten (Tuckwood) stonden dit jaar tot onze beschikking voor een proef ter bestrijding
van meeldauw.
T o t onze spijt arriveerden de nieuwe praeparaten, die beproefd zouden
worden, echter pas in Augustus, zoodat ze alleen maar in de kas gebruikt
konden worden. In de warenhuizen is derhalve nog eens gewerkt met
Sch 1192a (spuitmiddel) en No. 2269 (stuifmiddel) en als controle
Shirlan. De resultaten, die met genoemde nummers verkregen werden,
waren ongeveer hetzelfde als in het jaarverslag van 1939 beschreven
staat.
Shirlan en Sch 1192a hielden in 1940 de meeldauw uitbreiding meer
tegen dan No. 2269, maar Sch 1192a laat residuvlekken op de vruchten
achter en bovendien kwam er dit jaar ook verbrandingsvlekken op de
bladeren voor. In 1939 was deze beschadiging niet noemenswaardig. Het
is dus niet aan te raden Sch 1192a te gebruiken.
De nieuwe praeparaten van de „Defa", die een verbetering van de
eerstgenoemde zouden zijn waren:
No. 2304W spuitmiddel en No. 2318 stuifmiddel.
De kas werd in verschillende perceeltjes verdeeld. Ieder perceeltje is
verscheidene malen behandeld. 2 keer per week werd gestoven. 1 keer
per week gespoten met No. 2304W en Shirlan. Dit is volgehouden van
eind Juli tot in de 3e week van September. Er is dus zeer vaak gespoten en gestoven. De paar eerste malen zijn nog oude praeparaten
gebruikt.
Toen de kas voor de eerste maal behandeld werd, waren er reeds
enkele meeldauwvlekken.
De meeldauwaantasting is tot staan gekomen.
No. 2304 W gaf evenals Sch 1192a residuvlekken op de vruchten.
No. 2304W veroorzaakte bij Tuckwood in Augustus en September geen
verbrandingsvlekjes op de bladeren.
Belangrijke verschillen zijn er tusschen de aantasting in de verschillende
perceelen niet opgetreden. No. 2318 leek echter weer iets minder werkzaam t.o.v. de meeldauw dan Shirlan en No. 2304W.
SPINTBESTRIJDING.
In 1940 is wederom aan de spintbestrijding gewerkt.
A. Onderzocht is of Polvosol 14%, dat in 1939 gunstig werkte, ook
in de practijk voldoet.
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B. Met een paar, voor ons, nieuwe middelen zijn proefjes genomen.
Ie. Met een mengsel van Derris-Pyrethrum en Turksch Roodolie.
2e. Met Metallylchloride.
C. In de zomer is bij rozen en aubergines en in de herfst bij druiven
nagegaan, welke waarde geregeld water spuiten heeft. Hier wordt
bedoeld het spuiten met zoo'n krachtige waterstraal, dat de spint
van de planten wordt afgespoten.
D. Verder is aandacht besteed aan Naphtaline verdamping met behulp
van electrische toestellen. In Aalsmeer wordt in de Anjercultuur deze
manier van verdamping met goed succes toegepast. Het doel was,
na te gaan, of het voordeelen heeft deze methode toe te passen inplaats van de ons bekende methode.
Aangezien de toestellen arriveerden, toen er geen druivenkas, die
zich voor dat doel leende, beschikbaar was, is de proef bij aubergines, paprika's en papaja genomen.
Het onderzoek heeft het volgende uitgewezen:
A. Door Polvosol J4 % werd in de practijk niet voldoende spint gedood.
Ook door toevoeging van Agral (uitvloeier) werd niet het gewenschte resultaat verkregen. De proeven zijn genomen bij kaskommers, rozen en hortensia's. Beschadiging is niet opgetreden.
B. Derris-Pyrethrum met Turksch Roodolie gaf bij een klein proefje op
komkommers en meloenen een goed resultaat. Dit zegt nog niet, dat
het in de practijk zal voldoen. Dit zal nog nader onderzocht worden.
Door Methallylchloride 40 cm 3 per m 3 werd niet voldoende spint gedood. Bij een dubbele hoeveelheid per m 3 was dit wèl het geval,
doch toen trad beschadiging op bij komkommers en meloenen. E r zal
centratie ligt, die goed resultaat geeft.
Door water spuiten bij rozen en aubergines werd de spintuitbreiding
wel wat geremd. Als bestrijding was het echter niet afdoende. Vooral niet bij aubergines. Bij deze sterk behaarde planten, waarbij de
spint ook aan de bovenzijde der bladeren voorkomt, is de spint moeilijk af te spuiten.
Het resultaat van het water spuiten bij druiven (na de oogst) is
nagegaan door eenige bladeren te merken en deze geregeld op het
aantal dieren, dat zich daarop bevond, te controleeren.
In de volgende tabel zijn de gevonden aantallen weergegeven:
Spuitdata
31 Juli
1 Aug.

Datum van
spintcontrôle

Aantal
dieren

% van de dieren, dat op de
bladeren is achtergebleven
(als 294 = 100°/„)

Per abuis is vooraf en na de Ie twee bespuitingen
het aantal dieren niet geteld.

2 Aug.

3 Aug.

294

100

0/

5 Aug.

5 Aug.

110

37

0»

6 Aug.

6 Aug.

23

0/

7 Aug.

8 Aug.

45

8 Aug.

8 Aug.

22

9 Aug.

10 Aug.

11

10 Aug.

12 Aug.

18

H Aug.

15 Aug.

14

18 Sept

/o
0

15 /o
7 0/10
4 /o
6 0/
/o
5 0/
/o
3 0/
/o
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Als in het voorjaar de druiven uitloopen zal pas blijken of deze bespuitingen de spint inderdaad hebben doen verdwijnen. W e l moet
opgemerkt worden, dat door het vele spuiten het „kwaad" bevorderd wordt, vooral bij koude druiven,
D. De Naphtaline verdamping door middel van electrische verwarming
gaf bij aubergines, ondanks vrij gunstige omstandigheden van temperatuur, wind e.d., niet het gewenschte resultaat t.o.v. de spint. Bij
paprika en papaja was dit wel het geval, doch bij de laatste trad
blad- en bloembeschadiging op.
Door de electrische verwarming is men iets minder afhankelijk van
het weer en de verdamping kan geleidelijker plaats vinden, doch
indien de temperatuur in de kas niet hoog genoeg gehouden kan
worden, zal het resultaat ook onbevredigend zijn.

S T O O M E N V A N D E N GROND.
Dit onderzoek is in 1940 in verschillende richtingen voortgezet. In een
aantal gevallen van stoomen in de practijk werd nagegaan, welke temperaturen op verschillende diepten in den grond bereikt werden, en hoelang deze hooge temperatuur behouden bleef. Een tweetal punten zijn
hierbij speciaal van belang:
Ie. Tot welke temperatuur moet de grond verhit worden? Dit hangt
natuurlijk af van de parasiet, welke men wenscht te bestrijden.
Bovendien is dit afhankelijk van de tijdsduur, gedurende welke de
parasiet aan deze temperatuur blootgesteld wordt. Naarmate deze
temperatuur langer in stand gehouden wordt, is een lagere 'temperatuur voldoende. Dit verband is nu bij de komkommer-fusarium en
het knol-aaltje nader onderzocht. De fusaria (ook de meest resistente verschijningsvormen hiervan) zijn na een verhitting gedurende
10 minuten tot 75° C. gedood. Zij worden echter evenzeer reeds
gedood door een verhitting gedurende ' ^ u u r tot 60° C , 1 uur tot
55° C. cf 3 uur tot 50° C. Voor het knol-aaltje werden nog lagere
temperaturen vonden, maar omdat de meer resistente cysten-vorm van
het aaltje niet in de proef betrokken kon worden, zijn deze cijfers
niet volkomen betrouwbaar. Waarschijnlijk zal er voor het dooden
van het knol-aaltje ongeveer dezelfde temperatuur noodig zijn als
voor het dooden van de fusarium. Hieruit blijkt dus wel duidelijk,
dat het in het geheel geen zin heeft nog lang door te stoomen, wanneer men plaatselijk temperaturen van 90—100° C. bereikt heeft en
de stoom aan de oppervlakte ontwijkt. Daarvan trekt men toch geen
nut meer. Aanvankelijk is de verhitting van de grond echter zeer
ongelijkmatig. Het duurt uren voor de warmte binnen in de harde
kluiten is doorgedrongen. In dien tijd heeft echter warmte-afgifte
plaats en ter compensatie hiervan is het noodig een extra hoeveelheid warmte toe te voeren boven de temperatuur, die voor het doen
afsterven van de parasitaire organismen noodig is. Deze extra hoeveelheid warmte kan men beperken door te zorgen voor een goede,
losse structuur van den grond en door den grond in droge toestand
te stoomen: de warmte verspreidt zich dan veel gelijkmatiger, Ook
is het mogelijk door afdekking met zeilen en stroo de warmte-afgifte
aanzienlijk te verminderen. Waarschijnlijk is een dergelijke afdekking
gedurende 4—6 uur voldoende. Men zal in dat geval met een kortere
tijdsduur van stoomen kunnen volstaan.
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2e. T o t welke diepte moet de grond verhit worden?
Dit hangt natuurlijk nauw samen met de dikte van de eigenlijke teeltlaag. Wanneer er op geringe diepte een ondoordringbare laag voorkomt, of wanneer men zich dan reeds beneden het grondwater-oppervlak bevindt, dan zullen hierin geen plantenwortels groeien en zal
men dus in het algemeen ook geen fusarium of knol-aaltjes aantreffen. Soms is echter de grondwater-stand tijdens het stoomen ('s winters) hooger dan in den zomer en dan kunnen er zich wel degelijk
fusariumsporen en knol-aaltjes beneden de grondwater-spiegel bevinden. Daar de grond beneden de grondwater-spiegel zeer moeilijk door
stoomen te verwarmen is, is het wenschelijker zoo spoedig mogelijk
na het beëindingen van de cultuur te stoomen. Toch is het niet noodig
zoo heel diep te stoomen. Wij kwamen een geval tegen waar slechts
zeer oppervlakkig gestoomd werd, juist vanwege de hooge grondwater stand. O p een diepte van 30—40 cm had hoegenaamd geen
verwarming meer plaats. In een hoeveelheid grond, van die diepte
afkomstig werden 30 tomaten-planten uitgeplant. Na 1 maand bleken
er een groot aantal knolletjes aan de wortels van alle" planten gevormd te zijn, terwijl eenzelfde aantal planten in grond, afkomstig
van dezelfde diepte uit een zwaar gestoomd warenhuis, volkomen
gezond gebleven waren. Toch was de knol-aantasting in het eerstgenoemde geval in de na het stoomen volgende tomaten-cultuur van
zeer weinig beteekenis. Bij het bepalen van de diepte, waarop men
de buizen legt, moet men er wel rekening mee houden, dat de
warmte zich in hoofdzaak naar boven verspreidt. Alleen in lichte
zandgrond, of wanneer de grond onder de buizen losgemaakt en niet
vochtig is, heeft ook een warmteverspreiding van beteekenis in de
diepte plaats.
Bij het bacterie-onderzoek van de gestoomde gronden vonden we in de
meeste gevallen, zoowel bij het totaal bacteriegetal als bij de nitrificeerende
bacteriën, aanvankelijk een sterke teruggang, maar na kortere of langere
tijd een herstel tot ver boven het oorspronkelijk aantal. De nitrificeerende
bacteriën werden meestal volkomen vernietigd door het stoomen. Hun herstel
trad ook pas veel later op dan van de andere bacteriën en wel meestal
pas, nadat er flink gestookt werd. Op den duur bedroegen echter zoowel
het totaal bacterie-getal als het aantal nitrificeerende bacteriën wel het
10-voudige van het aantal vóór het stoomen. De concentratie van de
eiwitsplitsende bacteriën vertoonde een zeer onregelmatig verloop, hetgeen waarschijnlijk verband hield met de hevige vorstperiode. In een 3-tal
gevallen bleef de stijging van het totaal bacterie-getal, voordat er gestookt werd, geheel achterwege. In 2 van deze gevallen was de grond
direct na het stoomen in sterke mate doorgespoeld, ter verlaging van de
zoutconcentratie; in het derde geval was de grond in zeer vochtige toestand gestoomd, daar het betreffende warenhuis voor herstelwerkzaamheden juist te voren gedurende een regenrijke periode open had gelegen.
In deze zelfde gevallen treffen wij ook een minder gunstige invloed op
het N-getal aan. In het algemeen vonden wij onmiddellijk na het stoomen
een stijging van het N-getal, die nog aanhield tot het oogenblik dat er een
sterke stijging van het totaal bacterie-getal optreedt. In de bovengenoemde 3 gevallen bleef echter ook deze stijging van het N-getal achterwege en had zelfs een daling plaats. W e kunnen hieruit de conclusie
trekken, dat uitspoelen van den grond tot verlaging van de zoutconcentratie kort vóór of na het stoomen niet alleen een ongunstige invloed
uitoefent op het bacterieleven in den grond, maar ook de uitspoeling van
de stikstof b?vordert. Wanneer uitspoeling in verband met een te
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hooge zoutconcentratie toch noodzakelijk is, kan dit waarschijnlijk het
beste gebeuren, onmiddellijk na het beëindigen van de teelt. Men laat de
grond dan eerst enkele weken liggen en gaat daarna pas stoomen. In het
algemeen is het echter het beste zoo vroeg mogelijk te stoomen. Onze
voorloopige indruk is, dat er zoowel stikstof beschikbaar komt voor de
plant, tengevolge van een onmiddellijke warmte-ontleding van organisch
materiaal, alsook naderhand nog door de werking van eiwitsplitsende
bacteriën. Merkwaardig is echter, dat na de sterke ontwikkeling van
het totaal bacterie-getal een daling plaats heeft van het N-getal. W a a r schijnlijk hebben deze bacteriën de stikstof gebruikt voor de opbouw van
hun eigen bacterie-substantie. Deze stikstof is echter niet verloren, zij
wordt integendeel op die wijze gedurende den winter behoed voor uitspoeling en blijft dus juist bewaard voor de plant.
SELECTIEPROEVEN.
MELOENEN.
1. Vergelijking der variëteiten.
2. In het.jaarverslag van 1938 vermeldden we het één en ander over
vruchtzetting bij meloenen. Ter aanvulling hiervan kunnen we mededeelen,
dat we in dezen zomer in de gelegenheid waren van nog eenige andere
variëteiten na te gaan, wat voor soort planten het zijn:
a. planten met mannelijke (meeldraad) bloemen en vrouwelijke bloemen
(vruchtbeginsel) of
b. planten met mannelijke bloemen en tweeslachtige bloemen (bloemen
met zoowel meeldraden als een vruchtbeginsel).
Het volgende werd geconstateerd:
Aantal
gecontroleerde
planten

Variëteit

Aantal planten
met mannelijke
en vrouwelijke
bloemen

Aantal planten
met mannelijke
en tweeslachtige
bloemen

Baron van Vleuten
35
0
35
Antwerpsche Noir de Carmes
34
0
34
Fransche Noir de Carmes
34
13
21
Cantaloup de charantais
20
0
20
Van de Russische meloensoorten was een te gering aantal planten aanwezig voor een dergelijk onderzoek.
Zooals in het jaarverslag 1938 reeds gezegd, verdient het, in verband
met de vruchtzetting, aanbeveling, variëteiten met mannelijke en tweeslachtige bloemen te kweeken.
Uit het bovenstaande lijstje blijkt, dat 3 van de 4 variëteiten aan deze
eischen voldoen.
OPBRENGST DRUIVENSOORTEN.
Kas
no.

L e n g t e

i
ii

11 roe 3 voet

m

11 roe 1 voet
8 roe
8 roe
10 roe 3 voet

IV
V
IX

—

S o o r t

Gros Colman

Totaal
bedrag

Gem.
p . kg

Totaal
gewicht

Per
str. roe

f 207.52

f 0.26

804 kg.

71 kg.

—

—

—

.,442.80
„331.73
„ 199.09
,.376.92

„ 0.40
„ 0.52
„ 0.31
„ 0.37

—
Gros Maroc
Frankenthaler
Black Alicante
Golden Champion

Opmerking: Kas VI van 1937 is thans Kas IX,
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1107 „
633 .,
642.5„
1029 „

—
80
78
80
103

..
..
„
„

INHOUD
biz.
Ledental

1

Jaarverslag van den Secretaris-Penningmeester

2

Verslag boekhoudkundige controle
Eenige historische aanteekeningen bij het 40-jarig Jubileum van den
Proeftuin Z.H. Glasdistrict en de beteekenis van ons district
voor den Tuinbouw in Nederland

11

12

Weersgesteldheid

17

Grondonderzoek

20

Onderzoek naar het zoutgehalte van het boezemwater

22

Zout gietwater op druiven

23

Hoeveel water verdampt een komkommerplant?

23

Bemestingsproeven:
Bloemkool
Druiven
Kaskomkommers
Paprika
Peen
Rozen
Soja
Spercieboonen
Tomaten:
Kalkmeststoffenproef

24
26
27
28
29
31
32
34
I
II

Kalktrappenproef
Nitrageenproef
Organische stikstofmeststoffen:
1. Bloedmeel en leermeel
2. Biohum
Kunstmatige mestbereiding
Plantenziekten en beschadigingen:
Bacterie-verwelkingsziekte bij tomaten
Fusarium bij komkommers
Mozaïek bij komkommers
„sla
,, tomaten .
Thripsbeschadigingen bij druiven
Vergeling van tomaten
Vreterij in boonenkiemplantjes
De wortelduizendpoot
Ziektebestrijding:
Bestrijding van het knolaaltje in tomaten
Bestrijding van meeldauw in tomaten
Spintbestrijding
Stoomen van den grond

35
37
37
39
39
40
41

42
43
44
45
45
45
46
47
47

47
48
48
50

Selectieproeven:
Meloenen
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Opbrengst druivensoorten
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OVERZICHT VAN DE KASSEN VAN DEN PROEFTUIN

