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»ZUID-HOLLANDSCH GLASDISTRICT«
te Naaldwijk
js- D i r e c t e u r : Ir. J. M. RIEMENS

TELEFOON 160

fawustag, 7944De Tuin is alléén Donderdags
en Zaterdags te bezichtigen

de JtijkstuÎHbiyuwttotsulcnt
DIRECTEUR VAN DE PROEFTUIN
is op de PROEFTUIN te spreken op
MAANDAG
WOENSDAG
VRIJDAG

van 9 tot 12 uur
van 9 tot 12 uur
van 9 tot 12 uur

en in DEN HAAG
Pomonolaan 11 — Telefoon 338161
VRIJDAGAVOND van 7 tot 8 uur
voor GRATISADVIEZEN 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. Gietwateronderzoek, chloorgehalte.
d. Onderzoek van tomaten. Zaadplanten op mozaiek.
e. Onderzoek van grond op knol-aaltjes.
f. Onderzoek nicotinegehalte tabaksextracten.
Spreekuur voor evacuatie-moeilijkheden
op de Proeftuin : Dinsdag 9-12 uur

Voor onderzoek van Meststoffen richte
men zich tot het
RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION
te Maastricht

Voor
samenstelling van Bestrijdingsmiddelen

tot de
PLANTENZIEKTENKUNDIGE' DIENST
te Wageningen

Tuinders, bezorgt den Consulent niet onnoodig werk; gij zijt met
zoovelen, komt op het spreekuur, brengt materiaal mee of stuurt
= r = i = het o p ; is het te ver, belt dan 1 6 0 Naaldwijk op = z =
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A. JAARVERSLAG V A N D E N SECRETARIS-PENNINGMEESTER OVER H E T JAAR
1944.
Het Bestuur van de Proeftuin was als volgt samengesteld:
W . Verheul, Wassenaar, Eere-voorzitter.
Q. A, Nederpel, Loosduinen, Voorzitter.
J. Middelburg, Naaldwijk,
Secretaris-Penningmeester.
J. Barendse, Poeldijk.
P. Bregman, Pijnacker.
W . v. Geest Lzn., 's-Gravenzande.
A. v. 't Hart, Rotterdam.
N. J. Havenaar, Berkel.

A. J. Hendriks, Veur.
f M. Prins, Honselersdijk.
H. Remme, Delft.
Ph. M. v. Ruyven, Rijswijk.
F . de Smit, Monster.
M. Steenks, Honselersdijk.
N. v. Velden, Maasdijk.
C. v. Vliet, Leiden.

Algemeen overzicht.
Het is mij een genoegen, U hierbij ons Jaarverslag 1944 aan te bieden. Ook ditmaal werd
de beknopte vorm aangehouden.
Het is een verheugend feit hier te kunnen memoreeren, dat het geheele Personeel van
Proeftuin en Voorlichtingsdienst voor oorlogsgeweld gespaard is gebleven. Ook de gebouwen
en opstanden liepen geen schade op.
In de Algemeene Ledenvergadering van 20 Juli 1944 werden als bestuursleden herkozen
de heeren J. Middelburg, M. Prins en C. van Vliet. In de vacature door het zich niet meer
herkiesbaar stellen van den heer A. L. v. d. Linde, Oostvoorne, werd niet voorzien, daar het
contact met Oostvoorne niet eenvoudig was. Hiervoor zal zoo mogelijk later een geschikte
candidaat worden aangezocht.
O p 15 September 1944 was er een bijzondere bestuursvergadering belegd, die door de
algemeene toestand moest worden afgelascht. De bedoeling lag voor om in deze vergadering
stil te staan bij het feit, dat het op dien dag juist 25 jaar geleden was, dat Ir. Riemens zijn
werkzaamheden in het Westland begon, waarvan de laatste 20 jaar als Directeur van de
Proeftuin.
W a t Ir. Riemens in deze 25-jarige werkzaamheid heeft tot stand gebracht wordt wel het
duidelijkst gedemonstreerd als men bedenkt, dat op de eerste Bestuursvergadering na zijn
benoeming als Directeur van de Proeftuin, als bestuursvoorstel op de agenda vermeld stond:
Liquidatie van de Proeftuin!
Met onverzettelijke wil en stalen energie heeft de heer Riemens gewerkt, niet alleen aan
de instandhouding van de Proeftuin, maar heeft hij kans gezien onze Proeftuin uit te
bouwen tot de insteJ^tg, welke zij nu geworden is. Het is dan ook hier op zijn plaats, dat
wij Ir. Riemens een bijzonder woord van dank brengen, voor het geweldig vele werk, wat hij
in de afgeloopen periode heeft verricht in het belang van de tuinbouw in het algemeen en van
het Z.H. Glasdistrict in het bijzonder. Moge hij nog tal van jaren zijn krachten kunnen geven
voor de verdere groei van onze Proeftuin.
De Voorzitter, de heer Q. A. Nederpel heeft per schrijven van 6 November 1944 ontslag gevraagd uit deze functie. Het past mij op deze plaats een woord van dank te uiten
voor hetgeen de heer Nederpel als Voorzitter voor onze vereeniging heeft gedaan.
Hoewel in feite buiten dit verslag vallende, wil ik hier toch opnemen, dat op 19 Januari
1945 plotseling door den dood uit ons midden werd weggenomen ons Bestuurslid, de heer
M. Prins te Honselersdijk. Sinds 1936 maakte de heer Prins deel uit van ons Bestuur en gedurende deze periode mochten wij steeds een dankbaar gebruik maken van zijn adviezen.
Bij de teraardebestelling hebben Directeur en Secretaris den overledene de laatste eer bewezen. Dat hij ruste in vrede.
Het ledental steeg van 5685 tot 5992, dus een vermeerdering van 307 leden. Recapituleerende wordt verwezen naar het volgende staatje:
Proeftuinleden
1941
1942
1943
1944
1945
Bondsveilingen
Kringveilingen
Buiten ambtsgebied
Totaal

2668
2077
610

2690
2068
578

2848
2104
569

2992
2142
412

3169
2291
448

5345

5372

5559

5685

5992

Afdeeling Onderzoek.
Voor de financiëele resultaten moge ik kortheidshalve verwijzen naar de exploitatierekening en balans. Voor de genoten financiëele steun van Rijk, Provincie, A S F en Centraal
Bureau van Veilingen wordt vanaf deze plaats een bijzonder woord van dank gebracht.
1
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Per 1 Januari 1944 werd als waarnemend tulnchef aangesteld de heer W . B. v. d. W i n den, in de plaats van den heer L. G. A. Monna.
De Tuinbouwvoorlichtingsdienst bleef ingeschakeld als adviseerende instantie bij tal van
distributiemaatregelen op het gebied van de tuinbouw. De evacuatie der tuinderijen kwam
practisch tot stilstand, al waren er nog vele zaken, op de afwikkeling betrekking hebbende,
te regelen, terwijl thans de definitieve afwikkeling nog moet plaats hebben. W a t de inundaties
betreft kan hier geconstateerd worden, dat dank zij de geweldige activiteit van Ir. Riemens,
het mogelijk is gebleken, de glasbedrijven, die in de inundatiezone lagen, door een dijk te
omgeven, zoodat de glastuinbouw van de inundaties niet veel schade heeft ondervonden.
De spreekuren werden druk bezocht.
Als assistenten van de Voorlichtingsdienst zijn thans de volgende personen werkzaam:
Hoofdassistenten:
D. Barendregt, Verspeyklaan 25, Naaldwijk.
H. N . J. Debets, Choorstraat 67, Monster.
Sj. Vriend, v. Bossestraat 37, Delft.
Assistenten:
A. J. Baars, Oosteindscheweg 62, Bergschenhoek.
Joh. v. d. Does, Schieweg 37, Delft.
H. Flinterman, Okkernootstraat 193, Den Haag.
H. J. v. Gaaien, Naaldwijkscheweg 40, VGravenzande.
J. Groenewegen, Rodenrijscheweg 215, Berkel.
G. J. Heessen, Vinkensteynstraat 19, Kwintsheul .
Joh. Kuyvenhoven, Gr. Woerdlaan 27, Naaldwijk.
M. Q. v. d. Meijs, Zuidbuurt B 79a. Maasland.
D. de Mos, Druivenstraat 31, Naaldwijk.
L. J. Nederpel, Vreeswijkstraat 821, Den Haag.
J, C. Nederpelt, Sutoriusstraat 59, Poeldijk.
J. Nonkes, Nieuwe Tuinen 12, De Lier.
C. Noordanus, Voorweg 91, Zoetermeer.
D. de Ruijter, VGravenweg 460, Rotterdam.
D. v. Staalduine, Weverskade 91D, Maasland.
P. Vermaat, Dr. v. d. Brinkstraat 24, Monster.
L. v. d. Wijden, Naaldwijkscheweg 196, VGravenzande.
R. v. d. Zande, Stompwijkscheweg 86, Leidschendam.
W . Zegwaard, Dorpsstraat 11, Nootdorp.

Rayon:
Berkel.
Delft.
Loosduinen.
VGravenzande.
Bergschenhoek.
Honselersdijk.
Kwintsheul.
Maasland.
Naaldwijk.
Leiden.
Poeldijk.
Westerlee.
Pijnacker.
Rotterdam.
Den Hoorn.
Zwartendijk.
Monster.
Wateringen.
Veur.

Assistenten voor stooktechnische aangelegenheden:
W . de Geus, Dirck Hoffstraat 30a, Rotterdam.
J. Willemsen, KI. W o e r d aan 49, Naaldwijk.

Kring
Westland.

Assistenten voor de Bodemkarteering:
R. M. Eising, Pijnacker Hordijklaan 15, Honselersdijk.
J. C. v. Leeuwen, Zuidbuurt B. 130, Maasland.
C. Houweling, B. R. Rottekade 161, Rotterdam-W.
W . Struyk Pzn., Smitshoek 4, Bergschenhoek.
W . P. v. Winden, Zuidweg 38, Naaldwijk.
In de serie: „Publicaties van den Proeftuin Zuid-Hollandsch Glasdistrict" verschenen:
No. 5. Dr. Ir. J. G. Ossewaarde en A. Jumelet, Schets van eenige bodemprofielen in
het Westlandsche tuinbouwgebied.
N o . 6. Ir. Y. van Koot, Onderzoek van raapstelenzaad.
No. 7. Dr. Ir. J. G, Ossewaarde en Ir. Y. van Koot. Het bacterieleven in enkele W e s t landsche gronden met typische bodemprofielen.
No. 8. Drs. L. E . v. 't Sant en Drs. J. de Wilde, Psila nigricorni Meig. als winterplaag
in sla onder glas.
De Tuinbouwvakschool voor de Westlandsche Teelten was wederom begonnen met 2
parallelklassen. Door de bijzondere omstandigheden moest de cursus worden stopgezet. Het
ligt in de bedoeling het afgebroken leerjaar nog in 1945 te beëindigen.
De korte samenvattingen van het werk van de Afdeeling Onderzoek vindt U in dit jaarverslag opgenomen.
2
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Verkoopafdeeling:
Eindelijk dan in 1944 heeft de oorlog ook vat gekregen op de gang van zaken van de
Verkoopafdeeling. Konden wij in de voorgaande jaren nog steeds een stijgende omzet boeken,
het laatste jaar was dit niet meer het geval en moesten wij het tegendeel vaststellen. Niettemin wisten wij het peil te handhaven van 1941, wat toen als een „topjaar" kon worden
aangemerkt. Het is uiteraard de spoorwegstaking van September 1944 geweest die onze omzet
in gröote mate heeft beïnvloed. Juist in de laatste maanden van het jaar verwerken wij een
van de voornaamste ontsmettingsmiddelen, t.w. zwavelkoolstof, en het behoeft geen betoog,
dat met de staking van het verkeerswezen en het binnentrekken van de geallieerde legers in
ons land, de kans op eenige import of aanvoer in eens verkeken was. Het ging echter met de
meeste bestrijdingsmiddelen minder vlot dan voorheen het geval geweest was, de invoer
ging steeds met meer moeilijkheden gepaard en men kreeg de indruk dat de reserves, welke
ongetwijfeld gevormd waren, ontstellend begonnen te slinken, terwijl de productie als gevolg
van de steeds sneller voortschrijdende oorlogstoestand bedenkelijk terugliep.
Z o o waren tuinbouwgereedschappen — meer speciaal bedoeld voor den intensieven tuinbouw onder glas — zooals thermometers, loupes, plumeaux, sproeimateriaal, zwavelverstuivers, enz. practisch niet meer op het bezette gedeelte van het continent te bekomen. Tomatentouw werd weer op speciale vergunning verstrekt en bleek, alhoewel van papier, uitstekend
geschikt. Er is geen touwtje gebroken. Wij geven niettemin aan jute-touw de voorkeur omdat dit zich door haar soepelheid gemakkelijker laat verwerken en bovendien minder glad
is. Wij konden ons echter met het natron-spinpapier uitstekend behelpen.
Wij hopen tenslotte dat het komende jaar ons de gelegenheid zal schenken om
onze activiteit ten volle te ontplooien in het belang van de voedselvoorziening van het Nederlandsche volk en van den intensieven tuinbouw in het bijzonder.
Aan het einde van dit overzicht vragen wij thans nog Uw aandacht voor het financieele
gedeelte onzer afdeeling, wat U hierna vindt opgenomen.
J. MIDDELBURG.

BALANS PER 31 DECEMBER 1944, PROEFTUIN Z.H. GLASDISTRICT. —
NAALDWIJK, AFDEELING ONDERZOEK.
Bezitt
Rijkssubsidie
Subsidie A.S.F. ..
Subsidie Fusarium
Subsidie Provincie
Contributie
Kas
Giro
Bank
Zaden en Broed ..
Foto-artikelen
Inventaris lab
Tuingrond
Warenhuizen
Gebouwen
Kassen
Verwarm. Inst
Waterleiding
Glas en lijsten
Matten
Tuinspoor
Debiteuren
Chemicaliën
Meststoffen
Bouwgrond

10.000,—
2.000 —
2.500 —
3.000 —
1.304,50
297,54
1.011,91
4.176,56
150 —
1—
1,—
11.000 —
4—
60.706,74

10—

Crediteuren
Hypotheek o/g
Practijkschool ..j
Electriciteit
Waterleiding
Gas
Loonbelasting
Personeel
Vereveningsheffing
Belastingen
Telefoon
Kapitaal
•
Reserve
Voorgeschr. Reserve
(afschr. lab.]

14.000 —

1—
1,—
1,—

1—
1—
3.725,33

1—
1—
4.311,—
ƒ 104.206,58

ƒ 104.206,58

Voor accoord:
De Kascommissie:
(w.g.) P. W . v. d. Klugt.
(w.g.) A. C. v. S P R O N S E N .
25 Juni 1945.

Schuld*
2.125,65
12.400 —
393,58
52,50
40 —
27,—
295,59
30 —
151,61
74,57
200 —
71.571,39
2.844,69

De Accountant:
(w.g.) JOH. BREEMAN.
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VERKOOPAFDEELING V A N PROEFTUIN ZUTO-HOLLANDSCH GLASDISTRICT
NAALDWIJK.
Exploitatierekening 1944.
Verliest
Winsfe
589,15
Exploitatie bestelauto ..
Emballage
ƒ
152,85
3.100,74
Assurantie en Belasting
Bestrijdingsmiddelen
„ 19.247,77
Drukwerk
1.178,54
Zaadselecties
5.936,92
;
1.342,14
Expeditiekosten
Aanverwante artikelen
„
526,69
Huur magazijn
360.—
Sproeimateriaal
,
201,58
Inccassakosten en Porti
319,67
Tomatentouw
„ 1.486,56
Magazijninventaris
153,50
Verhuurd materiaal
„
222,50
Reis>- en Verblijfkosten
294,95
Interest
75,56
Onkosten
1.922,45
12.801,03
Personeel
2.683,75
Provisie
.,
2.259,58
Sociale Lasten
452,42
Electra en Brandstof
350,27
Telefoon en Telegraaf ..
42,24'
Winst 1944 .:
Totaal ƒ 27.850,43
Totaal ƒ 27.850,43
Balans per 31 December 1944.
Bezit:
Bestelauto
Droogkamer
Kantoorinventaris
Magazijninventaris
Bank Rek. Courant ...
Emballage
Kas en Giro
Sociale Lasten
Debiteuren
Bestrijdingsmiddelen
Zaadselecties
Aanverwante artikelen
Sproeimateriaal

1—
1—
1—
1—
13.920,94
452,35
1.996,49
81,18
9.492,01
31,796,72
2.247,30
137,21
105,44
Totaal ƒ 60.233,64

Voor accoord,
De Kascommissie:
(w.g.) A. C. V A N S P R O N S E N .
(w.g.) P. W . v. d. KLUGT.

Exploitatie bestelauto
Assurantie en Belasting
Crediteuren
Drukwerk
Emballage
Expeditiekosten
Kapitaal
Personeel
Provisie
Reserve dubieuze debiteuren
Res. waardevermind. goederen
Sociale Lasten
Telefoon en Telegraaf
Totaal

Schuld*
74,25
118,53
4.031,71
311,25
2.000 —
100,—
43.673,52
„ 2.236,—
1.458,21
,, 1.0OO,—
„ 5.000,—
80,17
„
150,—•
ƒ 60.233,64
ƒ
,

De Accountant:
(w.g.) JOH BREEMAN.
Naaldwijk, 25 Juni 1945.

B. V E R S L A G B O E D H O U D K U N D I G E C O N T R O L E .
J. C. B R E E M A N
Geestweg 34.

NAALDWIJK, 15 Juni 1945.

Mijne Heeren,
Hierdoor heb ik de eer U w Bestuur te berichten, dat de controle over de financiëele
administratie Uwer Vereeniging over het jaar 1944 heden door mij werd beëindigd.
Ik kan U hierover het volgende meedeelen.
Uit de door mij aan U w Bestuur uitgebrachte kwartaalsrapporten blijkt, dat de boekhoudingen op behoorlijke wijze worden gevoerd.
Zonder voorkennis van de betreffende beambten werden elk kwartaal op een willekeurig
tijdstip de kassen opgenomen en in aansluiting daarvan boeken en bescheiden nagegaan.
De boekingen werden aan de aanwezig zijnde gegevens getoetst, terwijl de daarop betrekking hebbende stukken door mij voor gezien geparafeerd zijn.
De uitgaven konden door behoorlijke kwijtingbewijzen worden gestaafd, terwijl de
ontvangsten juist geboekt bevonden werden.
Alle uitgaven zijn verricht aan de hand van door den Directeur of Secretaris-Penningmeester voor accoord verklaarde rekeningen of kwitanties.
De afschrijvingen als waardevermindering op de vaste bezittingen werden tot voldoende
bedragen verricht.
D e in de Balansen opgenomen voorraden magazijngoederen en zaden stemmen met de
hoeveelheden vermeld op de ten kantore aangehouden magazijnkaarten.

fr

Met de waardeering, die — met uitzondering van één post wegens te verwachten nadéelige prijsdaling — geschiedde tegen inkoopsprijzen, kan ik mij vereenigen.
De in de Balansen opgenomen saldi „Kas", „Boerenleenbank" en „Postrekening" werden
volledig nagegaan en deze bedragen stemden met de per 31 December 1944 afgesloten kasboeken en de ontvangen saldobiljetten, door genoemde instellingen afgegeven, overeen.
De resultaten over het jaar 1944 zijn in 't kort als volgt:
Balans (afdeeling onderzoek)
Bezittingen (inclusief nieuw laboratorium)
ƒ 104.206,58
Schulden (kapitaal onveranderd)
ƒ 71.571,39
Reserve per 31 December 1944
2.844,69
Voorgeschreven reserve 1940 t/m 1944 „ 14.000,—•
Hypotheek o/g
12.400,—
Verplichtingen aan derden
, 3.390,50
ƒ 104.206,58"
Verlies- en winstrekening (afdeeling onderzoek)
Winsten
Overboeking van de rekening ..Reserve"

„•

ƒ 66.423,35
6.576,03
ƒ 72,999,38

Verliezen.
Kosten exploitatie
ƒ 69.884,83
Voorgeschreven reserveering gebouw ,, 2.800,—
Afschrijving gebouwen
„
314,55
ƒ 72.999,38"
Balans (afdeeling verkoop)
Bezittingen
Schulden (Kapitaal 1943)
Vordering (afdeeling onderzoek)
Kapitaal 31 December 1943
Overboeking exploitatieoverschot 1944
Kapitaal 31 December 1944
Reserve dubieuse debiteuren
Reserve waardevermindering goederen
Verplichtingen aan derden

ƒ 60.233,64
ƒ 39.320,28
4.311,—
ƒ 43.631,28
„
42,24
ƒ 43.673,52
„ 1.000,—
„ 5.000,—
„ 10.560,12
ƒ 60.233,64

Verlies- en winstrekening (afdeeling verkoop)
Verliezen (kosten exploitatierekening) ƒ 27.808,19
Overbrenging winst naar „Kapitaal" „
42,24
ƒ 27.850,43
De overige cijfers behoeven m.i. geen nadere toelichting.
Uit de opstelling van de diverse rekeningen blijkt, dat, hoewel er dit jaar verlies inplaats
van winst moest worden geboekt, de financiëele toestand van de Proeftuin Zuid-Hollandsch
Glasdistrict gunstig genoemd kan worden.
T e n bewijze, dat ik mij met de gegeven cijfers kan vereenigen, heb ik de Balansen en
Verlies*- en Winstrekeningen voor accoord geteekend.
Betreffende de U aangeboden rekeningen over het jaar 1944 kan ik U derhalve adviseeren deze — onder kennisneming van de gemaakte opmerkingen — goed te keuren.
Vertrouwende U w Bestuur naar genoegen te hebben voorgelicht en tot het geven van
nadere gegevens steeds bereid, verblijf ik
Hoogachtend,
De controleur van de financiëele
administratie van de Proeftuin
Zuid-Hollandsch Glasdistrict te
Naaldwijk,
w.g. JOH. BREEMAN.
Aan het Bestuur van de Proeftuin
Zuid-Hollandsch Glasdistrict
NAALDWIJK.
's-Gravenzandscheweg 23.

C. D E HOEVEELHEID E N H E T SORTIMENT FRUIT ONDER GLAS
IN H E T ZUID-HOLLANDSCH GLASDISTRICT.
In 1944 werd er een enquête ingesteld naar de hoeveelheid fruit onder glas, teneinde
een juist inzicht te verkrijgen omtrent de hoeveelheid en het sortiment.
Het aantal deelnemers bedroeg 2280.
De belangrijkste cijfers volgen hieronder:
Hoeveelheid fruit onder glasi 506.82.11
Veiling
Opp. in m 2
%
Naaldwijk
101.31.10
19.99
Poeldijk
85.47.66
16.87
Westerlee
57.41.78
11.33
Honselersdijk
51.34.36
10.13
Kwintsheul
35.15.14
6.94
Wateringen
32.74.76
6.46
Monster
29.35.24'
5.79
Zwartendijk
21.36,68
4.21
's-Gravenzande
19.75.02
3,90
Sammersbrug
18.94.32
3.74
Hiervan was verwarmd:

niet

in kassen
in warenhuizen
totaal
in kassen
in warenhuizen
totaal

ha; verdeeld over de veilingen als volgt:
Veiling
O p p . in m 2
Woutersweg
14.99.26
Loosduinen
13.87.04
Maasland
11.68.30
Delft
5.87.70
Leiden
3.23.63
Veur
1.94.42
1.07.84
Berkel
56.08
Rotterdam
Pijnacker
71.78

%
2.96
2.74
2.30
1.16
0.64
0.38
0.21
0,11
0.14

134.19.22 ha
7.92.33 „
142.11.55 ha = 28.04%
333.42.71 ha
31.27.85 „
364.70.56 ha = 7 1 . 9 6 %

De verdeeling van het fruit onder glas gaf het volgende beeld:
Druiven
430.08.95 ha.
84.86 %
64.20.25
Perziken
12.67 „
12.27.10
Pruimen
2.42 „
—.23.31
Besser
0.045 „
—. 2.50
0.005 i(
Peerer.
Totaal
506.82.11 ha. = 100.00 %
D e totale oppervlakte druiven bedroeg 430.08.95 ha; verdeeld over de veilingen als volgt:
Veiling
Opp. in m 2
Veiling
Opp. in m 2
%
17.94
Naaldwijk
77.15.79
Woutersweg
13.72.16
17.17
Poeldijk
73.86.59
10.95,04
Loosduinen
12.19
Westerlee
52.43.30
Maasland
9.51.60
10.52
Honselersdijk
45.23.43
5.15.93
Delft
Kwintsheu!
30.68.40
7.13
1.57.52
Veur
Wateringen
28.23.88
6.57
84.79
Berkel
Monster
27.19.60
6.32
63.64
Leiden
Zwartendijk
20.42.26
30.61
4.75
Rotterdam
's-Gravenzande
16.95.78
3.94
Pijnacker ..
30.48
Sammersbrug
14.88.15
3.46
Het sortiment druiven kwam als volgt naar
Variëteit
Opp. in m 2
Variëteit
Opp. in m'
%
76.71
Black Alicante
329. 92.88
Past. Verburgh
—.15.24
12.91
Leopold
—,14.86
Frankenthaler
55. 52.10
5.08
Appley Tower
—.13.29
Golden Champion
21 83.65
Gros Maroc
23.97
1.68
-.12.02
Golden Queen
Gros Colman
88.89
1.60
—.11.76
Kon. d. W i t t e
Muse. v. Alexandrie
72.24
0.87
—. 5,52
Regal
Emile Royal
10.92
—. 3.64
0.26
W i t t e Frankenthaler
06.41
W e s t Frisia
—, 3.64
0.25
BI. Champion
,.
84.82
—. 3.36
W i t t e Alicante
0.20
Excelsior
40.85
—. 2.94
Seedling
0.09
W i t t e Maroc
28.26
—. 2.00
Victoria
0.07
Dubb. Frankenth. ...
18.41
—.—.20
W i t t e Emile '
0.04
Lady Hutt
17.08
Roem v/h Westland
0.04
Druiven onder verwarmd glas: 130.08.21 ha = 3 0 . 2 4 %
„ niet „
„
300.00.74 „ = 6 9 . 7 6 %
Als belangrijkste variëteit komt natuurlijk de Black Alicante met 76.71 % ; daarop volgt
de Frankenthaler met 12.91 %, daarna de Golden Champion met 5.08 % , vervolgens de Gros

o/
/o

3.19
2.55
2.21
1.20
0.37
0.20
0.15
0.07
0.07

%
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.005
0.005

Maroc met 1.68%, de Gros Colman met 1.60% en de Muscaat van Alexandrie met 0.87%,
terwijl de 19 overige soorten tezamen 1.15% voor hun rekening nemen.
De totale oppervlakte perziken bedroeg: 64.20.25 ha of 12.67% van al het fruit onder
glas.
De verdeeling over de veilingen is als volgt:
Veiling
Opp. in m 2
Veiling
Opp. in m 2
%
%
32.79
2.50
Naaldwijk
21.04.86
Sammersbrug
1.60.25
16.63
2.48
Poeldijk
10.67.76
Maasland ..,
1.59.28
8.42
Honselersdijk
5.40.82
Woutersweg
—.91.86
1.43
6.81
4.37.42
-.76.52
1.19
Westerlee
Zwartendijk
6.27
4.02.44
—.36.90'
0.57
Kwintsheul
Veur
4.92
3.15.70
—.27.46
0.43
Wateringen
Delft
4.05
2.59.99
—.25.47
Leiden
Rotterdam
0.40
4.01
2.57.44
—.22.50
0.35
's-Gravenzande
Berkel
3.87
2.48.76
—. 8.18
0.13
Loosduinen
Pijnacker ..
2.75
1.76.64
Monster
Hiervan was verwarmd: in kassen
5.53.19 ha
3.50.02 „
in warenhuizen
totaal
9.03.21 ha = 14.07%
35.65.10 ha
„
„ niet „
in kassen
19.51.94 „
in warenhuizen
55.17.04 ha = 8 5 . 9 3 % .
totaal
W a t het sortiment perziken betreft kunnen
wij het volgende meedeelen:
Variëteit
% v/h totaal
Variëteit
% v/h totaal
1.3
Amsden
11.5
Tardive de Brunelle
0.9
11.4
Montagne
Vilmorin
0.8
8.3
Lady Palmerston .
Prof. Opoix ..j
0.7
6.4
Gloire Lyonnaise
Natal Nancy
0.5
6.3
Sea Eagle
Alexander
•
0.5
5.9
La France
—
Bon Ouvrier
0.5
5.2
Rouge de Mai
Belle de Vitry
0.5
3.0
Eng. Zwolsche .
Mayflower
0.5
2.9
Peregrine
Toschina
2.7
12.7
Baltet
onbekend ...,
2.5
8.0
Oranjeperzik
niet te splitsen
2.2
2.8
Juliana
diversen
2.0
Waterloo
D.

WEERSGESTELDHEID.

De winter 1943—'44 was een zachte winter, vorst van beteekenis trad niet op. De gemiddelde temperaturen over de maanden Januari en Februari vielen niet buiten die van vele
jaren tesamen. Vorstschade is dan ook in het geheel niet opgetreden. Het koude voorjaar, dat
daarna echter optrad, verhinderde een vroege ontwikkeling van de meeste gewassen, zoodat we
in het algemeen niet over een gunstig voorjaar kunnen spreken. In de maand Mei trad een
nachtvorst op, die nogal ernstige schade aan de vroege aardappelen toebracht.
De zomer was gunstig, doch het najaar uitermate vochtig, wat de nateelten niet ten
gunste is gekomen.
E . GRONDONDERZOEK.
1. Chemisch onderzoek.
Het jaar 1944 is voor het laboratorium van grondonderzoek wel het ongunstigste jaar,
sinds op de Proeftuin Z.H.^Glasdistrict met dit onderzoek begonnen werd.
De moeilijkheden werden steeds grooter zoodat, toen ook de gaslevering werd stopgezet,
we noodgedwongen het onderzoek moesten staken.
Sinds September 1944 zijn er dan ook practisch geen grondmonsters meer onderzocht.
Nu, Juli 1945, hopen we echter de diverse moeilijkheden weer spoedig de baas te zijn,
zoodat we hopen, in Augustus weer langzamerhand te kunnen gaan draaien.
2. Profielonderzoek.
Of de planten al of niet op een bepaald perceel groeien wordt bepaald door diverse
factoren. Indien we de uitwendige omstandigheden hier buiten beschouwing laten, kunnen we
deze factoren in 3 groote groepen verdeelen, die onderling weer elkaar beïnvloeden.
1. De chemische samenstelling van den grond.
2. De structuur van den grond.
3. De grondwaterstand.

*v.

';Ju-

ad. 1. W o r d t een grondmonster op het laboratorium van den proeftuin onderzocht, dan
verkrijgt men op die manier eenig inzicht in de chemische samenstelling van den grond, doch
niet in de structuur van de grond.
Door dit onderzoek krijgen we dus eenig inzicht in de hoeveelheid stikstof, fosforzuur of
kali die deze grond bevat, of deze grond zuur of alcalisch is, of de zoutconcentratie hoog of
laag is enz., doch dit onderzoek leert niet of deze niet dicht slaat, opdrachtig is, gelaagd is,
enz. Ook zegt dit onderzoek natuurlijk niets van de grondwaterstand.
Indien nu een grond goed van chemische samenstelling is houdt dit nog niet in dat dan
ook de andere factoren, dus de structuur van de gronden goed is.
De structuur van de grond is zoo voornaam dat, al is de chemische samenstelling
goed en de structuur deugt niet, de plantengroei toch alles te wenschen overlaat.
Om nu het grondonderzoek zooveel als practisch mogelijk is te vervolmaken, hebben we
in 1944 een dienst ingesteld, die zich in bepaalde gevallen beschikbaar stelt voor structuuronderzoek ter plaatse. Zoo'n onderzoek vraagt echter veel tijd en ervaring. Daarom is het
noodig, dat wil deze dienst kunnen blijven bestaan, minstens ƒ 25.— per onderzoek in rekening moet worden gebracht.
ad. 2. W a t verstaat men onder „structuur van de grond"? Dit is niet met één woord te
zeggen en er zijn, zoover ons bekend, ook nog geen goede laboratoriummethoden om deze
te kunnen bepalen.
Bij een goede structuur behoort in het algemeen een goede watervoorziening, een goede
grondventilatie, een goede watercapaciteit, een goede doorlatendheid enz. Vooral deze laatste
factor, de doorlatendheid van de grond, zal in het algemeen bepalen of er op die bepaalde
grond ook goede plantengroei mogelijk is.
Is een grond ondoorlatend of zitten er boven het grondwater ondoorlaatbare lagen, dan
is een goede plantengroei onmogelijk.
In een ondoorlaatbare grond is het voor de wortels onmogelijk om er in door te dringen
en al lukt dit in sommige gevallen dan sterven deze toch na kortere of langere tijd af wegens
gebrek aan lucht. Ook de watervoorziening is in een dergelijke grond absoluut fout.
Een zuivere zandgrond is nooit ondoorlatend, omdat de ruimten tusschen de groote
zandkorrels steeds zoo groot zijn, dat er voldoende ruimte is voor een vlotte luchtvoorziening
en watertransport.
Bevat grofzand echter een kleine hoeveelheid klei of fijn zand, dan kan een dergelijke
grond dientengevolge ondoorlatend worden; ook een zavel- en een kleigrond kan onder bepaalde omstandigheden ondoorlatend zijn. Zuiver zand is dus altijd geschikt voor tuinderij
wat de structuur betreft, doch hierbij kan de watervoorziening weer totaal onvoldoende zijn;
ook kan zand zuur. zijn enz.
Al deze dingen kunnen èn door profielonderzoek ter plaatse èn door labaratoriumonderzoek onderzocht worden en kunnen wat vanzelf spreekt van onschatbare waarde voor den
tuinder zijn.
Vooral indien er sprake is van een nieuw in te steken perceel, zal het voor den adspirantkweeker zeer veel waard zijn te weten of het bewuste perceel geschikt is voor druiventeelt,
perzikenteelt, pruimenteelt, tomatenteelt of dat het totaal ongeschikt is voor tuinderij.
W a n t een goede wei beteekent nog geen goede tuin.
W e adviseeren dan ook, vooral indien er nieuwe grond wordt ingestoken, advies te
vragen bij onze instelling. Dit kan zeer veel onheil voorkomen.

F.ONDERZOEKNAARHETZOUTGEHALTEVANHETBOEZEMWATER.
Ook in het jaar 1944 werd er een vrij uitgebreid onderzoek ingesteld naar het keukenzoutgehalte van het polder- en boezemwater.
Westland en Omstreken.
De toestand van het gietwater was dit jaar op meerdere plaatsen minder gunstig. Dit
was een gevolg van diverse oorzaken, die verband hielden met de bijzondere omstandigheden
b.v. het inundeeren van sommige gedeelten van het Westland. Om het gewenschte peil bij
deze inundatie te handhaven was het noodzakelijk veel water in te laten; 't gevolg hiervan
was, dat het polder- en het boezemwater meer of minder verzoutte. O p sommige plaatsen
was de toestand dan ook beslist onbevredigend, doch hieraan was toentertijd niets aan te
veranderen.
De meeste gehaltes varieerden van 0,5 tot 1 gram per liter; er kwamen op sommige
plaatsen echter ook gehaltes voor van bijna 2 gram per liter.
Berkel en Omstreken.
Hiervan is niets bijzonders mede te deelen.
Zuid-Hollandsche Eilanden.
Dit jaar werden er van de Zuid-Hollandsche eilanden geen watermonsters ontvangen.

G. PROEVEN M E T Z O U T GIETWATER.
Gietwaterproef op druiven,
In Juni 1943 werd een nieuwe gietwaterproef op druiven in betonnen putten aangezet,
soort Frankenthaler.
In 1943 werd er gedurende de maanden Augustus en September met zout water gegoten,
terwijl in 1944 gedurende de geheele groeiperiode met zout water gegoten werd.
In September 1944 werd geoogst. O p grond van het verzamelde cijfermateriaal en de
gedane groeiwaarnemingen kwamen we tot de volgende conclusie:
1. Dat de vegetatieve groei bij Frankenthaler reeds ongunstig beïnvloed wordt, indien het
gietwater J4 gram keukenzout per liter bevat.
2. Dat de opbrengst uitgedrukt in kg ongunstig beïnvloed wordt indien het gietwater meer
dan }/L gr. keukenzout per liter bevat.
Uit deze proef blijkt dus dat voor Frankenthaler de schadelijke grens reeds bij een
halve gram keukenzout per liter bereikt is.
H. B E M E S T I N G S P R O E V E N .
1. Druiven.
In Juni 1943 werd weer een bemestingsproef op druiven aangezet met wisselende hoeveelheden stikstof-fosforzuur en kali.
In 1944 werden er per boom 8 trossen aangelaten. In September werd geoogst. Gedurende
de groeiperiode in 1944 trad er een zeer merkwaardig verschijnsel op. Zoodra de fosforzuurgift meer dan 5 gram P2O5 per put bedroeg (in 2 jaar toegediend), werden de bladeren chlorotisch, de rand van de bladeren bogen naar onder toe om, en bij nog meer fosforzuur trad er
een ernstig verbrandingsverschijnsel op; de bladeren vielen af.
Dit alles was een gevolg van een te veel aan fosforzuur.
Dit alles is zeer merkwaardig, daar ons tot nu toe een beschadiging, die het gevolg was
van een te veel aan fosforzuur nog in geen enkel geval bekend was. Ook uit de literatuur is
ons daaromtrent niets bekend. Toch komt een verschijnsel, dat er althans zeer veel op gelijkt,
in de practijk nog al veelvuldig voor. Of dit ook een gevolg is van een te veel aan fosforzuur
is echter nog de vraag.
Bij de oogst werden ook de „lamme korrels" gewogen.
Hieruit bleek dat ook weer de fosforzuurgift bij het optreden van lam een belangrijke rol
speelde.
W e vonden bij 5 gram P2O5 gemiddeld 0,9 % lam.
15
3.4%
30
7.8%
45
12.3%
60
16.1%

„
„
„
„

Ook de stikstofgift was nog van eenigen invloed.
Bij 15 gram N vonden we gemiddeld 9.2 % lam.
„ 30 „ N
,
7.9% „
„ 45 „ N
5.7% „
„ 60 „ N
5.9% „
De kaligift was bij deze proef zonder invloed. Het minste lam kwam voor bij een gift
van 45 gr. N en 5 gr. P2O5.
Ook de oogst uitgedrukt in grammen werd sterk door de fosforzuurgift beïnvloed.
5 gr. P2O5 leverde totaal 197800 gram druiven.
15 gr
, 162220 „
30 gr
144090 „
45 gr, „
„
„
127540 „
60 gr
„
121140 „
Uit dit alles bleek zeer duidelijk dat een te veel aan fosforzuur funeste gevolgen kan
hebben.
De gedachte „Baat het niet, dan schaadt het niet" gaat dan ook in dit geval zeker niet op.
Bij deze proef kwamen we tot de voorloopige conclusie dat de beste resultaten verkregen
werden bij een gift van 45 gram N. en 5 gram P2O5, terwijl de kaligift onzeker was, daar
waarschijnlijk het gebruikte grondmengsel nog voldoende kali bevatte.
De proef wordt nog voortgezet.
2. Rozen,
Ook in 1944 werd de bemestingsproef op rozen voortgezet. Doch ook dit jaar leverde
deze proef geen belangrijke resultaten op.
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3. Demonstratieproef.
a. Sla.
In dezelfde grond en in dezelfde putten, waarin in 1943 de demonstratieproef op tomaten
werd genomen, werd in Febr. 1944 sla gepoot. Het doel van deze proef was weer het demonstreeren van fosforzuur-gebrek, kaligebrek, magnesiumgebrek en eventueel mangaangebrek.
Na de oogst werd de sla gedroogd en op natrium, kalium, calcium, magnesium, mangaan,
fosforzuur en stikstof geanalyseerd. W e verkregen bij deze proef de volgende resultaten:
1. Een te kort aan kali zal het „randen" bij sla bevorderen.
2. Een te kort aan kali beïnvloedt het kropgewicht ongunstig.
3. Fosforzuur te kort stagneert vooral in het begin de groei zeer sterk doch het gemiddelde
krop-gewicht valt uiteindelijk nog mee.
4. Het vochtgehalte van sla, het buitenste blad niet mede gerekend is — 95%.
5. Per 100 gram droge stof vonden we bij volledige bemesting:
222mgr.Natrium.
21 „ Mangaan.
7590 „ Kalium.
1680 „ Fosforzuur (P 2 0 5 ).
1075 „ Calcium.
4688 „ Stikstof.
581 ., Magnesium.
6. Met in achtneming van de te verwachten verliezen en vastleggingen komen we tot de
conclusie dat voor sla per RR bemest moet worden met: 200 gr. stikstof — 62^2 9r- fosforzuur (P2O5) en 300 gram kali (K2O), Verhouding N : P : K = 3 : 1 : 5.
7. Tusschen kali en natrium bestaat een sterke antagonistische werking. Indien de beschikbare
hoeveelheid natrium constant is en de beschikbare kalium variabel is 5 y + x = constant
(y = het natriumgehalte, x = het kaligehalte).
8. Tusschen de beschikbare hoeveelheid natrium en het calciumgehalte bestaat er waarschijnlijk een positieve correlatie.
9. Magnesium en mangaan verdrijven zeer waarschijnlijk belangrijke hoeveelheden kali uit het
complex van de grond, zoodat er meer kali voor de planten opneembaar wordt.
10.Tusschen P2O5 en Mn bestaan er waarschijnlijk een sterke positieve correlatie.
11.Het stikstofgehalte van sla wordt door de andere elementen practisch niet beïnvloed.
b. Tomaten.
Na de sla werden er weer tomaten gepoot. Jammer genoeg was de grond met „knol"
besmet zoodat de gemiddelde opbrengst — 1 5 % lager was dan in 1943. Toch werden er
nog wel aardige resultaten verkregen.
Geen bemesting leverde in totaal 32J^ gr.
Zonder magnesium
4920 gr.
Volledig bemest leverde 5757J/2 gr.
Zonder fosforzuur en kali 3137 gr.
Zonder kali leverde
4080 gr.
Zonder fosforzuur
4420 gr.
Zonder kali en magnesium 3887.J/2 grUit dit lijstje blijkt dat het weglaten van één of meerdere v. d. elementen direct een
belangrijke oogstvermindering tengevolge heeft.
4. Andere bemestingsproeven.
Bemestingsproef op sla en andijvie met enkelvoudige en geconcentreerde meststoffen.
Het doel van deze bemestingsproef was na te gaan of de oorzaken van het „randen" bij
andijvie dezelfde waren als die bij sla. Deze proef werd genomen in de bekende betonnen
putten.
Bij deze proef kwamen we onder meer tot de volgende conclusie.
a. Het randen van sla wordt sterk beïnvloedt door te mesten met enkelvoudige meststoffen.
Dit is dus weer een bevestiging van de resultaten verkregen bij vorige proeven.
b. Het „rand" bij andijvie wordt niet veroorzaakt door dezelfde omstandigheden, waaronder
het randen bij sla optreedt, of deze omstandigheden vertoonen gradueel sterke verschillen.
Bij deze proef werden ook nog meerdere plantenanalyses gemaakt. Op grond van deze
analyses kwamen we tot de conclusie dat voor andijvie minimaal noodig is per RR: 180 gr.
stikstof, 53 gr. fosforzuur en.375 gr. kali d.i. — 1 kg. zwavelzure ammoniak, 3 ons superfosfaat 1 8 % en \}/i kg. patentkali. De verhouding stikstof-fosforzuur-kali is 3lA : 1 : 7.
I. GEWASANALYSE.
1. Spinazie.
In 1944 werd een begin gemaakt met de gewasanalyse.
Als eerste gewas werd spinazie gekozen. Ongeveer 40 monsters glas-spinazie, afkomstig
van diverse tuinders, werden geanalyseerd.
Per 100 gram droge stof vonden we:
Natrium
Kalium
Calcium
Magnesium Mangaan Fosforzuur
Stikstof
mgr.
mgr.
mgr.
mflr.
mgr.
mgr.
mgr.
879± 8 5
9995±332
1171±47.6
1514±473
9.0±2.2
1615± 5 8
4651± 10
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Houden we rekening met de onvermijdelijke verliezen dan kunnen we rekenen dat voor
spinazie per RR noodig is:
220 gram stikstof, 53 gram fosforzuur en 475 gram K2O of ± 134 kg zwavelzure ammoniak,
± 3 ons Superfosfaat 1 8 % en ± 2 kg patentkali. De verhouding stikstof—fosforzuur—kali
is 4 : 1 :9.
2.

Bloemkool.
Ook bloemkool werd geanalyseerd.
De resultaten hiervan zijn echter nog maar zeer voorloopig.
Als gemiddelde analyse van het blad vonden we per 100 gram droge stof:
Natrium
Kalium
Calcium
Magnesium Mangaan
Fosforzuur
Stikstof
mgr.
mgr.
mgr.
mgr.
mgr.
mgr.
mgr.
1265 ± 79
2195 ± 157
4741 ± 64
614 ± 22
6.7 ± 0.86
1023 ± 45
4600 ± 88
Daar van de kool zelf geen analyses bekend zijn moeten we hier volstaan met eenige
schattingen.
Voeren we deze in dan komen we tot de conclusie, dat kool per RR aan den bodem
onttrekt: 309 gr. stikstof, 86 gr. fosforzuur en 221 gr. kalium. Nemen we nu nog aan dat bij
stikstof 50 % en bij fosforzuur en kali 25% toeslag gegeven moet worden om eventueele
verliezen te compenseeren, dan komen we tot de conclusie dat per RR voor kool toegediend
moet worden: 450 gr stikstof, 127 gr fosforzuur en 330 gr kalium, d.i. ± 2J4 kg zwavelzure
ammoniak, 7 ons superfosfaat 1 8 % en 11/3 kg patentkali; voorwaar een zware bemesting.
Verhouding stikstof—fosforzuur—kali = 7 : 2 : 5 .
J. CULTUURPROEVEN.
Het forceeren van asperges door middel van centrale verwarming.
Met deze proef werd in 1944 doorgegaan. O p 11 Februari werd met de verwarming
begonnen, eerst uitsluitend over dag, terwijl op 14 Februari ook des nachts de verwarming
werd aangesloten. Door de geringe warmtetoevoer waren er practisch geen verschillen tusschen
de bedden, resp. verwarmd met ijzeren en eterniet buizen. De planten werden per 10 Mei op*
geruimd en het ligt in) de bedoeling om deze proef nogmaals op te zetten met nieuw plantmateriaal, daar nog niet te zeggen valt, welke buizen op den duur de voorkeur verdienen.
1.

2.
a.

Champignonteelt.
Teeltoverzicht.
In 1944 zijn voor den 8en keer (8e teelt van Januari 1944—Juli 1944) beide kelders
onder het gebouw voor de teelt van champignons benut. Aan het einde van de fermentatieperiode is de mest voor deze teelt in het daarvoor ingerichte schuurtje (zie jaarverslag 1943)
kunstmatig verhit met het doel schadelijke dieren te dooden. In het begin van de teelt zijn dan
ook weinig beschadigers opgetreden, maar hoe langer de mest in de kelders lag, hoe meer
mijten, mugjes en springstaarten voorkwamen. Toen de oogst begon, dus ± 7 weken na het
aanleggen van de bedden, was het aantal schadeijke dieren nog gering, doch het is daarna vrij
sterk toegenomen. (Zie hieronder de meer uitgebreide gegevens over de kunstmatige verwarming). De opbrengst van deze teelt was in de grootste kelder gemiddeld 7J/2 pond per m 2 .
De mest, die voor deze en de volgende teelt is gebruikt, is voor het gebruik niet gemengd
met stroo.
Alleen in de grootste kelder zijn in September bedden voor een 9e teelt aangelegd.
De mest kon aan het einde van de fermentatieperiode in verband met de gewijzigde gaspositie
niet kunstmatig verhit worden. Bij aankomst was de mest door de vele regen, die begin
September gevallen is, te vochtig. Het viel dan ook nog mee dat de opbrengst ca. 4 pond per
m 2 bedroeg.
b.

De bestrijding van insecten en mijten in champignonmest door kunstmatige verhooging der
temperatuur van de mesthoop.
De invloed van hooge temperaturen (60° C gedurende 5 uur) op champignoninsecten
en mijten werd nagegaan door kunstmatige verwarming der paardenmest in een fermenteerschuur, nadat fermentatie van de mest reeds had plaats gevonden.
Aangezien een temperatuur van 60° C gedurende 5 uur doodelijk wordt geacht voor alle
stadia van insecten is deze hier nagegaan in een fermenteerschuur voor een hoeveelheid mest
van 1 à 2 m 3 en vergeleken met een mesthoop zonder temperatuurbehandeling. Uit beiden
werden steekproeven, zoowel van de binnenzijde van de mesthoop als van de buitenzijde
genomen. Het aantal mijten was tengevolge der behandeling aanzienlijk verminderd. Slechts
werden sporadisch enkele kleine mijtjes teruggevonden, vermoedelijk omdat de isolatie in de
fermenteerschuur niet volkomen geweest was en de mijten tijdelijk de vlucht hadden kunnen
nemen.
Champignonmuggen werden in de steekproeven, waarbij de temperatuur kunstmatig verhoogd was, niet teruggevonden, uitgezonderd één exemplaar (na ongeveer 1 maand).
Conclusie: Door kunstmatige verwarming tot 60° gedurende 5 uur is de mest aanzienlijk
van insecten en mijten gezuiverd.
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Toch mag niet verwacht worden, dat deze methode voor de volle 100% afdoende is voor
de vernietiging van insecten, zoowel als van mijten, aangezien sommige dieren in staat zijn
zich in gaatjes en spleetjes van de afgesloten ruimte te verbergen.
Nog minder kan gezegd worden, dat men met deze bestrijdingsmethode voor een geheele
teelt kan volstaan, aangezien infectie van buiten af tijdens de teelt steeds opnieuw mogelijk is.
c.

De invloed van Derris en Gesarol op de Champignonmug,
De invloed van Derris 1 % rotenongehalte en Gesarol als voor den mensch onschadelijke
bestrijdingsmiddelen tegen de Champignon- of Rouwmug (meer bekend als z.g.n. champignonvliegje) werd bij een teelt van eind November tot half Januari j.1. nagegaan.
Derris en Gesarol werden beide in een hoeveelheid van 20 gram per m. 2 bed zoowel op
boven- als op de onderzijde van het champignonbed wekelijks éénmaal verstoven.
Terwijl de aantasting in het begin nog zeer gering was, nam deze op de onbehandelde
gedeelten van het champignonbed toe. Bij met Derris en Gesarol behandelde vakjes bleef de
aantasting zeer gering.
Champignons, met Derris behandeld, gaven echter scheuren op de hoed te zien, veel minder
was dit het geval met Gesarol.
Het bezwaar van Derris was bovendien dat het middel bij het verstuiven een lichte ontsteking in de keel gaf, die vrij lang nawerkte.
3.

Muscaatdruiven en vruchtzetting.
Gordel en ringproeven werden er dit jaar niet herhaald, slechts op één bedrijf te Monster
werden nog enkele boomen geringd. Het effect was niet overweldigend.
O p dit bedrijf staat een kas met snoeren van muscaat. Door op verschillende hoogten
te gordelen werd getracht de vruchtzetting te bevorderen.
Slechts waar bovenaan gegordeld was, was de tros in de meeste gevallen beter gezet.
Hier zij nog even er aan herinnerd, dat het gordelen bestaat uit het wegnemen van een
ringetje bast van ± J/£ cm. Door de omstandigheden moest van een groote vochtigheidsproef
op de proeftuin worden afgezien.
De muscaatkas is gedurende de bloei gesloten gehouden, en zoo vochtig als maar mogelijk
was. De temperatuur liep dan ook op sommige dagen op tot 26,5° C. De relatieve vochtigheid
was 's morgens altijd bijna 90% of grooter dan 90 % .
D e vruchtzetting was behoorlijk. Helaas stond er dit jaar geen controle tegenover.
4.

Jarowisatieproef met bloemkool.
Deze proef werd in 1944 met Alpha en Lecerf bloemkool herhaald, waarbij ditmaal ook
een groeistof^behandeling in verschillende ontwikkelingsstadia van de jonge bloemkoolplanten
werd toegepast. E r traden wel verschillen in bloeitijd op, maar een duidelijke lijn was hierin
nog niet te vinden (behoudens een voorkeur voor vroege bloei bij de normale zaaidatum in
September).
W e l bleek, dat een vervroeging van de bloei met — 2 weken reeds een zeer groote
invloed op de zaadopbrengst uitoefende. Deze was in dit geval gemiddeld dubbel zoo hoog
als op de veldjes, die later bloeiden.
5.

Watercultures.
In 1944 werden geen proeven met watercultures genom.-n.

6.
a.

Proeven in samenwerking met T . N . O .
Bodemdoorluchting.
Ir 1944 werden de doorluchtingskokers overgebracht naar een warenhuis bij een particulieren tuinder. De grond van dit warenhuis was zeer hard en stug, dus weinig toegankelijk
voor zuurstof. De grond was eerst laat gestoomd en dientengevolge was er geen voorteek; de
tomaten werden half Maart gepoot.
In het begin was de groei op alle perceelen uitstekend, doch al vroeg viel de meeldauw
er in. Het gevolg hiervan was dat de proef in Juni werd stopgezet, omdat de meeldauwaantasting toen reeds zoo hevig was, dat van betrouwbare resultaten geen sprake meer kon zijn
b.

Het wolmaniseeren van hout.
In aansluiting op de proeven met gewolmaniseerde eenruiters en hetgeen in het vorig
jaarverslag hierover gemeld werd, het volgende:
V a n het voorjaar constateerden we bij een kweeker in zijn warenhuis met Freesia's een
sterke bladverbranding. Vermoed werd dat dit het gevolg zou zijn van het wolmaniseeren van
de lijsten van éénruiters, die op het warenhuis lagen. Door een proefje, waarbij wel en niet
gewolmaniseerde stukken hout bij gezonde Freesia's onder glasklokken gelegd werden, kan
uitgemaakt worden, dat de beschadiging inderdaad door het wolmaniseeren was teweeg gebracht.
Een enkele klacht over gewolmaniseerde bakjes, waarin jonge tomatenplanten verspeend
waren, bereikte ons ook.
Hoewel het voorheen steeds aan te bevelen was hout te wolmaniseeren, durven we het dus
nu niet zoo zonder meer adviseeren. Mogelijk dat door de oorlogstoestand de samenstelling
van het praeparaat iets gewijzigd is, met de nadeelige gevolgen van dien.
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c.

Proeven met verschillende glassoorten.
Het aantal ramen werd dit jaar uitgebreid met drie zeer vuile ramen en drie zoogenaamde zaagtandramen.
Bij dit laatste raam is de glasoppervlakte gebroken in een klein gedeelte dat loodrecht
staat op de lage zonnestand in het vroege voorjaar en winter en het grootere dat practisch
loodrecht staat op het kleinere. Op die manier zou het jeugdige teere gewas in den winter
profiteeren van alle beschikbare zonnestraaltjes die immers nu niet teruggekaatst worden.
Dezen winter werden onder ieder raam 21 slaplantjes uitgezet.
De vuile en de opaline-ramen gaven positief de slechtste opbrengsten. De zaagtand bakken
kwamen niet boven het gemiddelde van de andere ramen uit.
Later werd nog tweemaal postelein gezaaid, waarvan respectievelijk 16/6 '44 en 18/7 '44
geoogst werd.
De verschillen werden flauwer, hoewel nog wel duidelijk een verschil was op te merken
tusschen de vuile en opaline éénerzijds en de rest van de ramen anderszijds.
Gedurende de proef werden enkele malen temperatuurmetingen gedaan met bijv. voor
20 Maart de volgende resultaten:
tijd
zaagtand
vuil
schoon
raam
raam
raam
10 u. 30
12,5"
8,2°
11,1°
11 u. 30
14,4°
9,4°
13,5°
1 u. 30
13,8°
10,2°
11,8°
2 u. 30
13,9°
10,4°
11,8°
3 u. 30
14,6"
10,8°
12,4°
De temperatuur in de zaagtandbak was dus altijd het hoogste, daarna volgde die van het
schoone raam en tenslotte het vuile raam.
K. P R O E V E N M E T G R O E I S T O F F E N .
Proeven met groeistoffen werden dit jaar niet genomen. Alleen bij den perzik werd nogmaals een gunstig resultaat gezien bij de bespuiting met a naphtylazijnzuur.
L. K E N M E R K E N V A N P E R Z I K V A R I E T E I T E N .
Het onderzoek van de kenmerken is nu in een dergelijk stadium dat voor verschillende
ramen beschrijvingen mogelijk zijn, waardoor ook de keuring beter zal kunnen verloopen,
Dit jaar werd samenwerking gezocht en verkregen met N.A.K.B., waarbij besloten werd
tot een betere keuring van de perzikrassen, mede naar aanleiding van ons onderzoek.
Stamboomen van verschillende rassen zijn in het Westland vastgesteld, waarvan oculatiehout aan de boomkweekers was verstrekt. O p deze manier zal dus op den duur éénvormig
materiaal in de handel verschijnen.
Het onderzoek zelf had voornamelijk betrekking op de kenmerken van de rijpe vrucht
en de steen.
De aankoop van de vruchten had plaats d.m.v. een subsidie, verstrekt door den Directeur
van den Tuinbouw.
M. V E R E D E L I N G S P R O E V E N .
1. Onderstammenproef perziken en pruimen.
In 1944' is wederom al het snoeihout van de perziken gemeten en gewogen. De groei
is verder niet aan de boom gemeten, de boomen waren zoo krachtig gegroeid, dat het practisch onmogelijk was alle takjes te gaan meten. Het snoeihout alleen moet ons dus een indruk
geven omtrent de groeikracht van de boomen en dat doet het ook heel aardig. De volgorde
is weer als in 1943.
O p Brompton gemiddeld 159,9 m snoeihout. I O p St. Julien
„
74,3 „
„
O p Gele Kroos
„
102,2 „
„
| O p Blauwe Kroos „
39,7 „
Dit jaar werd een behoorlijke oogst verkregen. Voor verschillende perzikvariëteiten
bedroeg het gemiddeld aantal vruchten per boom:
Amsden
364
Peregrine
418
Montagne
316
Sea Eagle
430
Voor de verschillende onderstammen bedroeg het gemiddelde aantal vruchten:
Brompton
444
Gele Kroos
456
St. Julien
346
Blauwe Kroos
282
Dus ook het aantal vruchten is bij de Blauwe Kroos geringer; als tenminste het gemiddelde van alle rassen genomen wordt.
Dit wil nog niet zeggen, dat een onderstam werkelijk ongeschikt is. Integendeel, bij de
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verwerking van de cijfers is juist gebleken, dat niet iedere variëteit dezelfde onderstam als de
gunstigste beschouwt.
Bij de pruim was de totale lengte van het snoeihout, gerangschikt naar de sterkste groei
op onderstam:
Myrabolan B ...:
242,2m
Brampton
176,8 „
Varkenspruim
131,7 „
Common Mussel
92,9 „
Dus wederom dezelfde volgorde van het voorgaande jaar.
Tijdens den bloei bleek weer duidelijk dat van de drie bestuivers, de June Blood de beste
was, wat betreft het tijdstip van de bloei-intensiteit. Het aantal vruchten van Earley Laxton
was weer zeer gering; ook van de Utility June Blood was het zeer behoorlijk.
De gemiddelde opbrengst per boom van deze variëteiten op de verschillende onderstammen bedroegen:
Golden Japan
June Blood
aantal stuks
aantal stuks
Op Myrabolan B
861
357
O p Brompton
790
357
O p Varkenspruim
765
103
Op Common Mussel
443
227
W e zullen nog wel een jaar meer oogstcijfers moeten verzamelen, willen we een juist
oordeel verkrijgen omtrent de beste onderstam door de door ons aangeplante premie. De
indruk bestaat echter reeds dat Common Mussel de minste is.
2.

Kruisingsproeven met druiven.
In het jaar 1939 werden kruisingen gemaakt tusschen Black Alicante en Golden Champion, de laatste als moederplant.
Het doel van het zaaien is te trachten de bestaande rassen, die we hier telen, te verbeteren.
Dat dit als regel teleurstellende resultaten geeft, behoeft voor onze instelling nog geen
reden te zijn om dit omvangrijke en uiteindelijk kostbare werk achterwege te laten. Immers,
ondanks de goede eigenschappen van Black Alicante, moeten we opmerken, dat in de eerste
plaats zijn wortelgestel niet op alle grondsoorten voldoet en derhalve het doodgaan op
latere leeftijd als een ernstig euvel is aan te merken. Daarnaast is de smaak dan pas goed te
noemen bij volkomen rijpheid en als regel laat deze wel eens wat lang op zich wachten.
Het gevolg is dan, dat men te vroeg gaat oogsten, wat ten koste gaat van de smaak. Zure
druiven is geen reclame, integendeel.
Ook de Golden Champion kan nog verbeterd worden. Immers dit ras is ongevoelig voor
eigen stuifmeel. Kunstmatig bestuiven is dus voor het verkrijgen van een goede vruchtzetting
noodzakelijk. Alzoo tijdroovend en vaak onzeker.
V a n de zaailingen zijn er een vijftal, die de moeite waard zijn verder uit te proeven.
Als regel is het moeilijk een juist oordeel te vellen, wanneer een groot aantal op een klein
oppervlak staat. Heeft men echter een 20-tal boomen van dezelfde zaailing naast elkaar
staan, dan is beoordeelen heel goed mogelijk.
Kas 1 (aanvankelijk beplant met Gros Colman) is nu omgeënt met een 4-tal zaailingen,
die mogelijk een aanvulling of verbetering kunnen zijn van ons bestaande sortiment.
In de eerste plaats noemen we een grootvruchtige blauwe, die veel eigenschappen gemeen
heeft met Black Alicante, doch grooter is van bes, diep blauw van kleur en beter van
smaak.
In de tweede plaats noemen we een witte (geelachtige) nieuweling. Deze is bijzonder goed
van smaak en heeft bij rijpheid een mooie gele tint. De oogsttijd valt gelijk met Frankenthaler.
De bes is wat omvang betreft als die van Frankenthaler.
De derde, eveneens een witte, kan mogelijk de Golden Champion verbeteren. Met
zekerheid is dit echter nog niet vast te stellen.
De vierde is een roodachtige nieuweling, die groot van bes is en een beste smaak heeft.
De rijpheid is waarschijnlijk gelijk met Black Alicante.
De vijfde aanwinst is een zaailing van de Red Muscaat, de bes is echter grooter en de
smaak bijzonder fijn.
Wanneer in 1946 deze nieuwelingen goed te beoordeelen zijn, hopen we de leden uit te
noodigen voor een bezoek. Ook van hun meening zal afhangen of deze nieuwelingen werkelijk verbeteringen of aanvullingen kunnen zijn.
3.

Tomaatkruisingen.
Dit jaar werden de tweede bastaardgeneraties van de in 1942 uitgevoerde kruisingen
uitgezaaid. Bovendien werden de terugkruisingen voortgezet. Goede stamplanten werden
uitgezocht voor zaadwinning door zelfbestuiving om zoodoende rassen te verkrijgen, die de
gewenschte eigenschappen in zuiveren vorm bezitten.
Speciaal de terugkruisingen met bepaalde rassen uit de Ailsa Craig groep leverden soms
meer voor „meeldauw" vatbare planten op, dan overeenkomt met de splitsingsverhouding 1: 1.
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Bovendien bleek, dat zoowel de Vetomold als de „onvatbare" kruisingsproducten toch niet
volkomen onvatbaar voor Cladosporium fulvum waren. Tegen het einde van het seizoen traden
na een langdurige, vochtige, periode, „meeldauw" vlekjes op de bladeren op. Deze aantasting was echter niet van economische beteekenis.
Van groote economische beteekenis was daarentegen het optreden van „strip", een betrekkelijk zwakke vorm van enkelvoudige of gewone strepenziekte, waarbij necrose (bruinkleuring)
optreedt op de bladeren en vruchtstelen, maar gewoonlijk niet op de stengel. Dit verschijnsel
kwam speciaal in de kruisingen veel voor. Er is begonnen met een onderzoek om uit te maken,
in hoeverre bij bepaalde kruisingen van een verhoogde gevoeligheid voor virusziekten sprake is.
4.
a.

Selectieproeven met Cineraria en Calceolaria.
Cineraria.
Aangezien het in de handel in omloop zijnde zaad ten opzichte van selecties die op
kleur geselecteerd zijn, weinig gelijkheid vertoont, is men sinds jaren in de Proeftuinen met
selectieproeven bezig.
Om vastheid voor de kleur te krijgen worden planten voortgekweekt door zelfbestuiving
in een richting die het type van de uitgekozen stammoederplant het meest benadert.
Gedurende de opeenvolgende jaren dat deze handelwijze toegepast wordt, is men er in
geslaagd in sommige gevallen uniforme = onderling gelijke typen te kweeken voor wat de
bloemkleur betreft, in andere gevallen min of meer ten opzichte van de gedaante der plant.
Verder bestaat de indruk, dat door jaarlijksche voortgaande zelfbestuiving de kwaliteit
van élke selectiegroep vermindert.
In het vervolg zal, nadat eenmaal een zekere vastheid verkregen is door zelfbestuiving
in kleur en vorm, er naar gestreefd warden, te kruisen met typen van dezelfde kleur en vorm
zoo mogelijk van andere herkomst.
b.

Calceolaria.
Aan de uitwerking van de invloed der erfelijkheidsfactoren, die v.n.1. betrekking hebben
op kleur en vorm der bloem en gedaante der planten wordt verder gewerkt.
N. STUIFMEELONDERZOEK.

Dit jaar werden geen nieuwe onderzoekingen gedaan op het gebied van stuifmeelkieming.
Conclusies van de voorgaande jaren werden bevestigd.
O. PLANTENZIEKTEN E N BESCHADIGINGEN.
1.

Aantal gegeven adviezen.
In totaal werden 375 gevallen behandeld, die naar de oorzaken als volgt kunnen worden
ingedeeld:
piant„
DierVirus
AnorDiveraardig
lijk
ganisch
sen
Totaal
Groentegewassen
59
68
12
54
36
229
Fruitgewassen
16
35
6
1«
7
82
Bloemgewassen
10
13
1
12
7
43
Champignoncultuur
2
1
—
—
18
21
Totaal

87

117

19

84

68

375

Toelichting:
Onder het hoofd plantaardige beschadigingen zijn al die gevallen opgenomen, waar een
aantasting door bacteriën en lagere of hoogere schimmels de oorzaak was.
Onder anorganische oorzaken vallen beschadigingen door verkeerde grond, onjuiste
bemesting, cultuurfouten, spuitbeschadigingen en andere uitwendige omstandigheden.
Onder „diversen" zijn samengevat adviezen en antwoorden op vragen van meer algemeene aard, controle op ingezonden zaden etc. en tenslotte ook die gevallen, waarin het
onmogelijk was de oorzaak vast te stelen. Het meerendeel der adviezen omtrent champignons
waren cultuuraanwijzingen.
2.

Chlorose bij perzik, pruim en tomaat.
Zoowel bij de behandeling van perzik- en pruimeboomen in boorgaten in de stam of de
takken, als bij de blad-besproeiïng van tomaatplanten is het volgende gebleken:
Ie. Zoowel bij ijzer- als bij mangaan-toediening heeft de aard van de zuurrest in de
gebruikte verbinding een groote invloed op de mate van het herstel. Naar hun effect laten
de beproefde zuurresten zich als volgt rangschikken: citraat > tartraat > carbonaat en
acetaat > sulfaat.
2e. Terwijl ferri-sulfaat in het geheel geen genezende uitwerking had (wel verbranding!),
had toediening van ferro-sulfaat nog wel eenig succes.
3e. Soms gaf mangaancitraat een iets beter resultaat dan ijzercitraat, soms was dit juist
omgekeerd (resp. vooral Mn- of Fe-gebrek).
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tn beide gevallen had toediening van enkel citroenzuur een vrijwel even goede uitwerking
als het minste van beide bovengenoemde middelen. Magnesiumcitraat gaf in al deze gevallen
practisch geen genezing te zien, wat er ook op kan wijzen, dat de chlorose in deze gevallen
veroorzaakt wordt door een hooge pH, gepaard gaande met een overmaat aan 2-waardige
kationen.
Toediening van ijzer- of mangaancitraat des zomers in verdunde, opgeloste toestand in
boorgaten had weinig resultaat, daar de houtvaten blijkbaar te spoedig verstopt raken, waardoor niet voldoende vloeistof opgezogen kan worden.
3.

Mozaïek bij tomaat.
Proeven, die nu reeds gedurende eenige jaren genomen zijn, betreffende de zaadovergang
van het mozaïekvirus bij de tomaat en de mogelijkheid van zaadontsmetting met tri-natriumfosfaat en groene zeep, hebben geen duidelijke resultaten opgeleverd. Hoewel met duizenden
zaden, afkomstig van hevig mozaïekzieke planten, gewerkt is, werd vrijwel nimmer besmetting
van de jonge planten waargenomen. Bij de wijze van zaadwinning zooals deze in het Westland
geschiedt en waarbij het vruchtvleesch door gisting schoon van het zaad verwijderd wordt,
vindt mozaïek-overgang met het zaad blijkbaar slechts sporadisch plaats.
W a t betreft het algemeen optreden van „strip", een vorm van gewone strepenziekte,
wordt bij Vetomold-kruisingen verwezen naar de vorige blz. (Tomaatkruisingen).
4.

Fusarium bij komkommer en meloen.
I.v.m. de moeilijkheden, die verbonden zijn aan de chloorpicrine-ontsmetting, en de
moeilijke verkrijgbaarheid van het oplosmiddel benzine, zijn proeven genomen om de chloorpicrine op andere wijze toe te passen, b.v. geadsorbeerd aan norit of grond. Hoewel hiermede
goede resultaten bereikt zijn zoowel t.o.v. de „Fusarium" als t.o.v. het „knol-aaltje", wordt
het bezwaar, dat de uitvoering van deze ontsmetting voor den mensch gevaren met zich
brengt, op deze wijze toch niet overwonnen.
5.

Waterkanker en afsterving bij perzik en pruim.
„Waterkanker''.-aantasting kwam ook dit jaar vrij veelvuldig voor, in het bijzonder bij geil
gegroeide eenjarige twijgen met los weefsel (veel vocht en stikstof). Vooral ook bij waterloten
en bij in het najaar gevormde, niet voldoende uitgerijpte twijgen. Het verschijnsel gaat vaak
samen met „hagelschot" op de bladeren. Soms treedt afsterving van de bast op, welke zich
in enkele gevallen voortzet in de gesteltakken. Worden deze rondom aangetast, dan laten zij
hun bladeren vallen en sterven af. De aantasting schrijdt dus voort van de jongere takken
naar de oudere.
De symptomen gelijken zeer veel op die, welke bij bacteriekanker bij pruimen op kunnen
treden (zie o.a. het artikel van Ir. J. D . Gerritsen in de Nieuwe Veldbode van 15 Sept. 1939).
In hoeverre in het Westland deze bacterie (Pseudomonas mors-prunorum), dan wel de „hagelschot"-schimmel (Clasterosporium carpophillum) of de in 1943 geïsoleerde Phomopsis-achtige
schimmel de oorzaak van de genoemde verschijnselen is, moet nog nader vastgesteld worden.
Daarnaast treedt ook in enkele gevallen een afsterving tengevolge van Verticilliumaantasting op, waarbij gewoonlijk in korte tijd een groot deel van de boom zijn bladeren
laat vallen. Dit gaat gepaard met een afsterving in het houtgedeelte van de stam, welke
afsterving zich voortplant van het oudere naar het jongere hout (dus van onder naar boven,
juis als bij de eerder genoemde aantastingen).
P. ENTOMOLOGISCH ONDERZOEK.
Vangbakwaarnemingen.
Gedurende het geheele teeltseizoen is het optreden van de generaties („vluchten") van de
koolvlieg door middel van vangbakwaarnemingen en tellingen van de eieren bij het gewas,
nagegaan. Er werden drie vluchten geconstateerd.
O p grond van deze waarnemingen werden gedurende de voorjaars- en eerste zomervlucht
bestrijdingssignalen gegeven, die door het personeel van den Rijkstuinbouwconsulent aan de
practijk werden overgebracht.
1.

2.

Thrips in druif, perzik, kaskomkommer en bloemgewassen.
In 1944 werd op een groot aantal plaatsen in het Westland thripsmateriaal verzameld.
Hierbij zijn de volgende feiten naar voren gekomen:
Ie. Op kasdruiven komen in het Westland twee soorten thrips voor, n.L:
Drepanothrips reuteri Uzel en Thrips fuscipennis Haliday.
Van deze soorten is Drepanothrips verre in de meerderheid. Dit is de bruingele soort,
door de practijk dikwijls met de larven van de tweede soort verwisseld.
2e. O p de bladeren en rijpe vruchten van verschillende kasperzikvariëteiten trad Thrips
fuscipennis schadelijk op.
3e. Op kaskomkommers is het eveneens Thrips fuscipennis, die de schade aan de bladeren
veroorzaakt, benevens Thrips tabaci Lind.
4e. O p Calceolaria, Cineraria, anjelier en roos werd Thrips tabaci Lind als meest algemeene schadelijke soort aangetroffen.
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Enkele belangrijke feiten omtrent de levenswijze van de genoemde thripssoorten zijn
reeds aan den dag gekomen. Drepanothrips reuteri leeft vrijwel uitsluitend op de wijndruif.
De volwassen dieren overwinteren in de kas en leggen hun eieren in de bladeren. De larven
zijn groenachtig geel. Het is voornamelijk deze soort, die de gevreesde kurkvlekken op de
druiventrossen veroorzaakt. Dez£ vlekken zijn het gevolg van de tallooze kleine steekwonden,
veroorzaakt door de vreterij van het insect en zijn larven. Deze beschadiging kan reeds korte
tijd na de vruchtzetting plaats hebben. Z e openbaart zich echter eerst later gedurende de
groei van de druiventros. Drepanothrips verpopt zich o.a. in de grond.
Thrips fuscipennis heeft een uitgebreider „menu" dan de vorige soort. De voortplanting
werd in de kas geconstateerd op druif, perzik, komkommer en boon. Deze soort is zwartgrauw
van kleur, de larven zijn oranje-geel. De soort legt haar eieren in de bladeren. Bij komkommers
echter bij voorkeur in de kroon der bloemen. De verpopping heeft plaats op het gewas.
Thrips tabaci tenslotte is een zeer polyphaag insect (d.w.z. het tast vele plantsoorten a a n ) .
Wij constateerden de voortplanting op andijvie, bloemkool, komkommer, tomaat, anjelier,
Calceolaria, Cineraria en roos. De volwassen dieren zijn lichtgeel, de larven citroengeel van
tint. Ook hier worden de eieren in het blad gelegd. De verpopping heeft in de grond plaats.
3.

Beschadiging van jonge slaplanten door vliegenmaden.
In de eerste maanden van 1944 werd in enkele warenhuizen het voorkomen van maden
waargenomen, die jonge slaplanten aantastten. Het bleek de soort Psila nigricornis Meig te
zijn, dié in den regel leeft op de wortels van chrysanthen. In de waargenomen gevallen
bleek, dat aan de slateelt steeds die van chrysanthen was voorafgegaan. Waarschijnlijk waren
deze aangetast geweest en waren de maden na het opheffen van de teelt in de grond
achtergebleven. Door een doelmatige gewaswisseling zal de schade kunnen worden voorkomen.
Q. PROEVEN M E T BESTRIJDINGSMIDDELEN.
Laboratoriumproeven.
Proef met vliegmaden.
In drie proefreeksen werd de giftigheid van verschillende bestrijdingsmiddelen t.o.v.
vliegenmaden nagegaan. Als proefdier werd de blauwe vleeschvlieg gebruikt (Calliphora
erythrocephala Meig). In deze proeven is gebleken, dat Sublimaat en het handelspraeparaat
Kortofin (eveneens uit Sublimaat bestaande) nog in zeer geringe concentratie (0,005 % )
op korte termijn doodend werken. Forbiat werd tot 0,5 % nog effectief bevonden. Vruchtboomen-carbolineum en Barium fluorsilicaat 0 , 3 % , benevens Phenothiazine waren als vraatvergift onwerkzaam.
De middelen Sublimaat en Forbiat zijn, blijkens onze laboratoriumproeven, eveneens zeer
werkzaam tegen de eieren van de koolvlieg. Bij de bestrijding van deze plaag treden deze
middelen dus sterk op den voorgrond.
1.
a.

b.

Proef met Souframin als insecticide tegen enkele insectenplagen onder glas.
Een uitvoerig onderzoek werd verricht naar de insecticide werking van bovengenoemd
middeL Na een literatuurstudie werd in September met de proeven begonnen, die tot December
voortduurden. Een verstuivingsapparaat werd vervaardigd en geijkt. Hierna werd het middel
op de volgende insecten en mijten toegepast. Thrips, kasspint, „witte vlieg", bladluis (twee
soorten) en rupsen van het koolwitje.
Met uitzondering van de koolrupsen en de larven van de „witte vlieg" reageerden geen
der insectensoorten op het middel, zoodat „Souframin" geen bruikbaar middel bleek te zijn
tegen de belangrijkste insectenplagen onder glas. De proeven met „witte vlieg"-larven worden
nog voortgezet.
2. Veldproeven.
a. Bestrijdingsproeven tegen de peenvlieg.
1. Voorjaar.
Verschillende bestrijdingsmiddelen werden onderling vergeleken op hun waarde als
bestrijder.
Aantastingspercentage

Onbehandeld
15 %
Naptalinemunten, 40 gram/m 2
12,5%
2
Gesarol 1% , \}/2 l./m
9 %
Caulinringen 40 gram/m 2
8 %
V.B.C.O. 1 % , 2 l./m2 Ie keer, 1 l./m2 2e en 3e keer, tengevolge van verbranding
bij de Ie keer
2,5 %
V.B.C. 0.4 % , }/2 Um 2 l e keer, 2e en 3e keer 0,3 % , tengevolge van verbranding
bij de Ie keer
2 %
V.B.C, heeft als bestrijder goed voldaan in tegenstelling met andere middelen. Jong loof
is echter gevoelig gebleken voor de gebezigde concentraties en daarbij gebruikte hoeveelheden.
Bij de Ie keer bestrijden moet de concentratie of de hoeveelheid beter geringer genomen
worden en daarna verhoogd.
De andere middelen hebben matig resultaat gehad.
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2.

Zomer.
I. Naphtalineproef.
Naphtalinemunten zijn vergeleken met het middel, dat in 1943 heeft voldaan: Naphtaline-

Schilfers.

Aantastingspercentage

Onbehandeld
7,8 %
Napthalinemunten, 40 gram per m 2 , 1 x bestreden
3.4 %
Napthalineschilfers, 40 gram per m 2 , 3 x bestreden, dus totaal 120 gram/m 2
2.9 %
Ondanks het helaas betrekkelijk lage aantastingspercentage is er een vermindering voor
beide middelen in aantasting te constateeren.
II. Bestrijdingsproef.
Vergeleken zijn enkele bestrijdingsmiddelen als bestrijder en in verband met hun invloed
Op den oogst.
Invloed als bestrijder.
Aantastingspercentage
Onbehandeld
5.3 %
Onbehandeld + 2 1. water/m 2
4.6%
Ricinus zaadbehandeling
1.7%
Derris zaadbehandeling
1.7%
Creoline 0 . 1 % , 2 Urn 2
1.5%
Forbiat 1 % , 2 Urn 2
0.3%
Invloed op de oogst.
Ricinus zaadbehandeling
Derris zaadbehandeling
Onbehandeld + water 2 l./m2
Onbehandeld
Creoline 0.1 % , 2 l./m2
Forbiat 1% , 2 l./m2

Totaal oogstgewicht in kg
33,6
42,2
48,7
50,9
57,7
64,3

Conclusie.
Forbiat is het beste bestrijdingsmiddel, terwijl het ook in oogstgewicht no. 1 staat. Ook het
loof is meer opgeschoten dan op andere perceeltjes.
, Creoline gaf zoowel in aantastingspercentage als voor het oogstgewicht een gunstigen
invloed te zien, echter minder dan Forbiat.
Derris zaadbehandeling heeft als bestrijder wel voldaan. Het oogstgewicht is echter beneden
normaal gebleven. Bij vrij dik zaaien en naderhand dunnen behoeft de minder goede opkomst
nog geen bezwaar te vormen.
Ricinus zaadbehandeling. Terwijl het aantastingspercentage er door verlaagd werd, waren
de overige ervaringen ongunstig. De opkomst was heel onregelmatig en de groei werd
vertraagd, wat tot uitdrukking komt in het lage gewicht.
b. Bestrijdingsproef tegen de koolvlieg (Chortophila brassicae Bché)»
In een bestrijdingsproef met bloemkool, opgezet op grondslag van de phaenologie (verschijningstijd) van deze vlieg, werden in het voorjaar de volgende middelen vergeleken:
Caulin ringen
Koolkragen
Forbiat 0,5 % , 150 cm3
Forbiat 1% , 75 cm3
Gesarol 1% , 150 cm3
Sublimaat 0,1 % , 150 cm3
V.B.C. 0 , 3 % , 150 cm3
Controle.
Hierbij bleek Sublimaat riet best te voldoen. Aantasting bleef achterwege en de groei van
het gewas was uitstekend. Ook V.B.C, was afdoende. Bij behandeling met Forbiat trad een
zeer geringe aantasting op. „Caulin" ringen en koolkragen voldeden uitstekend, hoewel niet
zoo goed als de genoemde begietingsmiddelen.
Gesarol was volkomen onwerkzaam. V.B.C. 0,3 % , op de bladeren van jonge bloemkoolplanten gesproeid, bleek een sterke beschadiging te veroorzaken. Voorzichtigheid met dit
(overigens uitstekende) middel is dus geboden.
In de loop van drie jaren onderzoekingen is nu voldoende gebleken, dat Sublimaat 0,1 %
150 cc per plant een volkomen afdoend bestrijdingsmiddel is tegen de koolvlieg, mits het op
het juiste tijdstip wordt toegepast.
c.

Proef met pyridinezeep.
Aangezien er maar weinig nicotine in 1944 was, is nagegaan of in sommige gevallen
geen pyridine-zeep voor bestrijding van luis gebruikt kon worden.
Dat kool pyridine-zeep 5 % verdraagt was al bekend door de bestrijding van de koolgalmug. Een proefje waarbij pyridine-zeep, zoowel in 5% - als in 3 %-oplossing gebruikt werd,
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toonde aan dat sla zeer gevoelig is voor dit middel. Beschadiging aan peen (buiten) hebben
we daarentegen na een bespuiting met een 5%-oplossing niet kunnen constateeren.
Tomatenplanten verdragen een 5 %-oplossing van dit middel niet.
Een paar chrysanthen-variëteiten, die onder glas stonden, zijn eind September ook met
dit middel bespoten. Bij Wilcox, waarbij de bloemknoppen toen reeds gevormd waren, trad geen
beschadiging op bij gebruik van een 5%-oplossing. Herco, waarbij de bloemknoppen tijdens
de bespuiting nog niet gevormd waren, was gevoeliger, doch verdroeg, voorzichtig uitgevoerd,
ook wel 5 % . Wanneer 's zomers de chrysanthen buiten door luis zijn aangetast, kan men zeker
een proef met pyridine-zeep nemen.
d.

Proef ter bestrijding van koperwormen (ritnaalden).
In 1943 bleek (zie het jaarverslag over 1943), dat koperwormen gevoelig zijn voor Forbiat
en Cystogon W . 6160 O.I. Dit jaar is een proefje genomen om te zien of tomatenplanten
begietingen bij den poot met deze middelen verdragen. Gebruikt is:
I. 75 cc 1% Forbiat in het plantgat voor het poten.
II. 75 cc 1% Forbiat in het plantgat voor het poten en eenzelfde hoeveelheid 4 dagen
na het planten.
III. 75 cc 1% Forbiat 3 dagen na het planten.
IV. 75 cc 1 % Forbiat 3 dagen na het planten en eenzelfde hoeveelheid 6 dagen na het
planten.
V . 75 cc 1/3 % Cystogon in het plantgat voor het poten.
VI. 75 cc 1/3 % Cystogon in het plantgat voor het poten en eenzelfde hoeveelheid 4 dagen
na het planten.
VII. 75 cc 1/3 % Cystogon 3 dagen na het planten.
VIII. 75 cc 1/3 % Cystogon 3 dagen na het planten en eenzelfde hoeveelheid 6 dagen na het
planten.
Alle tomatenplanten groeiden normaal door. Deze middelen komen dus wel in aanmerking
om eens een praktijkproef bij tomaten mede te nemen. Sla zal deze hoeveelheden Forbiat niet
verdragen. Ook voor Cystogon is sla gevoelig.
e.

Bestrijdingsproef tegen het „wit" in sla.
Hoewel in het algemeen valsche meeldauwschimmels met koperpraeparaten bestreden
worden, heeft de bestrijding van het „wit" in sla hier practisch alleen plaats d.m.v. zwavel.
Omdat met de zwavel zuinig omgegaan moest worden, is van het jaar een proefje genomen
om na te gaan of slaplanten een bespuiting met een koperpraeparaat verdragen. De slaplanten
(gespoten eind Februari op sla onder platglas) bleken na bespuitingen met verschillende
koperpraeparaten normaal door te groeien. Vanwege de residuvlekken kunnen koperpraeparaten
natuurlijk alleen bij jonge slaplanten gebruikt worden.
f.

Bestrijdingsproef tegen meeldauw in tomaten.
Twee stuifmiddelen (Bulbosan en 2318a) zijn met elkaar vergeleken om na te gaan welke
het beste resultaat oplevert,
No. 2318a zou volgens de fabriek een verbetering van Bulbosan (aanvankelijk 2318 genoemd) zijn.
Een heele kas met tomaten stond voor deze proef ter beschikking. Met beide middelen is
5 maal gestoven. Uit tellingen van het aantal meeldauwvlekken volgt, dat er geen verschil in
aantasting was tusschen de planten, die met Bulbosan en met 2318a behandeld waren.
Met dezelfde 2 middelen werd nog een klein proefje in een proefkas genomen. Daar
kreeg men den indruk dat Bulbosan iets beter had gewerkt. Dat 2318a een verbetering van
Bulbosan is, hebben we bij deze proeven dus niet kunnen constateeren.
R. DIVERSEN.
Betonnen druivenkas.
In 1933 is op de Proeftuin een betonnen druivenkas gebouwd. Aanvankelijk was Directeur
en Bestuur huiverig aan deze constructie te beginnen. Het zal een ieder bekend zijn, dat voordien genoemde constructie in de tuinbouw een slechte naam had. Hiervoor was een gegronde
reden, n.1. vooral het dunne materiaal (de roeden) vertoonde reeds na een jaar zoodanige
scheuren, dat het ijzer, wat er in verwerkt was, bloot kwam te liggen met alle nadeelige
gevolgen daarvan.
De fabrikanten hebben echter blijkbaar niet stil gezeten en de bestaande fabricage aanzienlijk verbeterd.
Onze kas staat nu vanaf 1933 en vertoont nog geen enkele afwijking. Het ijzer zit nu
blijkbaar volkomen in het midden. Ook heeft men nu roeden gefabriceerd met sponningen.
Evenals bij houten en ijzeren kassen kan men dus opstappen. De samenhang van beton en
stopverf is prima. Na een 12-tal jaren gestaan te hebben kan, dus de genoemde constructie
gezien worden. De kas ziet er nog precies uit of was zij pas gebouwd. Het rondgesneden glas
is vooral aan te bevelen voor bloemenkassen.
Bij een bezoek aan de Proeftuin vergeet U dus niet deze kas nauwkeurig te inspecteeren.
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