1
JAARVERSLAG
VAN DEN

PROEFTUIN
Z.-H. GLASDISTRICT

1931

BONDSVEILINGEN „WESTLAND".
LEDENAANTAL:

Proeftuin
Ledental

op 1Januari van de jaren:
1930

1931

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

77
121
145
55
24
92
27
25
16
10
16
0

75
113
143
49
22
89
26
20
16
10
19
1

TOTAAL 2414 2449 2606 2726 2947

608

583

1930

1931

579
313
260
29
186
63
78

574
303
263
26
176
62
73

1508

1477

19271928192919301931

POELDIJK
NAALDWIJK
WESTERLEE
HONSELERSDIJK
KWINTSHEUL
*S GRAVENZANDE
MONSTER
WATERINGEN
WOUTERSWEG
ZWARTENDIJK
MAASLAND
SAMMERSBRUG

300
275
445
163
135
238
197
120
185
74
210
72

313
282
450
165
135
245
203
120
190
76
198
72

318
307
510
173
146
293
148
126
199
85
225
76

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

KRINGVEILINGEN. (Loosduinen, Berkel, Rotterdam, enz. voorzoover ze tot het ambtsgebied
van den consulent Ir. Riemens behooren.)
LEDENAANTAL:

op 1Januari van de jaren:
1927 1928 1929 1930 1931

ROTTERDAM
DELFT
BERKEL
PIJNACKER
LOOSD. (Coöp)
LOOSD. (Gr. vl.)
VEUR

501
231
208
142
183
163
134

523
259
220
161
184
169
141

558
272
246
177
176
171
152

582
304
260
201
178
168
164

575
314
260
210
182
176
164

TOTAAL 1562 1657 1752 1857 1881
Bondsveilingen
Kringveilingen

2414 2449 2606 2726 2947
1562 1657 1752 1857 1881

608

583

1508

1477

Veilingen totaal 3976 4106 4358 4583 4828
Verspreid

39

Proeftuin totaal 2155

50
2110

JAARVERSLAG
van den Secretaris-Penningmeester
over het jaar 1931
Leden: Veranderingen van beteekenis bracht 1931 niet
voor onze vereeniging; wel bleven onze oude leden ons grootendeels getrouw, maar nieuwe gezichten zagen wij helaas
weinig bijkomen, M'îsschien mogen wij reeds tevreden zijn,
wanneer ons ledental in deze slechte tijden ongeveer op gelijk peil blijft. In elk geval hebben U w Bestuur en Directeur
zich daarvoor in het afgeloopen jaar veel moeite gegeven:
Onder alle kweekers van ons district werden dit jaar 7 vlugschriften, elk in 5000 exemplaren gratis verspreid door middel van de veilingvereenigingen. Elk dezer circulaires b e vatte een opwekking aan den tuinder individueel om ons
werk te steunen door aanvaarding van het lidmaatschap van
onzen Proeftuin. En het resultaat van deze 35000 opwekkingen? U kunt het hiervóór zien in de leden-statistiek. Overal werd met waardeering gesproken over onze waarschuwingen, maar deze waardeering groeide niet tot daden: De
individueele tuinder denkt waarschijnlijk: „waarvoor zou ik
lid worden en betalen, als ik deze dingen toch voor niets
krijg?
Wij hebben ons afgevraagd, welke oorzaken hier werken;
waarom er van 5000 tuinders slechts 2200 Proeftuin-lid zijn.
En dan moeten wij helaas behalve onwetendheid bij den gemiddelden tuinbouwer, in hoofdzaak als oorzaak aanwijzen:
gebrek aan sympathie en medewerking bij de voormannen
der Veilingvereenigingen. Eén veilingbestuurder vermag in
dezen meer met een opwekkend woord dan duizend propagandawoorden, gedrukt in onze vlugschriften. Daarom richten wij hierbij nogmaals tot onze proeftuinleden, die veilingbestuurder zijn, een verzoek om steun aan onze vereeniging. Bedenkt dat U w parool van heden: ,,Levert eerste
kwaliteit" enkel maar woorden blijft, die gij tot daden kunt
omzetten door samenwerking en alle mogelijke steun aan de
voorlichting en ontwikkeling van Uw veilingleden. Een
besluit tot invoering van het collectief lidmaatschap van den
Proeftuin voor al Uwe leden is zulk een daad van steun. Of
acht gij het moreel wel geheel in orde, dat een groot deel

Uwer leden profiteert van het proeftuinwerk, waarvoor een
klein gedeelte de geldelijke offers heeft gebracht?
Dit achten wij de billijkste regeling. Ook voor hen, die
door den nood der tijden moeilijk de contributie betalen
kunnen, is het lidmaatschap van den Proeftuin dan geen bezwaar.
Een opwekking in dezen geest was het voorstel Honselersdijk op de laatste algemeene vergadering van den Bond
Westland tot invoering van het collectief lidmaatschap voor
allen. Door het federatief karakter van dezen Bond moest
dit voorstel noodzakelijkerwijze naar de afzonderlijke vereenigingen verwezen worden. De woorden van sympathie
waarmede dit voorstel van vele zijden werd begroet, zullen
in 1932, naar wij hopen en verwachten, tot daden groeien.
Groote medewerking en steun ondervond onze Proeftuin
ook dit jaar weer van de veilingvereenigingen Loosduinen
(Coöp), Delft, Berkel en Rotterdam, die het collectief lid
maatschap handhaafden.
Het aantal der collectief aangesloten leden verminderde met 22 door achteruitgang van het ledental der betrokken
veilingen en kwam van 1338 in 1930 terug op 1316 in dit
jaar. Bedroeg het aantal individueele leden in 1930 totaal
817, zoo werd in 1931 contributie betaald door slechts 794
individueele leden. Op den tuin melden zich 51 nieuwe leden
aan, terwijl wij er 50 verloren door contributieweigering en
24 door bedanken.
De contributie werd dus betaald in 1931 door totaal 2110
leden tegen 2155 leden in 1930. Het aantal aandeelhouders
liep door sterfgeval terug van 159 tot 153, zoodat in 't jaar
1931 de proeftuin 2263 leden had, tegen 2314 in 't vorige
jaar, een achteruitgang dus van 51 leden. De minimum-contributie bedroeg ook dit jaar weer f 2,50 per lid; daarbij
steunden ons de Westlandsche Stoomtrammaatschappij en
het Blad „Handel en Tuinbouw met hoogere contributiën.
- De belangstelling der leden voor het werk op den Proeftuin was bevredigend; het aantal bezoekers nam af, waarschijnlijk door de economische omstandigheden. De Proeftuin werd in 1931 bezocht door 658 leden-tuinders, met binnenlandsche excursies kwamen 1310 personen op bezoek,
vreemdelingen in totaal 148 personen, samen 2116 tegen
3210 in 1930, 2564 in 1929 en 1536 in 1928.
Doel en werkwijze. Onze Proeftuin bedoelt te zijn een
verbindingsschakel van den praktischen tuinbouw in het district met den wetenschappelijken tuinbouw, zooals die is belichaamd te Wageningen en in den Rijksvoorlichtingsdienst.
Om verschillende redenen is deze schakel in de praktijk on-

misbaar gebleken. Zonder twijfel zal de wetenschap te W a geningen vele problemen voor ons weten op te lossen, maar
wij moeten hier zelf aanpakken, wat daar nog niet of toch
nooit kan gebeuren. Vooreerst ontbreken in Wageningen
voorloopig de noodzakelijke kassen en ander glas, dat wij
wel bezitten te Naaldwijk en dan is voor veel onderzoekingen een voortdurend en nauw contact met den practischen
tuinbouw noodig, dat in Wageningen uiteraard nooit zoo
gevonden kan worden als m ons glasdistrict. Dit hebben de
bollenkweekers eer en beter ingezien dan wij, zoodat zij nu
voor hunne speciaalculturen een prachtig Laboratorium van
onderzoek bezitten te Lisse, waar onder leiding van Prof.
van Slogteren eenige wetenschappelijke krachten zich geheel
wijden aan onderzoek van bollenziekten enz. Mien voelde
daar, dat men zoo iets noodig had, dat men alleen in eigen
stichting ook zelf iets had te zeggen, terwijl men anders alleen maar iets te verzoeken heeft en af te wachten of de verzoeken worden ingewilligd. Door een schitterende organisatie houdt de Alg. Ver. v. Bloembollencultuur met eigen middelen dit laboratoruim in stand, waarbij het aandeel der regeering in de kosten zich tot dat van het bloembollenvak
verhoudt als 50% - 50% — voor ons proefwerk zijn deze
verhoudingen thans 60% van leden, 40% van overheid). Tot
zulk een mooi lichaam kan ook ons Laboratorium uitgroeien
bij voldoende steun en door hechte organisatie van alle tuinbouwvereenigingen in Zuid-Hollands Glasdistrict.
De Tuin zelf is noodig en onmisbaar niet alleen voor
praktijk-proeven en het probeeren van neuiwe cultuur-methoden, maar ook om den wetenschappelijke leiders de gelegenheid te geven op de hoogte te blijven van de praktijk.
Eerst als leider van- en werker in een tuinbouwbedrijf kan
zoo'n wetenschappelijke kracht de eischen en nooden van
het bedrijf ten volle leeren kennen. Uitteraard is de Proeftuin geen gewoon tuinbouwbedrijf en bedoelt ook niet dat
te zijn. En wanneer het bedrijf nu nog voor de veiling moet
werken om financieele redenen, dan is dat een voorloopig
nog noodzakelijk iets. Beter zou 't zijn, indien alle kassen
en warenhuizen beschikbaar waren voor proefnemingen en
er geen rekening behoefde te worden gehouden met de
rentabiliteit van het bedrijf als tuinbouw-bedrijf. Deze
ideale toestand heerscht bijvoorbeeld op den Engelschen
Proeftuin te Cheshunt, waar men zich geheel wijdt aan onderzoekingen op het gebied van tomaten-, komkommers- en
chrysanthen-cultuur. De regeering geeft daar voor elke gulden contributie ook een gulden subsidie. Een aantal wetenschappelijke mannen (op het oogenblik 12) doen daar niets
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anders dan werken voor onderzoek en voorlichting van den
tuinder; de kosten bedroegen in 1930 £ 9000,— of toen
f 108,000,—. Dit is een heel verschil met ons Laboratorium,
dat nog niet eens één wetenschappelijk man bezit, die zich
geheel aan ons werk kan wijden!
Behalve door de exploitatie van een Tuin, waar ook jonge
menschen de praktijk van het vak kunnen leeren, en het
instandhouden van een Laboratorium, dient onze Vereeniging het Consulentschap door het beschikbaar-stellen van
een kantoor in ons gebouw. Daar wordt samen met de administratie van den Proeftuin het kantoorwerk voor den
voorlichtingsdienst bijgehouden; deze werkzaamheden zijn
moeilijk te scheiden, daar zij in elkaar grijpen. In een onzer
lokaliteiten houdt de Directeur-Consulent de heer Ir }. M.
Riemens drie keer per week spreekuur. Het Rijk geeft daarvoor geen afzonderlijke vergoeding; deze is in de subsidie begrepen; van deze subsidie gaat ook nog een ander groot gedeelte weg aan den directen voorlichtingsdienst, doordat wij
den Consulent een toeslag geven op de automobielkosten,
die groot zijn door de uitgebreidheid van ons district en
waarvoor de vergoeding door het Rijk elk jaar weer onvoldoende blijkt te zijn.
Voorlichtingsdienst. Uiteraard worden op 't spreekuur ook
niet-leden-tuinders, woonachtig in het district kosteloos van
advies gediend; het eenige wat onze Consulent daarbij als
Directeur van den Proeftuin kan doen, is te wijzen op het
nut van deze instelling en den moreelen plicht tot steun.
Meer kan ook het bestuur niet doen; er zijn leden, die betreuren, dat anderen profiteeren van de door hen gebrachte
offers. Dit is thans onvermijdelijk: Dat de Rijksconsulent
ambtshalve directeur van onzen Proeftuin is, zien wij als
organisatorisch juist; dat de meeste veilingvereenigingen in
ons district zich afzijdig houden is de grootste fout in de
organisatie. Een collectieve aansluiting van de leden aller
veilingvereenigingen in ons district is de eenige juiste oplossing en biedt de beste kans, dat Rijks-geld en Tuinders-geld
zoo nuttig mogelijk effect oplevert tot voorlichting van den
Tuinder. Voorlichting van den Tuinder is ons eenig doel.
Daarbij dienen de proeven om de adviseurs te oriënteeren en
de geadviseerden een inzicht te geven in allerlei vraagstukken
hun teelt rakende.
Het aantal kwesties vermeerdert jaarlijks met de uitbreiding en intensiveering der glasculturen. Het aantal door den
consulent te geven adviezen groeit daarmede in verhouding,
en wel in die mate, dat het in sommige tijden zeer moeilijk
door een man naar behooren is waar te nemen. In die perio-

den moet onze consulent tallooze malen éénzelfde advies
geven. Daarom meende ons beetuur nuttig werk te doen
door het doen drukken van waarschuwingen, opgesteld door
den Directeur en den tuinders toegezonden als vlugschrift.
Van deze circulaires verschenen dit jaar zeven stuks, te
weten: I op 19 Maart: Rhizoctonia, bijgenaamd rotpoot in de
tomaten; II 22 April: Mozaïek en Streepziekte; III 12 Juni:
Spint; IV 15 Juli Algeheele opruiming wegens opheffing der
teelt; V 8 Aug.: Het Koelen van Tulpen; VI 12 October:
Bemesting in de Glascultuur; VII 1 December: Winterbehandeling bij de druif en perzik. Vele tuinders waardeerden deze vlugschriften zóó, dat zij ze netjes bewaarden, om
later nog eens te kunnen raadplegen; anderen wierpen ze
ongelezen weg en kwamen dan soms een week later met
een vraag, die in het drukwerkje duidelijk beantwoord wasi
De verspreidding geschiedde door bemiddeling der 19 veilingvereeiiigingen, dus onder alle tuinders in ons district.
Elk werd in 5000 â 6000 exemplaren gedrukt en gratis
verspreid; de veilingvereeniging Leiden, niet tot ons consulentschap behoorende, vroeg de vlugschriften aan voor al
hare leden en gaf onze vereeniging daarvoor f 50,— als
vergoeding. En onze eigen veilingen? Bij vele was de medewerking voorbeeldig, bij andere slecht, een enkele vertoonde zelfs onwil om ons te helpen. Medewerking van alle vereenigingen zou de moeilijke taak van den Consulent zeer
verlichten. W a n t het consulentschap is overbelast; de uitbreiding der glasteelt hier in de laatste jaren is algemeen
bekend, de toename van het aantal tuinders (20—25% sinds
1927) kunt U zien uit de ledenstatistiek onzer 19 veilingverenigingen hiervoor opgenomen. T e zamen met bollenbloem- en boomkweekers moet het consulentschap hier ruim
5000 tuinders van advies dienen. W a t wij noodig zouden
hebben, dat is: een wetenschappelijk geschoolde werkkracht,
betaald door den Proeftuin, wiens hoofdtaak moest zijn proef
en laboratoriumwerk en die tevens bij den Voorlichtingsdienst zou kunnen bijspringen, daar waar onze directeur
door tijdsgebrek tekort schiet. Hiervoor zijn de finantiën nog
niet toereikend; opbouw van onze organisatie en versterking
van onze middelen zijn daarvoor dringend noodig. De vlug(
schriften-uitgifte zal in 1932 worden voortgezet, voorzoover
de middelen dit toestaan. Toezending aan eiken tuinder zou
de kosten minstens tot het viervoudige verhoogen. Daarom
verzoeken wij de veilingverenigingen: Wijst Uw leden op
onze vlugschriften en zorgt, dat elkeen zoo'n waarschuwing
ontvangt.
Aan Proeven en Onderzoek kunnen wij op onzen Proef-
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tuin nog maar weinig doen; wie de omstandigheden en het gebrek aan middelen kent, kan des te meer waardeeren, wat
er nog is gebeurd in de laatste jaren. Toen de nieuwe Proeftuin ongeveer 5 jaar geleden ingericht werd, was men overal
vol geestdrift en vol verwachting. Men kende toen de moeilijkheden niet en onderschatte ze daardoor. Dientengevolge
kwam er daarna teleurstelling, die des te grooter was naarmate de verwachtingen te hoog opgedreven waren. Langzamerhand begint men dit in te zien, al is dit inzicht nog niet
algemeen.
Directeur en Leeraren der R. T . W . S. wijden zich aan
dit werk, voor zoo ver ze niet worden inbeslag genomen
door lesuren en andere schoolaangelegenheden, cursussen,
excursies, tuinbezoek en werk voor het consulentschap. —
Het programma in 1931 luidde als volgt: Directeur, algemeene leiding en a Bestrijding van bodemziekten (speciaal aaltjes), b Proeven en toepassing van elecfcriciteit en koolzuur..
Ir B. Bosma, a Waarnemingen van temperatuur en luchtvochtigheid in verband met vruchtzetting en meeldauwgevaar. b Selectie van tomaten, c Verwarmingskwesties, d
Waarnemingen voor het Meteorologisch Instituut te De
Bilt. — Ir. D. Kers: a Bemestingsproeven. b Onderzoek van
grond en gietwater. — D. W . Andrea: Economische aangelegenheden. Verder chef D. Barendregt: a Leiding van het
bedrijf, b . leiding van al het werk, dus ook dat aan de proeven gedaan door personeel, c Praktijkproeven. — Aan de
waarnemingen in verband met vruchtvuur in de komkommers wijdde zich dit jaar op tuin en laboratorium Ir. G. K.
Dijkstra, die dit werk voor ons geheel belangloos deed.
waarvoor wij dezen heer hierbij onzen dank uitspreken. —
Nadere bijzonderheden vindt U in het wetenschappelijk
verslag.
Bij het grondonderzoek werd onze inrichting door medewerking en voorlichting geholpen door het Laboratorium
voor Grondonderzoek te Groningen, hetgeen wij zeer waardeeren. Het microscopisch onderzoek van monsters trektulpen naar den ontwikkelingsgraad van de bloem in verband
met Koelhuis-behandeling nam dit jaar veel tijd in beslag
door de groote uitbreiding, die onze leden dit jaar aan deze
teelt gaven. Onder leiding van den Heer Ir. B. Bosma wijdde
zich hieraan een onzer werkkrachten met een betere schoolopleiding. Voor dit onderzoek werd den leden een kleine
vergoeding in rekening gebracht, die in overeenstemming
is met wat daarvoor door andere Proefstations wordt b e rekend.
Het voorstel uit Poeldijk, gedaan op onze laatste Alge-

meene vergadering, om dit werk voor de leden kosteloos t e
verrichten heeft onze sympathie, maar kan eerst in overweging genomen worden, zoodra alle veilingleden aldaar proeftuinlid zijn. — Verschillende leden steunden ons ook dit jaar
weer door op hun eigen bedrijf waarnemingen te doen of
gelegenheid te geven daartoe. — Een studiereis in Mei via
België en Noord-Frankrijk naar Jersey en Guernsey gaf den
heer Ir. J. M. Riemens een betere kijk op de teelten in die
streken.—
Voor het nemen van proeven met electrische verwarming en verlichting werd einde 1929 op onzen Proeftuin door de Centrales te Delft, Rotterdam en Den Haag
een transformatorhuisje gebouwd, dat onze proeven gratis
van electrischen stroom voorziet. Daarbij stelde de firma
Philips te Eindhoven een aantal gloeilampen en neonbuizen
beschikbaar voor lichtproeven. De goede invloed van belichting met neonbuizen op jonge komkommerplanten trok zeer
de aandacht van onze leden met het gevolg, dat verschillende kweekers in het district een neonlicht-installatie aanschaften voor hunne allervroegste komkommerplantentrekkerij in dezen winter. Doordat de Proeftuin helaas geen komkommerkasje bezit, moesten wij de belichte planten bij een
lid uit laten planten, zoodat wij geen eigen opbrengstcijfers
kunnen geven en niet kunnen nagaan, of belichting financieel voordeel geeft. — Door onzen directeur werd in zake
electriciteitsproeven samenwerking gezocht met andere
proeftuinen in ons land. Het zal in de toekomst ook voor
andere proefnemingen noodzakelijk blijken een methode tot
samenwerking en verdeeling van werk te zoeken, teninde
zoo economisch mogelijk te werken.
Voor bemestingsproeven met chilisalpeter zegde ons het
Chilisalpeter-verkoopbureau te Londen gedurende de jaar
1931, 1932 en 1933 een toelage toe van 3 x f 1500,—; dit
jaar werden aardige gegevens verzameld bijbloemkool, tomaten en peen.
Voor het nemen van Koolzuurgas-proeven in den meesc
uitgebreiden zin zal onze Proeftuin in 1932 een steun ontvangen -van f 2100,—. toegezegd door het Verkoopskantoor
der Gist- en Spiritusfabriek te Delft. De bedoeling is, te vergelijken het winnen van koolzuur uit spiritus, uit houtskool
en uit rookgassen der verwarmingsinstallatie, waarvoor
Prof. Aberson in onze proefkas een inrichting ontworpen
heeft. Wij stellen de hulp en voorlichting van dezen geleerde zeer op prijs en betuigen hem hierbij daarvoor onzen h a r telijken dank. Daarbij is het zeer jammer, dat wij zulke
proeven niet kunnen nemen in een kas met komkommers, het
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gewas, dat voor dergelijke bemesting juist het meest geëigend is. Wij vreezen, dat door dit ontbreken van een komkommerkas op ons terrein deze proeven niet dat succes zullen hebben, wat er anders mee bereikt zou kunnen worden.
Aan onderzoek van ziekten in kropsla en spruitkool kon
ook dit jaar onmogelijk iets gebeuren; hoewel de urgentie
heel goed gevoeld wordt, moeten onze menschen zich beperken tot onze hoofdgewassen: tomaat, komkommer en druif.
Verschillende leveranciers van bestrijdingsmiddelen boden
dit jaar hunne preparaten aan voor onderzoek naar de practische resultaten voor dit doel gaven zij onze inrichting een
vergoeding. Onderzoek naar de samenstelling dier middelen
werd daarbij niet gedaan, aangezien ons Laboratorium daarvoor niet ingericht is.
Zaadselectie. Met onze tomaten-selectie Ailse Craig hadden wij dit jaar weer veel succes, zoodat het gewonnen zaad
reeds in September grootendeels aan de leden verkocht was.
Ook de selectie kropsla Meikoningin werd verbeterd; het
gewonnen zaad is voor de leden beschikbaar.
De keuring onzer zaadtomaten geschiedde wederom door
de vanwege onze Vereeniging ingestelde Commissie voor de
Keuring van zaadtomaten te velde, wier verslag verschenen
is in ,,De Tuinderij" van 28 Augustus 1931. Ook bij andere
zaadkweekers werd de keuring toegepast; van natuurtomaten
"wordt alleen de nateelt gekeurd van reeds vroeger in een kas
goedgekeurde tomaten. De Zaadkeuring blijkt in een behoefte te voorzien; onze leden kunnen medewerken door bij hun
zaadleverancier alleen gekeurd tomatenzaad te vragen.
Gebouwen: W e r d in 1930 met den bouw van een tuinschuur gewacht, dit jaar kon dit werk niet langer worden
uitgesteld, aangezien het gebrek aan ruimte in het gebouw
steeds schadelijker begon te werken op den goeden gang van
zaken. In den afgeloopen zomer werd deze schuur gebouwd
midden in den tuin en voorzien van rails-aansluiting. Meenden wij eerst met een eenvoudige tuinschuur te kunnen volstaan, bij uitwerking der plannen bleek spoedig, dat met het
oog op bergruimte een steenen schuur van twee verdiepingen noodig was. Een proeftuin stelt nu eenmaal geheel andere eischen dan een gewoon tuinbouwbedrijf. Bij den bouw
is zooveel mogelijk met allerlei toekomstplannen rekening gehouden; door een en ander werden de begroote bouwkosten
verre overschreden.
De vrijgekomen schuurruimte in het gebouw kon verbouwd
worden tot een flinke directeurs-spreekkamer, tevens vergaderlokaal voor het bestuur, waarnaast nog ruimte over-
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schoot voor het inrichten van een, zij het primitief wachtkamertje. Tot nog toe moesten de menschen op het spreekuur
hun beurt buiten afwachten. In 1932 zullen wij, indien de
middelen dit veroorloven, de rest der verbouwing voltooien.
De zolder van het gebouw wordt ingericht voor berging van
archief en glaswerk en voor inrichting van een donkere kamer; het vroegere directeurs- en vergaderkamertje moet kantoorruimte worden, zoodat het laboratorium geheel als zoodanig kan worden gebruikt.
Tuinopstand. — Kassen en warenhuizen bleven ook dit
jaar in een goeden staat van onderhoud. Voor uitbreiding
was geen geld beschikbaar; zelfs ontbraken de middelen voor
vernieuwing van warenhuis I, dat zeer bouwvallig wordt.
Dit was ook het geval met de lange muurkas, zoodat deze in
1931 werd afgebroken op een klein stukje na, dat als historische merkwaardigheid zal behouden blijven, zoolang het
niet in den weg staat. — De proefkas bleek weer te klein,
vooral omdat zij ook in het voorjaar als kweekkas dienst
doet. Een grootere kweekkas, tevens proefkas is zeer noodig
voor de proeven, benevens een paar komkommerkasjes; een
stookwarenhuis en een stoom-inrichting zouden tenslotte zoowel aan het proefwerk als aan de teelt zeer ten goede komen.
Personeel: Door de bijdragen van het chilisalpeter-bureau
werden wij in staat gesteld het personeel met een werkkracht
uit te breiden, waarvoor wij een oud-leerling der R. T. W .
school konden krijgen. Het werk, dat vooral voor de proeven hoogere eischen van nauwkeurigheid stelt, werd onder
leiding van den chef tot tevredenheid van de directie uitgevoerd. Het loon der volwassen arbeiders was in 1931 iets
hooger dan in het tuinbouwbedrijf; de achteruitgang van de
tuinopbrengst zal het Bestuur dwingen in 1932 ook op den
Proeftuin een loonsverlaging in te voeren.
Financiën. De subsidiën van Rijk en Provincie bleven onderscheidelijk gehandhaafd op f 3000,— en f 600,—. Het bestuur heeft veel moeite gedaan, om de Provinciale subsidie
welke vroeger ƒ 1000,— 's jaars bedroeg, wederom verhoogd
te krijgen. De aanvrage om verhooging werd geweigerd
voornamelijk, omdat er op de Tuinexploitatie in 1930 geen te
lcort was. Willen we echter iets kunnen bereiken, dan moet
ons werk steunen op een basis van vaste contributies en vaste subsidies en dan tot een hooger bedrag dan nu. Op een
kleine en wisselende tuinopbrengst kunnen wij niet bouwen
met kostbaar proef- en onderzoekingswerk.
Op de Exploitatie Tuin kwam dit jaar een te kort van
f 962,65, dat afgeboekt werd op de Reserve. Ondanks de
grootere hoeveelheid en goede kwaliteit der druiven brachten
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de ongekend lage prijzen onze veilingbedragen terug van ca.
f 11000,— in 1930 op ca. f 8000,— in 1931. De gemaakte begrooting was hierdoor zoo in de war gestuurd, dat niet aan
nieuwbouw en zelfs niet aan noodzakelijke vernieuwing kon
worden gedacht. Zonder den steun van den zaadverkoop
(ruim f 1300,—) aan onze financiën zou het tekort aanzienlijk geweest zijn.
De Exploitatierekening Laboratorium, waarin alles ondergebracht is, wat niet zuiver tot het kweekerij-bedrijf behoort,
sluit met een overschot over 1931 groot ƒ 1286,42, hetgeen
zeggen wil, dat de Directie dus in dit afgeloopen jaar meer
aan proeven, onderzoek of voorlichting had kunnen uitgeven.
Dit bedrag is toegevoegd aan de Reserve, waaruit mogelijke tekorten in 1932 zullen kunnen worden gedekt; deze Reserve bedraagt thans f 2865,26.— De vergoeding voor verrichte diensten aan leden steeg dit jaar tot f 600,— tegen
f 300,— in 1930; waar dit bijna geheel arbeidsloon is, zullen
wij daarvoor met personeel rekening moeten houden, indien
deze werkzamheden in die mate blijven groeien.
Bestuur. In de samenstelling van het bestuur kwam in 1931
geen wijziging; met voldoening kunnen wij wijzen op de herkiezing tot voorzitter van den Heer W . G. Verheul, aan
wien onze vereeniging veel te danken heeft door zijn voortdurende propaganda voor de ontwikkeling van den tuinder
en bestrijding van plantenziekten. De namen der bestuursleden zijn als volgt:
W . G. V E R H E U L
F. J. J. P O O R T
L. J. D U I J V E S T E I N
W . V A N G E E S T Lzn.
M. V A N DER H O U T
A. KLAPWIJK
A. J. HENDRIKS
Q. N B D E R P E L
J. O V E R V O O R D E
H. R E M M E
J. J. ROELS

Naaldwijk, Voorzitter.
Den Haag, Secr.-Penn.
Kwintsheul
's Gravenzande
Naaldwijk
Berkel
Veur
Loosduinen
Rotterdam
Delft.
Honselersdijk.

Behalve talrijke bijeenkomsten van Dagelijksch Bestuur err
Directeur, werden in 1930 gehouden 5 Bestuursvergaderingen. Ten deele geschiedde dit in het kantoortje van het Laboratorium gebouw, ten deele werd vergaderd 'in het kantoor van het Centraal-Bureau van de Veilingen in den Haag,
ons daarvoor welwillend afgestaan, waarvoor aan de leiders
dezer organisatie hierbij onzerzijds een woord van dank gaar-
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ne gebracht wordt. De beraadslagingen kenmerkten zich
steeds door ernstigen wil van bestuursleden en Directeur om
de belangen van ons tuinbouwdistrict te dienen; de samenwerking tusschen bestuur, directeur, bedrijfsleider en personeel was,weer zeer goed.
Wij eindigen dit verslag met een beroep op Uw aller steun;
geduldige en welwillende medewerking is vooral in moeilijke
tijden onmisbaar. Alleen dan kunnen wij ook in deze gunstige
tijden ons werk met vertrouwen en kans op succes voortzetten.

De Secretaris Penn.
F. J. J. P O O R T .
Adres: Marconistraat 77
Den Haag. Tel. 337066.

KASR EKEONTVANGSTEN .
Saldo per 1 Jan
j f
„ Bank per 1 Jan.
,
Subsidies
.
.
.
.
.
.,
Cpntributie's
.
,
Producten Veiling Naaldwijk
,
Snijbloemenveiling
,
Zaad en Plant .
Afgeënte Druivenboomjes .
Hout- en Oogstek (Druiven)
,
Tomatenzaad
.
.
.
.
, ,
Verrichte diensten
.
,
Keuring Zaaizaad te velde .
,
Interest
.
.
.
.
.
.
Onkosten Expl. tuin .
Personeel
,,
,, .
,
Laboratorium
Chilisalpeterbureau
.
,
Vergoeding Proeven .
,
Chrysanthemumpollen
Huur der Chef-woning
,

298,09
3555,40
3600 —
5366,93
7482,73
521,37
143,13
11,25
139,45
1239,70
597,06
186 —
74,08
0,35
233,60
3,68
1500 —
450,—
88,03
260 —

ƒ 25750,85

NING 1931.
UITGAVEN :
Hypotheek o/g .
.
ƒ
Personeel Exploitatie tuin
,
laboratorium
,
Onkosten Bestuur
, ,
Expl. Laboratorium
,
„
,, tuin
, ,
Brandstoffen Expl. tuin
,
laboratorium .
,
Zaad en plant .
,
Meststoffen
.
.
.
.
.
.,
Belasting
.
.
.
.
.
.
Interest
.
.
.
.
.
.,
Raamlijsten en glas .
,
Onkosten Auto .
,
Groenten Directeur .
Keuring Zaaizaad te velde .
Studiereis Directeur .
,
Contributie
.
.
.
.
.
.
Verrichte Diensten
.
.
.
.
,
Drukwerk en Bureaubehoeften
Instrumenten, Glaswerk, Chemicaliën , ,
Verbouwing Laboratorium .
.
, ,
Hout- en Oogstek
.
.
.
. ,
Schuurbouw
.
.
.
.
.,
Saldo te goed Boerenleenbank
,
in kas
.
.
.
.
,

400,—
7470 —
3296,03
218,36
1026,80
1295,79
695,72
300,—
171,01
1421,09
78,36
932,47
183,20
798,75
22,05
39,75
400 —
7,15
3—
629,53
273,53
614,10
182,40
4200,—
992,11
99,65
ƒ 25750,85

EXPLOITATIE LAVERLIES :
Exploitatiekosten :
Loonen
Studiereis Directeur
,
Interest
Onkosten Bestuur
Vergoeding Auto
Drukwerk en bureaubehoeften
Diverse onkosten
Instr., glaswerk en ch ïmicaliën
Brandstoffen
Meststoffen .

ƒ 6068,75
„ 400,—
., 100,—
„ 218,36
„
798,75
„ 629,53
„
526,80
„
573,53
, 300,—
„
342,70
ƒ 9958,42

Afschrijvingen :
Gebouwen
Proefkas
Verwarmingsinstallatie

,

•

ƒ

v

150,—
90,—
30,—
ƒ 270,—
„ 1286^42
f~n5Ï478"4

Exploitatieoverschot

EXPLOITATIE
VERLIES :
Exploitatiekosten:
Loonen
Onkosten
Brandstoffen
Meststoffen .
Zaad en plant
Belasting
Interest
•Groenten Directeur

4460,—
1295,44
695,72
1078,39
27,88
78,36
758,39
22,05
ƒ 8416,23

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

.
.

ƒ
„
„
„
„

.
.

134,10
640 —
450 —
347 —
90 —
593,20

soso,—

ƒ 2334,30
fTÖ75Ö;53

BORATORIUM 1931
WINST :
Vaste Bijdragen :
Subsidies
.
.
Contributies
.

.
.

.
.

.
.

f

3600 —
5359,78
ƒ 8959,78

Wisselende bijdragen :
Verrichte diensten
Chilisalpeterbureau
Vergoeding voor te nemen proeven

f
"

605,06
1500,—
450,—
ƒ 2555,06

ƒ 11514,84
T U I N 1931.
WINST :
Producten ;
Groenten- en Fruitveiling .
Snijbloemenveiling
Tomatenzaad
.
.
.
.
Afgeënte en gewortelde
druivenboomen
Druivenstek
.
.
.
.
Chrysanthemumpollen
Huur:
Woning chef
Exploitatietekort :

ƒ 7482,73
„
521,37
„ 1311,20
„

120,—
4,55
88,03
ƒ

9527,88

ƒ
ƒ

260.—
962,65

ƒ 10750.53

BALANS PER I
Vast goed:
Tuingrond
Gebouwen .
Kassen
Warenhuizen
Verwarmingsinstallaties
Waterleiding en drains

ƒ21000—
14400—
5940,—
3300,—
4210,—
880,ƒ49730,-

Losse goederen :
Inventaris laboratorium
Raamlijsten en glas
Tuinspoor
.
.
.
Materiaal
.
.
.
Matten
.
.
.
Kasgeld
.
.
.
Boerenleenbank .

.
.
.
.

ƒ 500,—
„ 3000,—
„ 390,—
„ 270 —
1—
99,65
., 992,11
ƒ 5252,76

Vorderingen;
Debiteuren .

ƒ 303,75
ƒ55286,51

TOELICHTING BIJ:
A. De Exploitatierekeningen.
De afschrijvingen zijn berekend door van de aanschaffingswaarden een zeker procent (ongeveer) te nemen en wel voor:
Gebouwen: Expl. tuin 2% van f 6950,—
ƒ 134,10
id. lab. 2 % van f 8250,150 —
640,—
Kassen: Expl. tuin 5% van f 12800,—
90,—
id. lab. (proefkas) 5% van f 1800,—
Warenhuisonderbouw : Expl. tuin (hout) S1/3 %
300,—
van f 3615,—
150,—
(ijzer) 5% van f 3000 —
347,—
Verwarming: 7% van f 5310,—; Expl: tuin
id. lab.
Waterleiding: Expl. tuin 5% van f 1760,—
Raamlijsten en glas: Expl. tuin.
Warenhuisramen per raam
f 0,20

30 —
90,—

JANUARI 1932.
Schulden :
Hypotheek o/g .
Crediteuren
.
.
.
Kapitaal :
Oud Aandeelenkapitaal
Kapitaal
.
.
.
Reserve ;
Reserve

.

ƒ 17600 —
.. 211,25

.

ƒ 11210 —
„ 23400 —
ƒ 2865.26

ƒ 55286,51
D. W . A N D R E A .

Ramen d. warme rijen
id. d. koude rijen

f 0,38
f 0,23
Totaal:

Tuinspoor: Expl. tuin 5% van f 660,—
Materiaal id. id. 10% van f482,20

593,20
30,—
50,—

B. De Balans.
De Kassen en de Onderbouw der Warenhuizen komen
hierop voor, niet voor de boekwaarde per 31. 12. '31, maar
voor de geschatte waarde, welke lager was. Met het verschil
ad f 5440,— is het Kapitaal verminderd.
De Inventaris v. h. Laboratorium te boek staande voor
f 300,—, is gebracht op f 500,—; alsnog een laag bedrag.
Crediteuren. Aangezien „Keuring Zaaizaad te Velde" een
saldo opleverde van f 211,25, terwijl de juiste verplichtingen
nog niet bekend waren, is het geheele saldo onder Crediteuren opgenomen.

BEGROOTING LABOONTVANGSTEN :
Aandeel Kas- en Banksaldo
ƒ 500,
Vaste Bijdragen:
Contributie Leden
ƒ 5200—
Subsidie v. h. Rijk
3000,—
v. d. Provincie
•' 600—
ƒ 8800,Diverse Bijdragen ;
Voor leden Verrichte diensten
f 300—
Bijdrage Chilisalpeterbureau
1500—
Gist- en Spiritusfabriek .
2100,—
tt
Door anderen vergoede proeven .
" 100—
ƒ 4000,

ƒ 13300,—
BEGROOTING
ONTVANGSTEN :
Aandeel Kas- en Banksaldo
Producten :
Fruit en groenten .
Bloemen
.
.
.
.
Tomatenzaad enz.

ƒ

591,76

ƒ 7500,—
„ 500 —
„ 1000 —
ƒ 9000,-

ƒ 9591,76

RATORIUM 1932
UITGAVEN :
Salarissen Lab. en Kantoorpersoneel ƒ 5000,Kunstmestproeven
1500,—
Koolzuurproeven .
2100 —
Interest
.
.
.
.
100,—
Onderhoudskosten
.
. .
200 —
400,—
Verbouwing Laboratorium .
1450,—
Laboratorium benoodigdheden
250,—
Studiereizen
ƒ 11000,—
300,—'
200,—

Onkosten Bestuur
Administratie Kosten .
Verslag en ander drukwerk
Vergoeding Automobiel Voorl. Dienst
Pro memorie.
Salaris en onkosten eventueel uit te
geven aan een eigen wetenschappelijk Laboratorium Kracht
ƒ

500,1000.800,-

5000,—
ƒ 13300,—

T U I N 1932.

Salarissen tuinpersoneel
Interest
Aflossing geldleening
Belasting
Brandstoffen
Meststoffen .
Zaad en plant
Onderhoudskosten
Diverse onkosten .
Glas en lijsten
Verwarming
Waterleiding
Onvoorzien .

UITGAVEN :
.
.
ƒ 4000,—
, 800 —
. 400,—
80,—
, 600,—
, 1000,—
, 150 —
. 200 —
, 900,—
, 300,—
, 500,—
, 500,—
, 161,76

Pro memorie :
Voor vernieuwing van het
bouwvallige warenhuis I

ƒ 3000,ƒ 9591,76
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TOELICHTING OP D E BEGROOTING 1932.
Tuin
Opbrengst Product is geschat volgens 1931
Aflossing hypotheek is in 1932 weer f 400,—.
Arbeidsloon is lager begroot in verband met de per 1 Februari in te voeren loonsverlaging.
Laboratorium.
De subsidies zijn begroot op de bedragen van 1931; de
contributies op 2080 leden â f 2,50.
Behalve de begroote f 5000,— salarissen moet van de posten Kunstmest- en Koolzuurproeven ook het grootste gedeelte als arbeidsloon beschouwd worden.
Onder Laboratorium benoodigdheden is begrepen: Instrumenten, glaswerk, chemicaliën, brandstoffen voor proefkas.
mest speciaal voor proeven en andere onkosten.
Deze begrooting is verder zóó te lezen, dat er besteed zal
worden in 1932: a. Aan vereenigingsonkosten f 500,—. b.
Aan den voorlichtingsdienst voor verslag en vlugschriften
f 1000,—, vermeerderd met f 800,— voor de consulent-automobiel; dus totaal f 1800,—. c. Aan proefnemingen en onderzoek totaal f 11000,—.
De Pro memorieposten zijn die uitgaven, welke niet kunnen geschieden, omdat anders geen sluitende begrooting ware te verkrijgen, terwijl zij toch als dringend noodzakelijk
moeten worden beschouwd.
F. J. J. P O O R T
Penningmeester
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Kort overzicht van de interprovinciale tomatenproef door
Ir. BOSMA.
Het aantal tomatenrassen neemt voortdurend toe en daarmee wordt het beantwoorden van de vraag, welk ras het
beste is. elk jaar moeilijker. W e l heeft meestal de kweeker
voorkeur voor een bepaald ras, maar zekerheid, dat zijn keuze ook werkelijk de juiste is, ontbreekt. Het is hem trouwens
door de onkosten, welke ermee verbonden zijn, niet mogelijk
tot een vaststaande uitkomst te geraken.
Alleen door samenwerking, hier in de vorm van den
Proeftuin, is iets te bereiken. In 1927 is hiermee reeds een
eerste poging gedaan, herhaald in 1928 en 1929. Maar dit
onderzoek biedt zooveel moeilijkheden, dat er zeker eenige
jaren mee gemoeid zullen zijn, voordat de moeilijkheden opgelost zijn. En eerst dan zal met rassenvergelijking begonnen
kunnen worden.
Er was n.1. reden om te vermoeden, dat de omstandigheden van licht, temperatuur, vochtigheid en kwaliteit van den
grond, niet overal in het warenhuis ( W . III, zie plattegrond)
waar de proeven gebeurden, dezelfde waren. W . III werd
daarom in 1930 beplant met één ras, selectie Ailse Craig
van den Proeftuin. Het warenhuis werd in 76 perceelen verdeeld, elk van ruim 40 planten. De opbrengsten werden op
40 planten omgerekend. De groote verschillen in uitkomst
blijken uit het verslag van 1930.
Deze gegevens maakten het wenschelijk de proef te herhalen en wel onder leiding van de commissie voor interprovinciale proeven, en niet alleen te Naaldwijk, maar ook te
Alkmaar, Groningen, Utrecht, enz.
In Naaldwijk werd weer W III gebruikt voor de proef.
Eveneens werd het warenhuis met de geselecteerde Ailse
Craig van den Proeftuin beplant, terwijl de 4 buitenste rijen
voor de proef werden uitgeschakeld, omdat de planten daarvan onder opvallend beter conditie staan dan de rest. (meer
licht). Tevens werd een strook langs de centrale goot voor
de óndergrondsche watervoorziening, uitgeschakeld.
De geheele overblijvende ruimte werd in 36 perceelen verdeeld (9 kappen, elk met 4 vakken), waarvan nog 2 voor
deze proef uitgeschakeld werden.
Traden nu weer verschillen in opbrengst op, dan moesten
deze te wijten zijn aan verschillen in de omstandigheden boven reeds genoemd n.1. licht, temperatuur, vochtigheid, b o -
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dem, ziekte vnl. Cladosporium fulvum (,,meeldauw").
Niettegenstaande 4 rijen rondom uitgeschakeld waren,
liepen de opbrengsten per perceel nog uiteen van 144,7 tot
215.5 K.G. Het dient hier vermeld te worden, dat naast het
licht, vooral verschil in zièkteaantasting en verschil in grond
zich hier deden gelden.
En de verschillen waren ook niet in overeenstemming met
de uitkomsten (op dezelfde wijze vereenigd) van 1930.
2 Perceelen b.v. in 1930 met een verschil van 2.8% ten
voordeele van het eene perceel, hadden in 1931 een verschil
ten voordeele van het andere perceel van 18,6%. Op 2 a n dere plaatsen waren de onderlinge verschillen respectievelijk
in 1930 1.-% en in 1931 8.- % ten voordeele van het andere
perceel.
Voor grootere zekerheid of dit warenhuis al of niet voor
dergelijke proeven geschikt is, zal deze proefneming in 1932
nogmaals herhaald worden.
Temperatuur, vochtigheid, grondwaterstand.
De waarnemingen van de voorafgaande jaren hieromtrent
(zie verslagen vorige jaren), werden voortgezet. Met grondwaterstandsmetingen werd begonnen op 3 plaatsen binnen
K. II en op 3 overeenkomstige plaatsen tusschen K II en
K. III.
Op deze wijze wordt een vrij volledig verloop van het
„klimaat" binnen de kas verkregen.
Hetzelfde (behalve de grondwaterstandsmetingen) geschiedde van April tot begin Januari in K I (verlate kas Gros
Colman).
Ook in W III werd evenals in 1930, een overzicht gemaakt van temperatuur en vochtigheid en wel op 5 plaatsen,
n.1. het midden en de 4 hoeken. De waarnemingen duurden
van 1 April—1 Aug., daarna alleen in het midden.
In W II geschiedden de waarnemingen van 1 April— 1
Aug. en alleen in het midden.
Deze waarnemingen hebben echter alleen waarde, zoodra
er verband gelegd kan worden tusschen de groeiverschijnselen, welke de plant vertoont en de waargenomen omstandigheden.
Zoo kan men de vraag stellen, onder welke omstandigheden meeldauw zal optreden, wanneer slechte vruchtzetting
of gescheurde tomaten, wat de oorzaak is van late of vroege
rijping of het verkleuren van het blad bij druiven (o.a. sterk
bij Gros Colman), of wel waardoor „bolblad" bij komkommers veroorzaakt wordt.
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En op al deze vragen zal een geregelde waarneming der
omstandigheden, tezamen met waarneming van het gedrag
der planten, ons hopelijk na langer of korter tijd, aanwijzing
geven.
Enkele van deze punten (,,meeldauw", slechte vruchtzetting bij tomaten, ,,rot" bij druiven en het scheuren van tomaten en druiven) zijn thans in onderzoek en hebben reeds
meer of minder positieve uitkomsten gegeven.
Publicatie van de voorloopige uitkomsten is niet gewenscht, omdat ze voor den kweeker in dit stadium nog van
geen waarde zijn.
W e zullen echter wel prijs stellen op de gegevens van
kweekerszijde, omdat in de praktijk een schat van ervaring
verzameld is, die juist voor dit onderzoek van belang kan
zijn.
Elke aanwijzing over de datum van het optreden van een
ziekte of andere afwijking of opgave van de omstandigheden waaronder een verschijnsel voorkomt, is voor dit doel
welkom. —
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Verslag van Ir. D. KERS Hzn.
A . Onderzoek naar het zoutgehalte van het boezemwater.
Ook dit jaar is wederom een onderzoek ingesteld naar de
deugdelijkheid van het boezemwater als gietwater.
Met tusschenpoozen van 2 â 3 weken werden watermonsters in dit ambtsgebied genomen en onderzocht.
Onderstaande tabel geeft aan van welke plaatsen de monsters afkomstig zijn en hoeveel grammen keukenzout een
liter water bevatte.
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Door wetenschappelijk opgezette proeven is nog niet uitgemaakt hoeveel zout het gietwater kan bevatten zonder een
nadeeligen invloed uit te oefenen op den groei der verschillende tuinbouwgewassen.
Indertijd werd ingesteld „De Commissie tot onderzoek
naar de verzouting van de boezemwateren in Delfland" om
te onderzoeken hoeveel keukenzout in het boezemwater toelaatbaar is. Deze Commissie zegt in haar rapport: dat het
water als gietwater schadelijk moet worden geacht, indien
het per liter meer dan 1,4 gram keukenzout bevat.
Aan de hand van deze conclusie blijkt dus het boezemwater op bovengenoemde plaatsen geschikt te zijn als gietwater.
Ook monsters uit den Prins Alexander polder worden onderzocht. In genoemden polder komen gaswellen voor die
zouthoudend water mee opvoeren, zoodat het daardoor niet
uitgesloten is, dat plaatselijk het zoutgehalte van het polderwater te hoog wordt.
Een oriënteerend onderzoek naar de plaatsen, die voor
monstername in aanmerking komen is verricht.
Onderstaande tabel geeft aan hoeveel grammen keukenzout één liter water ter plaatse bevat.

Plaats van monstername

aantal grammen
keukenzout per
liter water

1. Ringvaart-gemaal Mr. P. D. Kley

gemi ddeld

0,330,33
0,33

0,33

2. Ringvaart-gemaal J. A. B.

0,40
0,42

0,41

3. Kavelsloot B 15-16

0,14
0,14

0,14

4. Dwarssloot F 18

0,32
0,32

0,32

5. Hoofdwegtocht C 16-17

0,38
0,40

0,39

6. 3e Leisloot F 6

0,97
0,98

0,975
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Op de plaatsen 2, 5 en 6 werd het meeste zout gevonden,
daarom zullen monsters van deze plaatsen afkomstig onderzocht worden. Het resultaat van deze onderzoekingen zal
aan belanghebbenden worden medegedeeld door een verslag in ,,de Tuinderij" te plaatsen.
Veiligheidshalve volgt hier de tabel waarin de resultaten
van dit onderzoek zijn vermeld.
Prins Alexander-polder
Ringvaart gemaal J. A. B.
3e Heensloot F 6
Hoofdwegtocht C 16-17

7 Nov.
0/22
1,13
0,40

12 Dec.
0,33
0,51
0,23

B . Onderzoek van grondmonsters,
In het afgeloopen jaar werden door de leden 120 grondmonsters ter onderzoek aangeboden.
Men wenschte een onderzoek van den grond in verband
met de bemesting of om te weten of de grond nog voldoende kalk bevatte.
C. Staalonderzoek.
Het onderzoek van staal uit komkommerkassen waarmee
het vorig jaar werd begonnen, is dit jaar op uitgebreider
schaal voortgezet.
Hierdoor werd waardevol cijfermateriaal verkregen.
Herkomst materiaal.
De staal monsters zijn afkomstig van 4 bedrijven, die ik
I, II, III en IV zal noemen.
BEDRIJF I.
Monster S 1 staal uit kas 4; deze is pas bijgemest.
S 2 staal uit kas 2.
S 3 staal uit 1e kas links
S 4 staal uit 3e kas links
S 5 staal uit 5e kas links
S 6 staal buiten liggende a.d. hoop, gereed ca~.
in de kas gebracht te worden.
S 7 zandlaag uit staalhoop
S 8 Veenlaag uit staalhoop
S 9 onderste zandlaag uit staalhoop
S 10 grond waarop de staalhoop staat
S 11 kasgrond uit 2e kas links.
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Monster

BEDRIJF IL
LLI
1 staal uit kas 3
L2 staal uit kas 1
L3 kasgrond uit kas 1
L4 veenmonster boven uit de staalhoop
L5 mestlaag uit de staalhoop
L6 zandlaag uit de staalhoop
L7 veenlaag uit de staalhoop op 1 M. hoogte
boven den grond,
L8 onderste veenlaag.

BEDRIJF III.
staal uit kas 8
staal uit kas 6
staal uit kas 10
staal uit kas 4
staal uit kas 2
Alle monsters zijn uit het inwendige van het bed genomen.
Monster

VI
V2
V3
V4
V5

BEDRIJF IV.
BBI
1 staal uit kas 1
B2 staal uit kas 7
B3 staal uit kas 3
B4 staal uit kas 5
Alle monsters zijn uit het inwendige van het bed genomen.
Bepaling vochtgehalte.
V a n deze monsters werd eerst bepaald het watergehalte,
dat ze beatten zooals de monsters genomen waren, (dus in
vochtige toestand).
En daarna werd berekend hoeveel water de staal bevatte
per 100 gram droge stof ( = gedroogde staal).
Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht.
Monster

Monster

si
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Aa ntal grammen
watisr aanwezig per
100 gram vochtige
staal

51,5
43,7
43,3
45,7
44,5
43,5
21,9
58,4

Aantal grammen
water aanwezig per
100 gram droge stof

106,2
77,5
76,3
84,1
80,2
77,0
28,0
140,4
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S9
SIO
Sil

32,4
28,6
36,2

47,9
40,0
56,7

LI
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

53,4
54,8
48,8
79,3
71,6
36,5
81,8
79,0

114,6
121,2
95,3
383,2
252,1
57,4
449,4
376,2

VI
V2
V3
V4
V5

41,3
50,6
48,1
55,5
43,5

70,3
102,4
92,7
124,7
77,0

Bl
B2
B3
B4

34,8
34,7
43,3
44,5

53,3
53,1
76,3
80,2

Bereiding der extracten.
Van de staalmonsters werden extracten bereid voor het
verdere chemische onderzoek.
Deze werden verkregen door 100 gram droge staal gedurende eenige uren te schudden in een flesch met 500 c.M. 3
zuiver water. Het schudden gebeurde met een daarvoor geconstrueerd apparaat.
Na het schudden werd de massa gefiltreerd en het extract
was verkregen.
Van alle monsters was echter geen 100 gram droge stof
voorhanden. In een dergelijk geval werd een extract bereid
uit hetgeen nog aanwezig was.
Dit was voor:
Monster S 8 75 gram droge staal geschud in 500 c.M. 3
zuiver water en daarna gefilteerd
L 4 35 gram
L 5 40 gram
,,
L 7 30 gram
„
L 8 40 gram
V 2 95 gram
V 4 85 gram
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Onderzoek der extracten.
De extracten werden onderzocht op het gehalte aan keukenzout, verder ook op de grootte van de droogrest (== hetgeen er overblijft indien 100 c.M.3 extract worden ingedampt en daarna gedroogd) en tenslotte op de grootte van
de gloeirest (= hetgeen overblijft indien de droogrest gegloeid wordt.)
De verkregen cijfers werden omgewerkt op 100 gram
droge staal, en het resultaat is in onderstaande tabel opgegeven.
In 100 gram drooge staal is aanwezig: (in milligrammen^
Monster

keukenzout

droogrest

gloeirest

SI
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
SU
LI
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

84,8
70,2
40,8

725
480
425
290
332
655
385

390
280
257
137
202
465
250
633
507
222
100
730
772
662

5,8
20,5
155,0
79,0
378,3
201,8
38,0

8,8

1056

802
385
185

38,0
55,6
78,9
66,9
168,3
41,0
1023,8
519,2

1017
1135
1240
1528
2275

390

185

3358
1768

2533
1087

VI
V2
V3
V4
V5

41,0
55,4
46,8
723
46,8

505
826
752
814
387

490
701
560
735
375

BI
B2
B3
B4

32,2
84,8
70,2
90,7

862
995

472
550
765
705

1197
1095

1000
1444
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W a t is de samenstelling van het staalvocht?
Aan de hand van het verkregen cijfermateriaal werd b e rekend hoeveel grammen keukenzout, droogrest en gloeirest in 1 Liter staalvocht van de onderzochte monsters voorkwamen.
Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht.
In 1 Liter staalvocht zijn aanwezig: (in grammen)
Monster

keukenzout

droogrest

gloeirest

SI
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
Sil

0,799
0,906
0,535
0,690
0,255
2,013
2,820
2,124
4,213
0,950
0,155

6,826
6,193
5,570
3,448
4,146
8,506
13,750
7,525
16,753
9,625
3,262

3,672
3,484
3,380
1,635
2,525
6,040
8.928
4,511
10,593
5,562
1,763

LI
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

0,332
0,458
0,828
0,174
0,663
0,713
2,278
1,380

8,877
9,365
13,011
3,988
9,024
6,794
7,473
4,701

6,377
6,374
6,952
2,609
5,727
3,223
5,637
2,890

VI
V2
V3
V4
V5

0,582
0,541
0,505
0,579
0,608

7,183
8,069
8,117
6,532
5,033

6,970
6,870
6,041
5,896
4,870

BI
B2
B3
B4

0,604
1,597
0,920
1,130

16,182
18,378
15,681
13,653

8,865
10,358
10,0-26
8,790

Beschouwt men de cijfers der laatste tabel dan zal men
bemerken dat deze cijfers nogal uiteenloopen. Het is heel
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goed mogelijk dat de verschillen in groei der planten (ook
branderigheid) een gevolg zijn van de verschillende chemische samenstelling van het staalvocht.
D. T O M A A T L
B E M E S T I N G S P R O E F O P T O M A T E N I.
Vorig jaar is in denzelfden geest een bemestingsproef op
tomaten genomen en de proef van dit jaar is een voortzetting van die van verleden jaar.
.De bedoeling van de proef is, om te trachten te weten te
komen hoe de plant reageert op een tekort of een te veel
aan plantenvoedende stoffen.
Opzet der proef.
In O potten van de grootste maat werd een mengsel gebracht van turfmolm en Mlaaszand. Deze bestanddeelen
werden zeer zorgvuldig met elkaar vermeng. In dit mengsel
is geen plantenvoedsel aanwezig, zoodat we er zeker van
zijn, dat de plant niet meer voedsel kan bemachtigen dan
haar door bemesting gegeven wordt.
W e hadden weer 135 potten en deze werden verdeeld in
9 groepen van 15. De potten die tot dezelfde groep behoorden, kregen dezelfde bemesting, welke ge opgeteekend vindt
in onderstaande tabel.
Hoeveelheid gegeven mest in grammen per pot:
Groep No. der potten zwavelz. amm. superfosf. patentkali
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

1— 15
15— 30
3 1 — 45
46— 60
6 1 — 75
76— 90
91—105
106—120
121—135

14
14
14
16
16
16
18
18
18

10
10
10
10
10
10
10
10
10

14
16
18
14
16
18
14
16
18

De planten
Uit een partij tomatenplant in pot werden de planten gekozen, waarmee de proef gedaan zou worden.
Bij het uitkiezen der planten werd nauwkeurig gelet op
de kwaliteit der planten en wanneer de plant maar eenige
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afwijking vertoonde, werd de plant als minderwaardig beschouwd en uitgeschakeld.
iBij het uitkiezen werd gelet op: algemeene bouw, stevigheid, naaldbladeren, kroestkoppen, mozaiek e.d., zoodat de
uitgezochte planten volkomen gelijkwaardig waren.
Alvorens de planten in de proefpotten over te brengen
werd de turfmolm eenige dagen van te voren goed nat gemaakt, om deze turfmolm in de gelegenheid te stellen water
te absorbeeren. Het planten ging dan gemakkelijker. Na het
planten werd de pot van mest voorzien.
'De planten verdampen water en de potgrond wordt mede door de poreusheid der potten, waardoor veel water
verdampt, tamelijk vlug droog, zoodat de planten meestal
dagelijks gegoten moesten worden. W a n n e e r echter het
weer niet zonnig was, werd om den anderen dag gegoten,
omdat bij donker weer de planten minder water verdampen
en de potten minder sterk uitdrogen.
De planten werden 13 April in de proefpotten geplant en
nadat de planten goed waren aangeslagen, begon er een
flinke groei op te treden. De koppen der tomatenplanten
waren een weinig gekromd en dit is wel een bewijs.dat de
groei er flink inzit. D e kleur al donkerder en donkerder en
tenslotte waren de planten heelemaal blauw van kleur.
In den tijd, dat de kleur der bladeren langzamerhaid blauw
geworden was, waren de planten ijl opgegroeid, met lange
dunne leden, langgerekte bladeren, met kleine blaadjes, zoodat een tomatenblad een klein assimileerend oppervlak had.
Nadat de planten de blauwe kleur en de ijle langgerekte
vorm hadden aangenomen, zijn er geen veranderingen meer
opgetreden. De planten bleven op hetzelfde peil van ontwikkeling staan; ze maakten een zeer armzaligen indruk.
De groei was er uit! En deze planten moesten wel gemakkelijk ten offer vallen aan verschillende ziekten. De meeldauw en botrytis zijn op 't tooneel verschenen en hebben hun
best gedaan om de planten te gromde te richten.
Thans gaan we eerst iets zeggen van die blauwe kleur der
planten. W a a r d o o r kan die blauwe kleur veroorzaakt worden? Wij hebben gedacht, dat de concentratie aan plantenvoedende stoffen in den potgrond te hoog is geweest en dat
daardoor de planten zoo'n abnormale kleur vertoond hebben.
Een pot ontving van 38 tot 46 gram meststof en dit is
werkelijk veel.
Het komt in de praktijk ook wel eens voor, dat te zwaar
bemest wordt. En dan groeien de planten ook ijl op en hebben een afwijkende kleur.
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Vandaar dan ook dat deze conclusie een zeer voor de
hand ligende is, temeer nog daar het vorige jaar deze blauwe kleur bij de tomatenproef niet is opgetreden. De planten
waren toen niet zoo zwaar bemest.
Nadat de planten al veel door de meeldauw geleden hadden heb ik nog de symptomen van kaligebrek kunnen konstateeren. Doch in erge mate waren de verschijnselen niet
te zien en dan alleen nog maar aan de onderste bladeren.
(Zie hierover verslag 1930). De partijen vertoonden dit
verschijnsel in even sterke mate; de IX partij, die dus de
meeste mest ontvangen had stond er het beste voor, doch de
planten waren zeer moeilijk te beoordeelen door de meeldauwaantasting.
Verder heb ik nog gedeeltelijk gele bladeren opgemerkt,
maar ik durf niet te zeggen of dit door N gebrek veroorzaakt
is, of doordat de meeldauw het blad gedeeltelijk tot afsterven heeft gebracht. Juist omdat deze gele bladeren het meest
.optraden bij de V e groep, die dus niet de minste N bemesting ontvangen had, is een conclusie gevaarlijk.
Opbrengst aan vruchten.
De planten werden getopt na de 4e tros. De vruchten der
verschillende groepen werden bij rijpheid gesorteerd in A,
B. C, CC, kriel en bonken. De vruchten werden nauwkeurig bekeken, om eventueele afwijkingen in verband te kunnen brengen met de bemesting.
Bijzonderheden werden echter niet geconstateerd in verband met de bemesting.
Volledigheidshalve volgt nu de tabel waarin de opbrengst
der groepen vermeld wordt.
Opbrengst aantal vruchten.
Partij

A

B

C

CC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

68

3

66
73
60
58
71
68
89
78

3
1
1
1
3
1
2
4

122
104
106
108
87
86
87
91
106

44
34
22
23
31
22
17
19
31

Kriel Bont

45
57
27
24
38
18
46
28
40

Totaal

282
264
229
216
215
200
219
229
259
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Bovendien nog afgeplukt om het gewas te zuiveren een
aantal vruchten lijdende aan botrytis of neusrot volgens
onderstaande tabel.
Partij

Botrytis

Neusrot

Totaal

1
2
3
4
5
6
7
8

4
6
8
8
3
4
7
3

4
—
—
6
—
2
10
—

8
8
8
14
3
6
17
3

Aan de onrijpe vruchten werden vlekjes geconstateerd.
•Deze vlekjes zijn lichtere ronde plekjes met een zwart puntje
in 't midden. Het lijkt er veel op alsof een insect met zijn
snuit in de vrucht gestoken heeft en er sappen uitgezogen
heeft. Het zwarte puntje zou dan het litteeken zijn, dat veroorzaakt werd door de prik met de zuigsnuit.
Deze vlekjes waren te vinden op de vruchten van alle
trossen en in alle partijen.
De genoemde vlekjes kan ik niet in verband brengen met
de bemesting. Zooals ik zei kwamen in alle partijen vruchten met vlekjes voor en ook de vruchten der tomaten die
in het warenhuis geplant waren waarin de proefpotten stonden, vertoonden de genoemde vlekjes.
En door veel tuinders werden op den Proeftuin tomatenvruchten met dergelijke vlekjes gebracht om te vragen wat
voor verschijnsel dat was.
W a n n e e r de vruchten rijp zijn, ziet men soms van de vlekjes zoo goed als niets meer.
Ook is nog verband gezocht tusschen de bemesting en de
bloei der trossen. Opgeteekend werd in tabellen wanneer de
tros begon te bloeien en wanneer de bloei was afgeloopen
van de tros. De vierde tros is wel begonnen met bloeien,
doch het eind v. d. bloei kon niet worden genoteerd, daar
de bloempjes afstierven.
Een conclusie kon uit de gegevens niet getrokken worden.
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E. T O M A A T IL
B E M E S T I N G S P R O E F O P T O M A T E N II.
Aangezien de eerste proef weinig resultaat heeft opgeleverd, werd besloten om de proef over te doen.
O m te voorkomen dat de zoutconcentratie te hoog zou
kunnen worden, werd besloten om de mest niet in éénmaal
toe te dienen, doch dit toedienen over een groot deel van
de groeiperiode regelmatig te verdeelen, en dan telkens maar
een klein beetje mest te geven.
Den 27en Juli werd de proef opnieuw begonnen onder
dezelfde omstandigheden als de voorgaande proef, zoodat
een verdere beschrijving gevoegelijk achterwege kan blijven.
Aanvankelijk bleven de planten in ontwikkeling gelijk,
doch in de eerste helft van Aug. kwamen er toch al verschillen voor den dag in dien zin dat de gelijkmatigheid van alle
groepen niet zoo bijster schitterend was.
Er kwamen groote naast kleinere planten voor in dezelfde partij. Dit moet natuurlijk het gevolg zijn van één of
meerdere oorzaken bijv.:
1. in de partijen kwamen mozaiek-zieke planten voor;
2. de hoeveelheid kunstmest die de verschillende potten
van één partij toegediend werd is natuurlijk niet precies
altijd even groot geweest.
3. de kunstmest kan in het zakje ontmengd zijn, zoodat het
niet is uitgesloten dat de eene plant toevallig wat veel
stikstof en de andere plant wat minder stikstof gekregen heeft.
Er is moeite gedaan om de planten vrij te houden van
meeldauw, door bespuitingen uit te voeren met Calif, pap,
doch niettegenstaande deze voorzorgsmaatregelen is de
ziekte toch opgetreden.
Door de meeldauwaantasting werd de algeheele toestand
van de planten er natuurlijk niet beter op. Half Aug. waren
reeds verscheidene blaadjes voor ongeveer de helft bedekt
met zwamweefsel. De planten van alle partijen zijn niet stevig opgegroeid, doch vertoonden alle lange en dunne leden.
De bouw vertoonde groote overeenkomst met die der planten van de eerste proef.
Misschien komt het, doordat de N bemesting wat zwaar
geweest is in verhouding tot de gegeven hoeveelheid kali.
Daardoor zou natuurlijk een onevenredige groei kunnen
ontstaan.
De meeldauw breidde zich voornamelijk uit in de onderste bladeren der planten. Deze bladeren stierven dan ook
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geheel of gedeeltelijk af. De hooger staande bladeren bleven tamelijk gezond. De onderste 2 â 3 bladeren zijn dan
ook maar afgeplukt, omdat ze toch geen waarde meer hadden voor de plant. Behalve meeldauw zijn ook nog andere
tomatenziekten waargenomen.
W a t de kleur van de bladeren betreft, deze was geheel
anders dan die van de planten van de voorgaande proef. Nu
was geen blauwe kleur te ontdekken, doch de kleur was
normaal groen. Deze waarneming pleit dus wel voor de meening, dat een te hooge zoutconcentratie de planten een abnormale kleur geeft.
Alle partijen vertoonen hetzelfde beeld, n.1.:
ijle bouw v. d. planten, aantasting door verschillende tomatenziekten, onregelmatigheid (zie hiervoor de verschillende vermoedelijke oorzaken).
En dit beeld blijven ze geven gedurende de verdere groeiperiode.
Den 6en Oct. werd echter Cyanogas in het warenhuis gebruikt, en hoewel de tomatenplanten door kranten beschermd werden, werden ze zoo zwaar beschadigd, dat beoordeeling niet meer mogelijk was. D e blaadjes waren verbrand en vertoonden bij gedeeltelijke verbranding witte
vlekjes, die een verschillende grootte hadden.
De korte vorstperiode die we in 't laatst van Oct. gehad
hebben deed de planten heelemaal afsterven. De proef was
hiermede afgeloopen en de planten werden opgruimd. Eigenaardigheden in verband met uiterlijk van de plant en de bemesting heb ik niet kunnen constateeren. De planten werden getopt na de tweede tros.
Het was aanvankelijk wel de bedoeling om 4 trossen te
behouden (evenals bij de eerste proef) doch naderhand
bleek dat het daarvoor te laat in den tijd werd. Daarom
werd volstaan met 2 trossen.
De vruchten zijn niet rijp geworden, dus werden ze groen
geoogst en gesorteerd. Afwijkingen aan deze vruchten werden niet waargenomen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal
vruchten, dat geoogst is.
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Opbrengst-tabel van het aantal vruchten.
Gezonde vruchten.
Partij

Ä

B

C

GC Kriel

r W

Totaal

1
31
6
28
34
23
—
122
22
4
—
—
2
26
45
97
20
3
47
—
3
39
41
150
20
4
22
.—
4
21
30
97
4
—
22
21
5
45
30
122
30
6
43
—
6
28
40
147
24
2
25
—
7
23
30
104
25
—
35
,27
.—
18
8
105
16
1
26
—
28
15
9
86
Vruc:hten aangetast door Botrytis en Phytophthora.
1
5
—
6
4
12
—
27
4
—
7
—
3
6
2
20
2
—
4
1
—
3
3
10
—
6
6
7
—
2
21
4
—
—
3
7
2
—
12
5
1
4
—
—
—
5
6
10
—
—
5
3
4
3
7
15
2
—
3
3
7
—
15
8
—
—
3
11
—
5
19
9
Vruchten aangetast door neusrot.
—
4
2
—
—
3
9
1
2
—
2
7
3
—
14
2
1
1
3
—
1
1
—
4
—
—
2
2
5
6
—
—
—
—
13
14
1
7
3
3
8
—
—
2
9
2
5
9
Totaal opbrengst tabel.
Partij
A
B
C
C C Kriel Bont
Totaal
6
35
—
39
38
158
1
40
28
4
31
59
9
—
131
2
23
3
43
44
—
161
48
3
22
27
37
—
119*)
4
29
4
37
47
—
22
4
26
136
5
7
47
—
157
35
28
40
6
35
—
133
2
41
26
29
7
27
—
33
25
—
38
123
8
35
—
114
1
34
26
18
9
r
) 2 planten minder.
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Waarnemingen betreffende de bloei der trossen zijn op
dezelfde wijze gedaan als bij de eerste proef.
Het waarnemen is natuurlijk zoo lang mogelijk voortgezet,
doch is gestaakt bij de 2e tros, omdat de laatste bloempjes
van veel trossen zijn verongelukt.
De gegevens zijn verwerkt in tabellen, doch wettigen geen
conclusie.
F.

BEMESTINGSPROEF M E T D R U I V E N .

Deze proef is een voortzetting van de proef van verleden
jaar. De proefboomjes werden vorige herfst tot op ± 1 M.
lengte afgesnoeid. Gedurende de wintermaanden werden de
potten een eindje in den kasgrond ingegraven om te sterke
uitdroging van den potgrond te voorkomen, want dan zouden de wortels misschien afsterven.
Tegen den tijd dat er werking in de boompjes kwam werden de potten naar het warenhuis overgebracht en de bemesting toegediend.
De bemesting was dezelfde als die van verleden jaar.
Onderstaande tabel geeft een overzicht.
Hoeveelheid toegediende mest in grammen per pot:
Nrs der potten pat
1 tot en met 5
6 „
, 10
11 „
, 15
16 „
, '20
21 „
, 25
26 „
, 30
31 „
, 35
36 „
, 40
41 „
, 45
46 „
, 50
51 „
, 55
56 „
, 60
61 „
, 65
66 ,.
, 70
71 „
, 75
76 „
, 80
81 „
, 85
86 .,
, 90
91 „
, 95

kali sup.fosf. zw.z.amn
1
1
1
3
3
3
5
5
5
1
1
1
3
3
3
5
5
5
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
5

1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
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Nrsder pottenpat kali sup.fosf. zw.z.amrr
96
101
106
111
116
121
126
131

„
„
„
„
„
„
„
„

„100
„105
„110
„115
„120
„125
„130
„135

1
1
3
3
3
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

3
5
1
3
5
1
3
5

D e potten werden van water voorzien zooals beschreven
is bij de tomatenproef.
Reeds spoedig nadat de potten in het warenhuis waren
overgebracht begonnen de knoppen uit te loopen. Dit uitloopen geschiedde zeer regelmatig, behalve de nummers 10,
15, 62, 92. 109, 121.
Deze waren in ontluiking achtergebleven. Dit komt omdat
het hout van deze planten minder goed was afgerijpt, minder sterk was en dit liet zich nu gevoelen. Deze nummers
hebben de geheele groeiperiode door een achterstand in ontwikkeling behouden ten opzichte van de andere planten.
'Overigens is het uitloopen der verschillende planten zeer
regelmatig verloopen en vertoonden de verschillende groepen geen verschil in ontwikkeling.
De potten waren geplaatst tegen de zijwanden van een
•warenhuis. Tegen deze wanden was een aantal draden gespannen waaraan de diverse scheuten werden aangebonden.
De drie bovenste scheuten werden naar boven opgeleid
en aangebonden. Aan deze scheuten werd een tros gelaten.
De lager staande scheuten werden behouden en zijwaarts
aangebonden. Ze moesten de plant helpen sterk maken, omdat ze met hun groene bladeren plantenvoedsel bereidden.
Genoteerd is hoeveel scheuten enz. aan de afzonderlijke
planten gegroeid waren.
Aanvankelijk zijn geen verschillen in bladkeur bij de afzonderlijke groepen waar te nemen, doch dat wordt half
Juni anders. Dan beginnen zich verschillen in bladkeur af
te teekenen. V a n sommige groepen wordt het blad lichter
van kleur; er komt een geelachtige tint in. Bij doorvallend
licht komt dit aardig uit. De partijtjes die de minste stikstofbemesting hebben ontvangen vertoonen dit verschijnsel.
Blijkbaar doet zich hier dus een stikstoftekort gevoelen. De
groepen, die de meeste stikstof ontvangen hebben, zijn normaal groen van kleur en vallen niet op.
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Begin Juli beginnen ook de scheuten van kleur te veranderen. In de groene kleur komen fletse, gelige streepen te
ioopen aan het ondereind v. d. scheut. Dit begin van rijpworden van het hout vinden wij in alle groepen en in even
sterke mate optreden.
Half Juli zien we een roode kleur optreden. Dit optreden
is aan geen regelmaat gebonden, want we treffen de roode
kleur door de heele proef aan bijv. in de nummers 1 tot en
met 5, 21 tot en met 25, 61 tot en met 65, 66 tot en met 70,
81 tot en met 85, 96 tot en met 100, 121 tot en met 125.
De bladsteelen en nerven zijn rood gekleurd. Bij het verdrogen van zoon blad lijken de steelen op luciferhouttjes.
Inmiddels gaat het hout langzamerhand door met afrijpen,
hetgeen zeer regelmatig gebeurt, zonder waarneembare verschillen in de partijen te laten zien.
Thans vertoonen ook de bessen der trossen een gelige
tint, terwijl ook de korrels niet flink doorgroeien. Een tekort aan plantenvoedende stoffen zal hier weJ niet onschuldig aan zijn.
Tegen het eind van Juli zijn er rijpe bessen te vinden.
Men verwacht natuurlijk aan de planten die de minste mest
ontvangen hebben de meeste rijpe korrels, en aan de planten,
de de meeste mest ontvangen hebben verwacht men de
minst rijpe korrels. Het rijpworden der korrels is toch een
afrijpinq, en de planten, die de minste mest ontvangen hebben zullen eerder afrijpen dan de planten, die de meeste
mest ontvangen hebben, want deze willen blijven doorgroeien.
Maar de rijpe korrels zijn zeer onregelmatig verdeeld over
de proef; regelmaat is er niet in te ontdekken.
Veel rijpe korrels hebben bijv. de nummers 12, 20, 21,40,
41. 71. 72. 83, 86, 87, 88, 98, 99, 101,
115, 117, 134.
Wij hebben boven gezegd, dat de roode kleur der nerven
en bladeren ook onregelmatig verdeeld waren over de proef.
Toch is tusschen rijpe korrels en roode bladeren geen parallel te trekken.
Zoo zijn bijv. de nummers 61 tot en met 65 en 66 tot en
met 70 wel rood van blad, doch rijpe korrels zijn niet aanwezig.
Inmiddels blijft het hout doorgaan met zeer regelmatig
af te rijpen.
Midden Aug. is de kleur van de partijtjes die de meeste
N ontvangen hebben nog de meest groene. Deze partijtjes
staan er dus het beste voor. Z e hebben tenminste de minste
roode bladeren.

44
Toch mag ik niet zeggen, dat veel N-mest moet samengaan met weinig roode bladeren.
Zoo zijn bijv. de nummers 86, 87, 88 flink bezet met roode
bladeren, terwijl elk nummer toch 5 gram zwavelz. ammoniak
ontvangen heeft. En hetzelfde kan gezegd worden van de
nummers 71, 72. 73, 74 en 75.
Het rijpworden der trossen gaat ook zeer onregelmatig.
Normaal was natuurlijk geweest indien alle planten van één
partij die hetzelfde bemest waren ook precies hetzelfde vertoonden, wat het rijpworden der trossen betrof.
Doch dit liet veel te wenschen over.
In dezelfde partij kwamen planten voor die haast uitsluitend onrijpe bessen droegen aan de trossen, naast planten, waar reeds veel rijp was. Zoo bijv. van partij 41 tot
en met 45 waren de nummers 42 en 45 slecht en 41. 43, 44
goed van kleur.
Van partij 111 tot en met 115 waren de nummers 112
en 113 slecht en 111, 114 en 115 goed van kleur.
Toch waren deze groote verschillen bij den oogst genivelleerd.
Uit het voorafgaande blijkt reeds voldoende, dat van eenige regelmaat in het optreden van kleur verschijnselen niet
gesproken kan worden. De gelige en roode kleur zijn willekeurig over de proef verspreid.
En deze onregelmatigheid blijft er in gedurende de volgende maanden.
De bladeren, die aanvankelijk slechts een roode bladsteel
hadden, zijn langzamerhand geheel of gedeeltelijk heelemaal
rood geworden over de bladschijf. Daarna gaan ze verdorren en afsterven en blijven verdroogd aan de scheuten zitten of vallen af.
De bladeren, die gelig van tint zijn, worden langzamerhand al bleeker en bleeker en gaan tenslotte ook afsterven.
De planten maken zich klaar voor den winter en regelmaat in de partijtjes is niet na te speuren. In elk partijtje
treffen we een staalkaart van kleuren aan.
Thans zullen wij de kleur in verband brengen met de bemesting en dan kunnen wij de vraag stellen: Is de roode
kleur veroorzaakt door gebrek aan fosforzuur meststof.
Daarop moet het antwoord zijn: Neen.
W a n t de nummers 6, 7, 8, 9 en 10 zijn rood (hebben elk
1 gram super ontvangen; de nummers 86, 87 en 88 zijn ook
rood (hebben elk 3 gram super ontvangen); en de nummers
124, 125 en 126 zijn ook rood (hebben elk 5 gram super
ontvangen).
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Ook kan het rood geen kaligebrek zijn.
W a n t : 6, 7, 8. 9 en 10 rood (1 gram patentkali)
en 71, 72, 73, 74 en 75 rood (3 gram patentkali)
en 86, 87 en 88 rood (5 gram patent kali).
En stikstof gebrek is het ook niet:
want 124, 125 zijn rood (1 gr. zwavelz. ammoniak)
6 tot en met 10 zijn rood (3 gr. ,,
,,
)
71 tot en met 75 zijn rood (5 gr. ,,
„
)
Wij kunnen dus zeggen, dat de proef ons geen inzicht gegeven heeft omtrent het uiterlijk van de plant in verband
met de hoeveelheid toegediende meststoffen.
Ook is nog verband gezocht tusschen de bemesting en de
grootte der trossen.
Uit de verzamelde gegevens valt geen conclusie te trekken.
In dezelfde tabel is opgeteekend, hoe het stond met de
zetting der verschillende trossen.
Behoudens enkele uitzondering is de vruchtzetting van
alle trossen goed geweest. Onze proef heeft dus niet laten
zien. dat de bemesting hierop invloed uitoefent.
Het begin en eind van de bloei der trossen is genoteerd,
om daaruit eventueel een en ander te kunnen afleiden omtrent den invloed van de bemesting op den bloei.
Een conclusie valt uit deze gegevens niet te trekken.
Tenslotte is nagegaan hoe het gesteld is met de opbrengst
aan vruchten: ook is opgeteekend het gemiddeld aantal
pitten per korrel van de verschillend bemeste partijen.
Hiertoe werden van elke groep 100 korrels genomen en
deze werden uitgeperst. Het aantal goed ontwikkelde pitten
werd geteld. D'it getal gedeeld door 100 geeft het aantal pitten per korrel.
Bij bewerking van het cijfermateriaal krijgt men er geen
idee van of een bepaalde meststof wel of niet gunstig werkt
op de pitvorming. W a n t onderstaand tabelletje toont dat
wel.
Met 1 gr. super vinden wij gemiddeld per korrel 1,50 pitten
3 gr. super
1,60
5 gr. super
1,60
Met 1 ar. patentkali
1,55
3 gr.
„
1,50
5 gr.
„
1,63
Met 1 gr. zwavelz. amm.
1,48
3 gr.
.,
1,52
5 gr.
„
1,58
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BESTRIJDING V A N „ V R U C H T V U U R " IN
KOMKOMMERS.
onder leiding van Ir. G. K. D ijk s t r a.
De bestrijding van het „Vruchtvuur" (Cladosporium cucumerinum) werd gezocht in twee richtingen, n.1, Ie in een
verhooging der grondtemperatuur, en 2e in grond-ontsmetting met chemische middelen.
1. Temperatuuronderzoek.
Daar het optreden van „Vruchtvuur" door koud weer
wordt begunstigd, werd nagegaan in hoeverre een meerdere
hoeveelheid paardemest hieraan tegemoet kon komen.
Half April werd N.—L. een dubbele rij aangelegd van in
totaal 72 ramen, die door 15 c.M.. diep gaande houten tusschenschotten in zessen werden verdeeld. De 6 afdeelingen
kregen twee aan twee verschillende hoeveelheden paardemest.
Bij A en Al werd de voor 18 c.M. diep en 36 c.M. breed.
Bij B en BI werd de voor 27 c.M;, diep en 54 c.M. breed.
Bij C en Cl werd de voor 36 c.M. diep en 72 c.M. breed.
Hierbij lagen A, B, C, A l , BI en Cl in eikaars verlengde.
In de eerste helft van Mei werden komkommerplanten van
de soort ,,Spot Resisting" gepoot.
Vanaf 7 Mei werd tweemaal per dag, 's morgens 8 en
's namiddags 2 uur (zonnetijd) in de 6 afdeelingen de temperatuur van den grond op 14 c.M. diepte bepaald. A, B
en C werden aan de Westhelft. A l , Bi en Cl aan de Oosthelft van den bak opgenomen. Ook werd op één plaats in de
rij de luchttemperatuur met de minimum-index genoteerd.
Op 20 Mei werd de geheele rij besmet met een sporenemulsie van Cladosporium cucumerinum.
Op 1-en 8 Juni werd de besmetting herhaald. Spoedig was
het resultaat op de meeste planten duidelijk te zien.
Van de temperatuur-waarnemingen, die tot 1 Augustus
werden voortgezet, geven wij hier slechts de gemiddelde
cijfers.
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Gemiddelde grondtemperatuur (in ° C ) ,
van 17 Mei t m. 31 Juli
ü A ' ! B1

C'

18.72

18.79 118.73 19.25

18.99

21.28

21.44

21.71

21.37 21.36

22.20

gemid.over24u. 19.75

20.08

20.25

20.05 [20.31

20.60

A

B

voorm. 8 uur

18.23

nam. 2 uur

|

C

Gemiddelde luchttemperatuur (in 0 C ) ,
van 29 Mei t.m. 31 Juli
l
Gemidd.van Gemidd. van
Dagevoorm. 8
voorm. Nachtelijk nam.
dagelijksch
lijksch
en nam. 2
8 uur minimum 2 uur
en
nachtelijk
minim.
uur
min.
21.3

15.4

27.2

20.4

24.3

17.9

De verschillen in grond-temperatuur ten gunste van een
toenemende hoeveelheid paardemest blijken slechts klein te
zijn. Dat zij het verloop der infectie belangrijk zouden beinvloeden, kan niet worden aangenomen.
Alle planten werden dan ook min of meer ziek, terwijl bij
de verschillende afdeelingen geen regelmaat te ontdekken
viel. W a a r het eenmaal in zat, breidde het zich van plant
tot plant uit.
Hieruit volgt, dat de grootere hoeveelheden paardemest
nóch de primaire (hier: opzettelijke besmetting), nóch de
secundaire infectie konden verhinderen. (Hoogstwaarschijnlijk zullen zij de primaire infectie vanuit den grond, panlatteil en raamlijsten ook niet kunnen verhinderen, doch dit
zal het volgend jaar moeten worden uitgemaakt).
D a t de secundaire infectie een groote rol speelt, kwam
ook bij het oogsten der vruchten tot uiting. Het aantal gezonde komkommers was n.1. zeer gering. (Zie navolgende
tabel).
Toch werden de grootste aantallen gezonde komkommers
gevonden in de afdeelingen met de meeste paardemest.
W a a r a a n wij dit moeten toeschrijven, is moeilijk te zeggen.
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Waarschijnlijk niet aan de temperatuur, doch eerder aan de
groei-Versnellende werking (misschien door de meerdere
koolzuur-afgifte, doch deze is niet bepaald) der grootere
hoeveelheden paardemest. Dat deze zich voordeed, blijkt
wel uit onderstaande tabel, die de aantallen geoogste komkommers uit de verschillende afdeelingen geeft.
Geoogste
komkommers

A

A'

B

B1

_ :-o

— 1 -a
co c
(6 1 0

— i "0

_ ' ~o
o
n0
(8

«3 1 c

Datum

(0 l o

"ï
O ! N
a)
~
M

*; : N
0 : i)
*•
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o

~

tu

M

O

~

ai

bo

. 1 - 3! 4 -3 1 3!5 ;1
9 _
18 - 18 4 22 —
12 - 28i 2
16! 25 - 29 1 22 25 - 3012 27! -

17/6/'31
19/6/31
24/6/'31
l/7/'3l
8/7/'31
15/7/'31
22/7/'31

-\
3
9
14
23
24
30

Totaal

103 2 87 -

—
—
_
2

05 1 C
cS i O
"S
N

C1

c

[

114 10 100 -

—

• "O

to

co

O
•"

(U
00

ce

—
13
CO ! C

co 1 o

O
•"

Sj
b«

1 - 1' 2 - 6 !8 !1
9! 24| 4 33 31! - 24 17
37!2
36 2
19 1 28; 122 8

137 19

Wij zien hieruit, dat de aantallen in totaal geoogste komkommers uit A ( A l ) , B (Bi) en C ( C l ) een opklimmende
reeks vormen, terwijl de oogst bij toenemende hoeveelheden
paardemest iets vervroegd wordt.
Conclusie. Daar in de praktijk is gebleken, dat de temperatuur een zeer belangrijke factor is voor den groei van de
zwam, zal de schade, door „Vruchtvuur" veroorzaakt, tot
een minimum worden gereduceerd, wanneer men in de bakken een rationeele bodemverwarming toepast. Dit kan o.i.
het beste door een kunstmatig-verwarmingssysteem geschieden, (want dân heeft men de temperatuur grootendeels in
de hand) en niet door een extra hoeveelheid paardemest,
voor zoover dit uit bovenvermelde proef is gebleken.
2. Grondontsmetting,
Tegelijk met de „temperatuurrij" werden twee dubbele
rijen, elk eveneens van 72 ramen in totaal aangelegd, waar-
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in ook met 15 c.M, diep gaande houten schotten 9 afdeelingen werden gemaakt. De bedoeling hiervan was, om in 2
parallellen de werking van 3 desinfectie-middelen na te gaan
en de ,,temperatuurrij" als controle te behouden. De beplanting én de besmetting geschiedden ongeveer gelijkertijd als
die van laatstgenoemde rij.
Alvorens na afloop der teelt den grond te kunnen ontsmetten, werd een voorloöpig onderzoek ingesteld naar het
desinfecteerend vermogen der toe te passen middelen. Het
belangrijkste punt hierbij was het vaststellen, resp. benaderen der meest gewenschte concentratie. Dit zoowel met het
oog op het dooden van de zwam in den grond, als met betrekking tot de mogelijkheid van beschadiging der planten,
terwijl ook de prijs der middelen in aanmerking genomen
werd. Pas wanneer eenige zekerheid zou bestaan over het
laagst toelaatbare percentage, lag het in de bedoeling den
grond in de bakken met verschillende vloeistofhoeveelheden van de gekozen sterkte te behandelen.
Daarom werden ter oriënteering proeven met planten in
potten gedaan.
Zoo werden 10 Juli, 12 bakjes grond met behulp van een
handpulverisator geïnfecteerd met „Vruchtvuursporen" en
daarna ontsmet met 1 Liter van verschillende percentages
Formaline, Surrol en Uspulun. Op 21 Juli werd de grond
uit de kistjes in potten (uit elk kistje 3 potten), met ongeveer 14 dagen oude komkommerplanten gepoot en de potten
in een druivenkas geplaatst.
De komkommerplanten werden 10 Aug. uit den potgrond
gehaald, terwijl het aantal aangetaste planten geteld werd.
Gewoonlijk zat de aangetaste plek beneden de zaadlobben,
even boven den grond. Het resultaat was als volgt:

Middel
/o

Aantal
aangetaste
planten

Formaline

Uspulun

Surrol

0,0 04 0,8 1,2 0,0!0,5 1,0 1,5 0,0 1,5 3,0 4,5

1 0

0

0

0

o

o 0*) 0*)

ïadigd zijn.
*) Planten, die door het middel opvallend besc •
In verband met de beschadiging, welke een deel der planten uit de Uspuhmreeks, tengevolge van een gedeeltelijk af-
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sterven der wortels, vertoonde, mag er hier terloops op gewezen worden, dat — afgezien van het gebruikte percentage — de tijd, die verloopt tusschen het tijdstip van grondontsmetting en poten in vele gevallen van groote beteekenis
is. In het algemeen kan men het beste onmiddellijk na het
beëindigen der cultuur den grond gaan ontsmetten. Dan is
de kans op beschadiging van het eerst volgende gewas het
geringst, terwijl de zwamsporen nog niet door den regen
diep in den grond gespoeld, zoodat men met een meer oppervlakkige desinfectie kan volstaan.
Op 9 October werd nogmaals grond in kistjes gedaan (3
potten per kistje), I e om te zien of met lagere percentages
Uspulun ook een gunstig resultaat kon worden bereikt, 2e
om de proef met Surrol nog met enkele percentages te
herhalen.
W a t Formaline betreft, hadden wij voldoende aanwijzing,
dat 1% handelsformaline (d.i. 0,4% formaldehyde) een gunstig resultaat geeft.
Op 20 October werden de betrekkelijk weinig gegroeide
plantjes in potjes geplaatst. (iDe op 9 October gelegde pitten
waren nl. slecht opgekomen, daar wij jammer genoeg slechts
over oud zaad beschikten, terwijl de temperatuur bovendien
te laag was voor een goeden groei).
Op 29 October was het resultaat der grondontsmetting
het volgende:

Middel

Surrol

Uspulun

Percentage

0,0

1.0

1,5 0,0 0,25 0,50 0,75 1,0

Aantal aangetaste
plantjes

3

1

3

2

0

0

0

Hieruit zien wij, dat 1,5% Sureol waarschijnlijk niet voldoende is om de schimmel in den grond te dooden. De mogelijkheid bestaat echter, dat de Surrol nog niet voldoende
in den grond is omgezet.
W a t de aantasting betreft, vertoonden de zieke plantjes
een streep of gleuf op de stengel onder de zaadlobben en
knikten spoedig om. Op deze plekken kon Clad cucumerinum
onder het microscoop worden aangetoond.

0
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Naar aanleiding van beide voorloopige proeven, werd besloten de proeven in 't groot te nemen met:
Formaline; 1% handelsformaline ( = 0 , 4 % formaldehyde)
Surrol: 1,5 en 3%.
Uspulun: 0,5%.
Aldus geschiedde de laatste dagen van October, waarbij
de volgende hoeveelheden gekozen worden:
Formaline: 5, 10 en 15 L. per raam.
Surrol: 4, 7 en 10 L. per raam.
Uspulun: 4, 7 en 10 L. per raam
Daar de prijs der middelen een belangrijke factor is, meenen wij goed te doen, deze bij benadering te vermelden.
Formaline: 50 et, per K G . , Surrol? 60 â 70 ct. per K. G.
en Uspulun: f 9,25 per K.G.
Van een der rijen werd de grond vóór het ontsmetten met
een vork gelijk gemaakt.
D e afdeelingen met formaline werden ongeveer een half
uur met natte zakken bedekt en daarna omgespit. Dit werd
gedaan om de formalinedamp zooveel mogelijk in den grond
te houden (formaline is n.1. zeer vluchtig). De andere afdeelingen werden niet omgespit.
Van de andere rij werd de grond vóór het ontsmetten niet
gelijk gemaakt, doch in den toestand gelaten, zooals hij er
na het verwijderen der paardemest uitzag. De formaline-afdeelingen werden echter direct na het ontsmetten omgespit.
Dit leek ons om practische redenen beter dan het bedekken
met zakken. De andere afdeelingen werden na de behandeling niet omgespit.
Conclusie: Grondontsmetting moet als een goed middel worden beschouwd om de primaire infectie van het Vruchtvuur
(Clad cucumerinum) uit den grond der komkommerbakken
te voorkomen.
Daar het resultaat der ontsmettingsproef pas het volgend
seizoen kan blijken, kan over de aan de wenden hoeveelheden nog niets gezegd worden. W a t de percentages betreft,
hebben wij uit het voorloopig onderzoek de aanwijzingen
gekregen, dat voor Formaline 1 % handelsformaline (==
0.4% formaldehyde) reeds gunstige resultaten zal geven,
terwijl voor Uspulun 0,5% waarschijnlijk voldoende is. Omtrent Surrol kunnen wij weinig met zekerheid zeggen. Van
Formaline verwachten wij als gronddesinfectiemiddel tegen
het Vruchtvuur en tegen zwammen in het algemeen, het
meest, ook om economische redenen. Bovendien vertoont het
geen schadelijke nawerking, wanneer voldoende tijd voor
het ontwijken der dampen vóór het poten van het eerstvolgend gewas wordt gelaten.
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HETVERLATENVANDRUIVEN.
(Soort:„Gros-Colman")
In het voorjaar van 1929 werd begonnen met het verlaten
van een druivenkas en ook dit jaar werd dit weer voortgezet.
Het verlaten van druiven is gedeeltelijk een kwestie van
geduld; immers in één jaar tijd kan men den oogsttijd geen
twee maanden verlaten. Men moet wel degelijk onderscheid
maken tusschen: op 't hout laten hangen en verlaten. Naar
ik meen, is het eerste in het Westland meerdere malen toegepast en dit jaar dn verband met de slechte prijzen heel sterk,
doch bevallen is het nooit, want de boomen lijden er erg van
en men komt nooit verder dan enkele weken.
Het verlaten is precies het omgekeerde van vervroegen.
Opzettelijk dus de geheele cultuur naar een later tijdstip verschuiven: dus later uitloopen, later krenten, later kleuren en
later oogsten. Zoo min men in één jaar enkele maanden kan
vervroegen, zoo min kan men ineens eenige maanden verlaten. Volgens een vast systeem komt men elk jaar wat later
en de boomen mogen niet lijden en nog volkomen groen staan
als men oogst.
Zoodra de zon — althans voor een koude kas —, cenkja
kracht begon te krijgen, werd het glas van binnen met krijtwit en van buiten met kalk dik bespoten; de grond binnen
en buiten de kas met een laag turfmolm van ± 5 cM. bedekt.
Dit.geschiedde half Maart. De luchtramen en deuren stonden
dag en nacht open, zoodat bij zonnig weer de temperatuur
in de kas bijna gelijk was aan de buiten-temperatuur; immers
de dik wit gemaakte kas was volledig beschermd. Men begrijpt dus hieruit, dat de warmte, welke den grond in wilde,
tegen gehouden werd door de turfmolm en de zon had ook
Het verlaten of tegengaan, om een boom te doen uitloopen,
geen gelegenheid de temperatuur in de kas te doen stijgen,
is dus niet anders dan de boom langer in rust te houden.
Zoodra de knoppen begonnen uit te loopen werd krijt, kalk
en turfmolm verwijderd en werd de kas normaal behandeld.
Zou men onder deze omstandigheden het krijtwit en de kalk
niet van het glas verwijderen, dan zou dit een nadeelig gevolg voor den boom hebben.
De verlatingsproef werd gedaan in kas I en in vergelijking
gebracht met een daarnaast staande kas, kas II die ook beplant is met Gros-Colman. Beide kassen zijn even oud en
staan dus onder dezelfde omstandigheden.
Kas II was dus de controle.
Hier volgen de resultaten en werkzaamheden van kas I
en II:
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Kas I
24-—25 Jan. gesnoeid,
half Febr. Bespoten met
10% Californische pap.
half Maart. Het glas wit gemaakt.
17—21 April. De boomen
lekken.
12 Miei. Enkele scheuten van
10 c.M. lengte.
14 Juni. Begin van bloei.
16 Juli. Klaar met krenten.
Half Aug. Begonnen met '
stoken.
4 Sept. Begin van kleur,
half Dec.—18 Jan. Geoogst,
v.j. 17 Nov. — 1 D e c .
853 K.G. voor f 360,42
d.i. ruim 42 cent per K.G.
gemiddeld.
v.j. 523,5 K.G. voor
f549.13 gemiddeld f 1,05
per K.G.

Kas II
Half Dec. gesnoeid.
Half Jan. Bespoten met 8%
vruchtboomcarbolineum. Bespoten met 10% californische pap.
20—26 Mrt. De boomen lekken.
10 April. Enkele scheuten van
10 c.M. lengte.
18 Mei. Begin van bloei.
8 Juni. Klaar met krenten.
24 Juli. Begin van Kleur.
5—31 Oct. Geoogst.
9 5 0 ^ K.G. voor ƒ 255,76
d.i. bijna 27 ct. per K.G.
v.j. f 293,14 van 583 K.G.
gemiddeld f 0,59.

Uit bovenstaand overzicht kan men zien, dat 18 Januari
de laatste druiven zijn geoogst. Ieder tuinder weet, dat er
18 Jan. geen handel in druiven meer is aan de veiling. Een
erkend handelaar in Colman-druiven deelde ons later mede
graag voor de laatste 0,75 per pond te hebben betaald; op de
veiling brachten ze 0,37 per pond op. Willen we een juist
oordeel vellen, dan moet er in zoon artikel eerst een gevestigde handel bestaan. De prijs van de druiven liet dit jaar
veel te wenschen over, vooral van de Colman. Andere jaren
stond deze soort altijd ƒ 0,35 â ƒ 0,40 per K.G. hooger dan
de Black Alicante. Dit jaar, wegens den slechten handel op
Engeland was een noteering van 0,05 per K.G. hooger al
mooi. Het lijkt me noodzakelijk als Proeftuin Z.H. Glasdistrict het verlaten van druiven tot het einde uit moet zoeken,
in gedoelde kas of kassen, de afstand van draad tot glas te
vergrooten. Immers de geringste afwijking van weer, en dit
gebeurt vaak in Januari, heeft het gevoelige Colman-blad er
direct van te lijden.
Ook met het oog op de zomer en vooral bij scherp warm
weer is deze afstand voor een Colman te kort. De grootste
warmte maar ook de grootste koude is altijd direct bij het
glas, dus waar het blad zich bevindt. En daar een Colman

54
van regelmaat houdt, lijkt me deze verandering noodzakelijk.
Ook in België is een afstand van 50 cM. algemeen. Er is in
deze kas doorgestookt tot en met 1 Februari; dit had een
dubbel doel. Ten eerste de boomen waren nog volop in leven
en met het oog op de koude nachten werd nog wat doorgestookt om het in rust gaan regelmatig te doen plaats hebben.
Ten tweede. Hoe langer men — vermoedelijk — een boom
in leven houdt, des te later loopt hij in 't voorjaar weer uit.
Of dit juist is zal nog nagegaan moeten worden.
Vanaf half Augustus is min of meer regelmatig gestookt.
Ook in den bloeitijd is nog even verwarmd, de kosten hiervan zijn ± f 85,— â ƒ 90,—.
Dit jaar zal ook begonnen worden om kas 2 en 3 te gaan
verlaten. Hierin wordt dan een verwarming aangelegd, welke
wordt aangesloten aan bestaande ketels. Deze ketels doen dan
in 't voorjaar dienst voor kas 4 en 5 en warenhuis I en in 't
najaar voor kas 2 en 3. Dit zal het economisch gebruik van
ketel, kelder en schoorsteen dus aanzienlijk verhoogen. Ook
zal dit jaar worden nagegaan, welke resultaten te bereiken
zijn om verlate druiven in 't koelhuis te brengen.
D. B A R E N D R E G T .
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ELECTRISCHE VERWARMING IN D E N T U I N B O U W
door Ir. J. M. RIEMENS.
Ofschoon de tuinbouw beschikt over stoom en heetwater als warmtebronnen naast de oudste de paardenmest, is
in de laatste jaren steeds meer de vraag naar voren gekomen, of ook de electrische energie niet in bepaalde gevallen kan worden benut.
Ik zeg „in bepaalde gevallen", want de groote toepassing
van de bovengenoemde vormen zal wel nimmer worden
bereikt, om de eenvoudige reden, dat het rendement om
van kolen electriciteit op te wekken en deze energie weer
om te zetten in warmte, nooit veel hooger kan zijn dan
ongeveer 3 0 % . Electrische verwarming zal dus altijd duur
zijn. In de landen met de „witte kolen" wordt de kwestie
anders. En zoo behoeft het ons niet te verwonderen, dat
in de Noorsche landen vele broeiramen electrisch verwarmd worden.
In ons land is de electrificatie zeer intensief en waar vele centrale's een surplus hebben aan nachtstroom wettigt
het de vraag, of dit overschot, dat niet veel meer dan de
opwekkosten behoeft op te brengen, niet dienstbaar kan
worden gemaakt aan den tuinbouw.
Hieruit volgt dus direct, dat deze energie alleen 's nachts
den tuinbouw ten dienste staat en dan alleen „zoolang de
voorraad strekt".
In de eerste plaats dient dus ook voor onze cultuur-omstandigheden te worden uitgemaakt of een dergelijke toepassing uit een cultuur-technisch oogpunt mogelijk is en zoo
ja, of de uitvoering rendabel is te maken.
Is met behulp van electrische verwarming een prima
product te kweeken?
De proeven in 1930 op den Proeftuin te Naaldwijk genomen, hadden uitsluitend ten doel een antwoord op deze
vraag te leveren. Zij worden evenals de belichtingsproeven in samenwerking met Ir. v. d. Stadt van het Centraal
Bureau v. d. Vereen, v. Electr. Bedrijven in Nederland
ontworpen en geleid, terwijl de Electr. Bedrijven in den
Haag, Delft en Rotterdam de electrificatie bekostigden.
De Ned. Kabelfabriek te Delft leverde gratis de verwarmingskabeltjes.
In concurrentie met continu-verwarming in kassen zal
om bovengenoemde redenen de electriciteit wel niet komen.
Een andere vraag is echter, of de paardenmest, de warm-
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tebron in onze broeibakken, geschikt kan worden vervangen en in de tweede plaats, of een electrische nachtvorstwering in z.g. koude kassen en warenhuizen rendabel is.
De paardenmest wordt door de toenemende autotractie
steeds schaarscher en daardoor duurder en slechter. De
klachten daarover zijn vooral in een intensief tuinbouwcentrum algemeen en de cultuuruitkomsten vaak ongunstig.
De paardenmest wordt met een grondlaag van 25 â 30
c M bedekt.
Op deze diepte nu kunnen kabeltjes worden gelegd, die
de taak der paardenmest overnemen.
In Zweden is men gewoon eerst een isoleerende laag,
bestaande uit slakken, houtskool, koolasch, turfstrooisel
e.d. aan te brengen, om het warmteverlies naar dieper
grondlagen te voorkomen. Qp deze isolatie volgt dan een
zandlaagje van een paar cM., waarin de kabeltjes komen.
Op het eerste gezicht heeft die isoleerende laag wel iets
aantrekkelijks, maar uit cultuurtechnisch oogpunt zijn er
groote bezwaren aan verbonden. Men verbreekt n.1. geheel, het verband tusschen boven en ondergrond, waardoor
een geregelde water opvoering door capillaire werking
naar de plantenwortels wordt verhinderd. De planten zijn
dus op den bovengrond — 30 c.M. dik — aangewezen,
wat een sterke uitdroging, een ineenslempen door voortdurend gieten, optreden van spintbeschadiging e.d. tengevolge heeft.
Nu is mijn vrees voor warmteverlies zeer gering, indien
n.1. de grondwaterstand niet abnormaal hoog is.
Door geleiding zal zeker de warmtebeweging zich naar
onder voortzetten, doch is dat verlies? D e wortels zullen
volgen, als ook op grootere diepte gunstige temperaturen
ontstaan en zoodoende zal water en voedselvoorziening
over een veel grooter gebied plaats vinden, wat geheel op
de creditzijde moet geboekt worden.
Bij onze proeven zijn dus geen isoleerende lagen aangebracht. (Zij hebben bovendien het bezwaar, dat ze later
zeer lastig verwijderd kunnen worden). D e ondergrond is
zelfs tot 80 c.M. diepte losgemaakt, om verzekerd te zijn
van een goede wateruitwisseling.
Een tweele vraag is: Hoe diep moeten de kabeltjes liggen?
In navolging van de paardemest is 30 cM. gekozen, misschien kan men ook wel met 25 cM. volstaan. Dit zou minder verbruik eischen, doch het gevaar voor een te dunne
grondlaag neemt snel toe. Veilig is het dus voorloopig de
diepte wat grooter te nemen en daarna de meest economische plaats te bepalen.
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Een derde vraag luidt: Moeten de kabeltjes in kokers,
worden gelegd?
Ook hiertoe is men geneigd. De loodmantel biedt slechts
weinig beveiliging, vooral tegen scherpe voorwerpen als:
spaden en mestvorken. Kon men nu met 1 of 2 verwarmingskabels per bed volstaan, dan zou zeer zeker de b e r ging in kokers geschieden.
De capaciteit der individueele kabels is echter zeer beperkt, zoodat men om voldoende caloriën te kunnen verwerken, meerdere exemplaren naast elkaar noodig heeft.
Het geheele bed zou bijna met draineerkokers worden
volgelegd, wat practisch weer zou neerkomen op een isoleerende laag met overeenkomstige bezwaren.
Toch zal m.i. gestreefd dienen te worden naar kabels
met hoogere temperatuur, waardoor het aantal per bed zou
dalen tot 1, 2 of 3. Deze zouden de bedrijfszekerheid in
hooge mate doen toenemen. W a t toch is het geval?
Als midden in de cultuur een kabeltje zijn diensten staakt
door welke oorzaak ook, is de gansche teelt voor dat deel
vernietigd, immers men kan geen herstelling aanbrengen.
Had men nu met 1 of 2 kabeltjes te doen, opgeborgen in
kokers, dan kon men onder de planten door de oude er uit
trekken en door een nieuwe vervangen, zonder eenig
nadeel voor het gewas.
Misschien kan een eenvoudig gegalvaniseerde ijzerdraad,
van porseleinen ringen voorzien, als kabel fungeeren. D e
temp, zou dan aanzienlijk kunnen zijn, want de koker zou
optreden als verwarmingselement, zoodat de plantenworteis
geen gevaar loopen te verbranden.
Ten vierde zal nu moeten blijken, of de grond op deze
wijze niet sterk uitdroogt, zooals sommigen vermoeden.
Getracht zal worden het gieten overal op dezelfde wijze
te doen, in aantal en kwantum per keer en dan nagaan of
er verschillen optreden.
In de vijfde plaats zal moeten blijken, of met uitsluitend
nachtverwarming kan worden volstaan, n.1. in de uren van
overschot, van 's avonds 10 tot 's morgens 7 uur.
Alleen in een vorstperiode, als de planten gevaar zouden
loopen beschadigd te worden, mag van deze uren worden
afgeweken.
Onderstaand schema geeft den opzet der proef aan:
Links bevindt zich het transformatorhuisje en daaronder
de kas met 10 afdeelingen voor de lichtproeven.
Voor de verwarming ziet men 16 vakken, verdeeld in
4 groepen elk van 4 parallellen.
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De vakken I a, b, c, en d. bezitten uitsluitend electrische
•grondverwarming.
II a, b, c en d, hebben naast electrische grondverwarming ook luchtverwarming.
III a, b, c, en d, ontvangen de normale hoeveelheid paar, denmest: 1 kruiwagen per éénruiter plus electrische grondverwarming;
I V a, b, c, en d, dienen als controle, zij hebben uitsluitend paardenmest, hetzelfde kwantum III.
Het in 4-voud herhalen op verschillende deelen van her
veld is noodig om ongelijkheden in verschil van grond,
windrichting e.d. op te heffen en de conclusie's betrouwbaarder te maken.
Elk vak bestaat uit een enkelen bak gedekt door 13 éénruiters, zoodat ze ieder een grondvlak bedekken van 1,5 x
13 x 0,8 vierk. M. is: 1.5 x 10.4 vierk. M . is: 16.6 vierk. M.
Ze worden alle met groene komkommers bepoot, zoodat
elk vak 13 planten zal bevatten
De kabels bestaan uit een kern van weerstandsdraad
(nickelin of manganindraad) geisoleerd met een omspinning van asbestkoord, waarom 1 of 2 laagjes in olie gedrenkt papier; om dit alles is een loodmantel aangebracht
Terwijl voor luchtverwarming deze blanke loodkabels
worden aangewend, zijn de kabels, die in den grond worden
gelegd nog beschermd door een laag asphalt-compound en
2 laagjes papier, zoodat bodemzuren het lood minder snel
aantasten.
In de lucht kan deze meerdere beschutting niet worden
aangebracht, omdat de kabeltjes er hooger in temperatuur
worden (in den grond wordt de warmte sneller afgevoerd)
en bij deze hooge temperatuur zou de asphalt-compound
gaan vervluchtigen en het gewas met haar dampen beschadigen.
Mien kan aannemen, dat in ons klimaat, om 20°C. te behouden boven de omgeving 150 a 180 W . per vierk. Meter
moet worden geinstalleerd. W i l men ook de lucht op deze
hoogte houden, dan zal daarvoor nog 60 a 100 W . noodig
zijn. Deze getallen staan nog niet geheel vast. Veilig doei
men dus door deze getallen ruim te nemen en zich daarbij
te bedienen van thermostaten, waardoor men elk onnnoodig
verbruik voorkomt, terwijl men iedere gewenschte temperatuur automatisch kan behouden.
De kabel geeft een vermogen van ca. 30 W . per strekkende Mieter af, wanneer een lengte van 70 M. wordt ingeschakeld op een spanning van 220 Volt, dus ook wanneer een
lengte van 121 M. op een spanning van 380V. wordt aange-
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sloten. In de bakken I en II is dit laatste geschied, daar ligt
een I H M . grondkabel met een vermogen van 3,42 K.W.
in 10 lengtestrooken.
Bij bak II is bovendien 66 M. luchtverwarmingkabel gemonteerd met een vermogen van 1,98 K.W.
Terwijl bak I bediend wordt door één thermostaat, heeft
bak II, zoowel een bodem, als een luchtthermostaat, zoodat
lucht en grondtemperatuur tot op zekere hoogte willekeurig
te kiezen zijn.
Bak III heeft de normale hoeveelheid paardenmest, zoodat hier het aantal K.W. kleiner mag zijn, daartoe is 66M.
gekozen met een capaciteit van 1,98 K.W.
De luchtkabel van Bak II en de grondkabel van bak III
zijn met een lengte van 70 M. geschakeld op een spanning
van 220 V.
De thermostaten kunnen een stroomsterkte van 10 A. bij
een spanning van 220 V. direct afschakelen.
De grondthermostaat, houdt de temperatuur op 15 cM.
constant op 70°'C., de diepte waar vooral in de eerste weken
zich de meeste wortels bevinden.
De thermometer in het midden wordt driemaal per dag
afgelezen. Het kwikbolletje zit eveneens 15 c.M. diep, zoodat dit een controle is op de thermostaat en ons verder in
staat stelt na te gaan, hoe de temperaturen zich overdag bewegen, als de electrische stroom uitgeschakeld is.
Rechts staat de luchtthermostaat. Deze is verbonden met
de bovengrondsche kabeltjes en houdt van 's avonds 10 tot
's morgens 7 uur de lucht in den bak op 70°F.
27 Februari werd de verwarming ingeschakeld. De temperatuur bedroeg toen in alle bakken op 15 cM'. vrijwel
50°F.
Nadat van 27 op 28 Februari voor 't eerst de stroom was
doorgevoerd werd den volgenden morgen te 8 uur de thermometer opnieuw afgelezen. Deze was nergens gestegen,
wel op een paar plaatsen gedaald. Een bewijs dus dat alle
toegevoegde warmte zich nog op grootere diepte bevindt, de
kabels liggen op 30 cM.
's Middags 2 uur vindt de tweede aflezing plaats en na
is er een aanzienlijke stijging:
In bak I wordt ongeveer 65°F. bereikt;
In bak II eveneens;
In bak III 60°F.;
terwijl bak IV, de paardenmest, het niet verder brengt
dan 55°F.
De warmtegolf heeft zich nu voortgeplant naar boven en
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geholpen door de zonnewarmte is de genoemde hoogte bereikt.
Dat ook de zonnewarmte haar invloed heeft doen gelden,
wordt te 5 uur bewezen, als de 3e aflezing plaats heeft.
Overal is dan eenige daling te constateeren. Dit zakken vaii
de temperatir.ir wordt in de avonduren en 's nachts voortgezet, zoodat op 1 Maart te 8 uur in bak I en II 60°F. wordt
geregistreerd. Bak III haalt slechts 45°F. en Bak IV eveneens. De paardenmest „werkt" dus nog niet en bak III mer
het geringer warmtevermogen heeft de temperatuur ïiog
niet kunnen voeren in hoogere grondlagen. V a n dag tot dag
wordt dat nu beter.
De grafieken I, II, III en IV geven een volledig overzicht
over de temperaturen op 15 cM. diepte gedurende de maand
Maart 1930. De aflezingen vonden plaats te 8, 14 en 17
uur. Op de loodlijnen staan de temperaturen van 's morgens
8 uur. Hieruit blijkt:
dat steeds 's morgens te 8 uur de temperatuur het laagst
was, zoodat het overdag toevoeren van warmte volmaakt
overbodig is.
Nu hebben we in het voorjaar van '30 geen vorst gehad,
zoo ook dat geval eerst beproefd dient te worden. Mijn meening is echter, dat men ook dan met nachtstroom van voldoende capaciteit zul kunnen volstaan. De grond is een uitstekende warmteaccumulator. Uit het diagram blijkt, dat het
eenige dagen duurt, voor de gewensche warmtegraad bereikt is, doch ook omgekeerd gaat de afkoeling in den grond
zeer langzaam. Voor de luchtverwarming gelden natuurlijk
geheel andere omstandigheden door de geringe soortelijke
warmte van lucht. Een vorstperiode zal moeten uitmaken,
of ook dan met nachtverwarming alleen kan worden volstaan.
In de bakken III kwam in 3 der parallellen een
storing voor, zoodat de kabeltjes vernieuwd moesten
worden. Onwillekeurig denkt men aan mechanische beschadiging bij het inbrengen der mest. W a a r dit met groote
voorzichtigheid is geschied, is de ware oorzaak niet op te
sporen. W e l wijst het op een zwakke plek in deze Verwarmingsmethode: de mindere bedrijfszekerheid. Treedt een storing op tijdens de cultuur, dan kunnen de kabeltjes niet vervangen worden; daartoe zouden ze in drains moeten liggen.
Tien draineerkokers is echter veel te veel. Met een grootere capaciteit van de kabel in 1 of 2 kokers zou de mooiste
oplossing zijn. Midden in de teelt zou men een nieuwen
kabel in kunnen brengen. In ons geval waren de planten niet
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gepoot en kon alles zonder bezwaar in orde worden gemaakt.
7 Maart was de temperatuur in alle bakken, uitgezonderd
bij de paardenmestrijen, hoog genoeg en waren de thermostaten voldoende nauwkeurig afgesteld, zoodat gepoot kon
worden. De paardenmest haalde nog maar ongeveer 55°F.
te 8 uur 's morgens. Terwille van de vergelijkbaarheid werd
ook daar gepoot.
Met uitsluitend grondverwarming, Bak I, waren we dus
in 5 nachten van 50° gestegen tot 70°F. afgelezen 's morgens 8 uur, en dit klopte in de 4 paralellen precies. Direct
'na het poten was er reeds verschil te zien. Het sterkst gold
dit Bak II en IV.
Bij de eerstgenoemde stonden de planten den volgenden
morgen reeds met droppels aan de uiteinden der nerven, een
bewijs, dat de wortels volkomen functioneerden. De optimaIe bodem en luchttemperatuur deed de planten terstond verder groeien. In Bak I V was het kennelijk te koud, de planten hingen slap. Deze verschillen demonstreerden zich eiken
dag duidelijker.
Bak IV demonstreert den treurigen toestand der planten op de paardenmest. Nu wil dit volstrekt niet zeggen,
dat er met paardenmest geen goeie komkommers te telen
zijn, maar het doet zien, dat deze rij nog veel te koud is. De
temperatuur bedraagt op 21 Maart ongeveer 50°F. en dat
kan de komkommer niet hebben. Alle planten in de 4 x 13
ramen hebben precies hetzelfde aanzien: de koude doet hen
sterven.
V a n alle andere planten in de electrisch verwarmde rijen is niet één plant weggevallen.
Hieruit zien we dus:
50°F. in den grond is voor komkommers 's-nachts beslist
te laag;
60°F. doet ze matig doorgroeien, doch bij 70°F. ligt ongeveer het optimum van groei.
28 Maart werden de planten opnieuw gefotografeerd.
Bak I levert ons een forsche plant met groote bladeren,
normaal gedijend op een warmen electrischen voet.
Bak II is meer dan 100% voor. Deze bak staat 3 weken
na het poten in vollen bloei, duidelijk zijn de jonge vruchten op verscheidene plaatsen te zien. De groei is stormachtig, doch niet geil.
Bak III komt vrijwel met I overeen. De temp. is regelmatig
blijven stijgen en is nu ook bijna 70°F. in de morgenuren.
De plant gaat zich krachtig ontwikkelen en haalt zelfs iets in.
De doode planten uit bak I V zijn opgeruimd en nieuwe
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planten moeten daar weer van vorenaf aan beginnen. Het is
duidelijk te zien, dat de nieuweling zich nog niet recht thuis
gevoelt, een paar bladeren hangen nog slap neer. Voldoende
warmte ontbreekt nog, ofschoon voor opnieuw afsterven
wel niet gevreesd zal behoeven te worden, want 60°F. wordt
in de morgenuren bereikt en overdag komt men al aan 70°F.
De planten in bak III hebben bewezen, dat het in zulke
omstandigheden uit te houden is en een matige groei mogelijk maakt.
Wel blijkt duidelijk, dat geen plant zoo gevoelig is voor
een juiste warmtegraad als de groene komkommer,
4 April is opnieuw de ontwikkeling der vier typen in
beeld gebracht.
De plant in bak I is kerngezond. De groote bladeren en
de forsche stengels doen zien, dat de plant nergens gebrek
aan heeft. Alles wijst erop, dat de kunstmatige warmtebron
(de electriciteit) in geen geval onder moet doen voor haar
oudere zuster, de paardenmest. Anorganisch voedsel en koolzuur zijn in ruime mate aanwezig.
De plant uit den bak II, electr. lucht en bodemverwarming,,
overtreft onze stoutste verwachtingen. Het geheele raam
is eivol met scheuten, stengels en bladeren en mooie vruch^
ten ontwikkelen zich met reuzen snelheid. De groeiomstandigheden zijn blijkbaar ideaal.
Vergelijken we hiermee de planten uit bak III, dan is de
achterstand wel zeer groot, ofschoon ook daar de plant
kerngezond is en behoorlijk groeit. Het tempo is echter heei
veel trager. De paardenmestbak IV, foto: 16 groeit nu ook
goed, geen wonder, want de laatste week van Maart is de
temperatuur sterk opgeloopen en in alle bakken is een thermometerstand van 70°F. 's morgens gemakkelijk te houden.
Juist vandaag is er een scherpe daling gekomen door de
koude buiten, op 15 cM'. diepte is de warmtegraad 10 eenheden gezakt, zoodat we nu 60°F. hebben en de volgende
dagen gaat de inzinking nog dieper, om daarna weer langzaam te gaan stijgen. Na een sterken val op 16 April houdt
de stijging weer aan doch het duurt tot 25 April voor weer
de 70°F. lijn weer bereikt is.
Hiermee demonstreert zich nu juist de zwakke zijde van
de natuurlijke verwarming door paardenmest: de temperatuur in den grond gaat op en neer met de stijging en dalingf
buiten. Dat is volkomen foutief, immers we willen ons zooveel mogelijk onafhankelijk van 't weer maken door in een
koude periode een extra portie warmte aan te voeren, w a a r door de gewenschte en noodige temperatuur voor de plan-
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ten behouden kan blijven. Met paardenmest is dit doel nooit:
volkomen te bereiken.
De eerste oogst viel op 9 April, d.i. 4 j ^ week na het pooten. Natuurlijk zijn deze vruchten afkomstig uit Bak II. Direct valt het op, da de vruchten zoo mooi recht zijn, 3 van
de 4 zijn Ie kwaliteit.
Deze exemplaren van ruim 50 cM. lang zijn in 9 dagen
gegroeid van bloem tot volkomen oogstbare vrucht, gemiddeld zijn ze dus ruim 5 cM. per dag gegroeid.
Nu valt het ook bij de verdere oogst op, dat Bak II steeds
zulke rechte vruchten levert. Vaak treffen we bij platglaskomkommers vele kromme exemplaren aan. Nu lijkt mij de
stelling niet gewaagd, om aan te nemen, dat temperatuur
schommelingen en stoornissen daarvan de schuld dragen.
Immers bij zoo'n enorme cellenproductie per dag zal een
plaatselijke afkoeling direct eenige vertraging in het groeiproces oproepen bij zoo'n gevoelig gewas als de komkommer
en is er eenmaal achterstand, dan krijgt de vrucht een afwijkend model. Bij bak II, waar de temperatuur zoo optimaal is, gaat de ontwikkeling snel en gelijkmatig met als
gevolg: volkomen rechte vruchten.
De foto's op 11 April vertoonen nog even de stadia van
ontwikkeling der planten.
Bak I en II zijn vrijwel gelijk. Beide planten vullen mi
haar beschikbare ruimte geheel.
Bak I levert zijn eerste vrucht op 11 April, op 14 April
weer een, 16 April idem, doch het duurt tot 25 April voor
de oogst van eenige beteekenis wordt.
Bak III brengt de eerste vruchten op op 14 April en na
19 April is de productie normaal. Deze bak is dus wel erg
voorspoedig gegroeid, hij heeft belangrijk ingehaald de laatste paar weken.
De paardenmest in Bak IV geeft de eerste snijbare vruchten op 25 April en eerst 5 Mei wordt de oogst van eenige
beteekenis.
Gaan we nu de totale opbrengst na dan vinden we voor
April en Mei:
April Mei
Bak I Electr. grondverwarming
93 568
Bak II
„
,,
plus luchtverwarming 216 474
Bak III ,,
,,
plus paardenmest
175 575
BaklV Uitsluitend paardenmest
33 387
Hieruit blijkt direct, dat voer vroege opbrengst grond en
luchtverwarming een enorme voorsprong geeft. Nemen we
bak I als eenheid, en stellen die op 100 dan komt bak II
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liet getal 232 toe, dus de productie is hier 2,3 x zoo groot ea
t a k III bedraagt 188, bak I V slechts 35.
De paardenmest komt hier wel als het hinkende „paard''
achteraan.
Toch is deze mest duur genoeg en normaal op een paardenmestveiling gekocht. W e l een bewijs, dat de kwaliteit
alles te wenschen overlaat, want met prima mest is wel degelijk een goede komkommer te telen .
Voor M'ei ontloopen de drie getallen elkaar niet veel. Bak
I en III staan practisch gelijk, terwijl bak II de voorsprong
niet alleen kwijt is, maar in totaal productie in de maand
M!ei zelfs belangrijk achter staat. Ik zeg „totaal" productie,
want het percentage Ie kwaliteitsvruchten is bij bak II zeer
groot en dat is natuurlijk een belangrijk ding.
Bezien we straks het stroom-verbruik, dan is echter reeds
nu mijn conclusie, dat electrische luchtverwarming alleen in
de eerste weken zin heeft, na 1 Mei wordt het veel te duur
en overbodig.
De paardenmest op peil gehouden door de electrische hulp
in bak III werkt zeer gunstig. Door de geringere electrische
•capaciteit was de temperatuur aanvankelijk te laag, noodig
zal dus zijn hetzelfde kwantum K.W. te monteeren als in
Bak I, opdat direct de gewenschte warmte te produceeren is.'
ongetwijfeld zijn de uitkomsten dan nog gunstiger.
Den geheelen zomer is de oogst regelmatig doorgegaan.
De temperatuur is steeds op hetzelfde niveau van 70°F. gehouden en dit peil werkt ook in de zomermaanden zeer gunstig. 3 September werden de laatste komkommers gesneden.
De meeste planten stonden toen nog kerngezond. De kwaliteit der vruchten was zoodanig, dat men aan de veiling
dacht met een tweede cultuur te doen te hebben. De paardenmestplanten waren het laatst in opbrengst gekomen en
ze staakten haar productie het eerst.
Omdat de mooie vruchten in September vrijwel waardeloos waren, (1 cent per stuk) staakten we de cultuur maar.
De totale oogst bedroeg:
Grondverwarming a.
b.
c.
d.
Totaal

Ie.
286
287
246
263

2e. 3e. 4e.
172 51 55
123 42 52
148 52 50
139 63 30

1082 582 208

137
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II Grond- plus luchtverw. a.
,»

b.
c.
d.

Total
III Grondverw. plus paardenmest
,,
,,
t
"

tt

tt

„

Totaal
IV Uitsluitend paardenmest a.
b.
• c.

d.

a.
b.
c.
d.

325
312
284
286

131
101
119
105

45
42
30
48

38
36
39
50

1207

456

165

163

256
320
335
225

165
143
156
153

50
81
59
45

56
58
58
61

1136

617

235

233

135
219
168
154

137
116
148
87

74
57
57
55

80
38
109
61

676 488 243 288
Rekenen we dit nu om per plant, dan is dat:
Totaal: p. plant le. 2e. 3e. 4e.
I. Grondverw. 52 ramen
2059
40
21 11 4 4
II. „ plus luchtverw. 52 r. 1991
38
23 9 3 3
III. „ plus Paardenm. 52 r. 22,21
43
22 12 5 4
IV. Paardenmest 52 ramen
1695
33
13 9 5 6
In een grafiekje aangegeven, vinden we de kwaliteiten
onderling vergeleken. W e zien nu op overzichtelijke wijze, dat
bak II het hoogst staat in aantal met Ie kwaliteit vruchten en
het laagst in 2e en 3e soort.
De combinatie van electrische grondverw. plus paardenmest Bak III staat bovenaan in totaal opbrengst: 43 komkommers per plant, rekenen we de 4e soort niet mee, dan komen
we aan 39 stuks, een respectabel getal, als men bedenkt, dat
30 stuks een uitstekend gemiddelde is. De sorteering geschiedde volgens de Loosduinsche voorschriften.
Tijdens de cultuur trad enkele malen „spint" op. Deze
werd afdoende bestreden door zorgvuldige bespuiting met
1% petroleumemulsie, telkens 2 bespuitingen binnen één
week, indien spint werd geconstateerd.
Bovendien trad vruchtvuur in verschillende rijen op. In
de electrischverwarmde bakken verdween deze ziekte weer
van zelf zonder eenige schade van beteekenis aan te richten, in de paardenmest rij bleef zij zich handhaven.
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Hiermede werd een mooi bewijs geleverd voor de stelling,
dat een voldoende liooge temperatuur het optreden van
vruchtvuur voorkomt, of tegengaat.
Steeds werd op normale wijze gegoten, alle bakken werden steeds door denzelfden man bediend, zoodat van eenig
verschil geen sprake kan zijn.
Gaan we nu het stroomverbruik na.
Op den voorgrond wil ik nog eens stellen, dat het doel
voor dit seizoen alleen was: ,,de mogelijkheid onderzoeken,
of de paardenmest met succes door electrischeverwarming
is te vervangen".
Het volgende seizoen zal dan hebben te beslissen over de
rentabiliteit.
Nu zijn alle voorwaarden zoo gunstig mogelijk gekozen.
Een grafiek geeft nu het stroomverbruik weer per 10 dagen, gedurende het gansche seizoen voor de Bakken I, II en
Hl. Op de lijnen vinden we dus aangegeven het aantal K.W.
U. verbruikt in de voorafgaande 10 dagen.
Zoo zien we dus op 10 Maart, dat bak II 1480 K.W.U.
heeft verbruikt, Bak I 1320 K.W.U. en Bak III 780 K.W.U.
Tot 9 April blijft nu het verbruik voor Bak III vrijwel constant, eerst daarna gaat dus de Paardenmest flink aan 't
broeien. Het aantal K.W.U. is op 19 April met de kleine
helft verminderd tot 500, op 20 April weer met 50% tot
250, om nu tot 20 Mei terug te loopen tot niets. Deze eerste
drie weken van Miei is dus de paardenmest in staat alle
warmte te produceeren. Daarna gaat ze langzamerhand afkoelen en begint het electriciteits verbruik weer. Het stijgt
op 9 Juni tot 230 K.W.U., om vervolgens weer langzaam te
dalen en voortaan vrijwel parallel te loopen met het verbruik in bak I en II.
Beschouwen we de lijnen voor deze twee nader, dan
zien we Bak II van 10 M'aart tot 10 Miei geweldig veel meer
gebruiken dan Bak I. Na dien datum gaan de lijnen spoedig
evenwijdig loopen met een klein verschil ten nadeele van
Bak II. Het. verwarmen van de lucht in den bak tot 70°F.
gedurende de nachturen eischt wel geweldig veel energie,
die door de meerdere opbrengst niet gedekt wordt.
Wel is de groei in de eerste weken schitterend en de meerproductie in April aanzienlijk, zoodat het m.i. overweging
verdient zich alleen in de eerste weken van luchtverwarming
te bedienen.
Dit jaar is de verwarming in alle drie de bakken het gansche seizoen voortgezet, doch na 29 Juni was dat m.i. niet
meer noodig geweest, zoodat ook hierop bespaard zal kunnen worden.
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Sommeeren we nu alle K.W.U. gedurende de geheeie
periode, dan zien we 3 stijgende lijnen in de volgende grafiek, aanvangende 28 Februari, en om de 10 dagen sprongsgewijze omhoog gaande aanvankelijk heel snel tot 29 April
en daarna in langzamer tempo tot 20 Aug. toe.
Bak II heeft dan 12600 K.W.U. verbruikt; Bak I 8700 en
Bak III 5800.
W a a r bak III in productie bovenaan staat, is de combinatie van paardenmest met electr. verwarming wel zeer
gunstig. Toch is hier het stroomverbruik nog veel te groot
en rijst de vraag, of deze verwarmingsmethode voor de komkommercultuur wel ooit rendabel kan worden.
ü e conclusie's uit dit onderzoek zijn naar mijn meening:
Ie. Elke kunstmatige verwarming is boven paardenmes:
te verkiezen, omdat men in staat is de voor de komkommers zoo hoog noodige temperatuur naar behoefte
te regelen.
2e. Electrischeverwarming (zonder isoleerende laag) doet
de grond niet extra uitdrogen.
3e. Luchtverwarming naast bodemverwarming verhoogt in
sterke mate de kwaliteit der vruchten, doch eischt veel
energie en is daarom alleen aan te bevelen gedurende
de eerste Weken. Ze vervroegt den oogst schitterend.
4e. Paardenmest is slechts gedurende 6 â 8 weken in staat
de vereischte hoeveelheid warmte te leveren.
5e. Na 1 Juni zal het niet noodig zijn energie toe te voeren.
6e. 70°F. is wel een buitengewoon gunstige temperatuur
voor komkommers, doch noodig is ze niet; een nachttemper, van 65°F. is ook voldoende en geeft goede
uitkomsten.
7e. Nachtstroom alleen was dit jaar absoluut voldoende.
NADER O N D E R Z O C H T ZAL M O E T E N W O R D E N :
Ie. Tot welk bedrag kan het stroomverbruik verlaagd worden ?
2e. Welk is de laagste toelaatbare nachttemperatuur ?
3e. Welke is de meest gunstige verhouding tusschen luchten grondtemperatuur?
4e. Hoe is de combinatie van electr. verwarming en paardenmest het voordeeligst ?
5e. W a t is de besparing bij een isoleerende laag ?
6e. W a t zijn de cultuurnadeelen bij een isoleerende laag?
7e. Welk warmteverlies treedt er op zonder isoleerende
laag ?
8e. Kan het groote aantal kabeltjes door één enkele van
voldoende capaciteit vervangen worden?
9e. Kan de grondlaag dunner dan 30 cM. zijn ?
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Is een electrische nachtvorstwering in kassen en warenhuizen rendabel ?
Deze vraag heeft als richtsnoer gediend bij een proef in
een warenhuis van 1000 ramen bij 33,5 M.
In de lengterichting langs de steunpalen op ongeveer 20
cMi. boven den grond 4 blanke loodkabeltjes gespannen, geheel gelijk aan de gebruikte voor de luchtverwarming onder
het platte glas. Samen is er in deze kas op deze wijze ongeveer 48 K.W. gemonteerd. Dit getal is behoorlijk ruim genomen, omdat niet met zekerheid was vast te stellen, welk
vermogen noodig is, om elke nachtvorst uit de kas te houden.
Tegen den gevel bevindt zich een thermostaat die willekeurig af te stellen is. Deze werd op 50°F. gezet, wat dus
beteekent, dat de electrische installatie automatisch in werking treedt, zoodra de temperatuur op dit koudste punt van
de kas beneden 50°F. komt en omgekeerd zoodra 's morgens
het zonnetje komt en de thermometer wijst boven 50°F.,
slaat de stroom af. Treden warmere nachten op, dan verbruikt men niets.
Om nu nog niet te veel te riskeeren werd niet extra vroeg
gepoot: Op 1 April werden de planten uitgezet. Er kwamen
4 rijen tomaten tusschen de loodkabeltjes. Om beschadiging
te voorkomen werden deze aan ijzerdraad opgehangen, terwijl een paar draden er boven gespannen worden met hetzelfde doel.
Fig. I legt nu in een grafiek vast de bereikte minimum
nachttemperaturen, berekend over een gemiddelde van 10
dagen.
Om te doen zien. wat bereikt is, is met een roode lijn de
overeenkomstige minimumtemperaturen opgegeven, die in
die nachten buiten optraden, terwijl de —.—.—.—.—.—. lijn
registreert de thermometerstanden in een ongestookte kas.
Nu blijkt dat in de maanden April en Mei vrijwel constant
ongeveer 5°C. meer behaald is dan buiten. Na 1 Juni is
eenige verwarming voor het vorstvrijhouden geheel overbodig. Toch vertoont de grafische lijn ook nog stroomverbruik
na dien tijd. Opzettelijk is de verwarming nog aangezet in
Juli, om den nadeeligen invloed van het gure natte weer uit
die dagen te ontgaan en de lucht wat droger te houden.
De waarnemingen met den natten en drogen thermometer ter bepaling van de relatieve luchtvochtigheid in verband
met de heerschende temperatuur deden schade voor vruchtzetting en meerder optreden van „meeldauw" vermoeden.
In voorjaar 1930 is na 1 April geen nachtvorst opgetreden en was dus nachtvorstwering overbodig. In zoo'n engen
zin van het woord is deze proef echter niet opgezet. Elk
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practisch kweeker weet, dat de temperatuur beneden 50°F.
.niet bevorderlijk is voor een goede cultuur, al komt de plant
er niet door tot afsterven. Dit geschiedt eerst bij vorst. In
1930 zijn dus ook alle koude nachten automatisch opgegeven.
Tellen we alle K.W.U., aangegeven door de onderste lijn
samen, dan komen we tot een totaal van 24080 K.W.U., d.i.
berekend tegen een tarief van 2 et. fl 480,— of nog geen 50 et.
per raam. Bij hoogere tarieven stijgt natuurlijk dit bedrag in
evenredigheid hiermee. Natuurlijk moet nog eens herhaald
worden, dat er geen werkelijke vorst optrad en niet abnormaal vroeg gepoot werd, zoodat de omstandigheden gunstig
waren. .
De planten waren voor deze extra warmte zeer dankbaar,
ze groeiden uitstekend, zoodat reeds op 15 Juni de eerste
opbrengst viel met 6 KG. A-tomaten en 2 KG. C.
De productie nam snel toe, waardoor het mogelijk werd
in Juni te veilen uit dit warenhuis:
1651 KG. A: 77 KG. B: 135 KG. C;
Op 1Augustus had het geleverd:
4613 KG. A; 1060 KB.B; 706 KG. C en 56 KG. CC.
Terwijl de totaal opbrengst bedroeg:
6101KG. A; 1173 KG. B ; 1806 KG. C; en 373 KG. CC.
T O T A A L : 9453 KG.
Deze hoeveelheid werd geleverd door 800 ramen, want
de overige ruimte in dit warenhuis werd benut door potproeven en voor zaadwinning van deze tomatenselectie.
Direct valt het groote percentage A-tomaten op: ruim
64% van de geheele oogst; B haalde 12% en C 19%.
W a a r de pluk reeds vroeg begon en de prijzen in die dagen gunstig waren kon een totaal opbrengst verkregen worden van fl 34,50 per vierk. Roe.
In 1931 zijn deze proeven voortgezet, terwijl dan reeds
14 dagen eerder, dus ongeveer half Miaart gepoot is.
Dit verslag kan eerst gepubliceerd worden als alle gegevens te Wageningen ook van andere gelijke groeven in ons
land zijn verwerkt.
In 1930 hebben deze proeven voor het weren van nachtvorst en koude nachten uitstekend resultaat gegeven, doch
nagegaan dient te worden, of deze uitkomsten ook in volgende jaren bevestigd worden.
Terwijl ik continuverwarming met electriciteit te duur
acht, verwacht ik van het „afbijten der koude spitsen" heel
veel, tenzij de onkosten voor een transformatorhuisje, toevoerkabel en stroomtarieven de practische uitvoering verhinderen.
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ELECTRISCHE BELICHTING V A N
KOMKOMMERS.
In het vorig jaarverslag publiceerde ik de eerste resultaten van onze onderzoekingen op dit gebied.
5 kasjes, ieder 10 vierk. M'. groot waren ingericht voor
de komkommers. Hiervan diende het gunstigst gelegene
voor controle.
No. 2 was voorzien van 2 vitaluxlampen elk van 500
W a t t , korte belichtingsduur, 2x/2 uur, van 16—18j/^ uur;
No. 3 2 Osramlampen van 13 tot 14j^ uur, 2 vitalux van
14!/2 t o t 16 uur en weer opnieuw de 2 osram van 16—183^ u;
No. 4 2 Vitalux — lange belichting — van 13 tot 18J4 u.
No. 5 2 Osramlampen elk van 500 W . van 13 tot 1 8 ^ uur.
Ik herhaal hier de voorloopige conclusie:
,,Van beschadiging, hetzij door te groote „lichtintensiteit,
,,hetzij door te lange belichtingsduur, was absoluut geen
„sprake.
,,De afstand van de planten tot de lichtbron was ongeveer
„1,50 M., doch deze dient nog grooter te worden genomen.
„Het licht heeft grooten invloed op de planten, zie het
„kromgroeien der komkommers en de groote afmetingen der
„zaadlobben.
„Na 15 Jan. halen de onbelichte, vooral als ze gunstig
„staan, zeer snel in tengevolge van de meerdere zonnelicht,,uren; daarom zullen de lichtproeven moeten genomen wor,,den vóór 15 Jan. in de maanden Nov. en Dec.
„De lange Vitaluxbelichting heeft vooral 'n tendenz tot
„langgerekt opschieten der planten, daarom dient te worden
„nagegaan hoe de planten reageeren op de enkelvoudige
„spectrale kleuren. Ongetwijfeld zal het gelukken een voor
,,de practijk meest gunstige methode te vinden".
De samenwerking met Ir. v. d. Stadt van 't Centraal Bureau van de Vereen, v. Electriciteitsdirecteuren in Nederland, werd gelukkig behouden, terwijl de drie directies, der
centrales te den Haag, Delft en Rotterdam bereid waren de
proeven voort te zetten.
Met Ir. v. d. Stadt werd een nieuw plan ontworpen.
Besloten werd alleen komkommers als proefobject te kiezen, om het probleem zoo eenvoudig mogelijk te stellen. Dit
gaf bovendien het voordeel, dat we de beschikking hadden
over 9 kasjes, elk 10 vierk. M, groot, zoodat het mogelijk
was elke proef in duplo uit te voeren. Voor het trekken van
een conclusie zijn parallellen natuurlijk onontbeerlijk en 2
is dus wel 't minimum.
Ook alle andere factoren dienen angstvallig gelijk gehou-
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den te worden, zoodat temperatuur, vochtigheid, koolzuurgehalte e.d. absoluut niet verschillen mogen, want dan gaat
men werken met meerdere onbekenden.
Om dit doel zooveel mogelijk te benaderen, werd ook nu
gebruik gemaakt van electrische bijverwarming, waardoor
de thermostaat er voor kon zorgen, dat er een constante som
was van alle warmtebronnen.
De lampen en armaturen werden welwillend afgestaan
door de N. V. Philips te Eindhoven, de technische dienst
stond, waar mogelijk, tot hulp bereid.
De opzet was de volgende:
Kasje I diende weer als 't meest gunstig gelegene, ter controle. Hiermede is dus al direct niet voldaan aan den eisch
van volkomen gelijkheid, maar als de resultaten der electrische belichting niet opwegen tegen den iets gunstiger stand,
zullen ze nooit rendabel zijn.
Kasjes Ha en IIb bevatten ieder 2 lampen, elk 300 W a t t
met ronde reflectoren, belichtingsduur 11—17 uur.
Kasjes lila en Illb ieder een melkglasplafond met 4 lampen van 2.00 W., tijd 11—17 uur.
Kasjes IVa en IVb ieder 3 lampen van 200 W . in lange
reflectoren, tijd 11—17 uur.
Kasjes Va en Vb ieder een N e o n b u is in lange reflector van 1,75 M„ lichtsterkte ± 1000 kaars, tijd 11—17 uur.
De belichtingsduur is dus overal gelijk genomen, n.1. van
's avonds 11 uur tot 's morgens 7 uur, dit is de tijd, waarin
overal goedkoope nachtstroom verkrijgbaar is. W a a r in het
afgeloopen seizoen 5j/2 uur geenerlei beschadiging had gegeven, werd nu 8 uren belichting gekozen, de maximale
waarde voor goedkoop tarief.
Alle planten werden 27 Dec. 1930 gezaaid bij een kastemperatuur van 70° F., het zaadkistje werd kort boven de verwarmingsbuis geplaatst.
31 Dec. werden de plantjes verspeend in afzonderlijke
kistjes en ieder kistje kwam nu in een aparte, eigen afdeeling
te staan. Oudejaarsnacht werd voor het eerst belicht.
'Bij de tweede maal verspenen kwamen de planten ineens
in de groote potten. Deze werden, ten getale van 8 x 4 planten op de blijvende plaats gezet, om den invloed van het licht
zoo nauwkeurig mogelijk te kunnen nagaan. De tabletten
zijn 2.25 M. bij 0,85 M.. zij bevinden zich ± 60 cM. van den
grond. In elke afdeeling bevinden zich 2 zulke tabletten, boven één hangen de lampen, zoodat in elk kastje nog een
semi contrôle-afdeeling bestaat.
De afstand der onderlinge bedraagt 30 c.M. en tot het
lichtpunt 0,85 M. De lichtpunten zijn aan kettingen opgehan-
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gen, zoodat de afstand ongeveer constant kan blijven, door
ze bij het groeien der planten evenredig hooger te hangen.
Het vorige seizoen waren de planten met de Osram- en
Vitaluxlampen te lang gerekt, terwijl er geen reflectoren waren gebruikt .Deze abnormale afstand tusschen de bladeren
onderling werd toegeschreven aan de warmtestraling.
Indien dit zoo is, zullen de planten onder deze van boven
gesloten peervormige reflectoren, nog meer in de lengte moeten rekken, elke lamp is 300 W . De thermostaat is hoog tusschen de planten gelegd, om zoo snel mogelijk op die warmtebestraling te reageeren, terwijl de thermograaf den temperatuurgang registreert.
In de lange, van boven open, reflectoren bevinden zich 3
lampen van 200 W . , in totaal dus gelijk aan de sterkte in de
kasjes Ha en IIb met 2 lampen elk van 300 W . Deze reflectoren zijn 1,50 M. lang en hangen dus voor een groot deel
boven de planten, terwijl warme lucht ook boven kan ontwijken. Ook het bovenste deel treedt als reflector op, zoodat ook opzij het licht verder weg geworpen wordt. Het geheel moet dus een gelijkmatiger lichtverdeeling waarborgen,
met minder directe warmtestraling. De planten zullen dit
moeten uitwijzen.
De Neoninstallatie zien we in kasje Va. Deze buis is gevuld met Neongas, terwijl aan de einden zich electroden
bevinden. Deze doen den electrischen stroom door het gas
gaan, waarbij een intensief rood licht wordt uitgeworpen.
Het is reeds lang bekend, dat juist de roode stralen het
meest actief zijn voor het koolzuurassimilatieproces der planten. W e hebben hier dus te doen met een lijnenspectrum,
dat vrijwel geheel in 't rood en geel ligt. Van een nabootsing van 't zonlicht is hier dus geen sprake. Hiermee konden we dus een eerste stap zetten ter controle der enkelvoudige stralen, waarvan we de behoefte in het afgeloopen
seizoen aantoonden. Bovendien biedt dit Neonlicht nog een
machtig voordeel bij het onderzoek: het is n.1. z.g. koud licht.
De buis krijgt uitwendig slechts een temperatuur van ±
75° C , zoodat van een warmtestraling bijna geen sprake is,
zooals bij de gloeilampen, waar de gloeiende draad van zeer
hooge temperatuur een groote hoeveelheid warmtestraling
levert. Van rekking door deze beruchte warmtestraling kan
bij Neonlicht van voldoende ophanghoogte alzoo geen sprake
zijn. Is er invloed op den groei, dan is deze dus zuiver toe
te schrijven aan het roode licht.
De buis heeft een capaciteit van 850 W . en heeft een
sterkte van bijna 1000 kaars.
Kas III toont een plafond van melkglas. Bij de vier hoe-
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ken hangen lampen van 200 W . met een scheeven reflector,
die het licht 45° uitslaat De bedoeling is hiermee een gelijkmatig verlicht vlak van 1 M 2 te verkrijgen, dat men zich
kan denken als deel van een oneindig groot vlak. De ophangpunten der lampen zijn zoo gekozen, dat de planten
een gelijkmatig diffuus licht krijgen, waarbij de stralen evenwijdig loopen, zoodat de afstand der planten tot het plafond
voor de lichtintensiteit geen rol speelt. De tafel, waarop de
planten staan is beweegbaar, zoodat de toppen der planten
op gelijken afstand van het plafond kunnen blijven.
Overdag wordt het melkglazenplafond weggenomen, om
het daglicht niet te hinderen.
Op 6 Jan. is er reeds goed verschil te zien tusschen de diverse planten. Het eerste blaadje is bij de belichte veel verder ontwikkeld dan bij de onbelichte, alleen die onder het
melkglas zijn ongeveer gelijk aan de controle.
De kleur is ook veel intenser groen, de kiembladen der
controle zijnjgeelgroen, vooral de Neonplanten zijn donkergroen. Daar worden dus meer bladgroenkorrels gevormd en
kan het assimilatieproces ook intensiever zijn.
Bij de ronde en lange reflectoren zijn de plantjes iets meer
lang gerekt. Bij de Neonbuizen zijn ze zeer kort en gedrongen, korter dan bij de daglichtcontrôle.
Door electrische bijverwarming, geregeld door de thermostaten, is getracht de som der warmtebronnen constant op
20° C. te houden.
Onder de ronde en lange reflectoren doet de warmtebestraling zich echter 's nachts te zeer gelden, dit blijkt ook,
als ook de thermograaf daaronder wordt geplaatst. Deze
wijst dan in die periode een stijging van 6 â 7° C. aan. Dit
is natuurlijk fataal en doet de planten onevenredig rekken:
het groote bezwaar der gewone gloeilampen.
Getracht is door ook de thermostaten onder deze bestraling te brengen het euvel op te heffen, dit gaf toen een vermindering tot 2 â 3° C.
Deze warmtebestraling, die zich ook het vorige jaar deed
gelden, is de groote moeilijkheid voor nauwkeurige proeven en juiste conclusies. Willen we een juist oordeel over
de gloeilampen kunnen vormen, dan zullen die warmte stralen geheel moeten uitgeschakeld worden, want anders werken
we met 2 onbekenden. Het licht heeft een gunstigen invloed;
de bladeren worden grooter en groener; de warmtestraling
maakt de planten echter te langgerekt. Zoo veronderstellen we, maar wie zal uitmaken het juiste effect, zoo lang die
onbekenden niet ieder voor zich te onderzoeken zijn. Daarom heeft het Neon zulke groote voordeden, dit is bijna koud
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licht, de buis is nog juist met de hand vast te houden, plm.
70° C , dus hier mogen we de warmtestraling op 85 c.M. afstand vrijwel verwaarloozen.
W e hebben nu getracht den invloed van 't licht in 'n getalwaarde uit te drukken: De oppervlakte der bladeren wordt
door 't belichten grooter, dat bleek ook afdoende het vorige
jaar. De lengtegroei der leden is echter abnormaal en dit is
als een groote fout aan te merken.
Op 9 Jan. is nu de totale lengte der zaadlobben gemeten
en deze waarde wordt de teller der breuk, de totale lengte
der plant wordt de noemer. W o r d t de teller groot, dan is
dit een deugd, wordt de noemer groot, dan is dit een fout.
Hoe grooter dus de waarde der breuk, hoe beter plant voor
de practijk, want deze eischt een korte gedrongen plant; een
lange plant met groote bladeren is minder dan een korte
plant met kleine bladeren en ideaal is het zomertype: een
korte plant met groote bladeren.
De metingen geven nu de volgende uitkomsten. De planten staan in 8 rijtjes elk van 4 planten. Melkglas 5 x 5
planten.
a
Controle
Ronde refl. IIa
Ronde refl. IIb
Lange refl.IIIa
Lange refl. Illb
Melkglas IVa
Melkglas IVb
Neon V a
Neon V b

1,4
1,2
1,4
1,4
1,3
1,5
1,3
1,6
2,5

b

c

1,5 1,4
1,3 1,3
1,3 1,2
1,2 1,3
1,3 1,4
1,3 1,5
1,4 1,4
1,8 1,9
2,4 2,15

d

e

1,4 1,3
1,2 1,2
1,3 1,2
1,3 1,3
1,3 1,4
1,6 1,4
1,6 1,4
1,9 2,0
2,0 2,1

f

g

h totaal

1,5
1,3
1,2
1,2
1,4

1,3
1,3
1,3
1,3
1,2

1,4
1,3
1,2
1,4
1,4

1,8
1,8

1,6
2,2

1,5
2,1

1.40
1,25
1,27
1,30
1,34
1.46
1,40
1,80
2,10

Bezien we nu deze tabel, dan stellen de grootste getallen
de mooiste planten voor den tuinder voor. De Neonplanten
hebben dan nu, 12 dagen na het zaaien, een enormen voorsprong.
D e ronde reflectoren leveren de minste planten, de lange
zijn iets beter, daglichtcontrôle en melkglas zijn vrijwel gelijk. Hoofddoel is immers een korte gedrongen plant met
groote bladeren.
12 Jan. De planten onder de ronde en ook onder de lange
reflectoren komen boven den potrand uit. De lampen zijn
wat opgehaald, zoodat de afstand van het lichtpunt tot den
top der planten 85 c.M. blijft. Dit is een zaak van veel gewicht, waarmede de meeste proefnemers geen rekening hou-
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den. Bij het groeien komen de planten korter bij de lamp en
is dit een convergeerende bundel, dan is de intensiteit omgekeerd evenredig aan het kwadraat van den afstand.
Om nu ook eens absolute maten te geven, is alleen de
grootste breedte van het eerste blad gemeten. (Dit geeft
geen juist beeld, want de lengte der plant komt hierbij niet
tot uiting).
De getallen zijn de sommen der breedten van 4 blaadjes
in één rij.
a
Controle
Ronde refl. a
Ronde refl.b
Lange refl. a
Lange refl.b
Melkglas a
Melkglas b
Neon a
Neon b

b

c

d

e

f

g

h

Gemidd.

135 126 140 145 145 131 140 140 34,7 m.M.
186 217 238 243 224 231 188 159 52,7 „
179 196 223 248 245 245 228 173 54,3 „
145 179 180 196 198 191 166 145 43,8 .,
173 184 217 202 213 211 109 173 4 9 4 „
154 136 131 153 148
28,9 „
169 165 153 148 137
30,9 „
159 300 208 210 202 199 161 131 46.6 „
117 187 202 226 227 219 148 162 47,7 ,.

W a t zeggen nu deze cijfers?
W e zien bij de planten, die het meeste licht èn de meeste
warmtestralen ontvangen, de breedste bladeren. De reeksen
klimmen eerst op, om later weer af te dalen, dus de planten
midden onder de lampen hebben de breedste bladeren. Dit is
het sterkst bü de ronde reflectoren. Bij het melkglas treedt
dit verschijnsel niet op — dit is gelijkmatiger licht en wordt
den de warmtestralen geabsorbeerd; dit wordt hier duidelijk
bewezen.
Bij de daglichtcontrôle zit deze lijn er ook iets in, we moeten dat hier verklaren als een temperatuurskwestie, omdat
het een buitenkasje is met 2 buitenwanden — deze invloed
geldt ook bij de Neonkasjes.
Vergelijken we nu ronde en lange reflectoren, dan weten
we, dat de licht intensiteit op het totale plantenoppervlak
2,25 M. X 0.85 M. gelijk is, n.1. 2 X 300 W . en 3 X 200 W .
De gemiddelde breedte der bladeren zou dus gelijk moeten
zijn, doch deze is bij de Ronde Reflectoren 53,5 m.M. en bij
de lange 46,6 m.M. Dit moet dus worden toegeschreven aan
de meerdere warmtestraling der Ronde, van boven gesloten
reflectoren.
Bij Neonlicht is de gemiddelde breedte 47,2 m.M., dit
staat dus tusschen Ronde en Lange reflectoren in. Hier is
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echter geen sprake van warmtestraling, zoodat dit geheel als
gunstig effect aan de roode lichtstralen kan worden toegeschreven.
De onderlinge verhouding is dus:
Melkglas 29,4 m.M.; Controle 34,2 m.M.; Lange Refl.
46,6 m.M.; Neon 47,2 m.M.; Ronde Refl. 53,5 m.M.
Op 16 Jan. zijn de diverse groepen gefotografeerd.
De Ronde Reflectoren toonen duidelijk 2 bladeren, terwijl
het derde blaadje in aanleg te zien is. Bij de controle is het
tweede blad nog niet ontvouwd en geen enkel derde blaadje
is in aanleg aanwezig. De hypocotyle as der Ronde reflectorplanten is veel te lang.
De gedrongenheid der neonplanten is duidelijk te zien;
de zaadlobben blijven beneden den potrand en het eerste
blad blijft er zelfs bij de beide middelste planten ook onder
en van de andere legt het zich precies op den rand. De zaadlobben zijn groot en intens groen. De kleur der plant doet
denken aan een sterke stikstofgift — bijna zwartgroen.
Bij de ronde en lange reflectoren is het tweede blad uitgespreid en het derde is te zien; de Neonplanten hebben een
iets kleiner tweede blad, doch ook het 3e is te zien.
Bij de wit-lichtplanten is de hypocotyle as lang en steken,
de zaadlobben boven den potrand, bij de neonplanten is alles kort gedrongen.
De kleur der controle is geelgroen, die der korte en lange
reflectoren grasgroen, de neonplanten zijn donkergroen.
Op 13, 20 en 27 Jan. is van alle planten de breedte van
het eerste en van het tweede blad gemeten en voor elke
belichtingswijze het gemiddelde berekend. Wij kregen daarbij de volgende uitkomsten in m.M.
TABEL III. Gemiddelde breedte le en 2e blad.
Contrôle
Ronde Refl. a
Ronde Refl. b
Melkglas a
Melkglas b
Lange Refl. a
Lange Refl. b
Neon a
Neon b
Toename in m.M. en %.

13 Jan. 20 Jan. 27 Jan.
34,2
60,12
68,5 m.M.
52,7
77,2
74
67,5
70,7
54,3
28,9
48,5
45,44
47,7
30,9
51,4
43,8
65,6
68,9
49,4
66,25
70.2
46,6
80,7
74,9
47,7
75,06
78
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Contrôle
Ronde Refl. a
Ronde Refl. b
Melkglas a
Melkglas b
Lange Refl. a
Lange Refl. b
Neon a
Neon b

13—20 Jan.
26,0=74 %
21,3=40 %
13,23=24^%
16,5=57 %
16,9=54 %
21,8=50 %
16,9=34 %
28,3=61 %
27,4=57 %

20—27 Jan.
8,38=13^%
3,2 = 4 %
3,17= 4 ^ %
3,1 = 7 %
3,7 = 8 %
3,3 = 5 %
4 = 6 %
5,8 = 7y2%
2,94= 4 %

Bezien we deze cijfers, dan blijkt, dat de grootste breedte
der bladeren op 13 Jan. bereikt werd door de Ronde Reflectoren, op 20 Jan. door de Neonbelichting en op 27 Jan. is
de Neonbelichting reeds flink vooruit. Dat het licht hier
nu domineert over het succes der warmtestraling bij de ronde reflectoren, wordt m.i. bevestigd, als we letten op de cijfers der controle. Op 13 Jan. was deze afdeeling zeer achter, op 20 Jan. is de groei toegenomen met 74% en relatief
is de groei verreweg grooter dan in andere gevallen. Neon
volgt er op met 6 1 % , en op 27 Jan. staat de controle gelijk
met de lange reflectoren. De lichthoeveelheid neemt in de
2e helft van Jan. — ook al is er dit jaar haast geen zon —
sterk toe en daarvan profiteeren de planten der gunstigste
daglichtafdeeling.
Hiermee worden de uitkomsten van het vorige seizoen
weer bevestigd, ook toen gingen de controleplanten na half
Jan. sterk inhalen en half Febr. wonnen zij het in kwaliteit
van alle andere. Nu blijft Neon een stuk voor, de toename
is van 20—27 Jan. nog 7 ! /9% in één afdeeling, terwijl de
absolute maat reeds die van de ronde reflectoren iets overtrof.
De breedtetoename is het grootst bij de planten met de
kleinste bladeren op 13 Jan., dit wordt bevestigd bij de diverse planten in eenzelfde kasje — op 13 Jan. zijn daar de
buitenrijen het kleinst. Deze nemen nu het sterkst in breedte
toe. Z e groeien tot ze volwassen zijn en het tempo tot den
volkomen wasdom loopt dus sterk uiteen. De warmtestraling versnelt dat tempo vooral in den aanvang, het licht
volgt daarop. Deze redeneering zou volkomen opgaan, als
het eindstadium vrijwel overal gelijk was. Dit is echter
geenszins het geval: bij Neon zijn de bladeren overwegend
grooter.
Letten we nu op de ontwikkeling en nieuwvorming der
bladeren:
20 Jan. De aanleg van het vierde blad is bij de Ronde Refl.
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zichtbaar; in de andere afdeelingen nog bij geen enkele plaat.
21 Jan. Bij bijna alle planten onder Neonlicht is de aanleg
voor het 4e blad nu ook aanwezig eveneens ontstaan ze bij
de lange reflectoren.
24 Jan. De aanleg van het 5e blad is te zien bij Ronde en
Lange Refl. en bij Neon.
Bij de overige ds de aanleg 5e blad nog niet aanwezig.
Deze eerste groepen zijn dus 1 blad voor.
27 Jan. Bij ronde refl. en Neon is in het oksel van 't tweede blad de eerste bloemaanleg zichtbaar.
Tegenover het 4e blad ontstaat bij de Ronde en Lange
Reflectoren een hechtrank.
Ook de Neonplanten hebben het 5e blad, maar hier is
niets van een rank te zien. „Deze planten hebben blijkbaar
geen rank noodig", ze zijn kort, stevig; de andere zijn langgerekt en slap, zij zouden omvallen: zij vormen één rank
„tot steun",
28 Jan. Bij de Ronde en Lange Refl. en de Neonplanten
is het 6e blad in wording. Ook de 2e en 3e bloem gaat zich
vormen, doch bij de Lange Refl. wat minder duidelijk.
31 Jan. De Neonplanten vertoonen het 7e blad, bij geen
der andere afdeelingen is dit het geval.
De Neonpla.nten vormen tegenover het 6e blad nu ook een
hechtrank, dus 2 bladen hooger,
(Passen we nu ter beoordeeling der practische waarde der
planten nog eens de bovengenoemde methode toe, dan plaatsen we de grootste gemiddelde breedte van het tweede blad
in den noemer. (Dit is voor de lange planten nog te gunstig,
want de hypocotyle as de stengel onder de zaadlobben —
is daar zeer lang. Omdat de potten regelmatig met grond
worden bijgevuld, is dit stuk niet nauwkeurig te meten).
De gemiddelde lengte van de twee internodiën tot aan 't
tweede blad bedraagt:
Controle tafel I
Controle tafel II
Ronde Refl. a
Ronde Refl, b
Lange Refl. a
Lange Refl. b
Neon a
Neon b

23,3 m.M.
28
58,4 „
60,6 „
55
53,8 „
22,5 ,,
19

Tabel IV. lengte internodiën 28 Jan. '31.
Uit deze cijfers blijkt, dat de planten onder de Ronde.
Reflectoren het langst zijn, daarop volgen die der Lange
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Reflectoren. De Neonplanten zijn het meest gedrongen, korter dan de dagcontrôle uit het gunstigste kasje. Het Neonlicht heeft dus een remmende werking op den lengtegroei,
precies wat we zoo in zonlicht waardeeren. Ieder kweeker
weet, dat zijn planten mooi zwaar en gedrongen groeien, als
het zonnetje maar schijnt.
Dit kunnen we dus ook met Neonlicht bereiken.
Hoe is de verhouding tusschen de grootste bladbreedte en
de lengte der leden?
W e vinden:
Tabel V. Breedte 2'e blad: Internodiën 28 Jan. '31.
Contrôle tafel I
Controle tafel II
Ronde Reflectoren a
Ronde Reflectoren b
Melkglazenplafonds a
Melkglazenplafonds b
Lange Reflectoren a
Lange Reflectoren b
Neonlicht a
Neonlicht b

3,1
2,5
1,66
1,56
2,22
1,47
1,6
1,84
4,02
4,8

Deze getallen geven nu de waarde der planten voor de
practijk weer, hoe grooter getal, hoe beter plant, want wat
is het geval?
Bij de controleplanten is het tweede blad 3 x zoo breed
als de afstand van zaadlobben tot aan dit blad;
bij de ronde reflectoren maar ruim 1,5 x;
doch bij de Neonplanten ruim 4 x.
Dit verschil is slaande. De Neonplant is niet korter, gedrungener dan de controle, doch de bladeren zijn in oppervlakte ruim 2 maal zoo groot.
Passen wij nu deze methode ook toe op de planten van
elke lichtsoort op zichzelf, dan vinden we voor de 8 rijen
elk van 4 planten de volgende cijfers:
1
Ronde Refl, a 1,5
Ronde Refl. b 1,6
Lange Refl. a 2,0
Lange Refl. b 1,67
Neon a
4,6
Neon b
4.25

2
1,45
1,65
1,6
1,85
4,0
4,7

3

4

1,6 1,9
1,7 1,5
1,6 1,65
1,8 1,85
4,1 4,2
4,1 5,6

5

6

7

S

1,9
1,6
1,6
1,87
4,2
4,7

1,5
1,65
1,4
1,66
4.0
4,7

1,6
1,5
1,4
1,5
3,6
4,9

1,6
1,36
1,5
1,5
3,5
4,1
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Tabel VI. Breedte 2e blad: Internodiën 28 Jan. '31.
Eenige lijn zit m.i. in deze cijfers niet. Bezien we de planten, dan zijn de kantrijen het korst, vooral onder de ronde
reflectoren zijn de middenrijen 4 en 5 het langst. Toch is hier
de verhouding tusschen breedte en lengte niet bepaald meer
gedrongen. Bij eenzelfde lichtbron ontvangen de randplanten
minder licht- en ook minder warmtestralen en nu wekken
bovenstaande cijfers den indruk, dat daar lengte- en breedtegroei in dezelfde mate minder is dan bij de middenrijen.
Op 24 Jan. werden in enkele afdeelingen op de plantjes
spint gevonden. Direct werden alle planten met 1 % petroleumemulsie gespoten.
28 Jan. moest worden geconstateerd, dat bij alle planten
vooral het derde blad enkele beschadigde plekjes vertoonde,
doch bij de Neonplanten was dit sporadisch, beslist veel minder dan bij de overige. Het Neonblad schijnt dus het krachtigste te zijn.
Op 28 Jan. werd door een vooraanstaand komkommerkweeker de opmerking gemaakt, dat de Neonplanten voor
Komkommers haast iets te gedrongen zijn. W a a r de paralellen zoo gelijkmatig zijn, wordt besloten het eene Neonkasje
in het vervolg 5° F. warmer te houden, dus op 75° F. te
brengen.
2 Febr. Vergelijken we de ontwikkeling der planten naar
het aantal bladeren, dan blijkt, dat de Daglichtcontrôle het
6e blaadje in aanleg hebben; Ronde Refl. buitenste rijen 6e,
middelste 8e blaadje; Lenge Refl. buitenste rijen 5e; middelste 8e blaadje; Melkglas: 5e blaadje.
Neon; buitenste 7e, binnenste 8e blaadje. Neon (5° warmer) bij sommige 9e blaadje.
3 Febr. De gemiddelde breedte van het le.en ook van het
2e blad is gemeten.
Tabel VII.
Breedte Toename Breedte Toename
Controle
79,2
69,6
3,85
7,45
Ronde refl.
75,3
1,40
101,6
5,65
Lange refl.
70,4
98,5
5,65
0.90
Melkglas
51,4
1,50
63,1
8,95
Neon
80,2
0,85
103,2
12,45
Breedte Ie blad en breedte 2e blad en toename in de week
van 27 Jan. — 3 Febr.
De toename van het eerste blad is dus uiterst weinig meer,
het is welhaast in alle kasjes volgroeid, doch de bereikte
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•wasdom is wel zeer verschillend. De groepen verhouden zich
in de bovengenomen volgorde als 7 : 7,5 : 7 : 5 : 8.
De Neonplanten overtreffen dus alle andere in breedte der
onderste bladeren.
Bezien we het tweede blad, dan zien we, dat overal de
•verstgevorderde bladeren de minste toename vertoonen: ze
zijn dus eerder volwassen. De toename bij de Neonplanten
is het grootst, ofschoon die op 27 Jan. ook reeds de grootste
breedte vertoonden.
No.
No.
No.
No.
'No.

Foto II. 4 Februari '31
1. Daglichtcontrôle,
4 bladeren -|~ kop.
2. Ronde Reflectoren, 5
-j- „
3. Melkglasplafond,
3
-j- „
3. Lange Reflectoren,
5
,,
+ ..
5. Neon,
5
+ ,.

D e beide Neonafd. mogen we echter niet langer combineeTen, daar de temperaturen niet meer dezelfde zijn. De warmere kas geeft een sterker groei. De bladbreedte is toegenomen met 14,8 m.M'., wat vergeleken met de andere toename
.abnormaal veel is.
Zijn de planten in de warmere afd. nu ook langgerekter?
Op 27. Jan. vóór de verhooging, is de breedte van het 2e
blad gedeeld door de lengte der internodiën. Voor afd. a gaf
dit 4 en voor afd. b 4,8 tot quotiënt, de verhouding was dus
1 : 1,2.
Op 3 Febr. worden deze quotiënten nu 4,44 en 5,02 en is
•de verhouding 1 : 1,13. De verhouding is in een week tijd
dus iets kleiner geworden, dit beteekent, dat in de warmere
afd. de planten sterker in de lengte, dan in de breedte zijn
gegroeid, ze zijn dus iets meer gerekt.
Voor de hoogere internodiën, die geheel in de warmere
omgeving worden gevormd, zal dit nog wel sterker optreden.
De absolute lengte der planten is dan ook grooter: in afd.
a 14 C.M., in b 15,2 c.M. gemiddeld. De breedten der Ie bladeren verhouden zich dus als volgt:
Controle : Ronde Refl. : Melkglas : Lange Refl. : Neon =
"7: 7,5 : 5 : 7 : 8.
D e verhouding is dus vrijwel gelijk aan die der vorige
week. De Neonplanten hebben de breedste bladeren. De 2e
'bladeren geven de verhouding:
8 : 10 : 6 : 9,8•:I'D. H'ier staan Ronde Reflectoren en Neon
•gelijk.
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4 Febr. De ontwikkeling der planten is nu:
Controle : 7e blaadje gevormd. Totale lengte der pi. : 11,7
c.M.
Ronde Reflectoren: Het 9e en 10e gevormd, id. 35,6 c.M.
Melkglas: 5e blad, id. 8,4 c.M,
Lange Reflectoren: 8e en 9e blad, id. 29,6 c.M.
Neon a: 8e en 9e blad, id. 14,6 c.M.
Neon b: 10e blad, id. 15,2 c.M.
In aantal staan dus ronde Reflectoren gelijk met Neon
(warmste afdeeling). De laatste zijn echter veel meer gedrongen. Toch zijn de planten onder de ronde reflectoren in de
laatste dagen zwaardere koppen en dikkere stengels gaan
vormen.
6 Febr. Ontwikkeling der planten: 9 Febr.
Controle: 8e blad, 9 â 10 bl.
Ronde Reflect.: 10e en 11e, sommige 12e blad, 11, 12 en 13Melkglas: 6e, sommige 7e.
Lange Reflect.: 9e en 10e, sommige 10e en 11e.
Neon a: 10e en 11e, sommige l i e en 12e.
Neon b: 10e en 11e, sommige 12e en 13e.
De warmere Neon-afdeeling heeft gemiddeld 1 blad per
plant meer dan de par. afd., wel een bewijs, dat hoogere temperatuur naast voldoende licht, de ontwikkeling sterk in de
hand werkt. Verschillende Neon-planten maken in de oksels
der onderste bladeren zijscheuten, z.g. „sporen". In de overige
afd. komt dit niet voor.
Dit wijst op de zeer krachtige assimilatie bij deze planten
en doet voor de vruchtbaarheid veel verwachten.
10 Febr. W e e r is de verhouding bepaald tusschen de grootste breedte der 2e bladeren en de lengte der beiide eerste
internodiën. Vergelijken we met 218Jan. dan zien we:

28 Jan.
Controle:
Ronde Refl.:
Melkglas:
Lange Refl.:
Neon a:
Neon b:

2,2
1,7
1,8
1,6
4,15
5,26

10 Febr.
2,4
1,9
1,9
1,6
4,60
5,2

Vergelijken we deze metingen op deze 2 data, dan blijkt,
dat vrijwel overal de breedte der bladeren sterker is toegenomen dan de lengte der internodiën, de lengtegroei staat
dus eerder stil dan de bladontwikkeling.
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De lange refl. vertoonen een volkomen evenredige groei.
Bij de warme Neon-afdeeliing is de lengtegroei sterker dan
de bladontwikkeling, dit bewijst dus weer de stelling, dat de
hoogere warmte de lengtegroei meer oproept dan de toename
der bladbreedte.
Dit blijkt ook weer, als we de verhouding nagaan tusschen
de internodiën der beide Neon-afdeelingen, daarbij moeten
we in aanmerking nemen, dat de beide eerste internodiën het
minst zullen reageeren op de meerdere warmte.
28 Jan. afd. Neon a 4,15; b 5,26, verhouding 1: 1,27.
3 Febr. afd. Neon a 4,6; b 5,38, verhouding 1: 1,17.
10 Febr. afd. Neon a 4,6; b 5,2, verhouding 1: 1,13.
W e zien de verhoudingsgetallen regelmatig kleimer worden, zoodat de meerdere lengtegroei der warmere afdeeling
bewezen is.
Geven we nu nog even de werkelijke maten:
Lengte 2 Intern. 10 Febr.
Contrôle:
Ronde Refl.
Melkglas:
Lange Refl.:
Neon a:
Neon b:

34,5 m.M.
62,7 „
36,6 „
62,4 „
23,5 „
21,1 „

Breedte 2e bl.

Totale plant

83,7 m.M'.
120,5 „
70,4 „
99,8 „
107,4 „
110,1 „

23,1 m. M .
60,3 ,
13.2 ,
49,1 ,
33,4 ,
37,3 ,

De leden der Ronde Reflectoren zijn dus bijna 3 maal zoolang als van de warme Neon-planten en de bladeren zijn
maar 10 mjM. breeder.
Vergelijken we nog de totale plantlengte, dan is de Neonplant met hetzelfde aantal bladeren maar 62 % van de lengte
der ronde reflectorplanten.
11 Febr. Nu is de breedte van het 5e blad gemeten en het
internodium tusschen 4e en 5e blad.
Lengte-intern.
Controle:
Ronde Refl.:
Neon a:
Neon b:

39,1
88,3
50,4
48,9

m.M.
„
„
„

Breedte 5e bl.
108,4 m.M.
163,5 „
162,9 „
160

Terwijl dus het stengellid 1,78 X z o ° ' a n 9 *s bij de Ronde
Refl., is de bladbreedte nog niet 1 m.M. grooter dan bij Neon
a, en vergelijken we de Controle en de Neonplanten, dan is
Neon 1,3 X z o ° l a n 9 , maar 1,5 X z o ° breed, dus veel meer
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gedrongen dan de Controleplanten in het gunstigste kasje*
Dit blijkt ook uit de cijfers voor de gedrongenheid; deze zijn:
Controle
Ronde Reflectoren
Neon a
Neon b

2,77
1,8
3,23
3,27

14 Febr. W a a r de planten nu meer dan groot genoeg zijn,
om ter plaatse te worden uitgepoot, is de belichting beëindigd.
Om nu een juist beeld der resultaten te geven, is een schematische teekening gemaakt. (Zie bijlage achter in het
boekje).
Beschouwen we deze schematische teekening, dan zien we,
dat de zaadlobben door een horizontaal lijntje zijn aangegeven
en letten we dan op de hoogte ten opzichte van den potrand,
dan blijkt, dat deze zaadlobben overal boven den potrand
uitsteken, behalve bij de Neonplanten, zelfs het eerste blad
blijft daaronder en het tweede is precies bij den potrand ingeplant, vergelijk daar eens de basis van dit 2e blad bij
Ronde en Lange Reflectoren.
Letten we nu op de totale lengte der planten en het aantal
bladeren. De ronde Reflectoren zijn het langst, ze hebben 10
bladeren plus den kop; de lange volgen er op, doch de Neonplanten hebben er 11 en zijn korter. W a a r de teekening op
schaal is, blijkt ook duidelijk de verhouding tusschen de oppervlakte der bladeren.
Bovendien zien we bij de Neonplanten lijntjes in de oksels
der bladeren, dit zijn de jonge zijscheuten: de z.g. sporen, die
we bij alle andere planten nog geheel missen, alleen de controle maken er een begin mee. En in kwantiteit: aantal bladeren en oppervlakte èn in kwaliteit: gedrongenheid, munten
dus de Neonplanten boven alle andere uit.
Welke is de conclusie?
Kortweg deze: de Neonplanten vertoonen een volledig zomertype: breedte, grootte, intens groene bladeren, korte leden,
zware sporen, in één woord: sterke, gedrongen planten. In
kwaliteit volgen daarop de controle, dus de onbelichte planten. Ook dit jaar is de kwaliteit in de tweede helft van
Januari aanzienlijk verbeterd.
De ronde en lange reflectoren vertoonen hetzelfde euvel
als de belichte planten van het vorige jaar: te lang gerekt.
W e l zijn de bladeren mooigroot en groen, maar de plant
is te slap. Dit moet m.i. aan de warmtestraling der lampen
worden toegeschreven.
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Met het Neonlicht zijn we aus dn een nieuw stadium gekomen.
Het is mogelijk in eiken tijd van het jaar, onder de ongunstigste omstandigheden een volkomen zomertype te kweeken
bij de komkommerplant.
De mogelijkheid is aangetoond, nu moet het onderzoek
naar de rentabiliteit volgen.
Tevens moet dit tweeledig onderzoek over meerdere gewassen worden uitgebreid.
W a a r meerderen hiermee bezig zijn, zal dit voor onzen
vaderlandschen tuinbouw nieuwe perspectieven openen, als...
het rendabel is.
Ir. RIEMENS,
Naaldwijk.
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BEMESTINGSPROEF M E T CHILISALPETER OP
BLOEMKOOL, (stam „Remme")
Vooraf is het land verdolven, d.w.z. dat de eerste en tweede steek van plaats zijn verwisseld en de derde steek is omgespit.
Vervolgens is het proefveld uitgemeten en ingedeeld, en
wel zoo, dat iedere parallel ruim vrij stond, de grootte van
iedere parallel was een \Z2 Are = 50 M 2 = 3 ^ vierk. Roe. Er
waren 3 verschillende chiligiften, elk in 6 parallellen, dus IS
veldjes.
Bemesting vooraf,
Volveld werd gemest met \y2 K.G. superfosfaat, 2 K.G.
patentkali en 1 wagen molmmest per vierk. Roe.
Daarna is alles één steek omgevorkt.
23 Maart. Dezen datum de kool gepoot; nog zij vermeld, dat
het potplanten waren en dat op iedere parallel 212 stuks
geplant werden.
24 Maart. Voor 't eerst gemest met chilisalpeter: groep A,
x
/2 K.G. per parallel = per Roe 0,15 K.G.; groep B, 1 K.G.
per parallel = per Roe 0,30 K.G.; groep C, 2 K.G. per
parallel = per Roe 0,60' K.G.
Op de volgende data bijgemest met chilisalpeter:
Groep A
11/4
i13/4
"*IA
24/4
1/5

!4 Kg. p. parallel
iz
X4
y14
ï
X4

Groep B

Groep C

Kg. p. parallel

1 Kg. p.parallel
1 .,

12/5 34
134 ..
»
= 0 , 4 Kg. p. Roe

2Y2 .,
„
= 0 , 8 Kg. p. Roe

5 ,.
= 1 , 6 Kg. p. Roe

Daarbij komt de voorafbemesting met chilisalpeter (zie
24 M a a r t ) .
Totaal voor groep A 1% K.G. = 0,50 K.G. per Roe; groep
B 33^ K.G. = 1 K.G. per Roe; groep C 7 K.G. = 2 K.G.
per Roe.
13 April. Alles geschoffeld. { x
20 April. De kool is flink aan de groei, van verschil tusschen
de groepen onderling is nog geen sprake.
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27 April. Evenals 20 April.
9 Mei. IA Kleur iets te licht voor bloemkool, stand van 't gewas niet groeierig.
2A Kleur iets beter dan IA, stand van 't gewas iets verder
dan IA.
3A Kleur als 2A, stand van 't gewas iets minder dan 2A.
4A Kleur goed, stand van 't gewas iets verder dan 2A.
5A Kleur normaal, stand van 't gewas als 2A.
6A Kleur te licht voor bloemkool, gewas het minst in zijn
stand.
9 Mei. IB Kleur goed groen, gewas normaal.
2B, 3B, 4B en 5B als UB.
6B Kleur goed groen, gewas niet zoo ver in zijn stand.
I C Donkergroen van kleur, gewas iets verder dan IB.
2C Donkergroen van kleur, gewas iets verder dan IB.
3C Donkergroen van kleur, gewas iets verder dan I C en
2C.
4C Donkergroen van kleur, gewas iets verder dan I C en
2C.
5C Donkergroen van kleur, gewas iets verder dan IC en
2C.
6C Kleur iets lichter, gewas minder ver dan IC en 2C.
Conclusie. De groep A is het minste groen van kleur en een
weinig achter in 't gewas.
De groep B is helder groen van kleur, de stand van 't gewas is gemiddeld iets verder dan de A-groep.
De groep C is over het algemeen intens groen en heeft het
grootste gewas.
22 Mei. Even als 9 Mei; alleen komt de groep A nog meer
achter in kleur en gewas.
29 Miei. De groep A is over het algemeen ver achter bij de
andere groepen, de hoeveelheid chilisalpeter ( 1 % K.G. p.
Y2 Are) blijkt nu te weinig te zijn, de randen van de bladeren worden rood.
Opmerking 1. De helft van 4A staat als de B-groep, oorzaak daarvan is dat de molmmest, wegens aanhoudende
regens niet rechtstreeks op hun plaats gebracht kan worden.
Opmerking 2, 6A staat over het algemeen het minst.
De B-groep staat wat kleur en grootte van het gewas betreft heel wat mooier dan de A-groep, de parallellen onderling verschillen weinig of niets, alleen de 6B iets minder
ver in 't gewas.
De C-groep is over het algemeen wat kleur betreft intens
groen tegen het blauw aan en de stand van het gewas is
het grootst.

Plattegrond van de perceelen in gebruik

Perceel: la

Perceel: 2b

Perceel: 3c

Opbrengst:

Opbrengst:

Opbrengst:

I: 112 st.
II: 81 st.
Ill: 13 st.

I: 160 St.
II: 28 st.
Ill: 20 st.

I: 154 St.
II: 35 st.
Ill: !9 st.

0,82%
Koolzure kalk

1,11%
Koolzure kalk

0,52%
Koolzure kalk

Perceel: lb

Perceel: 2c

Perceel: 3a

Opbrengst:

Opbrengst:

Opbrengst:

I: 165 st.
II: 26 st.
III: 14 st.

I: 161 st.
II: 35 st.
III: 10 st.

I:
82 st.
II: 95 st.
III: 30 st.

0,63%
Koolzure kalk

1,02%
Koolzure kalk

0,58%
Koolzure kalk

Perceel: lc

Perceel: 2a

Perceel: 3b

Opbrengst:

Opbrengst:

Opbrengst:

I: 167 st.
II: 31 st.
Ill:
9 st.

I: 100 st.
II: 88 st.
III: 17 st.

I: 147 St.
II:
43 st.
Ill: 18 st.

0,59%
Koolzure kalk

Koolzure kalk

0,66%
Koolzure kalk

bij de chilisalpeterproef op Bloemkool 1931.

Perceel: 4a

1: 5b
-"erceei:

Perceel: 6c

Wegens onregelmatige
opbrengst
vervallen

Opbrengst:

Opbrengst:

I: 143 St.
II: 48 st.
Ill: 19 St.

I:
171 st.
II: 26 St.
Ill: 13 st.

0,53%
Koolzure kalk

0,52%
Koolzure kalk

0,72%
Koolzure kalk

Perceel: 4b

Perceel: 5c

Perceel: 6a

Opbrengst:

Opbrengst:

Opbrengst:

I. 160 st.
II: 38 st.
Ill: 11 st.

I: 172 st.
II: 23 st.
III: 12 st.

I:
50 st.
II: 113 st.
III: 41 st.

0,35%
Koolzure kalk

0,66%
Koolzure kalk

0,12%
Koolzure kalk

Perceel: 4c

Perceel: 5a

Perceel: 6b

Opbrengst:

Opbrengst:

Opbrengst:

I: 164 st.
II: 25 st.
III: 19 st.

I:
107 st.
II: 80 st.
III: 20 St.

I: 157 st.
II: 33 st.
III: 14 st.

0.69%
Koolzure kalk

0,86%
Koolzure kalk

0,82%
Koolzure kalk
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Algémeene opmerkingen.
I. Voor indeeling van het proefveld zie men plattegrond.
II. Het aantal geoogste bloemkool is verduidelijkt door een
grafiek.
!
III. Nog dient vermeld te worden, dat we op tijd regen hebben gehad; bij een droog voorjaar zouden ongetwijfeld
deze verschillen niet zoo duidelijk zijn uitgekomen.
';
IV. Stellen we het aantal Ie soort van perceel A op 100, dalk
wordt B 172 stuks Ie soort en C 182 stuks Ie soort.
Bemestingsproef met chilisalpeter op peen.
Er waren 3 verschillende chiligiften, elk in 6 parallellen,
dus totaal 18 veldjes.
De parallellen hebben ieder een oppervlakte van 9 M2.
24 Mrt. Gemest per parallel met 0,95 K.G. Superfosfaat!
en 1,6 K.G. Patentkali, daarna ondergevorkt, of per vierk.
Roe 1,5 K.G. superfosfaat en 2,5 K.G. patentkali.
10 April. Chili gezaaid in de steek.
Groep A per parallel 0,1 K.G. is per Roe: 0,15 K.G.
Groep B per parallel 0,2 K.G. is per Roe: 0,3 K.G.
Groep C per parallel 0,3 K.G. is per Roe: 0,45 K.G.
Deze datum de peen gezaaid.
7 Mei. D e peen staat er uit.
18 Mei. 'De peen van onkruid ontdaan.
30 Mei. Voor de tweede keer van onkruid ontdaan.
18 Juni. Gespoten met polvosol tegen luis 1 op 250.
28 Juni. E r zit nog luis in de peen, daarom gespoten met
een mengsel 2% groene zeep en \l/2% spiritus.
Begin Juli. De parallellen IA, 2B, 3C, 4A, 5B en €C staan
iets dunner dan de overige parallellen, mogelijk kunnen de
slakken deze dunning veroorzaakt hebben, daarom iederen
morgen laten vangen.
Eind Juli. De peen heeft geleden van de luis, het lof
— vooral het onderste — is wat geel.
Data wanneer met chili ds gemest:
Datum

Groep A
K.G. p. Roe
10 April 0,1
0,15
2 Juni
0,1
0,15
18 Juni 0,125 0,187

Groep B
K.G. p. Roe
0,2
0,3
0,2
0,3
0,25 0,45

Groep C
K.G. p. Roe

0,3
0,45
0,3
0,45
0,375 0,67

Totaal
0,325 0,487
0,65 1,05
0,975 1,57
1 Sept. Oogstdatum, daar alles tegelijk geoogst is.
De resultaten hiervan zijn:
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Dat groep A in 't geheel heeft opgeleverd 128,8 K.G.
Dat groep B in 't geheel heeft opgeleverd 138,39 K.G.
Dat groep C in 't geheel heeft opgeleverd 152,85 K.G.
Stellen we groep A — kleinste chiligift op 100 — in totaal
heeft deze groep per vierk. Roe gehad 0,6 K.G. dan komt
groep B met 1,35 K.G. chili op 108 en groep C 2 K.G. chili
op 118, d.i. 18% meer.
BEMESTING M E T „SCIK" V O O R SLA.
Scik is een afvalproduct van Cacao, de schillen hiervan
worden gemalen en gemengd met kalk. De samenstelling van
Scik in vergelijking met andere mest, is duidelijk in het
volgende staatje te zien.
Vaste uitwerpselen.
Scik Paardenmest Koemest Varkenmest Schapenm.
"Water
75,8
45,6
83,5
79,84
65,—
Stikstof
— 44
1,25
-,29
— 40
—,60
Fosfor
—.32
— 90
— 18
— 60
—,60
Kali
—,25
-18
—.90
—,30
— 10
Kalk
13,70
Deze proef werd genomen op land, waar 't vorige jaar
meloenenrijen gelegen hadden, dus in 1930. Vooraf werd
alles diep gespit; nog zij vermeld, dat de proef werd genomen in dubbele bakken, elf in getal, gemerkt van 0—11.
Bak O werd alleen gebruikt voor controle. De bakken van
1—10 werden alle bemest met kunstmest, en gezaaid in de
steek. De hoeveelheid hiervan was per vierk. Roe 11/2 K.G.
Z w . Amoniak, 1 K. G. Super en 2 K.G. Patent Kali. Daarna werd de ,,Scik" gezaaid op de plaats, waar de sla gepoot werd.
No.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aantal
ramen

86
86
86
86
86
84
84
84
84
84
84

K.Q.
Scik
p. raam

K.G.
Zw. Aram.
p. K2

4
—
11/2
1
11/2
2
11/2
—
11/2
1
11/2
•2
11/2
—
11/2
1
11/2
2
11/2
— 1 Kg. Ca

No 3

K.G.
K.G. Kunstmest
gezaaid
Super Pat.-kal
p. R2
p. R2
October

Scik
gezaaid
Nov.

12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

29
29
28
28
28
25
25
25
25
31

4
4
—
5
5
—
5
5
—

Sla
gepoot
Jan.

19
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8
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Het pad der rijen is een Yi steek uitgeschoten en op de
rijen verdeeld. Van 3—10 Nov. werden alle rijen Yi steek
omgevorkt. Er werd gepoot met kleine zuivere plantjes.
Den 16, 17 en 18 Mrt is het glas van deze 11 rijen gehaald.
Over het algemeen zijn er bijzonder weinig plantjes uitgevallen, van verschillen is nog niets te merken.
Bak 6, 7, 8, 9 en 10 hebben nogal geleden van de vorst,
die eenige dagen na het lichten tot 5° C. was.
15 April — eind Mei. De sla heeft te erg van de vorst
geleden om een officieel verschil vast te stellen. Al het blad,
wat de omvang van de sla moet maken, is deerlijk door vorst
beschadigd.
Half Mei. De vorstbeschadiging komt nu zeer goed tot
uitdrukking, daar het voor 90% puntkroppen zijn, immers
door het stukvriezen van de cellen der buitenste bladeren
ging de ontwikkeling in 't hart door en verkregen we zoodoende de puntkroppen. Van verschillen van zwaardere
kroppen dient opgemerkt te worden, dat de bakken 6, 7, 8
en 10 iets zwaarder stonden als de bakken 5, 4, 3, 2, 1 en 0.
No. v. d.
Bak

Geoogst
15 Mei

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

—

Geoogst
16 Mei

Geoogst
18 Mei

Geoogst
26 Mei

Geheele
opbrengst
(aantalj

Gepoot

—
240
434
405
245
252
270
580
803
705
643

540
630
570
600
510
360
450
300
300
240
390

540
870
1487
1434
1362
1397
1572
1609
1629
1585
1523

2064
2064
2064
2064
20G4
2016
2016
2016
2016
2016
2016

—
483
—
429
—
607
—
785
392
460
453
276
—
526
—
640
—
510
Opmerkingen,
I. Van de eene bak was niet meer weggevallen dan van de
andere.
II. Er zijn 24 stuks per raam gepoot.
Het verschil genoemd op half Mei komt nu bij de boonenoogst weer sterk op den voorgrond. De boonen staan ook
op de bakken 6, 7, 8, 9 en 10 het zwaarst van gewas.
Conclusie:
Door vorstbeschadiging is geen juist oordeel te vellen.
Tot het moment van vriezen was er geen kennelijke voorsprong der Scik-bakken.
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Surrol gebruikt als bestrijdingsmiddel tegen koperworm.
Surrol is een verbinding van kali, koolstof en zwavel.
Brengt men nu deze verbinding in den grond dan ontstaat
er door verbinding der bovengenoemde stof o.a. ook zwavelkoolstof, wat een machtig ademhalings-gift is voor mensch
en dier.
Meegedeeld werd, dat men het kan aanwenden bij uitgepoote planten. Het zou dus een mooi middel tegen koperworm
kunnen zijn.
W e konden nu op tweeërlei manier te werk gaan, n.m.
eerst de grond ontsmetten en daarna de planten poten, of
eerst de planten poten en daarna door zekere hoeveelheden
bij de planten te gieten, deze op die manier te behoeden tegen het geknaag van de koperworm:
Beide manieren hebben we geprobeerd,
lste. De vloeistof bij de planten gieten.
30/4 1931 hadden we 24 tomatenplanten in potten. De potten bevatten ongeveer 1,4 K.G. grond. S. G. van de grond is
± 0,6 dus de inhoud van zoon pot is zoo ongeveer 2,3 M 3 .
De hoogte van de plantjes was op bovengenoemde datum ±
25 c.M.
Den 4en Mei werden in iedere pot 10 koperwormen gedaan, behalve bij twee, welke als controle moesten dienen.
Den 7en Mei, dus 3 dagen, nadat de koperwormen bij de
planten gedaan waren, werden er vijf potten van de partij
overgoten met 200 cc surrol Concentratie x/2 (dus 5 0 % ) .
vijf potten met 200 cc surrol concentratie 34 (dus 2 5 % ) .
vijf potten met 200 cc surrol concentratie V s (dus 2 0 % ) .
vijf potten met 200 cc surrol concentratie : l /io (dus 1 0 % ) .
Den 8sten Mei, dus den dag volgend op dien waarop de
planten met de surrol behandeld waren, hingen de planten
van de partijtjes overgoten met de vloeistof van de concentraties }/2, 34 e n Vs allen reeds slap. Aan de plantjes van
de partij behandeld met vloeistof concentratie Vio w a s °P
dat oogenblik nog niets te zien.
Den lOden Mei gaan de plantjes van de partij behandeld
met surrol Vio °°k hangen. De bloempjes vallen ook af.
Dezen dag werden de potten op koperworm onderzocht. Resultaat van dit onderzoek was, dat alle koperwormen gedood waren behalve die van de controlepotten, welke nog
best leefden.
Resultaat van bovenbeschreven onderzoek is dus,
dat surrol toegediend in de concentratie's 1/1, 1/4,
1/5 en 1/10 en wel 200 cc vloeistof op ± 1,4 K.G. grond
(of 2,3 L) doodelijk werkt op ritnaalden, maar tevens op de
planten, dus mocht surrol een middel zijn tegen ritnaalden,.
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-dan zullen concentrate's beneden de 10% toch nog doodeiijk
moeten zijn voor koperworm.
Den 15/5 hadden we 20 komkommerplanten in pot.
Bij iedere plant werden 5 koperwormen gedaan.
16/5 werden de potten met de volgende hoeveelheden en
•concentratie's behandeld.
4 potten met 100 cc vloeistof concentratie i / 2 5 (4%)
4 potten met 100 cc vloeistof concentratie Vso ( 2 % )
4 potten met 100 cc vloeistof concentratie 1 / 7 5 (1 1/3%)
4 potten met 100 cc vloeistof concentratie 1 / i 8 o 0 % )
4 potten bleven onbehandeld en dienden als controle.
Den 17/5 hing één van de planten van de partij behandeld
met de vloeistof van de concentratie V25 reeds slap.
Den 18/5 hingen reeds 3 planten slap. Ook die partijen,
welke behandeld zijn met een vloeistof van de concentratie's
1/50 en 1/100 begonnen slap te hangen.
22/5 Alle behandelde planten zijn dood. Daarna de potten
op koperworm onderzocht. Resultaat van dit onderzoek was,
dat alle koperwormen nog leefden.
Conclusie uit bovenstaand onderzoek:
1ste Komkommerplanten kunnen een behandeling met surrol van een concentratie van ten hoogste 1% niet zonder beschadiging doorstaan, aangenomen, dat 100 cc
vloeistof per 2,3 d.M. 3 grond genomen wordt.
2de Koperwormen worden niet gedood door een behandeling met surrol, concentratie V25 ( 4 % ) , hoeveelheid:
100 cc vloeistof per 2,3 d.Mj-3 grond.
23/5 Bij 4 tomatenplanten (hoogte der plantjes ± 30 c.M.)
in eiken pot 5 koperwormen gedaan.
26/5 Iedere pot overgoten met 100 cc Surrol, concentratie
5% (V2o)- Het was toen warm zonnig weer.
28/5 Er valt niets aan de planten te bespeuren. Ze groeien
gewoon op.
29/5 De potten op koperworm onderzocht. Resultaat was,
dat de koperwormen nog allen leefden..
Conclusie uit de bovenstaande proeven.
Mocht Surrol een geschikt bestrijdingsmiddel zijn tegen
koperworm, toegediend, terwijl de planten gepoot zijn, dan
moet een concentratie tusschen de 1/10 en 1/20 doodeiijk
werken op ritnaalden. De hoeveelheid vloeistof zal ongeveer
200 cc per 2,3 d.M. a grond moeten bedragen.
Berekenen we nu de kosten eens, indien men een warenhuis van b.v. 1000 M.^ op deze manier wilde ontsmetten.
Rekenen we, dat we een laag grond van ± 0,25 M. dikte
wilden behandelen, dan zouden we dus totaal 2,5 x 100 x 1000
d.M. 3 = 250.000 d.M.3 grond moeten behandelen; dus had-
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den we kiervoor rioodig 250.000 x ] / s L. vloeistof. Deze
50.000 Liter vloeistof bevatte 50000 x V20 Liter zuivere sur—2y
273"
rol d.i. ongeveer 1000 Liter.
1 Liter zal waarschijnlijk kosten 60 â 70 cent, dus zouden
de kosten bedragen ± f 700,—, wat natuurlijk te duur is.
Eerst grond behandelen, daarna poten.
24/6. W e hebben 8 x 6 potten met een mengsel gewonen
tuingrond en molmmest gevuld.
Een pot bevatte 0,95 K G . grond. S. G. was 0,6, dus de
inhoud was 1.6 d.M. 3 .
D e groepen van 6 potten zijn genummerd: la, 2a, lb, 2b,
lc, 2c, ld, 2d.
W e doen nu op twee potten van iedere partij 6 koperwormen en wel op iedere pot 3. Voorts doen we er nog een stukje aardappel in voor voedsel.
26/6. W e overgieten eerst iedere pot met 250 cc (34 L.)
water en behandelen daarna de verschillende partijen met de
volgende concentratie's en hoeveelheden.
Partij

Hoeveelheid

Concentratie

la
met 200 cc vloeistof
7XA%
2a •
100 cc
V/i%
lb
200 cc
10 %
2b
100 cc
10 %
lc
200 cc
12M%
2c
100 cc
12H%
ld
200 cc
15 %
2d
100 cc
15 %
Daarna werd iedere pot nog eens overgoten met 200 cc
water.
In de daarna volgende wee"k werden de potten gewoon begoten alsof er reeds planten in gepoot waren.
3/7. Al de partijen op koperworm onderzocht.
Resultaat hiervan was het volgende:
A
dood

5
of
84%

B

—

1
niet dood niet
dood niet dood
niet
dood
dood
dood
dood
A a n t a l k op e r w o r m e n.
1 2
4
6
1
4
of
of
of
of
of
of
16% 3 3 % 6 7 %
100%
0%
80%
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C

D
1
2
dood niet dood niet
dood niet dood
niet
dood
dood
dood
dood
Aantal koperwormen.
6
5
1
5
5
of
of
of
of
of
100%
84%
16%
100%
100%
1

2

W e zien dus, dat 200 cc surrol, concentratie 10%, honderd
procent resultaat geeft.
Na het onderzoek hebben we in 2 potten van iedere partij
een tomatenplantje gepoot. Hoogte der plantjes was ± 20
c.M, Dit was dus acht dagen na de behandeling met surrol.
6/7. De vorige gepote plantjes groeien goed. Van beschadiging is absoluut geen sprake.
W e e r in 2 potten van iedere partij een tomatenplant gepoot.
12/7. De gepote planten groeien best.
Conclusie.
W i l men grond ontsmetten tegen ritnaalden dan moet men
minstens vloeistof nemen van een concentratie van 10% en
200 cc vloeistof per 1,6 d.M. 3 grond.
Den 18/8 werden weer 12 potten met den zelfden grond
gevuld. Op iederen pot werden 6 koperwormen gedaan. Verder werd er als voedsel nog een stuk aardappel ingedaan.
Deze 12 potten werden verdeeld in 6 partijen, la, 2a, 3a,
lb, 2b, en 3 b.
Nu ontvangen de diverse partijen de volgende hoeveelheden:
Partij

Hoeveelheid

la
2a
3a
lb
2b
3b

200 cc per pot
400
800 „ „ „
200 cc per pot
400
800 ,

Concentratie
5%
5%
5%

iy2%
iy2%
7y2%

Den 21/8 overgieten iedere pot met 200 c.M*.
D<en 22/8 partij 2a, 3a, 2b en 3b ieder met 200 c.M',
Den 23/8 partij 3a en 3 b met 200 c.M 3 .
Den 24/8 partij 3a en 3b met 200 c.Ms.
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Gedurende deze dagen regende het veel, zoodat de grond
vochtig genoeg was.
Den 28/8, dus acht dagen na de behandeling werden de
potten van partij la en 1 b op koperworm onderzocht. Er
werd bevonden, dat al de koperworm dood was. Daarna
werd er in iederen pot een tomatenplantje gepoot.
Den 31/8 werden de potten van de partijen 2a en 2b op
koperworm onderzocht. Resultaat was, dat alle koperwormen
dood waren. Daarna ook in deze potten tomatenplantjes gepoot.
Den 2/9 werden de potten van de partijen 3a en 3 b op
koperworm onderzocht. Ook hier waren alle koperwormen
dood. Daarna in iederen pot een tomatenplantje gepoot.
Den 8/9 werd nagegaan, of er ook eenige beschadiging
tengevolge van de surrol opgetreden was.
Er werd bevonden, dat er geen beschadiging te bespeuren
viel, dus surrol in deze concentraties toegediend schaadt tomatenplanten niet, indien tenminste eerst acht dagen na de
behandeling gepoot wordt.
Gaan we nu onze verschillende proeven eens na.
Bij onze eerste grondontsmettingsproef kwamen we tot de
conclusie, dat we minstens 200' cc vloeistof, concentratie 10%
per 1,6 d.M 3 grond moesten gebruiken, om de ritnaalden te
dooden.
In ons.tweede geval zijn de ritnaalden reeds dood met een
behandeling met 200 cc surrol, concentratie 5 % .
Doch de uiterlijke omstandigheden waaronder de proef
genomen.werd (de potten stonden buiten), scheelden veel
met die waaronder de eerste proef genomen werd.
Bij de eerste proef was het droog weer, zoodat de potten
vochtig gehouden moesten worden door gieten. Nu werd
er zoo gegoten, dat de grond wel natuurlijk vochtig bleef,
maar dat de aarde niet doorweekt was.
•Bij onze tweede proef regende het bijna iederen dag flink,
zoodat de aarde doorweekt was.
Naar het schijnt heeft dit veel invloed op de werkzaamheid van de surrol.
Dit zal uit latere proefnemingen nog moeten blijken.
Gaan we nu de kosten eens na.
W e gebruikten bij onze laatste proef 200 cc Surrol concentratie 5% per 1,6 d.M 3 grond.
Willen we de grond weer 0,25 M. diep doordrenken, dan
moeten we dus per 1 M 2 onper^lakte 250 d.M 3 grond behandelen.
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Dus zullen we hiervoor moeten gebruiken 250 x 1 / 5 L.
vloeistof d.i. ± 31 Liter.
Deze 31 liter bevatten 31 x V20 n t e r d.i. ± lj/2 liter zuivere
surrol. Kost nu 1 liter surrol 60 â 70 cent dan zouden de kossten ± f 1,— per M^ bedragen, wat natuurlijk veel te duur
is voor practisch gebruik.
Conclusie: Surrol kan wel als bestrijdingsmiddel tegen koperworm gebruikt worden, maar met de hierboven genoemde
concentraties en hoeveelheden is het voor practisch gebruik
te duur. Behandeling van uitgepote tomaten- en komkommerplanten heeft geen zin, want óf koperworm en plant worden
beide gedood, óf ze blijven beide leven.
Nagegaan zal verder worden hoe surrol werkt op het wortelaaltje der tomaten.
APPLEIJ-TOWER.
De proeftuin Z. H. Glasdistrict bezit een kas druiven van
bovengenoemde soort, welke de aandacht trekt van de tuinders. W i e deze soort gezien heeft, wil haar aanzetten, met
het gevolg, dat er dit jaar weinig hout van de geheele kas
over is, misschien een 1000 oogen. Het is verkocht als houtstek, maar ook om andere boomen om te enten. Dit jaar is zij
geprobeerd op de houdbaarheid. Er werden n.1. den 15 October 5 bakken gesneden en naar het koelhuis „Viande" te
Hoek v. Holland gebracht. V a n tijd tot tijd werden ze gecontroleerd of er afwijkingen te constateeren vielen.
Het resultaat was, dat na 3 maanden in 't koelhuis te hebben gestaan, ze de concurrentie met de beste Alicante konden doorstaan. N a gewogen te hebben, hadden ze een gewichtsverlies (dus krimp) van 6,66% en een 1,36% uitval.
Nog dient opgemerkt te worden, dat 15 October wel wat laat
ds om druiven in 't koelhuis te zetten.
De mooiste tijd hiervoor is m.i. begin Oct. W a r e n ze begin Oct. in 't koelhuis gebracht dan waren ze zeker een maand
langer bewaarbaar gebleven; ze waren 15 Oct. te rijp. Mogelijk dat deze soort druiven prima geschikt is voor de verzending; heeft een stevige schil en een goede samenhang
met z'n steel. Zij is donkerblauw van kleur, — deze krijgt zij
onder alle omstandigheden — en is eerder blauw dan dat zij
rijp is. Men moet haar dus voordat zij geoogst wordt, terdege keuren. Haar tros is niet zeer groot en daardoor zeer goed
geschikt voor 't koelhuis. De korrel is over 't algemeen grooter dan van de Black-Alicante. Het aantal K.G. per roe zal
niet veel minder zijn dan van de Black-Alicante. Dit kon
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door ons nog niet worden vastgesteld. Er kunnen ook 4 leggers per kant aangelegd worden, daar zij uit het 1ste en 2e
oog een voldoende tros geeft. Op snoer is zij wat onvruchtbaar. Hieruit kan men dus afleiden, dat zij uit het kraagoog
geen voldoende tros geeft. Ongetwijfeld zal deze soort druiven de aandacht van de tuinders wel verdienen.
Ook als stookdruif lijkt ze zeer geschikt. Ze is iets later
dan de Frankenthaler, doch vroeger dan Black Alicante. De
groei is sterk; ze maakt flink afgerijpt hout. Men beweert,
dat het een Engelsche kruising is van Gros Colman en Black
Alicante. De smaak is uitstekend.
In 't najaar zal de directeur de kweekers aan dit soort herinneren.
POLVOSOL als bestrijdingsmiddel tegen Spint.
Den 14/4 1931 eenige pas gekrente trossen en ook eenige
trossen, die nog op dat moment in bloei stonden, bespoten
met polvosol 1/500. Ons doel was om na te gaan of polvosol
ook beschadiging gaf op pas gekrente druiven en ook aan
de bloempjes.
De eerste dagen was er oogenschijnlijk geen beschadiging
Doch den 24/4 werden er op die, als pas gekrente trossen
bespoten, vlekjes zichtbaar. Hoe grooter nu de druiven werden, hoe meer vlekjes erop kwamen. Waarschijnlijk was dus
de dauw in zijn beginstadium reeds beschadigd en wel zoo.
dat het niet meer in staat was op die plekken, waar de polvosol beschadiging gegeven had, opnieuw dauw te vormen.
Den 16/4 werd nog een vak met bloeiende trossen bespoten met polvosol 1/5O0.
De eerste dagen was er weer geen beschadiging te bespeuren, doch den 26/4 waren de bloempjes gezet, doch verscheidene waren verbrand. Het is dus niet aan te raden een
kas, die in bloei staat, met polvosol 1/500 te bespuiten.
De trossen, die op het moment van de bespuiting reeds gezet waren, vertoonen geen verbranding.
Doch hoe grooter de korrels werden, hoe meer vlekjes er
weer op kwamen. Dit doet de handelswaarde der druiven
natuurlijk sterk dalen.
Den 6/5 hebben we eenige losse takken met spint bespoten
met polvosol 1/500.
Den 7/5 en 8/5 deze takken op spint onderzocht. Het
resultaat was, dat polvosol 1/5O0 niet doodelijk tegen spint
is, want we ontdekten nog vele levende en slechts een enkele
doode.
Beschadiging der bladeren trad er niet op.
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Den T / 5 werden eenige takken met veel spint intens bespoten met polvosol 1/100.
Den 8/5 werden deze takken op spint onderzocht. W e vonden nog enkele levende spint, doch het grootste gedeelte was
dood. Polvosol 1/100 zou dus misschien als bestrijdingsmiddel tegen spint wel te gebruiken zijn, al gaf het dan ook geen
100% resultaat, maar, en dit is een groote factor, dan moet
het op de druivenkorrels ook geen vlekken nalaten.
Om dit na te gaan werden den 19/5 eenige trossen druiven
(soort Lady Hurt) bespoten met polvosol 1/150.
Twee uur na de bespuiting werden de trossen afgespoten
met schoon leiding water.
Den 21/5 was toch reeds te zien, dat de polvosol nog een
spoor achtergelaten had.
De spint was daarentegen voor het grootste gedeelte dood.
Hierna hebben we hetzelfde nog eens geprobeerd met polvosol 1/250. Doch ook deze concentratie liet nog vlekken na.
Conclusie uit al deze kleine voorproefjes is, dat polvosol
niet als spuitmiddel in een druivenserre te gebruiken is, daar
het de dauw der korrel beschadigt.
Dit werd ook door de nog volgende proeven afdoende bewezen. W e moesten dus, was er met polvosol wat te bereiken,
andere planten tot doel kiezen. W e kozen komkommers omdat op deze planten tamelijk veel spint voorkomt.
Den 11/6 werden eenige komkommerplanten bespoten en
wel met polvosol 1/1O0, 1/250 en 1/500.
Den 15/6 kon men zeggen, dat polvosol komkommers absoluut niet schaadt. De uitwerking op de spint was als bij de
druiven. W i l men iets tegen de spint bereiken, dan moet
men minstens polvosol 1/100 nemen, maar 100% resultaat
bereikt men dan toch nog niet, dus is voor dat doel nog pe^
troleumemulsie te verkiezen boven polvosol.
Het vlekken nalaten op de korrels werd veroorzaakt doordat na het spuiten, onder aan de korrel het spuitmiddel zich
verzamelde in een droppel. Deze droogde op en de vlek werd
zichtbaar.
Daar toch een groot procent van de spint gedood werd, is
gespoten onder hoogen druk. Het bestrijdingsmiddel is toen
in nevelvorm verspoten, met het gevolg, dat na zoo'n behandeling ook geen vlekjes zichtbaar waren.
Nog zij vermeld, dat dit gebeurde den 14 Juli; van kleur
was toen nog niets te bespeuren.
Aan het einde van deze maand was er een begin van kleur,
gewoonlijk begint dan ook de dauw zwaar op de korrels té
komen, dit bleef achter weg bij de bespoten trossen. De dauw
was dus in z'n wording vernietigd.
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Eind conclusie. Geen enkel spuitmiddel heeft tegen spint in
druiven nog iets opgeleverd, als er trossen aanwezig zijn.
Steeds lijdt de dauw en dus de kwaliteit. Alleen vóór den
bloei kan petroleumemulsie 1% gebruikt worden. Na den
bloei is tot heden naftaline het eenige middel.
In Waarschuwing 3 staat daarover:
Afdoende tegen spint in druiven is een juist toegepaste naftaline behandeling. Per strekkende roe wordt 1 K.G. zeer
fijn gemalen naftaline-poeder uitgestrooid. Het gewas wordt
met regenwater nat gespoten en de kas dichtgelegd. Men
moet deze behandeling alleen uitvoeren op een zonnigen dag,
's middags te 3 â 4 uur en de kas verder dicht laten, zoodat
de temperatuur oploopt tot 100° F. Dreigt deze hooger te
worden, dan het glas onder 't krijt spuiten en nog wat water
door 't gewas. Den volgenden morgen de kas gesloten houden tot het 100° F. is en dan iets gaan luchten, 's Middags te
3 â 4 uur weer dicht en nog een pond naftalinepoeder er
in per strekkende roe en dezelfde bewerking als den vorigen
dag. Den derden dag 's morgens laat open en 's middags
vroeg dicht. Desgewenscht wordt deze geheele bewerking
door personeel van den proeftuin uitgevoerd bij de leden tegen een vergoeding van f 1,— per strekkende roe: gunstige
resultaten worden gegarandeerd.
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OPBRENGST D R U I V E N S O O R T E N .
Kas I en II zijn vermeld in het verslag van de verlatings
proef.
Kas III Gros-Maroc lengte 11 roe, 1 voet.
Aantal K.G. 756. Bedrag f 304,80. Gemiddeld per
K.G. f 0,40.
Kas IV Frankenthaler (stook) lengte 8 roe.
Aantal K.G. 620. Bedrag f 438,80. Gemiddeld per
K.G. f 0,71.
Kas V Black-Alicante (stook), lengte 8 roe.
Aantal K.G. 848. Bedrag f 478,50. Gemiddeld per
K.G. f 0,57.
„ „
Lady Hud. 24 K.G. Bedrag f 8,88. Gemiddeld per
K.G. f 0,37.
Kas VI Golden Champion, lengte 10,25 roe. Aantal K.G.
Kas VI Golden Champion, lengte 10,25 roe.
Aantal K.G. 759. Bedrag f 405,22. Gemiddeld per
K. G. f 0,53.
Kas VII Appley-tower, lengte 10 roe en 1 voet.
Aantal G.K. 908. Bedrag f 415,43. Gemiddeld per
K.G. f 0,46.
Kas 3, 6 en 7 zijn nog niet in volle opbrengst.

De Directeur,
Ir. J. M. R I E M E N S .

