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I DE GROENTETEELT IN DE VOLLE GROND IN 1956
Het jaar 1956 is een jaar geweest met sterk van het gemiddelde afwijkende
weersomstandigheden en de groenteteelt in de volle grond, die zo zeer van het
weer afhankelijk is, heeft er dan ook de nodige invloed van ondergaan.
De zachte herfst van 1955 en de zachte januarimaand van 1956 deden de
prijzen van de groenten en vooral van de Stapelprodukten, met uitzondering
van de uien, waarvan de oogst in 1955 gering was, tot een zeer laag niveau
dalen. De strenge vorst van februari deed de prijzen echter snel oplopen en
wat eerst onverkoopbaar leek, werd gretig afgenomen. In het late voorjaar
maakte de rode bewaarkool hierop helaas een ongunstige uitzondering.
De keerzijde van de voor velen zo welkome vorstperiode was de schade aan
de nog te velde staande gewassen als spruitkool, boerekool en prei. Ook vele
gewassen onder platglas o.a. wortelen, liepen nogal vorstschade op.
Daar ook in Frankrijk en Italië de vorst ernstige schade aan de voorjaarsgroenten had toegebracht, bleven de prijzen in het voorjaar, met enige uitzonderingen o.a. van sla, goed. In het algemeen was dit ook het geval in de
zeer koude en natte zomer, waardoor slechts geringe aanvoeren plaats hadden.
Sla- en snijbonen hebben in erge mate van het slechte weer geleden. Bij het
eerstgenoemde gewas hebben de hoge prijzen de geringe opbrengst niet goed
kunnen maken.
Vroege aardappelen hebben in 1956 niet van de hoge prijzen geprofiteerd. Met
de eerste aanvoeren werden goede zaken gedaan, maar weldra daalde de prijs
tot een weinig aantrekkelijk niveau. Gevreesd moet worden, dat dit niet een
toevallig verschijnsel is geweest.
Het ziet er veel meer naar uit, dat de moeilijkheden, die zich met dit gewas
hebben voorgedaan, voor een deel een chronisch karakter hebben. In de eerste
plaats is de bewaring van de winteraardappelen de laatste jaren zodanig verbeterd, dat tot diep in de zomer nog zeer goede consumptieaardappelen aangevoerd kunnen worden. Hierdoor zal de consument minder bereidheid gaan
tonen om hoge prijzen voor nieuwe aardappelen te betalen. Verder hangt er
een, nog uit de oorlog stammend, extra-teeltrecht boven de markt. En tenslotte
is er dan nog het „overstapje" van de pootaardappelteelt op de teelt van
consumptieaardappelen. Vele tuinders geven n.1. hun veld met Eerstelingen op
voor de keuring als pootaardappelen. Is de prijs van de vroege consumptieaardappelen goed dan rooien deze tuinders hun veld Eerstelingen voor de
consumptie. Is de prijs van de consumptieaardappelen daarentegen laag, dan
laat men de aardappelen staan en rooit men ze in juli als pootgoed. Dit laatste
heeft zich in 1956 op grote schaal voorgedaan. Het aanbod van Eerstelingenpootgoed is hierdoor nog aanmerkelijk vergroot en de afzet hiervan is dan ook
vastgelopen.
De bovengenoemde factoren zullen er toe bijdragen, dat hoge prijzen van vroege
aardappelen snel tot een groter aanbod zullen leiden en dat de vraag dan door
de aanwezigheid van goed bewaarde oude aardappelen afnemen, zodat te vrezen
is, dat aantrekkelijke prijzen voor de vroege aardappel onder de huidige omstandigheden tot het verleden zullen gaan behoren.

Hoewel vele veilingen, waar hoofdzakelijk vollegrondsgroenten aangevoerd
worden, ongeveer dezelfde of soms nog iets hogere omzetten in geld behaalden
dan in 1955, mag hieruit niet zonder meer worden geconcludeerd, dat het op
enige uitzonderingen na, met de financiële resultaten van de vollegrondsgroenteteelt wel goed geweest is.
Dan zouden wij twee dingen over het hoofd zien en wel de grotere moeite en
kosten, die vaak aan de verzorging, de ziektebestrijding en de oogst van de
gewassen verbonden geweest zijn en daarnaast de stijging van de produktiekosten of anders gezegd de steeds dalende koopkracht van de gulden.
De les van 1956 is geweest, dat de vollegrondsgroenteteelt voort moet gaan met
zich zo goed mogelijk te wapenen tegen de grillen van het weer, beheersing
van de waterhuishouding, een goede structuur van de grond en een goede ziektebestrijding. Daarnaast blijft een spreiding van de aanvoer urgent (in 1956 in
het voorjaar nog weer een opeenhoping van sla) en ook een spreiding van het
aantal gewassen, om het speculatieve element, dat de aard van het bedrijf a!
met zich brengt, niet te vergroten. Hiervoor zullen nieuwe teeltwijzen en nieuwe
rassen nodig zijn, maar ook meer glas, dan zich momenteel gemiddeld op de
vollegrondsbedrijven bevindt.
Voor een efficiënte bedrijfsvoering met een zo goed mogelijk profijt van de
zeer schaarse en zeer dure arbeidskrachten is een goede verkaveling en een
verdeling van de arbeid over het gehele jaar noodzakelijk. Daarnaast vestigt
het probleem van de dure en moeilijk te krijgen arbeidskrachten voor een
aantal teelten de aandacht steeds meer op de mechanisatie.
In de bovenstaande twee alinea's is een groot deel van de problematiek van de
groenteteelt in de volle grond weergegeven. Welke richting de groenteteelt onder
de druk van deze problematiek zal inslaan, valt moeilijk te voorspellen. Soms
krijgt men de indruk, dat er niet in een maar in twee richtingen gezocht zal
moeten worden. En wel enerzijds naar een intensivering van de daarvoor
geschikte kleine bedrijven voor de produktie van arbeidsintensieve kwaliteitsgroenten, van primeurs en van bijzonder late groenten en anderzijds naar een
sterke mechanisatie en intensivering van de bedrijven, die massaprodukten telen
en die daarvoor een voldoende grootte hebben of kunnen bereiken.
Welke van deze twee richtingen het ook uitgaat, kapitaal zal erbij nodig zijn
en dat is voor vele bedrijven een probleem op zich zelf.
Het meest spectaculaire onderdeel van de voortschrijdende mechanisatie is in
1956 ongetwijfeld de verschijning van de bonenplukmachine op de Nederlandse
velden geweest. Hoewel deze machine nog tal van kinderziekten bleek te
hebben, bestaat toch de verwachting, dat ze binnen een niet al te groot aantal
jaren aan de in Nederland gebruikelijke teeltwijzen en rassen zal zijn aangepast.
Dit zal onvermijdelijk een verschuiving van de stamslaboneteelt voor dé
conservenindustrie naar de grotere bedrijven tengevolge hebben.
Alkmaar, 26 januari 1957.
Ir. J. Sneep.

II HET PROEFSTATION
Ligging
Het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond in Nederland is gevestigd te Alkmaar, Hoeverweg 6.
Het ligt ongeveer 800 meter buiten de stad in de richting Egmond aan den Hoef.
Vanaf het N.S.-station Alkmaar is het Proefstation gemakkelijk te bereiken per
N.A.C.O.-bus (lijn 2). Vijftien minuten over ieder vol uur vertrekt een bus
vanaf het station. Bij het Proefstation is een bushalte.
Het Proefstation is telefonisch te bereiken onder nummer 02200-6541 (2 lijnen).
Bestuur
Het Bestuur van het Proefstation is samengesteld uit de volgende personen:
A. P. de Boer, Grootebroek, Voorzitter (Prov. Comm. uit de veilingen in
Noordholland);
K. van Nienes, Noordscharwoude, Secretaris (Stichting Tuinbouwproefbedrijf
„Geestmerambacht" te Oudkarspel);
J. P. Nijssen, Santpoort, Vice-Voorzitter (Proeftuin „De Duinstreek van Holland", Heemskerk);
C. H . Bakker, Amsterdam-W, Penningmeester (Proeftuin „Hollands-Utrechts
Veendistrict", Sloten);
J. Selen, Venlo, lid Dagelijks Bestuur;
Jac. de Groot, Warmenhuizen (Stichting Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht", Oudkarspel);
G. J. Kempers, Amsterdam-Z (Proeftuin „Hollands-Utrechts Veendistrict",
Sloten);
A. van Namen, Zwijndrecht (Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in
Nederland, 's-Gravenhage);
A. Pannebakker, Haarlem (Landbouwschap, 's-Gravenhage);
G. Parlevliet, Katwijk aan de Rijn (Proeftuin „De Duinstreek van Holland",
Heemskerk);
H . J. Veldman, Zwollerkarspel (Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in
Nederland, 's-Gravenhage);
Dr. D. van der Wel, Haarlem (Gedeputeerde Staten van Noordholland);
Dr. Ir. C. Rietsema, Hoorn, Adviserend Lid;
Ir. G. W. van der Helm, Amsterdam, Adviserend Lid.

Subsidiërende instanties
Het Proefstation heeft in 1956 subsidies ontvangen van de volgende lichamen
en instellingen, gerangschikt naar de grootte van de genoten subsidies:
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; Afdeling Tuinbouw.
Landbouwschap.
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland.
Provincie Noordholland.
Provinciale Commissie uit de veilingen in Noordholland.
Gemeente Alkmaar.
De Verenigde Zuurkoolfabrikanten in Nederland.
Begunstigers
Volgens artikel 19 van de Statuten zijn begunstigers van het Proefstation natuurlijke personen, die jaarlijks een bedrag van tenminste vijf gulden en rechtspersonen, die jaarlijks een bedrag van tenminste vijfentwintig gulden als donatie
aan de Stichting betalen. De begunstigers ontvangen het Jaarverslag van de
Stichting gratis.
Bestuursv ergaderingen
Het Bestuur van de Stichting vergaderde in 1956 driemaal. Het Dagelijks Bestuur kwam eenmaal bijeen.
Het Kantoor
De administratieve werkzaamheden zijn in 1956 uitgevoerd door een administrateur bijgestaan door een steno-typiste en een telefoniste tevens typiste.
Het aantal binnengekomen poststukken bedroeg 3147. Verzonden werden in
1956: 2706 brieven en andere stukken.
De technische administratie van de proeven werd gevoerd door een gastmedewerker.

Het personeel per 31 december 1956
A. Directeur:

Ir. J. Sneep.

B. Onderzoekers:

Ir. P. Delver, bodemscheikunde.
Ir. H . A. van Hoof, gedetacheerd door het LP.O., mycologie en virologie.
Ir. H . Jonge Poerink, rand in witte kool.
Drs. L. E. van 't Sant, gedetacheerd door het LP.O.,
entomologie.
Ir. G. G. M. van der Valk, gedetacheerd door het I.C.W.,
cultuurtechniek.
Ir. W. A. Wiebosch, gedetacheerd door R.T.C. Hoorn,
plantkunde.

C. Gastmedewerker:

J. G. Verlaat, grondverbetering, onkruidbestrijding,
vruchtopvolging.

D. Administratief

personeel:
J. B. Roozendaal, administrateur.
Mej. E. C. M. Postma, steno-typiste.
Mej. I. M. Strooper, telefoniste.

E. Technisch personeel:
J. Betzema, hoofdassistent, gedetacheerd door R.T.C.
Hoorn, belast met toezicht op de proefvelden.
Mej. G. Breebaart, laborante.
Tj. Buishand, assistent A, gedetacheerd door R.T.C.
Hoorn, belast met veredelingswerk en rassenonderzoek
bij bonen.
W. H . M. Mosch, assistent.
Mej. J. Staal, laborante.
H . E. Vijzelman, assistent.
H . de Klein, concierge-amanuensis.

F. Tuinpersoneel:

N . A. Ursem, tuinchef.
Th. G. Bakker.
D. Louwen.

G. Huishoudelijk personeel:
Mej. T. Louwen.

Noodgebouw april 1955
tot april 1956

Officiële
opening

Proefstation op de da;
van de opening
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D e Behuizing
Het houten noodgebouw heeft dit jaar plaats moeten maken voor het stenen
hoofdgebouw, dat naast werkkamers voor de onderzoekers en de administratie,
een chemisch, een mycologisch en een entomologisch laboratorium bevat. Een
ruime schuurvleugel herbergt de bedrijfsmiddelen en benodigdheden.
Op 27 juni 1956 werd het Proefstation officieel geopend door de heer H . D.
Louwes, voorzitter van het Landbouwschap. Bij deze gelegenheid werd behalve
door de heer Louwes het woord gevoerd door de heren: A. P. de Boer, voorzitter van de Stichting Proefstation voor de groenteteelt in de volle grond in
Nederland, Dr. Ir. G. de Bakker, Inspecteur van het Tuinbouwkundig Onderzoek, Mr. H . J. Wytema, burgemeester van de gemeente Alkmaar en tenslotte
door Ir. J. Sneep, directeur van het Proefstation.
Een woord van dank zij hier gericht aan Burgemeester en Wethouders van
Alkmaar, die het mogelijk gemaakt hebben de openingsplechtigheid in de fraaie,
historische raadzaal te doen plaatshebben en die ook bij andere gelegenheden
het Proefstation ter wille geweest zijn.
Een rondgang van de vele genodigden door het gebouw en over de tuinen
besloot de plechtigheid.
Het Proefstation is gebouwd naar ontwerp van de architect, Ir. C. Keesman
te Alkmaar.
D e Terreinen
Het Proefstation beschikt thans over twee tuinen, die in het komende seizoen
volledig bij het onderzoek zullen worden ingeschakeld. De tuin aan de noordzijde van de Hoeverweg, kadastraal bekend Sectie D nr. 335, groot 1.23.70 ha,
is door de gemeente Alkmaar in erfpacht afgestaan tegen de som van ƒ 1,—
per jaar. Het terrein aan de overkant van de Hoeverweg, kadastraal bekend
Sectie D nr. 336, groot 0.58.30 ha, wordt normaal van de gemeente gepacht.

De Kas
Bij de jaarwisseling was de kas nog wel niet geheel afgebouwd, maar verwacht
mag worden, dat ze in het a.s. seizoen in gebruik genomen kan worden.
De kas bevat een grote ruimte met tabletten, bestemd voor allerlei doeleinden,
zoals: veredeling, opkweek van planten enz. enz. Daarnaast zijn enkele afgesloten cellen, die gebruikt zullen worden door de viroloog en de entomoloog.
De verwarming geschiedt door een volautomatische oliestookinstallatie.
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Ill PUBLIKATIES
In de loop van het verslagjaar 1956 zagen twee mededelingen van het Proefstation het licht, n.1.:
No. 3 Virusziekte bij rabarber, door ir. H . A. van Hoof en Sj. Tolsma, R.T.C.
Zwolle (overdruk uit Mededelingen Directeur van de Tuinbouw).
No. 4 Rond de teelt van stamslabonen, door Tj. Buishand. Samenvattend
rapport over de landelijke stamslabonerassenvergelijking 1955 en 1956.
Hiernaast zijn de volgende artikelen door medewerkers van het Proefstation
verzorgd:
Het vuur bij Andijvie (Marsonina panattoniana) door ir. H . A. van
Hoof, verschenen in Mededelingen Directeur van de Tuinbouw, 1956,
pag. 431-436.
Vijf jaren Verticilliumbestrijding in Kennemerland, door ir. P. Delver,
verschenen in Groenten en Fruit, 2 februari 1956.
De betekenis van kali voor de groenteteelt, door ir. P. Delver, verschenen in het aprilnummer van Kali.
De beide mededelingen (No. 3 en 4) kunnen tegen betaling van resp. ƒ 0.25 en
ƒ 3,— worden besteld bij het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle
grond te Alkmaar, gironummer 619524.
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IV SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN
De samenwerking met de Wageningse Instituten, waarover in het jaarverslag
1955 reeds werd gehandeld, is in 1956 bestendigd en uitgebreid. In totaal
werden voor deze instellingen 32 proeven geheel of gedeeltelijk uitgevoerd en
verzorgd.
Ook aan enkele instellingen buiten Wageningen gevestigd, werd eveneens medewerking verleend bij de uitvoering van onderzoekingen. Deze instellingen waren:
het K.N.M.I. te De Bilt,
het L.E.I. te Den Haag en
de N.A.K.-G. te Den Haag.
Voor de proeven van het Proefstation buiten de samenwerkende proeftuinen
werd medewerking verkregen van de Rijkstuinbouwconsulenten en van verschillende proeftuinen. Voor deze medewerking is het Proefstation zeer erkentelijk.
Op zeer prettige wijze is ook samengewerkt met de Bedrijfsvoorlichtingsdienst
in de provincie Antwerpen.
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V DE PROEFTUINEN
Slechts voor een klein deel waren de proeven ondergebracht op de bij het
Proefstation gelegen tuin, die maar betrekkelijk klein is. Het merendeel van de
proefvelden lag op de proeftuinen, die de wetenschappelijke leiding van hun
onderzoek aan het Proefstation hebben overgedragen. Dit zijn:
1. De Proeftuin „De Duinstreek van Holland" te Heemskerk, (zandgrond)
2. Het Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel. (zware zavel)
3. De Proeftuin „Hollands-Utrechts Veendistrict" te Sloten bij Amsterdam,
(veengrond)
Daarnaast geniet het Proefstation een grote mate van gastvrijheid op de Proeftuin „De Beemster" (kleigrond). De samenwerking met genoemde en ook andere
proeftuinen alsmede met de Rijkstuinbouwconsulentschappen, waaronder de verschillende tuinen ressorteren, was intensief en zeer prettig.
Proeftuin Alkmaar
Adres
: Hoeverweg 6.
Telefoon . . . .
: 02200-6541.
Tuinchef
. . : N . A. Ursem.
Bezoekdag . . .
; dinsdag n.m.
Na de uitbreiding met een perceel aan de overkant van de Hoeverweg in 1956
heeft de tuin een totale oppervlakte van 1.82.00 ha. De grond bestaat uit humushoudend zand. Een infiltratie-systeem, gecombineerd met een onderbemalingsinstallatie, zorgt voor een voortreffelijke water- en luchthuishouding. De grond
is door de volgende cijfers te karakteriseren:
Humus-gloeiverlies .
CaCOs
pH
NaCl
Gloeirest . . . .
N-water . . . .
P-water . . . .
K-water
. . . .
Magnesium
. . .
Mangaan . . . .
IJzer
Aluminium
. . .

8,3 °/o
0,08°/o
6,4
0,006
0,09
1,7 mg/100 gr grond
0,4 mg/100 gr grond
2,0 mg/100 gr grond
53 p.p.m.
3,3 p.p.m.
3,5 p.p.m.
2,7 p.p.m.

Op het nieuw verworven perceel zijn in 1956 weinig of geen proeven genomen.
Het onderzoek dat op de tuin aan de noordzijde werd verricht had betrekking
op:
Veredeling van de vroege aardappel, veldkomkommer, vollegrondstomaat en
stamslaboon.
Rassenproeven met: augurken, bloemkool, prei, spinazie en tuinbonen.
Valse meeldauw in uien.
Randonderzoek bij witte kool en onkruidbestrijding in prei en spinazie.
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Proeftuin Beemster
Adres
:
Telefoon . . . .
;
Tuinchef . . . .
:
Beheerder der proeven:
Bezoekdag
. . .
:

Purmerenderweg 21, Noordbeemster.
02991-368.
A. Tolman.
C. Hoedjes.
dinsdag n.m.

De tuin heeft een oppervlakte van ongeveer V/A ha. De grond bestaat uit oude
zeeklei van de volgende samenstelling:
Afslibbaar
Fijn zand
Grof zand
Humus
CaCOs
pH-KCl
P-getal
P-citroen
Kaligehalte
MgO

61%
27 °/o
3°/o
6lA %
2K%>
7,0
3,5-5,0
100-130
0,035-50%
250-300 mg/kg

In
1.
2.
3.

1956 werden op deze tuin de volgende proeven genomen:
Beregening van andijvie.
Kalk-stalmest-compostproef met bloemkool en knolselderij.
Rassenproeven met: aardbei, andijvie, augurk, bloemkool, doperwt, kropsla,
prei, slaboon, snijboon, spruitkool, tuinboon en ui.
4. Onkruidbestrijdingsproeven met: ui, witlof en wortel.
Proeftuin ,,De Duinstreek van Holland" te Heemskerk
Adres
: Rijksstraatweg la.
Telefoon . . . .
: 02512-321.
Tuinchef . . . . : G. J. Verhoef.
Beheerder der proeven: S. P. v. d. Peet.
Bezoekdag
. . . : iedere werkdag behalve 's maandags.
Deze tuin is 1.55.00 ha groot en de grond ervan bestaat uit ontkalkt oud duinzand, ook wel geestgrond genoemd. De chemische samenstelling is ongeveer als
volgt:
Humus
pH-KCl
pH-water
CaCOs
P-getal
P-citroen
Kaligehalte
MgO

1,8 %
6,2
6,8
0,0%
5,C
62
0,010%
0,0035 %
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In 1956 werden op deze tuin door het Proefstation de volgende proeven genomen:
Bekalkingsproef, proef met organische bemesting, rassenonderzoek bij slabonen
en snijbonen, veredeling van de vollegrondstomaat, wortelvliegbestrijding.
Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel
Adres
Telefoon
. . . .
Tuinchef
. . . .
Beheerder der proeven
Bezoekdag . . .

Proefpolder 1, Oudkarspel.
02201-227.
S. de Boer.
J. P. Koomen.
dinsdag n.m.

Het proefbedrijf is een onderdeel van de 32 hectaren grote Proefpolder, die
ontstaan is door een proefherverkaveling in het Geestmerambacht. De grond
kenmerkt zich door grote stugheid (pikklei) en komt wat dit betreft volkomen
overeen met een groot deel van de grond van het Geestmerambacht in zijn
geheel. De samenstelling van de grond is als volgt:
Afslibbaar
Fijn zand
Grof zand
Humus
CaCOs
pH-KCl
P-getal
P-citroen
Kaligehalte

40 à 50 °/o
25 à 45 %>
5 à 10 °/o
2 à 2% °/o
6%
7,0
IK
50
0,025%

Het belangrijkste probleem, dat op dit proefbedrijf wordt bestudeerd, is dat
van de structuurverbetering. Diverse meerjarige proeven worden er genomen
teneinde hierin beter inzicht te krijgen, b.v. organische bemesting, bekalking,
zwavelbehandeling, proeven met structuurregelaars zoals Krilium en Flotal, enz.
Andere onderzoekingen op dit bedrijf hebben betrekking op de veredeling van
bonen en erwten en op rassenonderzoek bij aardappel, augurk, bloemkool, knolselderij, komkommer, kool, kropsla, rabarber, sla- en snijboon.
Stikstofbemesting van bloemkool en slaboon en grondbewerking bij slaboon
waren punten van studie.
Proeftuin „Hollands-Utrecht Veendistrict" te Sloten
Adres .
Telefoon
Tuinchef
Bezoekdag

. . .

Sloterweg 796, Amsterdam-West (post Sloten).
02968-3608.
W. C. Sol.
: vrijdag n.m.

Deze tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 2 hectaren. De grondsoort is
kleihoudend veraard mosveen en heeft ongeveer de volgende samenstelling:
16

Afslibbaar
Humus
Grof zand
Fijn zand
CaCOs
pH-KCl
pH-water
P-getal
P-citroen
Kaligehalte
MgO

15 %>
35°/o
15 %
15°/o
0,0 %>
5,0
5,7
25
150
0,020 °/o
0,090 °/o

In 1956 zijn op deze tuin voor en door het Proefstation de volgende proeven
genomen:
Organische bemesting, veredeling van tomaat en veldkomkommer, rassenonderzoek bij stamslaboon en stoksnijboon.
Bestrijding van wortelvlieg en vuur in andijvie, onkruidbestrijding in witlof en
wortelen, selectie op stippelstreepaantasting van bonerassen.
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VI BODEM EN BEMESTING
Kalibemestingsproeven met vroege aardappelen
In 1950 zijn door het Rijkstuinbouwconsulentschap te Hoorn vijf kalitrappenproeven aangelegd op verschillende plaatsen in Noordholland. Deze proeven
worden thans door het Proefstation te Alkmaar beheerd.
Het doel van deze proeven was, aan de hand van de resultaten met vroege
aardappelen een beter inzicht in de kalibehoefte van dit voor Noordholland zo
belangrijke gewas te verkrijgen. De praktijk is vaak geneigd zeer zware kaligiften toe te passen, waarvan de rendabiliteit betwijfeld moet worden.
Deze meerjarige proeven liggen op verschillende bodemprofielen en omvatten
in drievoud jaarlijks herhaalde bemestingen met in de meeste gevallen kalizout
40 % naar 0-200-280-360-440-520 en 600 kg K 2 0 per ha.
In verband met de vruchtwisseling konden op deze proefvelden niet jaarlijks
aardappelen verbouwd worden. Door het cumulatieve effect der jaarlijks herhaalde bemestingen zijn langzamerhand wel sterk gespreide kalitoestanden ontstaan. De bij deze paragraaf behorende grafieken geven het verloop der kaligehalten (K-HC1) van de laagste en hoogste bemestingstrap gedurende een
vijftal jaren weer.
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Verloop van de kaligehalten in de jaren
1950 tot 1955 bij de hoogste kalitrap en
de controle te Broek op Langendijk
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De bouwvoorverschillen tussen deze vijf proefvelden worden globaal in het
volgende overzicht weergegeven.

%
%
Afslibbaar Humus

Proefveld
Beemster

. . . .

pH-KCl

°/o
CaCOa

Omschrijving

60

7

7,0

2.-

Oude zeeklei

11

3

4,3—7,0

0,2

Zeer lichte zavel

Grootebroek .

30

5

7,2

12,5

Br. op Langendijk .

15

3,5

7,2

2_

Lichte zavel

Berkhout

51

7,0

1,5

Zware klei met humusdek

Benningbroek

. .

Humush. zware zavel,
vermoedelijk opgebaggerd

. . . .
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Uit de grafieken blijkt duidelijk, dat de proefvelden wat het verloop der kaligehalten betreft, wel zeer verschillend op de behandelingen (bemesting, onttrekking door het gewas enz.) hebben gereageerd. Gedeeltelijk kan dit uit het
gehalte aan slib verklaard worden, gedeeltelijk moet ook een samenhang verondersteld worden met andere factoren, zoals de opbouw van het bodemprofiel
en de doorlatendheid ervan, de mate van verzadiging van het adsorbtiecomplex
met kali bij de begintoestand enz. Het gedrag van het proefveld te Berkhout
is afwijkend. Uit het verloop der 0-kalilijn moet in de eerste jaren een vrijkomen
van kali op deze sterk humeuze kleigrond verondersteld worden. Belangrijk
voor de praktijk van het bemestingsadvies is ook, dat uit dit materiaal blijkt,
dat het kaligehalte van zware gronden (Berkhout, Beemster) veel hoger opgevoerd kan worden, dan dat van lichte gronden (Broek op Langendijk). Ook de
achteruitgang van de kaligehalten bij weglaten van de kalibemesting blijkt sterke
verschillen te vertonen. Het proefveld in de Beemster met een hoog gehalte
aan adsorbtief materiaal vertoont in vijf jaren een daling met slechts vijf eenheden kali. De veel lichtere grond te Broek op Langendijk, die bij het begin van
de proef een sterk opgevoerd kaligehalte bezat, vertoont een daling van 28
eenheden.
De reactie van vroege aardappelen op de bemesting en de bemestingstoestand
vertoonde over het algemeen wel overeenkomst met de situatie, zoals die uit
de grafieken blijkt. De indruk werd verkregen, dat de reactie van het gewas
op de kaligiften soms niet in het eerste jaar, maar pas later naar voren komt.
Op het proefveld te Grootebroek werd in het eerste bemestingsjaar 1950 een
maximale opbrengstverhoging van ± 1% verkregen, in 1952 echter van 26 % !
Het onderzoek zal in de komende jaren afgesloten worden met een gewijzigde
opzet, door de veldjes (5 X 21) in 2 delen, bemest en onbemest, te splitsen.
Hierdoor kan de reactie op een kalibemesting per proefveld bij in principe 21
verschillende kaliniveaus nagegaan worden.
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Proefplekkenonderzoek met aardbeien
In 1955 werd in het gebied Beverwijk-Heemskerk een proefplekkenonderzoek
uitgevoerd met aardbeien (Oberschlesiën). Daar het niet mogelijk was opbrengsten te bepalen, werd de produktiviteit van het gewas benaderd door het geven
van standcijfers. Dit vond plaats op 200 aardbeiakkers.
Gegevens over ziekteaantasting, ouderdom van het gewas, bevloeiingsmogelijkheden, grondwaterstand e.d. werden verzameld. Grondmonsters werden chemisch
onderzocht. Het omvangrijke materiaal is nog in bewerking. Reeds bleek er een
sterke samenhang tussen de stand van het gewas en de aantasting door Verticillium te bestaan. Op met formaline ontsmette akkers was deze aantasting
uiteraard beduidend geringer, dan op niet ontsmette akkers. Bedrijven waar bevloeiing mogelijk was, waren minder door Verticillium aangetast. Enige samenhang werd voorts gevonden tussen de stand van het gewas en de zuurgraad
van de grond, benevens de grondwaterstand.

D e bemesting van spruitkool
In 1956 konden onder meer ten gevolge van drukke werkzaamheden op ander
terrein geen nieuwe proeven uitgevoerd worden met betrekking tot de bemesting
van spruitkool. De vraag hoe door bemesting een zo gunstig mogelijke combinatie van hoge produktie en kwaliteit kan worden verkregen, blijft echter
object van onderzoek. In 1957 zullen mogelijk weer proeven hierover worden
opgezet.

Proeven met Redoxit
Op verzoek van een firma, die was aangezocht om de nieuwe Duitse meststof
Redoxit in Nederland aan de markt te brengen werden enkele pottenproeven
genomen om na te gaan of deze nieuwe meststof, die volgens opgaaf van de
fabrikanten behalve de hoofdelementen N , P en K ook diverse sporenelementen
zou bevatten, in aanmerking zou komen voor diepgaande onderzoekingen.
In deze proeven met de gewassen spinazie, peen en postelein werd Redoxit
telkens vergeleken met aequivalente hoeveelheden N , P en K en ook met
aequivalente hoeveelheden van de sporenelementen als ook met de combinatie
van beide. Hoewel in sommige gevallen het Redoxit-object een meeropbrengst
opleverde vergeleken bij de andere behandelingen is met het oog op de hoge
kosten, die voor deze meststof betaald zouden moeten worden, aan de betrokken firma het advies gegeven geen verdere stappen te ondernemen om de
voor import nodige vergunningen te verkrijgen. Het onderzoek is na afsluiting
van genoemde pottenproeven niet verder voortgezet.
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Stalmest-stikstoftrappenproef o p geestgrond
In 1955 werd op humusarme zandgrond van de proeftuin te Heemskerk een
proef aangelegd met de giften 20-40-/0-100 en 160 ton verteerde stalmest per ha.
De bedoeling van deze meerjarige proef is na te gaan, welke betekenis aan
stalmestbemesting op deze grond moet worden gehecht en bij welke gift het
produktiviteitsniveau optimaal blijkt te zijn. Om iets over de stikstofwerking
van deze stalmestgiften te weten te komen, zijn bovendien drie stikstoftrappen
ingevoerd. In 1955 zijn deze per stalmesttrap afhankelijk gesteld van de verwachte N-werking van de stalmest. In 1956 werden voor zaaisla, gevolgd door
wortelen, steeds dezelfde stikstoftrappen gegeven n.1. voor sla 100-150 en 200
kg N/ha in twee delen gegeven en 50-75 en 100 kg N/ha als overbemesting
voor wortelen. Steeds werd kas gebruikt.
Geen van beide gewassen bleek op de verschillende stikstofgiften te reageren.
Blijkbaar was de laagste gift aangevuld met organische stikstof voldoende voor
een optimale ontwikkeling van beide gewassen. Sla reageerde op de stalmesttrappen vrij duidelijk met een verhoging van het kropgewicht. De volgende
tabel geeft enkele resultaten weer.

Stalmest in ton per ha

20
40
70
110
160

Sla
aantal
kropgewicht
kroppen
in gr
1107
1202
1283
1196
1267

370
391
433
456
450

Wortelen
graad van
gecorrig.
bedekking"") opbr. in kg
15.0
27.5
29.5
21.5
26.0

586
584
584
605
613

*) maximaal 45

Hieruit blijkt ook, dat het aantal uitvallers bij de laagste stalmesttrap duidelijk
groter was dan bij de hogere trappen. Hoewel geen optimum stalmestgift bij
de opbrengst werd overschreden kan toch worden gezegd, dat boven 70 ton/ha
weinig effect meer bereikt werd.
Het gewas wortelen heeft wat de groei betreft (zie gecorrigeerde opbrengstcijfers van wortelen en loof) slechts zwak gunstig op stalmest gereageerd. Er
komt echter een ander aspect van stalmest bij dit gewas naar voren: 10 dagen
na de zaai heeft een zandstorm zware schade aan het gewas toegebracht, doordat
de grond en het kiemende zaad voor een deel wegstoven. Ten gevolge hiervan
waren de veldjes slechts voor een deel met gewas begroeid. Uit de bedekkingscijfers blijkt, dat stalmest het gewas voor een deel althans voor deze schade
heeft behoed: de veldjes met 20 ton stalmest per ha hebben, gezien het veel
lagere bedekkingscijfer, meer schade geleden door de harde wind. Uit deze
proef is voor deze droogte- en stuifgevoelige geestgrond een aspect naar voren
gekomen, dat wel duidelijk mag worden onderstreept. Vooral in het begin
van de groei, als het bovenste grondlaagje gemakkelijk uitdroogt, betekent stalmest een belangrijke vermindering van het teeltrisico.
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Gewasanalyse
Van het in 1955 geteelde gewas spinazie (zie jaarverslag 1955) werden vóór
de oogst gewasmonsters verzameld om door laboratoriumonderzoek een indruk
te verkrijgen in de wijze, waarop dit gewas wat de mineralogische samenstelling
betreft gereageerd heeft op de verschillende stalmest- en stikstof-giften. Uitgedrukt in procenten van de droge stof, werden in een zoutzuurextract bepaald:
de gehalten aan P, K en Ca; in een Morganextract: Nitraat-N en Mg. De
volgende conclusies werden getrokken:
Nitraat-stikstof
Het nitraat-stikstofgehalte varieerde van 0,06 tot 0,38 °/o N en was zeer sterk
gestegen door de stikstofbemesting. Per 100 kg kunstmeststikstof per ha steeg
het gehalte met 0,10 % N . Per 100 kg stalmeststikstof, berekend uit een analyse
van de gebruikte stalmest, steeg het gehalte met iets minder dan 0,01 % N .
Hoewel hieruit niet direct de stikstofwerking van stalmest afgeleid kan worden,
omdat daarvoor andere gegevens (totaal N-gehalte en droge-stofproduktie)
nodig zijn, kan wel geconcludeerd worden dat de stikstofwerking van de stalmeststikstof voor dit najaarsgewas zeer gering is geweest.
Magnesium
Het Mg-gehalte steeg bij een gemiddelde stikstofgift, door 160 ton stalmest
t.o.v. 20 ton, van 0,50 °/o Mg tot 0,75 % Mg. Ook de stikstofbemesting deed
het magnesiumgehalte niet onbetekenend stijgen. Stalmest speelt dus een belangrijke rol bij de magnesiumvoorziening op deze grondsoort, waarvan zoals
bekend, het magnesiumgehalte nogal eens te wensen overlaat.
Fosfaat
Het P-gehalte was vrij constant. Door de N-bemesting daalde het gehalte iets,
n.1. van 0,82 °/o P bij lage N-giften, tot 0,77 °/o bij hoge N-giften. Stalmest
heeft het fosfaatgehalte niet merkbaar beïnvloed.
Calcium
Het Ca-gehalte vertoonde zeer sterke variaties van 0,30 tot 1,92 °/o Ca. De
stikstofbemesting bleek het Ca-gehalte sterk te doen stijgen: per 100 kg kunstmeststikstof steeg het Ca-gehalte met ca. 0,60 °/o. Stalmest deed het Ca-gehalte
dalen: bij iedere 100 ton stalmest per ha daalde het Ca-gehalte met 0,30%>.
Kalium
Het kaliumgehalte vertoonde variaties van 6,3 tot 12,2 % K. Dit hoge gehalte
was o.m. een gevolg van het hoge niveau der kalibemesting. Stikstof gaf bij
zware stalmestgiften een verhoging van het kaligehalte te zien. Stalmest gaf
een duidelijke verhoging van het kaligehalte. Per 100 kg stalmest-kali per ha
steeg het kaligehalte met ca. 1% . Per 100 kg kunstmest-kali steeg dit gehalte
met ruim 2 % .
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Toepassing van met zwavel behandelde compost o p veengrond
De in 1955 aangelegde proef met per hectare giften van 50 en 100 ton verteerde stalmest, compost en met zwavel voorbehandelde compost, werd voortgezet. Doel van deze op de proeftuin te Sloten gelegen proef is na te gaan,
wat op de lange duur het effect op de zuurgraad zal zijn van regelmatige toepassing van compost en of een eventuele stijging van de p H (welke ongewenst
wordt geacht in verband met de kans op mangaangebrek) tegengegaan kan
worden door neutralisatie van de in compost aanwezige kalk door zwavel
(4 kg S/ton).
In 1956 werden wortelen en spinazie geteeld.
De volgende tabel geeft per object gesommeerd de opbrengsten bospeen en
spinazie in kg per 43,7 m2, benevens gemiddelde pH-waarden bij een bemonstering op 12 december 1956.

kg
bospeen

Object

kg
spinazie

5,50

4,75

68,8

5,47

4,71

+ 0,01

65,5

5,60

4,85

+ 0,16

161,9

56,2

5,44

4,75

+ 0,11

..

177,1

73,5

5,46

4,71

+ 0,02

100 RM . .

216,5

75,7

5,62

4,86

+ 0,11

50 C

..

..

164,8

66,3

167,6
..

186,3

12 december 1956 pH-KCl-verandering
p H - H » 0 pH-KCl t.o.v. november 1955

50 C + S
100 c

..

100 c + s
50 RM

+ 0,13

De resultaten van deze proef laten de volgende conclusies toe. Wat het opbrengstniveau betreft kan alleen geconstateerd worden dat stalmest bij beide
gewassen een betere uitkomst gaf dan compost. De overige verschillen zijn niet
betrouwbaar en hangen gedeeltelijk met vruchtbaarheidsverschillen samen. De
invloed van de behandelingen op de zuurgraad kan slechts vaag uit de p H waarden worden afgeleid, omdat de oorspronkelijke zuurgraad der objecten
niet overal gelijk was. De pH-KCl-verandering t.o.v. de toestand van een jaar
tevoren is meer geschikt voor een beoordeling. Het blijkt dat de met zwavel
behandelde compost over 1956 inderdaad de p H iets minder heeft doen stijgen
dan de onbehandelde compost. Alle dubbele giften veroorzaakten een sterkere
pH-KCl-stijging dan de enkele giften. Zwavel heeft het pH-verhogende effect
van compost (100 ton/ha) niet geheel ongedaan gemaakt.
De pH-verschillen zijn overigens nog gering.
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Soorten en giften organische mest o p veengrond
De in 1955 aangelegde proef op de proeftuin te Sloten, waarin 4 soorten
organische mest in verschillende giften worden vergeleken, werd met een
herhaling der mestgiften voortgezet. Van verteerde stalmest, verse koemest
zonder stro en V.A.M.-huisvuilcompost werd 0-40-80 en 120 ton/ha gegeven,
van kippenmest 0-20-40 en 60 ton/ha. De bedoeling is de invloed van deze
behandelingen op het produktieniveau en de zuurgraad van de grond over een
reeks van jaren na te gaan. De grond verkeerde bij de aanvang van de proef
in een uitstekende conditie, in 1955 reageerden de gewassen niet op de aangebrachte verschillen. In 1956 werden geteeld: bloemkool met tussenteelt van
spinazie, en stambonen (Widusa). De aanvullende kunstmestbemesting werd niet
op compensatiebasis gegeven. Op enkele objecten na, ontvingen alle veldjes een
uniforme N - en K-bemesting. Op de objecten 40 en 60 ton kippenmest werd
de helft van de N-bemesting gegeven. De objecten 60 ton kippenmest, 120 ton
verteerde stalmest en 80 en 120 ton verse stalmest kregen één vierde deel van
de normale kaligift. Alle veldjes ontvingen voorts een lichte fosfaatbemesting.
Opbrengstverschillen ten gevolge van te geringe beschikbaarheid van voedingsstoffen (b.v. bij compost wat N betreft) konden niet verwacht worden.
Bloemkool
Bij bloemkool deed zich het verschijnsel voor dat bij het begin van de koolvorming duidelijke kleurverschillen (stikstofgebrek) te zien waren. De oorzaak
hiervan moet gezocht worden in de weersomstandigheden. Vanaf de plantdatum
was zeer weinig regen gevallen, zodat de (ruime!) stikstofgift niet voldoende
kon doordringen naar de wortelzône en de planten waren aangewezen op de
N-werking van de doorgespitte organische mest. Het verschil in N-werking
komt duidelijk tot uitdrukking in de kleurwaardering.
Aantal sort. A
gesommeerd [ per object
0

1

V.A.M.-compost

81

Verteerde stalmest

87

Verse stalmest
Kippenmest

Kleurw;aardering
25 mei

2

3

0

1

2

3

75

81

76

4.25

4

5

87

80

84

4.25

5

5.25

6

72

103

109

91

4.50

5.50

6.50

6.75

62

107

90

104

4.75

6.75

7.25

8.50

5.5

Kleurwaardering:
3 = lichtgroen,
6 = groen,
9 = donkergroen.
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Hieruit blijkt dat compost slechts een geringe verbetering van de kleur te zien
gaf, verteerde stalmest iets beter. Een duidelijke N-werking werd ondervonden
bij verse stalmest en vooral bij kippenmest (halve giften t.o.v. de overige objecten!). Dit N-effect is ook nog, zij het verzwakt, waar te nemen in de koolgrootte (sortering A). Er is een vrij grote, door vruchtbaarheidsverschillen veroorzaakte variatie, maar bij verse stalmest en kippenmest kan een duidelijk
gunstig effect op de sortering t.o.v. onbehandeld worden waargenomen. Er
waren ook vroegheidsverschillen, die enig verband vertoonden met de sortering:
waar veel grote kolen waren gesneden werd gemiddeld later geoogst.
Spinazie
Bij spinazie was het verschil in N-werking eveneens in stand- en opbrengstcijfers te herkennen, zij het onregelmatig.

Standcijfers 18 mei 1956

kg-opbrengst 18 mei 1956

0

1

2

3

0

1

2

3

V.A.M.-compost

19

17

17

21

75,6

72,6

71,8

78,8

Verteerde stalmest

19

20

22

21

76,4

74,7

88,1

82,5

Verse stalmest

16

23

20

21

66,9

89

84,2

85,2

Kippenmest

20

22

24

26

75,7

78,1

86,7

84,2

Alle organische mestsoorten behalve compost, hebben t.o.v. onbehandeld enige
verhoging van het produktieniveau gegeven. Ook dit effect moet, evenals dat
bij bloemkool, voornamelijk aan een verschil in N-werking van de mestsoort
worden toegeschreven.
Stambonen
Dit gewas werd onder zeer regenrijke omstandigheden geteeld. Het werd ernstig
door stippelstreep-virus aangetast. Opbrengstverschillen kwamen niet voor.
De ziekteaantasting vertoonde geen verband met de behandelingen. Wel bestond
een verband met de nogal wisselende zuurgraad der veldjes: bij pH-KCl 5,0
werd ca. 10 % meer geoogst dan bij pH-KCl 4,4 en 5,7.
Wat de invloed van de behandelingen op de zuurgraad van de grond betreft
kan gezegd worden dat over de 2 afgelopen jaren vooral compost en in mindere
mate verteerde stalmest en kippenmest pH-verhogend hebben gewerkt. Verse
koemest had geen invloed op de zuurgraad.
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Groenbemestingsonderzoek
Op het proefveld, waarover in het jaarverslag 1955 reeds is gerapporteerd,
werden in het verslagjaar geteeld de gewassen: vroege aardappel (Eersteling),
bloemkool (Lecerf), stamslabonen (Dubb. W. z. dr.) en kroot (Gladoro). De
gewasstroken lagen evenals in 1955 loodrecht op de groenbemestingsakkers van
1953 en 1954.
De resultaten zijn dit jaar even teleurstellend geweest als in 1955. Vooral de
akker, waarop in 1953 en 1954 de kunstweide heeft gelegen, gaf buitengewoon
slechte resultaten te zien, maar ook van de andere objecten kon niet een de
controle overtreffen.
Van structuurverbeterende werking door de groenbemesting is niets bespeurd.
Dit zal zeer waarschijnlijk een gevolg zijn van het te diep onderploegen in de
herfst van 1954. Daar deze fout niet meer te herstellen is, is besloten het proefveld te verlaten en op een ander perceel opnieuw met dit onderzoek te beginnen, waarbij dan meer aandacht zal worden gewijd aan de wijze van onderwerken.

Kalk- stalmest- compostproef
Op de zware kleigrond van de proeftuin Beemster worden vergeleken stalmest
en compost beide met en zonder toevoeging van kalk. Stalmest wordt gegeven
naar 40 ton per hectare en compost naar 80 ton. De jaarlijkse kalkgift bedraagt
10 ton Emkal-kalk.
Het proefgewas van 1956 was bloemkool. Het gewas was uitermate uniform.
Toch is geconstateerd dat de beide organische meststoffen vervroegend hebben
gewerkt en vooral de compost. De indruk wordt verder gewekt, dat kalk
daarentegen een verlatende invloed op de bloemkool heeft gehad.
Het volggewas knolselderij heeft geen verschillen van betekenis opgeleverd.
Aan zijn hoofddoel — de zware tuinbouwgrond te verbeteren van structuur —
heeft deze proef echter nog hoegenaamd niet beantwoord. Er is tot nog toe
geen merkbare verbetering in de structuur waargenomen.

Trappen- en tijdstippenproef met stalmest en compost
Ten einde inzicht te krijgen in de optimale grootte van de giften salmest en
compost en om na te gaan of er verschil bestaat tussen de resultaten van
voorjaars- en najaarsbehandeling met genoemde organische mestsoorten is in
1955 een grote proef aangelegd, waarin in drievoud voorkomen 4 trappen van
beide mestsoorten toegediend in het voorjaar en eveneens 4 trappen toegediend
in de nazomer. De proef ligt op het Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht",
dus op zeer stugge kleigrond.
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Structuurverbeterende werking is nog niet waargenomen. De opbrengsten aan
aardappelen reageerden in 1956 zeer sterk op de organische bemesting. Zelfs bij
de hoogste trap (120 ton stalmest resp. 150 ton compost per ha) werd het
optimum nog niet bereikt.
Dat voorjaarsbemesting beter of slechter is dan najaarsbehandeling is nog niet
gebleken.
Deze proef zal zeer waarschijnlijk nog verscheidene jaren moeten worden aangehouden, voor positieve conclusies kunnen worden gepubliceerd.

Zwavel-compostproef
Evenals bij de structuurregelaarsproef waren de bakken van de zwavel-compostproef (4 trappen bloem van zwavel, n.1.: 0-150-300 en 450 gr per m2 en 2
trappen V.A.M.-compost n.1. 0 en 100 ton per ha), beplant met aardappelen
(Eersteling). In zijn opbrengst reageerde dit gewas negatief op de zwavelbehandelingen en positief op de compostgiften. De opbrengstvermeerdering door
de compostbemesting bedroeg circa 5 %>.
Structuurverbetering van de bouwvoor is wel geconstateerd bij de compostvelden maar van een gunstige werking van de zwavel, zoals elders is geconstateerd, was hier geen sprake.
Chemisch grondonderzoek toonde aan dat de pH-KCl daalt bij toenemende
zwavelgiften en dat van een pH-verhogende werking van compost niets was te
merken. Monsters van 19 september 1956 geven de volgende pH-KCl-waarden
te zien.
Zwavel

pH-KCl
geen compost
2

0 gr/m
150 gr/m 2
300 gr/m 2
400 gr/m 2

100 ton compost per ha

7,13
7,11
6,97
6,84

7,15
7,09
6,96
6,84

Dat tegelijk met de p H ook het kalkgehalte afnam laat zich begrijpen. De
gehalten in de monsters van 19 september waren als volgt:

Zwavel

CaC03
geen compost

0
150
300
450

28

2

gr/m
gr/m 2
gr/m 2
gr/m 2

5,28
4,96
4,80
4,16

100 ton compost per ha
4,64
4,48
3,84
3,60

Tegelijk met pH- en CaC0 3 -metingen zijn ook Mg-, P- en K-bepalingen verricht. De uitkomsten hiervan gaven echter geen enkel verband met de behandelingen te zien.
Opgemerkt kan nog worden, dat tengevolge van de bij het verschijnen van dit
jaarverslag nu driemaal uitgevoerde behandelingen de compostvelden aanzienlijk hoger liggen dan de velden die deze organische mest niet krijgen.
Proeven met structuurregelaars
De vakkenproef met structuurregelaars op het Tuinbouwbedrijf Geestmerambacht was in 1956 beplant met vroege aardappelen (Eersteling). De opbrengsten
van alle behandelde veldjes lagen boven die van het controle-object. Vooral de
bakken met Flotal behandeld naar V2 en 1 kg per m? kwamen gunstig naar
voren. Tegenover een gemiddelde opbrengst per plant van 671 gram op de
controle stelden de beide Flotal-velden resp. 841 en 838 gram. Merkwaardig
is, dat het Kriliumveld, waarop de structuurverbetering het duidelijkste zichtbaar is slechts 716 gram per plant opleverde.
Rohagit en Aerotil gaven minder dan Krilium. Agrilon daarentegen overtrof
Krilium, maar bleef toch nog vrij ver achter bij Flotal.
Na de oogst van de aardappelen is spinazie gezaaid. Tengevolge van enkele
slagregens, kort na het zaaien is het zaad verspoeld, waardoor de stand zeer
ongelijkmatig was. Opbrengstbepalingen zijn daarom bij dit gewas niet verricht.
Een onderzoek naar de vochtkarakteristiek van enkele objecten heeft niet opgeleverd, wat werd verwacht. De onderste gedeelten van de pF-curven van de
behandelde objecten lagen niet merkbaar meer naar rechts, dan dat van de
curve, behorende bij de controle. Beschouwen wij echter de hoeveelheden beschikbaar water tussen pF 2,— en pF 4,2, dan bedraagt deze voor onbehandeld,
Krilium, Rohagit, Aerotil en Flotal resp. 13, 13, 14, 15 en 1 6 % .
In een pottenproef met pikklei uit de ondergrond van het Geestmerambacht is
gewerkt met vier trappen van Krilium en Flotal in alle mogelijke combinaties,
teneinde inzicht te verkrijgen in de interactie tussen beide chemisch zeer verschillende structuurregelaars. Visuele structuurbepalingen leverden zeer interessante uitkomsten op.
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Pikklei profiel in het Geestmerambacht
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VII CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING
Aan de moeilijkheden, die de tuinbouw ondervindt in het Geestmerambacht is
reeds lange tijd veel aandacht en activiteit gewijd. In 1938 werd een proefherverkaveling en herontginning uitgevoerd. Hierdoor is ontstaan het Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht, dat een oppervlakte heeft van ca. 20 ha
en ingedeeld is in grote kavels, waarvan de oppervlakten variëren tussen 1 en
3 ha.
Op dit proefbedrijf is wel gebleken, dat de aaneensluiting van de percelen de
bedrijfsvoering in sterke mate ten goede komt. Helaas komt de methode van
herontginning, aldaar toegepast, in genen dele overeen met de huidige inzichten.
De Werkcommissie „Geestmerambacht" komt in haar in 1955 verschenen
rapport tot de conclusie, dat een intensieve ruilverkaveling en herontginning
tot de oplossing van de problemen kan bijdragen.
Aan een eventueel uit te voeren herinpoldering zal een uitgebreid onderzoek
moeten voorafgaan. Met het oog hierop is door het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding een onderzoeker gedetacheerd bij het Proefstation.
Ruilverkaveling brengt mede het dempen van een groot aantal sloten. Omtrent
de wijze van dempen hiervan, bestaan verschillende meningen. Ze moet echter
zo geschieden, dat zowel het oude als het nieuwe land voor de tuinbouw de
hoogst mogelijke waarde krijgt. Deze waarde wordt o.a. bepaald door de
waterhuishouding, die aan het verjongde land zal worden opgelegd.
Op vrij uitgebreide schaal worden thans reeds onderzoekingen verricht op
percelen, verspreid over het gehele Geestmerambacht. Er zijn echter ook vele
omstandigheden, die in het ambacht niet worden aangetroffen en waarvan
toch verwacht wordt, dat ze grote mogelijkheden in zich bergen.
Dit overwegende heeft een studiecommissie een plan ontworpen voor de aanleg
van een groot herontginnings- en waterstandenproefveld. Op dit proefveld zal
onderzoek worden verricht naar de tuinbouwkundige waarde van verschillende
profielveranderingen, verschillende waterstanden en naar de wisselwerkingen
tussen de profielen en de waterhuishouding. Met de aanleg van genoemd proefveld zal in mei 1957 worden aangevangen.
Uit de verschillende bodemtypen is de pikklei als object van het experiment
gekozen. Deze grondsoort legt n.1. aan de tuinbouw de grootste beperkingen op.
Ofschoon het slibgehalte van pikklei de 60°/o niet overschrijdt, heeft ze een
structuur, welke met die van de zwaarste komgronden grote gelijkenis vertoont.
De meest karakteristieke horizonten liggen tussen 15 en 25, tussen 25 en 55 en
tussen 55 en 65 cm.
De eerste scheurt bij indroging heel weinig, doch wordt zeer dicht in natte
toestand. De structuurelementen zijn scherphoekig en vertonen geen bepaalde
gerichtheid. De eigenlijke piklaag ligt tussen 25 en 55 cm en is te onderkennen
aan de overwegend vertikale scheuring. De elementen vormen grote prisma's
(10-15 cm lang), die in droge toestand uiteen vallen in kleine scherphoekige
aggregaten.
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Vochtkarakteristieken van vier grondsoorten in het Geestmerambacht.

Hydrologisch is deze laag nader te karakteriseren door een gemiddelde ruwaarde van 0,03 m per etmaal en verder door zijn pF-curve (zie figuur). Deze
vochtkarakteristiek heeft een stijl verloop, hetgeen wijst op een geringe hoeveelheid voor de planten beschikbaar water.
De sterke mate, waarin pikklei zwelt en krimpt veroorzaakt een te hoge verzadigingstoestand in de natte perioden, terwijl de gekrompen pikklei in tijden
van droogte de bouwvoor afsnijdt van het grondwater.
De laag van 55 tot 65 cm is licht humeus tot venig. Van de invloeden van deze
laag op de waterhuishouding van de grond is nog niets bekend.
Onder deze donkergekleurde laag bevindt zich meestal een lichtzavelige fijnzandige afzetting met aanzienlijk gunstiger eigenschappen dan de pikklei.
De grondverbeteringsobjecten op het ontworpen proefveld bestaan uit hersorteringen van de profiellagen, waarbij in het ene geval de bestaande bouwvoor wordt aangehouden en in het andere geval niet. Ook wordt de invloed
van het losbreken van de piklaag tot ± 80 cm diepte met behulp van een
woeler nagegaan.
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Plattegrond van het nieuw aan te leggen
hetontginnings- en waterstandenproefveld

33

De waterstanden zullen over alle herontginningsobjecten hellen van 0 tot 180 cm
— m.v. Deze hellende grondwaterstand zal gerealiseerd worden door aanleg
van een hoog- en een laagwatersloot, evenwijdig aan elkaar. Indien zulks nodig
blijkt te zijn zullen hellende drainreeksen worden gelegd. Het probleem van de
radiale in- en uittreeweerstanden zal hopelijk opgelost worden door vergroting
van het infiltratie- en uittreeoppervlak. Genoemde weerstanden zouden oorzaak
kunnen zijn van onregelmatigheden in het grondwaterstandsverloop.
Bedoelde vergroting van het infiltratieoppervlak wordt verkregen door het
aanleggen van „uiterwaarden" met kaden langs de hoogwatersloot, waarin naar
behoefte een aantal verticale drainbuizen kunnen worden aangebracht. Het
slootpeil in de hoogwatersloot zal enkele centimeters boven maaiveld liggen.
De uittrede van het water naar de laagwatersloot zal worden vergemakkelijkt
door een aantal horizontale korte drainreeksen, uitmondend in de laagwatersloot. Het herontginningsproefveld zal een oppervlakte van ca. 2 ha krijgen.
Hiernaast zijn nog geprojecteerd een permanent beregeningsproefveld en een
fruitteeltdemonstratieveld. Ook op deze proefvelden zijn de hiervoor omschreven profielveranderingen geprojecteerd.
De wetenschappelijke leiding van dit onderzoek is opgedragen aan het Proefstation voor de groenteteelt.
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VIII VEREDELING EN RASSENONDERZOEK
Veredeling van de vroege aardappel
Het doel van dit veredelingswerk werd in het jaarverslag 1954-1955 duidelijk
omschreven en komt in het kort neer op het zoeken van een vervanger voor
het ras Eersteling, die resistent moet zijn tegen de wratziekte en zo mogelijk
ook tegen de aardappelziekte en de aardappelmoeheid. Naast deze resistentieeisen moet een veredelingsprodukt, wil het introductie verwerven, vroeg en
vlakogig zijn en een mooie regelmatige knolvorm hebben.
Van het in 1955 overgehouden materiaal zijn in 1956 uitgeplant 42 nummers
als derde-jaars en 153 nummers als tweede-jaars klonen.
In 1956 is het programma aanzienlijk uitgebreid. De voor dit werk benodigde
klonen en zaden zijn verstrekt door de Stichting voor Plantenveredeling en het
Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen, beide te Wageningen.
In totaal zijn uitgezaaid 12.890 zaden, afkomstig van 47 kruisingen, waarvan
er 22 een of meer resistentiefactoren bevatten tegen aardappelziekte. Vijf van
de kruisingen bezitten een resistendemogelijkheid tegen aardappelmoeheid, één
hiervan verenigt in zich beide resistentiemogelijkheden.

» " ' /&<:,*'

•••• -s - .;• ...

<. •-•

,:•&;•Î $ * > ; - i - s ' . ' > v '

ö&ïïw^teï?.^. wot?»-

y

y • ••

' t -'

-. ^
>»
Aardappelzaailingen in bloempotten onder platglas
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Van de klonen of tweede-jaars zaailingen zijn 2.300 stuks opgezet, afkomstig
van 42 kruisingen. Achttien hiervan bezitten een of meer resistentiefactoren
tegen Phytophthora infestans. Zes zijn in het bezit van een resistentiemogelijkheid tegen aardappelmoeheid, terwijl er 10 mogelijk resistent zijn tegen beide
ziekten.
De resultaten, die in 1956 met het veredelingsmateriaal zijn bereikt, zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Zaailingen

Derde-jaars
Tweede-jaars van zaad
Tweede-jaars van klonen

Zaden

Opgeplant
. gezaaid

Na selectie
overgebleven

42
153
2300
12890

26
43
439
2959

Ingezonden voor onderzoek
op resistentie tegen
Wratziekte
26
42

—
—

Aardappelmoeheid
9

—
—
—

Opvallend is bij de zaailingen het grote verschil in kiemkracht tussen de verschillende nummers onderling. De nakomelingen van ouders met resistentie tegen
Phytophthora infestans worden op het Proefstation zelf kunstmatig op deze
resistentie getest. Bij kruisingen, die een of andere resistentie bevatten wordt de
eerste jaren niet zo streng geselecteerd als bij andere, die deze resistentiefactoren
niet bezitten. Dit wordt o.a. gedaan om een mogelijk goede géniteur niet onbenut
op te ruimen.
In 1956 waren ook een aantal géniteurs voor observatie uitgeplant. Door de
ongunstige weersomstandigheden is er van deze observatie evenwel niet veel
terecht gekomen. Het was n.1. niet mogelijk bij elk ras volledige bloeiwaarnemingen te verrichten. Ook de controle op aanwezigheid van goed stuifmeel
kon niet naar behoren worden uitgevoerd.
Verdere observatie is daarom gewenst.
Veredeling van bonen
Evenals vorig jaar is een gedeelte van het populatiemateriaal in de kas kunstmatig getoetst op ziekteresistentie. Deze toetsing is onder natuurlijke omstandigheden voorgezet. Het materiaal werd hiervoor op vijf verschillende proeftuinen
uitgezaaid. Van een aantal kruisingen werd een hoeveelheid zaad aan de selectiebedrijven voor bonen tegen een geringe vergoeding beschikbaar gesteld.
1. Kunstmatige

toetsing

In het jaarverslag over 1955 is in het kort de werkwijze beschreven bij het
toetsen op Colletotrichum-resistentie in glazen buizen. Deze methode is tamelijk
omslachtig en in verband met de nog gebrekkige outillage is daarom naar een
vereenvoudiging van de werkwijze gezocht. De eerste serie is daarom begin
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maart uitgezaaid in houten pootjesbakken. De afmetingen bedragen 66 X 40 X
8 cm. De pootjes bevinden zich aan de buitenkant van de bak, zodat de bovenkant kan worden afgesloten met plastic.
Het zaad werd in de bakken gezaaid en na opkomst door middel van een
kleine handspuit bespoten met de Colletotrichum-suspensie. Voor het verkrijgen
van een relatieve luchtvochtigheid van 100 % werden de bakken in plastic gehuld. De temperatuur schommelde tussen 18 en 22° C. N a twee dagen zijn de
planten op een tablet van een kweekkas uitgeplant. Elf dagen later werden de
gezonde planten opgepot en de zieke verwijderd. In juni kon reeds een gedeelte
worden geoogst. Dit zaad is direct in de volle grond uitgezaaid.
Bij de tweede en derde toetsing zijn de bonen in het tablet gezaaid en na opkomst met een Colletotrichum-suspentie bespoten. De tabletten werden afgedekt
met plasticschermen.
De tweede serie is drie dagen toegedekt geweest. De temperatuur is te hoog
opgelopen n.1. tot 26° C. De planten zijn hierdoor te lang geworden. De gezonde
exemplaren zijn opgepot, onder platglas afgehard en eind mei in de volle grond
uitgeplant. Van deze planten is echter niets terecht gekomen.
De derde serie is twee dagen toegedekt geweest. De temperatuur is minder hoog
opgelopen, maar de planten zijn toch te lang geworden. De gezonde planten
zijn op het tablet blijven staan. Deze zijn dus in het geheel niet verplant of
opgepot. Het voordeel hiervan is, dat het toetsen veel minder arbeid kost, doch
er staan wel enkele nadelen tegenover.
Ondanks het beschadigen van de zaadhuid werd een onregelmatige opkomst
verkregen. Verschillende planten werden hierdoor niet met Colletotrichumsporen
besmet. Indien het toetsen te laat in het voorjaar gebeurt, is de kans op een te
hoog oplopen van de temperatuur in de kas zeer groot. De planten worden dan
te lang, zodat het oppotten haast onmogelijk is. Het voordeel van deze werkwijze
weegt daarom niet op tegen de nadelen. Aangeraden wordt het toetsen in bakken
uit te voeren en de planten na twee daeen afdekken in potjes uit te planten.
Het materiaal, dat getoetst werd, bestond hoofdzakelijk uit soortskruisingen met
Phaseolus dumosus. Gebleken is, dat in dit materiaal vrij veel Colletotrichumresistente planten voorkwamen. Deze werden naderhand op vetvlekken en
stippelstreepresistentie getoetst. Er zijn reeds enige planten verkregen, die voor
deze drie ziekten resistent zijn. Het nakomelingsschap zal nogmaals worden getoetst om na te gaan of er geen ontsnapping heeft plaats gehad.
2. De omvang van het kweekwerk
Alkmaar, areaal 20 are.
Doel: Beoordeling oo plant- en peultype, toetsen op windgevoeligheid en vermeerderingsveld.
Als windschut werden op onderlinge afstanden van 6 m regels tarwe (Koga II)
gezaaid. Hiertussen kwamen twee 2V2 m lange bonerijen. Deze lengte is te kort
geweest voor het toetsen op windgevoeligheid. In het vervolg worden daarom
de tarwerijen in noord-zuid richting gezaaid op een onderlinge afstand van
6 m. In oost-west richting komen de bonerijen, die ongeveer 5 m lang zijn.
Opgevallen is, dat op het door wind beschadigde bonegewas een ernstige Colletotrichumaantasting voorkwam.
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Oudkarspel, areaal 30 are.
Doel: Toetsen op windgevoeligheid en vetvlekkenresistentie.
Vermeerderingsveld van landbouwstambonen.
De bonen werden niet beschut. De storm op 29 juli heeft het gewas bijna geheel
vernield. Een zuivere beoordeling van diverse kruisingen was niet mogelijk.
De zaadoogst van dit proefveld was zeer gering. Vetvlekken kwamen bijna niet
voor.
Sloten, areaal 3 are.
Doel: Toetsen op stippelstreepresistentie.
Beoordeling van de groei op veengrond.
Stippelstreepziekte trad dit jaar in hevige mate op. Het populatiemateriaal is
onder glas gezaaid en later in de volle grond uitgeplant. Op het zaaibed kon
reeds een scherpe selectie worden toegepast. Van sommige nummers bleef een
gering percentage over. De rest vertoonde z.g. „rood-poot". Imuna en Processor
zijn veldresistent. Verschillende kruisingen met een van deze rassen bleken ook
een goede resistentie te bezitten.

Links: Dubb. W. z. dr., rechts: Processor.
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Hauwert, areaal 10 are.
Doel: Toetsen op topnecrose- en scherpmozaiekresistentie.
Deze ziekte is wel opgetreden, maar niet in die mate, dat er een scherpe selectie
toegepast kon worden.
Wolfheze, areaal 5 are.
Doel: Toetsen op rolmozaiek, zwarte-vaatziekte- en roestresistentie.
Daar in Noordholland deze ziekten niet in voldoende mate optreden, moest
voor deze beoordeling een proefveld in het oosten van ons land worden gezocht.
Voor het bonevirus 1 (rolmozaiek en zwarte-vaatziekte) fungeerde een partij
secundair besmet stambonezaad als besmettingsbron. Het rolmozaiek zette goed
door, zodat hierop goed kon worden geselecteerd.
Zwarte-vaatziekte treedt pas op na een periode van warm weer (temperatuur
boven 20° C). Dit jaar is een dergelijke periode niet voorgekomen, dus was er
ook geen selectie op deze ziekte mogelijk. Voor de roestbesmetting werd het
proefveld doelbewust aangelegd naast een perceel pronkbonen, waarvoor oude
stokken met roestsporen werden gebruikt. Op het proefveld werd vrij laat
gezaaid n.1. half juni. Ondanks deze maatregelen kwam deze ziekte in onvoldoende mate voor op het proefveld.
3. Beschikbaar stellen van populatiemateriaal
De oogst van verschillende kruisingspopulaties is in 1955 vrij groot geweest.
Een klein gedeelte werd gereserveerd voor eigen zaaizaad. De rest is ter beschikking gesteld aan de selectiebedrijven voor stamslabonen. Indien deze bedrijven tevens begunstiger waren van het Proefstation, werd het zaad tegen
de prijs van ƒ 2,— per V2 kg geleverd.
Voor deze wijze van uitgifte bestaat veel belangstelling. In totaal is ongeveer
70 kg populatiemateriaal uitgegeven, verdeeld over twintig selectiebedrijven.
Het veredelen van erwten
Dit kweekwerk, dat voornamelijk gericht is op het winnen van nieuwe kortstrograuwe en vale erwten, wordt binnen enkele jaren afgesloten. Nieuwe kruisingen worden niet meer gemaakt. In het oude kruisingsmateriaal worden veelbelovende grauwe, vale en gele erwtestammen aangehouden, en na vermeerdering, in een rassenproef met het bestaande sortiment vergeleken.
Bij de grauwe erwten wordt getracht een verbetering te vinden van Eroica en
Koroza. Beide rassen zijn afkomstig uit kruisingen die reeds in 1944 zijn verricht. In 1955 zijn ze voor de eerste maal in de Beschrijvende Rassenlijst voor
Landbouwgewassen opgenomen. Bij de vale erwten is het zoeken naar een verbetering van Aureool.
In het buitenland bestaat belangstelling voor gele erwten. Het zaad moet dan
goudgeel van kleur zijn, hetgeen een moeilijke opgave blijkt te zijn. De kleur
is meestal geelachtig groen.
In 1956 werden in drie proeven 22 nieuwe zaailingen, te weten 5 grauw, 2 vaal
en 15 geel, met het bestaande sortiment vergeleken. Door het ongunstige weer
zijn de opbrengstcijfers niet betrouwbaar, zodat deze proef in 1957 dient te
worden herhaald.
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Veredeling van de vollegrondstomaten
Door de bijzonder ongunstige zomer van 1956 is het gebrek aan oogstzekerheid
bij de teelt van vollegrondstomaten wel heel sterk tot uiting gekomen. Op alle
drie bij dit onderzoek ingeschakelde proeftuinen: Alkmaar, Heemskerk en Sloten
is de teelt van het ras Moneymaker een mislukking geworden. Eind september
had dit ras nog vrijwel geen oogstbare vruchten voortgebracht.
In het selectiemateriaal, dat in 1955 is gewonnen kwamen planten voor, die
aanmerkelijk vroeger waren. Toch hadden ook deze eind augustus nog weinig
of geen rijpe vruchten geleverd. Van de vroegste planten waren tegen ultimo
september de eerste tros en het grootste deel van de tweede plukbaar.
De planten, die voor vermeerdering zijn aangehouden zijn voornamelijk afkomstig van de kruisingen:
Moneymaker X Meteor,
Moneymaker X Early north.
Bij de uitbreiding van de vollegrondsteelt van tomaten zal deze vooral gericht
moeten zijn op de produktie van grondstof voor puree. Daardoor zal deze teelt
ook minder afhankelijk worden van de conjunctuurschommelingen van de glasteelt. De rendabele teelt is alleen mogelijk bij:
1. voldoende oogstzekerheid (vroegheid), gepaard aan een redelijk hoge opbrengst.
2. hoger drogestofgehalte, hetgeen te bereiken is door opvoering van het aantal
hokken en van de vlezigheid van de vrucht.
De rassen, die thans voor de teelt in de volle grond beschikbaar zijn, hebben
weinig vlezige, meestal twee- of driehokkige vruchten. Een aanzienlijk grotere
vlezigheid is mogelijk zonder bezwaar voor de kwaliteit van het produkt.
In het selectiemateriaal waren de vlezige vruchten meestal hoekig tot scherp
gegroefd. De combinatie van vlezige vrucht en goede vorm bleek in de daarvoor
gemaakte kruising slechts sporadisch voor te komen.
Rassenonderzoek (algemeen)
Het aantal rassenproeven door het Proefstation verzorgd was in 1956 groot.
Slechts voor een deel waren dit proeven op eigen initiatief genomen. Het I.V.T.
had aan de zorgen van het Proefstation toevertrouwd praktijkproeven met de
volgende gewassen:
bloemkool
gele bewaarkool
prei
rode kool (vroeg)
rode kool (herfst)
rode kool (bewaar)
tuinboon
witlof
wortel (winter)
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Voor het I.V.R.O. werden op vier plaatsen in Noordholland observatieproeven
genomen met rassen van vroege en middelvroege aardappelen.
De N.A.K.-G. verzocht het Proefstation een aantal observatieveldjes aan te
leggen met rassen van kroot en wortel.
Op eigen initiatief werden rassen van onderstaande gewassen vergeleken:
aardbei
andijvie
augurk
bloemkool

doperwt
knolselderij
kropsla
rabarber

slaboon
snijboon
spruitkool
ui

Van enkele van deze rassenproeven volgen hierna korte samenvattingen. In het
algemeen wordt na twee of drie jaar proefneming met een bepaald gewas een
mededeling van het Proefstation over die proeven samengesteld.
Landelijke vergelijking van stamslabonerassen
De landelijk opgezette boneproef is dit jaar op iets uitgebreider schaal herhaald.
In Nederland werden drieendertig proeven in drievoud en tien in enkelvoud
genomen. In samenwerking met de Bedrijfsvoorlichtingsdienst voor de Tuinbouw in de provincie Antwerpen werden in België acht proeven in drievoud
opgezet.
De zaaidatum varieerde van 23 april tot 23 juli. De plantafstand was niet
meer voor alle proeven dezelfde, maar aangepast aan ras, gebied en teeltwijze.
Het klimaat is bepalend voor het al of niet slagen van de boneteelt. Is de
gemiddelde etmaaltemperatuur in de zomermaanden boven normaal en de
neerslaghoeveelheid klein, dan is de opbrengst hoog en de ziekteaantasting gering. Dit beeld werd in 1955 verkregen. In 1956 was het precies omgekeerd,
n.1. lage temperatuur en veel neerslag met als gevolg: lage opbrengst en veel
ziekten.
Van de beproefde rassen heeft Dubb. W. z. dr. in de normale teelt het best
voldaan. Alleen voor het zuiden van ons land en België is dit ras minder geschikt in verband met de gevoeligheid voor rolmozaiek. Deze ziekte kan in het
zuiden reeds vroeg in het seizoen optreden.
In gunstige jaren wordt Dubb. W. z. dr. in produktiviteit overtroffen door
Processor. Dit ras is echter zeer vatbaar voor Colletotrichum. Herhaalde bespuitingen met zineb zijn daarom noodzakelijk. Bovendien laat de kwaliteit
van de peul veel te wensen over. Op verschillende veilingen wordt voor Processor een aanzienlijk lagere marktprijs betaald, dan voor Dubb. W. z. dr. Dit
laatste geldt ook voor Imuna, die in de late teelt beter voldoet dan in de
normale teelt.
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C7

Voor een aangename verrassing zorgde Prelude. Dit is de nieuwe naam voor
de stamslaboon Excelsa. Het is echter gebleken, dat ook het ras is veranderd.
Excelsa voldeed in 1955 slecht, terwijl Prelude in 1956 zeer goed was. In België
stond dit ras bovenaan. Ook in Nederland verdient Prelude speciale aandacht.
Voortgezet onderzoek zal moeten uitwijzen of dit ras zich in de toekomst zal
weten te handhaven.
Voor de zomerteelt is niet één ras zonder meer aan te bevelen. Aangeraden
wordt om enkele nieuwe rassen op kleine schaal te proberen.
Voor uitvoeriger gegevens betreffende dit tweejarige onderzoek wordt verwezen
naar Mededeling no. 4 van het Proefstation.
Andijvierassenvergelijking
N a het ruimen van vroege aardappelen zijn op de proeftuin Beemster zeven
rassen en selecties andijvie uitgeplant en vergeleken, t.w.:
2 selecties van Breedblad Volhart
3 Franse rassen: Dorée à coeur plein
Ronde verte à coeur plein
Grosse bouclée
Nummer vijf en
Nummer zes.
Met de laatste twee rassen zijn de beste resultaten bereikt. Jammer is het echter,
dat ze gevoeliger zijn voor minder gunstige omstandigheden.
Van de Franse selecties heeft Dorée à coeur plein zeer teleurstellende resultaten
opgeleverd. De beide andere gaven bevredigende opbrengsten maar weken in
bladkleur af van ons Nederlands sortiment. Ze waren namelijk duidelijk lichter
van kleur.
Augurkerassenproef
Op de proeftuinen Beemster en Oudkarspel werden met elkaar vergeleken de
rassen:
Delikatess
Ras VII
Robusta en het nieuwe ras
Guntruud.
Dit laatstgenoemde ras werd bovendien aan een veertigtal tuinders ter beproeving verstrekt. De indruk, die aldus van Guntruud is verkregen, is dat dit
ras laat is en minder produktief dan Ras VII. Op bedrijven, waar echter tengevolge van de daar voorkomende verwelkingsziekte Ras VII niet meer geteeld
kan worden, is Guntruud goed bruikbaar.
Guntruud en Robusta hebben meer last ondervonden van de ongunstige weersomstandigheden, dan de beide vroege rassen. Een aantal vruchten is in het ver
gevorderde seizoen niet meer toegekomen.
Te Oudkarspel werd de augurk in deze proef in combinatie geteeld met kropsla
en plantsjalot. Deze combinatie heeft goed voldaan.
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Rassenproef met knolselderij
De aan deze proef deelnemende rassen waren:
Limburgse (PP16)
Limburgse Nieuw
No. 84
Delicatesse
Roem van Zwijndrecht

Nunhem
Nunhem
Abr. Sluis
West-Friesland
Rijk Zwaan

Deze rassenproef werd uitgevoerd in combinatie met de teelt van plantsjalotten.
Hoewel tengevolge van de natte en koude zomer van 1956 de sjalotten te
langzaam afstierven, heeft deze combinatie bewezen zeer goede mogelijkheden
te bevatten.
De van de rassen verkregen indrukken waren als volgt:
Limburgse (PP16): Knol- en bladopbrengst waren beide laag. Dit ras is gemakkelijk rooibaar.
Limburgse Nieuw: Bladopbrengst was vrij hoog, de knolopbrengst zeer hoog.
De rooibaarheid liet te wensen over.
No. 84: Dit ras is zeer gemakkelijk rooibaar. De knolopbrengst was laag, de
bladopbrengst daarentegen hoog.
Delicatesse: De knolopbrengst was hier vrij groot, de bladopbrengst matig.
Ook de rooibaarheid was matig.
Roem van Zwijndrecht: De knol- en de bladopbrengst, evenals de rooibaarheid
waren aan de matige kant.
Deze proef is genomen op het Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht, dus op
zeer stugge klei.
Bloemkoolrassenobservatie
In het voorjaar van 1956 werden te Alkmaar en te Oudkarspel de volgende
bloemkoolrassen ter observatie in enkelvoud uitgeplant:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alpha Robusta
Alpha
Eureka
Précisa
Heraut
Paramount

7.
8.
9.
10.
11.

Aristo
Verbeterde vroege Mechelse
Record
No. 1
No. 2

De beide laatste nummers waren nieuwe, nog niet in de handel zijnde rassen
van een hier niet nader te noemen herkomst.
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De juiste beoordeling van de rassen werd bemoeilijkt door het feit, dat de
conditie van het plantmateriaal veel te wensen overliet. Alleen van de nummers
6, 9 en 10 werden goede indrukken verkregen. De overige nummers vertoonden
alle een groot aantal hoorders.
Aardbeirassenonderzoek
Twee jaar achtereen zijn te Oudkarspel en in de Beemster een aantal rassen
beproefd. Deze waren deels in meervoudige blokkenproeven opgenomen, deels
in enkelvoudige rijtjes.
De waarnemingen aan deze rassen verricht, zullen worden samengevat in een
mededeling van het Proefstation voor de groenteteelt in de volle grond. Deze
publikatie zal in de loop van 1957 het licht zien. Het heeft derhalve geen zin
om in dit verslag indrukken en ervaringen weer te geven.
Slabonerassen onder platglas
De vergeleken rassen zijn: Dubb. W. z. dr., Imuna, Probator en No. 134.
De hoogste opbrengst werd verkregen van Dubb. W. z. dr., terwijl Imuna het
vroegste was. Probator was wel vroeg maar slechts matig produktief. Dit ras
kan iets dichter worden geplant dan de andere. No. 134 had een goede peulvorm, was behoorlijk produktief en vroeger dan Dubb. W. z. dr.
Stoksnijbonerassen
Van de proeven met stoksnijbonen die in de laatste jaren genomen zijn, wordt
door het Proefstation Alkmaar zeer binnenkort een publikatie in de vorm van
een mededeling uitgegeven.
Rassenvergelijking bij rijsdoppers
In een zeer eenvoudige proef te Beemster zijn een zevental rassen vergeleken
op hun vroegheid en produktiviteit.
Hiervan waren er vier met groene en drie met blauwe peulen. De groenpeulige
waren vroeger oogstbaar; vooral de selectie Extra vroege capucijner was zeer
vroeg. De opbrengsten liepen niet noemenswaard uiteen.
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IX TEELTMAATREGELEN
Vruchtopvolging in de vollegrondstuinbouw
In de loop van het verslagjaar is een begin gemaakt met een onderzoek, dat
tot doel heeft de verspreid aanwezige kennis op het terrein van de vruchtopvolgingsproblemen te verzamelen. Alle Rijkstuinbouwconsulenten hebben zich
bereid verklaard aan dit onderzoek mede te werken.
In het raam van dit inventarisatie-onderzoek worden door de onderzoeker voor
de afzonderlijke diensten inleidingen gehouden, over doel, terrein en werkwijze
van dit onderzoek, waarna enquêteformulieren worden uitgereikt.
Omtrent concrete resultaten kan thans nog niets worden gezegd. Pas wanneer
alle vragenlijsten zijn ingevuld, kan met de verwerking van het verzamelde
materiaal worden begonnen.
Door Ir J. J. Pettinga, Rijkstuinbouwconsulent te Zwolle, werd alle cijfermateriaal, verkregen door middel van een zesjarig veldonderzoek in de Noordoostpolder, aan het Proefstation afgestaan.
N a afsluiting van deze eerste fase van het onderzoek (de enquête) zal een
publikatie het licht zien. Daarna zal aan de hand van de verkregen resultaten
en de nog onbeantwoorde vragen worden nagegaan, wat eventueel via veldonderzoek nog kan worden onderzocht.
Warme bewaring van plantsjalotten
De resultaten van dit onderzoek, waarbij sjalotteplantgoed werd bewaard bij
25V2-280 C en een relatieve luchtvochtigheid van ± 70 °/o, kwamen in grote
lijnen overeen met die, verkregen in 1955. Ook nu gaf elke behandeling een
belangrijke meeropbrengst en een sterkere verklistering. De vorming van bloemstengels werd door iedere behandeling sterk onderdrukt.
Daar de opbrengst meer toeneemt dan de verklistering, dient gebruik te worden
gemaakt van een grove maat plantgoed. Bij gebruik van een kleine maat, wordt
een te grof produkt geoogst.
Het nadeel dat door de warme bewaring de afrijping wordt vertraagd kwam
ook nu weer naar voren. Ook werd een grotere bladontwikkeling verkregen,
waaraan de plantafstand dient te worden aangepast. Beide nadelen worden tot
redelijke proporties teruggebracht bij een warme bewaring niet langer dan 8 à
10 weken.
Uitvoerig worden de resultaten van dit onderzoek uiteengezet in Mededeling
nr. 5 van het Proefstation.
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Links: onbehandeld, veel zaadstengels, rechts: behandeld, slap gewas, geen zaadstengels.

Jarowisatieonderzoek
In 1956 zijn geen proeven genomen. Bij enkele gewassen zoals ramenas en rapen
heeft reeds toepassing op grote schaal plaats. De meeste behandelingen zijn
centraal uitgevoerd door het I.B.V.T. te Wageningen, daar uitvoering in eigen
beheer door de zaadfirma's nog op moeilijkheden stuit. Het laat zich aanzien
dat bij deze gewassen voor een groot deel van het sortiment geleidelijk op de
eenjarige gejarowiseerde teelt kan worden overgegaan. Het belang daarvan is
na de ongunstige herfst en winter van dit jaar sterk naar voren gekomen. Een
publikatie van het feitenmateriaal dat het onderzoek t.a.v. het verschijnsel van
de vernalisatie heeft opgeleverd is voorbereid. De werkzaamheden van een
discussiegroep over vernalisatie gevormd door het Lab. voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen, waaraan is deelgenomen, heeft een belangrijke bijdrage
geleverd voor het verkrijgen van een juiste nomenclatuur. Een overzicht van
verschillende vormen van inwerking door lage temperatuur die tot vernalisatie
kunnen worden gerekend, werd verkregen.
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Luwtemiddelenproef met stamslabonen
Op het Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel is in 1956 een
proef genomen ter toetsing van een drietal gewassen op hun bruikbaarheid als
luwtemiddel voor het groentegewas stamslabonen.
Gebruikt werden: haver (Blanche Flamande), tarwe (Koga II) en tuinbonen
(voor zaad). Deze gewassen zijn gekozen, omdat ze bij een normale groei reeds
een goede luwtewerking kunnen hebben op het moment, dat de slabonen boven
de grond komen.
Haver heeft het beste voldaan. De opbrengst op de met dit gewas beschutte
velden lag aanzienlijk hoger en de windbeschadiging was belangrijk minder dan
op de tarwe- en tuinbonevelden, die elkaar niet veel ontliepen.
De eerste regel oostelijk grenzend aan het windscherm bleef in opbrengst steeds
ver achter bij de tweede en de derde regel. Voorbij de derde regel daalde de
opbrengst snel, zoals blijkt uit de grafiek.
kg
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opbrengst bij beschutting met tuinbonen

Van een gunstige invloed van de luwtemiddelen op de vroegheid van het slabonegewas is dit jaar weinig of niets gebleken.
Aan deze proef zal een Mededeling van het Proefstation worden gewijd.
Spruitremming bij aardappel en ui door middel van maleinezuur
hydrazide
Met het vroege aardappelras Eersteling is een proef genomen waarbij met twee
vormen van Maleinezuur hydrazide en met twee concentraties van ieder is
gespoten over het loof, ongeveer drie weken voor de oogst en over de knollen
direct na de oogst.
De resultaten hiervan zijn geweest, dat loofbehandeling met beide middelen en
beide concentraties de kieming vrijwel geheel onderdrukte in die zin, dat in
plaats van normale slechts rudimentaire spruiten op de knollen verschenen van
maximaal 3 mm lengte. Deze rudimentaire kiemen maakten de indruk sterk
vertakt te zijn. Uiterlijk leken ze meer op knobbeltjes dan op spruiten.
Knolbehandeling heeft maar weinig succes opgeleverd, zij het dat de kieming
hier ver achter bleef bij de controle.
Opgemerkt moet nog worden, dat bij de loofbespuiting vrij spoedig lichte
vlekken verschenen aan de bladvoet, die later overgingen in necrotische randen
en plekken.
Bij uien afkomstig van de oogst 1955 en behandeld enige tijd voor de oogst,
toen het gewas begon te strijken waren in mei 1956 nog geen spruiten te zien,
terwijl de controle zeer lange spruiten had en de bollen zelf geheel waren
uitgeteerd. De behandelde uien leken uitwendig volkomen gaaf, maar waren
in werkelijkheid inwendig verteerd.
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ZIEKTEN EN PLAGEN
Rand in witte k o o l
Daar het rand in witte kool, economisch gezien, steeds ernstiger vormen gaat
aannemen, werd een commissie „Rand in Kool" ingesteld. Deze commissie besloot voor dit probleem een onderzoeker aan te stellen.
Nog steeds kan niet met zekerheid worden gezegd in welke richting naar de
oorzaak gezocht moet worden. Begin 1955 werden verschillende oriënterende
proeven ingezet n.1. een bemestingsproef met de elementen: Mn, Bo, Co, Cu,
Mg, S en een mengsel van sporenelementen; een bespuitingsproef met Zn, Mn,
Cu, Bo, Mg en Fe; een N-bemestingsproef met verschillende hoeveelheden N
en verschillende toedieningstijden en methoden; een N-gift gecombineerd met
een Ca-gift. Voorts werden aangelegd enkele selectieproeven n.1. één met vijf
handelsselecties en één met eenendertig tuindersselecties. Hierin werd de gevoeligheid voor rand van de verschillende selecties onderzocht, terwijl tevens
nagegaan zal worden of de randaantasting tijdens de bewaring toeneemt.
Van de meeste proeven zijn de definitieve gegevens nog niet beschikbaar, doch
wel kan reeds worden gezegd, dat ook dit jaar weer een duidelijk verschil in
gevoeligheid tussen de verschillende selecties optrad. Er werd o.a. vastgesteld,
dat we met twee verschillende vormen van rand te doen hebben n.1. het echte
„rand", dat voorkomt bij de herfstkool. Bij doorsnijden van de kool vinden
we op willekeurige afstanden van het hart van de kool bruine ringen. Bij
afpellen van de bladeren blijken dan de bladranden van deze bladeren aangetast, terwijl het verschijnsel begint met een lichte bruinkleuring, en inscheuren
van de bladrand. Deze bladrandzone is dan meestal ook papierdun.
Bij een zwaardere aantasting kunnen deze gedeelten groter en donkerder van
kleur worden, terwijl vermoedelijk secundaire rottingsverschijnselen optreden.
De tweede vorm welke voornamelijk bij de Denenkool optreedt en in de praktijk
meest betiteld wordt met „varkensvlekken" of „bok" komt eveneens voor in
een zone, op enige afstand rond het koolhart.
Bij afpellen blijken de 10 à 20 buitenste bladeren gaaf te zijn. De daarop volgende vertonen echter zwartbruine, ingezonken, zwart omrande bladvlekken,
doch nimmer aan de rand der bladeren, maar over de bladschijf verspreid. Het
aantal aangetaste bladeren varieert van 4 tot 14, terwijl hieronder weer gave
bladeren aanwezig zijn.
Het gemiddelde percentage licht en zwaar aangetaste „rand"kolen van de
vroeg en laat gezaaide planten liep bij de vijf onderzochte handelsselecties
sterk uiteen n.1.
Late Herfstwitte
88,7 °/o
Vroege Herfstwitte
85,2°/o
Roem van Enkhuizen
70,7 °/o
Succes
49,6 %
Vezufa
22,3%
Van een aantal aangetaste en niet aangetaste kolen werden bladanalyses gemaakt, doch ook de volledige gegevens hiervan zijn nog niet bekend, hoewel
enige aanwijzingen verkregen zijn, die het onderzoek in deze richting voortstuwen.
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MYCOLOGIE
Colletotrichum bij Digitalis lanata
In de proeven van 1956 is in het geheel geen Colletotrichum fuscum opgetreden.
In drie achtereenvolgende jaren heeft dit onderzoek geen tastbare resultaten
opgeleverd. De proeven worden daarom niet meer opnieuw aangelegd te meer
daar de geadviseerde warmwaterbehandeling van het zaad thans vrijwel algemeen wordt toegepast. De doding van de schimmel op het zaad is bij bedoelde
behandeling voldoende.
Een aantasting van enige omvang zal nu waarschijnlijk niet licht meer optreden.
Een mogelijkheid om het effect van de warmwaterbehandeling te toetsen zou
zijn zelf de zaadteelt ter hand te nemen en de zaadplanten opzettelijk met
Colletotrichum fuscum te besmetten. Met het aldus verkregen zaad zou dan
weer een ontsmettingsproef kunnen worden opgezet. Van deze mogelijkheid zal
echter geen gebruik worden gemaakt.
Vuur bij andijvie
De resultaten van het onderzoek in 1955 werden vastgelegd in een publikatie
getiteld: „Het vuur bij andijvie" (Marssonina panattoniana) in de Mededelingen
van de Directeur van de Tuinbouw, 19e jaargang 1956, pag. 431-436.
Om ingelicht te worden omtrent de toelaatbare tijdsduur tussen twee opeenvolgende bespuitingen werden proeven ingezet op de proeftuinen te Sloten en
te Vleuten, waarbij gewerkt werd met intervallen van 7, 10, 14 en 17 dagen.
Gebleken is, dat een tussenruimte van 10 dagen al te lang is. De bestrijding
wordt dan duidelijk minder. Bij bespuitingen om de 14 of 17 dagen zijn de
resultaten absoluut onvoldoende.
In Vleuten werd bovendien nagegaan of vernevelen van maneb in plaats van
verspuiten ook goede resultaten kon opleveren en hoe de werking is van zineb
in vergelijking met maneb bij verspuiten om de 7 dagen. De resultaten van de
vergelijking van maneb en zineb en de toename van de aantasting bij langere
tussenpozen blijken duidelijk uit onderstaande cijfers.
Behandeling

ndcijfers

maneb verspuiten om de 7 dagen
maneb verspuiten om de 10 dagen
maneb verspuiten om de 14 dagen
zineb verspuiten om de 7 dagen
onbehandeld

3,75
3,50
3 4 1 -

Percentage aange
taste planten
16
81
100
20,8
100

Roest bij pepermunt
Dit jaar werden de rhizomen van pepermunt met verschillende bestrijdingsmiddelen behandeld en vergeleken met onbehandeld en warmwaterbehandeling.
Naast een beoordeling van de groeiremming af te lezen uit het gegeven stand51

cijfer (Oalles dood, 10 zeer goede groei) werd ook het aantal „bullshoots" geteld,
dus de stengels die misvormd waren door de aanwezigheid van de aecidia.
De verkregen resultaten waren als volgt:
Middel
Captan
Spergon
10 min. water van 42/4 °C
Phygon
Aretan
Contrôle
Griscofulvine
Hesulfan
Suzet
CaOCl
Maneb
Voronite
Titrizol
Aapirol
Water + graselli

standcijfer
6
6
8
4
0
8
8
8
6
3
1
6
0
0
9

aantal bullshoots
2
3
0
2

—
4
2
6
3
1
1
1
3

—
10

Hieruit blijkt, dat geen van de toegepaste middelen een volledige bestrijding
gaf. Evenals in voorafgaande jaren was de warmwaterbehandeling echter absoluut afdoende. De warmwaterbehandeling van de rhizomen verdient ten zeerste
aanbeveling, indien nieuwe percelen met Mentha worden ingeplant. De praktische toepassing van deze behandeling, die in verband met de grote hoeveelheid
plantmateriaal niet zo eenvoudig is, zal moeten worden bestudeerd.
Bespuiting van het zieke gewas heeft tot nog toe geen resultaten opgeleverd.
Nagegaan dient te worden, of de opvatting in de literatuur gehuldigd, dat de
schimmel niet als mycelium in de wortel, maar als winterspore op de wortel
overwintert, houdbaar is.
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VIROLOGIE

Voorjaarsziekte bij zaadwortelen
De proeven, die genomen zijn om door middel van Mizus persicae het virus
over te brengen, waarvan men vermoedt dat het de voorjaarsziekte veroorzaakt, leverden geen resultaat op. Volgens mededelingen van L. L. Stubbs, zou
in Australië bij de wortelen een ziekte voorkomen, die zich met dezelfde verschijnselen openbaart als de voorjaarsziekte bij ons. Die ziekte zou door een
virus worden veroorzaakt, dat niet door Myzus persicae maar door de wortelluis Cavariella archangelica, wordt overgebracht.
Het onderzoek zal worden voortgezet, gebruik makende van boven aangegeven
aanwijzingen.

Virus in rabarber
In samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap Zwolle is een oriënterende proef genomen om inzicht te krijgen in de invloed van virusziekten op
de opbrengst van rabarber. De resultaten werden vastgelegd in een publikatie
in de Mededelingen van de Directeur van de Tuinbouw, jaargang 19, 1956;
pag. 761-764. Mede-auteur van dit artikel is de heer Sj. Tolsma, assistent A
bij het R.T.C. Zwolle.

Slamozaiek
De resultaten van de toetsing van botanische slasoorten op hun gevoeligheid
voor het slamozaiek in 1955 verricht, werden vastgelegd in een publikatie getiteld: Verschil in reactie van wilde sla ten opzichte van besmetting met het
slamozaiekvirus. Dit artikel is opgenomen in het Tijdschrift voor Plantenziekten, aflevering 6, 1956.
Te Venlo werd op een perceel tuingrond naast handelszaad ook een partij
virusvrij zaad uitgezaaid. Dit virusvrije zaad was in een kas volledig geïsoleerd
gewonnen. In de nakomelingen hiervan kwam na verloop van tijd in even
sterke mate slamozaiek voor als in de rest van het perceel, waarop het licht
besmette handelszaad was gezaaid. De resultaten van deze proef bevestigen de
opvatting, dat zaaien van virusvrij zaad alleen dan zin heeft, als besmetting
van buitenaf uitgesloten is.
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In 1956 is de virusoverdracht via zaad van individuele viruszieke planten getoetst. Van iedere viruszieke zaadplant werden 500 plantjes uitgeplant. Hierbij
werd gewerkt met een aantal synoniemen van het ras Attractie. De resultaten
van deze toetsing waren als volgt:
Rasnaam

Aantal zieke
Ziekte-percentage
planten
Min. Max. Gem.
Weisenseeër Riesen
13
1,8
6,0
3,0
Wagners Stamm
13
5,4
7,2
6,0
Unrivalled
10
3,0
6,0
5,0
Blonde de Châtelet
7
2,6
3,8
3,0
Sans rivale
6
1,2
2,4
1,6
White Boston
10
5,6
7,6
6,6
De ziektepercentages van de groepen liggen op verschillende niveaus, hoewel
de variaties binnen de groepen niet veel verschillen. Planten waarbij weinig of
geen overdracht van het mozaiekvirus via zaad plaats had, werden niet gevonden.

ENTOMOLOGIE
Kleine k o o l v l i e g (Chortophila brassicae Bché) bij spruitjes
In 1955 werd de indruk verkregen dat de aantasting in het volle veld ernstiger
was dan op de onbehandelde percelen van het proefveld. De aantasting op de
laatste was zeer gering, zodat een beoordeling niet mogelijk was. Om deze reden
werd in 1956 van het gebruikte Youdenproefschema afgeweken en werden de
contrôlepercelen uitgekozen buiten het eigenlijke bespuitingsproefveld. Deze
belangrijke wijziging in de proefopzet heeft succes gehad, hetgeen in de onderstaande tabel gedemonstreerd wordt.
De resultaten van de bespuitingsproef in 1956 te Huissen (G) waren als volgt:
Object
Onbehandeld
diazinon 20 °/o
malathion 50 %
parathion 25 °/o
aldrin 30 %>
heptachloor 25 °/o
D D T 25 %>

Spuitconcentratie

Aantal
bespuitingen

0,1 «/o
0,1 %>
0,1 %
0,2 %
0,2 %
0,4 %

4
4
4
2
2
2

Aantastingspercentage
Ie oogst
2e oogst
68,0
33,0
2,6
0,6
4,6
3,3
2,3
0,6
9,6
4,0
1,3
0,3
6,6
4,6

Een zeer fraai resultaat werd bereikt met heptachloor bij slechts twee bespuitingen. Aangezien dit middel niet voldoende werkzaam is tegen bladluizen,
zal bij aanwezigheid van dit insekt op diazinon, parathion of malathion overgeschakeld moeten worden.
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Galbooisnuitkever (Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh)
Evenals in 1955 werden in het jaar 1956 waarnemingen verricht zowel bij het
voorjaarstype als bij het zomertype.
Het voorjaarstype tastte de onderzochte koolsoorten: bloemkool en savoye kool
aan, terwijl het geen aantasting bij koolrapen en stoppelknollen veroorzaakte.
Imagines van de overwinterende generatie waren in mei en juni actief, veroorzaakten gallen in juni en juli, terwijl imagines van de nieuwe generatie
vanaf eind augustus tot in de tweede helft van september verschenen. Deze
vraten van koolbladeren, maar bleken tot in november nog niet geslachtsrijp
te zijn.
Het zomer- of najaarstype heeft een uitgesproken voorkeur voor koolraap getoond, maar tastte indien ze de keuze had ook de koolsoorten, zoals bloemkool
en savoye kool en daarnaast ook stoppelknollen aan. Uitgaande van materiaal
van dezelfde herkomst (Schoondijke Z.) verschenen de kevers te Amsterdam
vanaf de eerste helft van juni tot eind juni, te Alkmaar pas in juli tot begin
augustus, dus ongeveer een maand later, hetgeen vermoedelijk aan microklimatologische verschillen van de tuinen geweten moet worden. Bij het zomertype
werd in de eerste week van september een begin van eivorming geconstateerd,
hetgeen ongeveer overeenkomt met het verloop van de aantasting in Zeeland,
waar het gekweekte materiaal vandaan gekomen is.

Uievlieg (Chortophila antiqua Mg)
De bestrijding van de uienvlieg geschiedt algemeen door middel van zaadontsmetting. De vraag is echter gerezen of door breedwerpige behandeling van de
grond met insecticiden niet dezelfde of betere resultaten kunnen worden bereikt.
Om antwoord op deze vraag te kunnen geven is op venige kleigrond te Berkhout (NH) een proef aangelegd, waarin zowel de zaadbehandeling als de
breedwerpige methode waren opgenomen. In beide gevallen is gewerkt met de
middelen: aldrin, chloordaan, DDT, dieldrin, heptachloor en parathion. Bij de
breedwerpige behandeling werden deze middelen in twee vormen (vloeibaar en
poedervormig) en in twee doseringen (10 en 12 1respectievelijk 100 en 200 kg
per hectare) toegediend.
Door onvoldoende kieming van het zaad moest het hele proefveld worden
overgezaaid. Op de velden van de zaadbehandelingsobjecten kwam dientengevolge de dubbele hoeveelheid bestrijdingsmiddel in de grond. Misschien is het
hieraan te danken, dat juist de zaadbehandeling zo gunstig voor de dag kwam.
Controle op aantasting heeft plaats gehad zowel te velde als aan het geoogste
produkt. Bij de zaadbehandeling gaven dieldrin, heptachloor, aldrin en chloordaan de beste resultaten, bij de breedwerpige methode heptachloor, aldrin en
chloordaan. Dat de vloeibare middelen gelijkwaardig zijn met de poedervormige
is in deze proef niet bewezen.
55

W o r t e l v l i e g (Psila rosae F.)
Reeds in 1955 heeft behandeling van zaad met insecticiden uitstekende resultaten gegeven. Deze evenaarden op zand- en zavelgronden minstens die van
een bespuiting over het gehele veld. Een uitzondering hierop vormen de resultaten in 1955 en 1956 van een proefveld op venige kleigrond, waar de bespuitingsme:hode beter voldeed dan de zaadbehandeling.
H e : is te verwachten dat de kosten van de zaadbehandeling met het veel gebruikte middel aldrin aanmerkelijk geringer zullen zijn dan die van een bespuiting over het gehele veld.
Aangezien het voor tuinder en handelaar van belang was om de kiemkracht
van lang van te voren behandeld zaad te onderzoeken, werd in 1956 zaad op
verschil'ende tijdstippen vóór de zaaidatum behandeld. Een behandeling van
het zaad ongeveer 4 maanden voor de zaaidatum uitgevoerd, had een ongunstige
werking op de kiemkracht. Deze was echter nog uitstekend bij een behandeling
tot 2 maanden voor het zaaien. Goede insecticide werking werd verkregen tot
17 dagen voor het zaaien.
In tegenstelling tot het droog en luchtig houden in zakjes had de bewaring
van het zaad in afgesloten jampotten reeds twee maanden een funeste invloed
op de kiemkracht.
Wat de bestrijding betreft, kon de dosering gesteld worden bij zomerwortelen
op 500 gram aldrin 40 % of dieldrin 50 % per kg zaad en het zaadverbruik
op 100 gram per are, bij winterwortelen op 100 gram aldrin 40 °/o of dieldrin
50 % met een zaadverbruik van 40 gram per are.
De zaadbehandelingen werden evenals in 1955 met een carboxymethylcellulose
als hechtmiddel, CMC LT van de AKU, met goede resultaten uitgevoerd.
Door het bestrijdingsmiddel met water aan het zaad te hechten, verkreeg men
nog wel bevredigende resultaten, maar door verlies aan insecticide als gevolg
van uitdroging, wordt zo'n bestrijding riskant. De hechting met water verdient
dan ook in het algemeen geen aanbeveling, tenzij de behandeling direct voor
het zaaien wordt uitgevoerd.
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XI ONKRUIDBESTRIJDINGSPROEVEN IN GROENTEGEWASSEN
Aardbei
Na het afoogsten van de tweejarige rassenproef op de proeftuin Beemster werd
één parallel aangehouden voor onkruidbestrijding. Naast deze vijf rassen omvattende strook lag een veldje met een éénjarig gewas Madame Moutot. Op dit
proefveld zijn de volgende behandelingen toegepast. Het hele veld is eerst
afgemaaid en schoongeharkt. Daarna werd het hele veld bespoten met AAmergens (40 1 per ha). Vervolgens werden drie stroken loodrecht op de rassen
uitgezet, waarvan de eerste verder onbehandeld bleef, de tweede bespoten werd
met een mengsel van CIPC en EH1 en de laatste strook met een nieuw middel
genaamd Simazin.
Op het hele veld kon een vlotte hergroei worden waargenomen. De eerste twee
stroken liepen ook weer vrij vol met onkruiden en opslag van graan (afkomstig
van het stro), de met Simazin behandelde strook echter bleef op een enkele
Rumex-plant na vrij van onkruiden.
In 1957 zal nagegaan worden of deze behandelingen nog invloed hebben op de
bloei en de opbrengst in het jaar, volgend op dat van de behandeling.
Prei
Op een zaaibed op onkruidrijke zandgrond werden toen de plantjes circa 10
à 12 cm hoog waren de volgende behandelingen toegepast: zwavelzuur 8 % ,
D N C 5 kg per ha en DNBP eveneens 5 kg per ha. Een contrô'e-ve'dje bleef
onbehandeld. Zwavelzuur ruimde de onkruiden volledig op maar beschadigde
de preiplantjes ook zeer ernstig. Toch trad zeer spoedig weer volledig herstel in,
zodat de achterstand bij de contrôle zo goed als geheel werd ingelopen. D N C en
vooral DNBP brachten ernstige schade toe aan het preigewas, welke schade
zich minder herstelde dan bij zwavelzuur. Grassen werden door deze kleurstoffen niet gedood.
Op geplante prei werd op het moment, dat de bladeren begonnen te knikken
(10 augustus) een bespuiting uitgevoerd met D N C (5 kg per ha) vermengd met
Chloor-TPC (5 1per ha). Muur, kruiskruid e.d. stierven af (DNC) en kwamen
nadien ook in veel geringere mate voor (CIPC).
Deze bespuiting heeft wel enige beschadiging tot gevolg gehad maar ook hier
trad spoedig herstel in.
Spinazie
In 1956 heeft een voor-selectie van middelen plaats gehad om georiënteerd te
worden omtrent de herbiciden, die in aanmerking komen voor verder onderzoek
in de pre-emergence-methode. Deze middelen zijn: PCP in olie, zwavelzuur en
aromatische olie.
Ze gaven alle een afdoende onkruiddoding en weinig of geen schade aan het
spinaziegewas.
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Ui
Te Beemster en Oudkarspel zijn wederom proeven genomen met de reeds algemeen bekende middelen en daarnaast D N C en Chloor-IPC. De stand van
het gewas was op beide proefvelden dermate onregelmatig, dat aan de uitkomsten maar weinig waarde mag worden gehecht.
Wat de onkruiddoding en onderdrukking betreft kan worden vastgesteld dat
D N C en CIPC niet bij machte geweest zijn zwavelzuur en AAmergens te
overtreffen.

Witlof
Met dit gewas zijn twee proeven genomen, n.1. een op de proeftuin Beemster
en een op de tuin te Sloten. In beide proeven werden enkele middelen vergeleken in de z.g. pré-emergencemethode.
Vooral de proef te Sloten heeft mooie resultaten opgeleverd. Zwavelzuur 7 °/o
en trekkerpetroleum gaven een vrijwel onkruidvrij gewas te zien, dat zelf
weinig of geen hinder van de middelen had ondervonden.
De proef op de tuin in de Beemster heeft minder grote verschillen laten zien.
Hier is de onkruidvegetatie dan ook volmaakt anders dan op de veengrond
te Sloten.

Wortel
Ook met dit gewas zijn twee middelenproeven genomen evenals bij witlof te
Beemster en te Sloten.
Hier heeft de proef te Sloten teleurstellende resultaten opgeleverd. Alle objecten
behalve het Shell W-object liepen snel vol onkruid, zodat het voor het behoud
van het gewas noodzakelijk werd geoordeeld het hele proefveld met Shell W
te behandelen.
In de Beemster heeft de proef duidelijker resultaten opgeleverd. Shell W en het
daarmee qua samenstelling verwante Penna WPS voldeden het best en gaven
ook de hoogste opbrengst, al verschilden ze weinig of niet van de controle.
Trekkerpetroleum heeft heel slecht voldaan bij toepassing na de opkomst. Ook
AAmergens heeft niet aan de verwachtingen voldaan.
Een tijdstippenproef met AAmergens te Sloten genomen heeft de mening, dat
dit middel bij toepassing laat in de zomer minder gunstige werking zou hebben,
niet bevestigd. Wel is duidelijk bewezen, dat regen kort na de behandeling het
effect van de bespuiting tot nul reduceert.
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Muurbestrijding o p braak liggend land
In de herfst van 1956 zijn op een terrein, ciat vrijwel uitsluitend met muur
(Stellaria media) was begroeid de volgende middelen naast elkaar verspoten:
CMU
— Chloorphenyl — dimethylureum
IPC
— Isopropyl — phenyl — carbaminaat
CIPC
— Isopropyl — chloorphenyl — carbaminaat
EHj
— Dichloorphenoxyethylsulfaat
Simazin — Chlooraminotriazine
Dit zijn middelen die geen accute doding veroorzaken zoals contactgiffen, maar
die via de wortels in de plant worden opgenomen om daarna hun werking op
de plant uit te oefenen. Deze middelen hebben dientengevolge ook een lange
werking in tegenstelling met pre-emergence-oliën, die snel werken maar geen
enkele diepte- of nawerking hebben.
Het CMU-veld vertoonde het eerst afstervingsverschijnselen, die vrijwel direct
na de eerste regenbui na de bespuiting optraden. Simazin volgde op CMU.
Bij beide objecten was de opruiming van muur volledig.
Op de andere velden stierven wel de kleine muurplantjes af maar de oudere
pollen bleven in leven.
Na bovengenoemde waarnemingen werd van ieder veldje de helft geschoffeld
om te kunnen nagaan of de opkomst van jonge plantjes door de middelen op
de lange duur nog wordt beïnvloed. Gebleken is hierbij dat de geschoffelde
CMU- en Simazinvelden brandschoon bleven. Op de andere geschoffelde velden
kwamen sporadisch kleine muurplantjes voor.
'n het korn?nde voorjaar zal worden nagegaan of de dan te zaaien of te planten
gewassen, nog invloed van de middelen ondervinden.
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