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Jaarverslag 1948
De Tuin is alléén Donderdags
lags
en Zaterdags te bezichtige
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/

54

De

RiJRstuinbouwconsulent

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

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

en in DEN HAAG
Pomonalaan 11 — Telefoon 338161
VRIJDAGAVOND van 7 tot 8 uur
voor ADVIEZEN betreffende:

a. Plantenziekten, Bemesting; z.g. nieuwe middelen.
Gewenst is zoveel mogelijk materiaal mede te brengen.
Verder kan men zich tot hem wenden voor:

b. Grondonderzoek.
c. Profielonderzoek. (Bepaalt de geschiktheid v. d. grond
voor tuinland en voor verschillende culturesin't bijzonder).
d. Gietwateronderzoek, chloorgehalte.
e. Onderzoek van tomaten. Zaadplanten op mozaiek.
f. Onderzoek van grond op knol-aaltjes.
Spreekuur voor bloem- en bolgewassen op de Proeftuin.
Vrijdag v a n 9—11 uur.

Voor onderzoek v a n Meststoffen
richte men zich tot het
RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION
te Maastricht.
-"•N

Al liet

bovengenoemde

geldt uitsluitend
uoor leden

voor samenstelling v a n Bestrijdingsmiddelen tot de
PLANTENZIEKTENKUNDIGE
DIENST te Wageningen.

van de Proeftuin

.Tuinders, bezorgt de Consulent niet onnodig werk,- gij zijt met zovelen,
komt op het spreekuur, brengt materiaal mee of stuurt het op,- is het
...
te ver, belt dan 4545 Naaldwijk op 7 -:~--..._-._.-..-._.-...

I'>V\

A. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER
OVER HET JAAR 1948.
Het Bestuur is als volgt samengesteld:
W. Verheul, Wassenaar, Ere-Voorzitter.
J. Middelburg, Naaldwijk, Voorzitter.
N. J. A. van Dijk, Loosduinen, Secretaris-Penningmeester.
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, Lid Dagelijks Bestuur.
, J. Barendse, Poeldijk.
P. Bregman, Pijnacker.
A. J. Hendriks, Leidschendam.
Joch. v. d. Hout, Westerlee.
P. de Jong, 's-Gravenzande.
H. Remme, Délit.
Ph. N. v. Ruyven, Rijswijk.
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande.
J. v. Stekelenburg, Kwintsheul.
N. J. van Uffelen, Maasland.
C. van Vliet, Voorschoten.
L. van Woerden, Naaldwijk.
Algemeen overzicht.
Op Dinsdag 25 Mei 1948 werd de Algemene Ledenvergadering te Rotterdam
gehouden. In deze vergadering onderging het Bestuur enige wijzigingen en wel
doordat de heren N. van Velden (om gezondheidsredenen) en M. Prins (wegens
te drukke werkzaamheden) als bestuurslid bedankt hadden. In deze vacatures werd
voorzien door de verkiezing van de heren Joch. v. d. Hout en L. van Woerden. De
aftredende leden J. Middelburg en C. van Vliet werden herkozen. Door de veiling
Maasland werd candidaat gesteld de heer N. J. van Uffelen, die eveneens als
bestuurslid werd gekozen.
Op voorstel van het Bestuur werd de heer N. van Velden, die vanaf 1933 als
bestuurslid heeft gefungeerd, met algemene stemmen benoemd tot erelid van de
Vereniging.
Het Bestuur leed een gevoelig verlies door het overlijden op 28 Juni 1948 van
de heer N. J. Havenaar. De heer Havenaar maakte sinds 1940 deel uit van ons
bestuur. Zijn rustige en gedegen opmerkingen w e r d e n steeds gaarne ter harte
genomen en zullen node moeten worden gemist. Zijn nagedachtenis zal bij ons in
•dankbare herinnering blijven. Dat hij ruste in Vrede.
Ons ledental bedraagt momenteel:
1945

Bondsveilingen
Klingveilingen
Individuele leden
Totaal

1946

1947

1948

1949

316?
2291
448

3267
2326
454

3349
2375
344

34SS
2450
275

3501
2524
455

5908

6047

6069

6160

6480

Afdeling Onderzoek.
Op initiatief van de Directeur organiseerde ons Bestuur op 16 Februari 1948 te
Delft een z.g. „Praatmiddag" voor de komkommerkwekers. De opkomst der
kwekers was zeer groot en de middag beantwoordde volkomen aan het gestelde
doel.
Eenzelfde praatmiddag, ditmaal voor de tomatenkwekers, werd gehouden op
21 December 1948, ook te Delft, en had eveneens grote belangstelling van de zijde
van de leden.
Het blijkt, dat deze middagen door de leden zeer op prijs w o r d e n gesteld en
het Bestuur is voornemens om in deze richting verder te gaan.
De bedrijfsfilm „Schijnwerpers op de Proeftuin" heeft veel bijgedragen tot
meerder inzicht in ons werk. Voor practisch alle veilingen heeft de film gedraaid
en ook voor vele verenigingen. Wij kunnen dan ook de conclusie trekken, dat deze
tilm ten volle aan het gestelde doel heeft beantwoord.

Van de gelegenheid om door diverse medewerkers over tal van onderwerpen
lezingen te laten houden in het winterseizoen, wordt steeds een flink gebruik
gemaakt. Ook deze wijze van voorlichting kan niet meer gemist worden.
Evenals voor het jaar 1948 werd voor 1949 weer overgegaan tot de vervaardiging van een Proeftuinkalender. De kalender werd geheel door ons verzorgd en
aan de afnemers tegen de kostende prijs doorberekend.
Ook onze Maandelijkse Mededelingen vinden een gunstig onthaal en talrijk
zijn de bewijzen, dat deze Mededelingen ten zeerste worden gewaardeerd door de
leden, daar zij steeds waardevolle adviezen bevatten voor de desbetreffende
maand.
In de vakbladen verschenen weer tal van artikelen, terwijl de serie „Publicaties
van de Proeftuin Z.H. Glasdistrict" werd uitgebreid met:
No. 15. Vorstbeschadiging bij bloemkool, door Ir. Y. van Koot.
No. 16. Phaenologische en klimatologische waarnemingen in kassen, door Dr. <J.
de Wilde.
In 1948 was er zeer veel belangstelling, zowel uit ons gebied als uit het gehele
land, alsook uit het buitenland, voor bezichtiging van de tuin. Door plaatsing van
beschrijvingen bij elke proef werd getracht de bezoekers een beter beeld van de
onderzoekingen te geven. In deze richting wordt verder gewerkt. Wij wekken onze
leden op niet te verzuimen de tuin in de loop van het seizoen eens te bezoeken.
Ongetwijfeld valt er voor hen iets te leren en zij krijgen bovendien een betere
kijk op de problemen, waarvoor getracht wordt een oplossing te vinden. Wel
dient hierbij aangetekend te worden, dat de bezoekdagen zijn Donderdag en Zaterdag, daar het niet mogelijk is om elke willekeurige dag hiervoor beschikbaar te
stellen.
De spreekuren w e r d e n wederom zeer druk bezocht. Ook hier dient even
gememoreerd te worden, dat deze zijn: Maandag-, Woensdag- en Vrijdagmorgen
van 9—12 uur. Vrijdagavond houdt de Directeur spreekuur te zijnen huize, Pomonalaan 11, Den Haag van 7—8 uur. Wij verzoeken de leden zich aan deze tijden te
willen houden. Het voorkomt voor henzelf teleurstelling en onze dienst is hierop
geheel ingesteld.
Het tuinbouwonderwijs vindt algemeen grote waardering en wordt door steeds
meer personen gevolgd. Het aantal 2-j. algemene tuinbouwwintercursussen in ons
gebied bedroeg 32 met 1030 cursisten. De uitbreiding van het aantal lagere tuinbouwscholen gaat steeds voort. Momenteel zijn er lagere tuinbouwscholen in
Poeldijk (R.K.), Naaldwijk (Chr.), Wateringen (R.K.), De Lier (Chr.), Pijnacker
(Neutraal), Berkel (R.K.). terwijl de opening van een dergelijke school te 's-Gravenzande (Neutraal) en Bleiswijk (Chr.) zeer binnenkort zal kunnen geschieden.
Op 17 Maart 1948 werd de eerste cursus van de Fruitteeltvakschool te Naaldwijk door de Inspecteur van het Tuinbouwonderwijs, Ir. F. W. Honig, geopend.
Deze school blijkt in een behoefte te voorzien. De school startte met 23 leerlingen.
De Tuinbouwvakschool voor de Westlandse Teelten mag zich bij voortduring
in de grote belangstelling blijven verheugen. Voor de per 1 October 1948 begonnen
' n i e u w e cursus gaven zich 30 leerlingen op, zodat er wederom een parallelklasse
gevormd moest worden.
Er wordt les gegeven in de volgende vakken:
Fruitteelt, Groenteteelt, Bloementeelt, Bloembollenteelt, Plantkunde, Plantenziekten, Dierkunde, Kennis van de grond, Bemestingsleer, Scheikunde, Economie,
Ned. Taal en Correspondentie, Engels, Verwarmingstechniek, Tuinbouwtechniek
Op 23 Maart 1948 had de eindles plaats van de per 1 October 1946 begonnen
cursus. Ir. F. W. Honig kon aan 10 leerlingen het diploma uitreiken. Bij deze eindles
w e r d e n voor het eerst ook de ouders der leerlingen uitgenodigd, hetwelk, gezien
de opkomst, g e w a a r d e e r d werd.
Het telken jare organiseren van een cursus in het eenvoudig lassen blijkt in
een behoefte te voorzien. Op S Mei 1948 had hiervan de eindles plaats en kon aan
39 cursisten een getuigschrift worden uitgereikt.
Hieronder volgt een lijst van d e rayonassistenten, met vermelding van hun
werkgebied:
G. H. M. Bless, Wilhelminastraat 6, De Lier.
De Lier
- P. v. Daalen, Dorpsstraat 28, Bergschenhoek.
Berkel
- H. Flinterman, Okkernootstraat 193, Loosduinen. Loosduinen
G. Heesen, Julianastraat 47, Poeldijk.
Poeldijk
P. Kruyk, v. d. Goesstraat 42, Honselersdijk.
Honselersdijk
* D. de Mos, Druivenstraat 31, Naaldwijk.
Naaldwijk

Maasland
- M. Q. v. d. Meys, Zuidbuurt 43, Maasland.
Rotterdam
A. Markus, Hoofdweg 210, Rotterdam.
Leiden
L. G. Nederpel, Vreeswijkstraat 821, Den Haag.
Pijnacker
C. Noordanus, Voorweg 91, Zoetermeer.
's-Gravenzande
H. J. Persoon, Zuidwind 10, 's-Gravenzande.
Rotterdam
D. de Ruyter, 's-Gravenweg 696, Rotterdam.
Veur
D. Rodenburg, Vlielandseweg 121, Pijnacker.
Delft
B. Steenbergen, W. de Zwijgerstraat 27, Delft.
Kwintsheul
W. Stokdijk, Julianastraat 55, Wateringen.
Monster
P. Vermaat, Dr. v. d. Brinkstraat 24, Monster.
P. J. Weerdenburg, Dorpsstraat 46, Schipluiden.
Den Hoorn
R. v. d. Zande, Pr. Hendrikstraat 38, Wateringen.
Wateringen
's-Gravenzande
E. v. Zanten, Maasdijk 53, 's-Gravenzande.
Voorts zijn nog de volgende hoofdassistenten en assistenten in dienst:
H. N. J. Debets,
Hoofdass. Ie klas.
i J. de Bloois,
Hoofdass. Westland.
Sj. Vriend,
Hoofdass. Kring.
- J. P. v. d. Berg,
Hoofdass. Bloemen- en bloembollenteslt.
L. v. d. Wijden,
Assistent fruitteelt open grond.
Werkzaam op de Proeftuin zijn de volgende personen:
I. Afdeling Grondonderzoek en bodemkartering.
Ir. L. v. d. Kloes,
Grondonderzoek en bodemkartering.
R. M. Eising,
Hoofdass. bodemkartering.
J. van Leeuwen,
Hoofdass. bodemkartering.
Strijbosch,
Assistent bodemkartering.
J. v. d. Ende,
Assistent bodemkartering.
Mej. M. Hilkemeyer,
Hoofdassistente bemestingsadviezen.
Assistent bemestingsproeven.
G. Grootscholten,
Tekenaar bodemkartering.
F. Hilkemeyer,
Chef-laborant.
J. Schoonhoven,
6 laboranten.
II. Plantkundige afdeling.
Virusziekten en physiologische ziekten.
Ir. Y. van Koot,
Ir. A. de Zeeuw,
Plantenveredeling en phaenologie.
Drs. J. Wit,
Bestrijdingsmiddelen.
Mej. W. de Brouwer,
Plantenziekten.
Mej. G. Beekenkamp,
Beproeving insecticiden.
Mej. J. Camfferman,
Beproeving groeistoffen.
D. van Staalduine,«
Hoofdassistent )
J. Groenewegen,
Assistent
) selectie- en cultuurproeven.
Mej. H. Hopman,
Chef-laborante.
7 laboranten.
IIL Onderwijs.
K. Kievit, )
G. Blom, ) Leraren.
IV. Administratie en technisch personeel.
S. M. van Guilik,
Administrateur.
Kantoorchef.
G. H. Ordelman,
Bibliotheekbeambte.
G. Beerling,
Tekenarts.
Mevr. van Bovene,
Fotograaf.
Jansen,
Amanuensis.
F. Storm,
2e Amanuensis.
J. v. Cranenburch,
5 schrijfsters en 1 schrijver,
2 werksters.
V. Tuin.
H. H. van Holsteijn,
Chef.
R. Mosterd,
1« knecht.
8 tuinknechts en 1 leerling.
Omtrent de werkzaamheden van deze afdelingen moge worden verwezen
naar de v e r d e r e inhoud van dit verslag.
De financiële resultaten vindt U op de hierna volgende exploitatierekening en
balans. Voor d e ondervonden steun van het Rijk, de Provincie, het Centraal Bureau
van Tuinbouwveilingen en de A.S.F, zij hier een hartelijk woord van dank gebracht.
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BALANS PER 31 DECEMBER 1948, AFDILINO ONDERZOEK.
Bezit
Rijkssubsidie 1947 nog te
ontvangen
Idem 1948
Subsidie Prov
Subsidie Fusarium
A.S.F
Contributie
Kas
Giro
Zaden + broed
Foto artikelen
Tuingrond
Warenhuizen
Gebouwen
Kassen
Verwarmings installatie
Waterleiding
Glas + lijsten
Matten
Tuinspoor
Debiteuren
Brandstoffen
Chemicaliën
Meststoffen
Inventaris Lab
Bouwgrond
Mededelingenblad
....

ƒ 10.000,—
3S.000,—
3.000,—
, 2.000,—
, 1.000,—
5.460,—
„
9,53
6.714,39
3,—
1,—
„ 11.000,—
4,—
„ 60.000,—
10,—
„
1,—
1,—
1,—
1,—
„
1,—
7.533,58
„ 2.000,—
„
1,—
,
1,—
,
1,—
„ 14.951,—
„ 1.017,37
ƒ 159.711,87

Schuld
Crediteuren
ƒ 9.250,24
Bank
11.223,40
Hypotheek o.g
, 10.800,—
Electriciteit
170,60
Waterleiding
,
150,—
Gas
75,—
Loonbelasting
2.201,22
Personeel
303,36
Sociale lasten
1.065,25
Belastingen
729,54
Reserve
11.596,49
Kapitaal
„ 82.211,39
Voorgeschreven res. Lab. „ 25.200,—
Lascursus
962,45
Vakschool v.d. Westl.Teelt „
364.73
Telefoon
150,—
Bestuursonkosten
„ 1.130,—
Onkosten
1.300,—
Vakschool Fruitteelt
560,—
Interest
,
268,20

\

ƒ 159.711,87.

Verkoopafdeling.
Konden wij in onze vorige jaarverslagen spreken van een zich gestadig ontwikkelende Verkoopafdeling, 1948 was voor deze afdeling een jaar, dat de toch
reeds aanzienlijke omzet met ca. 50 % deed toenemen. Een bewijs temeer, dat deze
afdeling haar levensvatbaarheid ten volle heeft bewezen en dat vele tuinders hun
belangen, op het gebied van plantenziektenbestrijding, aan haar toevertrouwen. Het
kepen van bestrijdingsmiddelen is een zaak van vertrouwen en het behoeft dan
ook geen verwondering te wekken, dat men zich bij voorkeur wendt tot de Verkoopafdeling, welke zich reeds vele jaren op dit gebied beweegt, en met haar rijke
ervaring en geschoold personeel die service biedt, welke men in dit labyrinth,
wat de plantenziektenbestrijdingsmiddelen tegenwoordig vormen, nodig heeft. Wij
kunnen ons dan ook niet aan de gedachte onttrekken, dat deze afdeling in een
behoefte van de intensieve tuinbouw voorziet en van groot nut en voordeel is,
voor het Zuidhollands Glasdistrict in het bijzonder. Bepalen wij ons nu even tot de
nieuwste mogelijkheden op het gebied van de bestrijding, dan zien wij als een van
de voornaamsten, „Shell-D.D. soil fumigant" of kortweg „D.D." genaamd. Een
nieuw grondontsmettingsmiddel ter bestrijding van het wortelaaltje (knol) in de
tomaat. Bijna 1/3 goedkoper dan zwavelkoolstof, terwijl de resultaten eerder beter
dan gelijkwaardig genoemd kunnen worden. Het seizoen 1949 zal dit moeten
bewijzen, omdat reeds bij vele kwekers een behandeling hiermee heeft plaats
gehad.
„Parathion E 605" een universeel bestrijdingsmiddel belooft een omwenteling
teweeg te brengen. Het is een nieuw alzijdig insecticide met ongekende mogelijkheden, waarvan wij de grootste verwachtingen koesteren. Het doodt nagenoeg alle
mogelijke insecten, doch heeft het nadeel zéér giftig te zijn. Het middel is reeds
in diverse vormen voorhanden en er zijn reeds in ons land opmerkelijke resultaten
mede behaald. Wij denken hierbij aan de dopluis, aardbeimijt, thrips, luis, enz.
Onkruidbestrijdingsmiddel „Shell W" is een eclatant succes geworden, al was
het vrij kostbaar. De prijs zal voor 1949 aanzienlijk worden verlaagd, zodat het in
1949 een algemene toepassing zal vinden. Het wieden van peen, selderij en pieterselie behoort dan tot het verleden.
„Seed-less-Sett' werd dikwijls met groot succes toegepast tot betere vruchtzetting van de tomaat en vervroeging van de oogst met ca. 8 dagen, wat uiteraard
voor de tomatencultuur een niet te onderschatten voordeel is. Deze hormooncroeistof biedt waarschijnijlk nog tal van mogelijkheden op aardbei, meloen, komkommer, aalbes, perzik, enz., waaromtrent de toekomst ons nadere bijzonderheden
zal leren kennen.
Besluiten wij dit verslagje tenslotte met U nog te verwijzen naar de financiële
resultaten van de Verkoopafdeling, waarvan de hierna volgende Exploitatierekening en Balans getuigen.
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B. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE.
J. C. BREEMAN,
Geestweg 34

*

Naaldwijk, 31 Maart 1949.

Aan het Bestuur van de Proeftuin
Zuid-Hollands Glasdistrict te
Naaldwijk.

Mijne Heren,
Hierbij heb ik de eer U ten behoeve van het jaarverslag 1948 te doen toekomen
een controlerapport over de financiële administratie van Uwe Vereniging over
genoemd jaar.
Dit rapport betreft de eindcontrole van de jaarrekeningen van de Afdelingen
„Onderzoek" en „Verkoop", aansluitende op de aan Uw Bestuur gezonden kwartaalsrapporten, betreffende kasopnemingen en administratie.
De contrôle op de geldmiddelen en de boekhouding werd uitgeoefend op willekeurige tijdstippen, zonder voorkennis van de Administrateurs.
De inkomsten w e r d e n nagegaan aan de hand van de voorgeschreven en punctueel aangehouden duplicaatkwitanties en de afschriften van Bank- en Postrekeningen. De uitgaven konden worden gestaafd door behoorlijke kwijtingsbewijzen.
Al de bescheiden werden door mij gecontroleerd en geparafeerd. Alle boeken
werden nageteld.
Een regelmatig toezicht bleef gehandhaafd op de rekeningen en kwitanties
betreffende leveringen en werkzaamheden. Als eis hiervoor wordt gesteld, dat al
de te doene betalingen zijn goedgekeurd door de Directeur der betrokken afdeling.
De duizenden uitgaande debiteurennota's w e r d e n gecontroleerd door het
nemen van ultgbreide steekproeven.
De in de Balans opgenomen voorraden magazijngoederen werden getoetst aan
de bij de administratie aangehouden voorraadstaten.
De waardering van de aanwezige goederen is geschied tegen inkoopprijzen
en zo nodig, indien deze lager waren, tegen dagprijzen. Verrassingen, bij eventuele prijsdaling, kunnen hierbij uitgesloten worden geacht, daar hiermede bij de
samenstelling terdege werd rekening gehouden.
Volledige aandacht werd geschonken aan de uitstaande vorderingen. Buitengewoon risico is hierbij niet aanwezig te achten.
De in de Balans opgenomen bedragen Kas-, Bank- en Postrekeningen w e r d e n
accoord bevonden met de volledige gecontroleerde en per 31 December 1948
afgesloten kasboeken en de per genoemde datum afgegeven saldobiljetten door de
Bank en de Postcheque- en Girodienst.
Met de samenstelling van de rekeningen kan ik mij verenigen en heb ik deze
als boekhoudkundige voor accoord ondertekend.
Resumerende kan ik Uw Bestuur — onder kennisneming van de door ml]
gegeven aantekeningen — aanbevelen de rekeningen goed te keuren, zoals deze
U zijn aangeboden. Een woord van waardering voor de samenstellers is m.i. hier
wel op zijn plaats.
Onderstaand volgt een verkorte samenstelling van de cijfers over het boekjaar
1948, waaruit de gunstige financiële toestand van de Proeftuin duidelijk tot uitdrukking komt.
AFDELING „ONDERZOEK".
Balans (bezittingen)
Vaste bezittingen
Voorraden
Kas, Bank en Postrekening
Diverse vorderingen

ƒ 8S.973,—
2.004,
6.723,92
„ 65.010,95
ƒ 139.711,87
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Balans (schulden).
Kapitaal per 31 December (onveranderd)
Reserve per 31 December 1947
Toevoeging van de winst over 1948

ƒ 82.211,39
ƒ
,

4.566,98
7.029,51
11.596,49
ƒ 25.200,—
, 10.800,—
, 11.223,40
, 18.680,59

Voorgeschreven r e s e r v e Laboratorium
Hypotheek o/g
Coöp. Boerenleenbank „De Voorschotbank" te Naaldwijk
Diverse verplichtingen aan derden

ƒ 159.711.87
Verlies- en Winstrekening.
Winsten volgens de exploitatierekening

ƒ 176.285,26

Verliezen volgens de exploitatierekening
Diverse afschrijvingen
Toevoeging aan de reserve

ƒ 159.010,24
10.245,51
„ 7.029,51
ƒ 176.285,26

AFDELING „VERKOOP".
Balans (bezittingen).
Roerende goederen
Magazijngoederen
Diverse vorderingen
Kas en Postrekening
„De Voorschotbank" te Naaldwijk

ƒƒ

9.035,92
„ 73.086,69
„ 21.353,91
1.638,96
„ 22.088,05

ƒ 127.203,53

Balans (schulden).
Kapitaal per 31 December 1947
Eijboeking van de winst 1948

ƒ 49.229,49
„ 6.283,—
55.512,49
1.000,—
5.000,—
2.500,—

Reserve dubieuse debiteuren (onveranderd)
Reserve waardevermindering goederen (onveranderd)
Reserve emballage in omloop (onveranderd)
Geldleningen
Diverse schulden aan derden

28.000,—

35.191,04
ƒ 127.203,53

Verlies, en Winstrekening.
Winst op verkoop magazijngoederen
Voordelig verschil op emballage

ƒ 89.225,01
671,14
ƒ 89.896,15

Verliezen (kosten exploitatie)
Afschrijvingen
Exploitatiesaldo (naar rekening kapitaal)

ƒ 76.399,71
, 7.213,44
, 6.283,—
ƒ 89.896,15

De controleur van de financiële administratie van de
Proeftuin Z.H. Glasdistrict te Naaldwijk,
JOH. BREEMAN.
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C. WEERSGESTELDHEID.

1. Overzicht.
Winter 1947-1948. Deze was zacht, in alle maanden was de gemiddelde temperatuur boven normaal, terwijl veel neerslag viel, vooral in de maanden December
en Januari. De neerslag in Februari was iets beneden normaal. Sneeuwen deed
het deze winter ook weinig, wel vielen enkele buien maar de sneeuw bleef niet
liggen. In de maand Februari kwamen zéér grote temperatuursverschillen voor!
Tot en met de 15-de was de temperatuur namelijk vèr boven normaal gemiddeld
, 7.5°C, terwijl de normale temperatuur gemiddeld 3.2°C bedraagt). De 16e Februari
zakte de temperatuur, terwijl het in de nacht van 16 op 17 Februari begon te vriezen. Deze vorstperiode duurde tot 27 Februari, de laagste nachttemperatuur was
—8.9° C. (van 20 op 21 Februari) terwijl het de nacht er voor 8.4° C. vroor. Door
deze vorstperiode was de gemiddelde dagtemperatuur van 16 t/m. 29 Februari juist
iets beneden O.0C. Hier kwam nog bij dat steeds een zeer krachtige wind woei uit
Oostelijke richting, waardoor de koude ook onder glas erg doordrong. Niettegenstaande deze koudegolf bleef de gemiddelde Februaritemperatuur nog boven
normaal!
• Voorjaar 1948. De gemiddelde temperatuur was boven normaal. Begin Maart
kwam nog verschillende dagen nachtvorst voor, zodat de eerste 10 dagen de temperatuur beneden normaal bleef. Verder was Maart echter zacht, de gemiddelde
temperatuur was boven normaal. In Maart viel weinig regen, terwijl in de maanden
April en Mei de hoeveelheid neerslag normaal was. Wel was deze in April ongelijk
verdeeld, daar het de eerste 10 dagen veel, daarna slechts zeer weinig meer
regende. Er kwamen veel zonnige dagen voor, het voorjaar was dus mooi. De
Pinksterdagen (16 en 17 Mei) gaven hoge temperaturen.
Zomer 1948. Deze was niet warm te noemen, hoewel de gemiddelde temperatuur niet beneden normaal was. Het gemiddelde aantal uren zonneschijn bleef
echter wèl beneden normaal. De neerslag was gemiddeld normaal. Eind Juli gaf
enige zeer warme dagen.
Najaar 1948. De temperatuur was normaal, over het geheel zelfs iets boven het
gemiddelde. Niettemin kwamen eind November en in de t w e e d e helft van December
een tweetal korte vorstperioden voor. Bovendien trad op 9 November een zware
nachtvorst op. De neerslag bleef het gehele najaar beneden normaal, pas in December viel weer de normale hoeveelheid, echter ook niet meer dan dit, zodat de totale
hoeveelheid over de laatste vier maanden van het jaar ver beneden normaal bleef.
2. Weerberichtgeving en waarschuwingen voor de tuinbouw.
De medewerking aan het K.N.M.I. te De Bilt welke in 1947 b e g o n n e n was werd
voortgezet.
De gegevens welke nodig zijn voor het tuinbouwweerpraatje werden wekelijks •
van 1 Maart tot 1 November ingestuurd. Indien hiertoe aanleiding bestond w e r d e n
in de wintermaanden op ongeregelde tijdstippen adviezen doorgegeven.
We herinneren U slechts aan de adviezen van Januari toen werd aangeraden
pruimen- en perzikkassen zeer ruim te luchten in verband met de te vroege
ontwikkeling van de knoppen, waardoor schade zou kunnen optreden.
Typisch was ook de reactie op 16 Februari toen om half één ons bericht doorkwam om voorzorgsmaatregelen te nemen in verband met de te verwachten vorstperiode. Om half twee waren de kwekers al bezig de b.v. reeds gelichte plantenrijen wederom met glas te bedekken en trof men maatregelen om met matten de
kostbare glasproducten tegen de onverwachte late vorst te beschermen.
De populariteit, welke het tuinbouwweerpraatje in korte tijd v e r k r e g e n heeft, is
voor ons het beste bewijs, dat deze uitzending zeer op prijs gesteld wordt.
3. Vorstschade.
Tengevolge van de abnormaal zachte winter werkten de knoppen van d e fruitbomen onder glas (perzik en pruimen) reeds zo vroeg, dat voor eventuele vorstschade zeer gevreesd werd.
Door de vorst in de 2e helft van Februari is gelukkig nergens schade opgetreden. Wel trad er op verschillende bedrijven ernstige knopval op, doch dit verschijnsel zal grotendeels aan andere factoren geweten moeten worden, (zie O 2 d.)
Het kostbare plantenmateriaal heeft eveneens door het tijdig nemen van maat-
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regelen geen schade gelopen. In tegenstelling tot 1947 was er overal voldoende
plantenmateriaal beschikbaar, zodat na het einde van de korte vorstperiode direct
een aanvang kon worden gemaakt met het beplanten van de percelen.
Zij, die vóór de 2e helft van Februari reeds bloemkool- en slaplanten op de
volle-grond uitgeplant hadden, zagen deze plannen verloren gaan. Ook vroeg
gezaaide spinazie ging plaatselijk verloren. Onder glas bleef de schade beperkt
tot de zeer vorstgevoelige radijs.
Het is dus weer gebleken, dat in een zachte winter op de volle grond niet te
vroegtijdig uitgeplant mag worden in verband met de sterk wisselende temperaturen, die in Februari.en in de Ie helft van Maart kunnen optreden.
k. Nachtvorstschade.
In 1948 is er zeer weinig nachtvorstschade opgetreden. Dit blijkt vooral uit de
buitengewoon vroege oogst van aardappelen, die vooral te danken was aan het
feit, dat vrijwel geen groeiremming door nachtvorst is opgetreden. Waar het gewas
te voren natgebroesd was, trad in het geheel geen schade op.
Door het uitblijven van zware nachtvorsten werd het zeer vroege uitplanten
van tomaten in koude kassen en warenhuizen met succes bekroond.
Het verdient aanbeveling bij gewassen, die vorstgevoelig zijn, het schoffelen of
losmaken van de grond zo lang mogelijk uit te stellen in een periode, waarin
optreden van nachtvorst te verwachten is.
In het najaar, in de nacht van 8 op 9 November, is er tenslotte nog een vrij
sterke nachtvorst opgetreden (—4°C.) Zij, die nog druiven hadden in koude kassen,
moesten toen vlug ruimen, omdat het blad bevroren was. In enkele gevallen zijn
zelfs de bessen aan de bomen bevroren.
Waargenomen werd dat in enkele gevallen, waarbij de luchtramen opengestaan
hadden, geen schade is opgetreden. Bij nachtvorstschade is er een sterke uitstraling
van het aardoppervlak, waardoor sterke afkoeling plaats heeft. Doordat warmere
bovenlucht door de luchtramen in de kassen kan komen, zal in boven genoemde
gevallen wellicht geen schade ontstaan zijn. Tevens werd opgemerkt dat in koude
kassen, waarin onderteelt plaats vond, minder schade optrad. De hogere luchtvochtigheid zal hierbij een belangrijke rol gespeeld hebben.
D. GRONDONDERZOEK.
1. Chemisch onderzoek.
Het aantal binnengekomen practijkmonsters bedroeg in 1948: 5443 tegenover
4683 in 1947. Het verschil van 760 monsters moet gezocht worden in de maanden
Januari, Februari, Maart en April, welke maanden zacht waren in vergelijking met
die van 1947. Daardoor was het aantal monsters in het eerste halfjaar 1208 tegenover
583 in 1947. Overigens blijkt uit deze cijfers dat in het tweede halfjaar van 1948
4235 monsters zijn onderzocht, met maxima in de maanden September en October
van meer dan 900 monsters per maand.
2. Profielonderzoek.
In 1948 werden 190 bedrijven gekarteerd met een oppervlakte van 241 ha. Dit
is een geringe stijging tegenover vorig jaar. Werden toen echter behalve 230 ha.
voor practijkadviezen, ± 150 ha. gekarteerd in verband met gemeente-uitbreidingsplannen, dit jaar omvatte deze post 829 hal Wel een bewijs van de belangstelling
voor dit onderzoek ook van overheidsinstellingen.
3. De Morgan-Methode.
In samenwerking met Dr. A. C. Schuifelen uit Wageningen werd in 1947 de
methodiek voor dit onderzoek vastgesteld. In 1948 w e r d e n ter vergelijking met de
gebruikelijke methode voor het bepalen van de voor de plantengroei benodigde
voedingselementen, 700 practijkmonsters met de Morgan-methode onderzocht.
Daarnaast werden voor het „Tuinbouw Bemestingsonderzoek" ± 300 monsters
onderzocht. (Zie D 4).
Het voordeel van d e Morgan-onderzoek methode berust op de snelheid van
onderzoek, waardoor het tevens mogelijk is meer chemische factoren te bepalen,
dan welke nu met het z.g. routine-onderzoek vastgesteld kunnen worden, zij het
met geringere nauwkeurigheid. Hierdoor is het wellicht mogelijk een beter inzicht
van de grond te verkrijgen, dan thans mogelijk is. Aan de hand van practijkwaarnemingen zal nagegaan worden, welke betekenis aan de analysecijfers moet worden
toegekend.
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k. Tuinbouw bemestlngsonderzoek.
Onder leiding van Ir. G. de Bakker, Inspecteur van het Tuinbouwkundig onderzoek, werd in April 1948 een schema ontworpen om nadere gegevens te verkrijgen
over de bemesting in de tuinbouw in Nederland. Daar bij de ontwikkeling van de
hodemkartering gebleken is, dat 'het bodemprofiel grote invloed uitoefent op de
opname van meststoffen door de plant, werd besloten met die tuinbouwgebieden
te beginnen, waarvan een bodemkaart aanwezig is. Deze gebieden zijn: het Westland, Zeeland en de Betuwe.
Het doel van dit Tuinbouw bemestingsonderzoek is te weten te komen.- Ie
welk verband bestaat tussen de chemische samenstelling van het gewas en de
groei en de opbrengst daarvan.
2e welk verband er bestaat tussen de chemische samenstelling van het gewas
en de chemische samenstelling van de grond. Met het oog op de moeilijkheden aan
cit onderzoek verbonden, werden voor de genoemde gebieden als gewassen uitgekozen: voor het Westland de druif (Black Alicante) en de tomaat (Tuckwood-type)
en voor Zeeland en de Betuwe de appel.
Gelijktijdig met de gewas-analyse, welke te Wageningen o.l.v. Dr. A. C.
Schuifelen wordt uitgevoerd, wordt chemisch grondonderzoek te Groningen door
het Bedrljfs Laboratorium voor grondonderzoek, te Wageningen en te Naaldwijk
verricht.
Voor dit laatste wordt in Wageningen en Naaldwijk de z.g. Morgan-methode
toegepast, ten einde de mogelijkheden van deze methode voor het chemisch
giondonderzoek na te gaan.
Op het laboratorium van de Proeftuin te Naaldwijk worden in verband met dit
Tuinbouwbemestingsonderzoek 900 grondmonsters onderzocht waaronder 300 uit
het Westland.
E. ONDERZOEK IN VERBAND MET ZOUT GIETWATER.
1. Zoutgehalte van het Boezemwater.
Onze geregelde controle van het zoutgehalte van het polder- en boezemwater
werd ook in 1948 regelmatig voortgezet. Er werden ongeveer 2000 monsters onderzocht, waarvan de uitslagen op de betreffende veilingen bekend werden gemaakt.
De toestand van het gietwater was dit jaar nog op verschillende plaatsen
ongunstig, zij het over 't geheel beter dan in het voorgaande jaar. De meeste
gehalten varieerden van 0.S tot 1 gram keukenzout. (NaCl) per liter. Er kwamen
hier en daar ook waarden van 3 gram voor. Over 't algemeen echter konden hoge
cijfers door inlaten van boezemwater uit Rijnland en Schieland in de boezem van
Delfland voorkomen worden.
Door het inwerkingstellen van het gemaal bij Leidschendam en toenemende
neerslaghoeveelheden was reeds in Januari '48 het zoutgehalte gedaald tot ± 0.5
gram per liter. In de maanden Maart en April viel weinig neerslag, zodat het zoutgehalte weer toenam. Na een nieuwe daling in Augustus steeg echter de keukenzoutconcentratie in de droge maanden van het najaar opnieuw. Tegen het eind
van het jaar '48 en in het begin van 1949 daalde, door de grote regenhoeveelheid,
het zoutgehalte weer tot 0.5 gr. keukenzout per liter.
Voor de practijk werden in 1948, ± 200 monsters op keukenzout onderzocht.
2. Invloed van het zoute gietwater van 1947.
Een schatting van de schade als gevolg van zout gietwater, bleek reeds voor
het jaar 1947 zeer moeilijk te zijn, zoals in het vorig jaarverslag werd vermeld.
Over de schadelijke nawerking in het voorjaar van 1948, vallen slechts weinig
positieve gegevens mede te delen. Bij de voorteelten van sla en andijvie viel nogal
wat rand waar te nemen. Veelal werd de teelt verlaat om op deugdelijk gietwater
te wachten.
Bekend is ook dat als gevolg van droogte en zout gietwater in de zomer van
1947, de aanvoer van aardbeien in 1948 sterk verminderd was. Hierin spelen echter
zowel droogte als gebrek aan goed gietwater een rol.
Komkommers hadden eveneens in 1948 nog te lijden van slecht gietwater. Vaak
kon hierin verbetering gebracht worden door het slaan van pompen. Waar toch
met te zout water werd gegoten, w e r d e n de minst schadelijke gevolgen waargenomen bij die planten, welke veel water kregen. Dit geldt overigens voor alle
gewassen.
Nawerking bij d e fruitteelt onder glas, was niet terug te vinden in een verhoging van het keukenzoutgehalte in de door ons onderzochte grondmonsters. In
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hoeverre de knopval bij perziken in het voorjaar van 1948, nog een gevolg is
geweest van zoutbeschadiging is moeilijk met zekerheid vast te stellen. (Zie O 2d).
Bloemisterijgewassen zijn, zoals bekend, zeer gevoelig voor te zout gietwater.
Speciaal de potculturen hebben ernstig geleden.
3. Proeven met zout gietwater.
In 1948 w e r d e n geen speciale proeven met zout gietwater genomen.
F. DRAINAGE EN IRRIGATIE.
Als gevolg van de ervaringen bij de bodemkartering opgedaan, is het belang
van een juiste waterbeheersing in onze tuinbouwgronden gebleken. Talrijk zijn
dan ook de drainageadviezen, welke door onze karteringsdienst zijn gegeven.
Teneinde nu nadere gegevens te verkrijgen over de doelmatigheid van de
drainageadviezen wordt in 1949 een onderzoek naar de werking van de ontwatering
op gekarteerde bedrijven ingesteld.
Naar de watervoorziening door middel van irrigatie, het omgekeerde dus van
drainage, wordt op de Proeftuin een onderzoek ingesteld.
De helft van een warenhuis wordt geirrigeerd door middel van drainbuizen
die 60 cm. diep liggen en waarin water wordt gebracht door het opzetten van een
sloot. De andere helft van het zelfde warenhuis wordt gedraineerd. Nagegaan zal
worden welke verschillen zullen optreden in de groei van de gewassen (sla,
tomaten) en in vochtgehalte en temperatuur op verschillende afstanden van de
irrigatie- en drainagebuizen.
G. BEMESTINGSPROEVEN.
1. Proeven met kunstmeststoffen,
a. Druiven.
Zoals reeds in het jaarverslag van '46 en '47 medegedeeld werd, is een klein
deel van de druivenbemestingsproef van 1943 overgebleven. Deze boompjes zijn
ook in 1948 blijven staan.
Ie Demonstratieproef. De basisbemesting per boompje bedroeg 105 gram zwavelzure ammoniak = 1 N; 52.5 gram dubbelsuper == 1 P2O5;64 gram zwavelzure kali
— 1 KaO; 28. gram landbouwkalk = 1 CaO; 84 gram magnesiumsulfaat = 1 MgO;
17.5 gram natriumsulfaat == 1 Na^O; 3.5 gram ijzersulfaat = 1 FeO; 3.5 gram mangaansulfaat *= 1 MnO.
Van de genoemde hoeveelheden werd 3/7 vooraf gegeven, terwijl de rest in 3
maal werd bijgemest. Behalve bij de Ie groep werd telkens in één opzicht van deze
bemesting afgeweken, hetgeen aangegeven is in de eerste kolom van onderstaande
tabel.
Iedere groep omvat 2 boompjes (Frankenthaler); er werd met leidingwater
gegoten.
In de tabel vindt men verder de kolommen, aangevend de gemiddelde totaal
cogst per boompje over 1948 en het gemiddelde trosgewicht, eveneens over 1948.
Ter vergelijking zijn in de voorlaatste en laatste kolom de gemiddelde cijfers over
de jaren 1944 t/m 1948 weergegeven.
Bemesting

Basis b e m e s t i n g
% N
Vk N
Mi P2O.-,
Vk PuO,-,

ya K-O
Vk K2O
J
â CaO
1% CaO
Vz MgO
Vk MgO
% Na-;0
Vk Na^O
Va FeO
Vk FeO
l
k MnO
VA MnO
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Gemiddeld
tot. g e w , •Pb o o m p j e 1948.
in gri am
5600
2585
6797
5242
6812
6255
6635
5652
6806
6230
7120
7295
6410
5852
5960
6927
6112

Gemiddeld
tros g e w . '48

'

in g r a m
302
143
348
317
332
313
340
290
368
297
324
364
356
325
353
339
359

Gemiddeld
trosi g e w .
o v e r '44 t/m
'48
in g r a m
283
197
299
307
322
308
332
306
352
329
315
345
339
310
337
332
324

Opbrengst van
'44 t/m ' '48 g e m .
per ; jaar per
boompje
in g r a m
4388
3090
5081
5338
5537
5509
5481
5361
6168
6018
5764
6037
5621
4961
5838
5882
5503

Bezien we allereerst de opbrengstcijfers over 1948, dan blijkt duidelijk de
sükstofwerking. Ook zien we dat l\'s P-O.-,meer opbrengt dan \t PjO.-,. Was deze gunstige tendens voor meer stikstof ook in het gemiddelde trosgewicht merkbaar, bij
phosphorzuur ligt dit gewicht voor Va PuO,-,hoger dan bij 1P-O;. (= basisbemesting).
Voor alle andere groepen geldt, dat de gevonden verschillen in opbrengst niet
alleen aan de bemesting geweten kunnen worden! Indien men n.1. deze opbrengsten
vergelijkt met die van de groep met basisbemesting, dan zien we dat standplaatsverschillen waarschijnlijk een overwegende rol spelen. Voor bladanalyse zie H 2.
2e Proei met opklimmende hoeveelheden phosphorzuur. Deze vertoonde ook
in 1948 weer sterke chloroseverschijnselen. Het vroegst en in de ernstigste mate
trad chlorose op bij de groepen 6 : 12 : 6 en 6 : 9 : 6, waarbij de bladeren verkleurden en omkrulden. Later en minder ernstig vertoonden ook de groepen 6 :6 :6
en 6 : 3 : 6 enigszins deze verschijnselen, terwijl ook de 6 -. 1 : 6 groep er niet
geheel vrij van bleef.
„Lam" trad ook dit jaar weer op, echter zonder duidelijk verband met de opklimmende phosphorzuurgiften.
b. Perziken.
De proef, welke in 1946 was aangezet, werd evenals in 1947, ook over 1948 voortyezet. (Zie jaarverslagen '46 en '47).
De grootste hoeveelheden mest van 1947 bleken nog niet teveel te zijn, zodat
in 1948 opnieuw de hoeveelheden werden vergroot, nu tot het tweevoud van die
van 1947. Een gedeelte van deze hoeveelheid t.w. 4 x de hoeveelheid van Î946
werd vooraf gegeven, terwijl de rest in 2 keer, eind Mei en half Juni, werd bijgemest.
In Februari '48 werd de stamdikte gemeten:
Gemiddelde stamdikte in cm.
Eemesting •
0 gr. stikstof
15 „
„
30 „
„
60 „
„
120 „
„

Stamdikte
in cm
2.30
3.46
4.12
4.42
4.52

Bemesting
15 gr. P-0-,
30 „ „
60 „ „

Stamdikte
in cm
4.13
4.05
4.13

Bemesting
15 gr. K^O
30 „ „
60 „ „
120 „ „

Stamdikte
in cm
4.17
4.05
4.18
4.17

Bij meer stikstof blijkt de stamdikte regelmatig toe te nemen. In tegenstelling
tot 1947 zien we bij de kalitrappen geen duidelijke lijn, terwijl phosphorzuur noch
vorig jaar, noch in 1948 resultaten te zien gaf.
Ook uit de gewichten van het snoeisel en uit de lengte der gesteltakken kan
men een indruk krijgen van de vegetatieve groei der boompjes. Meer stikstof geeft
gemiddeld langere gesteltakken; de werking van phosphorzuur en kali is onduidelijk. Meer stikstof blijkt tot en met 60 gram zuivere stikstof per put, gemiddeld
per boom meer snoeisel op te leveren. Ook bij phosphorzuur blijkt een grotere
gift meer snoeisel te geven. Dezelfde tendens is bij kali te zien, tot en met 60 gram
K^O per put. De hoogste kaligift, 120 gram, blijkt de minste hoeveelheid snoeisel
te leveren.
De eerste boompjes bloeiden half Maart. Om de vruchtbaarheid te vergelijken
w e r d e n de aantallen bloempjes geteld.
Gemiddeld aantal bloempjes per boompje.
Bemesting
15 gr. stikstof
30 „
„

Aantal
8.4
16.4

60 „

„

265.8

120 „

„

729.4

Bemesting
15 gr. P-O.-,
30 „ „

Aantal
238.7
241.9

Bemesting
15 gr. K-O
30 „ „

Aantal
265.3
260.0

60 „

279.2

60 „

232.7

„

120 „

„

„

327.7

Uit deze tabel blijkt, dat bij meer stikstof en meer phosphorzuur het aantal
bloempjes toeneemt. Phosphorzuur gaf in 1947 geen zichtbaar resultaat, terwijl toen
meer kali meer bloempjes gaf. In 1948 zien we voor kali juist een dalende lijn.
Meer kali geeft minder bloempjes l m 60 gram kali. De hoogste kaligift geeft v/eer
een zeer groot aantal.
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Gemiddeld aantal gezette vruchtjes per boom.
Bemesting

Aantal

15 gr. stikstol
30 „
80 „
120 „

„
„
„

4.0
9.4
139.9
299.5

Bemesting
15 gr. P2O.1
30 „
60 „

„
„

Aantal

Bemesting

90.6

15 g r . K a 0

110.0
112.5

30 „ „
60 „ „
120 „ „

Aantal
107.4
115.8
89.2
166.2

Uit de laatste tabel blijkt, dat meer stikstof meer goed gezette vruchtjes levert.
Bij phosphorzuur zien w e een stijging van het aantal vruchtjes van 15 naar 30
gram P2O5.
De kalibemestingen geven geen duidelijk beeld in tegenstelling tot 1947, toen
meer kali meer-bloempjes en betere zetting veroorzaakte.
In 1947 werd bij de dunning een bepaad systeem gevolgd. Dit werd in 1948
niet gehandhaafd, maar er werd gedund, zoals dit in de practijk gebeurt. Er werd
geschat hoeveel vruchten de boom zou kunnen doen volgroeien, de rest werd
gedund. Deze methode werd gevolgd, omdat het aantal vruchten aan de verschillende boompjes van één bemestingsgroep sterk uiteen liep.
Alle vruchten w e r d e n plukrijp geoogst, waarbij de diverse bemestingsgroepen
geen kenmerkende verschillen in rijpingsdatum vertoonden.

Bemesting

Oogsttabel.
Gemiddeld aantal
vruchten per boom

15 gram stikstof
30 „
60 „
120 „

2.5
6.0
60.C
90.0

Gemiddeld
vruchtgewicht
81.9 gram
81.7
75.5 „
58.6 „

15
30
60

„
„
„

P2O5
„
„

41.0
45.0
51.0

63.7
68.4
66.1

15
30
60
120

„
„
„
.,

K20
„
„
„

47.0
45.0
43.0
60.0

65.8
61.6
71.4
60.9

„

Uit deze tabel blijkt:
Stikstof: Meer stikstof geeft meer vruchten. Het gemiddelde vruchtgewicht
neemt af met meer dan 30 gram zuivere stikstof per boompje. Het totaal gewicht per
boompje blijft van 15 t/m 120 gram N toenemen.
Phosphorzuur: Het gemiddelde aantal vruchten neemt toe met meer phosphorzuur.
Kali: In tegenstelling tot 1947 is dit jaar geen duidelijke lijn bij de kali zichtbaar. De hoogste opbrengst per boompje levert 120 gram K2O.
De hagelschotziekte trad ook dit jaar weer alleen bij die groepen op, welke
weinig stikstof kregen. Alleen die groepen, die 60 gram stikstof of meer kregen,
waren vrij van deze ziekte. Deze proef wordt voortgezet.
c. Demonstratieproef met tomaten.
Ook in 1948 werd deze proef met grond, welke zich reeds sinds 1943 in deze
potten bevindt, voortgezet.
Er w e r d e n in 't voorjaar tomatenplantjes in gepoot (ras Ailsa Craig) met het
doel hieraan gebreksverschijnselen te demonstreren.
De bemesting en de oogst per 2 planten w a s :
Groep
1
2
3
4
5
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Bemesting
Onbemest
Alleen stikstof
Stikstof en phosphorzuur
Stikstof en phosphorzuur en kali
Stikstof en phosphorzuur en kali en magnesium

Opbrengst in kg.
Ö.80
2.25
3.67
7.71
8.31

6
7
8
9
10
13
14
15
16
17

Stikstof en phosphorzuur en kali en magnesium en mang.
Als 6 zonder magnesium
Als 6 zonder kali
Als 6 zonder phosphorzuur
Als 6 zonder stikstof
Als 6 zonder phosphorzuur en kali
7
Als 6 zonder kali en magnesium
Als 6 met een lage pH
Als 6 met een hoge zoutconcentratie
Als 6 met zout gietwater

8.38
10.56
3.41
5.99
0.96
2.76
3.35
2.26
1.59
2.05
i

Ook dit jaar vertoonden de planten van de groepen 2, 3, 8 en 14 kaligebrek;
die van de groepen 1 en 10 hadden stikstofgebrek.
Zonder phosphorzuur bleven de planten klein en donker van kleur (groepen 9
en 13). Bij de laatstgenoemde groep was geen kaligebrek zichtbaar.
Zonder magnesium vertoonden de planten stugge bladeren (groep 4 en 7).
Groep 14 had het vroegst kaligebrek, zodat van magnesiumgebrek niets te zien
was. Opvallend is overigens, dat ondanks de magnesiumgebreksverschijnselen toch
een optimale oogst bij.groep 7 werd verkregen. Deze proef wordt voortgezet.
d. Bemestingsproel op aardbeien.
Hiervoor zijn de putten gebruikt, die vrijgekomen zijn door het beëindigen van
tie bemestingsproef bij bloemkool.
Bij deze proef werden 3 grondmengsels ingeschakeld om de zuurgevoeligheid
van aardbeienplanten vast te stellen, (ras Deutsch Evern)
Grondmengsel A: 1 deel zand—10 delen turfmolm.
o: 1

„

C: 1 „

— 3

„

„ — 2%

„

lt

n

De analysecijfers van deze grondmengsels zijn:
A.
B.
C.

Humus
31.1
17.4
9.8

CaCO.i
0.16
0.24
0.84

pH
4.5
4.7
5.3

NaCl
0.030
0.018
0.012

Glr.
0.15
0.12
0.06

N.
1.8
0.0
0.1

P.
4.3
1.2
0.2

K.
0.0
0.6
3.6

De bemesting varieerde alleen in de stikstofgift, de hoeveelheid phosphorzuur
en kali is voor alle groepen gelijk. In ieder grondmengsel komt iedere bemestingsyroep van vijf putten, vier maal voor.
De stikstof, als kalkammonsalpeter, werd in de volgende hoeveelheden per put
(18 m1*) toegediend: 0, 5, 10, en 20 gram zuivere N.
Phosphorzuur ontvingen alle putten evenveel n.1. 5 gram In de vorm van
diammoniumphDsphaat, en kali evenzo 10 gr. als zwavelzure kali.
Behalve enkele putten waarin stikstof in de vorm van bloedmeel werd gegeven,
waren er ook enkele geheel onbemeste putten in deze proef opgenomen. Begin
November '47 werden de planten gepoot (5 per put), terwijl vóór het stoken begon
(2 Febr. '48) regelmatig de bloemknoppen werden weggenomen. Begin temperatuur
50° F. oplopend tot 60° F.
De opbrengst, gesommeerd naar bemesting, was:
Bemesting
Onbemest
Alleen P2O5 + K2O
5 gram stikstof + PuOfl + K2O
10 „
„
„
20 „
„
„
„

Gem. opbrengst
p. plant in gr.
77.7
91.5
97.1
92.0
80.4

Gem. vruchtgew.
in gr.
5.4
6.0
5.7
5.9
4.7

Uit deze tabel blijkt dat 20 gram stikstof te veel is geweest. Verder blijkt, dat
de groep alleen met phosphorzuur en kali bemest, meer opbrengt dan de geheel
onbemeste groepen.
Aardbeien blijken dus dankbaar te zijn voor een phosphorzuur- en kalibemesting; bij geen der bemestingsproeven met sla, tomaten enz. werd ooit z o n
duidelijke invloed geconstateerd.
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De gemidelde opbrengst per plant bij 5 gram stikstof is wat hoger, dan zonder
stikstof of met 10 en 20 gram stikstof.
De opbrengsten, naar de grondmengsels gesommeerd, zijn:
Grondmengsel

Gem. opbrengst
p. plant in gr.

A
B
C

92.8
98.1
89.6

Gem. vrucht
gew. in gr.
5.6
5.7
5.6

Mengsel B geeft dus de hoogste opbrengst. Voor de teelt van aardbeien in
kistjes zou aan de hand van deze proeven het advies luiden: grondmengsel: 1
volume-deel maaszand + 5 volume-delen gemalen turfmolm en aan dit mengsel
per m'f toe te voegen 2 ons kalkammonsalpeter of 3 à 3.5 ons bloedmeel + 1 ons
dubbelsuper + 1 3/4 ons zwavelzure kali.
• . Bemestingsproef op komkommers.
Na de aardbeienproef w e r d e n de grondmengsels uit de putten van alle bemestingsgroepen goed dooreengemengd en opnieuw in de putten gebracht.
De analyse van dit grondmengsel was:
Humus CaCO.i
pH
Glr.
NaCl
N
P
K
11.0
0.00
5.6
0.16 . 0.020
6.5 2.0 6.5"
Een mengsel dus, tengevolge van de aardbeienbemestingsproef, met teveel
voedende bestanddelen voor een goede bemestingsproef.
De bemesting was: 10, 20, 30 en 40 gram zuivere stikstof per plant, 10 en 20
gram PÜOJ en 20, 40 en 60 gram KaO per plant.
De mest werd gegeven als kalkammonsalpeter, diammoniumphosphaat en
zwavelzure kali. Alle phosphorzuur, 3/4 deel van de stikstofgift en de helft van de
kaligift werd vooruit toegediend op 26 en 27 Mei, de rest werd in enkele malen
bijgemest.
Iedere groep bestond uit 5 putten met elk één plant. Per groep waren 4 planten
(spotvrije) geënt op onderstam F en één ongeënte plant ter controle. Iedere groep
kwam tweemaal in de kas voor. Geplant werd op 27 Mei, terwijl de eerste oogst
op 25 Juni viel. Daar de eerste oogst echter te vroeg viel, moesten de onderste
vruchten onrijp geoogst worden om de hogere te sparen. Bij de oogst werden de
komkommers geteld, gewogen en gesorteerd. Evenals in 1947 bleek bij de verwerking der cijfers, dat de buitenste rijen veel meer opbrachten dan de binnenste rijen.
Opbrengst in kg.
Buitenste rij
rij 1
126,610

rij 2
69,320

rij 3
87,235

rij 4
101,125

rij 5
98,785

Buitenste rij
rij 6
163,305

Deze verschillen tussen de rijen moeten grotendeels geweten worden aan de
lichtfactor. De buitenste rijen hebben een gunstiger standplaats.
Gerangschikt naar stikstofgift krijgen we de volgende cijfers:
Zuivere stikstofgift.
0
10 gr.
20 gr.
30 gr.
40 gr.
Opbrengt in kg.
72,315
142,555
167,365
180,300
156,160
Bij giften van meer dan 30 gram zuivere stikstof per put zien we de opbrengst
dalen.
Voor phosphorzuur vonden we de volgende cijfers:
10 gr. P2O5
20 gr. P^Oo
Opbrengst in kg.
308,385
337,995
waaruit blijkt, dat meer phosphorzuur de opbrengst verhoogt.
Voor kali geldt:
20 gr. K-O
40 gr. KaO
60 gr. K2O
Opbrengst in kg.
216,660
218,840
210,880
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Meer dan 40 gram kali werkt dus ongunstig.
Wat mogen we nu uit deze cijfers concluderen?
In de eerste plaats achten we de uitkomsten te weinig betrouwbaar door de te
grote verschillen in standplaats. Bovendien moest de proef te vroeg afgebroken
worden n.1. begin Augustus. Hierdoor zijn de opbrengsten te laag gebleven, waardoor we geen maatstaf voor de praktijk kunnen aanleggen. Bovendien kan ook de
wortelontwikkelihg in een betonnen put geremd worden als gevolg van het te
kleine oppervlak (1/4 m-).
Wat betreft geënte tegenover de niet geënte planten, blijkt dat de geënte
planten vroeger vruchten leverden dan de ongeënte, n.1. 25 Juni tegenover 1 Juli.
Ook de opbrengst lag bij de geënte planten hoger dan bij d e ongeënte, terwijl de
Fusarium-aantasting bij de ongeënte planten de meeste slachtoffers maakte.
2. Proeven met organische mest.
a. Vergelijkende proef van Haags huisvuil t.o.v. paardenbroeimest.
Door de Haagse Gemeente Reinigingsdienst werden 2 soorten winterhuisvuil
beschikbaar gesteld: n.1.materiaal groter dan resp. 2 en S cm. Met de hand waren
uit dit materiaal de allergrofste delen t.w. blik, glas en scherven nog enigszins
gesorteerd. Op twee bedrijven werd dit huisvuil als broeimateriaal vergeleken met
paardenbroeimest onder platglasrijen met komkommers (donkergroene spiers op
eigen wortel).
Op 9 en 10 Maart w e r d e n beide soorten vuil à SO Kg. per raam op roggestro
in de veur gebracht en bevochtigd met 20 1. water per raam. Enkele dagen later
werd grond opgebracht en afgedekt met glas. De paardenbroeimest werd in een
even grote hoeveelheid gebruikt en gelijk behandeld als het huisvuil.
Hieronder volgen enkele grondtemperaturen in graden Celsius op 25 cm. diepte
gemeten.
Ie bedrijf
2e bedrijf
Datum
Huisvuilsoort
PaardenHuisvuilsoort
Paarden2 cm. 5 cm.
broeimest
2 cm. 5 cm.
broeimest.
1948
24/3~
19.
19.
18.
14.
14.
17.5
30/3
23.
20.5
24.
24.
23.
21.5
6/4
21.
18.
21.
20.5
19.
18.
14/4
22.
21.
22.
21.
22.
21.
23/4
24.5
22.
21.
22.5
24.
23.
5/5
2S.
23.
22.5
23.
24.
23.
20/5
23.
23.
23.
23.
23.
23.
Aanvankelijk was de broei op het huisvuil sterker dan op de paardenbroeimest.
Later w e r d de temperatuur bij de broeimest hoger. Waarschijnlijk Is 20 1. water
onvoldoende voor de latere broei en moet meer toegediend worden. De planten
op de huisvuil rijen vroegen ook meer gietwater, dan die op de paardenbroeimest.
Verder blijkt dat het materiaal groter dan 2 cm hoger temperaturen vertoonde, dan
het materiaal groter dan 5 cm. Het temperatuurverschil moet dus veroorzaakt zijn
door materiaal in het huisvuil van de grootte tussen 2 en 5 cm.
Na het beëindigen der proef bleek het materiaal nog zeer weinig te zijn verteerd, zodat het opnieuw voor broeimateriaal gebruikt kan worden. Eveneens viel
echter op dat veel glas en aardewerkscherven en metaalresten aanwezig waren;
het materiaal is dus niet als organische mest bruikbaar, zoals de afgewerkte paardenbroeimest. Als broeimateriaal is het huisvuil zeker geschikt te achten.
H. GEWASANALYSE.
1. Onderzoek van het suikergehalte in druiven.
Ook in 1948 w e r d e n verschillende soorten druiven naar smaak en suikergehalte
beoordeeld.
Soort
schouder/punt
datum
% droge stof
Smaak
stook BI. Alicante
s
14.8
eetbaar
7/8
il
il
n .
12.4
zuur
P
s
15.1
goed
(f
il
il
14/8
13.0
il
'1
il
licht zuur
P
s
stook Golden Champ.
13.2
licht zuur
7/8
il
il
ii
11.8
zuur
p
14/8
15.0
il
il
fi
vrij goed
s
13.1
if
il
il
licht zuur
p

21

Men ziet dat de minimumeis van suikergehalte voor Black Alicante bi) 13—
14 % ligt. Voor Golden Champion ligt het wat hoger.
2. Bladanalyses van druiven.
Van de bemestingsproef (zie G. la) werd in 1947 blad verzameld en onderzocht
in de zomer van 1948. De resultaten van dit onderzoek vindt men in de onderstaande tabel:
Bemesting
basisbem.
% N
1% N
v2 P 2 O.I
\xk PiiOa

VaKoO
1%K2O
>/2CaO
1% CaO

VaMgO
IV2M g O
V2Na^O
1% Na ü O
y2FeO
P/2FeO
VzM n O
1% M n O

Mlligrammen per
NaoO K2O
60
1818
1731
44
34
1740
63
1668
25
1467
56
536
54
913
42
1018
185
1457
149
1612
973
364
154
2054
155
1490
128
1613
61
1208
1068
61
61
1552

100 gram droge stoi.
MnO
CaO M g O
4695
177
52
20
5031
213
105
4580
637
45
4273
958
52
4510
948
4337
658
49
4532
27
576
4335
35
597
4992
30
681
4064
660
23
5032
42
1032
4688
709
32
34
4872
700
4637
559
34
4824
32
611
29
4611
910
3951
38
603

N
PaOs
2110 3102
3168 2865
1723 3342
516 3350
1942 3191
1717 3016
1473 2853
1743 3362
1340 2832
1086 3353
1418 2925
1500
219
1488
1737 2890
504
1428
1293 3552
1518 3305

Reeds bi] een oppervlakkige beschouwing dezer cijfers, ziet men o.a. bij een
toenemende magnesiumgift {Vs MgO t.o. 1% MgO) niet alleen het magnesiumgehalte, maar ook het natrium- en calciumgehalte stijgen, terwijl b.v. het kaligehalte daalt. Wordt de kaligift vergroot (% KÜO t.o. 1% K2O) dan stijgt het kaligehalte en daalt het magnesiumgehalte.
Toenemende ijzergift veroorzaakt een lager natrium- en kaligehalte en een
hoger calcium- en magnesiumgehalte.
Hieruit kunnen we nogmaals waarnemen, dat door verandering van één der
voedingscomponenten in de grond, ook de opname van d e andere elementen wordt
beïnvloed.
I. PHAENOLOGISCHE EN KLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN.

1. Druiven en Perziken.
Het jaar 1948 werd gekenmerkt door een vroeg invallend voorjaar en een natte,
weinig zonrijke zomer; het jaar 1947 daarentegen door een laat invallend voorjaar
en een zeer droge, zonrijke en warme zomer.
Bij de druif (Black Alicante) constateerden we dan ook in de koude kas een
10-12 dagen eerder uitbotten van de knoppen. Ook de bloei trad ± 14 dagen vroeger
op. De kleuring van de bessen daarentegen had in 1948 enige dagen later plaats
dan in 1947; dit ondanks de vroege boei. Dit laatste wijst wel zeer duidelijk op
de grote zonbehoefte van de druif.
Bij de perzik (Sea Eagle) vond in 1948 zowel de eerste als de volle bloei ± 3
weken eerder plaats dan in 1947. Het blad had zich ongeveer 2V2 week vroeger
ontvouwen. Volle bloei en bladontvouwing hadden zowel in 1947 als In 1948 ongeveer gelijktijdig plaats. De gemiddelde datum was voor 1947 ± 10 April; voor 1948
± 19 Maart. De oogsttijd strekte zich in 1947 uit over de periode van 27 Aug. tot
± 13 Sept. en in 1948 van 9 Aug. tot 26 Aug., dus ± 2% week vroeger.
2. Waarnemingen met de Brown-Thermograai.
In 1948 konden een groot aantal waarnemingen met de Brownthermograaf
v/orden verricht. Het apparaat heeft bijna het gehele jaar goed gefunctionneerd.
De waarnemingen zijn nog slechts ten dele uitgewerkt. Hiervan zijn de volgende
resultaten het vermelden waard:
Ie. Eind Februari en begin Maart werden temperatuurmetingen verricht in
de beide gelijkwaardige kassen 6 en 7 op 10 cm diepte in de grond en op resp. 10
en 100 cm boven het grondoppervlak. In kas 6 was vanaf eind Januari zowel
de lucht- als de grondverwarming aangezet, in kas 7 alleen luchtverwarmlng. De
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grond in kas 6 werd slechts matig verwarmd; het t e m p e r a t u u r v e r s c h i l in de grond
was dan ook slechts klein en nam geleidelijk af. De luchttemperatuur werd hierdoor niet merkbaar beinvloed. In de ochtenduren (10-11 uur) werd de lucht op een
hoogte van 100 cm veel sneller verwarmd dan op 10 cm boven de grond (vooral
op zonnige dagen was dit verschil duidelijk merkbaar). Wanneer de luchtramen
geopend werden verdween dit temperatuursverschil vrijwel onmiddellijk.
2e. In Maart werd verder nog de temperatuur verdeling in kas 6 nagegaan.
Hiertoe werd de temperatuur opgenomen in het midden van de kas op 25 cm
diepte in de grond en 30 cm boven het grondoppervlak. Voorts op halve hoogte
van de kas en in de nok, halverwege 't schuine dak en halverwege de knie, telkens
op 30 cm afstand van het glas. Zowel door de zonnewarmte als door zwaar te
stoken traden duidelijke temperatuursverschillen op tussen de verschillende
waarnemingsplaatsen. Tengevolge van de zonnewarmte steeg de temperatuur in
de nok het hoogst en bleef dicht bij de grond het laagst. Door het openen van de
luchtramen zakte de temperatuur in de nok het meest, doch ook halverwege het
schuine dak en op halve hoogte in de kas. De verschillen w e r d e n aldus geëgaliseerd, soms zelfs omgekeerd (halverwege de knie, betrekkelijk dichtbij een verwarmingsbuis de hoogste temperatuur). Wanneer zwaar gestookt werd kwamen de
hoogste temperaturen voor halverwege de knie en op halve hoogte van de kas
(in het midden). Door het broezen van de grond daalde de temperatuur op 25 cm
diepte vrijwel ogenblikkelijk een paar graden Celsius.
In de zomer zijn deze waarnemingen herhaald; de verwarming functionneerde
toen natuurlijk niet meer. Ook nu bleek dat door het openen van de luchtramen
de temperaturen geëgaliseerd worden. Ook wanneer 's nachts gelucht werd trad
dit verschijnsel op. Wanneer er niet gelucht werd daalde de tempratuur in de nok
meestal ± 2° C lager dan op de andere waarnemingsplaatsen.
3e. Eind Maart en begin April zijn buiten tussen twee druivenkassen, in een
onverwarmde druivenkas en in een gestookte druivenkas temperatuurmetingen
verricht op 10 cm hoogte boven het grondoppervlak. Bij zonnig weer bleek de
grondtempertauur in de onverwarmde kas gemiddeld ± 7°C hoger te liggen dan
buiten. Bi] droog betrokken weer nam dit temperatuursverschil af tot ± 5°C om
na regenval soms weer te stijgen tot ± 7"C. Reeds door enkele uren felle zonneschijn steeg dit temperatuursverschil van 5 tot 7"C. De minimum luchttemperaturen
('s nachts en in de ochtend) werden door de glasbedekking slechts weinig verhoogd (2 à 3°C). De maximum luchttemperatuur steeg in de niet verwarmde kas
bij zonnig weer, niettegenstaande het gedeeltelijk openzetten van de luchtramen,
vaak meer dan 10° C hoger dan buiten. Bij overwegend bewolkte hemel bleef
dit temperatuursverschil kleiner, doch bedroeg meestal toch nog wel 5"C. De
invloed van het stoken kwam vooral tot uiting bij de minimum temperaturen.
Gemiddeld waren deze ± 7°C hoger dan in de niet gestookte kas. Vooral bij
donker weer was ook overdag de temperatuur in de gestookte kas meerdere
graden Celcius hoger, terwijl de grondtemperatuur gemiddeld ± 4°C hoger lag.
In de tweede helft van Mei zijn deze waarnemingen herhaald. De verschiller,
met de buitentemperatuur waren toen kleiner geworden. De temperatuurschommeling in de grond was toen onder glas aanmerkelijk geringer dan buiten, hetgeen
toegeschreven moet worden aan de afschermende werking van het bladerdek van
het druivengewas. D egrondteniperatuur daalde 's nachts buiten 4 tot 5°C lager dan
in de koude kas. In de namiddag was de temperatuur bij betrokken weer buiten nog
± 2°C lager .terwijl bij zonnig weer de temperatuur buiten vaak hoger steeg dan
onder glas. De luchttemperat. steeg daarentegen bij doorbrekende zon in de koude
kas tot 6 à 10"C boven de buitentemperatuur. In de gestookte kas was de grondtemperatuur gemiddeld nog ± 2"C hoger dan in de koude kas. Door het gieten
van de grond trad een plotselinge temperatuurdaling op van ± 3"C. De luchttemperatuur werd overdag in beide kassen ongeveer gelijk gehouden, terwijl
's nachts de temperatuur in de koude kas gemiddeld nog wel 6"C lager zakte dan
in de gestookte kas.
4e. Tenslotte is in April nog het temperatuurverloop nagegaan in enkele
druivenkassen met een verschillende ligging van de verwarmingsbuizen. Een
goede vergelijking was echter niet mogelijk. De waarnemingen w e r d e n verricht
in het midden van de kas op 10 cm boven de grond, halverwege de knie en in
de nok en bovendien ter hoogte van de verschillende „leggers". In koude nachten
bleef de temperatuur'bij de leggers soms 7-10"C hoger dan in de nok, dank zij de
ligging van de verwarmingsbuizen in de nabijheid van de leggers. Overdag liep
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de temperatuur het hoogst op bij de bovenste leggers en in de nok. Wanneer er
gelucht werd kwamen de hoogste temperaturen voor bij de 4e legger, anders in
de nok. 's Avonds daalde de temperatuur in de nok snel (gemiddeld ± 2"C lager
dan dicht bij de grond).
De ligging van de onderste verwarmingsbuizen dicht op de grond aan de
binnenzijde van het gewas, is waarschijnlijk minder geschikt. De onderste leggers
profiteerden nauwelijks van de warmte van deze buizen.
3. Bloembollen.
Ook dit jaar werden phaenologische waarnemingen verricht aan Crocus, Fritillaria, Galanthus en Narcis. Dit geschiedde op het zelfde perceeltje In 's Gravenzande, waar in 1947 de nieuwe proef is opgezet.
k. Fruit buiten.
Bij dit phaenologische onderzoek bleek, dat het noodzakelijk is om op een
groter aantal plaatsen waarnemingen te verrichten, daar verschillen in bodemgesteldheid, meer of mindere mate van beschutte ligging van d e objecten e.a.
factoren, van grote invloed kunnen zijn op de verschillende phaenologische stadia.

J.CULTUURPROEVEN.
1. Het forceren door middel van grondverwarming.
a. Aardbei.
Door middel van onder- en bovengrondse verwarming werd in de volle grond
van warenhuis 1 een 2-jarig gewas aardbeien ras Deutsch Evern vervroegd. Vanaf
18 Februari werd gestookt op ± 14"C. 26 Maart stonden de planten in volle bloei.
Er werd geoogst van 23 April—21 Mei. De meeste aardbeien werden 3 Mei geoogst.
Dit houdt in dat de bloei 4 weken vroeger viel dan bij de voilegrondsaardbeiden
en de oogst zelfs wel zes weken vroeger. De vervroeging ten opzichte van de
platglasaardbeien bedroeg ongeveer 2 weken.
b. Tomaat.
In kas 6 is weer getracht om door middel van grondverwarming de oogst van
tomaten te vervroegen. Eind Januari werden de planten uitgepoot in de kas bij
een grondtemperatuur van 15"C, welke geleidelijk is opgevoerd tot 20"C en daarna
constant gehouden.
De oogst begon in de 2e week van Mei. Dat dit niet vroeg is vindt zijn oorzaak
in het kleine plantmateriaal, waarvan is uitgegaan. Doordat bovendien ditmaal
in de gehele kas grondverwarming plaats had ontbrak een goede vergelijkingsbasis. Wel werd de indruk verkregen dat een matige verwarming, zoals dit jaar is
toegepast, betere resultaten geeft dan de zeer hoge temperaturen, die in 1946 zijn
gegeven.
2. Champignonteelt,
a. Teeltoverzicht.
In Februari is met een teelt (14e teelt) begonnen. De paardemest was van
tweeërlei oorsprong. Ten Ie van boerderijen uit Gelderland; ten 2e van de Delftse
paardemestvelling. Iedere mestsoort is in 3 groepen verdeeld n.1.:
1 onbehandeld, 2 gemengd met gips, 3 extra warmte behandeling.
De opbrengst van 1 was zeer gering.
De opbrengst van 2 was matig tot goed. Matig bij de Delftse mest, goed bij
de Gelderse mest.
De opbrengst 3 was ± nihil.
De Gelderse mest gaf bij alle 3 groepen meer champignons dan de Delftse mest.
In Augustus is weer met een nieuwe teelt (15e teelt) begonnen. De mest kwam
van een boerenbedrijf in de Lier.
Een gedeelte van de mest is in drieën verdeeld:
1 onbehandeld.
2 per ton mest is 13 kg. gips toegevoegd.
3 per ton mest is 25 kg. gips toegevoegd.
De opbrengst was bij 1 nihil, bij 2 gering en bij 3 matig.
Door de rest van de mest is gips gemengd; 18 kg. per ton mest. De opbrengst
was daar zeer matig. Al spoedig waren de champignons aangetast door een mijt,
die gaatjes in de hoeden en stelen vreet. De opbrengst is <loor deze aantasting
verlaagd.
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3. .Vernalisatieproeven.
a. Jarowlsatie bij bloemkool in verband met zaadwinning.
Uit een onderzoek in 1944 was gebleken dat een vervroegde bloei een gunstige
invloed heelt op de zaadopbrengst.
In het najaar van 1947 w e r d een proef opgezet waarbij een 3 tal rassen n.1.
Veentje, Alpha en Lecerf op verschillende data gezaaid w e r d e n (weeuwen- en
vrijsterteelt). Een gedeelte van het zaad w e r d gedurende enige weken, nadat het
voorgekiemd was, geplaatst bij een temperatuur van 5UC (gejarowiseerd). Een ander
gedeelte van het zaad (bestemd voor weeuwenteelt) werd ± i weken later gezaaid
dan normaal. De planten uit dit gedeelte werden niet verspeend. De Lecerf- en
Alphaplanten w e r d e n onder platglas uitgeplant. Veentje op de vollegrond.
In 't algemeen bleken zowel bij de weeuwen- als bij de vrijsterteelt de op de
normale wijze opgekweekte planten eerder tot koolvorming en doorschieten over
te gaan, dan de op een afwijkende manier opgekweekte planten. Alleen bij het ras
Veentje werd de tendens waargenomen, dat jarowisatie het doorschieten gunstig
beinvloedde.
b. Vernalisatie bij kropsla.
Wederom werd getracht na te gaan welke invloed een kortedagbehandeling had
bij de slarassen Meikoningin, Zwart Duits, Attractie en Wonder van Voorburg.
Door bepaalde slarassen in hun jeugdstadium een kortedagbehandeling te geven
kan het doorschieten n.1.vertraagd worden, waardoor het kropgewicht vaak gunstig
beinvloed wordt.
Meikoningin was in de eerste week na 't kiemen minder gevoelig voor een
kortedagbehandeling dan in de 3e week na 't kiemen. Een behandeling gedurende
2 weken was bij de meeste rassen beslist te kort. Verder bleek dat een 8-urige
dag gedurende 3 weken, in het jeugdstadium van de plant toegepast, bij Meikoningin en Wonder v. Voerburg het doorschieten een week en bij Attractie vier
dagen vertraagde.
Bij Zwart-Duits werd geen invloed waargenomen.
Wat betreft de gewichtstoename werd bij Meikoningin en Wonder v. Voorburg juist een tegenovergesteld effect verkregen. Dit komt waarschijnlijk doordat
de gegeven 8-urige dag de ontwikkeling in het jeugdstadium te veel vertraagde.
Mogelijk kan dit nadeel door een wat langere dag (van b.v. 10 uur) weggenomen
worden.
Dit onderzoek zal bij het ras Meikoningin worden voortgezet.
k. Proeven in samenwerking met T.N.O.
a. Salicyl-anilide in stuilvorm.
Het zelfde salicyl-anilide, hetwelk het vorige jaar beproefd is, werd nogmaals
in een practijkproef vergeleken met andere „meeldauw" bestrijdingsmiddelen. Men
zie hiervoor G 2b.
b. Onderzoek naar de verpakkingsmogelijkheden van groenten en kasiruit.
Gezien het feit, dat tot heden de verpakking van de voornaamste soorten
kasfruit, zoals perziken, pruimen, druiven en aardbeien zeer onvoldoende was,
werden in het afgelopen jaar een groot aantal proeven genomen met diverse
soorten verpakkingsmateriaal om tot de meest ideale methode van verpakking te
geraken. Dit met het oog op een vergroting van de afzetmogelijkheid door: Ie een
meer aantrekkelijke verpakking en 2e een verpakking waardoor het product van
het vervoer minder te lijden heeft. Speciaal werd aandacht besteed aan de mogelijkheid van uitvoering in de z.g. consumentenverpakking.
In de eerste plaats werden proeven met aardbeien genomen, welke veel succes
nadden. Als meest ideale methode voor kas-aardbeien kwam naar voren, de verpakking in dozen, waarbij de vruchten enkel uit komen te liggen, ieder afzonderlijk in een met celstof gevoerde caisse, terwijl het doosje met cellophaan wordt
omhuld. Door deze uitvoering is d e beschadiging miniem, hetgeen verhoging van
de levensduur tengevolge heeft. De perziken en pruimen vereisten ook een dozenverpakking.
Hiertoe was eveneens een pootloos kistje noodzakelijk dat door ons w e r d
ontworpen en door de fustcommisise van Bond Westland voor alle aangesloten
veilingen verplicht werd gesteld. Voor de verschillende sorteringen van perziken
en pruimen w e r d e n diverse modellen doosjes ontworpen, die in de practijk zeer
goed h e b b e n voldaan. De perziken worden hiertoe in een met celstof gevoerde
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caisse gelegd en vervolgens in het doosje geplaatst. Bij pruimen werd dezelfde
werkwijze gevolgd, met dien verstande, dat hierbij gebruik werd gemaakt van een
ongevoerde caisse. Deze wijze van werken kan in 1/3 van de normale verpakkingstijd worden uitgevoerd. Ideaal is de doosjes bovendien nog te omhullen met cellophaan, waardoor de vruchten zeer vast komen te liggen en beschadiging practisch
is uitgesloten.
De verpakking van druiven werd ter hand genomen en hiertoe werd ook een
pootloos kistje ontworpen, dat in de practijk zeer goed heeft voldaan. De verpakking van druiven in dozen, welke voorzien zijn van een celstofrand en omhuld
worden met cellophaan, verzekert aan de druif een onbeschadigde overkomst,
waarbij tevens de dauw volkomen behouden blijft. Om deze verpakking in de
practijk te propageren werden in totaal een 15-tal lezingen en demonstraties
gegeven.
Verpakkingsproeven met pliofilm hadden tot doel na te gaan of de levensduur
van de verschillende groenten- en fruitsoorten na inhulling in pliofilm zodanig
zou worden verlengd, dat zij een langdurig transport goed kunnen verdragen,
waardoor export naar voorheen onbereikbare landen mogelijk zal worden, terwijl
de producten in de bestaande exportgebieden in een betere conditie zullen aankomen.
Er werden proeven genomen met aardbeien, komkommers, meloenen wortelen, sla, bloemkool, spruiten, tomaten enz.
Het resultaat was bij de meeste producten zeer goed en houdt een belofte voor
de toekomst in. Dit geldt speciaal voor de diverse groenten, omdat de juiste, voor
fruit te gebruiken pliofilm, dit seizoen nog niet ter beschikking kwam. Hiermede
zullen het volgende jaar proeven worden genomen.
Ter bevestiging van de resultaten op de proeftuin werden in samenwerking
met d e bond van Exporteurs enkele proefzendingen van in pliofilm gehulde
producten naar het buitenland gedaan, die zeer veel succes opleverden. De
kwaliteit van de aldus verpakte producten stak ver uit boven die van de op de
normale wijze verpakte groenten.
Het volgende seizoen zal dit onderzoek op grotere schaal worden voortgezet.
5. Proeven met bloemen en bloembollen.
a. Bewaartemperatuur. en planttijdenproef bij verschillende Gladiolenrassen.
1. In het najaar 1947 werd een proef opgezet met enkele bekende en enkele
minder b e k e n d e gladiolen soorten en variëteiten om na te gaan of er, wat betreft
het gladiolensortiment, niet meer soorten en variëteiten voor het vervroegen in
de kas geschikt zijn, dan de tot heden gebruikelijke.
Tevens werd nagegaan of een bewaring bij 20—21°C gedurende 3 weken voor
de planttijd nog van invloed was op de vroegbloei.
De proeven werden opgezet in kas 1, terwijl de volgende soorten en variëteiten
in de proef w e r d e n opgenomen.
1. Gl. byzantinus, violetrood. Practisch onbekend.
2. Gl. Colvillei var. The Bride, wit, veel in kassen geteeld.
3. Gl. nanus hybr. var. Spitfire, scharlakenrood, veel geteeld.
4. Gl. nanus hybr. var. Rose Precose, zacht rose, nog niet in kasserv geteeld.
5. Gl. Tubergenii hybr. var. Charm, purperrose, nog niet in kassen geteeld.
6. Gl. Heraut hybr. var. Cornet, felrood, nog niet in kassen geteeld.
7. Gl. Primulinus hybr. var. Semarang, geel, nog niet in kassen geteeld.
8. Gl. hybr. var. Allard Pierson, lichtrood, veel in kassen geteeld.
De knollen werden 13 Nov. 1947 geplant op de gebruikelijke manier en afgedekt
met een laagje turfmolm. Van de laatste twee soorten werd tevens nog één bed op
1 Maart 1943 geplant, om na te gaan of voorjaars planting bij de z.g. laatbloeiende
gladiolen het bloeitijdstip verlaat.
De kas werd enkel vorstvrij gehouden.
Het resultaat moge blijken uit onderstaande tabel, waarbij we opmerken dat T.
betekend: temp. behandeling en Mrt.: in Maart geplant.
Begin oogst.
Gl. byzantinus
Gl. byzantinus T
Gl. Colv. „The Bride"
Gl. Colv. „The Bride" T
Gl. nanus „Spitfire"
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23-4
26-4
7-5
13-5
13-S

Top oogst.

Einde oogst.

3-S
7-5
17-5
19-5
'19-5

10-5
14-5
2-6
2-6
7.6

Gl. nanus „Spitfire" T
Gl. nanus „Rose Precose"
Gl. nanus „Rose Precose" T
Gl. Tub. „Charm"
Gl. Tub. „Charm" T
Gl. Heraut „Comet"
Gl. Heraut „Comet" T
Gl. Prim. „Semarang"
Gl. Prim. „Semarang" T
Gl. Prim. „Semarang" Mrt
Gl. hybr. „Allard Pierson"
Gl. hybr. „Allard Pierson"-T
Gl. hybr. „Allard Pierson" Mrt

18-5
12-5
15-5
21-4
21-4
7-5
7-5
20-5
10-5
29-5
7-5
7-5
26-5

24-5
17-5
19-5
30-4
3-5
17-5
17-5
5-6
24-5
5-6
10-5
10-5
5-6

7-6
26-5
26-5
25-5
25-5
1-6
1-6
16-6
12-6
19-6
1-6
1-6
14-6

Alleen bij de variëteit „Semarang" (laat bloeiend) is de oogst door de hoge
bewaartemperatuur onmiddellijk voor het planten vervroegd. Bij de andere rassen
was het effect eerder nadelig dan gunstig.
Het onderzoek zal worden voortgezet.
Tevens bleek dat de var. „Allard Pierson" (laat bloeiend) beter laat in het
najaar geplant kan worden dan in het voorjaar.
Geschiktheid voor kasteelt. Hierover willen we het volgende opmerken.
1. Gl. byzantinus. Hoewel onbekend, is gebleken dat dit soort uitstekend
geschikt is voor kasteelt, wegens zijn vroegheid, korte oogsttijd, stevigheid, goede
bloemproductie met zeer veel bloemen per stengel (gemiddeld 10-12 st.) en mooi
gezond breed blad. De financiële resultaten waren bij dit soort v e r r e w e g de beste.
2. Gl. Colvillei „The Bride". Ook dit soort is geschikt voor kasteelt, hoewel
er in de practijk veel klachten over komen in verband met zieke knollen. Dit
soort geeft gemiddeld de meeste bloemstengels per knol, doch weinig bloemen per
stengel.
3. Gl. nanus hybr. „Spitfire,,' Blijft voor kasteelt aanbevolen, hoewel de
bloeitijd tamelijk laat valt.
4. Gl. nanus hybr. „Rose Precose". De kleur is zeer mooi, bloemproductie
matig en ongelijk. Proefsgewijs aan te bevelen.
5. Gl. Tubergenii hybr. „Charm." Zeer vroeg doch door de matige bloemproductie en het geringe aantal bloemen per stengel voor de teelt onder glas niet
aan te bevelen.
6. Gl. Heraut hybr. „Cornet". Kleur zeer mooi, doch in verband met de lage
bloemproductie, slap gewas, lange oogsttijd en vooral wegens zijn gevoeligheid
voor bladziekten (Heterosporium), niet aan te bevelen.
7. Gl. Primulinus hybr. „Semarang". Zeer mooie kleur, doch door de lange
oogsttijd, matige bloemproductie, te slappe stengels en te geringe houdbaarheid
niet In 't groot aan te bevelen.
8. Gl. hybr. „Allard Pierson". Deze veel gebruikte variëteit blijft aanbevolen,
omdat er nog geen betere (d.w.z. vroegere) van de laat bloeiende gladiolen deze
variëteit kan vervangen. De nadelen van deze variëteit zijn de grote vatbaarheid
voor „Virus", de matige bloemkleur en de ongelijke bloei.
Opmerkingen: Uit deze proef is voorts nog gebleken, dat men voor kasteelt de
grootste knollen moet gebruiken, daar deze de beste bloemproductie geven en
eerder bloeien.
b. Vroegbloei- en knolmaatproef bij verschillende Ixia-rassen.
Deze proef, welke met een 4 tal var. werd opgezet, had tot doel na te gaan of
de Ixia's in het algemeen voor snijbloemen in de kas geschikt zijn. Ook werd
nagegaan welke knolmaat gewenst is en welke var. het vroegst bloeit.
Beproefd w e r d e n de volgende variëteiten:
1 Ixia hybr. „Hogarth", crême-wit met purper oog.
2 Ixia hybr. „Nelsonii", geel met purper oog.
3 Ixia hybr. „Bucephalus major", karmijnrood.
4 Ixia hybr. „Engliston", karmijnrose.
Als knolmaten werden gebruikt de maat 4-5 cm en 5 cm en op.
Geplant werd 10 November '47 op de gebruikelijke manier in kas 1, welke kas
enkel vorstvrij werd gehouden.
Het resultaat ten opzichte van de vroegbloei blijkt uit de volgende tabel:
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Hogarth
Nelsonii
Bucephalus major
Engliston

Begin oogst

Top oogst

5-5
21-4
23-4
26-4

7-5
23-4
28-4
3-5

Einde oogst
15-5
10-5
13-5
13-5

' Wat betreft de knolmaat bleek, dat voor de kasteelt enkel de grootste knolmaat,
dus 5 cm en op geschikt Is. Deze leverde voor 100 % bloemen, terwijl de kleinere
knolmaat, dus 4-5 cm, maar voor 55-70 % bloemen gaf, afhankelijk van de var.
Geschiktheid voor kasteelt. Van de 4, bij deze groep gebruikte var. was deze
sis volgt:
1 Hogarth. Mooi stevig en lang gewas, voldoende aantal bloemen. Zeer goed
voor snijbloem, echter laatbloetend. Geschikt voor kasteelt.
2 Nelsonii. Matig mooie bloemkleur, tamelijk stevig, lange stengels met
voldoend aantal bloemen. Vroeg en daarom zeer geschikt voor snijbloemen in de
kas.
3 Bucephalus major. Mooie kleur doch slap, kort gewas, te weinig bloemen
ook bij de grootste knolmaat. Niet geschikt voor kasteelt.
4 Engliston. Mooie kleur, kleine bloem, voldoend aantal bloemen, doch te
kort slap gewas. Voor kasteelt niet aan te bevelen.
Opmerking:
Van het grote Ixiasortiment zijn waarschijnlijk maar enkele var. geschikt voor
kasteelt. Deze oriënterende proef leerde ons, dat er onderling zeer grote verschillen
lussen de var. bestaan wat betreft vroegheid, stevigheid, vatbaarheid voor ziekte
enz. In het najaar 1948 zijn deze proeven op grotere schaal voortgezet, waarbij een
40 tal var. zijn betrokken.
6. Kieming van zaden.
a. Kieming van orchldeeënzaad.
Zaadontsmettlng met Aagusan, waarbij gelijke gewichtshoeveelheden zaad en
ontsmettingsmiddel gebruikt werden, voldeed niet zo goed als de ontsmetting met
15 gram chloorkalk per lOOc.c. water. De ontsmettende werking was weliswaar
voldoende, doch de kieming van het zaad werd benadeeld.
Tomaten-agar bleek goed bruikbaar te zijn voor de kieming van Cymbidiumen Cattleya-zaad. Met behulp van een bevochtigingsapparaat, waarin het zaad 2
maanden wordt bewaard, is het gelukt ook Cypripedium-zaad tot ontkieming te
brengen.
b. Kiemkracht bepalingen van Freesia-zaad.
Er werd een snellere, chemische methode van kiemkracht bepaling beproefd.
Met Freesia-zaden, waar de bepaling door middel van kieming 8 à 9 weken in
-bslag neemt, w e r d e n enkele proeven genomen met onderdompeling in een natrium-blseleniet oplossing, waarbij bleek dat deze methode zeker zal kunnen worden
toegepast. Aldus wordt reeds na 3 dagen een resultaat verkregen. Jammer genoeg
is de benodigde natrium-biseleniet sinds de oorlog nog niet opnieuw verkrijgbaar.
c. Kieming van zaad van Cucurbita iicifolia.
Omdat de meningen betreffende de omstandigheden waaronder het zaad van
deze komkommeronderstam het beste kiemt nogal uiteen liepen, is nagegaan onder
welke omstandigheden dit het geval is. Uit de genomen proef is gebleken, dat de
kieming het snelst verliep bij een temperatuur boven de 20°C. Wat het vochtghalte
van het gebruikte zand betreft bleek, dat zand met een vochtgehalte van 70 rA van
de watercapaciteit (dit is normaal vochtig zand) de beste resultaten gaf. Was het
zand voor 100 % met water verzadigd dan verliep de kieming langzamer; was het
voor 40 % met water verzadigd dan verliep de kieming zeer langzaam. Naarmate
de kieming langzamer verliep was ook het percentage zaden, dat kiemde, geringer.
Een goede methode is ook om de zaden op een warme plaats tussen b.v. oude
zakken voor te kiemen. Door de zakken regelmatig vochtig te houden kiemen de
tussen de zakken aanwezige zaden reeds na een paar dagen. De kiemende zaden
worden daarna elders uitgelegd. Op deze wijze bestaat de mogelijkheid om de
snelste en minder snel kiemende zaden apart te houden, waardoor gelijkmatige
zaaisels verkregen worden.
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7. Proeven met Cucurbita iicifolia.
a. Zaadteelt.
Deze zomer is wederom getracht goed kiemkrachtig zaad te winnen van deze
voor Fusarium onvatbare onderstam. Dezelfde werkwijze van het vorige jaar werd
gevolgd. Een in een pot opgekweekte onderstam werd in de tweede helft van April
op een luw hoekje grond uitgepoot en direct daarna tot eind Mei, toen het raam
volgroeid was, met een eenruiter afgedekt. In de tweede week van Juni waren op
de 5 planten reeds meerdere vrouwelijke bloemen en slechts één mannelijke bloem
aanwezig, reden waarom hij deze eerste bloemen kunstmatige bestuiving werd
toegepast. De vruchten werden, nadat ze in September geoogst waren, nagerijpt bij
kamertemperatuur. Door op deze wijze te handelen hebben we ook in deze koele
zomer een grote hoeveelheid goed kiemkrachtige zwarte pitten verkregen. De
conclusie is dan ook gerechtvaardigd, dat het mogelijk is, om met slechts weinig
hulpmiddelen in Nederland zaad te winnen van onderstam F.
b. Plantafstand en broeimestproei met op onderstam F geënte komkommers.
Om na te gaan welke afstand bij geënte planten het best voldoet is een proef
opgezet met drie verschillende plantafstanden. Uitgepoot werden S planten, 7
planten en 10 planten per 10 ramen.
Bij de nauwste afstand werden, zoals te verwachten is, de meeste vroege komkommers per raam geoogst, doch op het eind van het seizoen werden bij de planten met de ruimste plantafstand de grootste hoeveelheden p e r raam geoogst. Na
afloop van de cultuur bleek de totale oogst bij de ruimste en nauwste plantafstand
ongeveer gelijk te zijn. Verder was, naarmate de plantafstand ruimer was, de sortering beter.
Het beste lijkt ons om gewone en geënte planten gecombineerd uit te planten,
n.1. afwisselend een geënte en een gewone plant. Zodra de geënte planten de
gewone gaan overgroeien worden deze laatste verwijderd en krijgen de geënte
de voor hen gewenste ruimte.
Wat betreft vroegheid bleek, dat, als men gelijkwaardige geënte en ongeënte
planten uitpoot, een geënte niet later is. Om echter bij het uitpoten over gelijkwaardig plantmateriaal te beschikken moet men met het opkweken van een geënte
plant wel ± 10 dagen vroeger beginnen.
Verder is nagegaan of geënte planten t.o.v. gewone met minder broeimest
kunnen volstaan. Daartoe werd één veur broeimest onder het midden van de
schroot aangebracht in plaats van twee veuren in te zetten. Er w e r d e n minder
vroege komkommers geoogst. Vooral het aantal IA komkommers was kleiner.
Later in het seizoen brachten de rijen met één veur het meest op, zodat na afloop
de totaal opbrengst gelijk was. Uit de praktijk is ons bekend dat in sommige
gevallen met één veur mest de oogst niet verlaat is.
Verder heeft men in de praktijk volgens enige nieuwe methoden geënt. Steeds
kwam het er op neer dat de planten in een veel jonger stadium geënt werden dan
bij de tot nu toe gebruikelijke spleet-entmethode.
8. Belichtingsproeven.
a. Belichting i.v.m. tros-ontwikkeling bij tomaat.
De verschillende tomaatrassen, die in het vorig jaarverslag genoemd werden,
zijn reeds eind Januari als zeer jonge plant in kas 6 uitgeplant. De Ie tros was op
dat moment zelfs nog niet in aanleg aanwezig. De verschillen in opkweek-omstandigheden, wat betreft nachttemperatuur en belichting, hebben dan ook slechts
± 5 weken ingewerkt. Wellicht zal het hieraan moeten worden toegeschreven, dat
er geen- grote verschillen in tros-vertakking werden waargenomen. Toch was
vooral bij het ras Potentaat reeds een tendens merkbaar tot een sterkere vertakking van de eerste tros bij een hogere licht-temperatuur verhouding.
Er is een nieuwe proef opgezet, ditmaal met de rassen Potentaat, Single Cross,
Kampioen en Radio, waarbij de opkweek-omstandigheden gedurende een langere
periode gevarieerd zullen blijven.
b. Praktijkproeven bij tomaat.
Bij verschillende tuinders bestond in de winter 1948 1949 grote belangstelling
voor het belichten van de tomaatplanten tijdens de opkweek, met behulp van z.g.
T.L. buizen. Enkele tuinders hebben hiermee een proef opgezet. Een nadeel van
deze lampen is dat ze veel lichtzwakker zijn dan de Neon-lampen, waarmede
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vroeger wel proeven zijn genomen, doch die niet meer worden gefabriceerd. Om
voldoende profijt van deze lampen te trekken, dienen de buizen dan ook niet
hoger dan 40 cm boven het gewas aangebracht te worden. Op deze wijze wordt
maximaal een oppervlakte van slechts 1 m 2 door een lamp bestreken. Of het onder
deze omstandiqheden economisch verantwoord is belichting toe te passen zal uit
de opbrengstcijfers moeten blijken.
Definitieve aanwijzingen kunnen nog niet qegeven worden.
Alleen tijdens de donkerste maanden van het jaar, December en Januari, zou
belichtina eventueel zin kunnen hebben. Er zal dan in elk geval op gelet moeten
worden, dat de lampen zodanig worden aangebracht, dat ze tijdens het volle daglicht op zij geschoven kunnen worden, zodat ze dan geen schaduw op het gewas
werpen.
c. Praktijkproeven bij komkommers.
Ook bij het opkweken van komkommers is door enkele tuinders een belichting
wet TL. buizen toegepast. De komkommer reageert veel sterker op wat extra
licht dan de tomaat. Er wordt dan ook reeds een aanzienlijk krachtiger groei verkregen wanneer de lampen aangebracht worden op een hoogte van 50 à 60 cm
boven het aewas. Op deze wijze kan per lamo een oppervlakte van 2 m 2 worden
bestreken. Wij zijn dan ook t.o v. de toepassing van T.L. buizen voor belichting
bil de komkommers wat hoopvoller gestemd dan bij de tomaat. De opbrengstcijfers
sullen echter beslissend moeten zijn.
.De aanwijzingen, die in de laatste alinea bij de tomaat zijn gegeven, gelden
evenzeer voor de komkommer. Tevens zal men er op moeten letten dat men de
dag niet te lanq maakt (maximaal ± 14 uur) daar anders de bloei kan worden
vertraagd. Belichtina: op donkere dagen en in de schemer-uren heeft reeds een
belangrijk gunstig effect op de groei.
d. Belichting van chrysanten i.v.m. verlating van de bloei.
Het doel van deze proef was, na te gaan of het mogelijk is door middel van
dagverlenging of door een korte onderbreking van de nachtelijke duisternis, de
bloei van verschillende, vooral witte, variëteiten zodanig te verlaten, dat zij rond
Kerstmis gesneden konden worden.
Het doel was tevens, dit te bereiken met een minimum van stroomverbruik.
Voor deze proef werden de volgende variëteiten gebruikt:
a. Blanche de Poitevine, wit. Potchrysant welke normaal begin November
oogstbaar is.
b. Blanche de Poitou, wit. Normale oogsttijd October.
c. Louis Germ, wit. Normale oogsttijd eind November.
d. Deuil Louis de Barthou. Bordeauxrood. Normale bloeitijd eind November.
De Blanche de Poitevine werd. eind April als gewortelde stek opgepot en op
de gebruikelijke manier opgekweekt, terwijl de overige variëtiten op 2 en 9 Juni
als gewortelde stek geplant werden in de volle grond en als z.g. geplozen chry' santen n.1. 4 takken per struik w e r d e n opgekweekt.
Op 4 Augustus werden alle variëteiten in kas 6 opgezet waar ze verdeeld
werden in S gelijke groepen n.1. bedden van 4.5 x 1.20 m, waarop 4 regels van 15
planten werden gezet, behalve Blanche de Poitevine. Hiervan werden 30 planten
per bed gezet. Voor de var. Blanche de Poitevine, Louis Germ en Deuil Louis de
Barthou, w e r d e n de volgende behandelingen toegepast.
1 Onbehandelde contrôle.
2 Eén keer extra toppen.
3 Dagverlenging tot 14 uur.
'
4 Onderbreking van de nacht gedurende 2 uur n.1. van 23.00—1 uur.
5 Onderbreking van de nacht gedurende 3/4 uur n.1 .van 23.45—0.30 uur.
De behandeling voor de var. Blanche de Poitou was als volgt:
1 Onbehandelde contrôle.
2 Eén keer extra toppen.
3 Dagverlenging tot 16 uur.
4 Onderbreking van de nacht gedurende 3 uur n.1.van 22.30—1.30 uur.
5 Onderbreking van d e nacht gedurende Vk uur n.1. van 23.15—0.45 uur.
De eerste groep werd belicht van 17 Aug.—15 Oct. en de tweede groep van
10 Aug.—15 Oct.
De belichting had plaats met 3 gloeilampjes van 40 Watt per bed, terwijl de
gemiddelde hoogte vanaf het gewas ± 1 m bedroeg.
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Resultaten.
a. Blanche de Poitevine. Het hleek voor deze var. een groot bezwaar te zijn
om ze reeds in Aug. onder glas te brengen, omdat ze dan te lang worden voor
potplant. De controle is daardoor waardeloos geworden.
De qroep, welke in de kas nogmaals werd aetopt was van prima kwaliteit. De
bloeitijd viel ± 10 dagen later dan normaal n.1. van 28 October—14 November.
Een onderbreking van de nachtelijke duisternis gedurende 3'4 uur had onvoldoende effect, terwijl hij een onderbreking van 2 uur gedurende de nacht en
bij de dagverlenging tot 14 uur de bloei volkomen achterwege bleef.
b. Blanche de Poitou. De controle werd geoogst van 16 Oct.—8 Nov. Eén maal
extra toppen gaf hoegenaamd geen ooqstverlating (29 Oct.-12 Nov.). Dagverlenging
tot 16 uur gaf een aanmerkelijke verlating van de bloei. Er werd n.1. geoogst van
29 Nov.—19 Jan. De lanqe oogsttijd was een bezwaar. Het gewas was ± 75 cm hoger
dan de contrôle. Ook door belichting van 22.30—1.30 uur werd de bloei aanmerkelijk verlaat. Geoogst werd van 24 Nov.—28 Dec, betrekkelijk lang. Het gewas was
T 50 cm hoger dan de contrôle. Reeds door een belichting van 23.15—0.45 uur,
werd de oogst één maand verlaat (16 Nov.—8 Dec). Het gewas was ± 25 cm hoger
dan de controle.
c. Louis Germ. De contrôle werd geoogst van !6 Nov.—16 Dec. Eenmaal extra
toppen gaf geen oogstverlating. (16 Nov.—16 Dec). Dagverlenging tot 14 uur gaf
± 1 maand verlating van de bloei. (10 Dec.—19 Jan.). De planten waren gemiddeld
25 cm hoger dan bij de controle. Belichting van 23.00—1 uur gaf een zeer sterke
verlating. De eerste bloemen werden gesneden OD de dag, dat de kas ontruimd
moest worden, n.1. 19 Januari. Het gewas was ± 80 cm hoger dan bij de controle.
Belichting van 23.45—0.30 uur. De oogsttijd van deze groep viel van 29 Nov.—20
Dec. De verlating was dus onvoldoende. De planten waren nauwelijks hoger dan
bij de contrôle.
d. Deuil Louis de Barthou. De controle werd geoogst van 24 Nov.—10 Dec.
Éénmaal extra toppen gaf geen oogstverlating (24 November—10 December). Dagverlenging tot 14 uur gaf een aanzienlijke verlating van de bloei. De oogst begon
2 Januari en zou waarschijnlijk betrekkelijk lang geduurd hebben. De planten waren
± 60 cm hoger dan de onbehandelde. Belichting van 23.00—1.00 uur gaf een nog
iets sterkere verlating. De eerste bloemen waren 10 Jan. oogstbaar. Een groot
bezwaar is dat de oogsttijd waarschijnijk zeer lang geduurd zou hebben. Het gewas
was ± 1 m hoger dan bij de controle. Belichting van 23.4S—0.30 uur gaf practisch
geen verlating. (26 Nov.—10 Dec). De planten waren nauwelijks hoger dan de onbehandelde controle.
Conclusie: Chrysanten zijn met zeer weinig onkosten te verlaten, hetwelk
door deze proef werd bewezen. Verder gaf deze proef ons enige zeer belangrijke
aanwijzingen omtrent de benodigde duur van de belichting om een bepaalde verlating te verkrijgen.
Om voorlichting aan de practijk te kunnen geven zal het nodig zijn nog enkele
proeven te nemen om precies te weten hoe de belichting plaats moet hebben ter
verkrijging van een bepaald resultaat.
y
9. Teeltwijze van Muscaatdruiven i.v.m. vruchtzetting.
Uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat vele kwekers jaarlijks een ruime
organische bemesting toedienen gedurende de wintermaanden. Zij, die regelmatig
deze bemesting uitvoerden hebben in 't algemeen gunstige resultaten verkregen.
Op grond met prima structuur worden de beste resultaten bereikt. Van belang
wordt geacht dat de overtollige scheuten zo vroeg mogelijk worden uitgebroken.
Hierdoor zal men omstreeks de bloei zo min mogelijk groeistoornis ondervinden.
Tijdens d e bloei stelt men een constant hoge temperatuur op prijs (21-26"C -•
70-80°F). Een te lage relatieve luchtvochtigheid in de kas tijdens de bloei, waardoor
geen goede bevruchting kan volgen, wordt door verschillende kwekers voorkomen
door broezen omstreeks de middaguren. Vooral op droge zandgronden en zware
kleigronden, waar de wortels bij zonnig, droog weer de waterverdamping niet
kunnen byhouden, werden met licht broezen goede resultaten bereikt. Ter verkrijging van de gewenste temperatuur tijdens de bloei kan men veel profijt trekken
van een lichte verwarming.
Zeer laat krenten is gewenst i.v.m. het onderscheid dat dan gemaakt kan
worden tussen goede en minder goed bevruchte bessen.

10. Toppen van tomaatplanten.
De zes tomatenrassen Ailsa Craig, Victory, Potentaat, Tuck Queen, Renova en
Single Cross werden elk op 4, S en 6 trossen getopt om na te gaan, welke invloed
dit had op de opbrengst en de sortering.
Door de geringe groei van de tomaten en door het zeer slecht zetten van de
hoogste trossen werden geen duidelijke verschillen in kg opbrengst en vroegheid
waargenomen. Deze proeven zullen, om een grotere kans op verschillen te krijgen,
nog eens genomen moeten worden op grond, die een krachtige groei waarborgt.
Op weinig groeikrachtige grond maakt het waarschijnlijk weinig verschil uit of
men al dan niet topt.
Wel werd bij deze proef waargenomen, dat naarmate de koppen van de planten
dunner waren de zetting ook slecht was. Ziet men dus dat planten, doordat ze
van onder vol vruchten hangen, een dunne kop gaan vertonen, dan zal, door de
planten op dat moment te toppen, de opbrengst niet nadelig beïnvloed worden.
K. PROEVEN MET GROEISTOFFEN.
1. Vruchtzetting bij tomaat.
a. Proeven met verschillende preparaten.
Met enkele groeistof preparaten zijn bespuitingen verricht om hun effect t.o.v. de
vruchtzetting, de oogstvervroeging en eventuele beschadiging na te gaan.
De volgende groeistoffen waren in de proef opgenomen:
naphtyl aceet amide (afk. N.A.A.)
indolyl boterzuur (afk. I.B.)
2.4 di chloor phenoxy propionzuur 40 o/oo.ooo (afk. 2.4. D.P.)
2.4 di chloor phenoxy propionzuur 5 o/oo.ooo
2.4 di chloor phenoxy azijnzuur
5 o/oo.ooo (afk. 2.4. D).
en de handelspreparaten
Polinade, een Engels preparaat.
Fruitone.
Tomato Set van de Shell.
Tomato Set van van Fa. Plant Protection.
De proef werd genomen op tomaten in een gestookte kas.
Door de groeistof 2.4. D werd ook in deze lage concentratie het gewas nog te
ernstig beschadigd. De bladeren werden sterk naaldvormig en vertoonden abnormale verdikkingen. De overige preparaten hadden geen belangrijke bladbeschadigende werking.
De totaal opbrengst was bij de preparaten N.A.A. en I.B. iets hoger, bij 2.4. D.P.
40 o/oo.ooo was ze lager dan bij de contrôle.
Vooral bij 2.4. D.P. 5 o/oo.ooo, 2.4. D. 5 o/oo.ooo en Tomato Set van de Shell
viel de oogst vroeger in de eerste drie weken: resp. 100, 50 en 35 % meer dan bij
de contrôle. Een nadeel van de groeistoffen 2.4 D.P. en 2.4 D was, dat er meer
bonken voorkwamen terwijl practisch alle vruchten in meer of mindere mate
hoekig waren.
In dezelfde gestookte kas w e r d e n de rassen Kampioen, Potentaat, Single Cross
en Ailsa Poot bespoten met eenzelfde hoeveelheid Betapal. Daar Betapal geen
ernstige bladbeschadigende werking uitoefent w e r d e n slechts geringe verschillen
waargenomen. Potentaat r e a g e e r d e iets sterker op deze groeistofbespuiting dan
Kampioen en Single Cross.
b. Toediening van groeistoffen met behulp van een aërosolbom.
Laat in het seizoen is aan tomatenplanten in een kleine ruimte groeistof toegediend met behulp van een aërosolbom.
De groeistof is wel werkzaam geweest, want de afgestorven kroontjes bleven
opzij van de vrucht bevestigd. De vruchtzetting en opbrengst konden niet beoordeeld worden omdat geen goed vergelijkbaar onbehandeld object aanwezig was.
De proeven worden voortgezet.
2. Vruchtzetting bij aardbeien.
Een uitgebreide proef werd genomen met verschillende groeistofpreparaten ter
verkrijging van een betere vruchtzetting en een vroegere oogst.
De preparaten Agroxone 50 o/oo.ooo en 2.4 D 5 o/oo.ooo gaven aanzienlijk
meer vruchten dan d e contrôle, n.1. 15 tegen H per plant bij de controle. De op-
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brengst in grammen was bij 2.4. D echter minder da nbij Agroxone, doordat het
gemiddeld vruchtgewicht lager was. De opbrengst verhoging t.o.v. de contrôle
was daardoor bi) Agroxone 30 % en bij 2.4 D 18 %.
Er werd een tendens tot vervroeging waargenomen bij de planten, welke bespoten waren met Agroxone 20 en 50 o/oo.ooo, 2.4 D 2 en 5 o/oo.ooo en Tomato Set.
BesDuitingen met Betapal en Fruitset leverden geen resultaat op. Het is echter
niet uitgesloten, dat bij het verspuiten in een hogere concentratie wel goede
resultaten kunnen worden verkregen.
3. Vruchtzetting bij pruimen en kersen onder glas.
a. Pruimen.
Dit jaar zijn 3 verschillende pruimenvariëteiten tijdens de bloei twee maal
bespoten met de groeistofpreparaten Betapal, naphtylaceetamide en 2.4 di chloor
phenoxy azijnzuur. (2.4. D).
Bij Santa Rosa, waar de vruchtzetting slecht was, tengevolge van bloembeschadiging door winterbespuiting, werd de vruchtzetting, welke bij de onbeschadigde bomen slechts 0.1 °f(bedroeg, aanmerkelijk verbeterd door napthylaceetamide n.1. 3.4 rA en door Betapal 1.2 %.
Ook bij Formosa werd de vruchtzetting door deze preparaten iets verbeterd:
contrôle 1.0 r/>, Betapal 3.3 %. naphtylaceetamide 3.7 7r.
De bespuitingen op Golden Japan hadden minder resultaat. Slechts met
naphtylaceetamide werd een kleine verbetering van de vruchtzetting verkregen.
De vruchtzetting bij pruimen zal wellicht door bespuitingen met groeistof
kunnen worden verbeterd, doordat de stij! en stempel tengevolge van de groeistofbespuiting langer intact blijven. Er kan dus gedurende een langere periode
bevruchtinq plaats vinden. Wil de bespuiting met groeistof dus succes hebben dan
dient tegelijkertijd een bestuiver aanwezig te zijn. Bij onze proeven in 1947 was
slechts bij Santa Rosa een gelijktijdig bloeiende bestuiver aanwezig. Juist in dit
ene geval werd ook een hogere opbrengst verkregen. In 1948 was bij alle objecten
kiemkrachtig stuifmeel voorhanden.
b. Kersen.
In een warenhuis met kersen, waar de bestuivers te vroeg bloeiden, werden
enkele bomen bespoten met Seedless Set. Aanvankelijk groeiden deze kersen
normaal uit, terwijl de niet bespoten kersen afvielen. Na verloop van 14 dagen
ontwikkelden ze zich niet verder en vielen tenslotte eveneens af.
k. Vruchtzetting bij Muscaatdruiven.
Afgelopen jaar is opnieuw een proef genomen om door middel van groeistofbespuiting tijdens de bloei en trosdunning 1 week na de bloei de vruchtzetting te
verbeteren.
Tevens zijn de bladeren vlak voor de bloei met een suikeroplossing bespoten.
Dit, omdat veronderstelt wordt, dat de slechte zetting bij Muscaatdruiven mede
een gevolg is van een acuut gebrek aan assimilaten tijdens de bloei. De suikerbespuiting heeft echter nog geen resultaat opgeleverd. Vermoedelijk zal zulk een
bespuiting vaker plaats moeten vinden.
De bespuiting met het groeistofpreparaat Betapal gaf bij een 4-tal bomen
opnieuw een verhoogd trosgewicht van gemiddeld 60 % t.o.v. de controle.
Door na de bloei de trossen te dunnen nam het trosgewicht met gemiddeld
30 % toe.
5. Vruchtzetting bij Meloenen.
Een oriënterende proef werd genomen om de vruchtzetting van meloenen te
verbeteren met behulp van groeistofbespuiting. Bij een éénmalige bespuiting met
No Seed, Seedless Set en Betapal bij ananasmeloenen werd gemiddeld 1 vrucht
meer per raam gesneden (6 stuks tegenover S bij niet bespoten planten).
Bij suikermeloenen werd in een bepaald geval een zeer groot effect verkregen;
controle 2 vruchten per raam, bespuiting met Seedless Set 5. Dit betrof een nieuwe
zeer groeikrachtige grond, waar de meloenen slecht of eerst na verloop van tijd
vruchtzetten. Onder dergelijke omstandigheden zullen met groeistofbespuitingen
goede resultaten verkregen kunnen worden, in het bijzonder t.o.v. een vroegtijdige
vruchtzetting.
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6. Vruchtzetting bi) Komkommers.
Platglas komkommers werden bespoten met de groeistofpreparaten No Seed,
Seedless Set en Betapal, teneinde vroege en forser uitgegroeide vruchten te verkrijgen. De bespuitingen hebben echter in geen enkel opzicht resultaat opgeleverd,
ook niet op nieuwe groeikrachtige grond.
7. Vruchtzetting bij Paprika.
De eerst gevormde bloemen zetten bij paprika zeer moeilijk vrucht. Het
duurt vaak geruime tijd voor de eerste vruchten zich zetten, waardoor de oogst
verlaat en de opbrengst gedrukt wordt. Daarom werd een oriënterende proef
genomen om de vruchtzetting te versnellen en te verbeteren door middel van
groeistofbespuitingen. Hiervoor werden de preparaten No Seed, Seedless Set en
Tomato Set gebruikt.
De uitkomsten waren zeer gunstig. Een meer uitgebreide proef zal dit jaar
worden genomen.
S. Narijping van Tomaatvruchten.
Verschillende chemische stoffen, waarvan bekend was dat zij bij bepaalde
vruchten de rijping versnellen, werden vergeleken met aethyleen t.o.v. hun versnellend effect op de narijping van tomaatvruchten. Hiertoe werden vruchten van
de rassen Potentaat en Rénova behandeld. Potentaat vruchten rijpten sneller na dan
Rénova. Het resultaat van de verschillende behandelingen was gering.
Slechts het 10 minuten onderdompelen in een 0.1 % oplossing van naphtylazijnzuur bleek de rijping enigszins te hebben versneld, zowel bij Potentaat als bij
Rénova.
L. RASSENONDERZOEK.
1. Kenmerken van druivenrassen.
• \ De in het Westland voorkomende druivenrassen werden dit jaar verder
bestudeerd. De verschillen tussen de ruim 20 voorkomende rassen zijn vaak zeer
groot. Het zal ons inziens dan ook niet moeilijk zijn om elk ras op verschillende
tijdstippen tijdens de groei met zekerheid te herkennen. Het bleek dan ook goed
mogelijk de door ons nieuw gewonnen rassen nl. Prof. Aberson, Proeftuin's Grote
Blauwe en Willem Verheul van de overige in het Westland geteelde rassen aan
hun uitwendige kenmerken te onderscheiden.
Hieronder volgen enkele kenmerkende bijzonderheden van de belangrijkste
blauwe en witte rassen.
Blauwe rassen.
Black Alicante.
Dit ras is te herkennen aan de sterke webachtige beharing op bladeren en
scheuten. De twijgen zijn overeenkomstig sterk behaard. Bij normale snoei 1 tros
per scheut. De trossteel is vrij kort. De trossen en bessen zijn groot. De bes bezit
een dikke schil.
Frankenthaler.
De onbehaarde scheuten bezitten bladeren die slechts heel licht webachtig
behaard zijn. Bij middelmatige lange snoei veelal 2 middelmatig grote trossen per
scheut. De trossteel is langer dan bij Alicante. De bessen zijn slechts middelmatig
groot en hebben een dunne schil.
Cros Colman en Gros Maroc.
Deze rassen gelijken veel op elkaar. De beharing op scheuten en bladeren
is ongeveer gelijk. Gros Colman is echter zeer vruchtbaar. Bij korte snoei zijn er
meestal 2 trossen per scheut. Typisch is de eerste zwaar ontwikkelde zijas (tist)
aan de tros. Gros Maroc is slechts matig vruchtbaar, moet dus lang gesnoeid
worden.
. Naast de zeer vroege blauwe kleuring bij Maroc is heel typisch het afgeplatte
topeinde van de bes met indeuking.
West Frisia.
Dit ras is herkenbaar aan de typisch ovale besvorm, vastvlezlgheid en dunne
schil.
Emile Royal en Roem van 't Westland.
2 namen voor o.l. hetzelfde ras. Aan de onderzijde is het blad matig webachtig
behaard. Het ras is herkenhaar aan de enigszins platronde bes die aan de top ingedeukt is. Verwarring met Gros Maroc behoeft niet plaats te vinden i.v.m. de latere
rijptijd.
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Onder de naam Emile Royal komt dok nog voor het ras Molenberg. Dit ras
heelt bladeren, die aan de onderzijde kaal zijn. De trossen en de bessen zijn wat
kleiner. De bes heeft wel dezelfde vorm als de originele Emile Royal, die opvalt
door sterke groei en grote bladeren. De middelmatig grote trossen zijn smal.
De bessen hebben een dunne schil, die gemakkelijk barst.
Leopold.
Bezit korte leden. De bladeren zijn zeer groot. De smalle tros bezit
zeer grote bessen met slechts 1 à 2 pitten.
Appley Tower.
Wordt weleens verward met Black Alicante. Een duidelijk kenmerk is echter de
roodachtige bladsteel. De trossen zijn kleiner en aanmerkelijk smaller dan bij
Black Alicante.
Proeituin's Grote Blauwe.
Bezit matig ingesneden blad met vrij sterk webachtige beharing. De middelmatige grote trossen vormen extra grote bessen. De vlezige bes bevat weinig
pitten en bezit en dunne schil.
Witte rassen.
Colden Champion.
Typisch zijn de naar omlaag gekrulde meeldraden bij dit zelfsteriele ras. Het
blad is diep ingesneden en aan de onderzijde practisch kaal.
De zeer grote trossen hebben een zeer lange trossteel. In de herfst en in d e
winter is de violette waslaag op de twijgen zeer kenmerkend.
Muscaat van Alexandrie.
Bij zeer korte snoei is dit ras zeer vruchtbaar, normaal 2 à 3 trossen per scheut.
Typisch is altijd de roodpaarse inslag op scheuten, bladstelen en trosstelen.
Victoria. Zeer goed te herkennen aan de kleine bladeren, die zeer diep ingesneden en sterk webachtig behaard zijn. Vooral de onderste leden zijn kort. Typisch
is het veelvuldig vormen van zogenaamde tweede vruchttrosjes uit de zijscheuten.
Witte Emil Royal.
Kan van Golden Champion worden onderscheiden door zelffertiliteit en grotere
vruchtbaarheid. De trossen zijn veel minder geschouderd dan bij Golden Champion
en zijn tevens kleiner.
Forsters White Seedling.
Zeer sterke groei vormt zeer veel vervanghout. De middelmatig grote tot
kleine trossen bezitten tamelijk kleine bessen. De schil is dun en scheurt gemakkelijk. Vroeg rijp.
Golden Queen.
Scheuten en bladeren zijn vrij sterk webachtig behaard. De trossen en bessen
zijn middelmatig groot. De kleur van de bessen blijft zeer lang groenachtig. Is
laat rijp.
Prof. Aberson.
Dit ras is duidelijk herkenbaar aan het sterk ingesneden blad met de typisch
afstaande beharing aan de onderzijde. De tros is smal en middelmatig groot. Is
seer vroeg rijp.
Willem Verheul.
De scheuten zijn onbehaard. De bladeren zijn aan de onderzijde iets afstaand
behaard. Tros en besgrootte komen vrij goed overeen met Black Alicante. De
trossteel is echter wat langer.
2. Kenmerken van Perzikrassen.
Dit jaar zal het onderzoek naar determineerbare verschillen tussen perzikrassen, in 1941 en 1942 begonnen, voortgezet worden.
In de eerste plaats is het belangrijk om verschillen in vrij constante kenmerken
als kliervorm, beharing, enz. op te sporen, daar deze per ras onder de verschillende omstandigheden weinig zullen variëren.
Daarnaast zullen de meer variabele kenmerken bij de verschillende rassen
onderling onder zoveel mogelijk dezelfde omstandigheden vergeleken worden;
o.a. wat onderstam, standplaats, bemesting, grondsoort enz. betreft. Speciale aandacht zal besteed worden aan de kenmerken van het winterhout en het blad, opdat
ook reeds op de boomkwekerij tot determinatie overgegaan zou kunnen worden.
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M. VEREDELING, SELECTIE EN NIEUWE GIWASSSEN.
1. Veredeling en selectie.
a. Onderstammenproel perziken en pruimen.
Gerangschikt naar de onderstammen was de oogst van de pruimen als volgt:
June Blood.
Golden Japan
aantal per
gem. gew.
gem. gew.
aantal per
boom
m gram
boom
in gram
51
938
47
Myrobolan B
1618
56
817
Brompton
1392
51
Varkenspruim
1324
47
419
49
Common Mussel
823
SO
412
47
Myrobolan B heeft evenals voorgaande jaren weer het best voldaan.
Golden J a p a n op Varkenspruim bracht dit jaar ongeveer evenveel vruchten
voort als Golden Japan op Brompton; de vruchten w a r e n in het eerste geval
echter gemiddeld veel lichter
Ook bij de perziken in het tweede warenhuis werden weer dezelfde resultaten
verkregen als voorgaande jaren. De resultaten bij Amsden in het warenhuis worden
bevestigd door de onderstammenproef, die in 1944 in een stookkas zijn opgezet.
Hier volgen de gemiddelde opbrengsten per boom.
Brompton
29.2 kg
Gele Kroos
22.7 kg
St Julien C
21.4 kg
Blauwe Kroos
18.0 kg
De voorsprong, die Brompton van het begin aan heeft gehad, is ook dit jaar
weer gecontinueerd. Het cijfer van Gele Kroos heeft betrekking op een gemiddelde
van slechts 2 bomen. Opmerkelijk is dat Blauwe Kroos in verhouding tot 1947 sterk
in productie is toegenomen. Het verschil met Brompton blijft evenwel zeer groot
Embryocultuur van pruime- en perzikzaden.
Een oriënterend onderzoek wees uit dat het mogelijk is perzik- en pruimezaden
zonder stratificatie te laten kiemen. Het zaad wordt van zijn stenig omhulsel en
zaadhuid ontdaan en na ontsmetting gelegd op een steriele agar-voedingsbodem.
In principe zou men met deze methode van embryocultuur ook zaden van vroege
perziken kunnen laten kiemen, zodat het voortaan mogelijk zou zijn bij veredelingswerk ook vroege rassen als moederplant te gebruiken.
b. DrulvenkruUingen.
Bij kwekers, die in voorgaande jaren stekhout of entmateriaal van ons betrokken, zijn dit jaar d e eerste trossen geoogst.
In het algemeen kan gezegd worden, dat de door ons nieuw gewonnen rassen
hoger eisen stellen aan bodem en behandeling dan de Black Alicante.
De volgende bijzonderheden van de 3 nieuwe rassen w e r d e n dit jaar opgemerkt.
Prof. Aberson, het zeer vroege ras, was in een koude kas omstreeks 25 Juli,
toen de hittegolf optrad, al goed oogstbaar. Door de grote overgang van koud
naar warm weer trad evenals bij andere rassen „lam" op.
Evenals bij Frankenthaler zal het dus noodzakelijk zijn goede groeivoorwaarden te scheppen en grote overgangen in temperaturen zoveel mogelijk te vermijden.
Het ras Proeftuin's Grote Blauwe blijkt zorgvuldig te moeten worden vervoerd
aangezien de vruchtsteeltjes gemakkelijk van de bes loslaten. In dit opzicht is dit
ras ongeveer gelijk te stellen met het ras Frankenthaler.
Het ras Willem Verheul viel dit jaar op door zijn grote vruchtbaarheid; de
trossen hadden bovendien een goede omvang (3/4—1 kg). De bessen kleuren gemakkelijker geel dan bij het ras Golden Champion, dat ongeveer gelijktijdig rijpt
met bovengenoemd ras.
In 1949 wordt een gehele kas met het ras Willem Verheul geënt op Black
Alicante om de eigenschappen van dit ras in een vroege stookkas te leren kennen.
e. Tomaatkruisingen en rassenvergelijking.
Vetomoldkruisingen.
In het vierde warenhuis zijn dit jaar d e tomatenkruisingen met Vetomold en
andere „meeldauwvrije" rassen uitgezet terwijl tevens weer nieuwe kruisingen
w e r d e n verricht.

30

Uit de verschillende kruisingen met Vetomold zijn meerdere stammen ontstaan
die goed voldoen, wat betreft resistentie tegen „meeldauw". De meeste stammen
zijn echter niet bruikbaar in verband met de te korte trossen en de te fijne vruchten. Bij de drie in het vorig jaarverslag genoemde bastaarden was de „strip" aantasting veel minder, terwijl de grootte van de vruchten ook beter was.
De terugkruisingen met Radio w e r d e n voortgezet. De planten vertoonden reeds
vrij veel overeenkomst met Radio, doch de lengte van de trossen liet ook hier te
wensen over, terwijl nog veel „strip" aantasting voorkwam.
Het ras Bewley's Leafmold Résister voldeed wederom goed en de kruisingen
van de andere „meeldauwvrije" rassen m e t . d i t ras voldeden zelfs zeer goed.
Meerdere stammen, uit deze kruisingen gewonnen, zullen volgend jaar worden
uitgezet voor v e r d e r e selectie.
Rassenvergelijking.
De rassen Ailsa Craig, Victory, Potentaat, Tuck Queen, Renova en Single Cross
werden met elkaar vergeleken in een koud warenhuis op lichte zavelgrond, waar
reeds vele jaren achtereen tomaten zijn geteeld.
Het bleek dat Ailsa Craig en Victory onder deze omstandigheden de laagste
opbrengst gaven.
Victory was later dan Ailsa Craig. Single Cross was vroeg en gaf de hoogste
opbrengst. De hoeveelheid bonken was kleiner dan bij Potentaat en Tuck Queen.
Renova gaf ook een behoorlijk kg opbrengst doch was later dan Single Cross.
Potentaat en Tuck Queen gaven hogere kg opbrengsten dan Victory en Ailsa Craig
doch lager dan Single Cross en Rénova.
Door de zgn. „meeldauw" w e r d e n Ailsa Craig en Victory het sterkst en Single
Cross het minst aangetast. De andere rassen stonden tussen deze beide uitersten in.
d. Selectie Calceolaria en Cineraria.
Calceolaria.
Verschillende groepen met gele en donker rode bloemkleur vertonen een
grote mate van homogeniteit, vooral wat bloemkleur en bladvorm betreft.
Zelfbestuiving gaf weer verminderde groeikracht en als gevolg daarvan een
grotere gevoeligheid voor luis en virusachtige verschijnselen.
Tengevolge van belangrijke vorstschade konden uit enkele groepen geen
geschikte zaadplanten gehaald worden. Enkele van de beste planten werden uit
de minst geleden groepen geselecteerd, waarvan door zelfbestuiving en kruisbestuiving zaad werd gewonnen.
Cineraria.
De uniformiteit was groter dan in 1947, vooral bij terra cotta en de donkerblauwe bloemkleur. Tengevolge van de ernstige vorstschade was ook hier de
selectie moeilijk. Met de beste overgebleven groepen is verder gewerkt. Enkele
planten zijn zelfbestoven, terwijl tussen 2 van de beste planten van eenzelfde groep
kruisbestuiving is toegepast.
Duidelijk bleek, dat bepaalde stammen weer vroeger bloeiden dan de andere.
e. Vroege aardappelrassenproei.
In samenwerking met het Centraal Instituut Landbouwkundig Onderzoek zijn
dit jaar de vroege aardappelrassen: Eersteling, Rode Eersteling, Doré en Eigenheimer vergeleken.
De stikstofbemesting w e r d gevarieerd, doch dit had weinig invloed op de
opbrengst.
De rooitijden waren 10 Juni, 17 Juni en 24 Juni.
Het ras Doré was niet beter dan de rassen Eersteling en Rode Eersteling.
Waarschijnlijk zijn d e goede uitkomsten van beide laatstgenoemde rassen te danken aan het uitstekende groeiseizoen. Er kon vroeg worden gelegd, terwijl groeistagnatie door nachtvorst practisch niet voorkwam. Een voordeel van het ras Doré
is, dat het wat grovere knollen heeft dan Eersteling en Rode Eersteling. Een
bezwaar kan zijn, dat de knollen van Doré wat meer door de grond verspreid
zitten, waardoor het rooien iets minder snel gaat.
In de practijk was bij zeer vroeg rooien de opbrengst van Doré minder dan
van Eersteling. iDt houdt verband met het iets later oogstrijp zijn van Doré.
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f. Peenselectie.
Het materiaal, waarvan in 1947 door familiebestuiving zaad werd gewonnen, is
dit jaar beoordeeld. Van de oorspronkelijk 7 stammen werden 2 stammen uitgekozen, die zeer uniform waren en heel goed aan de door ons gestelde eisen voldeden. Van deze 2 stammen wordt in 1949 zaad gewonnen.
g. Bonenrassenproef.
Naast het alom gebruikte stambonenras Dubbele witte zonder draad werden
deze zomer op de Proeftuin de nieuwe rassen Servus en Furore geteeld en bij
twee verschillende plantafstanden met Dubbele witte zonder draad vergeleken.
Opbrengst van vier plukken, uitgedrukt in kg per vakje.
Plantafstand
35 x 40 cm

Ras
Furore
D. w. z. dr.
Servus

Ie pluk
10 Aug.
10.6
8.5
15.4

Na 4 plukken
totaal
26.0
24.6
27.4

Furore
11.6
33.3
D. w. z. dr.
5.8
31.5
Servus
11.2
19.9
Servus. Blijkt een vroeg ras te zijn. Omvang van de planten is klein, vandaar
de grootste opbrengst bij de kleinste plantafstand. De bonen zijn geler van kleur
en krommer, dan bij de Dubbele witte zonder draad.
40 x 45 cm

Furore. Groeit krachtig; de hoogste opbrengst bij de ruimste plantafstand. De
peulen, die veel op de Dubbele witte zonder draad gelijken, waren van prima
kwaliteit. De twee nieuwe rassen zijn practisch onvatbaar voor rolmozaïek in
tegenstelling tot de Dubbele witte zonder draad. Het is o.i. mogelijk dat Furore om
deze reden de Dubbele witte zonder draad zal verdringen. Een nadeel is, dat dit
voor rolmozaïek onvatbare ras grotere gevoeligheid vertoont voor zwarte vaatziekte.
h. Proeven met slarassen op de volle grond en onder glas.
Volle grond.
De zomerslarassen Zwart Duits, Attractie en Wonder van Voorburg zijn deze
zomer vergeleken met het ras Meikoningin en met enige uit het buitenland
betrokken rassen.
Wonder van Voorburg.
Gaf de grootste krop, mooi van vorm maar een weinig los. Speciaal in verband
met de waargenomen gevoeligheid voor „randen" en de gevoeligheid voor „'t wit"
is het te verklaren, dat dit ras in de 'herfst (bij vochtiger weer) in het algemeen
het best voldoet.
Attractie en Zwart Duits. Normale kroppen, gevoelig voor „'t wit" en minder
gevoelig voor „randen" dan Wonder van Voorburg. Attractie voldeed iets beter
dan Zwart Duits, omdat de kroppen mooier en vaster waren. In een droge zomer,
waarin „'t wit" minder zal optreden, zal Attractie heel goed bruikbaar zijn.
Meikoningin maakte tussen deze zomerrassen een slechte indruk, wat betreft
de omvang van de krop. Op het punt van gevoeligheid voor ziekten voldeed Meikoningin in alle opzichten het best (minder „rand" en „mozaïek").
De buitenlandse rassen Tägerwillen, Trocadero en Blonde van Laeken, bleken
geen verbetering van het in Holland bestaande sortiment te zijn.
Onder glas.
Proeven met Early Giant en Cheshunt 5 B zijn voortgezet. Uit de proeven van
het vorig seizoen was gebleken dat beide rassen tijdens de korte dagen sneller
krop vormen dan Meikoningin. Hier staan echter de nadelen van een donkerder
groene kleur en grotere gevoelighid voor „smeul" en ,,t' wit" tegenover.
In verband met de gevoeligheid voor zwamziekten zullen deze rassen voor
de allervroegste stookteelt, waarvoor reeds in September ter plaatse gezaaid wordt,
minder goed bruikbaar zijn. Ook voor een teelt in een koude kas zullen ze om
dezelfde reden niet voldoen. Bij de verschillende Meikoninginstammen waren er
een drietal, die goed voldeden.
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i. Rassenvergelijking bij spinazie onder glas.
In de winter 1948-1949 werd het nieuwe Deense ras „Reuzen Cavallius Spinazie"
vergeleken met het algemeen geteelde ras „Scherp Breedblad Zomer". Van
het eerst genoemde ras was bekend, dat het tijdens korte dagen aanmerkelijk vlugger zou groeien dan andere rassen en dat de gevoeligheid voor „wolf"
en lage temperatuur groter zou zijn.
Reeds begin Januari was duidelijk te zien, dat het Deense ras zich sneller
ontwikkelde. Vanaf 21 Januari werd de kas licht gestookt.
16 Februari werd het Deense ras qesneden. De opbrengst b e d r o e g 100 kg per
are. De kleuf van het blad was mooi licht groen. Op deze datum was het ras
„Scherp Breedblad Zomer" nog te kort om te snilden; dit geschiedde pas 9 dagen
later. Toch was de opbrenqst minder dan van het Deense ras. Voor de teelt in
stookkassen en stookwarenhuizen zal het Deense ras waarschijnlijk goed voldoen.
Zolang nog geen ervaringen zijn opqedaan betreffende de vorstgevoeligheid
moet een teelt in koude kassen en warenhuizen echter worden ontraden.
j. Platqlas komkommerrassen.
Hiermee werden dit jaar geen proeven opgezet, evenmin als met meloenen.
2. Nieuwe gewassen.
a. Kersen onder glas.
De bomen die in 1947 werden aeplant, zijn dit jaar nog volkomen vegetatief
gebleven. Tn 't alaemeen was de nroe' goed. Waarschijnlijk zullen de bomen in
1949 voor het eerst bloeien.
b. Brocoli.
In September werden in een kas, onder platglas en op de volle grond 7 rassen
en selecties van binnen- en buitenlandse herkomst ultgeplant.
Vanwege hun vroeaheid voldeden het Engelse ras Morse January en een
selectie van de heer A. G. de Vette uit Wageningen voor de teelt in de kas het best.
Laatst qenoemde selectie was echter zeer gevoelig voor aantasting door koolvlieg
en Phytomyza.
Onder platglas leverde een selectie van een Engelse kweker de beste resultaten
op. De teelt op de volle grond is door de vorst in Maart 1949 mislukt. De selectie
van de Vette leverde een blank, klein, plat kooltje. De Engelse rassen waren wat
minder blank, grover en hoger rond.
c. Tomaten onder plat glas.
Een zestiental tomatenstammen met een bijzondere bloeiwijze (planten, welke
na eniqe" trossen gevormd te hebben zichzelf toppen; ook de zijdieven toppen
zichzelf weer) werden op hun bruikbaarheid onder plat glas beproefd. Slechts één
stam leverde goed gevormde vruchten. Overigens viel deze teeltwijze niet mee.
Het vruchtzetten ging moeiliik en de kg opbrengst was niet hoog. Het zal voor deze
teeltwijze steeds nodig zijn de hakken zeer hoog op te slaan. Een afstand van grond
tot glas van 45 cm achten we zeker nodig. Er zal met de enige goede stam worden
nagegaan of bij andere plantafstanden betere resultaten kunnen worden verkregen.
N. STUIFMEEL ONDERZOEK.
Bij diverse druivenvariëteiten, waarvan het stuifmeel gebruikt is voor de bestuiving van de Muscaat, is de kiemkracht van op verschillende tijdstippen verzameld
stuifmeel bepaald. De uitkomsten waren echter zeer variabel, zodat geen conclusie's
getrokken konden worden. Het onderzoek wordt voortgezet.
O. PLANTENZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN.
1. Aantal gegeven adviezen.
Naast de vele duizenden adviezen omtrent ziekten en beschadigingen, die
door de assistenten bij hun bezoeken aan de tuinders w e r d e n gegeven, zijn o p
het laboratorium 1116 gevallen nader onderzocht. Deze kunnen naar de oorzaken
als volgt worden ingedeeld:
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Groentegewassen
Fruitgewassen
Bloemgewassen
Champignonteelt
Totaal

Plantaardig
120
60
33
2
215

Dierlijk
178
148
66
9
401

Virus
30
11
9
50

Anorgani sen
111
70
29
210

Div.
101
60
33
46
240

Totaal
540
349
170
57
1116

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

•-

a. Winterbespuiting tegen chlorose bij perzik en pruim.
Op verschillende bedrijven zijn in'de winter 1947—1948 bespuitingen uitgevoerd
met sterk geconcentreerde oplossingen van mangaancitraat (5 %) en ijzercitraat
(2 %). De bespuitingen hadden plaats omstreeks half Januari op het kale hout. Er
w e r d 1/4 liter sproeivloeistof per m 2 standruimte gebruikt. Niettegenstaande de
ontwikkeling in 1948 zeer vroeg was, werd geen enkele beschadiging opgemerkt.
Speciaal de bespuitingen met mangaancitraat gaven een vrijwel even goed
resultaat te zien als d e boorgat-behandeling. In één opzicht waren de resultaten
zelfs nog beter. Er werd een egale genezing verkregen over de gehele boom,
terwijl bij de boorgatmethode sommige takken nog wel eens onvoldoende ijzer
of mangaan toegevoerd krijgen en in meer of mindere mate chlorotisch blijven.
Daar staat echter tegenover, dat tegen het einde van het seizoen de bespoten
bomen weer enige chlorose begonnen te vertonen, wat bij de geïnjecteerde bomen
niet het geval was. De winterbespuiting zal dan ook elk jaar herhaald dienen te
worden. Dit is echter minder bezwaarlijk dan het na 2 of 3 jaar herhalen van het
boren.
De injecties van de grond met oplossingen van ijzer- en mangaan sulfaat
hebben weinig verbetering te zien gegeven.
b. Planten-analyses in verband met chlorose.
In de jaren 1942 en 1943 zijn een groot aantal monsters genomen van chlorotisch
en gezond planten-materiaal van perziken, druiven en tomaten. Van deze gewassen
w e r d e n resp. jonge scheuten, bladeren en dieven verzameld. In het afgelopen jaar
werden deze onderzocht op ijzer- en mangaangehalte volgens een enigszins gev/ijzigde Morgan-Venema methode.
De resultaten waren niet altijd even duidelijk. De gehalten in gezond en ziek
materiaal, dat afkomstig was uit een zelfde kas of warenhuis, vertoonden geen
bepaalde lijn. Soms waren de ijzer- en mangaangehalten in het zieke materiaal het
hoogst, dan weer in het gezonde.
Daarentegen bleek duidelijk dat het mangaan-gehalte op tuinen met veel
chlorose bijna steeds aanzienlijk lager was dan op gezonde bedrijven of op tuinen
met vergelingsverschijnselen tengevolge van magnesiumgebrek- Ook het ijzergehalte was op eerstgenoemde tuinen vaak lager. In de meeste gevallen is bij de
behandeling volgens de boorgatmethode de beste genezing verkregen bij toediening van het element, waaraan volgens de planten-analyse het grootste gebrek
heerste. Toediening van het éne element had echter soms een vermindering van de
opname van het andere element tengevolge.
c. Klemhart of hartloosheid bij bloemkool.
Ook dit jaar zijn weer verschillende proeven genomen om na te gaan op welke
wijze de opkweek-omstandigheden invloed uitoefenen op het optreden van klemharten en hartloosheid. Deze proeven zijn op overeenkomstige wijze genomen als
het vorige jaar. Wat de wijze van stikstof-bemesting betreft heeft de proef echter
een uitbreiding ondergaan.
De extra stikstof werd op tweeërlei wijze toegediend, n.1. als kalkammonsal-
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peter en als organische mest. Evenals het vorig jaar speelden de temperatuur en
de wijze van stikstofbemesting een overwegende rol bij het optreden van klemharten. Enkele van de belangrijkste resultaten volgen hier:
Ie. Bij een weeuwenteelt van Vroege Veentjes trad tn vrij sterke mate het
verschijnsel ODvan volkomen hartloosheid. Deze planten herstelden niet. De aantasting was voornamelijk beperkt tot de warm opgekweekte planten, die extra
stikstof in de vorm van kalkammonsalpeter hadden ontvangen. Dat in dit geval
juist de warm opgekweekte planten de sterkste aantasting vertoonden moet
daaraan worden toegeschreven, dat deze planten onvoldoende waren afgehard en
daardoor meer te lijden hebben gehad van de laat ingevallen vorst (2e helft
Februari).
Aantal klemharten
Koud, normaal stikstof
3
Koud, extra stikstof
5
Koud, extra stikstof (organisch)
'....
1
Warm, normaal stikstof
12
Warm, extra stikstof
43
Warm, extra stikstof (organisch)
2
2e. Bij een vrijsterteelt van het ras Alpha trad na uitplanting op een sterk
aan de wind blootgesteld perceel in zeer ernstige mate klemhart-aantasting op.
Dezelfde planten, uitgepoot op een luwe plek, vertoonden geen noemenswaardige
beschadiging. Op de winderige plek kwamen de meeste afwijkende planten voor
in de koud opgekweekte groep, die extra stikstof in de vorm van kalkammonsalpeter had ontvangen. Door de extra toevoeging van organische mest is evenals
in het vorige geval de aantasting juist verminderd. Het blijkt dus zeer aanbevelenswaardig om bij de opkweek van jonge bloemkoolplanten goed verteerde organische mest te gebruiken, zoals b.v. oude dommest.
Aantal klemharten
Koud, normaal stikstof
98
Koud, extra stikstof
180
Koud, extra stikstof (organisch)
15
Warm, normaal stikstof
19
Warm, extra stikstof
129
Warm, extra stikstof (organisch)
7
3e. Bij een vrijsterteelt van het ras Alpha trad een tamelijk sterke klemhartaantasting op toen kort na het uitplanten een periode volgde van koud weer met
krachtige Noord-Oostenwinden. Planten van dezelfde partij, die enige tijd later
bij gunstig weer op hetzelfde perceel werden uitgepoot, vertoonden geen afwijkingen. De sterke uitdroging van de planten door de krachtige wind en het langzaam aanslaan van de wortels heeft funeste gevolgen. Zo kan elke groeistagnatie
het optreden van klemharten bewerkstelligen.
d. Ruien van bloemknoppen bij perziken.
In het voorjaar van 1948 werd op vele bedrijven ernstig hinder ondervonden
van het afvallen van de bloemknoppen. De vroege variëteiten, zoals Amsden,
ondervonden in het bijzonder veel last van dit verschijnsel. De oorzaak is nog
niet volkomen opgehelderd. Verschillende factoren zullen ongetwijfeld hun invloed
hebben uitgeoefend:
Ie. Er is natuurlijk in de eerste plaats gedacht aan de abnormaal droge zomer
van 1947 en aan het gebruik van te zout gietwater als oorzaak. Bij verschillende
gewassen heeft men reeds lang de ervaring opgedaan, dat de bloempjes kunnen
ruien tengevolge van grote droogte en een hoge zoutconcentratie in de grond.
Toch kan dit niet de enige oorzaak zijn geweest, daar ook bij de perziken in d e
betonnen putten van or»ze bemestingsproef in ernstige mate knopval optrad, terwijl
toch op dezelfde wijze is gegoten als in voorgaande jaren. De hoeveelheid voedingszouten per put was d i t j a a r echter groter.
2e. De zeer zachte winter van 1947/1948 kan mede een oorzaak zijn geweest.
Het is niet onmogelijk, dat daardoor in onvoldoende mate voldaan is aan de koudebehoefte van de perzik. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken, dat vooral de
vroege perzikrassen daarop reageren met het af laten vallen van de bloemknoppen.
3e. De late vorstperiode in Februari gepaard met de toen waargenomen zeer
lage relatieve luchtvochtigheid kan het afvallen wellicht iets versterkt hebben.
Dit kan echter niet de oorzaak zijn geweest, daar reeds voor het invallen van
de vorst de knoppen los zaten.
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k*. De knoprui is in vele gevallen ook geweten aan het' gebruik van winterbestrijdingsmiddelen. Voor wat betreft de kleurstoffen hoogstwaarschijnlijk ten
onrechte. V.b.c. en minerale oliepreparaten hebben echter in verschillende gevallen
ongetwijfeld schadelijk gewerkt.
5e. De toestand van de bomen is mede van invloed geweest. Bij de bemestingsproef bleek duidelijk, dat de krachtig gegroeide bomen, die voldoende stikstof
hadden ontvangen, veel minder van dit verschijnsel te lijden hadden. Het te lang
door blijven groeien in de herfst, zodat de bomen niet goed in rusttoestand kwamen te verkeren, is soms eveneens nadelig geweest.
e. Waterziek bi| bloemkool.
Door middel van een potproef werd getracht na te gaan of de wijze van watervoorziening en de wijze van bemesting (enkelvoudige of geconcentreerde meststoffen) invloed hebben op het optreden van waterziek bij bloemkool. Er trad
echter in geen van de series waterziek op.
i. Eerstellngen-droogrot.
In 1947 werd waargenomen dat er bij verschillende aardappelrassen groot
verschil in vatbaarheid voor bovengenoemde ziekte bestaat. Het is bekend dat
in droge warme zomers deze ziekte op pràctlsch alle lichte, gemakkelijk uitdrogende zandgronden voorkomt. Op zandgrond, waar in 1947 het „droogrot" ernstig
optrad, werden enkele vroege, middelvroege en late rassen geteeld.
Nadat de planten goed waren opgekomen werd op de helft van het perceel de
grond tussen de rijen bedekt met stro. Hierdoor zou een te sterke uitdroging voorkomen kunnen worden. Bij de oogst bleek dat, evenals in 1947, de vroege rassen
Eersteling en Saskia „droogrot" vertoonden, terwijl het ras Doré niet was aangetast. De middelvroege en late rassen waren eveneens vrij van aantasting.
Het ras Eersteling vertoonde, waar de grond met stro bedekt was, een aantasting van slechts 3 %. terwijl op het onbedekte gedeelte de aantasting 27 %
bedroeg. Bij het ras Saskia werd geen verschil gevonden.
De mate van aantasting was geringer dan in 1947. De vermoedelijke oorzaak
hiervan is dat de vroege aardappelen minder last van droogte hadden dan in 1947.
In een potten proef waarbij, op dezelfde wijze als bij het waterziek in bloemkool, getracht werd „droogrotverschijnselen" op te roepen, w e r d e n geen aardappelen aangetroffen, die dit verschijnsel vertoonden.
g. Koustrepen op komkommers.
Deze traden dit voorjaar in de eerste helft van Mei in vrij ernstige mate op.
Door middel van een enquête werden verschillende gegevens verzameld. Hieruit
kunnen voorlopig de volgende conclusies worden getrokken.
Ie. Donkergroene Spiers, Improved Telegraph, Primus en Eminent waren alle
vrij gevoelig, terwijl Perfecta en De Jong's Elite minder gevoelig bleken te zijn.
2e. Koustrepen traden vooral op als 's morgens de relatieve luchtvochtigheid
dermate hoog opliep, dat de waterdamp op de vruchten condenseerde. Verondersteld wordt dat het hierna snel opdrogen van de vruchten, koustrepen tot gevolg
heeft. Het optreden van koustrepen werd bevorderd door:
a. Koude nachten. Deze werken funest, omdat 's ochtends de waterdamp op
de nog koude vruchten condenseert. Omdat later in het seizoen de nachten minder
koud zijn trad bij late teelt het verschijnsel minder op.
b. Pas laat in de morgen te luchten.
c. Door de rijen goed dicht te maken of op een luwe plaats aan te leggen.
d. Het langdurig afdekken met rietmatten.
e. Een vol en dicht gewas.
3e. Een onregelmatige watervoorziening van de plant schijnt het verschijnsel
ook in de hand te werken. Zo hadden komkommers, geënt op onderstam F, er minder last van. Waar veel vruchten aan één plant voorkwamen trad het soms weer
ernstiger op.
h. Beschadiging door pijpolie.
Gebrek aan lijnolie noodzaakte dit jaar opnieuw verschillende kwekers
niet d r o g e n d e (minerale) oliën te gebruiken als beschermingsmiddel tegen
roest op d e pijpen. Veel gebruikt werd de zgn. „afgewerkte motorolie" doch ook
smeeroliën e.d. w e r d e n gebruikt. Vele kwekers hebben dit Jaren lang met succes
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gedaan, doch ook komen er ieder jaar van verschillende kanten klachten over
verbranding, vooral bij jonge tomaten. De verbranding treedt meestal op bij warm
weer of wanneer de pijpen tot 80"C gestookt worden, b.v. bij vorst.
Wij waarschuwen hierbij nogmaals voor het gebruik van dergelijke minerale
olieën bij teelten, waarbij dikwijls hard gestoost moet worden.
N.B. Het middel „Rustban,,' waarover in het vorige jaarverslag sprake was,
werd door gebrek aan ruimte niet verder beproefd. Het behoort echter ook tot
bovengenoemde groep, zodat dezelfde voorzorgsmaatregelen genomen moeten
worden.
Een tweede groep middelen, die nog veel gevaarlijker zijn, is d e groep van
de teerolie producten. Het gebruik hiervan onder glas moet ten enenmale ontraden
worden.
i. Zonverbranding bij druiven.
Er is dit jaar een ernstige beschadiging aan de druiven opgetreden, toen op
Zondag 25 Juli na een langdurige donkere en vochtige periode het weer,
plotseling volkomen veranderde. Bijna overal was hetzelfde beschadigingsbeeld
te zien, n.1. ingezonken, grijsbruine plekken op de bessen. Ook waar de bessen
niet in de zon hebben gehangen trad dit beeld op. Men mag het verschijnsel dan
ook niet toeschrijven aan de rechtstreekse zonbestraling. De oorzaak moet veeleer gezocht w o r d e n in een te hoge kastemperatuur, g e p a a r d g a a n d e met een
te lage luchtvochtigheid.
Een te hoge temperatuur kan worden voorkomen door de kassen te schermen.
Dit bleek echter dit jaar niet voldoende om verbranding te voorkomen. Daartoe
was het nodig de grond enkele malen nat te broezen ter verhoging van de luchtvochtigheid. Het openzetten van de deuren heeft juist nadelig gewerkt door de
sterke tocht en de verlaging van de luchtvochtigheid, waardoor de verdamping
nog is versterkt. Ook waar kort voor de weersverandering de druiven sterk uitgebroken waren, was de beschadiging zeer ernstig, zodat een regelmatig uitbreken van d e jonge scheuten gewenst is.
3. Virusziekten.
a. Verschillende ziektebeelden bij de tomaat.
Reeds eerder is vermeld, dat het ziektebeeld waarschijnlijk in sterke mate
door groeiomstandigheden kan worden beïnvloed. Zo zijn er verschillende aanwijzingen dat de volgende ziektebeelden onder bepaalde omstandigheden door het
gewone mozaïek kunnen worden veroorzaakt:
1. Naaldblad bij donker weer in het voorjaar, vooral op jonge planten.
2. Strip tijdens een hittegolf, vooral in het begin van de zomer en bij zeer
vatbare stammen, die voortkomen uit kruisingen met Vetomold.
3. Ongelijkmatige kleuring van de vruchten speciaal bij infectie van wat
oudere planten van het Tuckqueentype. Bij lichte infecties ziet men soms
geen enkele afwijking op het blad.
Er zijn voorbereidende werkzaamheden verricht om door middel van serologisch onderzoek aan te tonen, dat bovengenoemde ziektebeelden inderdaad
door hetzelfde virus kunnen w o r d e n veroorzaakt. Reeds zijn aldus aanwijzingen
verkregen, dat dit bij het naaldblad verschijnsel het geval is.
b. Vatbaarheldsonderzoek bij de tomaat.
In verband met het feit dat de tomaatplanten vaak aan hele lichte infecties
bloot staan (zie vorig jaarverslag) zijn ook dit jaar verscheidene infectieproeven
genomen, waarbij zeer sterk verdund virushoudend sap is gebruikt.
Ten eerste is de invloed nagegaan van de uitwendige omstandigheden op de
vatbaarheid van de planten voor het virus. Tomaatplanten zijn na d e eerste maal
verspenen opgekweekt onder verschillende omsttandigheden. Toen ze groot genoeg
waren om te worden uitgepoot zijn ze geïnoculeerd met 100.000 en S00.000 maal
verdund virushoudend sap.
Er bleek nu dat in het volle daglicht opgekweekte planten minder vatbaar
waren voor het virus dan planten, die door afscherming met rietmatten slechts
1,4 van deze lichthoeveelheid ontvingen. Lichtgebrek, warmte en een hoge luchtvochtigheid tijdens het opkweken van de planten verhogen de vatbaarheid. Bij
de planten welke donker opgekweekt zijn, trad het naaldblad symptoom naar
verhouding in veel sterker mate op.
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De groeiomstandigheden, nadat de besmetting heeft plaats gehad, oefenden
weinig invloed uit op de ontwikkeling van het ziektebeeld.
Ook werden weer verschillende rassen met 100.000 maal verdund virushoudend
sap geïnoculeerd. Ditmaal vertoonden juist de rassen van de Tuckqueen groep de
minste aantasting. Er is daarbij echter niet gelet op de vruchten.
c. Virusziekten bij Freesia's.
Het onderzoek naar de wijze van besmetting, dat verleden jaar begonnen is,
werd voortgezet. De verkregen practijk gegevens wijzen op een overbrenging
door luizen. Door proeven kon dit echter nog niet overtuigend worden bevestigd.
De ziekte doet zich als volgt voor: Op de bladeren wordt, kort nadat ze te
voorschijn gekomen zijn, het ziektebeeld zichtbaar. Het bestaat uit een grillige
vlekking van lichte en donker groene plekjes, zgn. mozaïek. Het blad blijft echter
glad, het is nimmer gekroesd. Andere planten vertonen soms op de bladeren
plaaselijk necrose .
Vaak is de ziekte alleen in de bloem zichtbaar. De bloemkleur is dan gevlekt
of gespikkeld. Is de aantasting ernstiger dan ontplooien de bloemen zich niet
normaal of in het geheel niet.
k. Bacterie- en schimmelziekten.
a. Bacterie-stengelrot bij meloen.
Evenals in 1947 werd in samenwerking met mej. Ir. M. Bakker een proef opgezet om na te gaan of door bepaalde cultuurmaatregelen het optreden van deze
ziekte kon worden tegengegaan. Daar de ziekte niet optrad heeft de proef weinig
resultaat opgeleverd. Wel kon worden vastgesteld, dat het insmeren van de wonden
met een papje van brassicol en het stuiven van brassicol zonder nadelige gevolgen
kan worden toegepast. Het wegnemen van de onderste ranken kan onder alle omstandigheden worden aanbevolen.
b. Fusarium bij komkommers en meloenen.
Op een tweetal van tevoren klaar gemaakte plat glas rijen werd een grondontsmettingsproef met chloorpicrine uitgevoerd. Hierbij w e r d e n de injecties aangebracht in 2 overlangse rijen, die op 30 cm afstand van elkaar waren gelegen. De
injecties h a d d e n plaats op 15 cm diepte. In d e rij is de afstand van de gaten gevarieerd van 30 tot 40 cm. Dit is gecombineerd met een verschillende wijze van
afdekking van de grond direct na de ontsmetting (3 dagen afgedekt met papier of
een waterzegel van 2.S 1per m-). Overeenkomstige proeven zijn op verschillende
plaatsen in de practijk genomen. Deze hadden ten doel om de werking van chloorpicrine in verschillende grondsoorten vast te stellen.
Slechts in enkele gevallen werd een gunstig resultaat verkregen. In andere
gevallen was er geen effect of zelfs een nadelig effect. Dit laatste wijst op een
onvoldoend nauwkeurig uitgevoerde behandeling. De locale ontsmetting van
komkommerrijen blijkt zeer riskant te zijn. Bij het losvorken van de grond ter
verkrijging van een snelle ontwijking van de chloorpicrinedampen wordt heel
gemakkelijk wel en niet ontsmette grond door elkaar gewerkt. Wanneer aldus
een hernieuwde infectie optreedt, dan verwekt deze in de pas ontsmette grond
steeds een extra zware beschadiging. In het algemeen gaven de kortste afstand
tussen de injectiegaten en de afdekking met papier nog de beste resultaten.
Er is daarom laat in het seizoen nog een proef genomen met kortere afstanden
tussen de gaten. Er trad hierbij echter onvoldoende Fusariumaantasting op. Toch
werd hieruit de indruk verkregen, dat men de gaten het beste in 3 overlangse
rijen op onderlinge afstand van 20 cm kan aanbrengen.
Het stomen van komkommerrijen is sterk toegenomen; in verschillende plaatsen
is het gestoomde areaal in 1948 zelfs verdubbeld. Terwijl de gemiddelde komkommeropbrengst ongeveer 20 stuks per raam bedroeg (kromme vruchten inbegrepen),
varieerde de opbrengst op de bedrijven waar gestoomd is tussen 24 en 38 stuks per
raam.
Verder.zijn er enkele proeven genomen met op de Ficifolia-onderstam geënte
planten per 10 ramen). Bij de nauwste plantafstand was de oogst het vroegst. Na
12 Juli w e r d echter de grootste opbrengst verkregen bij de wijdste plantafstand,
zodat hierbij uiteindelijk nog iets meer is geoogst. Een voordeel van de wijde
plantafstand was de betere sortering.
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Tenslotte is de normale aanleg van de rijen met twee veuren broeimest van
elk 60 cm breedte per dubbele bak vergeleken met het aanbrengen van één veur
broeimest van 75 cm breedte onder de schroot. Bij één veur was de oogst iets
later en de sortering iets minder. De totale opbrengst was echter in beide gevallen
gelijk.
Enting van meloenen op diverse onderstammen.
Omdat meloenen niet voldoende vergroeien met de F. onderstam is getracht
een onderstam te vinden, welke voor de meloenen wel bruikbaar is.
Een groot aantal onderstammen is geprobeerd. Weldra bleek dat de vergroeiing veel minder gemakkelijk plaats vond dan bij komkommers op F. onderstam.
Ook de omstandigheden waaronder geënt is waren niet gunstig. Er zijn dan ook
nog geen positieve resultaten bereikt.
«
c. Bacterie-voetrot bij andijvie.
Hoewel deze ziekte, waarbij het inwendige gedeelte van de hoofdwortel een
donkere kleur aanneemt en de plant verwelkt, ook in andere jaren geen zeldzaamheid was, waren er in de herist van 1948 buitengewoon veel klachten over genoemde kwaal.
Door een natte grond wordt de ziekte bevorderd en gaat de verspreiding er
van sneller. Op een te droge grond lijden de aangetaste planten eerder aan watergebrek, waardoor de ziekte zich eerder openbaart. Is de kwaal er eenmaal dan
kan men dikwijls met gieten de planten nog iets langer in leven houden.' Men
zorge er echter voor dat de grond niet te nat wordt.
Het is mogelijk dat na grondontsmetting met D.D., dat zo'n specifieke werking
tegen het knolaaltje bezit, deze bacterie meer op d e voorgrond treedt.
d. Loodglans bij perzik en pruim.
De proefnemingen ter bestrijding van de loodglansziekte in samenwerking met
Dr. Grosjean w e r d e n voortgezet. De in 1947 met superol behandelde bomen gaven
in 1948 wel enige verbetering te zien. Een algehele genezing werd echter niet
verkregen, evenmin als met het extract van d e balsem-populier. Er zijn daarom in
1948 enkele bomen behandeld met aanzienlijk grotere hoeveelheden „superol".
Vooral bij het opzuigen van extract van de balsempopulier w e r d veel last ondervonden van verstopping, waardoor niet voldoende vloeistof kon worden opgenomen.
Er zullen daarom dit jaar proeven worden genomen- met de toediening van
superol in tabletvorm in boorgaten.
S. Aaltjesziekten.
a. Besmettingsduur van de grond.
Er is een proef genomen om na te gaan hoe lang een grond besmettingsgevaar
oplevert nadat de cysten, welke slechts een korte levensduur hebben, zijn verdwenen. Na 6 maanden was dit niet meer het geval. De gebruikte grond was echter
zeer droog. Het is dan ook niet uitgesloten dan onder andere omstandigheden de
grond nog langere tijd besmettingsgevaar blijft opleveren.
P. ENTOMOLOGISCH ONDERZOEK.
1. Vangbakwaarnemingen.
Met behulp van vangbakwaarnemingen werd het begin van de voorjaars- en
zomervlucht van de koolvlieg en de peenvlieg vastgesteld. Deze waarnemingen
geschiedden uitsluitend in Naaldwijk.
2. De Pruimebladgalmug. (Dasyneura tortrix).
In het voorjaar is in de buurt van Berkel een nieuw schadelijk insect bij
glaspruimen waargenomen. Dr. S. Leefmans was zo goed ons mede te delen dat
men hier te doen heeft met de pruimebladgalmug (Dasyneura tortrix). De beschadiging is waargenomen bij Golden Japan, June Blood, Ontario en Burbank zowel
in stook- als in koude warenhuizen.
De kopjes van de scheuten groeien door de beschadiging niet normaal uit. Men
vindt de meeste maden in het buitenste, nog langs de hoofdnerf toegevouwen
blaadjes. De maden kunnen deze blaadjes zodanig aantasten, dat kleinere of grotere
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bladgedeelten bruin verkleuren en afsterven. De afgestorven bladgedeelten worden, bij het doorgroeien van de blaadjes, afgestoten. Wanneer de aantasting
kevig is, worden alle jonge blaadjes in een kopje bruin en sterven af. Het groeipunt is dus verloren gegaan. Als dit meermalen achtereen gebeurt, krijgt men bij
jonge bomen, inplaats van een goede gesteltak, bossig vertakte massa's. Ook ontstaan typische scheutverdikkingen. De groei van de bomen wordt dus sterk
belemmerd.
Dr. S. Leefmans deelde het volgende over de levenswijze van het insect mede:
„Het galmugwijfje legt eieren in de bladknoppen; de maden die eruit komen
(wit van kleur, ± IMJ mm lang) leven in de topscheutjes. Tegen de tijd dat ze gaan
verpoppen, begeven ze zich naar de grond, waar de verpopping plaats heeft. Na
enige tijd komen de jrolwassen galinuggen uit de grond te voorschijn. Van 't voorjaar tot 't najaar kan men onder glas minstens 5 generaties verwachten".
Vooralsnog lijkt de onderstaande bestrijding het beste:
1. Kort voor het verschijnen van de eerste muggen dient men een D.D.T. of
HCH houdend preparaat door de grond te mengen. Maximale hoeveelheid 1/4
kg per 14 m2.
2. Wanneer de eerste muggen te voorschijn komen de grond én de bomen
met D.D.T. stuiven, (niet tijdens de bloei in verband met de bijen). Er worden waarnemingen over het te voorschijn komen van de muggen verricht.
3. Na de bloei D.D.T. stuiven. De bestuivingen dienen regelmatig herhaald
te worden. Men stuift dan steeds de bomen en de grond. De bestuivingen kunnen
geregeld worden in verband met de muggenvlucht.
3. Biologische bestrijding van de witte vlieg.
Dit jaar gelukte het weer de parasitaire sluipwesp van de witte vlieg (Encarsia
formosa) in een van de proefkasjes over te houden. Op verzoek van enige bloemisten werd hen materiaal geleverd, waarna zij gunstige resultaten verkregen.
4. Thrips in druiven.
Het onderzoek betreffende de overwintering van dit insect werd opnieuw ter
hand genomen. Er werd hiertoe contact opgenomen met een Instelling waar de
bodem fauna onderzocht wordt n.1. het Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur. I.T.B.O.N. Daar dit onderzoek pas sedert kort weer begonnen
is kunnen hierover nog geen resultaten gemeld worden.
5. Thrips in gladiolen. (Taeniothrips gladioli).
In 's-Gravenzande kwamen zeer veel gevallen van thrips aantasting voor.
Cmdat er daar aanvankelijk geen installatie aanwezig was voor het toepassen van
naphtaline behandeling, werden er op de Proeftuin enige proeven met Parathion
als bestrijdingsmiddel genomen. (Zie onder Q 4e).
6. De Perzikscheutboorder. (Anarsia lineatella).
Bij perziken (en kaspruimen) in de buurt van Naaldwijk en 's-Gravenzande is
in het afgelopen jaar een nieuwe kwaal opgetreden. In het voorjaar direct bij het
uitlopen van de bomen vraten kleine bruine rupsjes het merg uit de jonge
scheutjes. Het gevolg was dat vele scheutjes slap gingen hangen en tenslotte
afstierven.
Aangezien het insect ons niet bekend was, werd het naar de Plantenziektekundige Dienst te Wageningen opgezonden. We vernamen spoedig dat we hier te
a o e n hadden met de perzikscheutboorder. Dit is een zeer schadelijk insect. Rupsjes
van de tweede of een latere generatie tasten n.1.ook perzikvruchten aan, waardoor
de schade zeer groot kan worden, indien niet regelmatig bestreden wordt.
Men moet kort vóór de bloei spuiten met 0.1S % nicotine en (d.w.z. als men
rupsjes vindt) direct na de bloei opnieuw. Zo nodig herhaalt men de bespuitingen
daarna regelmatig met tussenruimten van ca. 6 dagen. Het resultaat was bij een
nauwkeurig uitgevoerde bestrijding in 1948 bevredigend.
Minstens 3 weken tussen de laatste bespuiting en de oogst te houden in verband met de giftigheid.
7. Sla aangetast door de wortelvlieg en Psila nigricornls.
Aan het einde van het jaar kwamen enige klachten binnen over sla, waarvan
de hoofdwortel werd aangetast door maden. In één geval hadden we te doen met
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maden van de wortelvlieg (Psila rosae), in 2 andere gevallen met Psila nigricornis,
(Zie Mededeling No. 8 van de Proeftuin), die er nauw aan verwant is en ook
chrysanthen kan aantasten. Daar de maden zich vroeg in 1949 verpopten was de
schade bij koude sla betrekkelijk gering, aangezien de inboeters niet meer werden
aangetast. Bij warme sla was de schade veel groter, doordat het te laat was om in
te boeten. Directe bestrijding is zeer moeilijk.
8. De Prunusboorder.
In het vorige jaarverslag is melding gemaakt van het voorkomen van de
Prunusboorder op oude perziken op één bedrijf. Dit jaar is er weer één bedrijf
bijgekomen; nu betrof het pruimen en perziken. Door de onderzoekingen van Ir.
G. S. van Marie,is de bestrijding van dit zeer schadelijke insect bekend. Wanneer
de motjes te voorschijn komen (onder glas ongeveer begin April) spuit men de
stammen en takken met een 2\'s rf<- oplossing van een 10 % DDT spuitpoeder. Na
enige weken wordt de bespuiting herhaald en zo nodig nog eens.
9. Tomatenm!neervliegje.
Op de Proeftuin en bij enkele kwekers werden tomatenbladeren in vrij ernstige
mate aangetast door maden van een mineervliegje. De larfjes maken al vretende
smalle slingerende gangen in de bladeren, de opperhuid aan de onder- en bovenzijde van de bladeren blijft gaaf. Deze aantasting was wel bekend, doch in zo'n
sterke mate is deze bij tomaten hier zelden waargenomen. Dr. S. Leefmans deelde
ons mede, dat het geen maden van de chrysanten vlieg betrof. Er is vooralsnog dus
geen aanleiding om te waarschuwen voor het planten van chrysanthen in tomatenkassen en omgekeerd. Over het gebruik van nieuwe middelen tegen dit insect is
ons weinig bekend. Spulten met nicotine, wanneer de larven in de bladeren zitten',
geeft goed resultaat.
10. Gele larven in uienbladeren.
In de omgeving van Maasland kwamen op verschillende uienvelden planten
voor, die aangetast waren door gele larven. De larven bevonden zich in de bladeren en vraten daar van het bladmoes; de opperhuid bleef gespaard. De schade
was vermoedelijk niet van een zodanige betekenis dat de opbrengst verminderd is.
Eén van de kwekers deelde echter mede een vorig jaar wel veel schade ondervonden te hebben. Er is getracht de larven op te kweken doch slechts 1 volwassen
exemplaar Is verkregen: dat bleek een snuitkevertje te zijn. Dr. H. C. Blote was zo
goed het te determineren. Het was Ceutorrhynchus suturalis.
Op het sterkst aangetaste perceel zal in 1949 worden nagegaan wanneer de
kévertjes te voorschijn komen.
Mogelijk geeft het stuiven met een HCH preparaat dan resultaat.
11. Bibionidae bij bloemkool en sla.
In December kwamen klachten binnen over het afvreten van bloemkool en sla
door larven van Bibionidae (een soort muggen). Deze larven zijn donker van kleur,
1 tot 2 cm lang en bezitten een duidelijke kop. Zij kunnen in grote getale optreden
en zijn geen onbekende hier, doch deze winter kwamen ze veel meer voor dan
anders. Waar het mogelijk was, zijn HCH houdende preperaten ter bestrijding
gebruikt; het resultaat was goed.
12. Phytomyza in kool.
Late kool in de „Kring" werd in het afgelopen najaar erger dan andere jaren
aangetast door de maden van een klein vliegje (Phytomyza). De maden vindt men
in de nerven van de bladeren, die dientengevolge verwelken.
O. PROEVEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN.
1. Onkruidbestrijding.
a. Peen. selderij en peterselie.
De proefnemingen, welke eind 1947 begonnen waren, zijn in 1948 met kracht
voortgezet. De gunstige resultaten hebben er toe geleid, dat reeds in Mei 1948 kon
worden overgegaan tot het in de handel brengen van het product, dat onder de
naam Shell W. reeds bekendheid verworven heeft om zijn uitstekende doding van
vele onkruiden.
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De in 1948 genomen proeven en de resultaten bij kwekers wijzen er echter op,
dat de werking niet onder alle omstandigheden even goed is. Verschillende factoren
kunnen invloed uitoefenen op het resultaat:
Ie. Temperatuur en luchtvochtigheid.
De beste bestrijding werd verkregen bij een betrekkelijk lage temperatuur en
een hoge relatieve luchtvochtigheid. Bespuitingen tijdens warm weer bij een
temperatuur van ± 24°C (= 75°F) en bij een lage relatieve luchtvochtigheid, geven
beslist minder resultaten. De onkruiden sterven dan minder af, terwijl de kans
bestaat, dat de jonge peenplantjes wat beschadigd worden.
Het bleek in 't geheel geen bezwaar te zijn, dat het gewas tijdens de bespuiting
door regen of dauw nat was. In sommige proeven w e r d e n juist de beste resultaten
verkregen bij bespuiting op een nat gewas, waarna onder een zwaar bewolkte
hemel het gewas langzaam opdroogde.
Tijdens warm weer gaf bespuiting in de namiddaguren betere resultaten dan
bespuiting in de morgenuren.
Bespuitingen onder platglas in de maand November hebben in verschillende
gevallen tot schade geleid, waar men kort vóór, of tijdens vorst gespoten had.
2e. Ontwikkelingsstadium.
De onkruiden worden het gemakkelijkst gedood als ze nog zeer jong zijn. Het
beste is te bespuiten als de peenplantjes 1 à 2 loofblaadjes (gekervelde blaadjes)
bezitten.
Bij volle grondspeen zal het aanbeveling verdienen te spuiten, zodra de
weersomstandigheden gunstig zijn, vanaf het moment dat het Ie loofblaadje zich
gevormd heeft. Vooral bij ongunstig weer hebben grotere onkruiden een grote
mate van weerstand. Ze kunnen dan wel een groeiremming ondervinden, doch
zullen na enige tijd weer doorgroeien.
Onder platglas werd waargenomen, dat bij een te late bespuiting de onkruiden
nog wel kunnen afsterven, doch dan aanleiding kunnen geven tot smeul.
3e. Hoeveelheid vloeistof.
Op de vollegrond bleek 10 liter vloeistof .per are voldoende te zijn ( = ± \V-i1
per rr 2 ).
Onder glas gaf reeds een hoeveelheid van 7 liter per are of + 1 liter op 10
ramen een goed resultaat. De onkruiden zijn onder glas veel zachter van samenstelling, reden waarom met minder vloeistof volstaan kan worden.
4e. Voorzorgsmaatregelen.
De vloeistof moet zo min mogelijk in aanraking komen met de huid.
Door lederen of synthetische rubberonderdelen in tank en sproeistok te gebruiken, voorkomt men verstopping, aangezien natuurrubber op de lange duur wordt
aangetast. Dus ook geen rubberlaarzen gebruiken.
De vloeistof mag niet met vuur in aanraking komen v a n w e g e brandgevaar.
b. Wallen van komkommerrijen, railpaden e.d.
Chloorhoudende middelen kunnen in de intensieve tuinbouw practisch niet
worden gebruikt, vanwege de grote kans op beschadiging van de gewassen.
D.N.C, houdende middelen komen eveneens minder in aanmerking v a n w e g e het
gevaar op beschadiging, terwijl grassen niet voldoende gedood worden.
Dit jaar zijn oriënterende proeven genomen met een oliepreparaat, dat gunstige
resultaten heeft gegeven. Het voordeel van dit middel is, dat er geen schadelijke
stoffen In de grond gebracht worden. Wegspoeling door regen brengt dus geen
gevaar voor de in de omgeving staande gewassen met zich mede.
Vooral de begroeiing op de wallen van komkommer- en meloenrijen kon met
dit middel uitstekend worden tegengegaan, zonder dat er ook maar enige schade
op de komkommers viel waar te nemen.
Door dit middel per seizoen 2 à 3 maal te gebruiken, kan waarschijnlijk het
onkruidprobleem op wallen, tussen railpaden en kassen gemakkelijk worden opgelost.
2. Fungiciden (schimmeldodende middelen),
a. Nieuwe zaadontsmettingsmiddelen.
De ontsmettingsproeven van tomatenzaad met arasan en spergon zijn voortgezet. Bovendien zijn nog enkele nieuwere kwikpreparaten getoetst.
In het algemeen kunnen deze middelen niet beschouwd worden als een verbetering t.o.v. het vroeger wel gebruikte Ceresan. Arasan oefent vooral in hogere
concentraties een ongunstige invloed uit op de kiemenergie (de kieming wordt
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dus wat vertraagd). Opkomstproeven gaven echter gunstiger resultaten. Indien
met Arasan ontsmet zaad gedurende een half jaar werd bewaard en vervolgens
uitgezaaid, dan liet de opkomst echter veel te wensen over.
b. Bestrijdingsmiddelen tegen Cladosporium fulvum (zgn. meeldauw) in tomaten.
Praktijkproeven. Dit jaar zijn drie proeven, resp. te Monster, Schipluiden en Den
Hoorn genomen. Bij alle drie de proeven is 5 x gespoten of gestoven met tussenruimten van een week. De mate van aantasting is bepaald door het wekelijks
tellen van de aantallen ,,meeldauw"vlekjes op 50 blaadjes per object.
Te Monster (ras Dominant) zijn Shirlan-spuit, Cladox en Anti-meeldauw met
elkander en met onbehandeld vergeleken. Het bleek, dat de middelen onderling
in werking niet noemenswaard verschilden. Het verschil tussen behandeld en
onbehandeld was echter zeer belangrijk.
Te Schipluiden (ras Tuckqueen) is een proef genomen met de middelen
Shirlan-spuit, Shirlan-stuif, Shirlan 50 r/r spuitpoeder, Cladox en Anti-meeldauw.
Het Shirlan-stuif en het -spuitpoeder zijn nieuw in de handel gebrachte middelen.
De betrekkelijk geringe aantasting van het gewas gaf weinig verschil te zien
tussen de middelen onderling. Er was wederom een duidelijk verschil tussen
behandeld en onbehandeld.
Te Den Hoorn is in een warenhuis een proef genomen met 2 rassen n.1. met
Tuckqueen en Princess Mary., Dezelfde middelen als te Schipluiden zijn genomen.
Ook hier was een duidelijk gunstige werking van de middelen te bemerken, vergeleken met onbehandeld.
Bij het ras Tuckqueen, dat maar zeer matig was aangetast, w e r d geen noemenswaardig verschil tussen de middelen geconstateerd. Bij het ras Princess Mary, dat
veel sterker door „meeldauw" was aangetast, sloegen de spuitmiddelen (vooral het
Shirlanspuit) een iets beter figuur dan de stuifmiddelen.
Resumerend kunnen we alleen positief beweren, dat alle behandelde veldjes
betrouwbaar minder door „meeldauw" waren aangetast dan de onbehandelde.
Alleen te Den Hoorn, bij het ras Princess Mary, w e r d een klein verschil in werking
tussen de middelen onderling aangetoond (spuitmiddelen beter dan stuifmiddelen).
Een oriënterend proefje met zerlate ter bestrijding van zgn. meeldauw in
tomaten.
In een afdeling van de proefkas is een oriënterend proefje met zerlate ter
bestrijding van „meeldauw" in tomaten genomen. Er zijn 6 Juli 24 planten gepoot.
Twaalf planten zijn 5 maal met tussenpozen van 1 week met zerlate gestoven. (1
gram per plant per keer). De 12 andere planten zijn, ter vergelijking, 5 maal (op
dezelfde data) met Cladox (eveneens 1 gram per plant per keer) gestoven. Zerlate
veroorzaakte bij dit proefje in het najaar geen beschadiging. Steeds waren er op
de met Zerlate bestoven planten wat meer „meeldauw" vlekken, doch daar dit middel in Amerika zeer goed voldoet, is o.i. v e r d e r e beproeving wenselijk.
c. Bestrijdingsmiddelen tegen het „wit" in sla.
Deze proef is door het onvoldoend optreden van „wit" opnieuw mislukt en zal
nu in 't voorjaar 1949 plaats hebben.
3. Nematociden (Aaltjesdodende middelen),
a. DD.
Zoals verleden jaar vermeld werd, zijn er 10 objecten door het gehele ambtsgebied verspreid, behandeld met D.D. (6,5 1p. are). Hieronder vindt U d e re«ultaten:
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De ontsmetting van deze 10 objecten was op alle grondsoorten een groot
succes, wat betreft de doding van het wortelaaltje, hoewel er bij het uitwerken
van de gegevens nog enige punten naar voren kwamen, die nader onderzoek
behoeven.
We zien bij 3 gevallen nogal veel slaapziek (Verticillium) optreden. Bij een
slechte stand van een tomatengewas zal men dus eerst terdege dienen vast te
.stellen of dit werkelijk door een zgn. ,.knol"aantasting veroorzaakt wordt, voordat
men tot een ontsmetting met D.D. overgaat. Wordt de slechte stand door slaapziekte
of kurkwortel veroorzaakt, dan zal men tot een andere ontsmetting zijn toevlucht
moeten nemen, waarbij stomen het meest effectief is.
De kwestie van het bacterie voetrot bij andijvie ligt waarschijnlijk iets anders.
Deze ziekte trad op het ontsmette gedeelte ernstiger op, zodat men geneigd is
te veronderstellen, dat behalve de aaltjes er nog andere kleine organismen gedood
werden, die in zekere zin de bacterie in b e d w a n g hielden.
Hier volgen nog enige punten, die dit jaar naar voren kwamen bij het controleren van toepassingen in de praktijk.
ie. Draag er in het warme seizoen, of bij v e r w a r m d e complexen, zorg voor,
dat het ontsmettingsmiddel minstens een week in de grond blijft. (Waterzegel aanbrengen, luchtramen gesloten houden, geen grondbewerking toepassen). Men
heeft anders kans op onvoldoende ontsmetting.
2e. Minstens 3 weken (in het koude seizoen wel 4 tot 5 weken) voor het
beginnen van een teelt, dient men de grond te gaan b e w e r k e n om de DD er uit
te krijgen, daar men anders bij het planten kans op beschadiging heeft.
3e. De beste toepassingsmethode lijkt ons momenteel:
Grondtemperatuur ± 20"C. Toestand van de grond: goed los, b.v. gefreesd.
Na toepassing de grond aanrollen en een waterzegel aanbrengen, luchtramen
gesloten houden.
Na een week doorvorken, met luchtramen open, dit enige keren herhalen,
totdat de lucht van de DD sterk verminderd is.
b. Andere middelen.
1. Kamfix.
Hiermee werd een potproef genomen. Van enige werking — zelfs in een dosis,
overeenkomende met ± 60 kg per are (= 8 kg per rr-), dus 4 maal de hoeveelheid,
die door de handel werd aanbevolen — kon echter niets bespeurd worden.
2. Dowfume G en Dowfume W 40.
Dit zijn 2 nieuwe middelen, die evenals DD in de grond geïnjecteerd moeten
worden. Dowfume G bevat, evenals het in het vorig jaarverslag genoemde Iscobrome, methylbromide als werkzaam bestanddeel en wordt speciaal aanbevolen
voor het gebruik onder glas, omdat het ook in de niet verteerde wortels zijn
werking uitoefent en betrekkelijk snel weer uit de grond verdwenen is. Bij een
proef, waarbij behalve de aanbevolen dosis van 96 cc per m 2 tevens een dubbele
dosis gebruikt is, bleek de werking echter totaal onvoldoende te zijn.
Dowfume W 40 bevat aethyleendibromide en wordt in Amerika gebruikt voor
buitencultures in verband met de langere tijd, die nodig is voor het weer verdwijnen
uit de grond. Beproefd zijn hier de gebruikelijke dosis van 16 cc per m a , en de
dubbele dosis. Ook de dubbele dosis gaf echter nog een minder goed resultaat dan
het ter vergelijking gebruikte DD.
4. Insecticiden (insectendodende middelen).
a. D.D.T. houdende middelen.
Bij gebruik van D.D.T. in de vorm van een rookpoeder tegen thrips bleek met
deze eenvoudige, handige methode het overgrote deel der thrips gemakkelijk te
w o r d e n vernietigd. Algehele doding werd niet verkregen, ook niet door verhoging
der dosis. Ook in een enkele practijkproef bleek de werking niet geheel gelijk
te zijn aan nicotine. Dit zou er op kunnen wijzen, dat het D.D.T. rookpoeder minder
goed doordringt in de kop van de jonge scheuten, waarin de volwassen thrips
bij voorkeur zijn eieren afzet. Verder onderzoek is echter gewenst, omdat deze
methode zeker grote voordelen biedt boven het stuiven van D.D.T.
b. H.C.H, houdende middelen (gammexaan).
Deze middelen, die reeds met verschillende namen zijn aangeduid, zullen
voortaan als hierboven worden aangekondigd.

51

Er w e r d e n enige proefjes met H.C.H, als rookmiddel gedaan. Als proefdier
lungeerden diverse soorten bladluizen. De mogelijkheid, om m»t H.C.H, in d e t t
vorm onder glas bladluizen te bestrijden bleek aanwezig te zijn.
c. H.E.T.P. en T.E.P.P. houdende middelen.
Er werd dit jaar in de praktijk veel met bovengenoemde middelen gewerkt,
vooral in de sierteelt. Proeven werden door ons niet meer genomen, behalve als
vergelijkingsobject bij een proef ter bestrijding van appelbloedluis (zie Q. 4 e).
T.E.P.P. is een afkorting van tetra aethyl pyrofosfaat, welke stof tegenwoordig
wordt beschouwd als het sterkst werkzame bestanddeel van de middelen, die tot
nu toe aangeduid werden als H.E.T.P. preparaten.
d. Azobenzeenhoudende middelen.
Bij gebruik van azobenzeenrookpoeder in het vroege voorjaar trad hier en
daar beschadiging op. Bij onderzoek bleken hiervoor 2 oorzaken aan te wijzen en
wel:
Ie. Te grote dosis. In de nazomer en herfst van 1947 bleek de door ons aangegeven dosis van 1,6 kg rookpoeder per normale druivenkas van S00 m ::
( = 20 rr~) in verschillende gevallen (voornamelijk tengevolge van het niet voldoende lekdicht zijn der kassen) onvoldoende en werd daarom, zonder gevaar
voor verbranding, opgevoerd tot VA maal deze dosis. Hierdoor was men zo aan
deze vergrote dosis gewend, dat men in het voorjaar deze zelfde dosis ging
gebruiken, zonder er aan te denken, dat het jonge, tere gewas uiteraard veel
gevoeliger Is en deze vergrote dosis niet kan verdragen.
2e. Te grote vochtigheid. Deze oorzaak openbaarde zich in die druivenkassen,
waarin jonge tomatenplanten en dgl. in potten werden opgekweekt. De relatieve
luchtvochtigheid is tussen deze dicht op elkaar staande planten zeer hoog, tengevolge waarvan hier eerder verbranding optreedt dan in een ruimer gewas. Het
sterkst kwam deze invlo?d van de luchtvochtigheid tot uiting in de komkommerkassen. Naast de hierin heersende grote luchtvochtigheid is echter ook van belang, '
dat juist deze kassen zeer goed lekdicht zijn.
Het voorschrift voor een azobenzeenbehandeling in komkommerkassen moest
worden aangevuld met de volgende 3 punten:
1. De normale dosis is 3/4 kg rookpoeder of 2 rookkaarsen per normale komkommerkas van 300 m a .
2. Ter voorkoming van verbranding dient voor de behandeling de luchtvochtigheid door een paar uur luchten, te worden verlaagd.
3. Ter voorkoming van verbranding juist boven d e smeulplaatsen, dient men
hierover een omgekeerde veilingkist te plaatsen, waardoor een betere spreiding
van de rook verkregen wordt.
Een proef ter vergelijking van rookpoeder en rookkaarsen onder platglas is
gedeeltelijk mislukt door een te late inzet en zeer sterke aantasting door bladluis
en bladvuur. De opzet van de proef was het vergelijken van lirozeen rookpoeder
en twee merken kaarsen in verschillende doses.
Het rookpoeder gaf steeds een ernstiger verbranding van het gewas dan de
kaarsen en was, wat de werking op de spint betreft, niet beter, eerder minder. Men
kan dus het beste met rookkaarsen werken, maar dient toch ook hiermee bij een
jong gewas voorzichtig te zijn. Men zorge er voor, dat de planten liefst spintvrij
onder glas komen.
De aanbevolen hoeveelheid per 100 ramen is 2 kaarsen of 800 gram rookpoeder.
De kaarsen in tweeën verdelen en evenals het rookpoeder gelijkmatig onder de
nok verdelen. Het gewas dient droog te zijn en de luchtvochtigheid niet te hoog,
dus voor d e behandeling luchten. De temperatuur g e d u r e n d e 6 uur minstens 20"C,
snelle temperatuurdaling daarna dient vermeden te worden.
e. Parathion (E 605).
Dit jongste preparaat in de rij van insecticiden schijnt van zeer grote en
veelzijdige betekenis te zullen worden. Het werkzaam bestanddeel is paranitrophenyl-diaethyl thiophosphaat.
Enige eigenschappen van deze stof zijn:
1. Zowel in geconcentreerde als in v e r d u n d e vorm zéér giftig. Het is n.1.
in d e oorlog in Duitsland ontdekt in een rij te beproeven oorlogsgassen.
2. De stof behoudt langere tijd haar werking, daar ze niet gemakkelijk ontleedt. Het is dan ook niet veroorloofd later dan 1 maand voor de oogst eetbare
gewassen te behandelen.
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3. Volgens enige proeinemers werkt de stof door het blad heen, d.w.z. ze
wordt door het blad opgenomen en doodt dieren, die niet direct in contact gekomen
zijn met het middel, doordat ze vergiftigd sap naar binnen krijgen. Ook heeft de
damp, die afgegeven wordt, vooral in kassen,"waarschijnlijk nog een aanzienlijke
nawerking.
4. De stof kan niet gecombineerd met alcalisch reagerende bestrijdingsmiddelen, tezamen worden aangewend, daa rze dan ontleedt. Niet mengen met
Bordeauxse pap en Californische pap.
Men kan, indien de stof in contact met de huid gekomen is, deze met zeep
gemakkelijk verwijderen.
5. De stof is moeilijk oplosbaar in water. De verspuit- en verstuifbare preparaten worden dan ook óf met een vulstof en een suspensator, óf opgelost in een
organisch oplosmiddel in de handel gebracht.
6. Toepassing met behulp van het aërocide-systeem is eveneens mogelijk. Er
werden met het aërocide-systeem van de fa. Bakker diverse Parathionhoudende preparaten verneveld. Het resultaat met 2 vullingen van een 30 %-ige oplossing per kas
van S00 m:! was vrij gunstig, hoewel de verdeling door de kas niet helemaal gelijkmatig was. Meer dan 2 vullingen per kas achten wij voorlopig niet aanbevelenswaardig, in verband met de grote giftigheid van het middel. Het spreekt vanzelf,
dat bij deze manier van toepassen met een gasmasker gewerkt dient te worden.
Dieren waarmee proeven werden genomen.
Ie. Bladluis.
Er werd met een 0.5 %o oplossing van 25 '/f-ig verspuitbaar parathionpoeder,
algehele doding verkregen bij bladluis op bonen, komkommer en chrysant. Waarschijnijk kan men dus voor het bestrijden van deze parasiet een nog lagere concentratie gebruiken
2e. Spint.
Er werden ter bestrijding van spint 0.5-1 en 2 %o oplossingen van bovengenoemd poeder versproten. De resultaten waren bij 2 °/(>o het gunstigst, terwijl de
werking van 1 %« t.o.v. de levende dieren uitstekend was. Wel w e r d de indruk
verkregen, dat een optimale werking van het middel aan een zekere minimum
temperatuur gebonden is.
Ons advies is voorlopig bij jonge, tere gewassen spuiten met 1 %o, bij oudere
met 2 %>o. Het resultaat is dan gelijk aan dat van een goed uitgevoerde azobenzeenbehandeling. Gezien de belangrijke eidodende werking zal men dikwijls met
eén bespuiting kunnen volstaan.
3e. Aardbeimijt.
De aardbeimijt (Tarsonemus pallidus )bleek, bij bespuiting van ernstig aangetaste jonge planten, gevoelig voor dit middel. De werking door het weefsel heen
biedt hierbij grote voordelen, doordat het dier in de opgevouwen blaadjes practisch niet direct geraakt kan worden. Eén of tweemaal bespuiten van de jonge
plant, als ze enige weken onder glas staat, met een 2 %o oplossing van het onder
1 genoemde poeder, zal een zeer gunstig effect kunnen hebben. Dit doet echter •
niets af aan de wenselijkheid om jong plantmateriaal in de gaskist met methylbromide te ontsmetten.
4e. Thrips.
Proeven met gladiolen, sterk aangetast door thrips, wezen voorlopig uit, dat
reeds bij 5 minuten dompelen in een 1 %o oplossing heel goede resultaten verkregen kunnen worden. Voorlopig is deze methode o.i. alleen te adviseren bij
knollen, die onmiddellijk na de behandeling geplant kunnen worden.
Een proef met parathion als rookpoeder gaf uitstekende resultaten, zodat het
volgend jaar hiermee proeven in de practijk genomen kunnen worden.
Se. Bloedluis bij appel.
Ook in verband met deze parasiet blijkt parathion een uitkomst te zijn. Bij
laboratoriumproeven werd een zeer gunstige werking verkregen met 3 °/ou, iets
minder met 1u/oo. weer iets minder met 1ü/oo Lirohex (T.E.P.P.) en belangrijk minder
met nicotine 1%o + uitvloeier.
Het effect zal misschien in het voorjaar en de zomer enigszins van de temperatuur afhangen, doch wij voorspellen in de praktijk ook van 1u/oo parathion r e e d s
een zeer goed resultaat.
Algemene waarschuwing.
Daar de kwestie van de giftigheid van dit middel op de plant nog niet opgelost
is, dient men op eetbare gewassen zeker niet later dan een maand voor de oogst
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te spuiten, terwijl men bij het gebruik onder glas steeds een gasmasker moet
dragen. Na een behandeling handen en gezicht goed wassen mat water en zeep.
f. Winterbespuitingsmiddelen.
In de winter van 1947-1948 is een proef genomen om na te gaan of Veralin 3
(d.i. samengesteld uit VBC en DNC) bij druif, pruim en perzik een beschadigende
werking heeft. Op 3 verschillende tijdstippen is een bespuiting uitgevoerd, n.1. 24
Dec. bij ± 9"C; 19 Jan. bij ± 4"C; 29 Jan. bij plm. 9"C. Bi) de Ie bespuiting is VBC
(druif 7 %, pruim S %, perzik S '/>•), bij de laatste DNC 0.2 % als contrôle verspoten.
De aanbevolen spuitconcentratie voor Veralin 3 is 2'2 % (2% kg per 100 l water). Op elk tijdstip is gespoten met 2.2 '/<—2.7S </<—3.3 % Veralin 3.
Bi] de onderstaande bespuitingen verkeerden de knoppen in rust:
Druif 24 Dec, 19 en 29 Jan.; pruim 24 Dec.; Perzik 24 Dec. en 19 Jan.
Beschadiging trad bij de druiven niet op. Bij pruim en perzik moeten de knoppen in volkomen ruststand zijn, anders treedt er beschadiging op. Na de bespuiting
van 29 Jan. is er dus bij de perziken beschadiging opgetreden. De bespuiting van
19 Jan. heeft bij de pruimen een betrekkelijk geringe en die van 29 Jan. een heviger
beschadiging gegeven; zeer hevig was deze toen bij 3.3 % Veralin 3. VBC en DNC
gaven geen beschadiging bij druif en perzik. VBC gaf wel beschadiging bij pruim
(24 Dec). De beschadiging, die DNC (29 Jan.) bij pruim veroorzaakte, was veel
kleiner, dan die van de Veralin 3 bespuitingen op die datum.
Het was oorspronkelijk ook de bedoeling na te gaan of het aantal spuitdagen
vergroot kan worden door het gebruik van Veralin 3, doch dat is met een enkele
proef moeilijk te beoordelen, temeer daar er geen parasieten aanwezig waren om
na te gaan, hoe d e insectendodende werking na de bespuitingen bij de verschillende temperaturen was.
5. Bestrijdingsmidelen tegen andere schadelijke dieren.
a. Behandeling van radijszaad met Morkit.'
Gebleken was, dat bij menging van spinaziezaad met Morki', de mussen het
zaad niet meer oppikken en de kieming ongestoord kan plaats vinden.
Om deze reden werd, nadat gebleken was, dat de kiemkracht van het radijszaad door behandeling met Morkit niet benadeeld werd, ook bij de zaadteelt van
radijs nagegaan, of door drie maal het gewas met Morkit te bestuiven, vogelvraat
kan worden voorkomen. De bestuivingen hadden niet het gewenste resultaat. De
oorzaak hiervan is mogelijk, dat hetgeen de vogels oppikken (de zaden), juist niet
met morkit in aanraking komt. De vruchtjes worden wel stu* gepikt, doch niet.
geconsumeerd.
6. Samenstelling bestrijdingsmiddelen.
Aan verschillende tuinders werd advies verstrekt omtrent monsters bestrijdingsmiddelen. De bedoeling in deze is niet om een volledige analyse te geven
' van de samenstelling van het middel. We willen slechts de tuinders behulpzaam
zijn in die gevallen, dat men niet meer zeker weet, met welk middel men te doen
heeft, of het niet vervluchtigd is (b.v. nicotine-rookpoeder) en of het nog zonder
gevaar te gebruiken is (b.v. VBC).
Men kan zichzelf echter reeds veel narigheid besparen, door niets weg te
leggen zonder op een aangehechte label de naam en de datum vermeld te hebben.
En verder door vluchtige stoffen, zoals b.v. nicotine-rookpoeder, ook inderdaad in
goed afgesloten bussen te bewaren.
7. Apparatuur voor het toepassen van bestrijdingsmiddelen.
a. Verneveling door middel van het atomizer-systeem.
Met behulp van een motorcompressor zijn een paar proeven genomen ter
verstuiving van geconcentreerde bestrijdingsmiddelen. Dit geeft een aanmerkelijke
tijdsbesparing, zodat men op deze manier een normale kas kan behandelen in S à
' 10 minuten. De aanschaffingsprijs van een dergelijke motor is echter zodanig, dat
dit alleen bij veelvuldig gebruik, (b.v. door loonsproeiers) economisch verantw o o r d is.
b. Verneveling door middel van het aërosol-systeem.
Ook dit systeem is in ons land in het afgelopen jaar in de practijk nog niet tot
toepassing kunnen komen. De oorzaak hiervan is aan de éne kant deviezenschaar-
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ste, terwijl aan de andere kant de fabrikanten huiverig zijn om in verband met het
geringe afzetgebied de fabricage van deze bommen hier te land ter hand te nemen.
Wij zullen er echter toch nog naar moeten blijven streven om het stuiven en
spuiten onder glas zoveel mogelijk te vervangen door roken of vernevelen, o.a.
vanwege de hierdoor te verkrijgen arbeidsbesparing.
c. Injector voor grondontsmetting.
Zoals onder O. 3a is gememoreerd, hebben de 10 praktijkproeven met DD alle
een volledig succes gegeven. Het was dan ook niet te verwonderen, dat er voor
dit middel een grote belangstelling bestond. Dank zij het gebruik van een motorinjector kon het ook vlug en gemakkelijk in de grond gebracht worden, zodat
het voor vele tuinders tevens een goedkoop middel werd. Afgewacht dient echter
nog te worden, of de resultaten bij het gebruik van een motorinjector even goed
zullen zijn als zij dit bij gebruik van de handinjector waren, of dat er bij deze
toepassingsmethode nog iets aan de dosis of behandeling gewijzigd moet worden.
Indien er meer handinjectoren beschikbaar zouden komen, zou de tuinder de
ontsmettina ook zelf kunnen uitvoeren. De giftigheid van het middel behoeft hiervoor geen bezwaar te zijn en de hogere kosten zullen evenmin een bezwaar vormen, indien daar een betere werking tegenover staat (1 man doet per uur gemakkelijk 50 m 2 ).
d. Het verroken van bestrijdingsmiddelen.
De voordelen aan het gebruik van rookDoeders verbonden, doen de vraag
opkomen, waarom men niet veel meer bestriidincjsmiddelen in deze vorm toepast.
Het aebruik wordt echter beperkt door de volqende eisen, die in verband hiermee
aan het bestrijdingsmiddel gesteld moeten worden:
1. De stof moet bij de optredende temperatuur vluchtig zijn.
5. De stof mag bij deze temperatuur niet ontleden.
3. De stof mag niet te b r a n d b a a r zijn.
Hoewel verondersteld werd, dat het om deze redenen waarschijnlijk niet zou
gelukken om parathion in rookpoeder te verwerken, Is dit toch beproefd. Het
resultaat was tot nu toe echter niet bevredigend. Alleen tegen de bladluis, die
zoals bekend zéér gevoelig is voor parathion, werd een goed resultaat bereikt.
R. STOMEN VAN DE GROND.
1. Bacterieleven In ontsmette grond.
Op een bedrijf in de omgeving van Delft waren een aantal komkommerrijen
op 7 verschillende wijzen behandeld. Hiervan zijn 3 rijen gestoomd. Eén dezer rijen
is voor het stomen bemest met compost, een andere rij na het stomen. Verder zijn
2 rijen ontsmet met chloorpicrlne, waarvan 1 rij tevoren bemest was met compoM.
Bovendien waren er nog 2 niet ontsmette rijen, waarvan er eveneens 1 bemest Is
met compost.
Het verloop van het bacterieleven is in al deze gevallen onderzocht. Hierbij
bleek, dat onmiddellijk na het stomen een verhoogde bacterle-activlteit optrad,
terwijl bij ontsmetting met chloorpicrlne een dergelijke toename van het aantal
bacteriën pas enkele weken later optrad en bij het gebruik van compost nog wat
later.
Een combinatie van compost-bemesting en grondontsmetting leidde op deze
humusrijke grond niet tot een extra verhoogde bacterie-activiteit. Compostbemesting op te voren gestoomde grond had zelfs een enigszins nadelig effect.
2. Afdekking van de grond na het stomen.
Door verschillende omstandigheden kon het onderzoek naar de beste wijze
van afdekking van de grond na het stomen dit jaar niet worden voortgezet.
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