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„ZUID-HOLLANDSCH GLASDISTRICT"
te Naaldwijk
Directeur: Ir. J. M. RIEMENS

TELEFOON 4 5 4 5
4546

loaw&cdafy 194-6
DeTuin isalléén Donderdags
en Zaterdags te bezichtigen

tro'V

de- JliflcsltiUttouwc&isuUftt
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.
Gewenscht is'zooveel 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 cultures in het bijzonder).
d. Gietwateronderzoek, chloorgehalte.
e. Onderzoek van tomaten. Zaadplanten op mozaiek.
f. Onderzoek van grond op knol-aaltjes.
g. Stook- en Verwarmingstechniek.
Spreekuur over oorlogsschade-regelingen
op de Proeftuin: Dinsdag 9-12 uur

III
Voor onderzoek van Meststoffen richte
men zich tot het
RIJKSLANDBOUWPROEFSTATIÖN
te Maastricht
Al het bovengenoemde
geldt uitsluitend
voor leden
van de Proeftuin

voor
samenstelling van Bestrijdingsmiddelen
tot de
PLANTENZIEKTENKUNDIGE
te Wageningen

DIENST

Tuinders, bezorgt den Consulent niet onnoodig 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
=
inaaui

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER
OVER HET JAAR 1946.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
W.Verheul,Wassenaar, Ere-Voorzitter. N. J. Havenaar, Berkel.
J. Middelburg, Naaldwijk, Voorzitter. A. J. Hendriks, Leidsendam.
M. Prins Jr., Honselersdijk, Secretaris. P. de Jong, 'sGravenzande. .
v. Dijk, Loosduinen, lid D.B.
H. Rernme, Delft.
J. Barendse, Poeldijk.
Ph. N. v. Ruyven, Rijswijk.
N. P. v. d. Berg, Rotterdam.
J. v. Stekelenburg, Kwintsheul.
P. Bregman, Prjnacker.
N. v. Velden, Maasdijk.
W. v. Geest Lz., 'sGravenzande.
C. v. Vliet, Leiden.
Algemeen, overzicht.
In de Algemene Vergadering van Donderdag 4 Juli 1946 werden als Bestuursleden gekozen, in de vacature van wijlen de heer F. de Smit — de heer P. de Jong;
van de heer A. 't Hart — de heer N. P. v. d. Berg; van de heer M. Steenks —
de heer J. v. Stekelenburg.
Bij acclamaties werden herbenoemd de periodiek aftredende bestuursleden:
de heren A. J. Hendriks, Ph. N. v. Ruyven en N.J. v. Velden.
In bovengenoemde Algemene Vergadering werd overeenkomstig het bestuursvoorstel besloten de contributie voor 1946 te bepalen op f 10,— per lid of voor
veilingen, die collectief lid zijn 1/10 % van de omzet.
Het ledental laat het volgende beeld zien:
1943
1944
1945
1946
1947
Bondsveilingen
2848
2992
3169
3267
3349
Kringveilingen
2104
2142
2291
2326
2375
Buiten ambtsgebied
569
412
448
454
344
5521
5546
5908
6047
6068
Afdeling onderzoek.
Het jaar 1946 is voor de afdeling wederom een goed jaar geweest. Alle
diensten hebben op volle capaciteit kunnen draaien, en van alle afdelingen werd
veel gebruik gemaakt door de leden.
Voor de financiële resultaten moge kortheidshalve verwezen worden naar
de exploitatie rekening en balans. Voor de ondervonden financiële steun van
het Rijk, de Provincie, Centraal Bureau van Veilingen en A.S.F. zij vanaf deze
plaats een woord van welgemeende dank uitgebracht.
Als assistenten van de Voorlichtingsdienst zijn thans werkzaam:
Hoofdassistenten:
D. Barendregt, Verspijcklaan 25, Naaldwijk.
H. N. J. Debets, Choorstraat 67, Monster.
Sj. Vriend, Van Bossestraat 37, Delft.
Assistenten:
Rayon:
G. H. M. Bless. Kanaalweg 7, Naaldwijk.
Westerlee.
P. van Daalen, Dorpsstraat 28, Bergsenhoek.
Berkel.
J. v. d. Does, Schieweg 37, Delft.
Delft.
H. Flinterman, Okkernootstraat 193, Loosduinen.
Loosduinen.
J. Groenewegen, Rodenrijseweg 215, Berkel.
Rotterdam.
P. Kruyk, Sutoriusstraat 11, Poeldijk.
Honselersdijk.
D. de Mos, Druivenstraat 31,Naaldwijk.
Naaldwijk.
M. Q. v. d. Meys, Zuidbuurt B79a, Maasland.
Maasland.
L. G. Nederpel, Vreeswijkstraat 821,Den Haag.
Leiden.
J. C. Nederpelt, Sutoriusstraat 59, Poeldijk.
Poeldijk.
C. Noordanus, Voorweg 91, Zoetermeer.
Prjnacker.
H. J. Persoon, Westerstraat 24, Loosduinen.
Woutersweg.
D. Rodenburg, Polderweg 12,Prjnacker.
Veur
D. de Ruyter, 'sGravenweg 696, Rotterdam.
Rotterdam.
W. Stokdijk, Julianastraat 55, Wateringen.
Kwintsheul.
P. Vermaat, Dr. v. d. Brinkstraat 24, Monster.
Zwartendijk
L. v. d. Wijden, Naaldwijkseweg 196, 'sGravenzande.
's Gravenzande
R. v. d. Zande, Pr. Hendrikstraat 38, Wateringen.
Wateringen
E. v. Zanten, Sand-Ambachtstraat 64, 'sGravenzande.
Monster.
3

Hoofdassistenten voor de Bodemkartering:
R. M. Eising, Prjnacker Hordijklaan 15, Honselersdijk.
J. C. v. Leeuwen, Zuidbuurt B72, Maasland.
Assistenten voor de Bodemkartering:
C. Houweling, B.R. Rottekade 161,Rotterdam.
W. Struyck, Pz. Smitshoek 4, Bergsenhoek.
W.P. v. Winden, Zuidweg 38, Naaldwijk.
Per 1Februari 1946 werd aangesteld als Tuinbouwleraar in algemene dienst,
de heer K. Kievit.
De heren Drs. L.E. v. 't Sant en G. Wiertz, welke als Entomologen vanwege
de Tuinbouwvoorlichtingsdienst te Naaldwijk waren tewerkgesteld, werden per
1 Januari 1947overgeplaatst naar elders.
In de serie „Publicaties van de Proeftuin Z.-H. Glasdistrict 7" verscheen:
No. 9. Ir. IJ. v. Koot. De Fususariumziekte van komkommer en meloen.
No. 11. Mej. W. M. Th. J. de Brouwer. Een aantasting door een mijt, vermoedelijk Phyllocoptes Fockeui Nal.,bij perziken en pruimen onder glas.
Met publicaties in de vakbladen^ speciaal „Groenten en Fruit", werd doorgegaan.
Per 1October 1946 werd een nieuwe cursus geopend van de Tuinbouwvakschool voor de Westlandse Teelten, zodat thans 2 cursussen lopende zijn.
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BALANS PER 31 DEC. 1946. AFDEELING ONDERZOEK.
Bezit:
Rijkssubsidie nog te ontCrediteuren
f
vangen
f 10.000,—
Hypotheek o.g
Subsidie A.S.P. nog te
Vaksch.v.d.Westl.Teelt,
ontvangen
, 1.000,—
(gelden in beheer) .. „
Subsidie Fusarium Rijk
Electriciteit, nog te be+ Centr. Bur. v. Veltalen
„
lingen, nog te ontvanWaterleiding (nog te begen
, 3.000,—
talen)
Subsidie Provincie, nog
Gas (nog te betalen) .. „
te ontvangen
3.000,—
Loonbel. (nog te betaContributie
„ 16.652,07
len)
Kas
„
230,03
Personeel (nog te betaGiro
„
968,63
len)
,
Bank
„ 8.475,85
Soc. lasten (nog te betaZaden en Broed
237,50
len)
Fotoartikelen
,
1,—
Belastingen
„
Tuingrond
„ 11.000,—
Telefoon
„
Warenhuizen
,
4,—
Reserve
„
Gebouwen
„ 60.115,60
Kapitaal
Kassen
10,—
Voorgeschr. reserve, afVerw.installatie
1—
schrrjv. laboratorium
Waterleiding
,
1,—
Laschcursus (gelden in
Glas en lijsten
„
1,—
beheer)
„
Matten
„
1,—
Bestuursonk
„
Tuinspoor
„
1,—
Verzekeringen
„
Debiteuren
„ 6.242,64
Chemicaliën
1,—
Meststoffen
1,—
Bouwgrond
„ 14.951,—
Brandstoffen (voorraad) „ 1.500,—
Inv. Lab
„
387,73
f 137.783,05

Schuld:
4.582,57
11.600,—
198,28
200,—
150,—
75,—
1.776,83
150,—
1.640,19
1,237,63
100,—
10.472,64
82.211,39
19.600,—
607,90
1.007,50
2.173,14

f 137.783,05

Verkoopafdeeling.
Deze afdeling van de Proeftuin mocht zich gedurende 1946 in een ongekende
bloei verheugen. De(< Verkoopafdeling heeft er werkelijk het hare toe bijgedragen de tuinbouw die middelen te verschaffen welke zij dringend nodig heeft
voor het welslagen der cultures. Dat dit niet zonder moeite bereikt kon worden
behoeft geen betoog. Wij mochten dan ook het genoegen smaken aan practisch
alle verlangens van onze leden tegemoet te kunnen komen. De meeste soorten
bestrijdingsmiddelen konden wij vlot en in voldoende mate leveren. Slechts het
middel Nicotine en het daaruit bereide middel Nicotinerookpoeder was nog aan
distributiebepalingen gebonden. Over de aanvoer van Zwavelkoolstof hadden wij
ook niet te klagen, waardoor wij vele H.A. kostbare kasgrond hebben kunnen
desinfecteren. Jammer dat de vroeg invallende vorst ons werk wat vroeg heeft
stil gelegd.
Ook op het gebied van tuinbouwgereedschappen en sproeimateriaal hebben
wij menigmaal de heersende nood kunnen lenigen. Wij denken in dit verband
aan de duizende meters tuinslang in diverse maten welke wij ten behoeve van
de tuinbouw konden importeren, evenals %" Sproeislang, Krijtspuiten, Vatspuiten, Kruiwagenspuiten, Rugsproeiers en Emmerspuiten. Wij voorzagen menig
bedrijf reeds van een snoeischaar „Baco" model en hopen tijdig in 1947 met een
goede druivenschaar te komen.
Een groot succes oogstten wij tenslotte nog omstreeks de jaarwisseling met
de import van een aantal „Colwood"-Motorschoffelmachines. Een zeer goed
bruikbaar apparaat voor de tuinbouw, waarmede men in Engeland, bij de
Nederlandse kwekers die daar gevestigd zijn, zeer ingenomen was. Wij leverden in 1946 eveneens tal van handschoffelmachines en handzaaimachines welke
over 't algemeen zeer goed bleken te voldoen.
Bij een terugblik op het afgesloten jaar kunnen wij niet anders dan tevreden
zijn al zijn wrj natuurlijk in 't geheel nog niet voldaan. Wij hopen het ideaal,

dat wij ons gesteld hebben, in 1947 nog aanzienlijk beter te zullen kunnen verwezenlijken dan dit in 1946 het geval was. Wij zullen in het voorjaar van 1947
na onderbreking van enkele jaren, weer onze prijslijst met gebruiksaanwijzingen
en afbeeldingen uitgeven en adviseren U dit handig boekje te bewaren. Het
zal U menigmaal goede diensten kunnen bewijzen.
VERKOOPAFDEELING VAN PROEFTUIN ZUIDHOLLANDSCII
GLASDISTRICT — NAALDWIJK.
Exploitatie-rekening 1946.
Verlies:
Assurantie en BelastinExploitatie auto's
Drukwerken en Kantoorbehoeften

f
I»

„
l»

Afschrijving vrachtauto
Electriciteit en Brand-

»»
f>

i»
ff

Incassokosten en Porti
Afschrijving magazijnff
f*

>f

Telefoon en Telegraaf ..
Afschrijving schuur
Exploitatie-overschot ..
Totaal

f»

ft
ff

3.982,59
3.690,26

Goederen

Winst:
f 48.262,77

Totaal

f 48.262,77

1.909,28
1.119,03
4.616,85
641,25
184,82
360,—
508,60
1.281,30
5.274,39
14.218,87
3.823,44
2.348,70
621,59
444,95
209,—
3.027,85

f 48.262,77

Balans per 31 December 1946.
Bezit:
Auto's
Droogkamer
Kantoorinventaris
Kas en Giro
Magazijninventaris
Sociale Lasten —
Schuur
Debiteuren
Goederen

Totaal

10.206,—
1,—
1,—
3.509,16
1—
173,16
1,—
24.235,64
66.309,06

Î 104.437,02

Schuld:
Assurantie en Belast. .. f 1.735,89
Exploitatie auto's
,
170,50
Bank
, 2.257,58
Crediteuren
31.161,31
Drukwerken en Kantoorbehoeften
„ 1.538,35
Emballage
„ 2.500,—
Expeditiekosten
„
588,37
Geldleening
13.080,76
Goederen
„
285,—
Electricit. en Brandst. .. „
8,58
Incassokosten en Porti „
4,—
Kapitaal
41.281,69
Onkosten
„
128,80
Personeel
„
170,—
Provisie
2.611,41
Res. dubieuze debiteuren „ 1.000,—
Res. waardevermindering
goederen
„ 5.000,—
Sociale Lasten
„
609,56
Telefoon en Telegraaf .. „
150,—
Interest
„
155,22
Totaal

1 104.437,0i

B. BOEKHOUDKUNDIGE CONTRÔLE.
J. C. BREEMAN.
Geestweg 34.

Naaldwijk, 17 Maart 1947.

Mijne Heeren,
Hierdoor deel ik Uw Bestuur mede, dat de controle op de financlëele administratie van Uwe Vereeniging over het jaar 1946 heden door mij werd beëindigd.
Ik bericht U hierover het volgende.
Betreffende de boekhoudingen deel ik U mede, dat deze op correcte wijze
werden gevoerd.
Elk kwartaal werden op willekeurige tijdstippen de kassen opgenomen en in
aansluiting daarmede de boeken nagegaan. Van mijn bevindingen werd Uw Bestuur regelmatig gerapporteerd. Nauwkeurig werden alle verrichtingen gevolgd.
De ontvangsten werden nagegaan door controle van de aangehouden duplicaatkwitanties en de stortingsbewijzen van den Postcheque- en Girodienst. De
uitgaven konden worden gestaafd door behoorlijke kwrjtingsbewrjzen. Regelmatig
worden uitgebreide steekproeven genomen in de debiteurenadministraties. De
inkoopen en uitgaven worden geboekt na goedkeuring der betreffende rekeningen door den Directeur van de respectievelijke afdeelingen. Alle bescheiden hierop
betrekking hebbende werden door mij geparafeerd. De afschrijvingen op de vaste
bezittingen werden tot voldoende bedragen verricht. De waardeering van de in
de Balans opgenomen bedragen wegens per 31 December 1946 aanwezige zaden
en voorraden magazijngoederen werd tot zulke matige bedragen gedaan, dat geen
nadeelige verrassingen hieruit zullen voortvloeien. De afwikkelingen rekeningen
Debiteuren geven geen aanleiding tot bijzondere bespreking, de aanwezige dekking hiervoor is m.i. voldoende. De betaling van verplichtingen vindt regelmatig
plaats.
De in de Balans opgenomen bedragen wegens saldi „KAS", „BANK" en
„POSTREKENING" werden volledig gecontroleerd en accoord bevonden met de
respectievelijk per 31 December 1946 afgesloten kasboeken en de saldobiljetten
door de betreffende instellingen afgegeven.
De overgelegde rekeningen laten zien, dat de Proeftuin Zuid-Hollandsch
Glasdistrict zich in een gunstige financieele positie mag verheugen.
Met de opstelling van de jaarrekeningen kan ik mij vereenigen en heb ik
deze derhalve voor accoord geteekend. Ik kan Uw Bestuur — gezien de ervaringen bij de controle opgedaan — aanbevelen de rekeningen goed te keuren zooals
deze zijn opgesteld.
Onderstaand geef ik U een korte samenvatting van de jaarrekeningen, waaruit de financieele positie duidelijk blijkt.
AFDEELING ONDERZOEK.
Balans (bezittingen).
Grond, gebouwen en opstaand glas
Diverse vorderingen
Voorraden
Kas, Bank- en Postrekening

f 86.088,60
39.894,71
, 2.125,23
, 9.674,51
Totaal f 137.783,05

Balans (schulden).
Kapitaal 1 Januari 1946
Bijboeking bouwgrond

t 71.571,39
10.640,—
f 82.211,39

Reserve 1 Januari 1946
Bijboeking winst 1946
Voorgeschreven reserve Laboratorium
Hypotheek o/g
Verplichtingen aan derden

f

4.371,85
6.100,79
f 10.472,64
>> 19.600,—
11.600,—
» 13.899,02
Totaal t 137.783,05

Verlies- en Winstrekening.
Winsten volgens exploitatierekening

f 122.019,13

Verliezen volgens exploitatierekening
Voorgeschreven reserve Laboratorium
Afschrijving gebouwen
Overbrenging n a a r de „Reserve"

f 112.841,75
, 2.800,—
276,59
, 6.100,79
f 122.019,13

AFDEELING VERKOOP.
Balans (bezittingen).
Vaste bezittingen
K a s en Postrekening
Vorderingen
Voorraden

10.210 —
3.509,16
24.408,80
66.309,06

.

Totaal f 104.437,02
Balans (schulden).
K a p i t a a l 1 J a n u a r i 1946
Afboeking aankoop grond

f

48.893,84
10.640,—
f 38.253,84
„ 3.027,85

Bijboeking winst 1946

41.281,69
5.000,—
1.000,—
2.257,58
13.080,76
41.816,99

Reserve waardevermindering magazijngoederen
Reserve dubieuse debiteuren
Voorschotbank
Geldleening
Verschuldigd a a n derden

Totaal f 104.437,02
Verlies, e n Winstrekening.
Winsten op verkoop goederen

f 48.262,77

Verliezen (kosten exploitatie)
Afschrijvingen
Naar de rekening K a p i t a a l geboekte winst

f 43.103,37
„ 2.131,55
„ 3.027,85
f 48.262,77

Aan h e t Bestuur van den
Proeftuin Zuid-Hollandsch.
Glasdistrict te Naaldwijk
De controleur van de financieële a d m i n i s t r a t i e v a n den Proeftuin Zuid-Hollandsch
Glasdistrict te Naaldwijk,
JOH. BREEMAN.

C. WEERSGESTELDHEID.
Winter 1945—'46. In Januari was de temperatuur laag, maar strenge vorst
kwam niet voor. Februari was eerst zacht, maar eind Februari tot ruim half
Maart was de temperatuur laag en viel er veel sneeuw. Februari was een erg
natte maand.
Voorjaar 1946. Eind Maart en April gaven hoge temperaturen, terwijl ook
in Mei de temperatuur boven normaal was. Het was dus een mooi voorjaar. Juni
was veel te koud en te nat.
Zomer 1946. Deze was nat en koud. De vele neerslag werd hoofdzakelijk
veroorzaakt door enkele zware onweerbuien, althans in Juni en Juli. September
was een vrij normale maand, iets te warm en te nat.
Najaar 1946. Na de behoorlijke Septembermaand volgde een normale maand
October ,welke echter wel veel te nat was, vooral de laatste 10 dagen. Ook
November had een hoge temperatuur, evenals de eerste 12 Decemberdagen. De
neerslag was in November normaal, de eerste Decemberdagen hoog. Op 14 Dec.
begon het te vriezen, terwijl de volgende nachten reeds strenge vorst voorkwam,
gepaard gaande met stormachtige wind. Zie hiervoor het onderstaande tabelletje:
Max. temp.
Min. temp.
Gemiddelde windrichting
en kracht.
12 Dec
8.1
3.5 '
N.W. 2
13 Dec
6.0
1.4
E. 1
14 Dec
3.0
—2.5
E.N.E. 3
15 Dec
—2.5
—7.9
E.N.E. 3
16 Dec
—3.0
—10.3
N.E. 6
17 Dec
—3.8
—7.2
N.E. 6
Na 17 December nam de wind af, maar de laagste temperatuur kwam voor
van 20 op 21 December, n.1. —13.4. De vorst hield aan tot 25 December.
Na de vorst werd er een onderzoek ingesteld naar de geleden schade aan de
3 belangrijkste gewassen:
Bloemkool, kropsla en andijvie.
Als gemiddelden vonden we bij dit onderzoek:
Bloemkool.
Westland Kring
Schade op de plantenbedden
56%
25 %
Op dat moment was er reeds uitgepoot van het totaal
80%
22 %
Vorstschade reeds uitgepote kool
50 %
32%
Kropsla.
Schade op de plantenbedden
37%
25 %
Op dat moment was er reeds uitgepoot van het totaal
72%
48 %
Vorstschade reeds uitgepote kropsla
11%
20 %
Andijvie.
Op dat moment was er reeds uitgepoot van het totaal
100%
100 %
Vorstschade
16%
14 %
D. GRONDONDERZOEK.
1. Chemisch onderzoek.
Wat het chemisch grondonderzoek betreft is het jaar 1946 weer het eerste
normale jaar na het beëindigen van de oorlog.
Niettegenstaande er op 't laboratorium veel personeelswisseling plaats had
en er dikwijls een tekort aan personeel was, is het toch gelukt van de 4911 binnen
gekomen practijkmonsters er ongeveer 4740 nog in 1946 te onderzoeken. Bij de
aanvang van het nieuwe jaar was de achterstand dan ook niet groot. Nu zijn
we in December, wat de achterstand betreft, wel iets geholpen door de weersomstandigheden. Zou eind December de vorst niet zijn ingetreden, dan zou de
achterstand ongetwijfeld iets groter zijn geweest.
Gedurende de maanden October en November was de achterstand vrij
groot, zodat we toen het inzenden van grondmonsters tot het uiterste hebben
moeten beperken.
Uit onderstaand tabelletje blijkt, dat gedurende de maanden September en
October ongeveer M» van het totaal in 1946 binnengekomen practijkmonsters
werden ontvangen.
Geen wonder dan ook, dat er in October al een flinke achterstand was.
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Maand
Januari
Februari
Maart
April

O n t v a n g e n p r a c t i j k m o n s t e r s i n 1946.
Aantal
Maand
Aantal
Maand
276
September
Mei
. . . 166
211
252
October
186
Juli
. . . 315
November
163
424
December

Aantal
868
869
' 683
498

Totaal 4911
Met nadruk wijzen we de tuinders er nogmaals op om de grondmonsters zo
vroeg mogelijk te brengen of in te zenden. Alleen als iedereen dit doet, is het
mogelijk om de achterstand, die er in het najaar steeds ontstaat, binnen redelijke grenzen te houden.
2. Profielonderzoek.
Zoals we reeds in het jaarverslag over 1945 schreven, dachten we de dienst
„Profielonderzoek" in 't jaar ,1946 met 2 krachten uit te breiden. Door onvoorziene omstandigheden konden we echter hieraan geen gevolg geven. In plaats
van met 2 is deze dienst slechts met 1 kracht uitgebreid. Voorts was het jaar
1946 wat het profielonderzoek betreft, nog geen normaal jaar. Daar op dit
terrein nog zeer veel te bestuderen is, moet ook voor deze studie vooral de
eerste jaren nog vrij veel tijd gereserveerd worden. Dientengevolge werd van
.Februari 1946 tot September 1946 practisch geen profielonderzoek voor de
practijk verricht.
Eerst in Sept. werd hiermede weer daadwerkelijk begonnen.
In totaal werden in 1946 85 gevallen met een totale oppervlakte van ruim
125 ha onderzocht. Vele van deze gevallen betrof het insteken van nieuwe
bedrijven. Dikwijls moesten we tot afkeuring van de grond overgaan. Ook werd
onze hulp meerdere malen ingeroepen bij de aanplanting van hard fruit.
Daar de dienst momenteel overbelast is, ligt er tussen de datum van aanvraag en de datum van uitvoering nog meerdere maanden. Dit is natuurlijk
veel te lang, doch we hopen dit voorjaar en deze zomer bij te komen zodat a.s.
najaar de aanvragen vlot afgewerkt zullen kunnen worden. Bij het profielonderzoek bleek o.a. dat de waterhuishouding op zeer vele reeds bestaande
bedrijven veel, ja dikwijls heel wat te wensen overliet.
Daar de waterhuishouding één van de belangrijkste factoren is, die de
groei regelt, is dit feit dan ook zeer ernstig. Ook in dit opzicht zal er door
profielonderzoek nog zeer veel te bereiken zijn.

E.ONDERZOEKNAARHETZOUTGEHALTEVANHETBOEZEMWATER.
Gedurende de zomer werden ér op 45 verschillende plaatsen in het Westland
en omstreken watermonsters genomen en op chloor onderzocht.
Over het algemeen genomen was het boezem- en polderwater dit jaar
geschikt voor gietwater.
Op enkele plaatsen echter liet dit alles te wensen over. In dit verband
moeten we wel in de eerste plaats noemen de omtrek van Maasland en Maassluis; ook bij de Oude Leede was het chloorgehalte van het boezemwater vaak
hoog.
Op de 3e Juni waren op deze plaatsen b.v. de gehaltes als volgt:
Vaart Oude Leede voor de sluis
0.912 gr. keukenzout per liter
„ door de sluis
' 1097 gr.
Weverskade Maassluis
3.048 gr.
Tol
0.529 gr.
Zuidbuurt
3.829 gr.
Boonervliet
1.600 gr.
Oostgaag
:
0.919 gr.
Deze gehaltes, behalve Weverskade Tol, zijn alle te hoog en sommige
zoals Weverskade (Maassluis) en Zuidbuurt veel te hoog.
Voor de glascultures in die streken is dit feit dan ook een ware handicap,
doch het schijnt dat hierin niet zo eenvoudig verandering is te brengen.

F.PROEVENMETZOUTGIETWATER.
In 1946 werden geen proeven met zout gietwater genomen doch wel werden
nog bladeren geanalyseerd, die afkomstig waren van de zoutgietwaterproef op
druiven, die in 1943 werd aangezet en in 1945 beëindigd. Zie hierover het jaarverslag van 1943, '44 en '45.
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In 't jaarverslag van 1945werd reeds medegedeeld, dat de bladeren van de
groepen, die in 1944 gegoten waren met zout gietwater chlorotisch waren. In
't zelfde jaarverslag werd reeds aangetoond, dat dit geen gevolg was van chloorbeschadiging of een minder goed ontwikkeld wortelstelsel.
Zoals boven reeds is vermeld werden dit jaar de bladeren geanalyseerd.
De resultaten van dit onderzoek waren als volgt:
mgr. per 100 gram droge stof.
Gegotenin 1944met
waterdatb evattegr.
Serie.
No.1
0NaCl
,. 2
y4 „ .
.. 3
% ., .
» 4
i »
..5
2 „
.. 6
4 „

Na.O
145
193
352
303
303
410

K20
1752
1635
1704
1701
1945
2312

CaO
5674
5509
5924
5558
5149
4820

MgO
'441
505
660
812
400
632

MnO

P2O3

N

63,5
61
74
67
54
50

4570
4767
4780
4702
4230
4985

2755
2600
2585
2517
2505
2165

Uit bovenstaande cijfers blijkt een duidelijke toename van natrium en een
duidelijke afname van stikstof naarmate er in 1944gegoten was met water, dat
meer Na Cl bevatte.
Van alle andere elementen was het gehalte in vergelijking met normaal
druivenblad hoog te noemen.
De analyse van normaal druivenblad is ongeveer als volgt:
mgr. per 100 gr. droge stof
Na 2 0
KüO
CaO
MgO
MnO P 2 0 5
N
± 150
1010
2835
354
45
575
3030
Dit feit moet toegeschreven worden aan de vrij grote hoeveelheden fosforzuur (vorm dubbel super) en kali (vorm kaliumsulfaat) die werden toegediend;
de stikstofgift was vrijwel normaal.
Uit deze hoge gehajtes is echter het chloretisch zijn van de bladeren niet te
verklaren, daar ook de groep die gegoten was met leidingwater en geen chlorotische bladeren vertoonde, practisch dezelfde gehaltes aan kali, calcium, magnesium, mangaan en fosforzuur heeft als de andere groepen met wel chlorotische
bladeren.
Zoals we boven reeds schreven is er ten opzichte van groep No. 1 alleen een
duidelijke toename aan natrium en een duidelijke afname aan stikstof te zien.
Het schijnt dus dat de stikstof opname gestremd is door de grote hoeveelheid natrium, dienogin de grond aanwezig was en dientengevolge het blad chlorotisch werd.
G. BEMESTINGSPROEVEN.
1. Druiven.
Nog een klein gedeelte van de bemestingsproef op druiven (Frankenthaler)
die In 1943was aangezet werd ook in het najaar van 1945nog aangehouden en
wel de groepen gemest met 6:1:6, 6:3:6, 6:6:6, 6:9:6 en 6:12;6.
In 1946 bleek dat de boompjes ook dit jaar nog geen enkel teken van
potziek vertoonden. Voorts vertoonden de boompjes precies dezelfde verschijnselen als in de voorafgaande jaren n.1. dat de groep 6:1:6 volkomen normaal
ontwikkelde. De bladeren van de groep gemest met 6:3:6 waren iets chlorotisch;
de bladeren van de groep 6:6:6 waren reeds vrij sterk chlorotisch; de bladeren
van de groepen 6:9:6 en 6:12:6 waren sterk chlorotisch en tevens gekruld. De
stikstof werd gegeven in de vorm van zwavelzure ammoniak; het fosforzuur in
de vorm van dubbel super en de kali in de vorm van zwavelzure kali.
Toch was het verschijnsel in 1946 minder hevig dan in 1945 en 1944; dit
feit moet waarschijnlijk toegeschreven worden aan de omstandigheid, dat de
groepen met de hogere fosforzuurgiften slechts weinig vruchtbaar waren. In
Augustus 1945was er blad geplukt. Dit materiaal is in 1946 geanalyseerd.
De resultaten hiervan zijn als volgt:
mgr. per 100 gram droge stof.
PaOa
MgO
MnO
N
CaO
NoO
Bemesting.
Na20
3030
.354
2835
45
575
1010
.. 150
6:1:6
1587
2413
2683
1174
..180
487
43
6:3:6
4305
2390
3956
1238
.. 182
422
48
6:6:6
5569
2402
5380
1388
.. 189
240
45
6:9:6
6367
2130
5773
1318
349
46
.. 175
6:12:6
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Uit deze analysecijfers blijkt in de eerste plaats, dat het fosforzuur zeer
sterk stijgt. Het fosforzuurgehalte van de groep 6:12:6 is ongeveer het 12-voudige
van de groep 6:1:6.
In de tweede plaats zien we het calciumgehalte ook zeer sterk stijgen. Het
calciumgehalte van de groep 6:12:6 is 2maal zo hoog als dat van de groep 6:1:6.
Het stikstofgehalte daarentegen daalt. Bij het natrium- en kaligehalte is
een stijgende tendens aanwezig. Uit deze analysecijfers blijkt duidelijk hoe
gecompliceerd het bemestingsvraagstuk is. Indien slechts de fosforzuurgift verhoogd wordt, zien we, dat niet alleen het fosforgehalte stijgt, doch,tevens dat
het calciumgehalte sterk stijgt en het stikstofgehalte daalt; 't blad wordt
chlorotisch.
2. Op Perziken.
In het voorjaar van 1946werd er een bemestingsproef op perziken aangezet,
soort Amsden, onderstam Gele Kroos. '
Het grondmengsel bestond uit V2 volume turfmolm, V* volume arme tuingrond en *4volume Maaszand.
De analyse van deze grond voor de proef was:
Humus
4.5%

CaCOs
0.44

pH
7.0

NaCl
0.—

N
1

Gloeirest
0.06

P
2.9

K
5.1

Deze bemestingsproef werd weer genomen in de bekende betonnen putten,
afmetingen 0,5x 0,5x 0,6 m. De gehele proef bestond uit 123putten. Alle mest
werd vooraf gegeven en wel in de vorm van kalkammonsalpeter, diammoniumfosfaat en zwavelzure kali. De variatie in de diverse mestgiften was als volgt:
Stikstof: 0 gr., 3 gr., 6 gr., 12gr. en 24 gr. zuivere stikstof per put.
Fosforzuur: 0 gr., 3 gr., 6 gr, en 12 gr. P2Os per put.
Kali: O gr., 3 gr., 6 gr., 12 gr. en nog voor een klein gedeelte 24 gr. K2O
per put.
Nadat de boompjes tot op 0,5 m boven het grondoppervlak waren teruggesnoeid werden ze tussen 5 en 7 Februari 1946 gepoot.
In het begin was er geen verschil in groei tussen de diverse bemestingen
te constateren. In Mei was er echter al belangrijk verschil tussen 3 gr. en 6 gr.
stikstof; ook was er verschil tussen 6 gr. enerzijds en 24 gr. anderzijds. Tussen
12en 24 gr. stikstof was er in die periode nog weinig of geen verschil.
Eind Mei waren de groepen gemest met nul en 3 gram stikstof sterk aangetast door de hagelschotziekte. Geen der andere groepen vertoonde gedurende
de gehele zomer ook maar een spoor van aantasting.
Hier bleek o.i. dan ook zeer duidelijk, dat de hagelschotziekte hier slechts
secundair was en veroorzaakt werd door stikstofgebrek.
Eind Juli—begin Augustus was het beeld als volgt:
Geen stikstof: Kleine rode bladeren, met veel bladval. Bomen slecht ontwikkeld. Sterk aangetast door de hagelschotziekte.
Drie gram stikstof: Iets grotere bladeren, rood-groen van kleur. Geen of
weinig bladval. Bomen iets beter ontwikkeld. Vrij sterk aangetast door de
hagelschotziekte.
Zes gram stikstof: Groen-roodachtige bladeren, lengte van de bladeren vrijwel normaal. Boom matig ontwikkeld. Geen bladval. Geen hagelschotziekte.
Twaalf gram stikstof: Vrij lichtgroen blad. Geen rode tinten. Normale lengte
van het blad. Geen bladval. Goed ontwikkelde boom. Geen hagelschotziekte.
Vier en twintig gram stikstof. Donkergroen blad; groot van afmetingen.
Geen bladval. Prima ontwikkelde bomen en geen hagelschotziekte.
De stikstoflijn was- dus duidelijk aanwezig. Enig verschil in ontwikkeling
bij diverse giften fosforzuur en kali was dit jaar nog niet met zekerheid te
constateren.
In November werden de gesteltakken gemeten en geteld. Indien de diverse
cijfers samengevat worden, verkrijgen we de volgende tabel:
Bemesting per put

Totale
lengte der
gestelukken

niet bemest
3gr.stikstof
6gr
12gr
24gr

930
14966
15792
17275
18446

Aantal
gesteltakken

Gem. lengte
gesteltakken
m cm.

10
146
144
145
144

93.0
102.5
109.6
118.4
128.1
13

3 gr. P 2 0 5
19481
173
112.6
6 gr
19802
172
115.1
12 gr. „
19888
174
114.3
3 gr. K 2 0
19785
173
114.3
6 gr. „
,
19113
172
111.1
12 gr. „
20173
174
116.9
.Uit deze tabel blijkt, dat meer stikstof de vegetatieve groei sterk bevorderd
heeft; van meer fosforzuur of kali is geen invloed te bespeuren.
Deze proef wordt voortgezet.
3. Demonstratieproef.
Van de demonstratieproef is dit jaar niet zeer veel mede te delen. Dit
voorjaar was er een demonstratieproef met bloemkool. Sommige verschillen
kwamen hierbij zeer goed tot uiting, andere minder goed.
We hebben van de diverse groepen weer blad verzameld met het doel dit
blad te zijner tijd te analyseren. Momenteel zijn echter hiervan nog geen
analysecijfers bekend.
4. Bemestingsproef op kool.
Zoals we reeds in het jaarverslag over 1945 mededeelden is de bemestingsproef op rozen beëindigd. Hiervoor is een bemestingsproef op bloemkool in de
plaats gekomen.
Deze bemestingsproef werd genomen in de bekende betonnen bakken, afmetingen 0,5 x 0,5 X 0,6 m. Deze bakken werden gevuld met een mengsel van
2 volume fijne turfmolm, 1 volume Maaszand en 1 volume arme tuingrond.
De analyse van dit monster voor de proef was:
Humus
CaC0 3
pH
NaCl
Gloeirest
N
P
K
4,5%
0,44
7,0
0,—
0,06
1
2,9
5,4
Er werden verschillende bemestingen toegediend en wel in vorm van kalkammonsalpeter, diammoniumfosfaat en zwavelzure kali. 't Fosforzuur en de
kali werd voorafgegeven, terwijl de stikstof gedeeltelijk werd bijgemest.
De variaties in de stikstofgift waren: 8, 12, 16 en 20 gram zuivere stikstof
per put.
De variaties in het fosforzuur waren: 2, 8, 14 en 20 gram. PyOs per put; en
de kali 8, 12, 16 en 20 gram per put.
Op 1 Februari 1946 werden per put 2 koolplanten gepoot, soort Perfecta.
De gehele proef bestond uit 274 putten en 73 groepen. Normaal bestonden
de groepen uit 4 putten; alleen die groepen waarbij één of meer giften gelijk
nul waren bestonden uit 2 putten.
Gedurende de maanden Februari was er tussen de diverse groepen generlei
verschil te constateren.
Vijf à zes weken na het poten kwam er enig kleurverschil tussen de groepen
die geen en tussen de groepen die wel stikstof ontvangen hadden. Dit verschil
werd steeds sterker; later kwam er ook verschil tussen 8 gr. en 12 gr. en nog
later tussen 12 en 16 gram stikstof. Tussen 16 gram en 20 gram werd er geen
verschil in kleur meer opgemerkt.
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Tussen de diverse giften fosforzuur en kali werd bij deze proef generlei
verschil geconstateerd. Nu betekent dit natuurlijk niet, dat kool geen fosforzuur
en kali vraagt. Veeleer moet dit verklaard worden uit het feit, dat de grond
in de putten aan een sterke verwering is blootgesteld en er dientengevolge
betrekkelijk grote hoeveelheden fosforzuur en kali vrij komen; hoogstwaarschijnlijk practisch voldoende voor de kool.
Op 19 April werd met de oogst begonnen; deze duurde tot en met 20 Mei.
De kool werd met blad en zonder blad gewogen.
T a b e l No. 1.
"Gemiddeld gewicht in kg per kool.
Bemesting
•tikstof
0 gram
8
'12
16
20
14

Kool-f-blad
kg
0.519
1.645
1.806
1.872
1.950

Kool zonder blad
kg
0.132
0.659
0.724
0.761
0.801

Blad
kg
0.387
0.986
1.082
1.111
1149

Verhouding
blad:kool
2.91:1
1.49:1
1.49:1
1.46:1
1.43:1

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat het gemiddelde koolgewicht bij toenemende
stikstofgift regelmatig stijgt.
Het verschil tussen 8 gram en 12 gram stikstof is het grootst; het verschil
tussen 12 en 16 gram en tussen 16 en 20 gram is minder groot, ofschoon bij
wiskundige verwerking blijkt, dat het verschil tussen 12 en 20 gram stikstof nog
zeker reëel is.
De verhouding tussen blad en kool wordt, naarmate de stikstofgift hoger
wordt, steeds gunstiger; dit betekent dus dat er bij een hoge stikstofgift relatief
minder blad en meer kool geoogst wordt dan hij een lage stikstofgift.
Voorts blijkt uit de tabel, dat practisch de maximum stikstofgift bereikt
is. De maximum stikstofgift is 20 gram zuivere stikstof per 2 planten d.i. dus
10 gram per plant. Rekenen we 50 stuks per rr (d.i. 350 stuks per are) dan
betekent dit dus 500 gram zuivere stikstof per rr.
Of deze gift economisch verantwoord is, hangt natuurlijk af van de prijs
van de kool enerzijds en de prijs van de mest anderzijds.
Dit verkregen resultaat werd nog gesteund door de analysecvjfers, die verkregen werden bij het analyseeren van bloemkool, die normaal uit de practijk
verkregen was. Uit dit onderzoek bleek, dat 100 gram droge stof gemiddeld
4600 mgr. stikstof bevatten.
Het vochtgehalte van vers materiaal was 89 à 90 %. 1 kg vers materiaal,
levert ± 1 1 0 gram droge stof. Indien we met het gemiddelde gewicht van een
bloemkool — kool + blad stellen op 2 kg dan levert 1 bloemkool gemiddeld
220 gram droge stof. Dit is per 50 stuks, dus per vierkante roe 50 x 220 gram
= 11000 gram droge stof. Deze bevat volgens analyse 110 X4.6 gram zuivere
stikstof = ± 500 gram stikstof.
Dit komt dus overeen met 10 gram per kool, dus de hoogste gift bij deze
bemestingsproef.
Fosforzuur en kali.
Bij diverse giften fosforzuur en kali is, zoals uit onderstaande tabellen blijkt,
weinig of geen lijn te zien.
T a b e l No. 2.
Gemiddeld gewicht in kg per kool.
Bemesting
fosforzuur

0 gram
2
8 „
14 „
20 „

Kool + blad Kool zonder blad
kg
kg

1.775
1.847
1.854
1.755
1.813

Blad

H

0.749
0.765
0.719
0.716
0.755

1.026
1.082
1.135
1.039
1.05

Verhouding
blad : kool

1.37:1
1.41:1
1.57:1
1.45:1
1.40:1

Ta be1 No. 3.
Gemiddeld gewicht in kg per kool.
Bemesting
kali
0 gram
8
12 „ |
16 ,
20 „

Kool -f-blad Kool zonder blad
kg
kg
1.848
0.701
1.817
0.742
1.809
0.727
1.838
0.745
1.808
0.732 _

Blad
kg
1.147
1.075
1.082
1.093
1.076

Verhouding
blad : kool
1.63:1
1.45:1
1.47:1
1.46:1
1.47:1

Hierbij moet opgemerkt worden, dat het gemiddelde van nul kali niet volkomen betrouwbaar is, daar dit object uit te weinig pararellen bestond. De bemestingsproef geeft ons dus generlei aanwijzing betreffende de juiste hoeveelheid fosforzuur en kali. Volgens*de door ons verrichte plant-analyses bevatte
bloemkool gemiddeld per 100 gram droge stof 1100 mgr. P-Os en 2650 mgr. K a O.
Dus per 50stuks kool is dit:
110 x 1.1 gr. P0O5 = 121 gr. P0O5 en
110 X 2.65 gr. K-O = 291.5 gr. K 2 0.
*
Dus, zouden er geen verliezen optreden, dan komt dit overeen met ongeveer
8'/2 ons superfosfaat en 1.2 kg patentkali of 6>/2 ons zwavelzure kali per rr.
Op een normale grond zouden we dus volgens bovenstaande gegevens voor
bloemkool (350 stuks per are of 50 stuks per rr) tot een bemesting moeten concluderen van:
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± 3000 gram zuivere stikstof per are, d.i. ruim 400 gram per rr.
± 2200 gram K^O per are, d.i. ongeveer 300 gram K2O per rr.
± 1000 gram P^Oj per are, d.i. ongeveer 150 gram per rr.
Drukken we de stikstof uit in zwavelzure ammoniak of kalkammonsalpeter dan
wordt dit ± 15 kg per are of ruim 2 kg per rr.
Het fosforzuur uitgedrukt in superfosfaat wordt ± 7 kg per are of 1 kg
Der rr.
De kali uitgedrukt in patentkali wordt ± 9 kg per are of ruim VA kg per rr.
De verhouding stikstof : fosforzuur : kali is volgens deze gegevens 3 : 1 : 2 .
II. GEWAS-ANALYSE.
I. Onderzoek van druiven op vitamine C-gehalte.
Kr is een aanvang gemaakt met een onderzoek naar het vitaminegehalte
van het Westlandse kasdruivensortiment. Daartoe werden een groot aantal monsters vruchten van de meest geteelde druivenvariëteiten opgezonden naar het
Instituut voor Onderzoek op het gebied van de Verwerking van Fruit en Groenten (Ir. A. K. Zweede). Deze monsters hadden betrekking op trossen van ver» schillende rijpheidsgraad, die afkomstig waren van bomen, die op zeer verschillende grondsoorten gegroeid waren. Tevens zijn er suiker- en zuurbepalingen
verricht.
Zie verder onder F (blz. 12) en onder G 1 (blz. 12).

I.PHAEXOLOGISCHEEN KLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN.
1. Druiven en perziken.
Dit onderzoek, hetwelk in 1944 aangevat, doch in 1945 onderbroken werd, is
in 1946 voortgezet. De opzet van het onderzoek in 1946 week echter enigszins af
van de werkwijze in 1944. In beide jaren had dit onderzoek tot doel de invloed
vast te stellen, die de groeiomstandigheden en in het bijzonder de klimaatsfactoren uitoefenen op het tijdstip, waarop de verschillende belangrijke groeiphasen (zoals uitlopen van de knoppen, bloei en vruchtrijping) bij druif en
perzik optreden, dus op de phaenologie van deze gewassen. In 1944 werden
daartoe waarnemingen verricht op verschillende plaateen in de kassen of warenhuizen en bovendien in samenwerking met de Studiekring voor Phaenologie op
^eer verschillende plaatsen in ons land (Venlo, Wilhelminadorp in Zeeland en
Hoorn). De verschillen tussen deze plaatsen waren echter zeer gering en soms
tegenstrijdig aan wat men in\verband met de klimaatsomstandigheden zou verwachten. Waarschijnlijk hebben andere verschillen in groeiomstandigheden de
invloed van de klimaatsfactoren overschaduwd.
In 1946 zijn de waarnemingen daarom uitsluitend in Naaldwijk hervat (in
een koude kas en een koud warenhuis). Het ligt in de bedoeling deze waarnemingen nog gedurende enkele jaren voort te zetten. Door de in de verschillende
jaren zeer uiteenlopende weersomstandigheden zal het mogelijk zijn een inzicht
te verkrijgen betreffende de invloed, die de klimaatsfactoren op de ontwikkeling
en de phaenologie van druif en perzik uitoefenen. Dit inzicht zal tot basis moeten
dienen van een verder onderzoek, waarbij nagegaan zal worden welke invloed
verschillende cultuurmaatregelen (zoals stoken, luchten, schermen en gieten)
uitoefenen op de phaenologie van deze gewassen. Tevens zal de Invloed van de
standplaats (b.v. wat betreft grondsoort en afwatering) op de phaenologie
vastgesteld dienen te worden.De waarnemingen van 1946 hebben een bevestiging opgeleverd van de in
1944 gevonden verschillen, waarbij een vroegtijdiger ontwikkeling van de druif
geconstateerd werd aan de hogere „leggers". Tussen de Oost- en Westzijde van
de kas was dit jaar echter geen duidelijk verschil waarneembaar.
2. Waarnemingen met Brown-thermograaf.
In het najaar van 1946 mochten wij van,het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut te De Bilt een zelfregistrerende Brown-thermograaf in bruikleen ontvangen. Hiermede kan van 6 verschillende plaatsen gelijktijdig het
temperatuurverloop in 1 grafiek worden vastgelegd. Dit instrument zal ons
belangrijke diensten kunnen bewijzen in dié gevallen, waar een nauwkeurige
kennis van de dagelijkse gang van de temperatuur gewenst is.
Reeds werden de klimatologische waarnemingen in de druivenkas aangevuld
en geverifleer4 met behulp van de Brown-thermograaf. Ook werd op deze wijze
16

de warmte-verdeling in de gestookte kas 6 (blokkas) vastgesteld. Deze zal vergeleken worden met de warmte-verdeling in andere gestooKte kassen, waar ae
verwarmingsbuizen een andere ligging hebben.
3. Bloembollen.
"In 1946 werd opnieuw medewerking verleend aan een onderzoek naar de
phaenologie van verschillende bloembollengewassen. Dit onderzoek is opgezet
door de Tuinbouwconsulent Ir. K. Volkersz in samenwerking met het K.M.N.I.
te De Bilt. Het heeft tot doel de invloed na te gaan die de groeiomstandigheden,
in het bijzonder de grondwaterstand en de temperatuur van de bovenste, 10 cm
dikke, grondlaag uitoefenen op het tijdstip, waarop deze gewassen zich in het
voorjaar ontwikkelen (uitlopen, bloei, enz.).
Vanaf de winter 1942—1943hadden deze waarnemingen plaats op een perceel
op de Proeftuin, gelegen tussen het 2e en 3e warenhuis. In de winter 1945—1946
is het waarnemingsveldje echter overgebracht naar een terrein in 's Gravenzande,
waar de groeiomstandigheden voor de bloembollen beter overeenstemmen met
de natuurlijke omstandigheden, waaronder deze bloembollen in het Westland
doorgaans geteeld worden.
J. CULTUURPROEVEN.
1. Het forceren door middel van grondverwarming.
a. Asperge.
De in het vorig jaarverslag aangekondigde nieuwe proef tot het forceren
van asperges door middel van grondverwarming heeft geen doorgang gevonden.
De groeikracht van de jonge aspergeplanten bleek onvoldoende te zijn, hetgeen
wellicht verband houdt met de aan deze teelt voorafgegane aspergeteelten.
Daarom werden in 1946 in dit warenhuis aardbeiplanten gezet, die in het voorjaar 1947 geforceerd zullen worden.
b. Tomaat.
In kas 6 is een proef genomen met grondverwarming door middel van
centrale verwarmingsbuizen op ± 70 cm diepte in de grond. De grond werd
aldus in het voorjaar op een temperatuur van ± 20° C. gebracht, waarna üe
jonge tomaatplanten gepoot werden. Daarna is de grondtemperatuur gedurende
enkele maanden op ± 27° C. gehouden. De grondverwarming in het voorjaar
heeft de ontwikkeling van het tomaatgewas aanvankelijk versneld, waardoor
de oogst ook enigszins vervroegd werd. De langdurige hoge grondtemperatuur
van ± 27° C. heeft echter een zeer sterke uitbreiding van het wortelaaltje
tengevolge gehad, waardoor een hevige „knol"-aantasting optrad. Hierdoor is
het aanvankelijk gunstige effect geheel teniet gedaan.
2. Champignonteelt,
a. Teeltoverzicht.
Begin 1946 zijn voor het eerst na de oorlog weer champignons in de twee
kelders onder het gebouw geteeld. Deze teelt (10e teelt) duurde van Januari tot
eind Juni. De mest die gebruikt werd, was afkomstig van paarden, die door
een boer speciaal voor ons doel goed gevoed werden. De opbrengst aan champignons bleef echter laag.
Einde Juni is weer met een volgende teelt (11e teelt) begonnen. Toen werd
de mest via een handelaar betrokken. Aangezien de gaspositie iets gunstiger was,
is een gedeelte van deze mest kunstmatig op een hoge temperatuur gebracht in
verband met insecten- en mijtenbestrijding (zie Jaarverslag 1943 en 1944). De
teelt duurde van Juli tot eind December.2 Het gedeelte, dat aan een hoge temperatuur was blootgesteld, bracht per m gemiddeld minder op dan de normaal
gefermenteerde mest. doch daar bij de laatste de opbrengst ook laag was, kunnen
er nog geen conclusies getrokken worden omtrent de invloed van de warmtebehandeling op de opbrengst. Wat de insectenbestrijding betreft verwijzen wij
naar het jaarverslag van 1944.
D. Oriënterende desinfectieproeven met paardemest bestemd voor de
teelt van champignons.
Deze desinfectieproeven werden genomen tegen insecten en mijten en tevens
om na te gaan of de ontwikkeling van net champignonbroed hierdoor beïnvloed
wordt,
'
.
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Voorlopig kan hieromtrent het volgende medegedeeld worden:
v

Ie. Kleine partijen mest behandeld met oplossingen van Omyl (D.D.T.)
emulsie, van Gammexaanemulsie en eveneens van B.M.I. een merkmiddel,
waarvan het werkzame bestanddeel niet bekend is, gaven in het geheel geen
oogst aan champignons. De opbrengst van het contrôlebed was echter ook zeer
gering, zodat geen conclusie getrokken kon worden.
2e. Mest, waardoor Agrocide II (vnpt Gammexaan als actief bestanddeel)
verstoven is, gaf «en opbrengst aan champignons, die zodanig is, dat het aanbeveling verdient, verdere proeven in die richting te nemen.
3. Vernalisatieproeven.
a. Jarowisatie bij bloemkool.
De jarowisatie-proeven met bloemkool zijn weliswaar in 1946 hervat, doch de
nieuwe proefopzet is geheel gericht op het onderzoek naar het „klemhart"-verschijnsel, zodat hiervoor verwezen wordt naar de rubriek O2b op blz. 22.
b. Jarowisatie bij tomaat.
Er is een oriënterende proef genomen met het jarowiseren van tomaatzaad
aoor dit gedurende drie weken in een koelkast bij resp. 1 en 6° C. te bewaren.
Er werd absoluut geen vervroeging van de oogst verkregen. Eerder werd de bloei
en de oogst iets verlaat. Wel steeg de opbrengst met ruim 25 %, indien het zaad
voor de jarowisatie niet werd voorgekiemd. In hoeverre deze hogere opbrengst
inderdaad aan de jarowisatie toegeschreven moet worden zal uit nadere proeven
moeten blijken.
c. Vernalisatie bij komkommer en meloen.
Bij een kleine oriënterende proef werden een aantal ramen platgias komkommers en meloenen in de laatste week van Juni, Juli en Augustus van
'savonds 6 uur tot 'smorgens 6 uur afgedekt met rietmatten. Onze voorlopige
Indruk is, dat de afgedekte planten langer gezond blijven doorgroeien. Zij
leverden 15 à 20% meer vruchten, die echter wat kleiner van stuk waren.
4. Proeven in samenwerking met T.N.O.
a. Bodemdoorluchting.
Dit jaar werd de bodemdoorluchtingsproef voortgezet op 't gewas tomaten,
bij een tuinder wiens bedrijf in de Bospolder gelegen was.
Positieve resultaten werden er echter niet verkregen. De opbrengst van de
doorluchte percelen was niet beter of minder goed dan van de niet doorluchte.
b. Glassoortenproef.
I n de jaren 1944 en 1945 werd sla en postelein geteeld onder platgias van
verschillend lichtdoorlatend vermogen. Zo werden ramen met vuil, berookt glas
uit Pijnacker gebruikt en bovendien z.g. zaagtand-ramen, die een korte, steil
opstaande kant naar het Zuiden gericht bezitten, waardoor bij lage zonnestanden
meer zonlicht opgevangen kan worden. Er bestond een nauw verband tussen
de opbrengst en het lichtdoorlatend vermogen van het glas. Zo was het gewicht
aan sla onder de vuile ramen ruim 20 % en de posteleinopbrengst 10 à 15 %
lager dan bij de contróleramen. Onder de zaagtandramen was de oogst van
postelein juist 20 % groter dan normaal.
c. Proef met salicylanilide in stuifvorm.
Hiervoor zij verwezen naar de rubriek Q2b op blz. 29.
K. PROEVEN RIET GROEISTOFFEN.
1. Parthenocarpische vruchtzetting bij tomaat.
Er zijn enkele proeven genomen met bespuiting van de tomaattrossen tijdens
de bloei met het groeistofpreparaat „Seedless Set". Daaruit is gebleken, dat op
deze wijze in het voorjaar een betere vruchtzetting aan de onderste trossen kan
worden verkregen, terwijl de rijping sneller verloopt en de vruchten forser
uitgroeien, zodat een hoger percentage Aen B tomaten wordt verkregen. De oogst
kan aldus aanzienlijk vervroegd worden.
Daar staat tegenover, dat bij een te overvloedig gebruik van bovengenoemd
groeistofpreparaat de bladeren in hevige mate symptomen van mozaïek gaan
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vertonen (z.g. naaldblad), waardoor de groeikracht van de plant sterk achteruit
gaat. Voorts vermindert de kwaliteit van de vruchten. Zij kleuren niet gelijkmatig, zijn vaak enigszins hoekig van vorm en bezitten een lager soortelijk
gewicht. Soms zijn ze hol, terwijl aan de hogere trossen vruchten' met een
langgerekt model gevormd kunnen worden.
Na groeistofbespuiting blijft het bloemkroontje zijdelings van de steel vastgehecht zitten. Hierop vestigt zich gemakkelijk de Botrytisschimmel, die van
daaruit de vrucht binnendringt en aan de kop van de vrucht rotting veroorzaakt, waardoor de vruchten afvallen.
Om de genoemde nadelen zoveel mogelijk te voorkomen is het gewenst de
bespuiting met groeistoffen tijdens de bloei met niet kortere tussenpozen dan
van 5 dagen te herhalen. Men dient met de bespuitingen te beginnen zodra de
onderste tros in bloei komt. Verder is het gewenst de bespuitingen te beperken
tot de onderste 2 of 3 trossen.
In het late najaar van 1946 is nog een proef genomen met een ander groeistofpreparaat, waarbij het effect van een wekelijkse bespuiting van een bepaalde
tros vergeleken werd met het effect van één enkele bespuiting op een moment,
dat de meeste bloempjes van die tros zich geopend hadden. In beide gevallen
werd een aanzienlijke opbrengstvermeerdering verkregen, doch slechts bij een
wekelijkse bespuïting werd tevens een vervroeging van de oogst verkregen.
2. Parthenocarpische vruchtzetting bij meloen.
Daar de bloei en de vruchtzetting bij de meloen veel sneller verlopen dan
bij de tomaat, is het veel moeilijker om bij dit gewas de besüuitingen op het
beste tijdstip toe te passen. Tot nu toe is het dan ook nog niet gelukt bij de
meloen met het groeistofpreparaat „Seedless Set" parthenocarpische vruchtzetting te verkrijgen.
3. Behandeling van tomaatvruchten met alcohol.
. Hiermede werd tot nu toe geen vervroeging en evenmin verbetering van de
oogst verkregen. Wel trad beschadiging op aan de vruchten, wanneer deze op
een te laat tijdstip behandeld werden.
L. RASSENONDERZOEK.
1. Kenmerken van perzikvariëteiten.
Het eigenlijke rassenonderzoek, zoals dit destijds door Ir. J. J. Astrego verricht Is, werd niet verder voortgezet. De resultaten van dit onderzoek zijn
intussen in druk verschenen. Hierop wordt voortgebouwd bij het aanwijzen van
stambomen, die bestemd zijn voor de levering van oculatiemateriaal, hetgeen
geschiedt onder verantwoording van de N.A.K. — B.
2. Kenmerken van druïvenvariëteiten.
In samenwerking met Drs. E. F. Nanninga van het Instituut voor Veredeling
van Tuinbouwgewassen in Wageningen werd een aanvang gemaakt met de
vaststelling van de botanische kenmerken van de verschillende In het Westland
geteelde druivenrassen. Reeds werden de kenmerken van de rijpe vruchten en
het winterhout bestudeerd. Het doel van dit onderzoek is om te komen tot een
inventarisatie van alle bestaande druivenrassen, waardoor het mogelijk zal
worden het eigendomsrecht op nieuw gekweekte druivenrassen vast te leggen.
M. VEREDELINGSPROEVEN.
1. Onderstammenproef bij perziken en pruimen.
Daar de pruimebomen niet voldoende ruimte hadden om zich ten volle te
kunnen ontplooien, werden de beide minst geschikte rassen (Utility en Early
Laxton) in Januari 1946 gerooid. Daardoor werd de standruimte van de overgebleven bomen verdubbeld. Dit heeft een gunstige invloed uitgeoefend op de
opbrengst van deze bomen, in het bijzonder bij de Golden Japan. Gerangschikt
naar de onderstam werden gemiddeld per boom de volgende aantallen pruimen
geoogst:
Golden Japan. June Blood.
Myrabolan B
1243
339
Brompton
1177
696
Varkenspruim
1236
308
Common Mussel
1221
327
'
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Ook dit jaar waren de verschillen tussen de diverse onderstammen gering,
althans bij de Golden Japan. Ook opde vroegheid van de oogst had de onderstam
bij dit ras vrijwel geen invloed. Wel bestonden er duidelijke verschillen in de
grootte van de vruchten. In dit opzicht stond de onderstam Myrabolan B bovenaan (gemiddeld vruchtgewicht 52 gram), terwijl op Common Mussel de kleinste
vruchten voortgebracht werden (gemiddeld vruchtgewicht 38 gram).
Bij de June Blood was de invloed van de onderstam groter. Op Brompton
werden ruim dubbel zoveel vruchten geplukt als op de andere onderstammen.
Op de Myrabolan B-onderstam waren de vruchten echter weer het grootst. Ook
waren er aanzienlijke verschillen in oogsttijd. De vruchten rijpten op de Brompton-onderstam het laatst, en op de Varkenspruim het vroegst. Wellicht hangt
dit echter samen met het zeer verschillende aantal vruchten, dat deze bomen
droegen.
In 1946zijn nogmaals 2 perziken door onbekende oorzaak afgestorven, zodat
4 van de 32 bomen uitgevallen zijn. De overgebleven bomen zijn nu niet goed
meer te vergelijken In verband met de verschillen in standruimte. Toch bleek
ook nu weer, dat de Brompton- en Gele Kroos-onderstammen het beste resultaat
opleverden, in het bijzonder voor Sea Eagle en Amsden. Voor Montagne boden
deze onderstammen echter geen voordeel. Het verschil tussen Brompton en Gele
Kroos Is gering, behalve bij het ras Sea Eagle, dat op Brompton aanmerkelijk
grotere vruchten voortbrengt. Ook is bij alle rassen een zekere tendens merkbaar
om op Brompton de vruchten wat vroeger tot rijpheid te brengen dan op Gele
Kroos. Laatstgenoemde waarnemingen zijn echter niet zeer betrouwbaar, hetgeen
een gevolg is van de grote individuele verschillen, die in dit opzicht tussen de
bomen bestaan.
2. Druivenkruisingen.
.
Drie nieuwe druivenrassen, zaailingen afkomstig van de kruising Golden
Champion x Alicante, zijn o.i. de moeite waard om nader getoetst te worden op
verschillende grondsoorten. Daarom is de gelegenheid geopend om van ieder type
ten hoogste 10 knoppen te ontvangen, waarmede bestaande bomen omgeënt
kunnen worden. Voorwaarde is echter, dat deze knoppen eigendom van de Proeftuin blijven, zodat hiervan geen voortplantingsmateriaal aan anderen mag worden verstrekt (dit staat in verband met het aangevraagde kwekersrecht).
Alle 3 rassen zijn sinds 1942in observatie geweest en op grond van de waarnemingen gedurende de jaren 1942—1946 kunnen haar belangrijkste eigenschappen als volgt samengevat worden:
W. Verheul. Deze witte druif, genoemd naar de Eere-Voorzitter van de
Proeftuin, is zelffertiel (zij behoeft dus geen vreemd stuifmeel). De tros lijkt
veel opdievan Black Alicante; de bovenste tisten zijn echter wat langer en daardoor iets afhangend. De schil is niet dik. Bij volkomen rijpheid geeft dit soms
aanleiding tot het optreden van Botrytis. Toch mag men deze druif niet te vroeg
snijden," daar zij vrij lang zuur blijft. Er moet behoorlijk lang gesnoeid worden
(op 3 à 4 ogen), zodat men met 3 leggers per kant zal dienen te volstaan.
Prof. Aberson. Dit is eveneens een witte druif, die zelffertiel is. De tros is
vrij lang en enigszins smal. De smaak is best (even zoet als de Frankenthaler).
Deze druif is aanmerkelijk vroeger dan de Golden Champion; de oogsttijd zal
weinig verschillen met de Frankenthaler. Wellicht kunnen 4 leggers per kant
aangezet worden, daar bij een snoei op 1 à 2 ogen tot nu toe voldoende trossen
voortgebracht werden.
Proeftuin's Grote Blauwe. Deze blauwe druif is eveneens zelffertiel. De tros
is iets korter dan bij Black Alicante, doch de bovenste tisten zijn langer. De bes
is zeer groot en vrijwel rond. De schil is vrij 'dun, waardoor hoge eisen gesteld
moeten worden aan de verzorging, opdat geen Botrytis op zal treden. De smaak
is beter danvan Black Alicante. Deze druif iszeer vruchtbaar, zodat op 1à 2ogen
gesnoeid kan worden. Waarschijnlijk zullen dan ook 4 leggers per kant gebezigd
kunnen worden.
3. Tomaatkruisiitffcn.
In 1946zijn meer dan 100 nieuw gewonnen tomaatstammen vergeleken, die
verkregen zijn door de tweemalige terugkruisingen (van debastaarden „Vetomold
x cultuurras" met dit cultuurras) gedurende 2 jaar door middel van zelfbestuiving voort te telen. Ook is een aantal stammen, afkomstig uit de 3e bastaard
generatie van de kruisingen „Vetomold x cultuurras", uitgezaaid. Deze stammen
werden vergeleken met de Vetomold en de oude cultuurrassen. Bij deze nieuwe
stammen werden er 3 aangetroffen, die even onvatbaar voor de z.g. meeldauw
20

waren als de Vetomold, geen „strip" vertoonden en gladde, niet gemote vruchten
leverden. Een bezwaar van deze stammen is echter, dat de vruchten nogal fijn
van stuk zijn. Het schijnt zeer moeilijk te zijn de eigenschappen „onvatbaarheid
voor z.g. meeldauw" en „gladde, niet gemote vruchten" te combineren, en tevens
een grofachtige vrucht te behouden. Dit jaar zullen de 3 genoemde stammen,
die uit verschillende kruisingen voortgekomen zijn, met elkaar gekruist worden.
Wellicht zal dan, als gevolg van het heterosis-effect een wat grover vruchttype
optreden.
Bovendien is In 1946 de Ie bastaardgeneratie van de kruisingen „Vetomold
x Radio" en „Radio x Vetomold" uitgezaaid. Hierbij was de versterkte groeikracht weer zeer in het oog vallend (= hecerosis-effect). Deze planten werden
teruggekruist met Radio.
Tenslotte is nog een methode uitgewerkt om jonge tomaatplantjes te toetsen
op hun vatbaarheid voor z.g. meeldauw (Cladosporium fulvum). Hierbij wordt
gebruiK gemaakt van een daartoe speciaal ingericht kasje, waarin de atmosfeer
geheel verzadigd met waterdamp kan worden gehouden. Hierin worden de jonge
plantjes besproeid met een sporen-suspensie van Cladosporium fulvum. De
plantjes blijven hierin ± 4 dagen staan en worden vervolgens gedurende een
week in een drogere omgeving overgebracht, om vervolgens weer in dit kasje
teruggezet te worden. De vatbare planten vertonen dan na enkele dagen een
sterke aantasting. De volgende jaren zullen alleen stammen uitgezaaid worden,
waarin geen vatbare planten voorkomen. Hierdoor kan een veel groter aantal
stammen beproefd worden in de beperkte warenhuisruimte, die ons voor deze
kruisingsproeven ter beschikking staat.
4. Selectie Calceolaria en Cinerarea.
Calceolaria. Van in 1945 gekochte planten, die uitmuntten in kleur, rijke
bloei en vorm der plant, is verder geselecteerd hetzij door zelfbestuiving, hetzij
gedeeltelijk aoor kruisbestuiving.
Tevens Konnu nagegaan worden hoe enkele kleuren rood en oranje zich bij
de selectie zouden gedragen. Er bestond bij één der kwekers n.1. de indruk, dat
de aanwezige kleur oranje kleurvast zou zijn in tegenstelling met de ervaring
die wij in het algemeen met oranje opgedaan hebben.
Over het algemeen gaf de selectie 1945/46 prachtig uitgegroeide exemplaren
en vooral de planten, die eigenlijk toevallig opgeschoten waren uit het van de
zaaddozen gevallen zaad, bleken bijzonder mooi ontwikkeld. Dit zaad was blijkbaar goed afgerrjpt en bovendien vers. Steeds overtrof vers zaad het overjarig
zaad. De kiemkracht is groter gebleken en de ontwikkeling der plantjes verloopt
veel sneller. Over de wijze, waarop de kleuren zich in de nakomelingschap
gedragen, het volgende:
Van een zeer fluwelige, donkerrode tint werd in één geval (zelfbestuiving)
uitsluitend enkele in hoofdzaak donkerrode tinten verkregen, terwijl in een
ander geval (gedeeltelijke zelfbestuiving) overwegend rode tinten en slechts bij
uitzondering oranje en geel voorkwamen.
In tegenstelling met rood heeft oranje zich nogmaals niet kleurvast getoond.
Steeds vindt men weer oranje, rood en geel terug in een groot aantal variaties
van elke kleur. Onze indruk, die wij van oranje gekregen hadden, is hiermede
bevestigd.
Cinerarea. Het selectiemateriaal 1946 bleek van onvoldoende kwaliteit, zodat
er van afgezien werd hieruit verder te selecteren.
5. Aardappelrassenproef.
In 1946 werd geen proef genomen ter vergelijking van nieuwe vroege aardappelrassen. Het ligt echter in de bedoeling dit onderzoek in 1947 voort te zetten,
en daarbij dan tevens zo mogelijk de rassen in te schakelen, die in de voorafgaande jaren het best voldaan hebben.
C. Peenselectie (Amsterdamse Bak).
In de zomer van 1945 is zaad gewonnen van de stamselectie 1944/45. In
1945/46 zijn nog een aantal nieuwe stamselecties gewonnen. Hiervan is in 1946
zaad gewonnen. Dit is tesamen met het overjarige zaad^van 1945 uitgezaaid in
September en in October.
In 1947 zullen nagegaan worden de verschillen tussen de eigenschappen van
overjarig zaad van 1945 en die van nieuw zaad van 1946 aan de hand van het
gewas. Tevens zal gelet worden op het verschil tussen de zaaitijd September en
die van October. Dit met het oog op het zo vroeg mogelijk oogsten, beoordelen
en overbrengen van de peen voor de zaadwinning, hetgeen nodig zal zijn om
haar nog hetzelfde jaar (1947) te laten schieten.
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7. Bonenrassenproef.
Op verzoek van Ir N. Hubbeling van het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen werd een oriënterend proefje genomen met een
aantal nieuwe, voor rolmozaïek onvatbare rassen van stamslabonen. Enkele
dezer rassen bezaten een goede consumptie-kwaliteit (mals en draadloos). Verschillende rassen waren iets later dan de bekende dubbele witte zonder draad;
enkele rassen waren echter gelijktijdig met de dubbele witte plukrrjp.
N. STUIFMEELONDERZOEK.
1. Bestuiving van de Formosa-pruim.
In 1946 werd een kleine oriënterende proef in de practijk genomen, waarbij
een aantal bloemen ingehuld werd in vloeipapier. Deze werden bestoven
met
stuifm?«l van enkele verschillende pruimenvariëteiten. Alleen met °fuifmeel van
de Gold*"?. Japan had een geringe vruchtzetting plaats. Onder daartoe gunstige
omstandigheden schijnt de Golden Japan de Formosa dus te kunnen bestuivcii.
Toch is tiet een algemene ervaring, dat met Golden Japan-stuifmeeï bestoven.
Formosa een slechte vruchtzetting vertoont. Nieuwe rassen zullen hier uitkomst,
moeten brengen.
Overigens werd in 1946 geen stuifmeelonderzoek verricht.
O. PLANTENZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN.
1. Aantal gegeven adviezen.
In totaal werden 709 gevallen behandeld, die naar de oorzaken als volgt kunnen worden ingedeeld:
mtaart!ig

Groentegewassen
Fruitgewassen
Bloemgewasseh
Champignoncultuur

102
31
35
—

Dierlijk

Virus

103
124
26
1

15
5
2
—

Anorganisch Diversen

72
52
20
-^

63
23
10
25

Totaal

355
235
93
26

Totaal 168
254
22
144
121
709
Toelichting:
Onder het hoofd plantaardige beschadigingen zijn al die gevallen opgenomen, waar een aantasting door bacteriën en lagere of hogere schimmels de oorzaak was.
Onder anorganische oorzaken vallen beschadigingen door verkeerde grond,
onjuiste bemesting, cultuurfouten, spuitbeschadigingen en andere uitwendige
omstandigheden.
Onder „diversen" zijn samen gevat adviezen en antwoorden op vragen van
meer algemene aard, controle op ingezonden zaden etc. en tenslotte ook die gevallen, waarin het onmogelijk was de oorzaak vast te stellen.
Het merendeel der adviezen omtrent champignons waren cultuuraanwijzingen.
2. Physiogene ziekten en beschadigingen.
a. Chlorose bij perzik en pruim.
In de winter 1946—1947 is op vrij grote schaal gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om chlorotische bomen door personeel van de Proeftuin te laten
behandelen met mangaan- of ijzercitraat in boorgaten. Enkele honderden bomen
(meest perziken en pruimen) werden geboord. Het benodigde mangaancitraat,
dat nog steeds niet in de handel verkrijgbaar is, werd op het laboratorium van
de Proeftuin bereid.
Uit vorige proeven bleek, dat nu eens behandeling met mangaancitraat, dan
weer behandeling met ijzercitraat de beste genezing te weeg brengt. Bij alle
nieuw in behandeling genomen gevallen werden daarom steeds beide middelen
naast elkaar geprobeerd, terwijl bovendien 1 of meer bomen een mengsel van
ijzer- en mangaancitraat ontvingen.
b. Klemhart of hartloosheid bij bloemkool.
Dit onderzoek werd voortgezet in samenwerking met Ir. W. A. Wiebosch te
Hoorn. Onze mening, dat 2 typen van klemhart-verschijnselen moeten worden
onderscheiden, werd bevestigd. Het in het vorig jaarverslag onder 1 genoemde
type hangt volgens Ir. Wiebosch samen met een te vroegtijdige overgang naar
het generatieve ontwikkelingsstadium. Het groeipunt sterft in dat geval echter
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niet af, zoals in voornoemd jaarverslag vermeld is. Daarnaast komt een ander
type van hartloosheid voor, waarbij het groeipunt aan de epidermis beschadiging
vertoont. Dit laatste type gaat gepaard met bladmisvormingen.
Des te vroeger het gekweekte bloemkoolras is, des te vroegtijdiger kan het
klemhart-verschijnsel zich openbaren. Zo werd bij het ras „Vroege Veentjes"
reeds in het najaar een groot aantal klemharten aangetroffen. Dit betrof zeer
jonge plantjes, die nog slechts 1 of 2 normale bladeren gevormd hadden. Daarna
was dan soms nog een tweetal vergroeide bladeren of een bekervormig blad
gevormd. Deze afwijking is opgetreden, nadat de groei van de planten door ruim
luchten sterk afgeremd was. Voorts is gebleken, dat soms vroegtijdig herstel op
kan treden, waarna vrijwel normale bloemkolen geoogst kunnen worden.
Er werd begonnen met een onderzoek, waarbij nagegaan wordt welke invloed
de zaaitijd en jarowisatie van voorgekiemd zaad gedurende 3 weken bij —6° C.
uitoefenen op het optreden van klemhart. Voorts wordt daarbij de invloed van
temperatuur, vochtigheid en stikstof-bemesting, zowel vóór als nà het uitpoten
onderzocht.
c. Verbrandingsvlekken op pruimen.
Reeds eerder werd een beschadiging in de vorm van concentrische ringen op
de vruchten bij pruimen, in het bijzonder bij het ras June Blood, vermeld. Er
werd toen reeds op gewezen, dat deze beschadiging waarschijnlijk het gevolg is
van het optreden van te hoge luchttemperaturen, maar dat men haar niet in de
eerste plaats aantreft bij vruchten die in de zon gehangen hebben. De ervaringen van het afgelopen jaar hebben ons geleerd, dat integendeel deze beschadiging juist optreedt bij vruchten, die op vochtige, beschaduwde plaatsen hebben
gehangen. Zo b.v. op lekplaatsen (onder de goot of tussen 2 ramen) en ook bij
vruchten, die tegen een blad aanhangen en aldus langer vochtig blijven. In het
laatste geval treedt de verkleuring juist op aan de zijde, die tegen het blad raakt.
Waarschijnlijk is het weefsel daar ter plaatse weker en dientengevolge gevoeliger
voor beschadiging door te hoge temperatuur. Een dergelijke beschadiging kan
men ook aantreffen brj andere pruimenrassen, zoals b.v. Golden Japan. Hier ziet
men echter veelal geen concentrische ringen. In plaats daarvan treedt een meer
egale bruinkleuring op over een groot gedeelte van de vrucht.
Daarnaast werden echter ook bij verschillende pruimenrassen op de vruchten
beschadigingen waargenomen, die een gevolg waren van.een directe, te felle
zonbestraling. In het laatste geval werden kleinere, ingezonken, veelal bruinachtig gekleurde plekjes op de vruchten waargenomen. Het weefsel was ter
plaatse harder dan bij eerstgenoemde beschadiging en de vorm van de vruchten
vaak minder regelmatig. Dergelijke vruchten werden enkel aangetroffen op open
plekken, voornamelijk aan bomen met een zeer geringe blad-ontwikkeling.
d. Vorstbeschadiging bij perzikbloemen.
Eind Maart, toen de perziken bloeiden, kwamen er hier en daar, vooral bij
de leibomen, takken voor die enige of meerdere abnormale bloemen hadden. De
kelkblaadjes waren iets kleiner, doch verder normaal. De bloemkroonblaadjes
waren bruin en bleven zo klein, dat ze niet boven de kelk, die wel open was,
uitstaken. Meeldraden en stamper waren verschrompeld.
We zijn van mening, dat de lage nachttemperatuur van 15 op 16 en van
16 op 17 Maart (minimum temp. resp. —2,7 en —4,4° O ) de oorzaak van de
afwijkingen is geweest.
e. Waterziek bij tomaat.
Het onderzoek naar de oorzaak van waterziek bij tomaat werd voortgezet.
Ook ditmaal konden in potproeven geen typische symptomen van waterziek
verkregen worden (bruine stippen in de omgeving van de vaatbundels in dwars
doorgesneden vruchten). Waarschijnlijk is daartoe de groei van de planten in
de potten niet weelderig genoeg. Brj een dicht gewas (weinig licht) en een
rijkelijke stikstofvoorziening, vooral in verhouding tot de hoeveelheid beschikbare kali, heeft men n.1. de meeste last van deze kwaal. In Engeland wordt de
ziekte toegeschreven aan kaligebrek. Uit onze proeven bleek wél, dat de tomaatplant op een donkere standplaats eerder van kaligebrek te lijden heeft.
Bij een vorige proef kwamen enkele planten voor, waarbij een groot aantal
vruchten ongelijkmatig kleurde zonder inwendig bruine stippen te vertonen.
Vermoed werd, dat deze planten in hun jeugdstadium mozaïekziek geweest zijn.
In 1946 werden de planten in het jeugdstadium opzettelijk zwaar met mozaïekvirus besmet, en inderdaad vertoonden nu vrijwel alle planten een ongelijkmatige
kleuring van vele vruchten. Hiermee wordt niet de scherpe en grillig gevormde
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tekening bedoeld, die men dikwijls op de vruchten aan kan treffen na een aantasting door het aucuba-virus. De bemesting, de belichting en de luchtvochtigheid hebben het optreden van deze ongelijkmatige vruchtrijping niet duidelijk
beïnvloed.
f. Onvoldoende zaadzetting bij tomaat.
In de zomer van 1946 deden zich op verschillende plaatsen afwijkingen voor
bij de tomaatvruchten, die men oppervlakkig beschouwd voor een hevige aantasting door waterziek zou hebben aangezien. De vruchten kleurden zeer ongelijkmatig, maar vertoonden bovendien een min of meer hoekige vorm. Bij doorsnijden bleek geen inwendige bruinkleuring voor te komen. Daarentegen bleek
veelal zeer weinig zaad gezet te zijn (in sommige hokken in het geheel geen
zaad). Deze vruchten waren vaak hol van binnen.
Het verschijnsel trad meestal op bij planten met een forse, weelderige ontwikkeling, en op een donkere, vochtige standplaats; dus juist onder dezelfde
omstandigheden, waaronder men het „echte" waterziek veelal aantreft. Deze
omstandigheden zijn blijkbaar ongunstig voor een goede bestuiving (snelle bloei
en niet goed stuiven van het stuifmeel). Waarschijnlijk zal men door het kunstmatig bevorderen van de bestuiving door middel van plumen deze kwaal kunnen
voorkomen.
Het optreden van deze afwijking evenals het optreden van het „echte"
waterziek is waarschijnlijk in de hand gewerkt door een onvoldoende kalibemesting in verhouding tot de hoeveelheid stikstof, die gegeven werd. Hiertoe
was men in het afgelopen jaar in vele gevallen wel gedwongen in verband met
de beperkte hoeveelheid kalimeststoffen, waarover men de beschikking had.
3. Virusziekten.
a. Strip en andere virusziekten bij tomaat.
In de eerste plaats zij hier vermeld, dat waar in het afgelopen jaar nabouw
van het ras Single Cross geteeld werd, bijna steeds een hevige aantasting van
„Strip" optrad. Afgezien van het niet „zaadvast" zijn van dit ras is het dus ook
om bovengenoemde reden gewenst uitsluitend origineel zaad te gebruiken.
Het blijkt steeds meer, welk een belangrijke infectiebron de grond is voor
virusziekten bij de tomaat. Het is daarom gewenst alle bovenaardse delen van
dit gewas onmiddellijk op te ruimen en niet op de grond te laten slingeren. Vertrapt men vruchten of dieven, dan perst men het sap er uit en aldus kan de
grond besmet worden.
b. Mozaïek bij perzik.
Medewerking werd verleend aan een onderzoek, dat door Mej. Dra. J. M.
Krijthe ingesteld wordt naar de virusziekten bij perzik. Er werden in 1946 enkele
gevallen aangetroffen, waar deze ziekte ernstige schade heeft aangericht. Men
zal bij het aanschaffen van jonge bomen garanties dienen te eisen voor haar
gezondheid (N.A.K.—B. keur).
4. Bacterie- en schimmelziekten.
a. Bacterie-stengelrot bU meloen.
Deze ziekte heeft in het afgelopen jaar een grote uitbreiding aangenomen
en veel schade veroorzaakt bij de teelt van meloenen aan touwtjes in warenhuizen. Voorheen werd deze ziekte slechts sporadisch aangetroffen. De net- en
de gekruiste netmeloenen hadden meer van de ziekte te lijden dan de suikermeloenen. Ook ananasmeloenen kunnen aangetast worden. Vermoed wordt, dat
de ziekteverwekkende bacterie gemakkelijk overgebracht wordt via de snoeiwonden. Tijdens donker, vochtig weer en in een dicht gewas breidt de ziekte
zich het sterkst uit.
Door Mej. Ir. M. Bakker uit Wageningen is nagegaan welke bacterie deze
ziekte veroorzaakt. Het bleek een nieuwe, tot nu toe geheel onbekende bacterie
te zijn'. Deze ziekte heeft dus niets te maken met het hartrot van de meloen,
dat veroorzaakt wordt door Bacterium carotovorum. In 1947 zal deze ziekte nader
in onderzoek genomen worden, waarbij in het bijzonder gezocht zal worden naar
een mogelijkheid tot bestrijding.
b. Fusarium bij komkommer en meloen.
In 1946 werden de proeven met entingen op onvatbare onderstammen voortgezet. Daarbij werd gebruik gemaakt van een hiertoe speciaal ingericht kasje,
waarin de luchtvochtigheid op 100% gehouden kan worden, zonder dat de planten
vochtig worden, waardoor zij zouden kunnen wegrotten. Groene komkommers
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werden geënt op Zucchetti en meloenen op sierkaiebas, waarbij speciaal gezocht
is naar de beste wijze van behandeling tijdens en na het enten, zodat een zo
groot mogelijk gedeelte van de verente planten gezond doorgroeit, en de onderstam niet verschrompelt.
Ook bij enkele plantenkwekers werden entingen verricht met komkommer
op Zucchetti. De verente planten werden bij verschillende tuinders uitgeplant,
zij het wat later dan de niet verente komkommers, waardoor geen nauwkeurige
vergelijking mogelijk was. Over 't algemeen waren de resultaten behoorlijk goed.
Hier moet echter gewaarschuwd worden tegen het gebruik van willekeurig
Zucchetti-zaad, daar de meeste Zucchetti-typen ongeschikt zijn om op te enten.
Zij hebben veelal een holle stengel en zeer.korte internodiën, waardoor de vergroeiing moeilijk of in het geheel niet slaagt.
Op de Proeftuin werd het gebruik van verente planten vergeleken met het
stomen van de grond. De onbehandelde vakken leverden 18 komkommers per
raam, de verente planten 25 stuks, terwijl op de gestoomde grond 28 vruchten
per raam gesneden werden. Het stomen had plaats bij de klaargemaakte rijen
izie rubriek R 3 op blz. 33). Werd de gestoomde grond bovendien behandeld met
Fusarium solani, een onschadelijke Fusarium, die de ziekteverwekkende Fusaria
tegenwerkt en hiernieuwde besmetting van de grond met deze schadelijke Fusaria
voorkomt, dan werden 32 komkommers per raam geoogst. Fusarium solani zal
in 1947 door de Proeftuin op betrekkelijk kleine schaal aan de tuinders geleverd
kunnen worden tegen .f 4,— per fles (voldoende voor 200 ramen). Opgemerkt
dient nog te worden dat de op Zucchetti verente planten aanmerkelijk meer
komkommers van de 1ste gewichtsklasse leverden (ongeveer % van alle vruchten,
tegen slechts de helft van de vruchten bij de andere planten).
Op verschillende plaatsen werd waargenomen, dat op tijdens de oorlog geinundeerd land de komkommers veel beter groeiden en minder last hadden
van Fusarium dan op land, dat niet geïnundeerd geweest is (b.v. tegen de dijk
aan gelegen). De verklaring van dit verschijnsel is nog niet gevonden. Dat de
Fusarium onder water afgestorven zou zijn is niet waarschijnlijk, daar deze
zich in water bij een laag zuurstof- en een hoog koolzuurgehalte nog goed kan
ontwikkelen.
Het effect van door de voor komkommer pathogène Fusaria afgescheiden
toxinen op jonge komkommerplantjes werd nagegaan met behulp van de cultuurbuismethode. De verwelking was echter zeer veel geringer dan bij aantasting
door deze Fusaria.
c. Sclerotinia bij komkommer en meloen.
Deze ziekte, het z.g. rankenrot, heeft de laatste jaren een grote uitbreiding
aangenomen, voornamelijk bij platglas komkommers. Op vochtige grond en
tijdens een periode van donker, regenachtig weer kan de schade aanzienlijke
afmetingen aannemen. De schimmel overwintert in de grond in de vorm van
Sclerotien (harde, zwarte knolletjes, die op rottende ranken gevormd worden).
Bij een in Den Hoorn op instignatie van de Fa. Kuyvenhoven (Wolmaniseerinrichting) genomen proef, waarbij de grond ontsmet werd tegen Fusarium met
een oplossing van Wolmanzouten, is gebleken, dat 75 liter van een 1% oplossing
toegepast op 6 ramen een aanmerkelijke groeistimulatie teweeg bracht, terwijl
Sclerotinia-aantasting achterwege bleef. Dit is aanleiding voor ons geweest om
de fungicide werking van Wolmanzouten bij toepassing als grondontsmettingsmiddel nader te onderzoeken (zie rubriek Q2a, op blz. 29).
In verband met het feit, d a t , de toepassing van Wolmanzout als grondontsmettingsmiddel reeds ingang gevonden heeft in de practijk, is het gewenst
op het volgende te wijzen:
Ie. Wolmanzouten zijn onwerkzaam t.o.v. Fusarium.
2e. Verschillende groentegewassen kunnen ernstig beschadigd worden door
de Wolmanzouten. Het is daarom gewenst de grond eerst goed door te
spoelen met water en vervolgens nog enige tijd te wachten, eer men
plant. Komkommers zijn betrekkelijk ongevoelig.
3e. Het is niet uitgesloten, dat bepaalde groentegewassen teveel fluor op
zullen nemen uit de Wolmanzouten en daardoor vergiftigingsgevaar bij
consumptie op zullen leveren. Dit zal nader onderzocht worden.
d. Loodglans bij perzik en pruim.
In samenwerking met Dr. Grosjean uit Wageningen werden enkele proeven
genomen ter bestrijding van de loodglansziekte door het laten opzuigen van
groeistofoplossingen en van een door Dr. Grosjean gewonnen extract,van de
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balsem-populier. Er werden in dit opzicht nog geen definitieve resultaten verkregen, hetgeen o.a. een gevolg is van een complicatie, ontstaan door het
optreden van een mijtje (zie rubriek P 5 , op blz. 28).
Wel is gebleken, dat men bij de vaststelling van de toe te dienen hoeveelheid rekening moet houden met het bladoppervlak van de boom, en dat men
de te gebruiken concentratie af moet laten hangen van de snelheid van opzuiging. Deze kan boom voor boom sterk variëren in verband met een verschillend
vermogen tot gomvorming. Houdt men hiermee geen rekening, dan bestaat er
gevaar voor bladverbranding en vruchtrui.
e. Peen met valse meeldauw.
Als bijzonderheid kan vermeld worden:
dat in October op peen één keer valse meeldauw (vermoedelijk Plasmopara
nivea (Ung) Sehr.) werd aangetroffen.
5. Aaltjesziekten.
a. Het vrijkomen van het wortelaaltje uit de wortels van de tomaat.
Met dit onderzoek is een begin gemaakt in 1944. In dat jaar werden zeer
sterk door het wortelaaltje aangetaste wortels van nog in volle groei verkerende
tabaksplanten in matig vochtige grond bij ongeveer 15° C. bewaard. Hierbij
bleek, dat na 6 weken de meeste cysten (huidjes van afgestorven moederdieren,
opgevuld met eieren) uit de wortels waren vrijgekomen. Na 10 weken waren
uit alle cysten de aaltjes vrijgekomen.
In het afgelopen jaar werd dit onderzoek op uitgebreider schaal met tomaatwortels voortgezet.
Als voorlopig resultaat kunnen we hier vermelden, dat de cysten over het
algemeen bij deze proef sneller vrij kwamen dan bij de vorige. Dit is vermoedelijk
een gevolg van het feit, dat de wortels al enigszins verteerd waren, toen de
planten werden gerooid (einde October). Na ongeveer 3 weken waren de meeste
cysten vrijgekomen. Bij 20° C. verliep het verteringsproces iets sneller dan bij
15°C.Ook bleek het vrijkomen in droge grond sneller te gaan dan in natte grond.
Daar een zwavelkoolstofbehandeling de beste resultaten geeft in droge grond,
is bovengenoemd feit een reden te meer, om vóór de behandeling met CS2 de
grond niet nat te maken. Het vrijkomen van de aaltjes uit de cysten bleek door
temperatuur en vochtigheid niet te worden beïnvloed. Na 8 weken waren alle
cysten uitgekomen.
De proeven worden voortgezet bij lagere temperaturen.
b. Het schorseneren-aaltje.
Zoals algemeen bekend is, treft men het wortelaaltje Heterodera marioni
voornamelijk onder glas aan. De schorseneer is één van de weinige gewassen,
die bij de teelt in de open grond hevig aangetast kunnen worden. Toch kan men
aan de vorm geen onderscheid tussen het tomaten-aaltje en het schorsenerenaaltje waarnemen.
Vanaf 1940 zijn enkele proeven genomen om uit te maken of er wellicht
physiologische verschillen tussen deze beide aaltjes bestaan. Wij zijn er tot nu
toe niet in geslaagd om deze aan te tonen. Het schorseneren-aaltje kan evengoed de tomaat als het tomaten-aaltje de schorseneer aantasten.
Kasgrond bleek in het algemeen sterker besmet te zijn dan schorsenerengrond. Werd hevig besmette kasgrond naar buiten overgebracht, dan daalde de
besmettingsgraad in de loop van enkele jaren sterk, ongeacht of er tomaten
dan wel schorseneren op deze grond geteeld werden (bij de teelt van schorseneren
was de daling wel iets geringer). In de strenge winter van 1942 werden zowel
de tomaten- als de schorseneren-aaltjes buiten vrijwel volkomen vernietigd.
Omgekeerd kon bij overbrenging van schorseneren-grond naar een warenhuis
een toename van de besmetting waargenomen worden (binnendringing van het
tomaten-aaltje was echter niet geheel uitgesloten).
Bij de voortzetting van deze proeven zal speciaal gelet worden op de ontwikkelingsduur van een generatie bij verschillende temperaturen en in verschillende grondsoorten.
P. ENTOMOLOGISCII ONDERZOEK.
1. Vangbakwaarnemingen.
Met behulp van vangbak- en veldwaarnemingen, die wat het Zuid-Hollands
Glasdistrict betreft, verricht werden te Naaldwijk, Wateringen, Berkel en Monster
kon het begin van de voorjaars : en zomervlucht van peenvlieg en koolvlieg
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bepaald worden, en hiermede het tijdstip van de bestrijding. In 1946 werden de
eerste koolvliegen in ons land waargenomen in Naaldwijk. Naar aanleiding van
deze waarnemingen werd via de radio en de dagbladen het beste tijdstip voor
de bestrijding van deze insectenplagen bekend gemaakt en aan de assistenten
van de Voorlichtingsdienst doorgegeven.
2. Waarnemingen betreffende de Coloradokever.
Op zes plaatsen in het Zuid-Hollands Glasdistrict zijn kooiwaarnemingen verricht, waardoor de ontwikkeling van de Coloradokever onder natuurlijke omstandigheden kon worden nagegaan. Dit onderzoek geschiedde in samenwerking
met Drs. J. de Wilde te Amsterdam.
In de winter 1945/1946 bleek 55%van de overwinterende volwassen kevers
in het veld te zijn omgekomen. Vernietiging door vorst is niet te verwachten,
aangezien de kevers zeer goed bestand zijn tegen lage temperaturen (b.v.
—12° C). De eerste kevers verschenen overal in de eerste helft van April; de
hoofdmassa verscheen echter pas in de loop van Mei.De eerste eieren werden in
de eerste week van Juni geconstateerd. Onder invloed van de lage temperatuur
ontwikkelden zich in Juni vrijwel geen larven; de eerste levensvatbare larven
verschenen pas in de eerste week van Juli.
Ondanks de vroege verschijning van de kevers, traden de larven dus pas
laat op. Hieraan is het te danken, dat de vroege aardappelen in het Westland
aan de aantasting door de Coloradokever ontsnapt zijn.
3. Biologische bestrijding van dewitte vlieg.
Ook de enkele exemplaren van de parasitaire sluipwesp, Encarsia formosa
(Gahan), die ten tijde van de publicatie van het jaarverslag 1945 nog in leven
waren, zijn door de ongunstige levensomstandigheden gedurende de winter tenslotte bezweken.
Een nieuwe zending poppen, die in het voorjaar van Prof. Dr. J. van de
Brande te Gent ontvangen werd, leverde 13wespjes op, waarvan opnieuw, nu In
twee proefkasjes, een kweek van deze dieren werd aangezet. Deze ontwikkelde
zich in de loop van de zomer zeer gunstig, zodat in het najaar duizenden parasieten voorhanden waren .
Bij kwekers in het Westland werden ook dit jaar geen gevallen van massaal
optreden van witte vlieg in kassen geconstateerd. In één geval kwam vrij veel
witte vlieg voor op buiten geplaatste Calla's. Verwijdering van de als onkruid
tussen de planten groeiende brandnetels, waarop de dieren in hoofdzaak voorkwamen, was voldoende voor de bestrijding.
4. Thrips.
In het afgelopen jaar werd een voor het Westland nieuwe thripssoort gevonden, nJ. Parthenothrips dracaenae (Heeger). De vrij grote donkere dieren, die
gemakkelijk te herkennen zijn aan de 3bruine dwarsbanden die op de geelwitte
voorvleugels voorkomen, werden gevonden in de bloemenkasjes van de Proeftuin
opAzalea's.
Kweekproeven In het laboratorium met Drepanothrips reuteri (Uzel), de
grijze druiventhrips, brachten verschillende bijzonderheden aan het licht betreffende de biologie van deze soort:
Onder laboratoriumomstandigheden leefden dewijfjes maximaal 22dagen.Ze
legden gemiddeld 0,7 ei per dag. De incubatietijd der eieren bedroeg gemiddeld
6 dagen. De duur van het larvestadium was moeilijk nauwkeurig vast te stellen;
het bedroeg meestal ongeveer een week tot maximaal 15 dagen. Het propupa-•
stadium duurde gemiddeld 2dagen, het popstadium 4dagen. De hele cyclus nam
dus 3 à 4 weken in beslag. Begin Augustus verschenen ook mannetjes. Bij deze
proeven was de relatieve vochtigheid (R.V.) 100% en de temperatuur minimaal
18°C.en maximaal 24°C.Het bleek dat een relatieve vochtigheid (R.V.van 100 %
voor het in leven houden dezer dieren noodzakelijk was, terwijl eventueel in de
kweekruimte optredend condensatiewater direct grote sterfte veroorzaakte. Toch
is de R.V.in kassen meestal veel lager. De zeer kleine dieren leven echter in de
dunne luchtlaag vlak tegen het blad, waarin door de transpiratie der plant de
R.V. waarschijnlijk hoog zal zijn.
De wijfjes verschenen in het voorjaar na de overwintering bij het eerste
openen der knoppen van de druif en tot in begin November werden larven en
imagines aangetroffen op druiven in kassen.
Black Alicante bleek vatbaarder voor thripsaantasting dan Golden Champion
en Frankenthaler. Misschien speelt hier de mate van beharing van het blad
een rol.
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De overwintering heeft waarschijnlijk in de grond plaats, daar het meest
minutieuze onderzoek van de bast van druivenstammen, geen enkel exemplaar
van Drepanothrips reuteri aan het licht kon brengen. Wel werden verscheidene
exemplaren van een andere soort, waarschijnlijk Limothrips cerealum (Haliday),
tussen de bastvezels gevonden.
Bij de bewerking van een in 1944 door drs. J. de Wilde gehouden enquête
naar de thripsaantasting van kasdruiven kwamen de volgende punten naar
voren:
1. De ouderdom van boom of ent had geen invloed op de aantasting.
2. De oriëntering van de lengterichting der kas was van geen invloed.
3. Langs een boomgaard gelegen kassen waren steeds vrij sterk aangetast.
4. Langs een groentetuin gelegen kassen waren slechts betrekkelijk licht
aangetast.
5. Houten kassen waren minder sterk aangetast dan kassen waarbij de kap
of de gehele kas uit ijzer geconstrueerd was. Dit geldt niet voor stookkassen.
5. Een aantasting door een mijt bij perziken en pruimen onder glas.
In 1946 kwam op verschillende tuinen in het Westland en de Kring op
perzikbladeren en bladeren van pruimen, die onder glas stonden, een mijtje
voor, dat we er voorheen nimmer op hebben aangetroffen. In totaal werden
± 40 maal aangetaste perzikbladeren en ± 10maal aangetaste pruimenbladeren
op de Proeftuin ontvangen. Men krijgt de indruk, dat alle hier onder glas
geteelde rassen aangetast kunnen worden. De aangetaste bladeren krijgen een
vale kleur en wanneer de aantasting hevig is, gelijkt zij in sterke mate op loodglans. Bovendien krult bij perziken een deel van de aangetaste bladeren naar
boven om. Pruimenbladeren blijven dikwijls klein.
De heer G. L. van Eyndhoven te Haarlem was zo welwillend, aandacht aan
het mijtje te besteden en hoewel het nog niet mogelijk was het precies op naam
te stellen, rees bij de heer van Eyndhoven toch het vermoeden, dat men hier
te doen heeft met Phyllocoptes fockeui Nal.
De diertjes leven zowel aan de onder- als aan de bovenzijde van de bladeren.
Ze zijn zeer klein (lengte ± 0,15 mm), geel van kleur, langgerekt van voren. Met
behulp van 2 paar poten kunnen ze zich snel over de bladeren voortbewegen.
Met een loupe kan men ze zien. Het aantal mijtjes per blad kan zeer groot zijn.
We schatten op een zeer sterk aangetast blad ± 5000 exemplaren.
De overwintering op perziken vindt plaats in schuilhoekjes bij de knoppen.
In het grootste deel van de gevallen betreft de aantasting bomen die in de
winter van 1945—'46 waren geplant. Mogelijk is het mijtje met plantmateriaal
in 't Westland gekomen. Op 2 boomkwekerijen in Limburg troffen we het mijtje
ook buiten op perziken en pruimen aan. Het aantal mijtjes per blad was daar
echter 2eer gering en van beschadiging was daar geen sprake. Een zo geringe
aantasting als in Limburg buiten werd aangetroffen is moeilijk vast te stellen
door de boomkweker. Toch zou het zeer wenselijk zijn deze parasiet op de boomkwekerij grondig te bestrijden. De mogelijkheid lijkt ons niet uitgesloten, dat
wanneer met plantmateriaal slechts enkele mijtjes in de kas worden gebracht
de ontwikkeling onder glas zo snel plaats heeft, dat deze spoedig tot beschadiging aanleiding geeft, terwijl dat buiten niet het geval zou zijn geweest.
De mijtjes bleken goed te bestrijden te zijn door de bomen met zwavel te
'bestuiven. Eveneens gaf een bespuiting met 0,1 % nicotine goed resultaat. Van
1 % petroleumemulsie hebben we goede verwachtingen, doch daar zal in 1947
nog een nauwkeurige proef mede genomen worden.
Een winterbespuiting zal o.i. wel enig, doch geen afdoende effect kunnen
hebben, aangezien er wel mijtjes zullen zijn die zo ver zijn weggekropen, dat
men ze niet raakt.
6. Aantasting van bloemkool door boorsnuitkevers.
In vrij ernstige mate werd dit jaar het optreden geconstateerd van snuitkeverlarven, die in jonge koolplanten in de stengel of de bladstelen gangen
uitvraten, waardoor de planten gingen kwijnen, bij droogte slap hingen, vergeelden en tenslotte afstierven. Vaak traden misvormingen op die aan draaiharten deden denken. De beschadiging trad meestal reeds op het zaaibed op.
In de literatuur worden de snuitkevers Ceutorrhynchus quadridens (Panz)
en verschillende soorten van het geslacht Baris voor deze schade verantwoordelijk gesteld. Over het vraatbeeld der verschillende soorten bestaat nog onzekerheid. Ook is een doeltreffende bestrijding nog niet bekend. Daar de ovipositietijd
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volgens literatuuropgaven in Mei zou vallen, kan men proberen, door van half
April tot half Juni de planten regelmatig met 666 (gammexaan)- of D.D.T.houdende middelen te behandelen, het leggen der eieren te voorkomen.
In ieder geval verdient het aanbeveling aangetaste planten vóór Juli, de tijd
der verpopping, uit te trekken en te verbranden, alsmede in de winter stronken,
waarin eventueel kevers kunnen overwinteren, te verwijderen.
Q. PROEVEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN.
1. Viriciden (virusdodende middelen).
a. Viruol (spuitmiddel).
Met een 1% oplossing van viruol (van onbekende samenstelling) werden
bespuitingen uitgevoerd bij tomaatplanten. Deze bespuitingen hadden generlei
uitwerking op de mozaïek-aantasting. Wel werd de indruk verkregen, dat de
groei der planten enigszins gestimuleerd werd. Uit laboratoriumproeven bleek,
dat zelfs een 3% oplossing van viruol niet in staat is om de activiteit van het
tomaten-mozaïekvirus te verminderen. Pas door een 5% oplossing wordt dit
geïnactiveerd.
b. Ontsmettingsmiddelen voor de handen.
Vergeleken werden oplossingen van tri-natriumfosfaat en groene zeep, trikaliumfosfaat en groene zeep en van het handelspreparaat Virurex. Uit laboratoriumproeven bleek, dat alle 3 middelen ongeveer even goed werkzaam zijn.
Toch werden bij practijkproeven slechte resultaten verkregen, wanneer deze
middelen niet vanaf het eerste begin van de teelt toegepast werden. Begint men
eerst halverwege de tomatencultuur met een afzonderlijke behandeling van
gezonde en mozaïekzieke tomatenplanten, waarbij men na de behandeling van
de zieke planten zijn handen ontsmet, dan gelukt het veelal niet een verdere
verspreiding van de mozaïekziekte te voorkomen. Dit is een gevolg van de
betrekkelijk lange incubatieperiode van het mozaïekvirus, waardoor de planten,
die bij de laatst voorafgaande behandeling (dieven e.d.) besmet zijn, nog geen
duidelijk ziektebeeld vertonen bij de daarop volgende behandeling. Vanaf deze
planten heeft dan toch een verdere verspreiding van het mozaïekvirus plaats.
2. Fungiciden (schimmeldodende middelen).
a. Wolmanzout tegen Sclerotinia in komkommer.
Naar aanleiding van de in Den Hoorn genomen proeven (zie rubriek O 4c op
blz. 25) is de fungicide werking van Wolmanzout t.o.v. Fusarium en Sclerotinia
nagegaan. Bij het Fusarium-onderzoek is de laboratoriummethode met erlenmeyers met steriele grond gevolgd, die reeds eerder gebruikt werd voor het
toetsen van de werking van een groot aantal bestrijdingsmiddelen tegen Fusarium
in de grond. Daaruit is gebleken, dat onder gunstige omstandigheden ten minste
250 liter van een 1 % oplossing van Wolmanzout per 6 ramen nodig is om de
Fusarium te doden. Een dergelijke grote hoeveelheid zou het gewas echter
beschadigen.
Het effect t.o.v. Sclerotinia werd nagegaan in schalen met een agar-voedingsbodem. Daarbij bleek, dat bij het gebruik van hoeveelheden ontsmettingsmiddel,
die te vergelijken zijn met 75 liter per 6ramen, een 0,5 % oplossing het uitgroeien
van de Sclerotien reeds volledig belet, terwijl deze uitgroeiing door een 0,1 %
oplossing reeds vertraagd wordt. Wellicht zal dus met oplossingen van Wolmanzout ,die zwakker zijn dan 1 %, b.v. 0,75 % of 0,5 %, eveneens nog een gunstig
resultaat verkregen kunnen worden.
b. Bestrijdingsmiddelen tegen Cladosporium (z.g. meeldauw) in tomaten.
Twee bestrijdingsmiddelen zijn met Bulbosan vergeleken.
1. Salicylanilide in stuifvorm waarvan de bereiding door T.N.O. is uitgewerkt. Met dit middel zrjn in een kas met late tomaten ± 400 planten
5 x bestoven (320 g. per bestuiving). Een ongeveer gelijk aantal planten
is in die kas ter vergelijking 5 x met eenzelfde hoeveelheid Bulbosan
bestoven. Bij deze proef werd de indruk verkregen, dat er geen grote verschillen in de werking van de beide middelen zijn geweest. Bladbeschadiging is niet opgetreden. De verstuifbaarheid liet nog wat te wensen over.
Met een andere draagstof zal dit waarschijnlijk verbeterd kunnen worden.
2. Cladox van de Chemische fabriek Dr. Maag, Dielsdorf-Zürich.
Toen de proef was ingezet vernamen we, dat Cladox niet in de handel
gebracht zal worden. Er wordt nog aan een verbetering van dit product
gewerkt.
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Met dit stuifmiddel zijn 2 oriënterende proefjes genomen. Voor ieder
proefje zijn 40 tomatenplanten gebruikt. Twintig planten van ieder
proefje werden 5 X met 20 g. Cladox bestoven en de ander 20 planten
5 X met 20 g. Bulbosan. Ook hier kreeg men de indruk dat er niet veel
verschil in werking was tussen beide middelen. Bladbeschadiging is na
de bestuivingen, die van eind Juli tot begin September plaats hadden,
niet waargenomen.
3. Ncmatociden (aaltjcsdodende middelen),
a. D.D. (grondontsmcttingsmiddcl).
Er werden enige oriënterende proeven gedaan met het nieuwe Amerikaanse
grondontsmettingsmiddel D.D. Het middel is een ruw mengsel van dichloorpropaan en dichloorpropyleen. Er werd gewerkt met grond, sterk besmet met
het wortelaaltje (Heterodera marioni). Deze proeven hadden een gunstig resultaat zodat het aanstaande jaar de grond in een warenhuis en een kas op de
Proeftuin met dit middel behandeld zal worden (warenhuis IV en kas VI). Het
middel heeft op zwavelkoolstof haar geringe brandbaarheid voor, terwijl ook de
giftigheid voor de mens minimaal is.
4. Insecticiden (insectendodende middelen).
Hieronder volgt een lijstje van de dieren, waarop deze middelen in dit
seizoen beproefd werden.
1. Kasspint (Tetranychus urticae).
2. Drepanothrips reuteri.
3. Thrlps fuscipennis.
4. Perzik bladluis (Myzus persicae).
5. Witte vlieg (Trialeurodes vaporariorum).
6. Koolzaadgianskever (Meligethes annua).
7. Koolzaadsnuitkever (Ceutorrhynchus assimilis).
8. Aardvlo (Phyllotreta cruciferae).
9. Erwtenbladrandkever (Sitona lineata L.).
10. Aspergekever + larven (Crioceres asparagi).
11. Larven van het druivenhaantje (Otiorrhynchus sulcatus F.).
12. Koperwormen (larven van de kniptor Agriotus lineatus).
13. Emelten (larven van Tipulasoorten).
14. Oorwormen (Forficula auricularia).
15. Pissebedden (Oniscus).
a. Insecticiden op basis van D.D.T. (dichloor-diphenyltrichlooraethaan).
1. Het vorig jaar vermeldden wij reeds de samenwerking met de fa. Organon
te Oss. Het stuifmiddel „Omyl" werd door ons gunstig beoordeeld.
Dit seizoen is er in samenwerking met bovengenoemde firma gezocht naar
een weg om D.D.T. tot rookmiddel te verwerken. Hoofdzakelijk was dit bedoeld
tegen diverse thripssoorten in kassen. Daar er.echter aan deze methode nog
talrijke moeilijkheden kleven zullen we nog een zomer aan semi-practijkproeven
moeten wijden, voordat we hierover iets kunnen publiceren.
2. D.D.T. in de vorm van Aerosol werd eveneens getest. De „bomb" welke
wij gebruikten was afkomstig van de firma Ligtermoet in Rotterdam, welke deze
uit Amerika importeert.
D.D.T. wordt onder hoge druk fijn verneveld. Door D.D.T. opgelost in kero'sine te verdunnen met de laagkokende vloeistof Freon en dit mengsel in een
goed gesloten vat te doen, verkrijgt men bij normale temperatuur een vrij grote
spanning in dit vat. Deze spanning kan nu gebruikt worden om de inhoud uiterst
fijn te vernevelen. Bij het opendraaien van de nozzle spuit de vloeistof naar
buiten. De Freon verdwijnt onmiddellijk als gas zodat er slechts uiterst fijne
deeltjes D.D.T. en kerosine in de lucht zwevend blijven.
Het principe is voor insectenbestrijding onder glas ideaal, doch de vulling
van de „bomb" was nog geheel die voor het bestrijden van kamerinsecten, zoals
vliegen, muggen, e.d. Het gevolg was dat bij gebruik betrekkelijk gemakkelijk
bladverbranding optrad. Wij hopen het a.s. seizoen een „Bomb" met een gewijzigde vulling te kunnen testen.
3. Van de Fa. Geigy uit Zwitserland ontvingen wij een D.D.T.-preparaat in
opgeloste vorm, dat met water verdund een melkachtige vloeistof gaf. Het middel
was nog in het proefstadium en had dan ook een nummer, n.1. 8552A.
8552/i heeft verschillende zeer goede eigenschappen:
1. Het doodt diverse thripssoorten, witte vlieg en bladluis.
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2. Het geeft geen neerslag op bladeren en bloemen.
Een nadeel van het middel is o.a. echter, dat het bij een concentratie van
0,5% op druivenblad een duidelijke verbranding veroorzaakt; ook bij een meermalige bespuiting van een komkommerplant trad beschadiging op. Het middel
schijnt inmiddels in Zwitserland onder de naam „Gesafidc" reeds in de handel
te zijn en wordt ten zeerste aanbevolen voor sierteeltgewassen. Gezien onze
ervaringen lijkt ons echter enige voorzichtigneid geboden.
Volgens Zwitserse gegevens zijn enkele varens, Gesneria's en Kalanchoës zeer
gevoelig voor dit middel, op andere sierteeltgewassen zou men het zonder voorbehoud toe kunnen passen.
b. Insecticiden op basis van Gammexaan (Hexachloor cyclohexaan), ook wel
aangeduid met 666.
Gammexaan is een insecticide dat zich in de oorlog in Engeland naast
D.D.T. heeft ontwikkeld. De insecticide werking is over het algemeen nog sterker
dan die van D.D.T. Het middel wordt dan ook in een lagere concentratie gebruikt.
In oriënterende proeven bleek een 1%-ig stuifpoeder zeer goed te gebruiken.
Het middel is in grote lijnen werkzaam tegen dezelfde insecten, waar D.D.T.
tegen werkzaam is.
Een groot nadeel van Gammexaan is de zeer onaangename geur die het
heeft. Groente en fruit, dat binnen drie weken geoogst wordt, moet men dan
ook zeker niet met dit middel behandelen, daar de producten dan niet te
consumeren zijn.
Het middel zal dus zeer geschikt zijn voor het bestrijden van aardvlo bij
jonge kcolplanten, erwtenbladrandkever bij jonge bonen- of erwtengewassen,
aspergekever bij doorgroeiende asperges, koolzaadglans- en snuitkever op koolsoorten welke voor zaad geteeld worden.
Gammexaan is onder verschillende handelsnamen te verkrijgen. Men overwegë bij aankoop echter of het voor het gestelde doel wel te gebruiken is in
verband met de onaangename geur.
Oriënterende laboratoriumproeven wezen uit dat koperwormen, welke zich
in grond bevonden die met Gammexaan vermengd was, niet langer dan een
maand in leven konden blijven. Daar Gammexaan geen schadelijke invloed op
de groei van sla, andijvie, spinazie en tomaten had, kan dit middel bij de locale
bestrijding van koperworm gebruikt worden.
Heeft men dus in een warenhuis een plaatselijke aantasting van koperwormen, waarbij het niet de moeite loont het hele warenhuis met CS2 te laten
ontsmetten, dan kan men een proef nemen met Gammexaan door de grond te
werken. De dosis is dan ± 1 kg van het handelsproduct Agrocide II per rr- goed
door de bovensteek te werken.
c. Natrium-cyanide.
Van de Stikstofbindings-industrie Nederland N.V. te Dordrecht ontvingen
wij een monster Natrium-cyanide, „Sincal" genaamd.3 Het gehalte aan Natriumcyanide is ± 30 %; de toe te passen hoeveelheid per m is het drievoudige van
die van Calcid. De werking was bij deze dosering zeer goed. Natuurlijk dienen
de bekende voorschriften van een blauwzuurbehandeling in acht genomen te
worden.
d. Derris-preparaat.
Van de Fa. Maag uit Zwitserland, importrice Fa. Jan de Poorter te Rotterdam, ontvingen wij een monster Deril. Dit is een bestrijdingsmiddel op basis
van rotenon (afkomstig van Derriswortel). Uit voorlopige proeven bleek ons een
zeer goede werking van het spuitmiddel t.o.v. thrips en kasspint, zodat het a.s.
seizoen een practijkproef genomen zal worden om het middel met Petroleumemulsie en nicotine te vergelijken. Vooral voor de komkommerteelt is het middel
in de toekomst zeer goed te gebruiken.
Jammer genoeg kunnen gekrente trossen druiven niet tegen een bespuiting
met Deril, zodat we na het krenten ook dit middel in druivenkassen niet meer
toe kunnen passen.
e. Bestrijdingsproeven tegen peenvüeg.
Het jaar 1946 staat in het teken van vernieuwing. Zo ook op het gebied der
bestrijdingsmiddelen, die in Zwitserland en in de geallieerde landen in gebruik
genomen of hier te lande nieuw vervaardigd zijn. Hiervan is een dankbaar
gebruik gemaakt in proeven.
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Er kan uitsluitend iets gezegd worden van de waarde als bestrijdingsmiddel
en niets over de invloed op de oogst, omdat deze niet gecontroleerd kon worden.
Over de resultaten het volgende:
Veelbelovend was een emulsie van Gammexaan en ook Agrocide II met
Gammexaan als werkzaam bestanddeel had gunstige resultaten. Een smaakbeoordeling van de peen met Gammexaan behandeld heeft nog niet plaats
gevonden.
Vrij gunstig heeft no. 8552/j. een D.D.T.-oplossing gewerkt, terwijl de werkzaamheid van Omyl (D.D.T.)-emulsie tegenviel. Naphtaline-korrels gaven een
wisselvallig resultaat, terwijl een emulsie van teerolie onvoldoende bleek.
De werkzaamheidsduur van Forbiat werd nagegaan door een vergelijking
tussen drie, twee en één enkele bestrijding te maken. Indien men in de toekomst
evenveel resultaat heeft met slechts één enkele of desnoods met twee bestrijdingen, zou dat zeker een belangrijke arbeidsbesparing blijken.
f. Bcstrijdingsproef tegen koolvlieg.
Op verzoek van Drs. J. de Wilde werd een bestrijdingsproef tegen koolvlieg
bij vroege bloemkool (ras Alpha) genomen. Vergeleken werden éénmalige en
driemalige behandelingen met 0,1 % sublimaat, 0,5 % Geigy 8552t (D.D.T.-pre—
paraat) en 1% Omyl-emulsie (eveneens een D.D.T.-preparaat). Van elk middel
werd telkens 150 cc. per plant gebruikt. Als controle waren zowel veldjes met
trapplanten als met potplanten aanwezig.
Resultaat:
Bovengrondse aantastingssymptomen waren afwezig, ook bij de controle. De
proef kon dus slechts beoordeeld worden naar de oogst. Van Drs. J. de Wilde
vernamen wij echter, dat uit elders genomen proeven gebleken is, dat de D.D.T.emulsies op zijn minst genomen gelijkwaardig zijn aan sublimaat.
g. Bestrijdingsproeven tegen thrips.
De kas, waar in 1945 een proef met een 7 % v.b.c.-winterbespuiting tegen
druiventhrips genomen was, werd de gehele zomer gecontroleerd. Er trad geen
thrips in op, terwijl de belendende contrôle-kas zeer zwaar was aangetast. Bij
dit gunstige resultaat mag het gevaar van een v.b.c.-bespuiting voor een eventuele onderteelt niet vergeten worden.
Een praktijkproef met nicotine-rookkaarsen van de firma Maag, toonde
aan dat deze kaarsen met een nicotinegehalte van slechts ± 40% van de hoeveelheid, die bij een normale bestrijding met nicotine-rookpoeder gebruikt wordt,
een resultaat geven dat gelijkwaardig is aan dat van een normale beroking.
Van de stuifmiddelen gaf D.D.T. in laboratoriumproeven goede resultaten.
Op druif werd geen verbranding geconstateerd (op komkommer en meloen wel).
Door middelen met een gehalte van *4% (bij „Berco" producten van Va %) aan
D.D.T. werden alle proefdieren binnen 24 uur gedood. In België wordt een 5 %
D.D.T. stuifmiddel in de practijk gebruikt tegen druiventhrips. Mogelijk zouden
de twee preventieve nicotinebespuitingen voor de bloei, zolang de nicotine
schaars is, door D.D.T. bestuivingen vervangen kunnen worden.
Voor thrips in rozen is in de praktijk een regelmatige bestuiving met een
mengsel van 4 delen stuifzwavelen 1deel 25 %-ig D.D.T.-middel een doeltreffende
bestrijding gebleken. Gevallen van verbranding door de zwavel werden niet
gemeld.
R. STOMEN VAN DE GROND.
1. Afstervingstemperaturen van schadelijke organismen.
Proeven, waarin de afstervingstemperatuur voor koperwormen, de larven
van de kniptor Agriotes lineatus (Lin.), werd nagegaan, toonden aan dat bij
normaal grondstomen deze dieren waarschijnlijk alle gedood zullen worden.
Reeds een temperatuur van 47y2° C.was, gedurende slechts 10minuten, voldoende
om alle dieren te doen sterven. Naarmate de duur der inwerking verlengd werd,
gaven lagere temperaturen een zelfde resultaat. B.v. voor een tijd van 3 uur:
40° C.
Ook bij andere schadelijke organismen werd iets dergelijks geconstateerd,
zo b.v. bij Fusarium, Sclerotinia en Verticillium. Deze schimmels sterven af bij
verhitting gedurende 10 minuten tot resp. ± 70° C, 60° C. en 50° C. en bij
langduriger verhitting reeds bij lagere temperaturen. Het is dus van belang na
het stomen de grond enige tijd goed afgedekt te houden.
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2. Bacterieleven in gestoomde grond.
Uit vroegere onderzoekingen was gebleken, dat het bacterieleven zeer verschillend kan reageren op een grondontsmetting door middel van stomen. Er
zijn daarom in het afgelopen jaar proeven genomen met het doel te weten te
komen, welke omstandigheden hierop invloed uitoefenen. Zowel gronden met
laag als hoog humusgehalte (resp. ± 3 en ± 30 % ) ,die nooit of reeds meermalen
gestoomd waren, werden op verschillende wijze gestoomd.
Vastgesteld kon worden, dat het al of niet reeds eerder gestoomd zijn van de
grond vrijwel van geen betekenis is voor de ontwikkeling van het bacterieleven
na het stomen. Dit wordt echter door zwaar stomen van de grond in veel sterkere
mate bevorderd dan door licht stomen. Ook is het effect van het stomen op het
bacterieleven veel groter, naarmate de grond een hoger humusgehalte bezit,
althans in licht gestoomde grond. In een humusarme grond heeft licht stomen
vrijwel geen uitwerking op het totaal bacterieleven, en zwaar stomen hetzelfde
effect als licht stomen heeft in een humusrijke grond (bacterieleven ongeveer
vertienvoudigd).
De bij het stomen vrijkomende hoeveelheid stikstof was wél zeer sterk afhankelijk van het al of niet eerder gestoomd zijn van de grond. In eerstgenoemd
geval was deze hoeveelheid nihil. Daarentegen was het verschil tussen licht en
zwaar stomen geringer dan bij het bacterieleven, en nog het grootst in de
humusrijke grond. Dit zou er op kunnen wijzen, dat de toename van het bacterieleven niet enkel een gevolg is van de verhoging van de hoeveelheid in water
oplosbare stikstof.
Men zal dus op reeds vaker gestoomde grond wat royaler moeten zijn met
stikstofbemesting, terwijl het aanbeveling verdient om humusarme grond zwaarder te stomen dan veenachtige grond.
3. Het stomen van klaargemaakte rijen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stoomrek, dat gebaseerd is op een
combinatie van het omgekeerde bak-systeem en het eg-systeem. De stoom wordt
door de tanden van de eg op ongeveer 15 cm diepte in de grond gebracht (niet
dieper, want dan bestaat het gevaar dat de stoom ontsnapt in de broeimest).
Door de omgekeerde bak wordt voorkomen, dat de stoom aan de oppervlakte uit
de grond ontwijkt. Deze methode biedt twee voordelen:
lo. Stoomt men vóór het klaar maken van de rijen, dan bestaat de kans
dat de stoom niet tot op voldoende diepte doordringt, zodat bij het klaar maken
van de rijen Fusarium of andere ziektekiemen naar boven worden gebracht. Deze
kunnen zich in de gestoomde grond snel vermenigvuldigen en een hernieuwde
infectie te weeg brengen. Hiervoor behoeft men brj het stomen van klaargemaakte
rijen niet bevreesd te zijn.
2o. Er kan belangrijk op de kosten van het stomen bespaard worden, daar
volstaan kan worden met het stomen van een strook van 60 cm breedte boven
de veur (voorafgaande aan een sla-teelt kan eventueel een wat bredere strook
gestoomd worden). Besmetting met pathogène Fusaria vanuit de niet gestoomde
grond moet daarbij voorkomen worden, door de grond daags na het stomen te
enten met Fusarium solani (zie rubriek 0 4 b op blz. 24).
4. Afdekking van de grond na het stomen.
In aansluiting op reeds eerder genomen proeven met afdekking van de
grond met stro tijdens en na het stomen zijn in het afgelopen jaar de volgende
afdekkingsmaterialen vergeleken, gerangschikt in de volgorde van hun warmteisolerend vermogen:
Ie. Hout. In onze proeven werden houten luiken van iy 2 duim dikte gebruikt. Deze waren zeer zwaar. Waarschijnlijk zal men echter kunnen
volstaan met het gebruik van planken vloertjes van 1 duim dikte.
2e. Turfmolm. Benodigd
is een halve baal ( ± 40 kg) droge, fijn gemalen
turfmolm per 10 m 2 .
3e. Stro. Gebruikt werd een half pak stro per 10 m2. Stro en turfmolm
hebben het bezwaar, dat zij nat worden. Voor de turfmolm is dit niet
zo erg, daar deze toch door de grond gewerkt wordt. Het stro moet
echter opnieuw gebruikt worden.
4e. Zeildoek. Voldoet minder goed als isolatiemateriaal (wordt ook vochtig),
doch is gemakkelijk hanteerbaar.
5e. Rietmatten bleken het minst geschikt.
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