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

TELEFOON 4545
4546

fawteedoty 794?
De Tuin isalléén Donderdags
en Zaterdags te bezichtigen

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

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

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

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

b. Grondonderzoek.
c. Profielonderzoek. (Bepaalt de geschiktheid v. d. grond voor
tuinland en voor verschillende cultures in het bijzonder).
d. Gietwateronderzoek, chloorgehalte.
e. Onderzoek van tomaten. Zaadplanten op mozaïek.f. Onderzoek van grond op knol-aaltjes.
Spreekuur over oorlogsschade-regelingen
op de Proeftuin: Dinsdag 9-12 uur
Voor onderzoek van Meststoffen richte
men zich tot het

RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION
te Maastricht

Al het bovengenoemde
geldt uitsluitend
voor leden
van de Proeftuin

voor
samenstelling van Bestrijdingsmiddelen
' tot de

PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST
te Wageningen

Tuinders, bezorgt de Consulent niet onnodig werk; gij zijt mèt
zovelen, komt op het spreekuur, brengt materiaal mee of stuurt
=
het o p ; is het te ver, belt dan 4 5 4 5 Naaldwijk op
=

A. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER
OVER HET JAAR 1947.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
W. Verheul, Wassenaar, Ere-Voorzitter.
J. Middelburg, Naaldwijk, Voorzitter.
N. J. A. v. Dijk, Loosduinen, Secretaris-Penningmeester.
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, Lid D.B.
J. Barendse, Poeldijk.
P. Bregman, Pijnacker.
N. J. Havenaar, Berkel.
A. J. Hendriks, Leidschendam.
P. de Jong, 's-Gravenzande.
M. Prins, Honselersdijk.
H. Remme, Delft.
Ph. N. v. Ruiven, Rijswijk.
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande.
J. v. Stekelenburg, Kwintsheul.
N. v. Velden, Maasdijk.
C. v. Vliet, Leiden.
/
Algemeen overzicht.
Op Donderdag 8 Mei 1947 had de Algemene Ledenvergadering plaats te Delft.
De samenstelling van het Bestuur onderging een kleine wijziging. De aftredende
bestuursleden de heren Barendse, v. d. Berg en Bregman werden herkozen.. In de
vacature, ontstaan door het zich niet meer herkiesbaar stellen van de heer W. v.
Geest, in verband met zijn leeftijd, werd de heer Jac. Sonneveld van 's-Gravenzande
gekozen. Op voorstel van het Dagelijks Bestuur benoemt de vergadering de heer
van Geest tot erelid van de vereniging, als blijk van waardering voor de lange
periode, dat de heer van Geest de belangen van de Proeftuin heeft voorgestaan als
bestuurslid.
Bijzondere vermelding verdient de vervaardiging van de bedrijfsfilm „Schijnwerpers op de Proeftuin".
Op 2 December 1947 had de eerste vertoning plaats voor tal van genodigden.
Deze film is zeer goed ontvangen en geeft een duidelijk beeld van het werk van
onze instelling.
Het ledental bedraagt momenteel:
Bondsveilingen
Kringveilingen
Buiten ambtsgebied

1944
2992
2142
412
5546

1945
3169
2291

448
5908

1946
3267
2326
•454

6047

1947
3349
2375

1948
3455
2430

344

275

6068

6260

Afdeling Onderzoek.
Deze afdeling heeft in 1947 op volle capaciteit kunnen werken. Van alle afdelingen werd door de leden een veelvuldig gebruik gemaakt. De bezetting van het
personeel werd aangevuld door de aanstelling van een scheikundige, Drs. J. Wit,
die belast werd met het onderzoek en de toepassingsmogelijkheden voor de intensieve tuinbouw van de nieuwe bestrijdingsmiddelen.
Per 1 Januari 1948 werd aan de tuinchef, de heer J. de Bloois eervol ontslag
verleend, in verband met zijn benoeming tot hoofdassistent bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. Als tuinchef werd benoemd de heer B. v. Holsteijn.
Voor de genomen proeven en andere onderzoekingen verwijzen wij naar de
verdere inhoud van dit jaarverslag, waaruit U kunt zien, met welke problemen
men zich heeft bezig gehouden. Ongetwijfeld zal ieder lid hieruit iets kunnen
putten, waarmee hij zijn voordeel zal kunnen doen.

Voor de financiële resultaten verwijzen wij naar de exploitatierekening en
balans. Voor de ondervonden financiële steun van het Rijk, de Provincie, het
Centraal Bureau van Veilingen en de A.S.F, zeggen wij hartelijk dank.
De heer D. Barendregt, die gedurende een lange reeks van jaren als hoofdassistent Ie klasse aan de Voorlichtingsdienst verbonden was, is per 1 J u n i 1947
n a a r Canada vertrokken. In zijn plaats werd als hoofdassistent Ie klasse bevorderd
de hoofdassistent H. N. J. Debets. Verder zijn momenteel de navolgende personen
aan d e Voorlichtingsdienst verbonden:
Hoofdassistenten:
J. de Bloois, Zuidweg 38, Naaldwijk.
Sj. Vriend, v. Bossestraat 37, Delft.
Assistenten:
G. H. M. Bless, De Lier.
P. v. Daalen, Dorpsstraat 28, Bergschenhoek.
H. Flinterman, Okkernootstraat 193, Loosduinen.
J. Groenewegen, Rodenrijseweg 215, Berkel.
P. Kruijk, Sutoriusstraat 11, Poeldijk.
D. de Mos, Druivenstraat 31, Naaldwijk.
M. Q. v. d. Meijs, Zuidbuurt B. 79a, Maasland.
L. G. Nederpel, Vreeswijkstraat 821, Den Haag.
J. C. Nederpelt, Sutoriusstraat 59, Poeldijk.
C. Noordanus, Voorweg 91, Zoetermoer.
H. J. Persoon, Zuidwind 10, 's-Gravenzande.
D. Rodenburg, Polderweg 12, Pijnacker.
D. de Ruijter, 's-Gravenweg 696, Rotterdam-N.
B. v. Steenbergen, Delft.
W. Stokdijk, JuliaTrastraat 55, Wateringen.
P. Vermaat, Dr. v. d. Brinkstraat 24, Monster.
P. J. Weerdenburg, Veursestraat 38, Leidschendam.
R. v. d. Zande, Pr. Hendrikstraat 38, Wateringen.
E. v. Zanten, Maasdijk 55, 's-Gravenzande.
Assistent voor de Bloementeelt:
Jac. P. v. d. Berg, Rederijkenstraat 95, Den Haag.
Assistent voor de Fruitteelt in de open grond:
L. v. d. Wyden, Naaldwijkseweg 196, 's-Gravenzande.

Rayon:
Westerlee
Berkel
Loosduinen
Rotterdam
Honselersdijk
Naaldwijk
Maasland
Leiden
Poeldijk
Pijnacker
Woutersweg
Veur
Rotterdam
Delft
Kwintsheul
Monster
Den Hoorn
Wateringen
's-Gravenzande

Hoofdassistenten voor de Bodemkartering:
R. M. Eising, Pijn. Hordijklaan 15, Honselersdijk.
J. v. Leeuwen, Zuidbuurt B 72a, Maasland.
Assistent voor de Bodemkartering:
C. Houweling, B.R. Rottekade 161, Rotterdam-N.
In de serie „Publicaties van de Proeftuing Z.H. Glasdistrict" verschenen:
No. 12. Proefnemingen met groeistoffen ter verkrijging van een betere vruchtzetting bij tomaten, door Ir. IJ. van Koot.
No. 13. Verschillende oorzaken van afsterving van perziken en pruimen onder
glas, door Ir. IJ. van Koot.
No. 14. Onderzoek n a a r de afstervingstemperaturen van enkele voor de plantengroei schadelijke bodemorganismen door Ir. IJ. van Koot en Drs. G. Wiertz.
Verder verschenen tal van artikelen in de vakbladen.
De eindles van de Tuinbouwvakschool voor de Westlandse Teelten voor de
cursus 1945—1947 werd gehouden op 26 Maart 1947. Aan 12 leerlingen kon het
diploma worden uitgereikt, terwijl 1 leerling moest worden afgewezen.
Voor de cursus 1947—1949 k w a m e n zoveel aanmeldingen, dat een parallelklasse
moest worden gevormd.
Hieronder volgen Exploitatierekening en Balans.
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BALANS PER 31 DECEMBER 1947, AFDELING ONDERZOEK.
Bezit:
Rijkssubsidie nog te ontvangen
Subsidie A.S.F, nog te
ontvangen
Subsidie Fusarium (Rijk
1946 en 1947)
Subsidie Provincie (1946
en 1947)
Contributie
Kas
Giro
Bank
Zaden en Broed
Foto-Artikelen
Tuingrond
Warenhuizen
Gebouwen
Kassen
Verw. installatie
Waterleiding
Glas en lijsten
Matten
t
Tuinspoor
Debiteuren
Vakschool v. Westl. T. . .
Proeven
Brandstoffenvoorraad . .
Chemicaliën
Telefoon
Meststoffen
Invent, lab
Bouwgrond
Onk. Auto P r t

ƒ 10.000,—
1.000,—
4.000,—
6.000,—
2.680,—
322,60
3.978,38
1.313,30
1.487,50
1,—
11.000,-*4 60.031,60
10,—
1,—
1,—
3.025,75
1,—
1 7.071,10
479,84
160,—
1.931,—
1,—
302,73
500,—
1,14.951,—
318,62
ƒ 130.574,42

Crediteuren
Hypotheek o.g.
Electriciteit
Waterleiding
Gas
Loonbelasting '
Personeel
Sociale Lasten
Belastingen
Reserve
Kapitaal
Voorgeschr. res. Lab. . .
Lascursus (gelden in beheer)
Bestuursonkosten

Schuld:
6.163,44
11.200,—
115,74
150,—
90,—
2.592,65
235,—
1.107,56
623,79
4.566,98
82.211,39
19.600,—
1.417,87
500,—

ƒ 130.574,42

Verkoopafdeling.
De verkoopafdeling blijft zich gestadig ontwikkelen tot voordeel van de leden
die hun belangen bij deze afdeling behartigd weten. Het doel immers is, de beste
bestrijdingsmiddelen te leveren tegen een redelijke prijs. Alleen die middelen worden beschikbaar gesteld, waarvan de deugdelijkheid langs chemische of biologische
weg op de Proeftuin is bewezen. Men behoeft zich dus geen zorg te maken omtrent
kwaliteit of gehalte terwijl men evenmin bezorgd behoeft te zijn meer te betalen
dan nodig is. Het behoeft dan ook geen betoog, dat het alleszins aanbeveling verdient Uw bestrijdingsmiddelen en aanverwante artikelen bij Uw eigen vereniging
te betrekken. Wij hebben uitsluitend Uw belangen op het oog en wij kunnen deze
nog beter behartigen als ieder lid zijn medewerking hieraan verleent.
Onze lijst van bestrijdingsmiddelen blijft zich alsmaar uitbreiden en het komt
dan ook practisch niet meer voor, dat tegen een of andere ziekte „geen kruiden
gewassen zijn". Wij hebben een ware apotheek voor de plantenziektenbestrijding.
Vooral na de oorlog is deze collectie zeer uitgebreid met nieuwe effectieve middelen, waarvan wij noemen: Agroxone als onkruidbestrijder in weilanden, waarmede
boterbloemen, distels enz. met succes bestreden kunnen worden zonder de grasmat
te beschadigen. De DDT-houdende middelen in diverse percentages, welk middel
een ommekeer teweeg gebracht heeft in de ziektenbestrijding en het grote voordeel heeft practisch niet giftig te zijn. Vervolgens denken wij aan Azobenzeen en
het azobenzeenhoudende Lirozene-50 ter bestrijding van spint, waardoor naftaline
heeft afgedaan en wat een reuze schrede genoemd kan worden op het gebied van
de spintbestrijding. Bulbosan, wat ook reeds tijdens de oorlog beperkt verkrijgbaar
is geweest, ter bestrijding van de z.g. „meeldauw" op tomaten. Een stuifmiddel dat
afdoende werkt. Cortilan, een afdoend middel tegen veenmollen. De gammexaanhoudende middelen als>Hexyclan en Dagisol tegen ritnaaldcn (koperworm) emelten, appelzaagwesp, appelbloesemsnuitkever, koolzaadsnuitkever, aardvlo, enz.
Jammer dat het product een sterke muffe geur heeft, waardoor het niet korte tijd
voor de oogst kan worden aangewend en grondbehandeling ontraden moet worden
als men van plan is knol- of bolgewassen te telen, zoals wortelen, aardappelen,
uien, enz. Ook zouden wij tot voorzichtigheid aan willen manen bij laaggroeiende
gewassen, zoals andijvie, sla, spinazie enz. Deze zouden er naar kunnen smaken.
Deril, dat zich naast Polvosol een plaats veroverd heeft als spuitmiddel ter bestrijding van plaatselijk voorkomende spint en ook op jonge planten zonder gevaar
voor beschadiging toe te passen is. Lirohex extra als nicotinevervanger wat aanzienlijk goedkoper en veel minder giftig is door snelle ontleding. Uitsluitend als
spuitmiddel aan te wenden. Seedless set, de hormoongroeistof, waarmede fantastische resultaten kunnen worden bereikt ter bevordering van de zetting van tomaten,
terwyl het bovendien de oogst met ca 8 dagen vervroegt. In het buitenland heeft
men hiermede reeds uitstekende ondervinding opgedaan op' andere gewassen, zoals
komkommer, aardbei, enz. Proeven op de proeftuin zullen in 1948 een en ander
moeten bevestigen, waarna het voor de tuinbouw in Nederland ongekende perspectieven kan openen.
Nadere bijzonderheden vermeldt de prijscourant van de Verkoopafdeling, 'welke
dit jaar wederom aan alle leden zal worden toegezonden. Wij adviseren U deze
prijscourant zuinig te bewaren, daar het een schat van gegevens bezit in de korte
gebruiksaanwijzingen welke bij de diverse bestrijdingsmiddelen staan aangegeven.
Mocht het boekje zoek raken of wenst U er nog een exemplaar van te bezitten,
dan zullen wij u dit gaarne op aanvraag toezenden. Onze wederverkopers in Uw
rayon hebben ook steeds meerdere exemplaren voorhanden.
Besluiten wij met U thans te verwijzen naar het financiële gedeelte van deze
afdeling, hetwelk hierna volgt.
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B. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE.
J. C. BREEMAN
Geestweg 34

Naaldwyk, 2 April 1948

Contrôle jaarrekening 1947.

Mijne Heren,
In aansluiting met de aan Uw Bestuur gezonden driemaandelijkse kascontrolerapporten heb ik de eer U hierbij mede te delen, dat de verificatie van de jaarrekeningen 1947 van Uwe Vereniging n.1. van de afdelingen „ONDERZOEK" en
„VERKOOP" heden door mij werd beëindigd. De volgens de z.g. dubbele methode
gevoerde boekhoudingen werden door de betreffende beambten op correcte wijze
verzorgd.
Evenals vorige jaren werd de contrôle uitgeoefend door het opnemen van de
kassen op willekeurige tijdstippen zonder voorkennis van de met de boekhouding
belaste personen, terwijl een nauwkeurig boekenonderzoek per kwartaal daarop
volgde.
De ontvangsten werden nagegaan aan de hand van stortingsbewijzen van de
Postcheque- en Girodienst en de voorgeschreven duplicaatkwitanties.
De uitgaven werden vergeleken met de door de Directeuren van de respectievelijke afdelingen goedgekeurde bescheiden en konden deze door behoorlijke kwijtingsbewyzen worden gestaafd.
Voor de in- en verkopen werd eenzelfde systeem van contrôle gevolgd. Alle
stukken hierop betrekking hebbende werden evenals die der ontvangsten en uitgaven door mij voor „gezien" geparafeerd. Alle boeken werden nageteld.
De in de Balansen opgenomen saldo's KAS-, BANK- en POST-rekeningen
werden accoord bevonden met de respectievelijk per 31 December 1947 afgesloten
kasboeken en de per die datum door genoemde instellingen afgegeven saldobiljetten.
De betaling aan Crediteuren geschiedt regelmatig.
De afwikkeling van door Debiteuren verschuldigde bedragen geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen, de betalingen lopen behoorlijk. De voor eventuele verrassingen opgenomen reserve in de Balans is als dekking m.i.-voldoende.
De waardering,van de in de Balansen opgenomen bedragen wegens per 31 December 1947 aanwezige voorraden zaden en magazijngoederen is op zodanige wijze
geschied, dat nadelige risico's ten opzichte hiervan uitgesloten moeten worden
geacht. '
Alle opgenomen voorraden werden vergeleken met de saldostaten, die voor elk
artikel afzonderlijk worden bijgehouden. Als prijzen werden aangehouden de inkoopprijzen en indien lager de dagprijzen, de berekeningen werden alle nagegaan.
Met de opstelling van de diverse rekeningen kan ik mij — gezien de bij de
contrôle opgedane ervaringen — geheel verenigen.
Tön bewy'ze hiervan heb ik de jaarrekeningen als boekhoudkundige voor
accoord getekend en kan ik Uw Bestuur aanbevelen deze — onder kennisneming
van de door mij gedane aantekeningen — goed te keuren zoals ze U zijn aangeboden.
'
Ten slotte geef ik U een korte samenvatting van de cijfers der jaarrekeningen,
waaruit de financiële positie van de Proeftuin duidelijk blykt.
AFDELING „ONDERZOEK"..
Balans (bezittingen).
Kas-, Bank- en Postrekening
Diverse vorderingen
Voorraden
Vaste bezittingen

ƒ

5.614,28
, 32.012,29
, 3.919,50
„ 89.028,35

Totaal ƒ 130.574,42
10

Balans (schulden).
Kapitaal per 31 December 1947 (onveranderd)
Reserve 1 Januari 1947
Afboeking verlies 1947
Voorgeschreven reserve Laboratorium
Hypotheek o/g
Verplichtingen aan derden

.'
f 82.211,39
ƒ 10.472,64
5.905,66
„ 4.566,98
„ 19.600,—
, 11.200,—
„ 12.996,05

:.

Totaal ƒ 130.574,42
Verlies- en Winstrekening:.
Winsten volgens de exploitatierekening
Bijboeking uit de „Reserve"

f 151.707,66
„ 5.905,66
Totaal ƒ 157.613,32

Verliezen volgens de exploitatierekening
Diverse afschrijvingen

ƒ 156.772,88
„
840,44
Totaal ƒ 157.613,32

AFDELING „VERKOOP".

7

Balans (bezittingen).
Roerende goederen
Kas- en Postrekening
Diverse vorderingen
Voorraad magazijngoederen

ƒ 8.215,01
„ 5.120,05
, 34.140,17
, 82.781,43

!..

* • • • ' •

Totaal ƒ 130.256,66

Balans (schulden).
Kapitaal per 1 Januari 1947
Bijboeking winst over 1947

ƒ 41.281,69
, 7.947,80

:

ƒ 49.229,49
, 1.000,—
„ 5.000,—
„ 2.500,—
„ 9.106,35
, 28.000,—
35.420,82

Reserve dubieuse debiteuren
'.
Reserve waardevermindering magazijngoederen
Reserve emballage in omloop
Coöp. Boerenleenbank „De Voorschotbank", Naaldwijk
Geldlening
Verschuldigd aan derden

Totaal ƒ 130.256,66
Verlies- en Winstrekening*.
Winsten op verkoop van magazrjngoederen

.. ƒ 65.790,77

Voordelig verschil op emballage

„ 1.139,24
Totaal ƒ 66.930,01

Verliezen (kosten exploitatie)
Diverse afschrijvingen
Bijboeking winst 1947 naar de rekening „kapitaal"
Aan het Bestuur van de
Proeftuin Zuid-Hollands .
Glasdistrict te Naaldwijk
,

.'

ƒ 55.139,61
3.842,60
„ 7.947,80
Totaal ƒ 66.930,01

\
De controleur van de financiële administratie
van de Proeftuin Zuid-Hollands Glasdistrict
te Naaldwijk,
JOH. BREEMAN.

n

C. WEERSGESTELDHEID.
1. Overzicht.
Winter 1946—1947. In December begon het reeds te vriezen (de 14e) en met
kleine onderbrekingen vroor het de gehele winter door. Van 21 Januari tot en met
15 Maart is de minimumtemperatuur zelfs niet boven het vriespunt geweest. Zowel
temperatuur als neerslag waren beneden normaal. Er viel wel enige sneeuw, doch
pas de eerste 10 dagen van Maart in een behoorlijke hoeveelheid.
Voorjaar 1947. Eind Maart was de temperatuur behoorlijk, evenals in April,
terwijl in Mei en Juni de temperatuur boven normaal was. Het was dus een mooi
voorjaar.
Zomer 1947. Deze was warm en over het geheel droog. In de maanden Juni en
Juli was de neerslag nog wel ongeveer normaal, maar deze neerslag viel hoofdzakelijk op enkele bepaalde dagen, zodat het verder steeds droog was. Augustus was
droog en had een temperatuur ver boven normaal.
Najaar 1947. Na de warme, droge zomer, volgde een droge September en
Octobermaand. De temperatuur was in September ook nog ver boven normaal,
vooral midden September. In November en December viel veel neerslag, terwijl de
temperatuur boven normaal was.
2. Weerberichtgeving: en waarschuwingen voor de tuinbouw.
Op verzoek van het K.N.M.I. te De Bilt werd dit jaar begonnen met het insturen van gegevens, welke voor het tuinbouwweerpraatje van de radio bestemd
zijn. Alle mogelijke weersinvloeden, die voor de tuinbouw in ons district gunstig of
ongunstig zijn, worden voortdurend bestudeerd. Gedurende de winterperiode worden
op onregelmatige tijden berichten ingestuurd terwijl vanaf Maart tot November
dit wekelijks gebeurt. Deze gegevens worden, wanneer daar aanleiding toe bestaat,
verwerkt in de landelijke tuinbouwweerpraatjes die om 5.45, 6.45 en 12.30 uur
worden uitgezonden.
Reeds vernamen we dat deze mededelingen via de radio zeer op prijs gesteld
worden. We zullen dan ook voortgaan om de tuinbouw op deze wijze van advies
te dienen. .
3. Vorstschade.
Gedurende en na de abnormaal strenge winter van 1946—1947 is nagegaan
welke invloed de vorst op de gewassen uitgeoefend heeft en welke omstandigheden
op de grootte van de schade van invloed waren. Allereerst bleek dat de schade in
het Westland groter was dan in de Kring. Waarschijnlijk vindt dit zijn oorzaak in
de structuur der bedrijven. In de Kring teelt men de planten meest onder platglas
dat ruim gelucht kan worden, zodat de planten gehard worden tegen de koude.
Dekmateriaal is daar in ruime mate aanwezig. Verder bleken enige specifieke
Westlandse gewassen zoals radijs, raapstelen en selderij zeer gevoelig te zijn.
Veel schade was te wijten aan slordigheid bij de opkweek der planten. Indien
de kassen, warenhuizen of bakken veel kieren en gaten vertoonden was de schade
aanmerkelijk groter dan waar de planten onder goed materiaal werden opgekweekt
en later zorgvuldig gedekt werden met dubbel glas of rietmatten.
Daarnaast hebben nog verschillende andere groei-omstandigheden invloed uitgeoefend, zoals b.v. de soort grond. Hoe zwaarder en hoe vochtiger de grond was,
des te geringer was de vorstschade. Bij rijen in Oost-West richting gelegen, was
de vorstschade aan het Oost-einde minder ernstig dan aan het West-einde. Planten
die reeds ver ontwikkeld waren, hetzij op het plantbed, hetzij vroeg uitgepoot, waren
meer beschadigd dan planten welke pas een paar weken gepoot waren en de groei
nog niet hervat hadden. Planten, welke heel kort voor de vorst werden uitgepoot,
zijn alle doodgevroren.
De groentegewassen hebben alle flink van de vorst geleden. In veel gevallen
kon de schade worden hersteld door in de stookkassen opnieuw te zaaien en planten
op te kweken. Doordat de winter zeer lang duurde waren de op deze wijze verkregen planten in veel gevallen beter dan de oude overwinterde planten.
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D. GRONDONDERZOEK.
1. Chemisch onderzoek. In 1947 werden ontvangen 4683 practïjkmonsters
tegenover het jaar daarvoor 4911. Dit verschil moet voornamelijk gezocht worden
in de maanden Januari tot en met April. Daar het gedurende de maanden Januari
tot en met April steeds vroor, werden er in die tijd practisch geen monsters ontvangen en toen de dooi eenmaal kwam was er geen tijd meer om nog grond te
laten onderzoeken.
Dit blijkt ook zeer duidelijk uit de volgende cijfers:
In 1946 werden er tot en met April 849 practijkmonsters ontvangen, in 1947
slechts 441; een verschil dus van ruim 400 monsters. Daar het totale verschil ten
nadele van 1947slechts 228 bedroeg, hebben we in 1947 van Mei tot en met December 172 monsters meer ontvangen dan in 1946.
2. Profielonderzoek. Van de zijde van de practijk bestond er voor dit onderzoek nog steeds zeer veel belangstelling; niettegenstaande dat er in 1947 heel wat
meer practijkwerk verricht werd dan in 1946, bleef er toch nog steeds een achterstand.
In totaal werden er in 1947 180practijkadviezen gegeven met een totale oppervlakte van ± 230 ha. Bovendien werden er in verband met gemeente-uitbreidingsplannen nog ± 150 ha gekarteerd.
In de loop van dit jaar bleek dan ook, dat niet alleen de practische kweker
zeer veel belangstelling heeft voor dit onderzoek, doch ook gemeenten en overheidsinstellingen.
3. De Morgan-methode. In 1947 werd getracht een snelmethode uit te werken
(berustend op het principe Morgan) die geschikt is om in de gronden die in het
ambtsgebied voorkomen, verschillende elementen, die voor de plantengroei van
belang zijn, te bepalen.
In het jaar 1947 werd de methodiek vastgesteld.
Dit onderzoek werd verricht in samenwerking met Dr. A. C. Schuffelen uit
Wageningen.
E. ONDERZOEK NAAR HET ZOUTGEHALTE VAN HET BOEZEMWATER.
Wat het chloorgehalte van het boezemwater in Delfland betreft, was het jaar
1947 wel een buitengewoon ongunstig jaar.
Reeds in de maand April kwamen in de buui't van Maasland (Weverskade,
Boonervliet) gehalten van ± 2 gram keukenzout per liter voor.
Dit was natuurlijk een gevolg van de zeer lage rivierstand en weinig neerslag.
Gedurende de droge, warme zomer werd de rivierstand steeds lager, zodat het
verversingswater dat door Delfland bij de Parksluizen moest worden ingelaten een
hoog chloorgehalte had. Dientengevolge werd de gehele boezem van Delfland met
chloor verontreinigd.
Op 15 September was het gemiddelde gehalte 2.66 gram keukenzout per liter;
een zeer hoge waarde.
De tuinderij ondervond dan ook de grootste moeilijkheden. Er moest gepoot
en gezaaid worden en last but not least moest de grond onder glas uitgespoeld
worden en men beschikte niet over deugdelijk water.
Alle middelen werden te baat genomen om toch aan de slag te kunnen. Er werd
water gevaren uit Rijnland, er werden motorpompen geslagen, die dikwyls ook
chloorhoudend water leverden enz. De toestand bleef echter zorgelijk.
Op initiatief van de Directeur van de Proeftuirt was er in begin Augustus een
vergadering belegd met enkele vertegenwoordigers van alle veilingen, om te bespreken hoe deze moeilijkheden het best tot oplossing konden worden gebracht.
Op deze vergadering werd besloten om aan het dagelijks bestuur van de Proeftuin
mandaat te geven om verder met Delfland en de omliggende waterschappen te
onderhandelen over een oplossing van dit probleem. Eind Augustus werd in samenwerking met Delfland, Rijnland en Schieland besloten enkele noodgemalen te
plaatsen o.a. bij Leidschendam, opdat er water gepompt kon worden uit de boezems
van Rijnland en Schieland in de boezem van Delfland.
Half December 1947 werd het gemaal bij Leidschendam in werking gesteld.
Intussen was ook de neerslag gelukkig toegenomen. Terwijl de neerslag gedurende de maanden Augustus, September en October in totaal slechts 87.9 mm
regen bedroeg, was deze in de tijdsperiode, liggende tussen 1 November 1947 en 12
Januari 1948,ruim 290 mm. Na 15 December daalde dan ook het chloorgehalte snel.
Half Januari was het gemiddelde gehalte ± 0.5 gram keukenzout per liter, zodat
we toen konden zeggen, dat het zoutwatertijdperk voorbij was. En we zullen hopen
voor altijd.
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In 1947werden door de Proeftuin voor de practijk tussen 3000 en 3500gietwatermonsters onderzocht, terwijl er voor controle van Maart tot en met December
wekelijks in ± 45 monsters, afkomstig uit het gehele ambtsgebied, het chloorgehalte werd bepaald.
Hoeveel de schade is, die door het ondeugdelijke gietwater is veroorzaakt, is
bij benadering niet te schatten. Men kan er echter verzekerd van zijn dat deze
vele duizenden guldens bedraagt.
De nadelige gevolgen zullen ook in de zomer van 1948 op diverse percelen nog
te constateren zijn; 't is zelfs bij meerjarige gewassen niet denkbeeldig, dat de i n vloed nog langer te merken is .
Een glascultuur zonder deugdelijk gietwater is gelijk aan een lamp zonder olie.

F.PROEVENMETZOUTGIETWATER,
In 1947 werden geen speciale proeven met zout gietwater genomen.
G. BEMESTINGSPROEVEN.
1. Druiven. Zoals we reeds in het jaarverslag over 1946 mededeelden was er
nog een klein gedeelte van de bemestingsproef 1943 blijven staan. Deze boompjes
zijn ook in 1947 blijven staan.
We verkregen deze zomer echter geen betrouwbare opbrengstcijfers daar de
boompjes vrij ernstig van de vorst geleden hadden. In de zomer van 1947 zijn ze
echter weer aardig bijgegroeid, zodat we hopen in 1948 weer behoorlijke opbrengstcijfers te verkrijgen.
2. Perziken. De proef die in 1946was aangezet, werd voortgezet. De opzet van
deze proef is reeds in 't jaarverslag van 1946 medegedeeld. Niettegenstaande de
strenge vorst trad geen beschadiging op. Daar in 1946 gebleken was dat ook de
grootste hoeveelheid mest nog niet te veel was, werd in 1947 in totaal 2}^ maal
zoveel toegediend.
Een gedeelte hiervan, en wel het dubbele van de hoeveelheid die in 1946 werd
gegeven, werd vooraf toegediend; de rest werd in 't laatst van Mei bijgemest. In
April 1947werd de gemiddelde stamdikte gemeten.
Gemiddelde stamdikte in cm.
Bemesting
0
VA
15
30
60

Bemesting

Stamdikte
in cm

gr. stikstof 2.225
„
„
2.245
„
„
2.460
„
„
2.750
„
„
2.970

7H gr. P2O5
30

„

„

Stamdikte
m cm
2.61
2.59
2.64

Bemesting

4 H gr. K a O
15
„ „
30
„ „.
60
„ „

Stamdikte
m cm
2.58
2.63
2.65
2.74

Uit dit tabelletje blijkt, dat bij meer stikstof en meer kali de stamdikte regelmatig toeneemt; meer fosforzuur is nog zonder resultaat. Gedurende de zomer werden de boompjes enkele malen iets gesnoeid. Dit snoeisel is ook nog gewogen doch
de gewichten geven geen duidelijk verloop te zien. Dit laatste is ook niet te verwonderen, daar de hoeveelheden snoeisel zó gering waren, dat een enkel takje meer
of minder het resultaat al duidelijk kon beïnvloeden. Eind Mei stonden de boompjes
in volle bloei.
Om de vruchtbaarheid te vergelijken werden de bloempjes geteld.
Gemiddeld aantal bloempjes per boompje.
Bemesting

Aantal

0 • gr. stikstof 24.5
7H ,,
,.
45.7
15
„
„
86.7
30
„
„
163.—
60
„
„
215—

Bemesting

Aantal

VA gr. P 2 Os

127.3
124.9
131.1

***

M

30

„

»

„

Bemesting

Aantai

V/2 gr.
15 ,,
30
„
60 „

86.—
129.9
147.9
183.—

K20
,,
„
„

Uit deze tabel blijkt, dat bij meer stikstof en meer kali het aantal bloempjes
toeneemt; meer fosforzuur is dit jaar nog zonder zichtbaar resultaat.
Na de bloei werden de gezette vruchtjes geteld.

M

/

Gemiddeld aantal gezette vruchtjes per boom.
Bemesting
0

VA „

15
30
60

Aantal

gr, stikstof
„
„
„

„

„

1.6
6.5
13.—
24.2
39.7

Bemesting
V/i gr. P2O5
15

1»

»f

30

„

„

Aantal
20.2
19.9
21.5

Bomesting
V/2 gr.
15 ,,
30
„
60
„

Aantal
K20
,»
„
„

11.4
18.7
26.4
34.7

Gaan we nu eens na hoeveel procent van de bloempjes er bij de diverse bemestingen gezet zijn:
Aantal gezette vruchten uitgedrukt in % van het totaal aantal bloempjes.
Bemesting
%
, Bemesting
%
Bemesting
%
0 gr. stikstof 6.1
VA „ „
14.2
VA gr. PaOs
15.9
VA gr. K 2 0
13.2
15 „
„
14.9
15 „ „
15.9
15 „ „
14.4
30 „
„
14.8
30 „ „
16.4
30 „ „
17.8
60 „
„
18.4
60 „ „
18.9
Uit bovenstaande tabellen blijkt, dat dus niet alleen het aantal gezette vruchtjes bij meer stikstof en meer kali toeneemt, doch dat ook de zetting zelf door meer
stikstof en meer kali gunstig beïnvloed wordt. Bij toenemende fosforzuurgift -is de
stijging slechts zeer zwak.
Het bovenstaande blijkt ook nog zeer duidelijk, indien we de groep VA stikstof
—VA P2O5—VA K 2 0 vergelijken met de groep 60 stikstof—VA P205—60 K2O.
Bij de eerstgenoemde groep vinden we dan een gemiddelde zetting van 12%;
bij de laatstgenoemde een gemiddelde zetting van 28.7 %.
Uit deze waarnemingen blijkt, dat onder voorts gelijke omstandigheden de
zetting sterk beïnvloed wordt door de bemesting: Te weinig stikstof en te weinig
kali heeft een slechte zetting tengevolge.
Misschien is dit ook wel het geval met te weinig fosforzuur, doch dit is uit
bovenstaande waarnemingen nog niet met zekerheid te concluderen.
Welke richtlijnen moeten er gevolgd worden by de dunning? Het antwoord
op deze vraag is moeilijk.
Dunt men te weinig, dan blijven de vruchten te klein; dunt men te veel, dan
wordt het resultaat ongunstig beïnvloed.
Bij deze proef werden de volgende richtlijnen gevolgd:
In de eerste plaats werd vastgesteld dat meer of minder fosforzuur practisch
geen invloed had op het aantal vruchtjes; het aantal vruchtjes werd bepaald door
de stikstof- en kaligift; meer stikstof — meer vruchtjes. Van alle groepen die bemest waren met VA gram stikstof en VA K2O en wisselende hoeveelheden fosforzuur
werden de aantallen vruchtjes gesommeerd. Deze som werd gedeeld door het aantal boompjes. Zo verkregen we een gemiddeld aantal vruchtjes bij VA gr. stikstof
en VA gr. kali. Dit gemiddeld aantal werd als richtlijn bij de dunning genomen.
Zaten er dus meer dan het gemiddelde aantal aan, dan werd gedund totdat dit gemiddelde aantal bereikt was. Om cultuurtechnische redenen was het soms echter
nodig er één of twee vruchten meer af te nemen. Ook gebeurde het dat er minder
vruchten gezet waren dan het gemiddelde aantal. De vruchten werden plukrijp geoogst. Verschil in rüpingsdatum werd bij de diverse bemestingen niet geconstateerd.
Bemesting
0 gram stikstof
VA
15
„
30
60
VA gram P 2 0 5
15
30
„
,
VA gram K 2 0
15
30
„
„
60

Oogsttabel.
Gemiddeld aantal
vruchten per boom
1.—
2.97
5.27
8.40
25.70
11.0
s 9.1
11.6
6.4
10.9
14.5
25.7

Gemiddeld
vruchtgewicht
24.5 gram
63.2 „
72.37 „
80.13 „
78.10 „
69.63 „
74.23 „
76.49 „
71.33 „
73.10 „
75.91 ft
84.17 „
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Uit deze tabel blijkt:
Stikstof: Meer stikstof — meer vruchten.'
l i e t gemiddelde vruchtgewicht neemt tot en met 30 gram zuivere stikstof per
boompje toe.
Fosforauur: Het gemiddelde aantal vruchten wordt door het fosforzuur niet beinvloed; wel neemt het gemiddelde vruchtgewicht toe bij meer fosforzuur.
Kali: Meer kali — meer vruchten.
Het gemiddelde vruchtgewicht neemt toe tot en met 60 gram K^O per boompje.
In het vorige jaarverslag deelden wij reeds mede, dat de hagelschotziekte in 1946
alleen optrad in die groepen die slechts weinig stikstof toegediend kregen. Precies
hetzelfde constateerden we in 1947. De groepen, die 30 gram stikstof of meer
kregen, waren vrij van hagelschotziekte. Deze proef wordt voortgezet.
3. Demonstratieproef.
Daar de grond in deze putten, die er al sinds 1943 in zit besmet was door knol
werd in de winter 1946—1947 de grond ontsmet met D.D.
In 't voorjaar werden er tomaten in gepoot, soort Ailsa Craig, met het doel
hierin gebreksverschijnselen te doen optreden.
De bemesting en de opbrengst per 2 planten was:
Groep
Bemesting
1
Geen bemesting
2
Alleen stikstof
3
Stikstof + fosforzuur
4
Stikstof + fosforzuur + kali
5
Stikstof -f fosforzuur + kali + magnesium
6
Stikstof + fosforzuur + kali + magnesium + mang
7
Als 6 zonder magnesium
8
Als 6 zonder kali
9
Als 6 zonder fosforzuur
;
10
Als 6 zonder stikstof
13
Als 6 zonder fosforzuur en kali
14
Als 6 zonder kali en magnesium
15
Als 6 doch een lage pH
'
;
16
Als 6 doch tevens een hoge zoutconcentratie
17
Als 6 doch zoutgietwater (2 g r / L )

Opbr. in kg.
3.667
4.708
2.740
10.691
9.588
9.188
7.751
2.662
6.487
3.032
3.517
3.300
6.231
3.113
5.420

De groepen 2, 3, 8 en 14 vertoonden dit jaar zeer sterk kaligebrek.
De groepen zonder fosforzuur vertoonden nog geen uitgesproken fosforzuur»
gebrek (bronskleurig), doch waren donker van kleur en bleven klein.
Als bijzonderheid vermelden we, dat de planten van groep 13 (geen fosforzuur
en geen kali) geen uitgesproken kaligebrek vertoonden. Deze planten waren ook
donker van kleur en bleven klein.
i
De planten zonder magnesium vertoonden dit jaar ook duidelijk magnesiumgebrek (stugge bladeren).
Deze proef wordt voortgezet.
Plantenanalyses.
Zoals reeds in het jaarverslag over 1946 werd medegedeeld was er in 't voorjaar
1946 in deze grond bloemkool geteeld. Ter analysering werd er toen blad en bloem
van de diverse groepen verzameld.
In de zomer van 1947 is dit materiaal geanalyseerd. Het resultaat van dit
onderzoek vindt U in de volgende tabel:
Milligrammen per 100 gram droge stof.
Groep Bemesting
1
2
3
4
16

Onbemest

Na20

KFÖ

CaÖ

MgO MnO P 2 0 5

blad
956 2728 2725
537
kool
?
?
?
?
Alleen stikstof . . . . blad
839 1825 4492
582
kool
492 3487
483
344
Stikst. + fosforz. . . blad 2021 1345 6060
311
kool
518 3471
488
351
Stikst. + fosf. + kali blad
849 4849 5080
474'
kool ; 218 5797
480
461

N~

2.0
850
993
?
1122 1743
14.3
635 4014
4.1 1067 4494
7.8 1454 4085
4.9 1511 4800
7.1 1153 4620
. 4.9 1394 4533

5

Stikst. + fosforz. +
kali + magnesium

6

Stikst. + fosforz. +
kali + mgn. + mng.

7

Geen magnesium

8

Geen kali

9

• Geen fosforzuur

10

Geen stikstof

13

Geen kali en fosf.

14

Geen kali en magn.

Na-O
KÏO
CaO
MgO

=
=
=
=

natrium
kali
Calcium
magnesium

blad
kool
blad
kool
blad
kool
blad
kool
blad
kool
blad
kool
blad
kool
blad
kool

^

916
298

9.5
5.9

1483
1666

4081
4941

1206
3556
318
457
648
4321
321
492
699
5740
253
435
409
4298
315
1543
431
2134
•f
?
?
?
1906 2133
1970
480
847 3548
168
437
1075 4321
2037
1002
935 3001
660
415
MnO = mangaan
P^0 5 = fosforzuur
N
= stikstof

43.1
8.0
41.9
6.0
36.2
5.9
18.6
5.7
42.6
?
50.2
6.9
35.5
9.7

1075
1428
1266
1480
1557
1535
874
1094
1027
1193
602
1012
1358
1378

4770
4613
4113
4300
4817
4927
4315
4113
1008
1764
4142
4561
4355
4499

443 4178
146 6750
541
278
490
243
2237
734
486
447
100

3545
469

4882
7155
3963
4556
2150
3802
7275
5545
3676

Al deze cijfers nauwkeurig te bekijken zou ons te ver voeren. We zien echter
dat er groot verschil bestaat tussen bloem en blad.
Voorts dat de gehalten bij diverse bemestingen zeer sterk kunnen wisselen.
Ook blijkt zeer duidelijk dat als één der componenten verandert, ook de opname van de andere elementen wordt beïnvloed.
Zo zien we 'b.v. dat bij een hogere kaligift de natriumopname daalt.
Uit het één en ander blijkt weer hoe gecompliceerd het bemestingsvraagstuk is.
4. Bemestingsproef op bloemkool.
In 1946 kwamen we tot de conclusie dat 10 gram zuivere stikstof per plant zeer
dicht de optimumgift onder de gegeven omstandigheden benaderde. In de winter
1946—1947 werd opnieuw een bemestingsproef op bloemkool genomen.
Het grondmengsel. bestond weer uit turfmolm, zand en een weinig arme
tuingrond.
De analyse van dit grondmengsel was:
N. .
P
K
pH
gloeirest
mgr
mgr
mgr
Humus CaCÛ3
NaCl
6.4
'0.006 %
7.1 %
0.16 %
3.5
1.8
0.8
0.07 %
De bemesting van de diverse percelen was als volgt:
Grammen mest per plant:
Groep

Stikstof

PoO
2^5

K20

1
9
0
6
2
9
6
VA
3
9
3
6
4
9
6
4H
5
12
0
8
6
12
2
<* 8
7
12 .
4
8
8
12
6
8
9
9
3
0
10
9
3
3
11
9
3
9
12
12
4
0
13
12
4
4
14
12
4
12
15
9
0
9
16
12
0
0
Iedere groep bestond uit 18 putten verdeeld over 6 rijen, behalve de groepen
die geen fosforzuur of kali toegediend kregen; deze bestonden uit 12 putten verdeeld over 6 rijen.
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De kool werd op 2Januari 1947gepoot, soort gekruiste Veentjes; 2stuks per put.
Tengevolge van de strenge vorst in Januari en Februari sneuvelden een groot
aantal planten, zodat besloten werd over te poten. Op 12 Maart werd weer opnieuw
gepoot, soort: „Vedeslez", een Alpha-type.
Dit alles is echter aan de resultaten van deze proef niet ten goede gekomen.,
Hier volgen de gemiddelde gewichten met en zonder blad bij de diverse bemestingen.
Gewichten per plant met en zonder blad.
Bemestinggr. p.pi.

N
' '

P

K

G e m .gewicht
metbladingr.

Gem.gewicht
zonderbladingr.

Verhouding
blad:kool

i

9

0

9
9
9

VA .

6
1714
502
2.4 :1
1650
2.26 1
6
506
1718
2.14 •1
3
6
546
.1643
6
433
2.8 1
4M
s
12 »
1654
2.4: 1
0
8
490
1662
12
2
8
529
2.3 1
1606
2.13 1
12
4
8
512
1614
12
6
8
467
2.4 1
1588
9
3
0
472
2.4 1
1629
9
3
3
504
2.2 1
1653
9
3
9
463
2.5 1
1510
2.05 1
12
4
0
494
1601
12
4
4
507
2.1 1
1592
12
4
12
500
2.2 1
1499
2.01 1
9
0
0
498
1564
12
0
0
461
2.4 1
132 0
0
0
406
2.1 1
In deze cijfers is generlei lijn te zien. Hieruit blijkt, dat noch de stikstof, noch
het fosforzuur, noch de kali de limiterende factor was. Er is dan ook generlei conclusie te trekken.
Merkwaardig is dat de verhouding blad—kool bij deze proef veel groter is dan
bij de proef genomen in 1946.
Terwijl bij deze proef de meeste verhoudingen liggen tussen 2 en 2\4, lagen
die bij de proef genomen in 1946 tussen 1.4'en 1.5.
Of dat nu toegeschreven moet worden aan de andere omstandigheden waaronder deze kool groeide of aan het feit dat het een ander soort bloemkool is, is
moeilijk te zeggen.
Veel tastbare resultaten leverde deze proef niet op.
5. Bemestingsproef op komkommers.
Na de bemestingsproef op bloemkool werd in dezelfde putten een bemestings-.
proef op komkommers aangezet.
Het grondmengsel bestond uit turfmolm, zand en zeer weinig arme tuingrond.
De analyse van dit grondmengsel was:
Humus
CaC0 3
pH Gloeirest NaCl
P
N
K
6.4
1.8
0.07
0.006
7.1%
0.16
3.5
0.8
De bemesting was:
18, 36 en 54 gram zuivere stikstof per plant,
8 en 18gram P»0 5 per plant en
18, 36en 54 gram KaOper plant.
De mest werd toegediend in de vorm van di-ammonium fosfaat, kalkammonsalpeter en zwavelzure kali. Nadat de mest was toegevoegd op 16 Juni werden
de planten gepoot. De totale hoeveelheid fosforzuur en kali werd vooraf gegeven,
doch steeds % deel van de stikstof; 14deel werd later bijgemest. Iedere groep bestond uit 12putten, verdeeld over 6 rijen; iedere rij dus 2 putten van iedere groep.
Begin Augustus werden zeer veel vruchten gedund, daar het aantal gezette vrachtjes zó groot was, dat het practisch onmogelijk was dat de plant bij machte zou zijn
al die vrachtjes te doen volgroeien. Op 4 Augustus werd met de oogst begonnen.
De komkomers werden geteld, gewogen en gesorteerd. Bij verwerking van de oogstcijfers bleek in de eerste plaats dat de buitenste rijen veel hoger opbrengsten leverden dan de binnenste rijen, zoals uit de volgende tabel blijkt:
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Totale opbrengst in kg.
Buitenste rij
Rij no.4
Rij no. 5
no. 1
Rij no. 2
Rij no. 3
264.705
200.530
177.805
202.980
227.791
Dit grote verschil moet natuurlijk toegeschreven worden aan een
standplaats ten opzichte van het licht.
Tellen we de opbrengsten van de diverse parallellen bij elkaar op.

Buitenste rij
no. 6
261.530
gunstiger

Totale opbrengst in kg.
N

Bemesting
P
K

18
18
18

18
18
18

18
18
18

Opbr.
in kg

N

Bemesting
P
K

18
36
54

78.225
70.195
70.945

36
36
36

18
36
54

74.245
84.220
81.155

36
36
36

Opbr.
in kg

N

Bemesting
P
K

69.150
72.221
82.115

54
54
54

9
9
9

18 i74.730
36 182.350
73.860
54

54
54
54

18
18
18

18
36
54

18
18
18

18
36
54

Opbr.
in kg
73.176
69.865
61.120

18 .70.080
69.285
36
65.155
54

Stikstof.'
Vergelijken we de opbrengsten bij de diverse stikstofgiften, dan blijkt hieruit
dat bij opklimmende stikstofgift de opbrengst zeker niet toeneemt.
Dit blijkt nog duidelijker indien we de opbrengsten van alle objecten die gemest zijn met dezelfde hoeveelheid stikstof bij elkaar optellen.
18 gram stikstof geeft in totaal 467.985 kg
36
„
„
„
„
„ 454.426 kg
54 ' „
„
„
„
„ 408.581 kg
We kunnen hier zelfs spreken van een daling. De maximum-hoeveelheid stikstof onder deze omstandigheden, dus in betonnen putten met een doorsnede van
14 m 2 is dus zeker niet meer dan 18 gram N per plant: P e r plant werd geoogst ±
6.5 kg komkommers.
In de practijk wordt wel geoogst tussen de 15 en 20 kg komkommers per plant.
Volgens bovenstaande berekening zou hier nodig zijn ± 50 gram zuivere stikstof per plant, d.i. ± 500 gram per rr. Dit is een zeer zware bemesting.
't Is echter niet uitgesloten dat indien de standplaats wat het licht betreft
gunstiger is, dan bij deze proef, ook volstaan kan worden met een lagere stikstofbemesting.
Hierbij komt nog de omstandigheid dat, zoals reeds eerder is gemeld, de putten
slechts een doorsnede hebben van % m 2 . Door deze omstandigheid wordt de wortelontwikkeling belemmerd en dus ook de opname-capaciteit beperkt. De hier gevonden bemestingsnorm kan dan ook zonder meer niet overgenomen worden door
de practijk.
Fosforzuur.
De objecten gemest met 9 gram PsOs leverden in totaal 656.012 kg vruchten,
terwijl 18 gram Pi>Os in totaal 674.980 kg vruchten leverden. Dit is een verschil van
3 % dus zeer gering. Volgens bovenstaande berekening zou bij een oogst van 15 à
20 kg per plant een gift van 300 gr. P2O5 per r r ruim voldoende zijn.
Kali.
Tellen we de opbrengsten van de objecten gemest met dezelfde hoeveelheid
kali op:
18 gram K 2 0 geeft in totaal 439.596 kg
36 „
„
,
457.136 kg
54 „
„ 434.350 kg
We zien dan dat de opbrengst bij 36 gram kali ± 4 % hoger is d a n bij 18 gram
kali; bij 54 gram kali is de opbrengst weer lager. Wiskundig berekend is deze
stijging niet reëel. De optimumgift zal onder de gegeven omstandigheden dan ook
zeker niet hoger liggen dan 25 à 30 gram kali per plant.
Bij een opbrengst van 15 à 20 kg komkommers per plant zou dat een kaligift
betekenen van ± 800 gram KjO per rr.
•
We wijzen er echter nogmaals op dat deze normen door de practijk zeker niet
zonder reserve overgenomen kunnen worden daar o.i. bij deze bemestingsproef
andere belangrijke groeifactoren de opbrengst limiteerden (lichtintensiteit en
wortelontwikkeling).
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II. GEWAS-ANALYSE.
1. Onderzoek van druiven op suiker- en vitamine C gehalle en op zuurgraad.
In 1946 werd in samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking
van Tuinbouwproducten te Wageningen een kwaliteitsonderzoek ingesteld bij enige
druivenrassen van verschillende grondsoorten en verschillende plukdata.
Onderzocht werden de rassen: Alicante, Frankenthaler, Golden Champion en
Muscaat van Alexandrie.
De trossen werden geoogst in 3 rijpheidsstadia: juist rijp, vol rijp en zeer.rijp.
De grondsoort waarop de druiven groeiden werd gedifferentieerd in goed zand,
slecht zand, goede klei en slechte klei.
De trossen werden gezonden naar Wageningen en aldaar onderzocht op vitamine C gehalte, suikergehalte en zuurgehalte. Het suikergehalte werd eveneens op
de Proeftuin bepaald. De „schouders" en de „top" van de tros werden afzonderlijk
onderzocht.
Niet alle combinaties der factoren: ras, grondsoort, grondkwaliteit en pluktijd
konden volledig worden verzameld, zodat bij de interpretatie van de resultaten
enige „doorsneden" moesten worden gemaakt.
Zo kwamen b.v. alle rassen en pluktijden wel volledig voor op de goede klei,
maar niet op de andere grondsoorten. Alle grondsoorten en pluktijden waren b.v.
weer wel vertegenwoordigd binnen het ras Alicante.
De resultaten komen in het kort samengevat op het volgende neer: Uit de cijfers
voor het vitamine C gehalte kon geen conclusie worden getrokken dan dat dit gehalte bij druiven zeer laag is en geen verband toonde met grondsoort, ras of
pluktijd.
Bij het ras Alicante bleek het suikergehalte over de gehele linie in de volrijpe
druiven hoger te zijn dan in rijpe vruchten. Zowel bij zand als bij klei bleek het
suikergehalte op goede grond hoger te zijn dan op slechte. Op de klei kwam dit
verschil sterker naar voren dan op zand. Vruchten van slechte klei hadden een
veel lager suikergehalte dan die van slecht zand. Op de slechte gronden vertoonden
de schouders een hoger suikergehalte dan de top, op goede gronden was er slechts
gering verschil in suikergehalte tussen top en schouders ten gunste van de
schouders.
Het zuurgehalte bij Alicante was over de gehele linie in de volrijpe vruchten
lager dan in de juist rijpe trossen. Op klei was het zuurgehalte hoger dan op zand;
op slechte grond hoger dan op goede. Tussen top en schouder bleek bij dit ras geen
opvallend verschil in zuurgehalte te bestaan.
Deze uitkomsten voor het ras Alicante bleken niet algemeen geldig te zijn voor
alle rassen. Wel vertoonde ook de Frankenthaler en in mindere mate de Golden
Champion op slechte zandgrond een aanzienlijk hoger suikergehalte dan op slechte
kleigrond. Op de goede klei bleek dat de Muscaat steeds het hoogste suikergehalte
vertoonde. Voor alle rassen gold daar in meer of mindere mate, dat de top een lager
suikergehalte bezat dan de schouders. Bij alle rassen nam het suikergehalte van
juist rijp naar volrijp toe. De zeer rijpe trossen hadden een iets lager suikergehalte.
Op de goede klei bleken Alicante en Golden Champion het hoogste zuurgehalte
te bezitten; zij waren in zuurgehalte ongeveer gelijk. Frankenthaler en Muscaat
hadden gemiddeld een ongeveer gelijk laag zuurgehalte.
Bij alle rassen was het zuurgehalte van de top hoger dan van de schouders;
' vooral bij de Golden Champion kwam dit verschil zeer duidelijk naar voren. Bij
alle rassen nam het zuurgehalte bij toenemende rijpheid af zowel in de top als in
de schouders. Vooral van juist rijp naar vol rijp bestond een sterke val in zuurgehalte.
I. PIIAENOLOGISCIIE EN KLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN.
1. Druiven en perziken.
De waarnemingen geschiedden op dezelfde wijze als in 1946.Tengevolge van de
langdurige vorstperiode had de bloei bij de perziken ongeveer 2]/2week later plaats
dan de vorige jaren. Merkwaardig is, dat dit bij de vroege Amsden en de late Sea
Eagle een even grote vertraging in het oogsttijdstip tengevolge heeft gehad. Beide
rassen waren n.1. een week later oogstbaar. De Peregrine is door deze abnormale
weersomstandigheden meer verlaat dan de Montagne, zodat eerstgenoemde dit jaar
slechts één week vroeger rijpte dan de Montagne en de oogstperioden van beide
rassen elkaar grotendeels overlapten.
Op de ontwikkeling van de koude druiven heeft de vorstperiode geen invloed
uitgeoefend. De bladontplooiing begon op hetzelfde tijdstip als in voorgaande jaren
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en verliep nog iets sneller. De bloei begon zelfs ongeveer een week eerder. Dit zal
een gevolg geweest zijn van het mooie voorjaarsweer, dat op de vorstperiode gevolgd is.
2. Waarnemingen met de Brown-thermograaf.
Tengevolge van een niet goed functionneren van dit apparaat konden nog
slechts weinig betrouwbare gegevens verkregen worden. Er werden o.a. de volgende waarnemingen verricht:
Ie. Het temperatuurverloop op 10 cm diepte in de grond en 10 cm boven de
grond, onder houten en gazen vangbakken en onbedekt. Deze waarnemingen hadden plaats in de maand Mei. In de lucht onder de houten vangbak was het temperatuurverloop veel gelijkmatiger dan buiten en in de gazen vangbak. De temperatuur steeg in de namiddag, vooral bij sterke zonbestraling, echter veel hoger (verschil van 6à 7° C). Gedurende de nacht is de afkoeling tamelijk sterk, doch meestal
is de temperatuur tegen de ochtend toch nog ± 2° C hoger dan buiten. Het temperatuurverloop in de lucht onder de gazen vangbak hield ongeveer het midden
tussen het temperatuurverloop buiten en onder de houten vangbak. In het verloop
van de grondtemperatuur kwamen dezelfde verschillen tot uiting, doch aanmerkelijk verzwakt.
2e. Het temperatuurverloop op 10 cm diepte in de grond en 10 cm boven de
grond in een warenhuis (perziken en pruimen) onder platglas (komkommers) en
buiten (Cucurbita ficifolia). Deze waarnemingen hadden plaats in Augustus. De
temperatuurschommelingen van de lucht in het warenhuis waren veel geringer dan
buiten en onder platglas. Overdag werden minder hoge maxima bereikt en des
nachts minder lage minima. Dit moet toegeschreven worden aan het dichte bladerdek. De luchttemperatuurschommelingen onder glas en buiten waren practisch
gelijk (ongeveer eenzelfde gewas). Zowel de maxima als de minima lagen onder
platglas echter een weinig hoger (1 à 2° C). Er is in deze tijd natuurlijk zeer ruim
gelucht.
Ook de schommeling van de grondtemperatuur was in het warenhuis het geringst. Merkwaardig is dat de hoogste maxima werden waargenomen in de buitengrond. Wellicht was de grond buiten meer blootgesteld aan rechtstreekse verwarming door de zonnestralen, doordat het gewas hier wat meer open was.
3e. Bij platglasrijen werd het temperatuurverloop aan Noord- en Zuideinde
van de rij vergeleken, zowel van de lucht midden onder de ramen aan Oost- en
Westzijde als onder de nok. De waarnemingen geschiedden grotendeels in de maand
Juni. Gemiddeld was de temperatuur onder de nok het hoogst. Voor de middag
was deze ongeveer gelijk aan de temperatuur onder de ramen aan de Oostzijde, en
na de middag gelijk aan de temperatuur onder de ramen aan de Westzijde. Vooral
des ochtends kan het temperatuursverschil tussen Oost- en Westzijde vrij groot zijn
(3 à 4° C). 'sMiddags is het temperatuursverschil omgekeerd, doch geringer.
3. Bloembollen.
Het veldje voor de phaenologische waarnemingen moest nogmaals verplaatst
worden, nu naar de Monsterseweg in 's-Gravenzande. In 1947 is de proef opgezet
met nieuw plantenmateriaal van Crocus, Fritillaria, Galanthus en Narcis.
4. Fruit buiten.
In 1947 werd medewerking verleend aan phaenologisch onderzoek bij buitenfruit. Dit onderzoek heeft een landelijk karakter en gaat uit van het Kon. Ned.
Meteorologisch Instituut te De Bilt en zal zich uitstrekken over meerdere jaren.
Hierbij wordt het tijdstip van de bladontwikkeling en de bloemontwikkeling vastgesteld en nagegaan welke factoren invloed uitoefenen op deze data.
J. CULTUURPROEVEN.
1. Het forceren door middel van grondverwarming.
a. Aardbei.
In een gestookt warenhuis met grondverwarming bloeiden Deuts Evern aardbeien ± 3weken eerder dan buiten, terwijl met de oogst 4 weken vroeger begonnen
kon worden. Een dergelijke vervroeging kan in normale jaren enkel door glasbedekking reeds verkregen worden. Het jaar 1947 was echter bijzonder ongunstig
voor deze proef, daar pas eind Maart, toen de vorst uit do grond was, met stoken
kon worden begonnen. De vervroeging t.o.v. platglas aardbeien was slechts ± 10
dagen. Dit gewas leent zich trouwens niet bijzonder voor forceren, daar men bij een
te hoog oplopen van de temperatuur een minder goede bloemvorming krijgt.
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b. Tomaat.
Dit onderzoek kon in 1947 geen doorgang vinden, daar als gevolg van een zeer
zware grondontsmetting met D.D. in de betrokken kas, de tomaatplanten in deze
kas ernstig verbrand zijn, zodat er enkele malen overgeplant moest worden.
2. Champignonteelt,
a. Teeltoverzicht.
In Maart (na de vorst) is weer met een teelt (12e teelt) begonnen. De opbrengst
van deze teelt was veel te laag zodat ook geen conclusies getrokken konden worden
uit de proeven, die opgezet waren in verband met verschillende soorten broed en
het gebruik van Agrocide (zie jaarverslag 1946). Tijdens de oogst werd veel hinder
ondervonden van een mestkevertje.
In Augustus zijn weer nieuwe bedden (13e teelt) aangelegd. Al de paardenmest die daarvoor gebruikt werd had na de fermentatie in een schuurtje een extra
warmte-behandeling ondergaan om insecten en andere beschadigers te doden. Het
resultaat t.o.v. de insecten was goed, t.o.v. de mijten niet. Ook bij deze teelt bleef
de opbrengst ver beneden de verwachtingen.
/
Bij beide teelten bleek na afloop, althans een gedeelte van de mest, te nat te zijn.
3. Vernalisatieproeven.
a. Jarowisatie bij bloemkool in verband met zaadwinning.
Uit vroeger onderzoek (zie jaarverslag 1944) was gebleken welk een grote
invloed het tijdstip van de bloei uitoefent op de zaadopbrengst. Door een iets
vroegere bloei rijpt het zaad vroeger af, waardoor minder schade ondervonden
wordt van zwartrot en dergelijke ziekten, die vooral optreden bij vochtig weer.
In 1947 is in een bepaald geval opgemerkt, dat bij vroege bloei de aantasting door
„belknop" (veroorzaakt door een galmugje) belangrijk minder was dan bij latere
bloei.
In het najaar van 1947 werd een proef opgezet, waarbij Veentjes-, Alpha- en
Lecerf-bloemkool op verschillende data gezaaid werd (zowel weeuwen- als vrijsterteelt). Een gedeelte van het zaad is gejarowiseerd. Bij het opkweken is een gedeelte
van de planten niet verspeend. Afgewacht moet worden in hoeverre op deze wijze
het tijdstip van de bloei beïnvloed kan worden.
b. Vernalisatie bij komkommers.
In combinatie met de grondontsmettingsproef tegen Fusarium werd de invloed
van een dagverkorting op de ontwikkeling van komkommerplanten vastgesteld.
Deze werden daartoe van 19Mei tot 19Juli afgedekt met rietmatten van 7 uur n.m.
tot 6 uur v.m. De resultaten zijn niet gunstig geweest. Er werden niet meer komkommers geplukt, terwijl de sortering aanmerkelijk slechter was. Dit kwam het
duidelijkst tot uiting bij de in de maand Juli geplukte vruchten: bij korte dagbehandeling 35% Ie soort en bij de controle 60% Ie soort. Dit zal een gevolg geweest zijn van de geringere assimilatie. Een rij komkommers onmiddellijk aan de
Westzijde langs een warenhuis gelegen vertoonde hetzelfde ongunstige beeld.
c. Vernalisatie bij kropsla.
Door bij het opkweken van de jonge kiemplanten de dagelijkse belichtingsduur gedurende 2 weken te bekorten tot 10uur is het mogelijk om bij de z.g. lange
dagrassen het doorschieten te vertragen en daardoor de omvang van de krop gunstig te beïnvloeden. Aldus zal het wellicht mogelijk zijn deze rassen ook in de zomer
te telen. Bij 9sterk uiteenlopende rassen werd dit in 1947beproefd. De ontwikkeling
van het gewas liet te wensen over door gebrek aan water. Definitieve conclusies
konden dan ook nog niet getrokken worden.
'
4. Proeven in samenwerking:met T.N.O.
a. Salicyl-anilide in ^tuifvorm.
Het salicyl-anilidestuifpoeder, zoals dit het vorig jaar beproefd werd, had wat
de verstuifbaarheid betreft, niet geheel aan de verwachtingen beantwoord. Er werd
daarom na overleg met T.N.O. een onderzoek ingesteld naar de bruikbaarheid als
stuifpoeder van de verschillende hier te lande verkrijgbare en in aanmerking komende draagstoffen. Als resultaat hiervan werden een drietal salicyl-anilidestuifpoeders bereid en wel twee op basis van talk (anti meeldauw A en C en één op
basis van bentoniet (antimeeldauw B). Deze hadden een goede verstuifbaarheid,
zweef- en hechtingsvermogen en zijn in een practijkproef vergeleken met andere
middelen.
*
Men zie hiervoor onder Q 2b.
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5. Proeven met bloemen en bloembollen.
Nu sinds 1Oct. 1945 de Heer J. P. v. d. Berg aan het Rijkstuinbouwconsulentschap te 's-Gravenhage verbonden is als assistent, speciaal belast met de voorlichting ten aanzien van de bloemen en bloembollenteelt, is het mogelijk geworden om
meer onderzoek op dit gebied te verrichten.
a. Invloed bewaartemperatuur bij verschillende Gladiolen-rassen.
Knollen van een aantal rassen, welke veel in het Westland als snijbloem worden gebruikt, werden voor een gedeelte gedurende drie weken vóór het planten
bewaard bij 21° C ( = 70° F) om na te gaan of op deze wijze een vroegere bloei
verkregen kan worden. Dezelfde behandeling werd toegepast op enkele rassen, die
nog niet in het Westland worden geteeld. Van de resultaten kan nog niets medegedeeld worden.
b. Invloed van de knol-maat op het aantal bloemen bij Ixia's.
Van enkele rassen werden knollen uitgeplant van de maat „5 en op" en van de
maat „4—5". Het doel van deze proef is na te gaan of het mogelijk is voor kasteelt
een kleinere knolmaat te gebruiken dan „5 en op".De resultaten zullen het volgend
jaar bekend gemaakt worden.
6. Kieming van orchideeënzaad.
Sinds 1946 is getracht orchideeënzaad op steriele voedingsbodems in glazen
kolfjes tot ontkieming te brengen. Hierbij deden zich aanvankelijk vele moeilijkheden voor. Het orchideeënzaad bleek vaak niet steriel te zijn. Ontsmetting met
15 gram chloorkalk per 100 c.c. water gaf de beste resultaten. Een hoeveelheid van
10 gram chloorkalk was onvoldoende, terwijl 20 gram dodelijk was voor het
orchideeënzaad.
Verontreiniging met schimmels treedt heel gemakkelijk op, in 't bijzonder bij
een te hoge vochtigheid in de thermostaat, terwijl bij een lage vochtigheid de voedingsbodem sterk indroogde. Pogingen om infectie door middel van een hermetische
afsluiting van de kolfjes buiten te sluiten, hadden niet het gewenste resultaat.
De oplossing van deze moeilijkheden werd verkregen door het bouwen van een
speciale thermostaat, waarin zowel de temperatuur als de vochtigheid op een
constante waarde gehandhaafd kunnen worden (resp. ongeveer 25° C en 75%).
Met behulp van deze thermostaat zijn wij nu in staat om op grote schaal orchideeënzaad voor de kwekers tot ontkieming te brengen. Voor het opkweken tot een verspeenbaar plantje is ongeveer 8 maanden nodig. In dit stadium worden de kolven
met jonge plantjes door ons afgeleverd.
Voor elke goed geslaagde kolf (inhoud 300 c.c.) zal een prijs van f5.— in rekening gebracht worden, mits minstens 25 kolven van eenzelfde partij afgenomen
worden. Bij.kleinere partijtjes zal de prijs f7.50 per kolf bedragen. Bovendien zal
f 1.—voor staangeld in rekening gebracht worden voor de glazen erlenmeijerkolven.
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer deze kolven teruggestuurd worden in verband met de schaarste aan glaswerk.
7. Zaadtcelt Cucurbita ficifolia.
De moeilijkheden die wij in 't verleden ondervonden bij de aanschaffing van
dit zaad waren voor ons een aanleiding om te trachten rijpe zaden te winnen. De
grote moeilijkheid hierbij is goed uitgerijpte en kiemkrachtige zaden te verkrijgen
(zwart van kleur). Door vroeg uit te poten en daarbij gebruik te maken van enkele
platglasramen, die later gelicht werden, gelukte het om een flinke partij zaad
te winnen. De zeer zonnige en warme zomer heeft in belangrijke mate een goede
ontwikkeling van de vruchten bevorderd. Bovendien werd in het begin enkele
malen kunstmatige bestuiving toegepast, omdat aanvankelijk slechts zeer weinig
mannelijke bloemen gevormd werden. De afrijping van de vruchten werd bevorderd
door na 1Augustus alle nieuw gevormde scheuten weg te snoeien. De zaden worden
aan onze leden geleverd voor 3,5 ct. per stuk, entclip inbegrepen.
8. Tros-ontwikkeling bij tomaat.
Bij de teelt van het ras Single Cross in de practijk bleek, dat de vertakking
van de onderste tros zeer sterk kan variëren. De indruk werd verkregen dat de
mate van vertakking samenhangt met de temperatuur waarbij de planten opgekweekt worden. Vroeger werd reeds waargenomen dat het ras Potentaat bij een
koude teelt veel sterker vertakte onderste trossen vormt dan in een stookwarenhuis
(zie Jaarverslag 1934).
>
Daar vermoed werd, dat zowel de nachttemperatuur als de belichting in dit
opzicht een belangrijke invloed uit kunnen oefenen, werd eind 1947 een proef op23

gezet met de variëteiten Ailsa Poot, Kampioen, Potentaat en Single Cross, waarbij
de invloed van bovengenoemde factoren op de trosvertakking zal worden nagegaan.
9. Vruchtzetting bij muscaatdruiven.
Daar in vele gevallen de muscaatdruiven slecht zetten, werd een oriënterende
proef genomen met groeistofbespuiting en trosdunning. Dit geschiedde op verschillende tijdstippen. Er is gedund op één tros, resp. twee weken vóór de bloei,
tijdens de bloei on één week na de bloei. De groeistofbespuiting heeft tijdens en één
week na de bloei plaats gevonden met het praeparaat Betapal.
.Bij de dunning één week na de bloei en bespuiting met groeistof tijdens de
bloei is het gemiddeld trosgewicht ± 60% toegenomen.
Dat bij de late dunning het trosgewicht groter was, is begrijpelijk daar één
week na de bloei al veel beter gezien kan worden wat de grote trossen zijn.
De tijdens de bloei met groeistof bespoten boom droeg in verhouding tot zijn
lengte minder trossen. Dit kan mede een oorzaak geweest zijn van de grotere omvang en betere zetting van deze trossen. Nadere proefnemingen zijn nodig om de
invloed van groeistofbespuiting en laat dunnen met zekerheid vast te kunnen
stellen.
K. PROEVEN MET GROEISTOFFEN.
1. Vruchtzetling bij tomaat.
Met alle groeistof-praeparaten, die we in de loop van het jaar ontvingen, zijn
bespuitingen tijdens de bloei van de trossen verricht.
Hierbij is gelet op het effect ten opzichte van de vruchtzetting, de vervroeging
van de oogst en de eventuele beschadiging.
Met de volgende groeistoffen zijn proeven genomen:
beta naphtoxy azijnzuur (afkorting B.N.O.A.)
2.4 di chloor phenoxy azijnzuur (afkorting 2.4 D.C.)
beta naphtoxy azijnzuur natrium (afkorting B.N.O.A.-Na.)
en de handelspraeparaten No Seed, Agroxone, Seedless Set, Fulset en Betapal. De
beide laatste praeparaten bevatten eveneens B.N.O.A. als werkzaam bestanddeel.
Tevens zijn Seedless Set en Fulset met drie verschillende apparaten, n.1. pulvérisateur, flitspuit en atomiser verspoten om de beste manier vast te stellen. Met
de puverisateur werden de beste resultaten bereikt.
De proeven zijn genomen op tomaten in lage knippen. Dit bemoeilijkte het
verspuiten van de groeistof, zodat deze tamelijk onregelmatig verdeeld is. Dit had
tengevolge dat sommige planten te veel groeistof ontvingen.
Er trad bij enkele groeistoffen een beschadiging op, die nog niet eerder waargenomen werd. Op de stengel van de plant verschijnen hierbij lichtgekleurde
. wratten, die na enige tijd de gehele stengel bedekken. Deze splijt open, waarna
Botrytis zich op die plaatsen vestigt. De gehele stengel wordt bruin. De groeikracht
van de plant vermindert sterk; nieuwe trossen hebben maar 2 of 3 bloemen en
de bladeren worden erg smal, waardoor het geheel een zeer ijle indruk maakt.
Deze beschadiging trad op bij de groeistoffen 2.4 D.C. en Agroxone, waarvan echter
te hoge concentraties verspoten werden. De vruchten waren groot en bonkig. Van
deze planten is geen behoorlijke vrucht geplukt. Bij B.N.O.A. trad ook enige beschadiging op. De oogst is door deze groeistof vervroegd, maar er kwamen veel
bonken en ongelijke vruchten voor.
De groeistoffen No Seed, Betapal en B.N.O.A.-Na. gaven de beste kwaliteit
vruchten. De vruchten waren mooi glad en rond, er kwamen weinig bonken voor
en meer A en B tomaten dan bij de onbehandelde planten. De totale opbrengst was
iets hoger en ze gaven een aanmerkelijke oogstvervroeging: 55% hogere opbrengst
in de beide eerste weken.
Seedless Set en Fulset gaven ook behoorlijke resultaten. Er waren echter
percentsgewijs meer bonken en de vruchten waren vaak wat hoekig van vorm. De
oogst was nog iets meer vervroegd dan bij No Seed, maar de totale opbrengst
was niet hoger dan bij de controle.
2. Vruchtzetting bij aardbeien.
Ten einde do vruchtzetting te verbeteren en de opbrengst te vervroegen, werden enkele proeven genomen met het groeistof praeparaat Fulset, waarmede tijdens
de bloei gespoten werd.
Door vorstbcschadiging was de ontwikkeling van de planten zeer ongelijkmatig, zodat de gegevens vrij onbetrouwbaar zijn.
'
Zeer waarschijnlijk heeft de groeistof geen invloed gehad op de vruchtzetting
en de totale opbrengst. Wel is de oogst aanmerkelijk vervroegd. Na één week was
er bij de groeistof reeds 50% meer geoogst dan bij de controle, terwijl toch het
contróleveldje het gunstigst van alle perceeltjes gelegen was.
24

3. Vruchtzetting bij pruimen.
Tijdens de bloei werd éénmaal met het groeistof-praeparaat Betapal gespoten.
Bij Utility en Golden Japan werd geen betere vruchtzetting verkregen.
Bespuiting van Santa Rosa schijnt de vruchtzetting verbeterd te hebben. Er
werden van de bespoten bomen 30 % meer vruchten geoogst. Deze cijfers zijn
echter weinig betrouwbaar, omdat dit onderzoek betrekking had op slechts 4 bomen.
Nadere proeven zullen genomen worden.
4. Val van perziken en pruimen.
Bespuitingen werden verricht, resp. 3 en £ weken vóór het begin van de pluk
bij de pruimenvariëteit Ruth Gerstetter en een onbekende perzikenvariëteit. Bij
Ruth Gerstetter trad dit jaar in 't geheel geen val op, zodat het effect niet nagegaan
kon worden.
Bij de onbekende perziksoort heeft de groeistof geen resultaat opgeleverd.
L. RASSEN-ONDERZOEK.
i; Kenmerken van druivenvariëteiten.
In samenwerking met Drs. E. T. Nanninga van het Instituut voor Veredeling
van Tuinbouwgewassen in Wageningen werd verder gewerkt aan de bestudering
van de druivenrassen welke in het Westland voorkomen.
Het blijkt zeer goed mogelijk om de typische eigenschappen van elk druivenras
te omschrijven. De omstandigheden van cultuur, grondsoort en onderstam spelen
wel is waar een grote rol in de ontwikkeling van de rassen, doch verschillende
kenmerken bleken zeer standvastig te zijn. Een typisch voorbeeld hiervan is de
sterke wollige beharing, die bij de Black Alicante aan de onderzijde van het blad
en op de scheuten in de herfst optreedt. Dit kenmerk werd overal aangetroffen.
De bedoeling van dit onderzoek is om in elk seizoen aan de hand van enkele
kenmerken een zeker ras te kunnen leren herkennen. Wanneer alle bestaande
variëteiten beschreven zijn kan elke kweker zijn eventueel nieuw gewonnen variëteiten doen inschrijven in het Centraal Rassenregister. Wanneer na onderzoek blijkt
dat het inderdaad een nieuw ras is, kan men in de toekomst het kwekersrecht op
de uit te geven stekken handhaven. Wij hopen dit in het komende jaar te bereiken
M. VEREDELING, SELECTIE EN NIEUWE GEWASSEN,
1. Veredeling en selectie.
a. Onderstammenproeven bij perziken en pruimen.
De vruchtzetting is in het afgelopen jaar in het 2e warenhuis zowel bij de perziken als bij de pruimen slecht geweest. Gerangschikt naar de onderstammen werden gemiddeld per boom de volgende aantallen pruimen geoogst:
*
Golden Japan June Blood
Myrobolan B
694
98
Brompton
554
62
Varkenspruim
.533
125
Common Mussel
419
68
Vooral bij de June Blood waren de aantallen vruchten zeer gering; deze geven
dan ook geen betrouwbaar beeld. Myrobolan B is opnieuw gebleken de beste onderstam voor onze kaspruimen te zijn.
Ook bij de perziken in dit warenhuis werden weer ongeveer dezelfde resultcten
verkregen als in de voorgaande jaren. Brompton en Gele Kroos bleken het beste
te voldoen als onderstam, in 't bijzonder bij Amsden en Sea Eagle.
In 1944 werd bovendien een kas aangeplant met perziken. De bedoeling hiervan
was na'te gaan in hoeverre leibomen andere eisen stellen aan de onderstam dan
struikbomen. In verband met de geringe beschikbare ruimte werd alleen Amsden
aangeplant. Deze werd beproefd op dezelfde onderstammen, die in het warenhuis
gebruikt zijn. Van elke onderstam zijn 3 bomen aangeplant.
In 1945 is reeds een klein aantal perziken geplukt. De opbrengsten per boom
waren in 1946 en 1947 als volgt:
1946
1947
Brompton
11.5 kg
18.0 kg
Gele Kroos
8.4 kg
12.3 kg
St. Julien C
7.5 kg
13.7 kg
Blauwe Kroos
8.6 kg
8.5 kg
In 1946 waren de verschillen tussen de onderstammen nog betrekkelijk gering.
Slechts de Brompton gaf een belangrijk hogere opbrengst dan de rest. Het is wel
zeer opmerkelijk dat de onderstam met de sterkste groeikracht reeds direct een
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groter aantal vruchten oplevert. In 1947 heeft de Brompton zijn voorsprong vergroot, terwijl de Blauwe Kroos achterop geraakt is. Gele Kroos zal waarschijnlijk
in de practijk beter voldoen dan uit bovenstaande cijfers afgeleid zou kunnen
worden. Eén van de 3 bomen op Gele Kroos heeft zich n.1. zeer slecht ontwikkeld;
tellen we deze boom niet mee, dan wordt de gemiddelde opbrengst in 1947 16 kg per
boom. Men krijgt dan vrijwel hetzelfde beeld als bij de proef in het 2e warenhuis.
Ook voor leibomen perziken moet dus een onderstam met een flinke groeikracht
gekozen worden.
b. Druivenkruisinffen.
De drie nieuwe druivenrassen zijn dit jaar aan een aantal leden verstrekt om
na te kunnen gaan hoe deze rassen zich op diverse grondsoorten zullen ontwikkelen.
Over enkele jaren hopen we ons een oordeel gevormd te hebben over de meer of
minder goede hoedanigheden van deze nieuwe druivenvariëteiten bij verschillende
groeiomstandigheden.
De Prof. Aberson kan iets ruimer gekrent worden dan Frankenthaler, terwijl
twee trossen per twijg aangehouden kunnen worden. Werd in het vorig jaar reeds
gewezen op de vroegheid van deze druif en deze in dat opzicht op één lijn gesteld
•met de Frankenthaler, nu kan worden meegedeeld dat.Prof. Aberson zelfs nog
eerder rijpt dan de Frankenthaler.
Bij Proeftuins Grote Blauwe is één tros per twijg voldoende. Deze druif moet
ruim gekrent worden i.v.m. de grote afmeting van de bessen. De rijptijd valt
ongeveer gelijk met de Frankenthaler.
Ook bij Willem Verheul wordt één tros per twijg aangehouden. Zn' is iets eerder
rijp en vraagt ongeveer dezelfde behandeling als Black Alicante.
Een zaailing die ook uit de kruising Golden Champion Black Alicante verkregen is vertoont heel goede bewaareigenschappen. Na V/i maand op normale
wijze in het koelhuis bewaard te zijn was er slechts 5% gewichtsverlies, terwijl
practisch geen rotte bessen voorkwamen. Jammer is dat deze zeer productieve
zaailing iets te kleine bessen bezit.
c. Tomaatkruisingen en rassen.
Vetomoldkruisingen.
In het 4e warenhuis zijn dit jaar op grotere perceeltjes uitgeplant de drie in het
vorig verslag genoemde stammen, welke onvatbaar bleken voor de z.g..meeldauw
en geen ;,strip" vertoonden.
De beste planten uit deze drie stammen werden onderling gekruist zodat in
1948de bastaarden beoordeeld zullen kunnen worden. Een bezwaar tegen alle nieuw
gewonnen stammen is, dat hun productiviteit te gering is en de vruchten te fijn
zijn. Naarmate vaker met de oorspronkelijke cultuurrassen is teruggekruist, doet
zich dit bezwaar minder sterk gevoelen.
Acht groepen van terugkruisingen van de bastaard „Vetomold x Radio" met
Radio zijn opnieuw teruggekruist met Radio. De vruchtvorm van deze groepen was
al vrij behoorlijk. In enkele groepen kwam nog „strip" voor.
Van bevriende zijde mochten wij nog enkele nieuwe „meeldauwvrije" rassen
ontvangen, waarvan, in het bijzonder het ras Bewley's leafmold Résister goed voldeed. Dit ras werd gekruist met enkele cultuurrassen (o.a. Potentaat) en met andere
„meeldauwvrije" typen.
Rassenvergelijking.
Op beperkte schaal zijn een groot aantal selecties en rassen welke in de handel
zijn, vergeleken op kwaliteit, opbrengst en vroegheid.
In verband met de bekende kwaliteitseisen had deze proef grote belangstelling
van de zijde van onze leden. Naast vele bekende rassen waren ook enkele nieuwigheden aanwezig, waarvan we de volgende noemen:
Ie. Dwarf Gem Bush. Dit ras vormt reeds na de 3e knoop de Ie tros, terwijl
de volgende bloemtros reeds één knoop hoger gevormd wordt, dus zeer vroeg. Dit
ras moet met 2 stengels geteeld worden, omdat na de 3e of 4e tros de kop er uitgroeit. Het ras is dus z.g. zelftoppend. De hoogte is dan ± 50 cm. Wellicht zullen
dergelijke rassen in perzikkassen en onder platgas perspectieven kunnen bieden.
Dwarf Gem Bush levert echter te kleine vruchten, terwijl het ras bovendien zeer
gevoelig is voor de z.g. meeldauw.
2e. Exhibition. Bij dit ras blijft de bekende groene kraag onder het kroontje
achterwege, waardoor een meer egale rijpingskleur verkregen wordt. De vruchtvorm is goed. Jammer is dat dit ras ± 10—14 dagen later oogstbaar ig. Ook het ras
Victory mist de groene kraag.
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3e. Bonny Best. Dit uit Canada ingevoerde ra?, dat daar wel op de open grond
geteeld wordt voor de conservenindustrie, is ongeschikt voor onze glascultuur. Het
vormt zeer grove bonkige vruchten. Het aantal vruchten is klein.
d. Selectie Calceolaria en Cineraria.
Calceolaria.
Van de dit jaar gekweekte selecties waren enkele groepen reeds meerdere
jaren zelfbestoven. Duidelijk viel weer waar te nemen dat dit leidt tot een verminderde groeikracht. Wel werd een meer uniforme kleur (rood en geel) verkregen. Bij één groep trad een sterke geelkleuring der onderste bladeren op en
daarom werd van deze groep geen zaad gewonnen. Wellicht was deze afwijking
te wijten aan virus-aantasting, waarvan ook andere symptomen waargenomen zijn
bij verschillende groepen. Zelfbestuiving en kruisbestuiving werd verricht bij
verschillende groepen planten. Planten die te sterk ingeteeld zijn leveren weinig
of geen zaad.
Cineraria.
Het zaad van de Cineraria's werd in 1946 opnieuw van enkele handelaren betrokken. We hadden totaal 9 groepen van verschillende kleuren. In 't algemeen
waren de groepen niet uniform en vooral de vorm der planten varieerde vrij sterk.
Een uniforme bloemkleur werd evenmin gevonden. De vroegst bloeiende typen
voldeden het minst, terwijl de groepen welke in de loop van Maart en April bloeiden een betere vorm, een meer uniforme bloemkleur en een mooiere bloem bleken
te bezitten. Tussen de mooiste planten van éénzelfde groep werden kruisingen
verricht, terwijl tevens zelfbestuiving werd toegepast. Met het op deze wijze verkregen zaad wordt in 1947—1948 verder gewerkt.
e. Vroege aardappelrassenproef.
In samenwerking met het Centraal Instituut Landbouwkundig Onderzoek
(C.I.L.O.) werd dit jaar wederom een proef opgezet met vroege aardappelrassen
op zandgrond.
De volgende rassen werden beproefd: Eersteling, Rode Eersteling, Doré, Succes,
Saskia en Eigenheimer. De rooidata waren 21 Juni, 28 Juni en 5 Juli. Op alle rooidata gaf Doré een hogere opbrengst dan Eersteling. Het is een geelvlezige aardappel met zeer goede consumptie-kwaliteiten. Dit ras kan waarschijnlijk in de
toekomst het ras Eersteling vervangen. In 1948 zal dit ras op verschillende bedrijven naast de Eersteling geteeld worden.
' De nieuwe rassen Succes en Saskia kunnen als zeer vroege consumptieaardappel voor 't binnenland niet worden aanbevolen. Als exportaardappel heeft Succes
misschien een goede kans.
f. Peenselectie (Amsterdamse bak).
Door de buitengewoon strenge vorst zijn de selecties welke in September en
October waren uitgezaaid verloren gegaan (zie jaarverslag 1946). Op het materiaal
van 1946 is stamselectie toegepast. Door familiebestuiving is hiervan dit jaar zaad
gewonnen.
Het overige materiaal is in 't groot vermeerderd en heeft een goede opbrengst
geleverd. Dit zaad is alleen voor leden te koop.
g. Bonenrassenproef.
Op verzoek van Ir. Hubbeling van het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen werd een oriënterend proefje genomen met het nieuwe stambonenras
Servus, dat voor rolmozaiek onvatbaar zou zijn. Hoewel dit nieuwe ras zich aanvankelijk goed onderscheidde van de Dubbele zonder draad trad later toch mozaiek
op. Een hevige spintaantasting maakte dit jaar een goede vergelijking onmogelijk.
h. Nieuwe slarassen.
a. Volle grond. Een viertal rassen uit Canada en Amerika werden beproefd.
Hoewel ze van onze gewone variëteiten afwijken, munten 2 rassen uit door een
zeer grote resistentie tegen het zogenaamde „randen". Vergelijking met ons sortiment dient te worden voortgezet.
b. Onder glas. Als zeer vroege stooksla worden in Engeland de rassen Early
Giant en Cheshunt 5B met succes geteeld. Zij onderscheiden zich door een vroege
kropvorming. De kroppen blijven echter klein van omvang en vertonen bij Early
Giant spoedig „rand". Aan diverse vroege slatuinders zijn zaden of planten verstrekt
voor vergelijking met het ras Meikoningin.
»
Van het ras Meikoningin werden een groot aantal stamselecties vergeleken.
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i. Meloenrassen.
Enkele rassen uit Amerika, Canada en Turkije werden met onze handelsvariëteiten vergeleken. In verschillende opzichten waren de buitenlandse vollegrondsrassen niet geschikt voor onze glascultuur. Onvatbaarheid voor Fusarium kwam
niet voor.
j. Platglas komkommerrassen.
Op verzoek van het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen werd
medewerking verleend aan een onderzoek van groene komkommers.
Dit onderzoek had ten doel de speciale kenmerken van rassen van verschillende
herkomsten te leren kennen. Deze gegevens waren nodig voor de samenstelling
van de rassenlijst voor groentegewassen. Ook bij enkele andere gewassen werd in
dit opzicht medewerking verleend.
2. Nieuwe gewassen.
a. Kersen onder glas.
i
Kas 3 is aangeplant met 7 zeer vroege kersenvariëteiten. De bomen langs de
gevels zullen als leibomen opgekweekt worden. In het midden der kas is een rij
wijkers geplant, die als struikbomen opgekweekt zullen worden.
De bedoeling is na te gaan welke kersenvariëteiten het beste geschikt zijn om
onder glas vervroegd te worden. Voorlopig zij men voorzichtig met de aanplant van
kersen onder glas. Men kan niet uitsluitend Early Rivers planten, daar kruisbestuiving noodzakelijk is.
N. STUIFMEELONDERZOEK.
Het onderzoek naar de bestuiving van de Formosa-pruim is in 1947 niet voortgezet. Zo mogelijk zal dit onderzoek in het komende jaar hervat worden.
O. PLANTENZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN.
1. Aantal gegeven adviezen.
Ruw geschat, zijn door de assistenten bij hun bezoek aan de tuinders 4000
adviezen gegeven omtrent ziekten en beschadigingen. Op het spreekuur zijn ongeveer 150 ziektegevallen besproken. In het laboratorium zijn 652 gevallen nader
onderzocht; deze kunnen naar de oorzaken als volgt ingedeeld worden:
Plant- Dier- Virus Anorga- Div. Totaal
aardig
lijk
nisch
Groentegewassen
77
91
29
63
60
320
Fruitgewassen
35
75
4
39
26
179
Bloemgewassen
30
44
4
27
17
122
Champignoncultuur
6
25
31
Totaal
142
216
37
129
128 ' 652
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 omv
standigheden.
' '"
Onder „diversen" zijn samengevat 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 van de adviezen omtrent champignons waren cultuuraanwijzingen.
2. Physiogene ziekten en beschadigingen,
a. Chlorose bij perzik en pruim.
Na de boorgat-behandeling is als gevolg van de abnormale weersomstandigheden in de winter van 1946—1947 in enkele gevallen een beschadiging waargenomen bij jonge, meest 2-jarige perzik- en pruimebomen. Daardoor'trad bij enkele
takken kort na het uitlopen verwelking en afsterving op. De watertoevoer van
deze takken was onderbroken tengevolge van het afsterven van het weefsel rondom de boorgaten in de stam. Ook bij gebruik van het volkomen onschadelijke
mangaancitraat trad dit verschijnsel op, hetwelk dan ook geheel toegeschreven
moet worden aan de vorst. Oudere bomen ondervonden hiervan geen hinder. Het
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verdient daarom aanbeveling om voor alle zekerheid geen bomen te boren met een
stamdiameter kleiner dan 4 cm.
Tegenwoordig worden de boorgaten afgesloten met een goed passend kurkje,
dat zover in het gat gedrukt wordt, dat het citraat niet in aanraking kan komen
met de bast, die hierdoor anders soms beschadigd kan worden.
Het maken van wonden is een groot bezwaar van de boorgat-behandeling. Er
zh'n daarom in de winter 1947—1948 proeven genomen met de winter-bespuiting
met sterk geconcentreerde oplossingen van mangaancitraat en ijzercitraat op het
kale hout. De resultaten moeten nog afgewacht worden.
Bespuitingen tijdens de zomer met verdunde oplossingen moeten meerdere
malen herhaald worden en geven meestal geen afdoende genezing. De uitvoering
onder glas is bezwaarlijk. Toch zijn enkele proeven genomen met de organische
ijzerverbinding Fermate. Dit middel werkt tevens als fungicide. Het veroorzaakt
echter hinderlijke zwarte residu-vlekken op het blad en de vruchten en is dan ook
niet bruikbaar.
Tenslotte zijn er laat in de zomer nog enkele proeven genomen bij perzik, appel
en peer, waarbij geconcentreerde oplossingen van mangaansulfaat en ijzersulfaat
met behulp van een grond-injector (zie Q 7c) op 20 cm diepte rondom de bomen
in de grond gebracht zijn. De resultaten zullen pas in 1948 beoordeeld kunnen
worden.
b. Klemhart of hartloosheid bij bloemkool.
Er is dit jaar een uitgebreide proef genomen om vast te stellen welke groeiomstandigheden invloed uitoefenen op het optreden van klemharten. Daartoe is het
bloemkoolras Alpha uitgezaaid in September en begin Januari. Bij laatstgenoemde
zaaiing werd gedeeltelijk gejarowiseerd zaad gebruikt. De planten werden opgekweekt bij verschillende temperaturen, vochtigheid en stikstofbemesting, maar
onder gelijke omstandigheden uitgeplant. De weeuwenplanten werden onder glas
uitgeplant, de vrijsterplanten ten dele op een luwe plek op de Proeftuin, en ten
dele op een niet tegen de wind beschut perceel aan de Grote Achterweg in
Naaldwijk.
Groeipunt-onderzoek van de weeuwenplanten wees reeds in Januari uit, dat
een groot deel van de planten, die koud gekweekt waren en tevens extra stikstof
hadden ontvangen, te vroeg begonnen waren met hun generatieve ontwikkeling
( = de vorming van een microscopisch klein kooltje). Toch zijn na het uitplanten
vrijwel geen klemharten opgetreden.
Bij het groeipunt-onderzoek van de vrijsterplanten in April werd hetzelfde
waargenomen. Ook hierbij was een groot deel van de planten, die koud opgekweekt
zijn en extra stikstof ontvangen hebben, begonnen met de vorming van een kooltje.
Juist in deze serie was het aantal klemharten zeer groot. Bij de warm opgekweekte
planten, die extra stikstof ontvingen, was het aantal klemharten veel geringer.
Wanneer geen extra stikstof gegeven was, bleef dit verschijnsel vrijwel geheel
achterwege. Het jarowiseren van het zaad heeft het optreden van de klemharten
begunstigd. Het uitplanten op een winderige plek leidde tot een iets sterkere aantasting.
Aantal klemharten
Koud, extra stikstof
109
Warm, extra stikstof
25 '
Koud, normaal stikstof
2
Warm, normaal stikstof
6
c. Vorstbeschadiging bij druif en perzik.
In de winter 1946—1947 is vrij veel vorstbeschadiging bij de druif opgetreden
en in enkele gevallen ook bij de perzik. Men moet hierbij echter duidelijk onderscheid maken tussen:
Ie. Directe vorstbeschadiging aan de bovenaardse delen. Bij de druif werd
evenals in 1942 de meeste schade waargenomen aan de hoogste leggers. Dit kan
enerzijds samenhangen met de beschermende werking van een tegen de kassen
opgewaaid sneeuwdek. Anderzijds staan de hogere leggers in het voorjaar aan een
sterkere uitdroging bloot. Boven in de kas is de temperatuur 't hoogst (leggers
bovendien meer bloot gesteld aan directe zonbestraling) en daardoor de vochtigheid 't laagst.'Ook lopen de bovenste leggers om deze reden eerder uit, wanneer
de grondtemperatuur nog laag is en de wortelwerking gering.
2e. Daarnaast heeft deze winter aanleiding gegeven tot wateroverlast tengevolge van de grote hoeveelheid regen en sneeuw, die tegen het einde van de vorstperiode gevallen is. Het water kon niet tijdig afgevoerd worden, daar het geruime
tijd duurde eer de diepere grondlagen ontdooid waren.
•
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In het eerstgenoemde geval herstelden de bomen zich sneller en vollediger dan
in het tweede geval, waarbij de nieuwe groei veel minder is en waarbij soms de
gehele boom afsterft (onvoldoende wortelwerking).
Ernstige schade bij perziken trad alleen op in enkele gevallen, waar de bomen
nog in het blad stonden toen de vorst inviel.
d. Vorstbeschadiging bij bloemkool.
Kenmerkend voor deze beschadiging is de witkleuring van de bladstelen, die
zich over het aangrenzende bladrnoes uit kan breiden. Het aangetaste weefsel verliest zijn stevigheid. Soms kleurt ook het stengeltje wit, waardoor de gehele plant
slap gaat hangen en afsterft.
Ook) zonder dat het stengeltje wit kleurt kan dit ernstig beschadigd zijn door
scheuringen in het weefsel. Soms zien de pootjes dan wat glazig en voelen zacht
aan. Ook dergelijke planten gaan meestal ten gronde, hetgeen soms pas enkele weken na het beëindigen van de vorstperiode blijkt. De schade is dan ook meestal
groter dan men aanvankelijk denkt.
Tenslotte kan het voorkomen, dat de opperhuid aan de onderzijde van het
blad losscheurt en niet verder meegroeit. De bladeren worden daardoor sterk misvormd (gekroesd). De opperhuid kan op de duur openspringen.
Het ras Mechelse was minder gevoelig voor vorstbeschadiging dan het ras
Alpha.
v
e. Waterziek bij tomaat.
'
In het afgelopen jaar zijn heel wat partijen tomaatvruchten afgekeurd voor de
export als gevolg van de ongelijkmatige kleuring van de vruchten. Wij willen nogmaals wijzen op de oorzaken:
1. Relatief kali-gebrek, (t.o.v. de stikstof-voorziening).
2. Virus-aantasting. Het virus verspreidt zich in de eerste plaats naar de
vruchten, zodat deze reeds bij een zeer lichte aantasting kunnen verkleuren. Pas
daarom strenge selectie toe op het plant-materiaal en voorkom elke besmetting.
3. Onvoldoende zaadzetting.
In al deze gevallen kan men het „waterziek" tegengaan door een ruime kalibemesting en door te zorgen voor een niet te dicht en te weelderig gewas.
f. Eerstelingen-droogrot.
Op zeer lichte, gemakkelijk uitdrogende zandgronden, waar reeds meerdere
jaren aardappelen geteeld zijn, kan dit „droogrot" soms zeer ernstige schade aanrichten. De knollen vertonen dan bruinzwartachtige ingezonken plekken en kunnen
op deze plaatsen gescheurd zijn.
Op .het aardappelrassenproefveld bleek dit jaar duidelijk, dat er grote verschillen bestaan in vatbaarheid. Eersteling, Rode Eersteling en Saskia vertoonden
vooral op de laatste rooidatum (5 Juli) een sterke aantasting. Doré, Succes en
Eigenheimer bleven vrij van aantasting.
De omstandigheden waaronder dit „droogrot" optreedt,
zullen in 1948 nader
l
bestudeerd worden.
Voorlopig kan geadviseerd worden om de aardappelen zo vlug mogelijk te
oogsten.
g. Slechte vruchtzetting bij perzik en pruim.
Vooral bij de perzik heeft de vruchtzetting in 1947 veel te wensen overgelaten. Hoewel de oorzaak van dit verschijnsel niet met zekerheid bekend is, willen
wij hier twee factoren noemen, die hierop invloed uitgeoefend kunnen hebben:
Ie. Sterke schommelingen in temperatuur en vochtigheid, zowel tijdens de
bloei als voor de steenzetting.
2e. De zeer kortstondige bloei tengevolge van de bijzondere weersomstandigheden. Daardoor is de gelegenheid tot bestuiving gering geweest, terwijl de stuifmeelkorrels vaak niet voldoende'tijd gehad zullen hebben om zich door de stijl
naar het vruchtbeginsel te bewegen.
Een bevestiging van dit vermoeden vormt het feit, dat in slecht gesloten warenhuizen en in kassen met veel gebroken ruiten de vruchtzetting over het algemeen veel beter geweest is, terwijl ook de rui voor de steenvorming minder was.
Op dergelijke plaatsen zijn de temperatuur-schommelingen minder scherp geweest en was de bloeiperiode wat langer gerekt.
h. Shell W.U. beschadiging bij perzik en pruim.
By enige perzikenkwekers is na een winterbespuiting met Shell W.U. 117 ernstige schade in de vorm van het afsterven van schors, bast en de onderliggende hout-30
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laag opgetreden. We stellen de Shell W.U. 117 mede verantwoordelijk voor de beschadiging die ook in de hand gewerkt kan zijn door de lange vorstperiode. Wel
bleek, dat waar veel vloeistof en een te hoge concentratie (6 % i.p.v. 5%) gebruikt
was de schade het hevigst was.
In verschillende gevallen herstelden de bomen zich goed.
i. Blauw in witlof.
Dit verschijnsel, waarbij de buitenste bladeren van de krop in meer of mindere
mate blauw verkleuren, is reeds sinds jaren bekend. Vroegere ervaringen wijzen
op een samenhang met de toestand van de grond, waarin de wortels opgekuild
worden. Zo is wel opgemerkt, dat het verschijnsel op zure grond in ernstige mate
optrad. Ook op droge, poederachtige gronden, die waarschijnlijk vrij veel indrogend
veen bevatten, komt het blauw vaak voor.
Uit het chemisch onderzoek van grond en plantenmateriaal is gebleken, dat het
optreden van het blauw in witlof steeds gepaard gaat met een betrekkelijk laag
calcium-gehalte in de grond en een naar verhouding hoog gehalte aan oplosbaar
ijzer en aluminium. In het plantenmateriaal werd echter niet altijd een hoog ijzergehalte aangetroffen. Het is dus wel waarschijnlijk, dat men door bekalking van
ijzer- en aluminium-houdende gronden, het optreden van blauwkleuring in witlof
zal kunnen voorkomen.
Ook een ruime watergift zal op poederachtige grond verbetering teweeg kunnen
brengen. Men zal er hierbij echter rekening mee moeten houden, dat vooral zwaardere gronden ook te nat gemaakt kunnen worden, waardoor het optreden van blauw
juist weer bevorderd wordt. Dit hangt waarschijnlijk samen met de gereduceerde
toestand in een dergelijke grond, waardoor het yzer gemakkelijk oplosbaar wordt.
j . Vergeling: bij tomaat.
In de jaren 1941en 1942 werden proeven in watercultures genomen betreffende dit verschijnsel, dat geweten moet worden aan magnesiüm-gebrek (zie de jaarverslagen van deze jaren). Door verschillende omstandigheden kon het gedroogde
plantenmateriaal afkomstig van deze proeven eerst in 1947 geanalyseerd worden.,
Bepaald werden de fosfor, kali, calcium en magnesiumgehalten in blad en stengel.
De volgende voedingsoplossingen werden vergeleken.
1. Normale Knop-oplossing.
2. Knop zonder kali.
3. Knop zonder magnesium.
4. Knop met extra kalisalpeter.
5. Knop met extra kalisalpeter en extra magnesiumsulfaat.
6. Knop met extra stikstof.
7. Knop met extra kali.
Alleen in de groepen 1 en 4 trad vergeling op. Het magnesiumgehalte was
steeds in het blad iets hoger dan in de stengel. In de groepen 1 en 4 bedroeg dit
gehalte slechts ruim de helft van de normale hoeveelheid. Bij groep 5 was het
gehalte in het blad aanzienlijk .hoger dan normaal.
Vrijwel alle calcium was opgehoopt in het blad. Door het weglaten van de kali
of de magnesium (groepen 2 en 3) werd het calciumgehalte bijna verdubbeld.
Het kali-gehalte was in blad en stengel vrywel gelijk. Door het weglaten van
de kali (groep 2) werd het kaligehalte tot op een vijfde teruggebracht.
Ook het fosforgehalte was in blad en stengel meestal ongeveer even hoog. Door
de extra toevoeging van kalisalpeter (groep 4) werd dit gehalte in het blad bijna
gehalveerd. Door bovendien extra magnesiumsulfaat toe te voegen (groep 5) werd
dit( effect niet ongedaan gemaakt.
Wij mogen dus concluderen, dat een ruime bemesting met kalisalpeter het
vergelingsverschijnsel bij de tomaat in de hand werkt, waarbij de fosfor- en de
magnesiumopname gelijktijdig teruggedrongen worden.
k. Onderzoek naar een mogelijke beschadiging door Rustban 334 pijpolie.
Voor de American Petrol Company namen wij een proef met dit middel, dat
gebruikt wordt als pijpolie. Deze proef diende hoofdzakelijk om na te gaan of er
verbranding aan de gewassen op kan treden na het gebruik van dit middel. Daar
het een vluchtige stof bevat dient men voor alle zekerheid één dag na het aanbrengen van de olie de ruimte te luchten. Er werden door ons in het geheel geen
nadelige gevolgen waargenomen bij tomaten, komkommers, jonge druivebomen
en begonia's.
Een nadeel van dit middel is o.i. het feit dat de buizen vet aan blijven' voelen.
Opgestoven zand blijft er gemakkelijk aan kleven.
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Voor zover wij na konden gaan, was de roestwerende werking goed. Rustban
laat zich heel gemakkelijk uitsmeren. O.i. is dit middel in ieder geval aanbevelenswaacdig boven alle pijpenlaksoorten welke teerproducten bevatten.
3. Virusziekten.
a. Strip en andere virusziekten bij tomaat.
Het is een algemene practijk-ervaring, dat bepaalde tomaatrassen veel meer
van het mozaiekvirus te lijden hebben dan andere. Vroeger werd dit wel toegeschreven aan besmetting vanuit het zaad. Onderzoekingen uit voorgaande jaren
hebben echter uitgewezen, dat het mozaiek slechts sporadisch met zaad overgaat.
Besmetting van tomaatplanten met onverdund virushoudend sap gaf steeds
voor 100 % geslaagde infecties. Hieruit is wel eens de conclusie getrokken, dat er
geen verschillen in vatbaarheid tussen de tomaatrassen zouden bestaan. In de
practijk staat de plant echter vaak bloot aan een zeer lichte infectie b.v. vanuit de
grond of van rooktabak.
Er is daarom dit jaar nagegaan, of er verschillen in vatbaarheid bestaan voor
dergelijke zeer lichte infecties. Een groot aantal cultuurrassen werd daarom besmet
met 100.000 maal verdund virushoudend sap. Reeds is gebleken, dat de meeste
Tuckqueen en overgangstypen (o.a. Rénova) zeer vatbaar zijn voor dit sterk verdunde virus. Ailsa Craig, Potentaat, Single Cross en Vetomold waren matig vatbaar; Radio en het dwergtype Dwarf Gem Bush weinig vatbaar.
Het „strip"-verschijnsel, dat vroeger voornamelijk slechts bij de Vetomoldkruisingen (F2 en verdere generaties) werd opgemerkt, kwam dit jaar algemeen
voor, zowel in de Single Cross als in verschillende van ouds bekende cultuurrassen.
Dit optreden houdt zeer waarschijnlijk verband met de bijzondere weersomstandigheden. Overal werd de ziekte opgemerkt in de tweede helfi van Mei tijdens de
eerste hittegolf, die wij in 1947 meegemaakt hebben.
Het gewas was op dat moment nog jong en week. Tengevolge van de virusaantasting werd de verdamping van de planten sterk verhoogd (soms slappe
koppen!). Door het zeer zonnige weer, het nog betrekkelijk open gewas en de
droge grond, heeft dit geleid tot een soort verbranding op de bladeren en de
vruchtstelen, hetgeen soms nog bevorderd is door bepaalde practijken, die ten doel
hadden de oogst te vervroegen.
In verschillende gevallen werd op ons advies de grond natgemaakt, bijgemest
met patentkali en soms wat geschermd. Hierdoor is de aantasting geheel verdwenen. Bij de latere hitteperioden is het verschijnsel meestal niet opnieuw opgetreden: de planten waren toen reeds wat ouder en beter afgehard.
b. Mozaïek bij perzik.
Ook dit jaar werd medewerking verleend aan het onderzoek van Mej. Dra. J.
M. Krijthe. Vooral op de onderstam Gele Kroos komt deze ziekte veelvuldig voor.
Jammer genoeg geeft het N.A.K.-B.keur bij de aanschaffing van jonge bomen geen
waarborg tegen de aanwezigheid vän dit virus.
c. Virusziekten bij Spaanse peper en Paprika.
In deze gewassen komt zeer veelvuldig een virusziekte voor, welke veel gelijkenis vertoont met het uit Amerika bekende komkommermozaïekvirus, dat door
verschillende bladluizen kan worden overgebracht. De bladeren vertonen een lichtgroene, soms geelgroene mozaïekvlekking. De planten blijven sterk achter in ontwikkeling: korte internodiën en smalle blaadjes. De vruchten zijn vaak wat gebobbeld en ongelijkmatig van kleur. Het is ons echter gebleken dat dit virus niet
op alle waardplanten van het komkommermozaïekvirus de op die planten bekende
symptomen veroorzaakt. Toch raden wij aan ter voorkoming van deze virusziekte
de bladluizen, die de Spaanse'peper en de Paprika in sterke mate kunnen aantasten, regelmatig te bestrijden.
Bovendien kunnen beide gewassen aangetast worden door het gewone tomatenmozaïekvirus en door het strepenziekte-virus. Beide kunnen hevige necrotische
verschijnselen op de stengel en de bladstelen veroorzaken. De bladeren kleuren
geel, hangen naar beneden en vallen spoedig af. Vaak sterft de gehele plant. Dit
virus komt veel minder algemeen voor dan het eerstgenoemde, waarschijnlijk omdat het niet door bladluizen overgebracht wordt. Een enkele maal is ook het ringmozaïekvirus aangetroffen.
d. Virusziekten bij Freesia.
Knolfreesia's kunnen ernstig te lijden hebben van virusziekten, waardoor verschillende nieuwe variëteiten snel in waarde achteruitgaan. Van de aard van het
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freesiavirus is nog weinig bekend. Het aangevangen onderzoek heeft tot doel:
Ie. Vast te stellen op welke wijze de besmetting plaats heeft.
2e. Na te gaan welke afwijkingen bij Freesia's aan virus moeten worden toegeschreven.
4. Bacterie- en schimmelziekten.
a. Bacterie-stengelrot bij meloen.
In 1947 werd in samenwerking met mej. Ir. M. Bakker een proef opgezet om
na te gaan of door dichtheid van beplanting of door behandeling van de snoeiwonden met ontsmettingsmiddelen — waarvoor resp. brassicol en normaal-pappoeder werden gebruikt — invloed uitgeoefend kan worden op het optreden en de
verspreiding van stengelrot in meloen (veroorzaakt door bacteriën).
In tegenstelling met het voorgaande jaar trad stengelrot in de zomer van 1947
practisch niet op in het warenhuis waar deze proef was opgezet, tengevolge van het
warme, droge weer. Daardoor kunnen betreffende de mogelijkheden van bestrijding
van de ziekte geen conclusies worden getrokken.
Wel bleek, dat een te ruime plantafstand (12 planten per pootje) een aanzienlijke oogstvermindering tengevolge heeft. Normaal-pappoeder veroorzaakte enige
verbranding bij de planten, waardoor minder meloenen geplukt werden. Insmeren
van de wonden met brassicol en bestuiven van de planten met brassicol had
geen nadelige invloed op de opbrengst.
b. Fusarium bij komkommers en meloenen.
Een 3-tal platglasrijen werd benut voor een uitgebreide grondentsmettingsproef
tegen Fusarium. Bij 2 van deze rijen werden stroken van ± 80 cm breedte boven
de veur over de gehele lengte van de rij gestoomd. Een gedeelte hiervan werd
bovendien behandeld met Fusarium solani. Op een ander deel werden op Cucurbita
ficifolia verente planten uitgepoot. De toevoeging van Fusarium solani aan de gestoomde grond had tot gevolg, dat in de maanden Juni en Juli 2 vruchten per raam
meer geoogst werden.
De geënte planten hebben zich op de gestoomde grond wat langzamer ontwikkeld dan de niet geënte, zodat ze in de maand Juni een geringere opbrengst
gaven. In Juli kwam de opbrengst gelijk te liggen. De verente planten bleven echter veel langer krachtig doorgroeien. Zodoende gaven zij vanaf Augustus een aanzienlijk hogere opbrengst. Over het gehele seizoen genomen werd van de verente
planten 2 vruchten per raam meer gesneden.
De 3e rij werd niet gestoomd. Ook hier werden normale planten vergeleken met
op Cucurbita ficifolia verente planten. Tot 1 Augustus kon geen duidelijk verschil
vastgesteld worden. Daarna gingen de niet verente planten hard achteruit, zodat
na deze datum hiervan slechts half zoveel vruchten gesneden werden als van de
verente planten. Bovendien was in deze periode de sortering bij de verente planten
veel gunstiger.
Een gedeelte van deze rij werd ontsmet met verschillende hoeveelheden chloorpicrine. Deze stof werd met behulp van een handinjecteur in de grond gebracht.
Alleen de grond rondom het plantgat werd ontsmet. Een aantal van 5 gaten per
raam bleek te veel te zijn. Hierdoor trad in het begin een groeistagnatie op, waardoor de opbrengst in de maand Juni beneden normaal bleef. Een aantal van 2 gaten
per raam was te gering. Hierbij waren de resultaten niet veel beter dan bij de
controle. De behandeling met 3of 4 gaten per raam heeft echter goed succes gehad.
Hierbij werden 8vruchten per raam meer geoogst dan bij de controle, terwijl op de
gestoomde grond slechts 4 tot 6 vruchten per raam meer geoogst werden. Deze
grotere opbrengst kwam vooral in de maand Juli sterk tot uiting.
In 1948zullen uitgebreide proeven genomen worden met ontsmetting van klaargemaakte rijen met chloorpicrine ( = larvacide). Men zal op deze wijze sneller
kunnen werken dan bij het stomen van de grond, terwijl de kosten geringer zijn.
Waarschijnlijk zal het voldoende zijn om met behulp van een handinjecteur twee
overlangse rijen gaten aan te brengen op een onderlinge afstand van 30 à 40 cm,
afhankelijk van de grondsoort. De afstand tussen beide rijen gaten moet ± 30 cm
bedragen en hier midden tussen in worden de planten gezet. Het beste is onmiddellijk na de behandeling de ramen over de rijen te leggen. De grond kan het beste
gedurende 3 dagen met papier afgedekt worden. Daarna moet ruim gelucht worden
en de grond losgevorkt,: opdat de chloorpicrinedampen snel kunnen ontwijken. Er
zal dan ongeveer na één week gepland kunnen worden.
Van het laboratorium voor Microbiologie te Wageningen ontvingen wij een
bacterie, die in zeer sterke mate antagonistisch bleek te zijn ten opzichte van alle
voor de komkommer pathQgene Fusaria. Er zijn proeven opgezet waarbij de werking van deze bacterie vergeleken wordt met die van Fusarium solani.
Waren er in 1946 in het Z.H. Glasdistrict reeds kwekers die van op Zucchetti
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verente komkommerplanten gebruik gemaakt hebben, in 1947 is men vrij algemeen
gaan enten op de z.g. F-onderstam (Cucurbita ficifolia). Doordat pas laat in het
seizoen met het enten kon worden begonnen en mede door het feit dat meerdere
van onze kwekers nog geen ervaring hadden met het enten, is het gemiddeld
slagingspercentage slechts ± 70% geweest. Duidelijk bleek dat het enten zelf niet
moeilijk is, doch dat het succes samenhangt met de verzorging der planten zowel
vóór als na het enten. Moeilijkheden welke zich na het enten voordeden waren het
afbroeien en het van de wortel gaan. De oorzaak van het afbroeien is o.i. gelegen
in het samengaan van een zeer hoge temperatuur en een abnormaal hoge luchtvochtigheid in de met matten van het licht afgesloten ruimte, waar de planten
stonden. Het van de wortel gaan hangt waarschijnlijk samen met de onevenredigheid tussen vochtopname en verdamping. Er kan practisch geen verdamping plaats
hebben en daarom moeten we er voor zorgen dat de -wortels ook niet veel vocht
kunnen opnemen. Dit wordt bereikt door kort vóór de enting de planten droog te
houden en om dit laatste mogelijk te maken moet van een ruige potgrond gebruik
gemaakt worden.
De vruchten van de verente planten waren over het algemeen zwaarder en
beter van kleur. Belangrijk is dat men waarschijnlijk met minder paardemest zal
kunnen volstaan, daar de ficifolia-onderstam minder warmte behoeft. Eén plant
per twee ramen heeft minder goed voldaan, doch nader onderzoek zal uit moeten
wijzen, wat de beste plantafstand is.
c. Sclerotinia bij komkommer en meloen.
Uit laboratoriumproeven is gebleken dat Sclerotien gevoeliger zijn voor chemische bestrijdingsmiddelen en voor verhitting naarmate ze meer vocht bevatten.
Oude, sterk uitgedroogde Sclerotien zijn dus resistenter. In vochtige grond groeien
ze sneller uit dan in droge grond. Ze kunnen gemakkelijker door verhitting dan
door chemische middelen gedood worden. (Zie ook onder Q 2a).
Uit fluor analyses, die verricht werden door het Instituut voor Volksgezondheid
te Utrecht, is gebleken, dat men bij de gewassen spinazie, sla en komkommer niet
bevreesd behoeft te zijn voor fluor-vergiftiging tengevolge van grondontsmetting
met Wolmanzouten. De onderzochte monsters hadden betrekking op een gewas,
dat de maximale hoeveelheid Wolmanzout had ontvangen, waarbij nog groei
mogelijk is. Niettemin kon hierin geen hoger fluor-gehalte worden vastgesteld dan
in een onder normale omstandigheden gegroeid gewas.
Uit dit onderzoek is tevens gebleken, dat een ontsmetting van de grond met
Wolmanzouten, voorafgaande aan een spinazie- of slacultuur, zeer schadelijk voor
deze gewassen kan zijn. Reeds bij het gebruik van 30liter 1% oplossing per 6 ramen
werd een verminderde groei van spinazie en sla waargenomen, terwijl deze gewassen bij het gebruik van respectievelijk 84 en 120liter 1% oplossing per 6 ramen
zich,vrijwel in het geheel niet meer ontwikkelden.
d. Loodglans bij perzik en pruim.
De proefnemingen ter bestrijding van de loodglansziekte werden in samenwerking met Dr. Grosjean voortgezet. De behandeling met groeistof heeft geen
succes gehad. Met het extract van de balsempopulier werd een aanmerkelijke verbetering verkregen, doch geen algehele genezing.
Dit jaar is ook het middel superol in de proeven betrokken. Zowel bij het
uitlopen van de bomen als na de oogst zijn enkele behandelingen uitgevoerd. De
resultaten zullen in 1948 moeten blijken.
e. Meloenen met een knobbelvormige verdikking aan de poot.
Tussen 17 en 26 Juni zijn 8 maal meloenenplanten ontvangen, waarvan de
hoofdstengel direct boven de grond een grote knobbelvormige verdikking had
gevormd (4 à 5 cm in doorsnede). Bij doorsnijden bleek de knobbel in een enkel
geval gaaf en iets lichtbruin gekleurd, maar in de meeste gevallen was de knobbel
hol met een rotte binnenwand. De planten met zo'n rotte knobbel gingen dood.
In het eerste geval kon de plant wanneer de vruchten al groot waren ze nog tot
rijpheid brengen. Eigenaardig bij deze aantasting was, dat alle gevallen in zo'n
korte tijdsperiode voorkwamen en dat daarna zo goed als geen gezonde planten
meer aangetast werden.
Verschillende malen werden planten naar mej, Ir. Bakker gestuurd, die hieruit
een bacterie isoleerde. Of de knobbel het gevolg is van het binnendringen van een
bacterie door een wond (laat snoeien) of dat de bacterie binnendringt nadat de
knobbel gevormd is, staat nog niet vast.
f. Oppervlakkig rot bij witlofwortels.
t
Bij verschillende kwekers kwam witlof voor met op de pennen kleine of grote,
oppervlakkige of dieper gaande, rotte plekken. Hoewel we dit verschijnsel ook
34

I

andere jaren zagen, is het dit jaar van ernstiger aard geweest. Van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen vernamen we dat het ook in andere delen
van het land voorkwam. Helaas is over de oorzaak nog niets met zekerheid bekend.
De in de rotte plekken aangetroffen bacteriën hebben zich daar waarschijnlijk min
of meer secundair genesteld. Ten gevolge van de zeer droge nazomer waren de gerooide witlofwortels vaak enigszins ingedroogd en oppervlakkig gerimpeld. Dergelijke wortels werden soms in extra nat gemaakte grond ingekuild, waardoor het
reeds beschadigde weefsel gemakkelijk tot rotting over kon gaan. Onder deze omstandigheden werd de sterkste aantasting waargenomen.
g. Violet wortelrot bij witlof en peen.
Zelden komt hier violet wortelrot (Rhizoctonia crocorum) voor en dan doorgaans bij peen. Dit jaar werd het een paar keer bij witlof aangetroffen. De buitenkant van de wortel gaat door de aantasting van deze schimmel in rotting over,
zodat het product,waardeloos wordt. Geen peen, witlof, aardappelen of bieten telen
op grond waar deze schimmel voorkomt.
h. Kanker bij tomaat in verband met zaadwinning.
Deze ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Diplodina lycopersici. Tezamen met Verticillium behoort deze schimmel tot de weinige ziekte-kiemen, die
bij de tomaat met het zaad over kunnen gaan. In het jaarverslag van 1942 werd
reeds vermeld hoe het zaad door een warmwaterbehandeling ontsmet kan worden
tegen Verticillium.
In het afgelopen jaar werden de afstervingstemperaturen van Diplodina bepaald. De sporen bleken gedood te worden door verhitting gedurende 10 minuten
op 47,5° C, of gedurende een half uur op 42,5° C. De pycniden, de vruchtlichamen
waarin de Diplodinasporen gevormd worden, sterven pas af door een verhitting gedurende 2 uur tot 47,5° C. Men mag echter verwachten dat op vers gewonnen zaad
nog geen pycniden gevormd zijn.
Het beste kan de zaadontsmetting dus geschieden onmiddellijk na de zaadwinning. Zij kan prachtig gecombineerd worden met de moderne wijze van zaadwinning met behulp van zoutzuur-toevoeging. Men laat daartoe gedurende 30 minuten geconcentreerd zoutzuur inwerken op de fijngestampte tomaatvruchten. Door
uitwassen en zeven wordt op deze wijze mooi blank zaad van optimale kiemkracht
verkregen. Dit kan vervolgens kunstmatig gedroogd worden door het 3 uur te verhitten in warme lucht van 42° C waarbij het tegelijkertijd ontsmet wordt tegen
Diplodinia en Verticillium. Op deze wijze wordt het tomatenzaad gewonnen, gedroogd en ontsmet in één dag tijds.
i. Afsterving bij perzik en pruim.
t
• Op verschillende tuinen kwamen hier en daar pruimen- en perzikenbomen
voor met taksterfte. Dra. J. M. Krijthe die deze ziekte speciaal bestudeert, kwam tot
de conclusie, dat men hier in verschillende gevallen te doen heeft met een bacterieziekte (zie jaarverslag 1944). Het onderzoek wordt nog voortgezet. Alle zieke delen
moeten tot in het gezonde hout afgesnoeid worden. Zieke delen daarna verbranden.
Snoeigereedschap ontsmetten. Wonden afdekken.
Meer uitgebreide gegevens over het afsterven van perziken en pruimen vindt
men in publicatie No. 13 van de Proeftuin te Naaldwijk (zie ook O 2h.).
5. Aaltjesziekten.
a. liet vrijkomen van wortelaaltjes uit de wortels van de tomaat.
Het onderzoek van 1944 en 1946 is voortgezet. Bij de proeven van 1947 bleek
ongeveer hetzelfde als reeds vermeld is in het jaarverslag over 1946. In droge
grond (voor 30% verzadigd met water) verteerden de wortels iets sneller dan in
natte grond (voor 70 % verzadigd met water). Hoe hoger de temperatuur was, des
te sneller verteerden de wortels en kwamen de cysten vrij. Na ± 8 weken waren
in koude grond de aaltjes uit alle cysten vrijgekomen. In warme grond (20° C) was
dit reeds na ± 6 weken het geval.
Als de wortels van de planten aan het einde van de teelt al enigermate verteerd
zijn, komen de cysten eerder uit, dan wanneer de wortels nog geheel gaaf zijn. Licht
aangetaste wortels verteren iets minder snel dan zwaar aangetaste wortels.
De bij de vertering der wortels afgescheiden stoffen bevorderen het uitkomen
van de aaltjes uit de cysten. In een grond, die weinig verteerde wortelresten bevat,
blijven de cysten wel is waar evenmin lang intact, doch de aaltjes blijven dan veel
langer in het eistadium. Dit is van betekenis, omdat het rijpe eistadium tegen
verschillende chemische bestrijdingsmiddelen (o.a. chloorpicrine) resistenter is dan
het larve-stadium.
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b. Het schorseneren-aaltje.
In aansluiting op het onderzoek van voorgaande jaren werd een potproef opgezet ter bepaling van de ontwikkelingsduur van het wortelaaltje bij verschillende
temperatuur en in verschillende grondsoorten. Deze proef is echter mislukt daar
ook buiten de temperatuur in de afgelopen zomer zeer hoog was (grondtemperatuur
zowel binnen als buiten ± 24° C), zodat bij de eerste controle (na V/2 week) reeds
in alle series aantasting voorkwam. Wij kunnen dus slechts concluderen, dat bij
deze hoge grondtempcraturen de generatieduur korter dan VA week is.
De aantasting was dit jaar in lichte zandgrond uit 's-Gravenzande iets heviger
dan in tuingrond. Uit voortgezet onderzoek zal moeten blijken of het wortelaaltje
zich in deze lichte zandgrond steeds sterker ontwikkelt dan in gewone tuingrond.
c. Onderzoek van grond op besmetting met het „knoP'-aaltje.
In verband met het onderzoek van grondmonsters op besmetting met het
„knol"-aaltje van tomaat en komkommer, werd de behoefte gevoeld vast te stellen
hoe lang een grond besmettingsgevaar op kan leveren nadat de cysten uitgekomen
zijn. Bij dit onderzoek wordt n.1. in de eerste plaats het aantal cysten ( = overwinteringsvorm van het aaltje) bepaald. Deze cysten hebben vaak slechts een korte
levensduur. Ons bereikten dan ook talrijke grondmonsters, waarin geen cysten
voorkwamen. Voor het geven van advies is het gewenst, dat wij weten hoe lang
een dergelijke grond zonder cysten nog besmettingsgevaar op kan leveren. Reeds
is gebleken dat dit gedurende minstens twee maanden het geval is.
Dit heeft tot gevolg, dat de tot nu toe gebruikelijke methode van onderzoek
niet steeds volkomen betrouwbare uitkomsten geeft. Wanneer men er prijs op stelt
om met absolute zekerheid te weten in hoeverre een bepaalde grond gevaar oplevert voor „knol"-aantasting, dan kan, dit ook op het laboratorium van de Proeftuin in Naaldwijk onderzocht worden, doch dan moet men het grondmonster één
maand van te voren opzenden, terwijl de kosten van het onderzoek in dat geval
f 2.— bedragen.
P. ENTOMOLOGISOH ONDERZOEK.
1. Vangbakwaamemingen.
Met behulp van vangbakwaarnemingen werd het begin van de voorjaars- en
de zomervlucht van de koolvlieg vastgesteld te Naaldwijk en Maasland. Ditzelfde geschiedde voor de peenvlieg te Wateringen, 's-Gravenzande, Delft, Berkel en
Rodenrijs.
De waarnemingen betreffende de Coloradokever moesten op verzoek van de
Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen stopgezet worden, daar moeilijkheden in verband met onze export geducht werden.
2. Beschadiging van chrysanthenpoten.
Tussen 26 Augustus en 22 December ontvingen we van verschillende kwekers
chrysanthen, waarvan de hoofdstengel (op de grens van lucht en grond) rondom
tot op het houtige gedeelte was afgevreten. Men trof geen parasieten in de nabijheid
van de planten aan. De wonden zagen er uit of de beschadiging al veel eerder had
plaats gehad. We vermoeden, dat aardrupsen de beschadigers waren en willen de
kwekers waarschuwen in 1948 hun planten vroegtijdig op deze beschadiging te
controleren, opdat dan, wanneer de parasiet bekend is, een bestrijding kan worden
toegepast. In 1947 was dit in geen enkel geval mogelijk, omdat de^beschadiging pas
geruime tijd na de vreterij geconstateerd werd.
3, Biologische bestrijding van de witte vlieg.
Ondanks de strenge winter 1946—1947 is het ons gelukt de Encarsia formosa
(Gahan), 'de parasitaire sluipwesp op de witte vlieg in één van onze proefkasjes
in leven te houden. In de practijk kwam dit jaar heel weinig witte vlieg-aantastingen voor, zodat slechts in een drietal gevallen deze biologische bestrijding
van de witte vlieg beproefd kon worden. In één geval was het resultaat niet met
zekerheid vast te stellen, in de beide andere echter wèl en daarbij bleek, dat dank
zij de Encarsia, de witte vlieg geheel bestreden was.
4, Thrips bij druiven.
Op verschillende adressen, waar tot in het najaar een ernstige thrips-aantasting
voorkwam, zijn in de winter grondmonsters verzameld. Deze zijn zowel vlak bij
de stam als halverwege tussen de stammen genomen, tot op een diepte van 50 cm.
Er werd geen enkele thrips gevonden. Het vraagstuk van de overwintering is dus
nog steeds niet opgelost.
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5. Een aantasting door een mijt bij perziken en pruimen onder glas.
Ook dit jaar was de aantasting van perziken en pruimen door het Phyllocoptes
mijtje geen uitzondering. Zodra in het voorjaar de knoppen uitlopen begeven de
mijtjes, die bij de knoppen overwinterd hebben, zich naar de jonge blaadjes en
bloemen.
Indien men twijfelt of de bomen loodglans hebben dan wel aangetast zijn door
dit mijtje, waarschuwt men de assistent van de Rykstuinbouwconsulent, of laat
men wat blaadjes op de Proeftuin onderzoeken. Bestuivingen met zwavel of bespuitingen met 0.1% nicotine voldoen goed, zodat de bomen geen ernstige schade
van dit mijtje behoeven te ondervinden.
6. Aantasting van bloemkool door boorsnuitkevers.
Over schade van boorsnuitkeverlarven (uitvreten van gangen in de stengel of
bladstelen) bij bloemkool kwamen dit jaar weinig klachten binnen. In de tweede
helft van Mei en Juni werd er enige malen schade geconstateerd. In de directe omgeving van percelen, waar reeds eerder een ernstige aantasting door deze keverlarven is waargenomen, kan men proberen door herhaaldelijke DDT-bestuivingen
tussen half April en half Juni het jonge gewas voor een aantasting te behoeden.
7. Schildluizen, die hier weinig onder glas voorkomen.
Éénmaal kwam op perzik en éénmaal op pruim een aantasting van een schildluis (Aspidiotus ostreaeformis) voor, die kleine oestervormige schildjes vormt. De
takken waren ermee overdekt.
Tweemaal troffen we op pruimen de kommaschildluis aan.
Voor beide soorten zal waarschijnlijk dezelfde bestrijding als bij dopluis het
beste voldoen.
8. De Prunusboorder.
Als bijzonderheid kan vermeld worden, dat op één tuin oude perzikbomen door
de prunusboorder waren aangetast. We danken hierbij de Plantenziektenkundige
Dienst te Wageningen voor de determinatie van de rupsjes. De rupsjes vreten
gangen in de stam en dikke takken. Boormeel en gomdruppels treden naar buiten.
De jonge bomen, die in hetzelfde warenhuis stonden werden niet aangetast. Het verwijderen en vernietigen van de oude sterk aangetaste bomen, die dood gaan, is
het beste.
>
Q. PROEVEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN.
1. Onkruidbestrjjding in peen.
Met diverse onkruidbestrijdingsmiddelen werden in de laatste maanden van dit
jaar oriënterende proeven genomen om het onkruid tussen peen onder platglas te
doden. Op deze wijze zou het tijdrovende wieden overbodig worden.
Hoewel de proeven nog maar in een beginstadium verkeren, wettigen de voorlopige uitkomsten een zeker optimisme.
Vele onkruiden bleken veel gevoeliger te zijn voor enkele van deze bestrijdingsmiddelen dan de peen. Er zal echter nog meer ervaring opgedaan moeten worden
betreffende de phytocide werking, het beste tijdstip van bespuiting en de benodigde
concentratie.
2. Fungiciden (schimmeldodcnde middelen),
a. Bestrijdingsmiddelen tegen Sclerotinia.
In het vorig jaarverslag werd vermeld dat Sclerotinia op een agar-voedingsbodem zeer gevoelig bleek te zijn voor een oplossing van Wolmanzouten, zodat de
verwachting werd uitgesproken, dat wellicht nog met een zwakkere oplossing dan
1 % kan worden volstaan bij grondontsmetting (75 liter per 6 ramen).
Het laboratorium-onderzoek werd nu voortgezet in erlenmeyers met grond. In
de grond bleek de Sclerotinia veel minder gevoelig te zijn voor Wolmanzouten. Een
4 % Wolmanzoutoplossing was niet voldoende om Sclerotien te doen afsterven, zelfs
niet in vochtige grond. Wel wordt het uitgroeien van de Sclerotien door een 2 %
oplossing sterk geremd en wel in vochtige grond sterker dan in droge grond. Een
1 % oplossing is daarvoor nog niet geheel voldoende. De concentratie van de Wolmanzoutoplossing zal dus zeker niet verlaagd mogen worden. Eerder is het gewenst
deze nog wat te verhogen.
Ruime hoeveelheden Larvacide ( = chloorpicrine, 60 cc p. vcfi)of Iscobrome (200
cc per m2) bleken niet in staat de Sclerotien in de grond volkomen te doden. Iscobrome had de beste resultaten in droge grond, Larvacide in vochtige grond. Dit
laatste zal moeten worden toegeschreven aan een grotere gevoeligheid van de
vochtige Sclerotien, daar ook de Larvacide zich in een droge grond beter verspreidt.
37

b. Bestrijdingsmiddelen tegen Cladosporium (z.g. meeldauw in tomaten).
Dit jaar zijn de volgende middelen bij wijze van proef vergeleken: Anti-meeldauw A, B en C (Zie J. c 4) en No. 3979 van de Chemische fabriek Dr. Maag, Dielsdorf-Zürich. De eerste proef werd genomen met Anti-meeldauw A en B en No. 3979
(een stuifmiddel) waarbij ter vergelijking met Bulbosan is gestoven. Een tweede
proef werd genomen met Anti-meeldauw A en C en No. 3979. Het waren beide
practijkproeven, die in een warenhuis met tomaten plaats hadden; de eerste proef
in Honselersdijk, de tweede proef in Monster.
Bij iedere proef werd 5x gestoven, steeds met een tussenruimte van één week.
Er is ongeveer 1 gram van het bestrijdingsmiddel per plant per keer gebruikt.
Er is niet veel verschil in werkzaamheid geweest tussen No. 3979 en Bulbosan.
Anti-meeldauw A en B werkten in de eerste proef wellicht iets minder goed. Tussen
No. 3979 en Anti-meeldauw A en C is in de tweede proef ook niet veel verschil
geweest.
Er was een duidelijk verschil tussen alle bestoven planten enerzijds en de onbestoven planten anderzijds. Alleen Anti-meeldauw A en B maakten in de eerste
proef een wat minder goede indruk.
Door verschillende kwekers is Anti-meeldauw A van de zomer gebruikt. De
resultaten lieten dikwijls te wensen over, maar men kon alleen succes verwachten
als:
1. Voor de eerste maal gestoven wordt wanneer de meeldauwaantasting nog zeer
gering is, dus slechts hier en daar een stippel te vinden is.
2. De bestuivingen wekelijks herhaald worden. Minstens 4 à 5 maal stuiven.
3. Het stuifmiddel aan de onderzijde van de bladeren komt. Begint men met de
bestuivingen als de aantasting al van belang is, dan zal men er weinig baat bij
vinden.
Fermate en Zerlate (organische zwavelpraeparaten) bleken beide in laboratoriumproeven even goede bestrijdingsmiddelen tegen Cladosporium te zijn als Bulbosan. Fermate heeft het nadeel dat het een zwart residu geeft op het gewas. F. D.
dust (eveneens een organisch zwavelpraeparaat) hielp niet afdoend.. Met Zerlate
zal een practijkproef genomen worden.
c. Chloorpicrine (gróndontsmettingsmiddel).
Uit Amerika is een nieuw gróndontsmettingsmiddel, „Larvacide", geïmporteerd.
Het bestaat vrijwel geheel uit chloorpicrme. Het is een enigszins geelgekleurde
vloeistof, die evenals zwavelkoolstof aan de lucht snel vervluchtigt. De vloeistof
is zwaarder dan water (s.g. 1,65); het gas is zwaarder dan lucht. Het heeft een
scherpe, prikkelende reuk. Een andere minder aangename eigenschap is, dat het
sterk op de ogen werkt en die doet tranen („traangas", dat in de eerste wereldoorlog werd gebruikt). Als iemand er teveel van inademt, kan hij gaan hoesten,
overgeven, e.d. Deze onaangename gevolgen zijn echter tijdelijk, als de patiënt in
de buitenlucht gebracht wordt, gaan ze spoedig voorbij. De vloeistof tast de huid
aan en veroorzaakt blaren. Als men echter voorzichtig met chloorpicrine omgaat,
behoeft er geen enkel bezwaar te bestaan.
Chloorpicrine wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel voor verschillende doeleinden. Hier zal vooral de toepassing als gróndontsmettingsmiddel tegen aaltjes en
Fusarium van belang zijn. Deze ontsmetting geeft ongeveer hetzelfde effect als een
ontsmetting met stomen. In beide gevallen worden zowel alle dierlijke als plantaardige parasieten gedood, terwijl daarna de nuttige bacteriën zich sterk gaan ontwikkelen. Daardoor krijgt men na de ontsmetting een flinke stimulatie van de
groei.
Het middel wordt als vloeistof in de grond gebracht, het verdampt dan snel en
verspreidt zich als gas door de grond. Om de verspreiding en daarmee een goede
werking van 't gas te bevorderen moet de grond goed los zijn en moet deze ook niet
te vochtig zijn, daar het gas niet oplost in water en zich dus in natte grond niet
goed kan verspreiden. De werking ervan is beter naarmate de temperatuur hoger
is. De beste temperatuur ligt tussen 18 en 30°2C. In droge tot matig vochtige grond
van 15 à 20° C is IK liter per are
(250 cc per rr ) nodig. Bij lagere temperatuur is
3 liter per are
(425 cc per rr 2 ) beter. In koude en natte grond is
6 liter per are
2
(850 cc per rr ) pas geheel voldoende, al wordt door 420 rr per rr 2 wel het grootste
deel der Fusarium gedood.
Tenslotte moet het gas enige tijd in de grond vastgehouden worden (3 dagen
is voldoende). Dit bereikt men door het gat waarin de vloeistof is gebracht, direct
dicht te maken en na de behandeling de grond af te dekken met papier. Ook kan
men de bovenste laag van de grond na de behandeling flink nat maken. Men moet
de grond zó lang luchten, totdat er geen spoor van de reuk meer is waar te nemen.
Daartoe moet de grond zo nodig een keer losgevorkt of gespit worden. Onder
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gunstige omstandigheden vergt de ontluchting bij algehele grondontsmetting ±
2 weken.
•
Daar het gas moeilijk in de wortels doordringt is het het beste de behandeling
pas ± 4 weken na het opruimen van de teelt toe te passen. Dan zijn de meeste
wortels voor een groot deel verteerd.
De behandeling kan het beste geschieden door op regelmatige afstanden (30à35
cm) een kleine hoeveelheid van de vloeistof met een injecteur op ± 20 cm diepte
in de grond te brengen (zie Q 7c). Men heeft op deze manier de minste last van de
onaangename eigenschappen van het middel. Bij een komkommer- of meloenenteelt kan men de kosten van grondontsmetting met chloorpicrine belangryk verlagen door niet de gehele grond te ontsmetten, maar alleen een strook boven de
veur, waar de planten komen te staan. (Zie O 4b).
d. Nieuwe zaadontsmettingsmiddelen.
Daar tomaten- en slazaad nogal gevoelig zijn voor kwikpraeparaten, werd een
proef genomen met enkele nieuwe zaadontsmettingsmiddelen. Arasan (organisch
zwavel-praeparaat) en Spergon (organische chloorverbinding) hebben bij deze
proef geen schadelijke invloed op de kiemkracht van tomaten- en slazaad uitgeoefend. Het zaad was echter van bijzonder goede kwaliteit en ook door behandeling
met yA % ceresan (kwikpraeparaat) werd de kiemkracht niet in het minst benadeeld. Nader onderzoek zal dus nodig zijn.
Ook de fungicide werking van deze nieuwe middelen zal nog nader onderzocht
moeten worden.
e. Bestrijdingsmiddelen tegen het „wit" in sla.
Van enkele tuinders vernamen wij, dat zij met succes brassicol gebruikt hebben tegen het „wit" in sla. Dit is voor ons aanleiding geweest een proef op te zetten,
waarbij de werking van brassicol en verschillende zwavel- en koperpraeparaten
(zowel stuif- als spuitmiddelen)' t.o.v. deze valse meeldauw-schimmel wordt vergeleken. Door de gunstige weersomstandigheden trad er dit jaar vrijwel geen „wit"
op, waardoor de proef mislukte. De proef zal in 1948 worden overgedaan.
3. Nematociden (aaltjesdodende middelen).
a. D.D. (grondontsmettingsmiddel).
Dit jaar werden de proeven van verleden jaar voortgezet. Het bleek dat men
bij de toepassing enige punten in acht moet nemen n.L:
le. De toepassing moet op een zodanig tijdstip plaats vinden, dat de grond
nog voldoende temperatuur heeft om de D.D.-dampen binnen enkele weken kwijt
te raken. Voorlopig is voor koude complexen vastgesteld dat men vóór begin September de grond ontsmet moet hebben.
2e. Men mag niet een dermate sterke groeistimulatie als bij zwavelkoolstof
verwachten, doch de aaltjesdodende werking is beter, zodat men naar alle waarschijnlijkheid meerdere seizoenen zal kunnen telen zonder dat er weer ontsmet
dient te worden.
De dosis bleek lager te kunnen liggen dan wy aanvankelijk dachten. In plaats
van 100 cm3 per m 2 werd dit 64 cm3, waardoor de kans op een schadelijke werking
van dit middel verminderd werd. Het wordt in de grond gebracht met de z.g. handinjector. Men kan de behandeling zelf toepassen. Om een warenhuis van 1000
ramen te ontsmetten, zal men met deze handinjector ± één dag werk hebben
voor één man. Over het algemeen zal men het beste met twee personen werken die
elkaar voortdurend afwisselen, daar de vloeistof op de lange duur irriterend op de
ogen gaat werken. Deze herfst werden er, over het hele ambtsgebied verspreid, tien
objecten met D.D. behandeld om in de practijk bij verschillende grondsoorten de
bruikbaarheid van dit middel na te gaan.
O.i. heeft dit middel wel een toekomst, doordat: le. de toepassing gemakkelijk
is, 2e. de prijs heel laag ligt, 3e. de giftigheid en de brandbaarheid minimaal zyn,
4e. de aaltjesdodende werking beter is dan die van zwavelkoolstof.
*
b. Andere middelen.
In het najaar werd nog een kleine proef genomen met twee middelen welke
door de A.V.O.P. geïmporteerd worden.
1. Larvacide, een middel op basis van chloorpicrine. Het was reeds bekend
dat chloorpicrine een uitstekend middel is voor de bestrijding van alle mogelijke
bodemparasieten. Uit de oriënterende proef bleek dan ook dat er een aanzienlijke
vermindering
van de aantasting verkregen werd. De gebruikte dosis is 50 cm s per
m2. Opvallend was bij deze serie dat de planten in het geheel niet wegsmeulden
(kiemplantenziekte) wat by de planten in de onbehandelde grond in sterke mate
plaats had.
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2. Iscobrome, dit is een middel op basis van methylbromide (15 %). De voorlopige proef met dit middel had veel te lijden van het wegvallen der tomatenplanten, zodat de cijfers niet helemaal duidelijk zijn. Toch was de gemiddelde aantasting aanmerkelijk minder
dan bij de controleplanten, doch hoogstwaarschijnlijk
zal de dosis, welke 100 cm:' per m- was, wel iets opgevoerd moeten worden. Larvacide was aanmerkelijk beter.
4. Insecticiden (insectendodende middelen).
a. D.D.T.-houdcnde middelen.
Er werden dit jaar geen laboratoriumproeven met D.D.T. genomen. Wèl werd
in de practijk bij thripsaantasting diverse keren geadviseerd te stuiven met D.D.T.
Vooral de anjerkwekers zijn enthousiast over deze methode van bestrijden. Dikwijls
wordt éénmaal per week het gewas bestoven. Het algemene oordeel is: wie thrips
in anjers heeft, heeft dit alleen aan zichzelf te wijten.
By druiven, perziken en pruimen werd het eveneens geadviseerd, doch een
juist beeld over de resultaten kon dit jaar nog niet verkregen worden. Er moet hier
worden vergeleken met nicotine, dat, gezien de gemakkelijke toepassing als rookpoeder, voor de tuinder dikwijls aantrekkelijk is.
b. Gammexaan-houdende middelen.
Agrocide II.
In aansluiting op de laboratoriumproeven van verleden jaar werd een practijkproef genomen op een sterk door koperwormen 'aangetast perceel. Er werd hier
nog gewerkt met een dosis van 1kg per rr~. De tomaten, die drie dagen na de behandeling geplant werden, groeiden prima evenals de andijvie, die negen dagen
na de behandeling geplant werd. Ongeveer een maand na de behandeling werd in
de nok van de kas, waar een jonge aanplant van halfstam pruimen stond, ernstige
bladverbranding geconstateerd.
De tomaten en de leibomen vertoonden generlei afwijkingen. Voorlopig adviseren wij een iets lagere dosis, n.1. 35—70 gram per m- ( = y2 tot 1 kg per rr-)
waarbij men het liefst niet moet gebruiken in pruimen-, perziken- of druivenkassen.
De tomaten hadden geen bijsmaak gekregen na de grondbehandeling met
Agrocide II. Over een eventuele bijsmaak van gewassen, zoals sla, andijvie, spinazie en komkommers is ons nog niets bekend. Bij gewassen waarvan men de onderaardse plantendelen gebruikt, zoals peen, radijs en aardappel veroorzaakt dit middel
een zeer onaangename bijsmaak. Bij deze gewassen moet dit middel beslist worden
afgeraden.
c. II.E.T.P.-houdcnde middelen.
H.E.T.P. is de Engelse afkorting van Hexa-aethyltetraphosfaat. Deze stof is zeer
werkzaam als bestrijdingsmiddel tegen bladluizen. Enige eigenschappen van de
stof zijn:
1. In geconcentreerde vorm is de stof zeer giftig (men moet zelfs het contact
met de huid voorkomen).
2. In verdunde vorm (de klaargemaakte spuitvloeistof) is de giftigheid zeer
veel minder.
3. De klaargemaakte spuitvloeistof moet binnen drie uur na bereiding gebruikt
worden, daar de stof in water vrij snel ontleedt.
4. De stof kan niet als rookpoeder verwerkt worden, wat dus in vergelijking
met nicotine een nadeel is.
Veelal zal men, daar de giftigheid tegelijk met het ontleden van de stof in
verdunde vorm zeer snel afneemt, de gewassen nog vlak voor de oogst met deze
stof kunnen behandelen. Daar echter de nawerking door het snel ontleden eveneens minimaal is, zullen alleen de bladluizen, die door de vloeistof geraakt worden,
dood gaan. Dit kan vooral bij dichte gewassen, zoals b.v. sla en cineraria en bij
ernstige aanstasting, b.v. in perziken, waarbij het blad reeds in elkaar krult een
ernstig bezwaar zijn voor een effectieve bespuiting. Men zal in dergelijke gevallen
over het algemeen meer succes hebben met het van ouds bekende nicotine-rookpoeder en met blauwzuurpraeparaten.
1. Mortopal (importeur C. A. Rumpol) is een middel, dat naast het werkzaam
bestanddeel ook reeds een uitvloeier bevat. De gebezigde concentratie was 1op 1280.
Bij laboratorium-proeven gaf een gehalveerde concentratie nog uitmuntende resultaten ten opzichte van de bladluis. Bij de zeer gevoelige varen Adiantum bleek deze
gehalveerde concentratie bij een serieuze bespuiting zeer goed te voldoen zonder
dat er enige beschadiging aan de blaadjes voorkwam.
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2. Lyrohex (fabrikant Fa. Ligtermoet) bevat niet zoals Mortopal een uitvloeier. Deze dient aan de klaargemaakte spuitvloeistof toegevoegd te worden.
De werkzaamheid ten opzichte van de bladluizen was in de normale concentratie 1:1250 ook in alle gevallen zeer goed.
d. Azobenzeen-houdende middelen.
Azobenzeen is een nieuw spintbestrijdingsmiddel, dat dit jaar voor het eerst in
Nederland gebruikt is. Het is een Amerikaanse vinding en moet beschouwd worden
als een verbetering van de naphtaline-behandeling. De stof op zichzelf is oranje,
doch kan wegens laag smeltpunt niet als zodanig in de handel gebracht worden.
Er werden proeven genomen met:
1. Lirozene 50, d.i. een middel dat 50% Azobenzeen en 50% z.g. plakmiddel
bevat. Het wordt in de handel gebracht door de Fa. Ligtermoet. Het middel moet
verdampt worden op stelletjes en kan niet zoals in Amerika op de pijpen van de
verwarmingsbuizen verdampen, daar bij onze heetwaterverwarming de temperatuur van de pijpen te laag is. De verwarmingsbuizen moeten n.1. een temperatuur
van 80° C hebben.
De minimumtemperatuur in de kas tijdens de behandeling is 25° C. 20" C voldeed in sommige gevallen ook goed, terwijl de maximum temperatuur die is, welke
over het algemeen het gewas kan verdragen, meestal 35°—38° C. Van meer belang
dan de maximum en minimum-temperatuur is het voorkomen van plotselinge
temperatuursdalingen in de behandelde ruimten. Mocht dus de temperatuur onverhoeds oplopen, dan niet plotseling luchten, doch krijten en eventueel de grond wat
vochtig^maken. De behandelingsduur is voorlopig nog zes uur d.w.z. nadat men
begonnen is met het verdampen houdt men de ruimte zes uur lang gesloten. Het
tijdstip van behandelen is voor verwarmde objecten van weinig belang, als men
er maar voor zorgt, dat gedurende de behandeling de temperatuur tussen genoemde
max. en min. blijft zonder plotselinge grote schommelingen. Ook na afloop van
deze zes uur verdient het aanbeveling de kas nog enigszins op temperatuur te
houden.
Bij onverwarmde ruimten zal men over het algemeen goed doen 'smorgens,
zodra de temperatuur in de kas bovengenoemde minimum waarde bereikt heeft,
met de behandeling te beginnen. Er zal dan op het warmst van de dag gelucht
kunhen worden, wat sterke temperatuursdaling voorkomt. Is het midden-zomer,
dan zal op deze manier de temperatuur vaak te sterk oplopen. Deze zomer werden
diverse objecten behandeld om ± 4 uur in de namiddag, waarbij men de ruimte
na 6 uur niet luchtte, doch eerst de volgende
morgen de luchtramen open zette.
De dosis Lirozene is 800 gram per 1000 m'!, dit
is meestal 400 gram per normale
3
druivenkas. Het aantal stelletjes per 1000 m is ± 10. De stelletjes mogen niet al
te heet zijn.
2. Lirozene rookpoeder.
Een groot bezwaar bij bovengenoemde behandeling is, dat er onvoldoende
stelletjes zijn en dat ze nog niet te koop zijn. Het Lirozene rookpoeder geeft nu de
oplossing voor deze moeilijkheid. Het bestaat uit drie delen rookpoeder zoals dat
ook voor het bereiden van nicotinerookpoeder gebruikt wordt en één deel Lirozene.
Men kan nu dit rookpoeder op een tomatenbodem of dakpan in hoopjes over
een perceel verdelen. Daarna steekt men de hoopjes aan met behulp van een
propje houtwol, de massa gaat dan smeulen onder sterke oranjekleurige rookvorming. Men controlere de hoopjes even, daar de mogelijkheid van in brand
vliegen niet uitgesloten is! Door met de voet op een brandend hoopje te trappen kan
men de vlam meestal wel doven, waarna de massa rustig verder smeult. De dosis
van dit rookpoeder is 3,2 kg per 1000 m3, dus 1,6 kg per normale druivenkas. Vooral
bij jonge gewassen zal men zich aan deze dosering moeten houden. In de nazomer en
herfst werd bij sommige gewassen een dosering gebezigd, die 1H tot 2 x zo hoog
was, zonder beschadiging te krijgen. Vooral bij het opruimen van een teelt kan men
gerust een flinke hoeveelheid gebruiken. Men doet dit vooral niet te laat, daar
anders de spint reeds naar onbereikbare plaatsen is vertrokken!
Zie verder voor temperatuur en behandeling onder 1. De mening is over het
algemeen dat Azobenzeen in rookpoedervorm minder beschadiging geeft dan bij
verdampen op stelletjes.
3. Azofurne 45 Candels (Importeurs Gebrs. v. Zijverden).
• Dit zijn de zogenaamde Azobenzeen rookkaarsen. In principe hebben deze
kaarsen veel overeenkomst met het onder 2 genoemde Lirozene rookpoeder. Het
gehalte aan Azobenzeen is echter veel hoger, n.1. 45 %. Voorlopig werd door ons gewerkt'met een dosis, die niet in overeenstemming is met het Amerikaanse voorschrift. Een semi-practijkproef werd genomen met een hoeveelheid die overeen
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komt met een dosis
van 400 gram Azobenzeen per 1000 m:ï, dit is 34 gram rook3
kaars per 38 m . Het resultaat t.o.v. de spint was bij deze dosis goed. Daar de
Azobenzeen op stelletjes of in de vorm van Lirozene rookpoeder onder platglas
weinig resultaat opleverde, werd de spintbestrijding hier met de bovengenoemde
rookkaarsen ter hand genomen. Ze werden in een hogere en lagere dosis gebezigd
n.1. 4rookkaarsen op 83ramen en A]/2 rookkaars op 140ramen. Hierbij dient in acht
genomen te worden dat voor gas- en rookvormige3 bestrijdingsmiddelen onder platglas 150 ramen gelijk gesteld wordt met 500 m kasinhoud (1 rookkaars weegt
80 à 85 gram). In beide gevallen werden de kaarsen in twee stukken gebroken om
een regelmatiger verdeling te verkrijgen. Het resultaat was in beide gevallen zeer
goed. Het gewas in de behandelde bakken zag fris groen, terwijl de onbehandelde
bakken de bekende grijze kleur vertoonden van een sterke spintaantasting. Er zullen
in het a.s. seizoen nog meer proeven met deze kaarsen genomen worden.
. 4. Azobenzeentoepassing met het Aerocide-systeem (Importeur Fa. Bakker).
Deze toepassing van Azobenzeen is niet die van verdampen of roken, maar de
Azobenzeen wordt met een speciaal apparaat heel fijn in de kas verneveld.
De proeven genomen tegen spintaantasting met de voorgeschreven dosis, gaven .
bij druiven, perziken en tomaten heel goede resultaten. Het apparaat is op zichzelf
echter wat klein, terwijl de toepassing momenteel nog ongeveer tweemaal zo duur
is als een behandeling met bijvoorbeeld Lirozene rookpoeder. Tn ruimten kleiner
dan 80m 3 is deze wijze van toepassing onmogelijk in verband met bladbeschadiging
(dus ook niet te gebruiken onder platglas). Oppassen in kassen, waar jonge verspeende plantjes op de grond staan. Hierbij kan gemakkelijk bladbeschadiging optreden (afdekken tijdens een behandeling!).
Als slotbeschouwing willen wij er op wijzen dat Azobenzeen een uitkomst is
bij de bestrrjding van spint onder glas. Er Is niet langer sprake van een spintprobleem!
e. Andere middelen tegen kasspint.
Toen in het vroege voorjaar van 1947 nog weinig bekend was over Azobenzeen,
werd er een proefopzet gemaakt om verschillende spuitmiddelen, die als spintbestrijders aanbevolen werden, te vergelijken. De middelen waren:
1. Deril, een rotenon-houdend middel van de Zwitserse Fa. Maag, geïmporteerd door Jan de Poorter. Spuitconcentratie 0.3 % tot 0.4 %.
2. Dynone, een praeparaat van de Pan Brittannic Industries Ltd, bevat een
zeer ingewikkelde organische verbinding. Spuitconcentratie 1%.
3. Polvosol, wordt geïmporteerd door de I.C.I. Holland en. is evenals Deril,
rotenon-houdend. Spuitconcentratie 0.25 %.
4. Mortopal (zie bovenstaande beschrijving Q 4c). Spuitconcentratie 0.08 %.
5. Petroleum Emulsie en nicotine (1 % P E en 0.1% nicotine).
Het bleek dat Polvosol en Deril een geringe spintaantasting wel de baas konden
blijven. Voor het schoonhouden van het gewas in het voorjaar zijn deze middelen
dus wel bruikbaar. De deze zomer werkelijk epidemisch geworden spintplaag kon
hiermede echter niet 'bedwongen worden. De andere drie middelen kwamen er
beter of, doch geen van drieën was dermate effectief, dat men van een afdoende
bestrijding kan spreken.
Nu Azobenzeen het spintprobleem onder glas opgelost heeft zal er weinig
vraag meer zijn naar bovengenoemde spuitmiddelen. Mocht men echter een pleks.gewijze aantasting hebben of een aantasting buiten, dan zal, indien de aantasting
niet ernstig is elk van de vijf bovengenoemde middelen wel voldoen. Bij een ernstige
aantasting zal men waarschijnlijk verstandig doen niet de beide rotenon-houdende
middelen te gebruiken. Mocht het gewas bijna oogstbaar zijn, dan moet men er
rekening mee houden dat Petroleum Emulsie een vettig neerslag kan achterlaten,
en dat Dynone bij producten, die ongeschild geconsumeerd worden, een bijsmaak
na kan laten.
f. Het gebruik van winterbestrijdingsmiddelen.
Over de winterbespuiting brj fruit onder glas lijkt het ons van belang het
volgende op te merken.
De laatste jaren wordt hierbij veel gewerkt met een combinatie van kleurstoffen en petroleumemulsie. Het is echter o.i. niet nodig des winters onder glas
petroleumemulsie te gebruiken. In de eerste plaats kunnen zowel de bladluis bij
perzik en pruim, de dopluis bij perzik, pruim en druif, als de groene aanslag van
de bomen bij perzik en pruim afdoende bestreden worden door een bespuiting met
hetzij uitsluitend kleurstof, hetzij uitsluitend V.B.C. In de tweede plaats overwintert de kasspint, in tegenstelling met de fruitspint buiten, als volwassen wijfje
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op of in plaatsen, waar ze moeilijk door spuitmiddelen kan worden bereikt. Worden
ze wèl geraakt, dan zal ook reeds V.B.C, of kleurstof alleen voldoende zijn om ze
te doden. Het zal over 't algemeen nuttig zijn vlak na de oogst, dus vóór de spint
wegkruipt, een intensieve spintbestrijding ter hand te nemen, hetzij met azobenzeen,
hetzij met een enigszins verhoogd percentage zomerolie.
Het lijkt ons dus nutteloos een extra uitgave te doen door met petroleumemulsie gecombineerde kleurstof te gebruiken. Tevens is de kans op beschadiging bij
deze gecombineerde bespuiting groter dan bij het gebruik van enkel kleurstof.
5. Bestrijdingsmiddelen tegen andere schadelijke dieren,
a. Behandeling van spinaziezaad met Morkit.
Morkit, waarmede zaaizaden in de landbouw behandeld worden als afweermiddel tegen vogels, bleek bij spinaziezaad heel goed bruikbaar te zijn.
De hoeveelheid welke wordt aanbevolen is 200 gram op 100 kg zaaizaad. Bij
gebruik van de 4-voudige hoeveelheid Morkit werd geen kiembeschadiging of groeiremming waargenomen.
Men kan het spinaziezaad normaal voorweken en voorkiemen en mengt daarna
het fijne Morkitpoeder door het zaad.
De mussen die soms plaatselijk grote schade kunnen veroorzaken door het zaad
op te pikken lusten het met Morkit behandelde zaad niet en keren na een kort
bezoek niet meer terug.
6. Samenstelling bestrijdingsmiddelen.
a. Salicylanilide praeparaten.
• Het onderzoek om voor salicylanilide een geschikte draagstof te vinden is
reeds onder J. 4 gememoreerd.
b. Azobenzeen-praeparaten.
Toen het bleek dat azobenzeen, een doeltreffend middel tegen spint, hier op
de markt kwam in de vorm van het lirozene, zijn we direct gaan zoeken naar een
mogelijke toepassing in de vorm van rookpoeder. Bij toepassing in de rookvorm
krijgen we immers de volgende voordelen:
1. Er is geen enkele apparatuur voor nodig.
2. Grotere kans op afdoende bestrijding doordat het gelijk een gas overal in het
gewas kan doordringen.
3. Arbeidsbesparing, doordat de behandeling in korte tijd kan worden uitgevoerd.
4. De kans op beschadiging is bij toepassing in de rookvorm het geringst.
In het afgelopen seizoen is deze combinatie lirozene-rookpoeder dan ook reeds
met succes door de practijk toegepast in kassen en warenhuizen. Voor platglas heeft
dit echter tot nu toe niet voldaan en zal nog nader onderzoek nodig zijn.
7. Apparatuur voor het toepassen van bestrijdingsmiddelen.
Zoals boven reeds opgemerkt, vormt de rookvorm de meest efficiente toepassingsmethode van een bestrijdingsmiddel in kassen en warenhuizen. Een dergelijk systeem van uiterst kleine deeltjes gedraagt zich als een gas, dat overal tussen
het gewas doordringt, 't Is dan ook niet te verwonderen, dat men ook die middelen,
die niet gerookt of verdampt kunnen worden, tracht in een dergelijke fyne nevelvorm te brengen. Dit nu kan geschieden volgens een der onder a en b genoemde
methoden.
a. Verneveling door middel van 't atomizer-systeem.
Volgens het atomizer-principe wordt een vloeistofstraal in uiterst fijne druppeltjes verstoven door een krachtige luchtstraal op dezelfde manier zoals we dat ook
reeds zien bij een gewone flitspuit. Terwijl bij deze laatste de genoemde druppeltjes
echter voor een groot' deel tamelijk grof zijn en dus snel uitzakken, vormen ze bij
de atomizer door de grotere en gelijkmatige luchtdruk een uiterst fijne nevel. In
principe kan elke stof op die manier verneveld worden, mits ze voldoende oplost,
hetzij in water, b.v. groeistoffen, hetzij in een organisch oplosmiddel, b.v. azobenzeen. De benodigde luchtdruk behoeft niet groot te zijn, gewoonlijk 2—4 atmosfeer,
en deze kan geleverd worden door een luchtcompressor of door een cylinder samengeperste lucht met reduceerventiel.
b. Verneveling door middel van 't aerosol-systeem.
, Bij de aerosolbom is het bestrijdingsmiddel, eventueel onder gebruikmaking
van hulpoplosmiddelen, opgelost in een tot vloeistof samengeperst gas. Laat men
dit nu door een fijne opening ontsnappen, dan verdampt het gas plotseling en het
bestrijdingsmiddel wordt als fijne nevel verstoven. Ook hier kan in principe elk
middel gebruikt worden, b.v. D.D.T. en ook groeistoffen, mits het voldoende oplost
in een watervry oplosmiddel, dat zelf weer mengbaar is met het vloeibare gas.
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Zowel bij de atomizer als bij de aerosolbom werkt men dus met geconcentreerde oplossingen, waardoor men slechts betrekkelijk
geringe hoeveelheden vloeistof behoeft te verstuiven en zodoende een kas: of warenhuis in korte tijd kan behandelen.
c. Injectors voor grondontsmetting.
Het gebruik van uiterst onaangename stoffen zoals chloorpicrine voor grondontsmetting is aanmerkelijk vergemakkelijkt door de voor dit doel gemaakte injectoren. Vooral de motorinjector waarmee één man zonder bezwaar per uur een
oppervlakte van 50 rr 2 kan behandelen (natuurlijk beschermd door een gasmasker
en gummihandschoenen), maakt het mogelijk tal van kassen en warenhuizen op
die manier vlot te ontsmetten (mits natuurlijk het chloorpicrine in voldoende mate
disponibel is). Door de bedieningshandle aan het stuur kan de chloorpicrine door
2 op 25 cm afstand van elkaar geplaatste mesvormige inleidbuizen op diepte van
15 tot 20 cm in de grond gebracht worden. De hoeken, die door de motorinjector
niet gemakkelijk bestreken kunnen worden, krijgen met een handinjector, waarmee
men op 15, 20 of 25 cm diepte kan werken, het vereiste aantal injecties.
Deze handinjector kan ook gebruikt worden om in klaargemaakte komkommerrijen plaatselijke ontsmetting toe te passen.
't Is te betreuren, dat men tengevolge van het explosiegevaar, niet ook zwavelkoolstof met een motorinjector in de grond kan brengen, terwijl het werken met
een handinjector te omslachtig is in verband met de benodigde grote hoeveelheid
vloeistof. Het nieuwe middel D.D. wordt wèl met behulp van injectoren in de grond
gebracht.
R. STOMEN VAN DE GROND.
1. Afstervingstcmperaturen van schadelijke organismen.
Opnieuw werd van een tweetal organismen de afstervingstemperatuur bepaald. Diplodina (kanker bij tomaat) sterft reeds af bij een temperatuur van ±
50° C (zie O. 4h). Wanneer deze temperatuur gedurende enkele uren in de grond
gehandhaafd blijft, worden ook de vruchtlichamen (pycniden) gedood. Deze kunnen
met afgestorven plantenresten in de grond terecht komen.
Het mozaïekvirus en het strepenziekte-virus van de tomaat worden zelfs na
langdurige verhitting pas bij ongeveer 85° C gedood. Om een goede ontsmetting
van de grond tegen dit virus te verkrijgen zal dus zwaar gestoomd moeten worden.
Het is echter voldoende, wanneer de bovenste 20 cm tot op 90 à 100° C verhit
worden. Het virus van de tomaat tast n.1. niet de wortels aan, zodat de planten
alleen door opspattende gronddeeltjes besmet kunnen worden. Wanneer voor dit
doel gestoomd wordt, kunnen de buizen dus het beste wat minder diep ingegraven
worden.
2. Afdekken van de grond na het stomen.
Er is hier reeds vaker gewezen op de noodzaak de grond tijdens en gedurende
enkele uren na het stomen goed af te dekken. Zeilen zijn daartoe minder geschikt.
Er wordt nog steeds gezocht naar een practisch bruikbaar dekmateriaal met een
goed warmte-isolerend vermogen.
Waarschijnlijk zullen glaswoldekens hiervoor zeer geschikt zijn, mits een geschikt omhulsel gevonden kan worden. Dubbel geparaffineerd papier bleek hiervoor niet bruikbaar te zijn (de paraffine smelt bij verhitting boven 70° C). Ook
sisalkraft, vervaardigd uit vezels met asbest, voldeed niet. Bij hoge temperatuur
laten de verschillende lagen, waaruit dit materiaal opgebouwd is, van elkaar los.
De beste resultaten werden verkregen met rubbervilt. Hiermede zullen verdere
proeven genomen worden.
3. Stomen van klaargemaakte rijen.
Hiermee is dit jaar op de Proeftuin een uitgebreide proef genomen (zie O 4b).
Hoewel de Fusariumaahtasting in deze mooie, warme zomer gering was, werden
toch gemiddeld 6 komkommers per raam meer geplukt, waar deze ontsmetting toegepast werd (gecombineerd met een behandeling van de grond met Fusarium
solani). Er werden verschillende rekken gebruikt. De breedte van het rek varieerde
tussen 70 en 100 cm, de lengte van de pennen tussen 15 en 20 cm en hun onderlinge afstand tussen 18 en 25 cm. De resultaten van het stomen zijn echter met alle
rekken vrijwel gelijk geweest.
Een nieuwe werkwijze voor het stomen van klaargemaakte rijen is uitgedacht
door de heer G. J, v. Paassen in Den Hoorn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
een rekje met 4 ingegraven buizen, dat door middel van een lier-inrichting door
de grond getrokken wordt.
4*

INHOUD

Bladz.

A. Jaarverslag van de Secretaris-Penningmeester
3
B. Verslag Boekhoudkundige Controle
10
C. Weersgesteldheid
1. Overzicht
12
2. Weerberichtgeving en waarschuwingen voor de tuinbouw
12
3. Vorstschade
12
D. Grondonderzoek
1. Chemisch onderzoek
13
2. Profielonderzoek
13
3. De Morgan-methode
13
E. Onderzoek naar het zoutgehalte van het boezemwater
13
F. Proeven met zout gietwater
14
G. Bemestingsproeven
1. Druiven
.'.
14
2. Perziken
14
3. Demonstratieproef
16
4. Bemestingsproef op bloemkool
•
17
5. Bemestingsproef op komkommers
18
II. Gewasanalyse
1. Onderzoek van druiven op suiker- en vitamine C-gehalte en op
zuurgraad
20
I. Phaenologische en klimatologische waarnemingen
1. Druiven en perziken
20
2. Waarnemingen met de Brown-thermograaf
21
3. Bloembollen
.
21
4. Fruit buiten
21
J. Cultuurproeven
1. Forceren door middel van grondverwarming
a. Aardbei
21
b. Tomaat
22
2. Champignonteelt
a. Teeltoverzicht
22
3. Vernalisatieproeven
a. Jarowisatie bij bloemkool i.v.m. zaadwinning
22
b. Vernalisatie bij komkommers
22
c. Vernalisatie by kropsla
22
4. Proeven in samenwerking met T.N.O.
a. Salicyl-anilide in stuifvorm
22
5. Proeven met bloemen en bloembollen
. a. Invloed bewaartemperatuur bij verschillende Gladiolen-rassen. .. 23
b. Invloed van de knol-maat op het aantal bloemen bij Ixia's
23
6. Kieming orchideeënzaad
23
7. Zaadteelt Cucurbita ficifolia
23
8. Tros-ontwikkeling bij tomaat
23
9. Vruchtzetting bij Muscaat-druiven
24
15

K. Proeven met groeistoffen
1.
2.
3.
4.

Bladz.

Vruchtzetting bü tomaat
Vruchtzetting by aardbeien
Vruchtzetting bij pruimen
Val van perziken en pruimen

24
24
25
25

'.

L. Rassen-onderzoek
1. Kenmerken van druiven-variëteiten
M. Veredeling, selectie en nieuwe gewassen
1. Veredeling en selectie
a. Onderstammenproeven bij perziken en pruimen
b. Druivenkruisingen
c. Tomaatkruisingen en rassen
d. Selectie Calceolaria en Cineraria
e. Vroege aardappelrassenproef
f. Peenselectie (Amsterdamse bak)
g. Bonenrassenproef
h. Nieuwe slarassen
i. Meloenrassen
j . Platglas komkommerrassen

25

25

26
26
27
27
27
27
27
28
28

•.

2. Nieuwe gewassen
a. Kersen onder glas

28

N. Stuifmeelonderzoek

28

O. Plantenziekten en beschadigingen
1. Aantal gegeven adviezen
2. Physiogene ziekten en beschadigingen
a. Chlorose bij perzik en pruim
b. Klemhart of hartloosheid bij bloemkool
c. Vorstbeschadiging bij druif en perzik
d. Vorstbeschadiging bij bloemkool
e. Waterziek bij tomaat
f. Eerstelingen-droogrot
,
g. Slechte vruchtzetting bij perzik en pruim
h. Shell W.U. beschadiging bij perzik en pruim
i. Blauw in witlof
j . Vergeling bij tomaat
k. Onderz. naar een mogelijke beschadiging door Rustban 334prjpolie

28
28
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31

3. Virusziekten
a. Strip en andere virusziekten bij tomaat
b. Mozaïek bij perzik
c. Virusziekten bij Spaanse peper en Paprika
d. Virusziekten bij Freesia
4. Bacterie- en schimmelziekten
a. Bacterie-stengelrot bij meloen
b. Fusarium bij komkommer en meloen
c. Sclerotinia bij komkommer en meloen
d. Loodglans bij perzik en pruim
e. Meloenen met een knobbelvormige verdikking aan de poot
f. Oppervlakkig rot bij witlofwortels
g. Violet wortelrot bij witlof en peen
h. Kanker bij tomaat i.v.m. zaadwinning
i. Aisterving bij perzik en pruim
5. Aaltjesziekten
a. Het vrrjkomen van het wortelaaltje uit de wortels van de tomaat
b. Het schorseneren-aaltje
c. Onderzoek van grond op besmetting met het „knol"-aaltje
16

'

*

32
32
32
32
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
36

36

P. Entomologisch onderzoek
1. Vangbak-waarnemingen
2. Beschadiging van chrysanthenpoten
3. Biologische bestrijding yan de witte vlieg
4. Thrips bij druiven
5. Een aantasting door een mijt bij perziken en pruimen onder glas
6. Aantasting van bloemkool door boorsnuitkevers
7. Schildluizen, die hier weinig onder glas voorkomen :
8. De Prunus-boorder

37

Bladz.
36
36
36
36

37
37
37

Q. Proeven met bestrijdingsmiddelen
1. Onkruidbestrijding in peen
37
2. Fungiciden (schimmeldodende middelen)
a. Bestrijdingsmiddelen tegen Sclerotinia
37
b. Bestrijdingsmiddelen tegen Cladosporium (zgn. meeldauw) in torn. 38
c. Chloorpicrine (grondontsmettingsmiddel)
38
d. Nieuwe zaadontsmettingsmiddelen
39
e. Bestrijdingsmiddelen tegen het „wit" in sla
39
3. Nematociden (aaltjesdodende middelen)
a. D.D. (grondontsmettingsmiddel)
39
b. Andere middelen
39
4. Insecticiden (insectendodende middelen)
a. D.D.T.-houdende middelen
;
40
b. Gammexaan-houdende middelen
40
c. H.E.T.P.-houdende middelen
40
- d. Azobenzeen-houdende middelen
41
e. Andere middelen tegen kasspint
42
f. Het gebruik van winterbestrijdingsmiddelen
42
5. Bestrijdingsmiddelen tegen andere schadelijke dieren
a. Behandeling van spinaziezaad met Morkit
43
6. Samenstelling bestrijdingsmiddelen
a. Salicylanilide praeparaten
,
'. 43
b. Azobenzeen praeparaten
43
7. Apparatuur voor het toepassen van bestrijdingsmiddelen
a. Verneveling door middel van 't atomizer-systeem
43
b. Verneveling door middel van 't aerosol-systeem
43
c. Injectors voor grondontsmetting
44
R. Stomen van de grond
1. Afstervingstemperaturen van schadelijke organismen
2. Afdekken van de grond na het stomen
3. Stomen van klaargemaakte rijen

44
44
44

47

;

Overzicht van de Kassen van de Proeftuin

D C N MAAO

