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BiBüOTHccK
De Tuin is alléén op Donderdag
• n Zaterdag te bezichtigen.

INSTITUUT VOOR
BODEMVRUCHTBAARHEID
GROMINGEN

DE RIJKSTUINBOUWCONSULENT, Directeur van de Proeftuin, isop
MAANDAG,
WOENSDAG,
VRIJDAG,

9-12 uur
9-12 uur
9-12 uur

te spreken op de proeftuin en
VRIJDAGAVOND 7-8 uur
in den Haag - Pomonalaan 11- Telefoon no.338161
voor GRATIS A D V I E Z E N
a. Plantenziekten,

betreffende:

Bemesting, Verwarming; z.g. nieuwe middelen.

Gewenscht is zooveel mogelijk materiaal mede te brengen.
Verder kan men zich tot hem wenden voor:
b.

Grondonderzoek.

c. Gietwatev-onder zoek, chloor gehalte.
d. Onderzoek

van tomaten. Zaadplanten

e. Onderzoek

van grond op

f. Onderzoek

nicotinegehalte

op mozaiek,

knol-aaltjes.
tabaksextracten.

Spreekuur voor evacuatie-moeilijkheden op de
Proeftuin : Dinsdag 9-12 uur

Voor onderzoek vanMeststoffen richte menzich tothet
RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION teMaastricht

Voor samenstelling van Bestrijdingsmiddelen tot de
PLANTENZIEKTENKUNDIGE
DIENST
te Wageningen

Tuinders, bezorgt den Consulent niet onnoodig werk; gij zijt met zoovelen,
komt op het spreekuur, brengt materiaal mee of stuurt het op; is het tever
========^
belt dan 160 Naaldwijk op
= = = ^ = =

A. JAARVERSLAG V A N D E N SECRETARIS-PENNINGMEESTER OVER H E T JAAR
1943.
Het bestuur van de Proeftuin is als volgt samengesteld:
W . Verheul, Wassenaar, Eere-Voorzitter.
N. J. Havenaar, Berkel.
Q. A. Nederpel, Loosduinen, Voorzitter.
A. J. Hendriks, Veur.
]. Middelburg, Naaldwijk,
A. L. van der Linde, Oost-Voorne.
Secretaris-Penningmeester.
M. Prins, Honselersdijk.
]. Barendse, Poeldijk.
Ph. M. van Ruyven, Rijswijk.
P. Bregman, Pijnacker.
F. de Smit, Monster.
W . van Geest Lzn., 's-Gravenzan'de.
M. Steenks, Honselersdijk.
A. van 't Hart. Rotterdam.
C. Van Vliet, Leiden.
Algemeen overzicht.
Hoewel in een wat beknoptere vorm dan voorheen, doe ik U hierbij ons Jaarverslag
1943 toekomen.
In de Algemeene Ledenvergaderin,g van 8 Juli 1943 werden als bestuursleden herkozen de
heeren J. Barendse, P . Bregman, W . van Geest eni A. v a n 't Hart. Een fcestuursvoorstel tot
machtiging aankoop grond, voor opslagruimte, werd goedgekeurd.
O p 2 April 1943 overleed het Eere-lid Arie Klapwijk te Berkel. Het Dagelijksch Bestuur
heeft de familie persoonlijk zijn deelneming betuigd. Dat hij ruste in vrede.
Het ledenaantal steeg van 5559 tot 5685, dus een vermeerdering van 126. Recapituleerende
kan volstaan worden met de volgende opsomming:
Proeftuinleden
1940
1941
1942
1943
1944
Bondsveilingen
2584
2667
2690
2848
2982
Kringveilingen
2077
2068
2104
2142
2291
Buiten ambtsgebied
584
610
578
569
412
Totaal

5245

5345

5372

5559

5685

Afdeeling Onderzoek.
Voor de finantiëele resultaten moge verwezen worden naar de exploitatierekening en
balans. V a n Verschillende instanties werd wederom finantiëele ondersteuning genoten. Een
woord van dank aan Rijk, Provincie, A.S.F, en Centraal Bureau v a n Veilingen is hier zeker
op zijn plaats.
In het afgeloopen jaar werd de Tuiribouwvoorlichtingsdienst nog meer ingeschakeld bij de
distributiemaatregelen. Ook door de voortgaande evacuatie der tuindersbedrijven zijn de
spreekuren zeer druk bezocht. Voor speciale evacuatie-inlichtingen werd eeni apart spreekuur
ingesteld op Dinsdagmorgen. De normale spreekuren op Maandag-, Woensdag- en Vrijdagmorgen bleven gehandhaafd.
Als assistenten van de Voorlichtingsdienst zijn thans de hieronder vermelde personen
werkzaam. Den leden wordt aangeraden, indien gewenscht, rechtstreeks een bezoek bij deze
personen aan te vragen, daar dit een spoedige afhandeling bevordert.
Hoofdassistenten:
D. Barendregt, Verspeyklaan 25, Naaldwijk.
H . N . J. Debets, Choorstraat 67, Monster.
Sj. Vriend, v. Bossestraat 37, Delft.
Assistenten:
A. J. Baars, Oosteindscheweg 62, Bergschenhoek.
J. de Bloois Jr., Havenstraat 14, Naaldwijk.
L. J. de Bruyn, Heerenstraat 76, Monster.
Joh. van der Does, Schieweg 37, Delft.
R. M. Eising, Pijn. Hordijklaan) 15, Honselersdijk.
H. Flinterman, Okkernootstraat 193, Den Haag.
H. J. van Gaaien, Oosteinde 11, Wateringen.
C. Houweling, Berg. R. Rottekade 161, Rotterdam W .
Joh. Kuyvenhoven, Gr. W o e r d l a a n 27, Naaldwijk.
J. G. v a n Leeuwen, Zuidbuurt B. 130, Maasland.
L. J. Nederpel, Vreeswijkstraat 821, Den Haag.
J. C. Nederpelt, Sutbriusstraat 59, Poeldijk.
J. Nonkes, Nieuwe Tuinen, 12, De Lier.
C. Noordanus, Voorweg 9 1 , Zoetermeer.
D. van Staalduine, Weverskade 91 D, Maasland.

Rayon:
Berkel.
Naaldwijk.
Monster.
Delft.
Honselersdijk.
Loosduinen.
's-Gravenzande.
Bergschenhoek.
Kwintsheul.
Maasland.
Leiden.
Poeldijk.
Westerlee.
Pijnacker.
Den Hoorn.
1

W . Struyk Pzn., Smitshoek 4, Bergschenhoek.
Rotterdam.
P. Vermaat, Dr. v. d. Brinkstraat 24, Monster.
Zwartendijk.
R. v. d. Z a n d e , Koningstraat 22, Den Haag.
Wateringen.
W . Zegwaard, Dorpsstraat 11, Nootdorp.
Veur.
W . de Geus, Dirck Hbffstraat 30a, Rotterdam.
J. Willemsen, KI. W o e r d l a a n 49, Naaldwijk.
Beide laatste heeren zijn speciaal belast met de voorlichting op stooktechnisch gebied.
De serie „Publicaties van de Proeftuin Zuid-iHollandsch Glasdistrict te Naaldwijk" werd
Voortgezet met:
N o . 3. Ir. Y. v a n Koot. Enkele onderzoekingen) betreffende de Fusariumziekte bij de
komkommer.
No. 4. Ir. J. J. Astrego, Stuifmeelonderzoek bij enkele fruitsoorten onder glas.
Voor de Tuinbouwvakschool voor de Westlandsche Teelten wedden gedurende het jaar
1942/1943 wederom 2 parallel'klassen gegeven. A a n alle 35 leerlingen kon het diploma worden
uitgereikt.
Hoewel buiten dit Jaarverslag vallende, willen w e toch nog vermelden dat de heer J. L. den
Drijver, na een onafgebroken dienstverband aan onze Proeftuin van 43 jaar, op 28 Maart
j.1. is overleden. Bestuur en personeel hebhen den overledene 'de laatste eer bewezen. Een
woord van dank voor hetgeen de overledene voor onze Proeftuin heeft gedaan, mag hier
niet ontbreken. De figuur van den Drijver was nauw verbonden met de Proeftuin en tot de
laatste dag voor zijn ziekte heeft hij een werkzaam aandeel gehad in het Proeftuinwerk. Dat
hij ruste in vrede.
Voor een overzicht van het werk van de Afdeeling Onderzoek moge verwezen worden
naar de korte samenvattingen, opgenomen in dit jaarverslag. O p de volgende bladzijden vindt
U de rekening van verlies en winst, balans 1943 en' de begrooting '1944.
Verkoopafdeeling.
Over de gang van zaken aan de Verkoopafdeeling kunnen wij weer dubbel en dwars
tevreden zijn. De omzet blijft zich in stijgenlde lijn bewegen en dit niettegenstaande de betrekkelijke schaarschte aan enkele belangrijke bestrijdingsmiddelen. Wij zijn er dan ook voortdurend op uit om onze voorraad op peil te houden en om zoo noodig soms „deugdelijke"
vervangingsmiddelen in te schakelen.
Wij handhaven, ondanks de huidige vervoersmoeilijkheden, ons devies, dat de klant
koning is, in een prompte aflevering en bediening van onze leden. Natuurlijk loopt dit wel
eens wat stroever dan vooriheen, doch wij mochten in dit streVen toch goeddeels slagen.
Het emballage-probleem is er niet gemakkelijker op geworden, integendeel. Het noodgedwongen gebruik van papieren zakken geeft vooral wel eens moeilijkheden bij het Vervoer
o'ver grootere afstanden. Het vefdient daarom aanbeveling om |zelf deugdelijke emballage ter
vulling te zenden. Dit geldt trouwens ook voor bussen en vaten, waarin vloeibare bestrijdingsmiddelen verpakt moeten worden.
Gaan wij nu aan de hand van onze omzetstatistiek eens na hoe de voornaamste bestrijdingsmiddelen, enz. in 1943 werden afgeleverd, dan (krijgen wij in groote lijnen het volgende
beeld:
De middelen ter bestrijding van knaagdieren, zooals ratten en muizen, gingen in ongekende
hoeveelheden van de hand en menigeen hebben wij nog teleur moet stellen. „Er was geen
bijsjouwen aan".
Brassicol, het ideale middel tegen smeul in sla, enz., werd weer evenals 'in 1942 in groote
hoeveelheden aangewend. Alhoewel wij nog herhaaldelijk „smeul" aantroffen, wat bij het
„tijdig" gebruik van Brassicol voorkomen had kunnen worden.
Zooals wij trouwens reeds voorzien hadden', werd er in .1943 geen Bulbosan beschikbaar
gesteld tegen „meeldauw" in tomaten en bleven de tuinders dus verstoken v a n een practisch
afdoend middel hiertegen.
Calcid was voldoende aanwezig.
Het gebruik van zaaizaadontsmetters in de tuinbouw nam toe.
Het gebruik v a n kleurstoffen ter vervanging v a n Vruchtboomcarbolineum werd meer
algemeen. Nadeel is, dat ondercultuur in de kassen er later hinder v a n ondervindt. Bessen
kunnen er ook 'minder goed tegen, vooral zwarte. Hiervoor werd o.a. een beperkte hoeveelheid geëmulgeerde Vruchtboomcarbolineum beschikbaar 'gesteld, wat uiteraard gretige koopers
vond.
Formaline was er gelukkig dit jaar weer beschikbaar.
Koperpreparaten ter bestrijding v a n aardappelziekte waren weliswaar gedistribueerd, doch
wij konden aan de grootste v r a a g voldoen.
Gesarol bleek een uitstekende De r r 'sVervanger te zijn, doch kon jammer genoeg niet
voldoende "worden geïmporteerd.
Onkruidbestrijders werden veelvuldig toegepast, getuige de omzet.
Mangaansulfaat werd schaarsch en is thans aan distributiebepalingen gebonden.
Naftaline was niet meer onbeperkt verkrijgbaar. .
*

Nicotine en Rookpoeder werden nog slechts op vergunningen, afgegeven door den Rijkstuinbouwconsulent of een ambtenaar van de Plantenziektenkundige Dienst, afgeleverd.
Petroleumemulsie, welke geen verbranding veroorzaakt, konden wij gelukkig voldoende
leveren. Versch gebruik wordt aanbevolen, daar de emulsie niet meer zoolang houdbaar
blijkt te zijn als vroeger.
Het gebruik van -Rhizopon-groeistoffen A en B voor de bewortelïng van stekken nam
hand over hand toe. Rhizopon C tegen spruitvorming bij aardappels ,gaf, mits goed toegepast,
goede resultaten.
Met slakkendood hadden wij weer een overweldigend succes, jammer, dat de import van
de benoodigde grondstoffen te wenschen overlaat.
Solbar ter vervanging van Califorïiische pap werd een succes. Dit zal o.a. wel toe te
schrijven zijn aan het feit, dat er geen zwavel meer beschikbaar werd gesteld voor de
tuinbouw, zoodat het 'aanbeveling verdient de winterbespuiting met dit zwavelpreparaat toe
te passen.
Aan de vraag naar zwavelkoolstofontsmettingen konden wij niet steeds geheel voldoen;
deels doordat men het teveel op eenzelfde tijdstip gedaan wilde hebben en deels doordat de
aanvoer een 'oogenblik ernstig (gestremd werd door transportmoeilijkheden.
Evenals in 1942 werd er 'door ons een ongekend groot aantal HA kostbare kasgrond
ontsmet ofwel opnieuw beteelbaar gemaakt.
Aardappelsproeiers en zaaimachines leverden wij op vergunningen af.
Onze zaadselecties mochten zich in een stijgende belangstelling verheugen. Van de tomatenselecties voerden de soorten Potentata, Kampioen en Ailsa-Craig de boventoon.
De voorraad slazaad wias weer niet toereikend, terwijl de voorraad suikermais evenleens
spoedig geheel was geruimd.
Paprika- en Auberginezaad vonden gretig aftrek.
De koolrabizaaddistributie wend weer door ons ter hand genomen. „Roggli's Freiland"
arriveerde te laat, doch was even goed onmiddellijk geplaatst. De resultaten van dit zaad
zijn dan ook onovertroffen, ofschoon de „.Wiener weisser Treib" ook over 't algemeen
uitstekend bleek te voldoen.
J..MIDDELBURG, Secr.-Penningm.
B. BALANS PER 31 DECEMBER 1943, PROEFTUIN Z.H. GLASDISTRICT,
NAALDWIJK, AFDEELING ONDERZOEK.
Bezit:
Schuldt
Prov. Subsidie
3.000—
Crediteuren
ƒ 4.558,06
Subsidie A.S.F
1.000,—
Hypotheek o/g
12.800,—
Subsidie Fusarium
2.500,—
Praktijkschool
,
207,80
Contributie
500—
Electriciteit
145,20
Kas
211,13
Waterleiding
68,45
Giro
1.468,47
Loonbelasting
352.14
Bank
23.228,56
Personeel
„
225,—
Zaden en Broed
155,—
Vereveningsbelasting
„
152,73
Foto-artikelen
1,—
Belastingen
325,30
Inventaris Laboratorium
1—
Telefoon
„
113,78
Brandstoffen
500,—
Kapitaal
71.571,39
Tuingrond
11.000,—
Reserve
9.420,72
4.—
Warenhuizen
Voorgeschr. Reserve
61.021,29
Gebouwen
(Afschr. Lab.) „ 11.200,—
10,—
Kassen
1.—
Verwarmingsinstallatie
Waterleiding
1,—
Glas en lijsten
1—
Matten
1,—
Tuinspoor
1,—
Debiteuren
2.199,96
22,16
Cursus Centr. Ink
1,—
Chemicaliën
1—
Meststoffen
4.311,—
Bouwgrond
ƒ111.140,57

ƒ111.140,57
Accoord bevonden:
De Kascommissie:
(w.g.) P. W. v. d. KLUGT.
(w.g.) Ms. VAN STAALDUINEN.

De Accountant:
w.g.) JOH. BREEMAN.
6 April 1944.
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WEERSGESTELDHEID.

In het .seizoen 1942—1943 was er geen 'vorst v a n beteekenis. Integendeel, de winter w a s
juist zeer gematigd. Het •gevolg hiervan is geweest, d a t er over 'het afgeloopen jaar natuurlijk
geen vorstschade te vermelden valt. De voorjaarsgewass.en bloemkool, sla, enz. waren gemiddeld twee weken vroeger oogstbaar dan de voorgaande jaren. 'De fruitgewassen onder koud
glas bloeiden zeer vroeg, de perzik o.a. reeds in ibegin Maart. Daardoor viel de oogst over
het geheele seizoen ook vroeger, alle fruitvariëteiten waren ongeveer 1 à 2 weken eerder
oogstbaar.
Het voorjaar, vooral de maanden Maart en April, was zeer droog, wat a a n de jonge
planten veel last veroorzaakte. Gedurende de geheele verdere ontwikkeling van verschillende
gewassen als b.v. bloemkool, vroege aardappelen is deze droogteperiode nog duidelijk
merkbaar geweest.
D.

GRONDONDERZOEK.

Het aantal practijkmonsters dat in 1943 onderzocht werd, w a s belangrijk grooter dan
het vorige jaar en meer dan ooit te voren.
Hier volgt een opgave van het aantal practijkmonsters, dat er jaarlijks werd onderzocht
sinds er begonnen werd met grondonderzoek voor de practijk:
Jaar
Aantal
Jaar
Aantal
1932
165
1938
3500
1933
450
1939
4900
1934
1300
1940
4156
1935
1800
1941
4126
1936
2600
1942
4324
1937
2900
1943
5080
V a n deze 5080 monsters, idie in 1943 ,voor de practijk .werden onderzocht, werden er
in de maand
,
Augustus
363
September
663
October
1133
November
1006
en in December 504 ontvangen; dus .totaal 3669.
Hieruit blijkt, d a t er in de maanden October en November dubbel zooveel grondmonsters
werden ontvangen dan in de maand September.
Deze opeenhooping van grondmonsters heeft tot gevolg gehad, dat er een belangrijke
achterstand ontstond. Deze achterstand wordt nog vergroot doordat de werkzaamheden vlotter
verloopen indien er een normaal aantal monsters binnenkomt, dan wanneer er extra veel
monsters binnen komen.
Daarom willen we op deze plaats de kweekers er nogmaals o p wijzen de grondmonsters
zoo spoedig mogelijk in te zenden. Dit levert het groote voordeel, dat alles regelmatiger afgewerkt kan worden en dientengevolge de achterstand belangrijk verkleind wordt. Het bovenstaande is o.i. practisch zeker mogelijk.
In' September en ook reeds in Augustus kunnen «r v a n diverse perceelen reeds grondmonsters genomen .worden, omdat dan de teelt reeds ten einde is. W e denken hier b.v. aan
stooktomaten, komkommers enz.
Bij het grondonderzoek zooals dit momenteel op het laboratorium geschiedt, wordt alleen
de chemische samenstelling van de grond bekeken en niet de physische of zooals dat
genoemd wordt de „structuur". Voor structuuronderzoek zijn momenteel nog geen goede
laboratoriummethoden bekend. Toch speelt de structuur bij de plantengroei een zeer groote
rol; de structuur van de bovensteek zoowel als de structuur van de ondergrond zal grootendeels bepalen of de plantengroei goed, matig of slecht is. Is de bovengrond prima van
structuur en chemische samenstelling, doch komen er in de ondergrond ondoorlaatbare lagen
Voor (ondoorlaatbaar zoowel voor water als voor .wortels), dan toch zal d e plantengroei ,te
werischen (overlaten. .
Een chemisch grondonderzoek moet dan ook aangevuld worden met een structuuronderzoek, d a t zich «it moet ^trekken tot o p het grondwater toie. Dit structuuronderzoek kan
echter alleen ter plaatse geschieden en dit is practisch een zeer groot nadeel, daar dan ieder
onderzoek veel ti|d vraagt.
Het is dan ook momenteel practisch onmogelijk om aan ieder chemisch grondonderzoek
«en structuuronderzoek vast te knoopen. Daarom adviseeren ,we den .kweekers dit onderzoek
aelf ter hand te nemen, opdat zij bij het inzenden van hun grondmonsters hieromtrent volledige
•inlichtingen kunnen Verschaffen.

i

5

'
Voorts adtviseeiren *wijbij het „insteken" van nieuw larid eerst eens advies in te winnen
bij de Proeftuin. In dat geval wordt het nieuw in te steken land door eigen personeel nauwkeurig bemonsterd .en krijgt de kweeker aan de hand van de op die manier Verkregen gege-1
vens advies betreffende de bewerking, die het land moet ondergaan, opdat de kweeker later
de beste resultaten kan verwachten, die onder de gegeven omstandigheden mogelijk zijn.
Mettertijd hopen wij deze dienst te kunnen uitbreiden.

'E.ONDERZOEKNAARHETZOUTGEHALTEVANHETBOEZEMWATER.
Onze geregelde controle van het zoutgehalte van het boezemwater werd ook dit jaar,
zoo goed als onder de gegeven .omstandigheden mogelijk was, voortgezet.
Westland en omstreken.
Het boezemwater was op bijna alle plaatsen bevredigend, behalve in de omtrek van
Maassluis; hier was het chloorgehalte dit jaar abnormaal hoog. Bij informatie bleek ons, dat
dit toegeschreven moet worden aan het buitengewoon hooge chloorgehalte van het rivierwater.
Momenteel is hierin niet gemakkelijk verandering te brengen.
Berkel en omstreken.
Ook dit jaar ontvingen we weer uit de diverse polders en droogmakerijen daar ter
plaatse verschillende watermonsters. Bij onderzoek bleek, dat enkele monsters zout tot zeer
zout waren. Voorzichtigheid in deze streken blijft dan ook aanbevolen.
Zuid-Hollandsche Eilanden.
Dit jaar ontvingen we weer enkele monsters van de Zuid-Hollandsche eilanden. Deze
monsters bevatten zonder eenige uitzondering te veel chloor. Momenteel is de watervoorziening op de Zuid-Hollandsche eilanden o.i. absoluut ongeschikt voor de intensieve tuinbouw onder glas.
F. PROEVEN MET ZOUT GIETWATER.
1. Bloemkool,
Ook dit jaar werd er weer een proef met zout gietwater genomen, doch nu op bloemkool
in plaats van op tomaten.
De opzet van de proef was precies zooals die van de proef op tomaten in 1942; ook
dezelfde grond werd gebruikt. Deze grond had dus al gedurende 3 jaar dezelfde behandeling gehad.
De resultaten van deze proef werden ongunstig beïnvloed door het optreden: van „waterziek" en„whiptail". „Whiptaü" is het optreden van misvormde bladeren en het niet vormen
van kool.
Waarschijnlijk wordt dit «verschijnsel veroorzaakt door voedingsstoornissen.
W e konden uit deze proef het volgende concludeeren:
1. Dat de gevoeligheid van kool ten opzichte van zout gietwater ongeveer dezelfde is als
de gevoeligheid ,van «tomaten ten opzichte van zout gietwater.
2. Per gram keukenzout per liter gietwater neemt het koolgewicht met pl.m. 1 7 % af van
het maximale gewicht.
3. De afname .'per gram keukenzout en per liter gietwater van het totale gewicht (kool +'
blad) is pl.m. 1 1 % van het maximale gewicht. De verhouding gewicht kool : totaal
gewicht (blad + kool) wordt dus bij gebruik van izout gietwater kleiner.
4. Ook bij gebruik van zout gietwater bereikt men nog de beste resultaten inydien er normaal
gegoten wordt, dus niet extra veel of extra weinig, tenzij het keukenzoutgehalte meer
dan 2.5 gram per liter bedraagt, dan doet men goed iets meer te gieten dan normaal. '
5. Het optreden van „waterziek" en „whiptaü" wordt door gebruik van „zout gietwater"
niet beïnvloed.
G. BEMESTINGSPROEVEN.
1. Druiven.
In Juni 1943 werden in de bekende betonnen putten weer druiveribemestinlgsproeven
aangezet. Resultaten kunnen \ve momenteel natuurlijk nog niet vermelden. W e raden echter
ieder aan, die zich voor de druivencultuur interesseert, a.s. zomer eens een bezoek aan de
Proeftuin te brengen, daar dit jaar de boompjes voor het eerst zullen dragen en belangrijke
resultaten te verwachten zijn.

2.

Komkommerstaalproef.
Ook dit jaar werd weer een proef genomen ter vergelijking v a n 'diverse staalgronden.
Bij deze proef werden vergeleken:
Alleen molm.
Alleen veen.
Molm + stroo (verhouding 1 : 1 ) .
Molm + mest (Verhouding 1 : 1 ) .
Veen + stroo (verhouding 1 : 1 ) .
Veen + mest (,verhouding 1 : 1 ) .
Resultaten.

In het kort waren de resultaten als volgt:
„Alleen molm" en „alleen veen" gaven een lagere opbrengst dan de andere mengsels.
Tusschen de andere vier mengsels was geen reëel verschil in opbrengst.
„Alleen molm" heeft voor staalgrond waarschijnlijk een te dichte structuur.
De koolzuurafgifte van de bedden wordt sterk beïnvloed door een mengsel te kiezen
waarin mest verwerkt zit. Dit laatste is o.i. bij de komkommercultuur in kassen van vrij
groot belang, daar de totale opbrengst vrij sterk beïnvloed wordt «door de koolzuufconcentratie
van 'de kaslucht.
3. Rozen.
De bemestingsproef op rozen (Better Times), werd dit jaar Voortgezet. Op 25 Mei werden
de planten bijgemest met de gebruikelijke verhoudingen en mestsoorten.
De series, zonder stikstofbemesting, vertoonden een gele kleur en gaven een lage
opbrengst. Bij de series zonder fosforzuur en zonder kali werden nog geen gebreksverschijnselen waargenomen. Definitieve gegevens omtrent 'de beste .bemesting -voor de rozen heeft
deze proef nog niet opgeleverd. Daarom zal deze proef nog worden voortgezet.
4.

Tomaten.

a.

Demonstraüeproef.
Deze proef werd opgezet in de bekende betonnen putten voor het demonstreeren van
verschillende gebreksverschijnselen, zooals: Fosforzuurgebrek, Kaligebrek, Magnesiumgebrek,
Mangaangebrek.
Niettegenstaande bovenstaande gebreksverschijnselen uiterlijk nog niet te zieri waren,
uitten deze zich toch reeds duidelijk in een verminderde opbrengst.
Terwijl b.v. de groep bemest met stikstof, fosforzuur en kali gemiddeld per plant 6,390 kg
tomaten leverde, leverde de groep bemest alleen met stikstof slechts 4,302 kg en de groep
bemest met stikstof en fosforzuur 4,818 kg tomaten.
De groep 'zonder fosforzuur leverde «en beter resultaat op d a n »de groep zonder kali.
Magnesium en mangaan hadden op deze grond nog geen verbetering in opbrengst tengevolge.
Zure grond, zoute grond en zout gietwater leverden van 35%—50 % minder opbrengst.
Deze proef wordt voortgezet. W e adviseeren de heeren kweekers dit jaar eens een
kijkje te komen nemen.
b.

Proef ter vergelijking van diverse composten.
Bij deze proef werden verschillende composten vergeleken met turfmolm. De proef werd
genomen in betonnen putten, zoodat de Vergelijking alleen doorgevoerd kon worden w a t het
gehalte aan voedingsstoffen betrof en niet w a t de structuurveribeterende werking betrof, d a a r
de aëratie van de grond in de putten ook al zonder toevoeging van organische stof vol'
doende was. Bij deze proef bleek, dat er tusschen de diverse composten belangrijke verschillen
te constateeren waren.

H. CULTUURPROEVEN.
1.

Het forceeren van asperges door middel van centrale verwarming.
Deze proef, waarvan de opzet in het jaarverslag over 1941 pag. 37 beschreven jStaat,
is ook dit jaar voortgezet.
O p 12 Februari werd met verwarmen begonnen. Dit jaar werd echter maar licht gestookt.
V a n de verschillende bedden werden dagelijks de temperaturen genoteerd. Door de geringe
warmtetoevoer waren er practisch geen verschillen (tusschen d e bedden, resp. 'verwarmd met
ijzeren en met eterniet buizen.
Welke van deze twee soorten buizen op de duur het best zal voldoen, is nog niet te
beoordeelen.
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2.

Champignonteelt.

De champignonteelt in de 2 kelders onder het gebouw is in 1943 voortgezet. Voor de
voorgaande teelten 2ie men de jaarverslagen van 1941 en 1942.
De mest„voor de vijfde teelt (Oct. '42—Febr. '43) is 'voor het fermenteeren gemengd met
stroo, omdat ze zeer zwaar was. Aangezien de mest v o o r de zesjde teelt (April '43—Aug. '43)
en de zeveride teelt (Sept. '43—Dec. '43) niet zóó zwaar was, is ze ,niet met stroo gemengd.
Voor alle teelten is mest van Duitsche paarden gebruikt.
De opbrengst van de vijfde teelt was gering. Die van de zesde teelt was goed. In de
groote kelder werd per m 2 gemiddeld bijna 5 kg geoogst.
De zevende teelt leverde in het geheel geen champignons op, mogelijk w a s de mest voor
die teelt te lang gefermenteerd, doordat w e nog niet voldoende ervaring met d e nieuwe Verwarmingstoestellen (zie onder) hadden.
Bestrijding van champignontparasieten.
In het jaarverslag v a n 1942 is reeds melding gemaakt van een goed geïsoleerd schuurtje
met gas'verwarming, dat aan het einde v a n de fermentatieperiode van de mest 'dienst doet
om schadelijke dieren te dooden. In de loop van 1943 is de gasverwarming versterkt om
hoogere temperaturen te kunnen bereiken. De temperatuur kan nu tot 65° C. opgevoerd
worden (een temperatuur, waarbij met groote zekerheid insecten en mijten in hun verschillende ontwikkelingsstadia gedood kunnen worden).
Uit Zeeland ontvingen wij mijten van champignonbediden, die we niet eerder hadden
aangetroffen. Den Heer G. L. v a n Eyndhoven danken we voor het determineeren van deze
dieren. Het bleek Oppia nitens te zijn. Volgens de kweekers zaten ze bij duizenden aan de
voet van de champignons en vraten deze weg.
3.
Kas

Opbrengst druivensoorten.
Lengte

soort

no.

III 11 roe, 3 voet Gros Maroc
IV 8 roe
Frankenthaler
V 8 roe
BI. Alicante
IX 10 roe, 3 voet Golden Champion

totaal

gem.

bedrag

per kg

ƒ622.80
ƒ642.55
ƒ745.—
ƒ832.50

ƒ0.75
ƒ1.06
ƒ0.92
ƒ0.87

totaal gewicht

per atr.

per m2

roe

829 kg
608H kg
813 kg
957 kg

74 kg
76 kg
102 kg
93 kg

2.4 kg.
2.7 kg.
3.6 kg.
3.2 kg.

4.

Proef met muscaatdruiven ter bevordering van de vruchtzetting.
De Muscaat in kas VIII en kas X werd betrokken in een temperatuur- en vochtigheidsproef
gedurende de bloei. W e gingen daarbij van de veronderstelling uit, dat vooral een grootere
vochtigheid de vruchtzetting zou bevorderen en dat ook een hoogere temperatuur gunstig
zou werken, gezien de ervaringen bij de Golden Champion.
De resultaten Waren echter dit jaar niet hoopgevend; de Muscaat vertoonde ook nu (ie
„graterige" tros met veel „lam".
In navolging van de Amerikaansche gegevens werden hier en daar aan stammen en jonger
hout gordels en ringen tijdens de bloei aangebracht. De gordels bestonden uit het wegnemen
van ipl.m. Yi cm ring v a n bast en het ringen werd bereikt door het Vast omknellen van het
hout met ijzerdraad. De gordels, vooral wanneer deze aan het twee of driejarig hout
.werden uitgevoerd, gaVen een betere vruchtzetting. Het krentselgewicht w a s grooter dan Van
niet gegordelde trossen. O o k de trossen waren lang niet zoo graterig en vertoonden minder
„lam". De bast overgroeide de wond spoedig weer geheel, zoodat 's zomers van de Verwonding
,weinig meer was te bespeuren. Het ringen gaf weinig of in het geheel geen resultaat.
Wij hopen volgend jaar meer resultaten te kunnen bereiken; dit jaar waren het slechts
oriënteerende proefjes.
5.

Koolrabi

In Januari—Februari v a n dit jaar deed zich het verschijnsel voor, dat de in Ket najaar
gepote koolrabi ging schieten. Dadelijk werd begonnen met een onderzoek naar de oorzaak
hiervan.
Gebleken te, d a t het schieten v a n de koolrabi het gevolg is v a n het jarowisatie-effect. Een
periode Van lage temperatuur heeft verhoogde bloeibaarheid tengevolge. O m geen geschoten
product te oogsten, moet de teelt zoo ingericht worden, dat alle in de nazomer gezaaide
koolrabi in December of uiterlijk half Januari geruimd is. Daartoe moet men in de eerste helft
van Augustus, liefst onder glas, gezaaid hebben, dan kan Vóór half September in d e kassen
.uitgepoot worden, wanneer men over flinke planten beschikt, die reeds een begin Van knolvorming hebben.
Men ioogst deze koolrabi dan in December tot: half Januari, zonder last van schieters.
Indien men na 15 Augustus zaait, heeft men beslist last van schieters. Z a a i t men evenwel
,in November warm bij een .temperatuur als voor de atooktomaat, dan kan men een1 (uitstekende
vóór- of tusschenteelt hebben zonder schieters.
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6.

Soyaboonen.

Dit jaar werd een 3-tal soyarassen van Dr. Koch uit Zeist ontvangen. Het waren
soyaboonen van laat rijpende rassen, n.1. 2 selecties van Kurometo (J. 102 en J. 103) en een
selectie v a n Batoraw.ta |(J. 105), die wellicht geschikt zoude« zijn voor de teelt onder glas.
Deze soyaboonen werden naast een aantal andere rassen in warenhuis III tusschen de betonnen putten geteelt. Inderdaad maakten bovengenoemde selecties een gunstige indruk. In
enkele gevallen was de opbrengst per plant gemiddeld hooger dan van andere rassen.
7.

Jarowisatieproef met bloemkool.

Lecerf bloemkool en Veentjes werden op verschillende data uitgezaaid en in Verschillende
ontwikkelingsstadia aan een 'koude- of droogte-behandeling onderworpen met het doel een
vervroeging van de bloei te verkrijgen. De zaaitijd had een overwegende invloed.
Hoe vroeger gezaaid, hoe eerder de bloei begon. Slechts een behandeling in een laat
ontwikkelingsstadium, nadat de planten in! het voorjaar 'hun groei hervat hadden, schijnt eenige
vervroeging van de bloei veroorzaakt te hebben. Klemharten traden op, wanneer zeer jonge
planten midden in de winter aan een koude-behandeling werden onderworpen.
8.

Watercultures.

Deze -werden in 1943 voortgezet o.a. met het doel de meest gewenschte grind-grootte, t n
,de beste wijze van ludht-verversching voor ide wortels te leeren kennen, mede in Verband
met d e eisenen, die de verdamping aan de wateropname stelt. E r werden nog igeen duidelijke
reisultaten verkregen.
9.

Proeven in samenwerking met T.N.O.

a.

Bodemdoorluchting.

De opzet van de proeven was gelijk aan die in 1942 (zie jaarverslag '42). Achtereenvolgens werd een proef genomen met koolrabi, variëteit Dvorsky's weiszer Treib, daarna met
spinazie, variëteit Scherpzaad Breedblad en weer daarna met tomaten, variëteit Potentaat,
waartusschen in de plukpaden rijen koolrabi, variëteit Dvorsky's weiszer Treib, werden
.gepoot. Evenals bij de vroeger genomen proeven met koolrabi had bodemdoorluchting ook
in 1943 geen gunstig effect op de groei van koolrabi.
Bij Ide spinazie werd in 1942 o p de doorluchte vakken 1 8 . 5 % meer geoogst. In 1943
was de meeropbrengst op genoemde vakken, al hoewel kleiner dan in 1942, toch nog pl.m. 5 % .
.Blijkbaar reageerde spinazie dus Wel o p bodemdoorluchting. D e tomatenoogst -werd evenals
in 1942 door bodemdoorluchting niet vergroot.
E r bleek wel een zeer duidelijk verband te bestaan tusschen de aëratie van de grond
en het knolcijfer. Bij de geaëreerde vakken was het knolcijfer lager dan bij de niet-geaëreerde
vakken. Men zorge dus steeds voor een goede doorluchting van de grond!
In 1943 werden bij verschillende tuinders in het Westland grondmonsters genomen om
daarin ide 'hoeveelheid nitrificeerende bacteriën te bepalen, om o p deze manier n a te gaan hoe
het stond met de hoeveelheid zuurstof in de grond. In 1944 zal dit werk voortgezet worden.
b.

Ventilatieproeven,

ïn 1943 werden deze proeven gedaan in kassen met een betonnen en met een houten
onderbouw. De betonnen kas bleek l j ^ maal zoo dicht te zijn als kas I op de Proeftuin, die
een ijzeren onderbouw heeft.
c.

Proeven met gewolmaniseerde éénruiters.

Deze proeven werden nog voortgezet met spinazie. Het fluoorgehalte van de spinazie
onder de gewolmaniseerde raamlijsten was weer van die aard, dat er geen gevaar bestond
voor de menschelijke gezondheid bij het consumeeren van die spinazie.
Deze proeven zijn nu afgesloten. Het resultaat is, dat het wolmaniseeren van raamlijsten
aanbevolen kan worden.
d.

Proef met verschillende glassoorten.

Voor de opzet van de proef zie het vorig jaarverslag.
Achtereenvolgens werd onder de verschillende ramen sla en 2 X postelein geteeld.
In de winter- en voorjaarsmaanden was de groei en de opbrengst onder de ramen met
een hooger doorlatingsvermogen voor zonlicht en zonnewarmte aanzienlijk beter 'datn Onder
de ramen met een lager doorlatingsvermogen. Het opaline-glas liet zóó weinig licht en zonnewarmte door, 'dat de groei ien de opbrengst van de gewassien onder deze glassoort veel
slechter waren dan onder een raam van gewoon glas. Deze proef wordt voortgezet.
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I. PROEVEN MET PAPIERTOUW. (Tc gebruiken als tomatentouw).
Dit jaar werd van den heer Inspecteur van de Tuinbouw een monster „Flexto" papiertouw ontvangen. Deze touwsoort werd beproefd op tomaten in een koud warenhuis. Op
24 April werd een flink aantal planten met dit touw aangebonden.
Gedurende de geheele teelt, die tot 4 November duurde, heeft het touw zich goed
gehouden.
Bovendien werden een 6-tal papiertouwsoorten, waarmee het vorige jaar reeds een flinke
proef werd genomen (zie jaarverslag 1942 pag. 22), nogmaals bij tomaten in een lichtgestookte
kas geprobeerd. In deze kas werd extra veel gegoten, zoodat er steeds een flinke vochtige
lucht was. Op 7 April werden de planten aangebonden en bij de beëindiging van de teelt
op 8 September waren alle touwsoorten nog in prima conditie. Gedurende de teelt was geen
enkel touw gebroken.
Uit deze proeven van de laatste jaren is wel gebleken, dat papiertouw* uitstekend te
gebruiken is bij de teelt van tomaten.
J. PROEVEN MET GROEISTOFFEN.
1. Houtstek van druiven.
Ter beoordeeling van de invloed van groeistoffen werd in het voorjaar een proef gedaan
met houtstekken van Black Alicante, Seedling en Golden Champion.
Als groeistof werd gebruikt ß-indolylazljnzuur in de concentraties van 0.01%, 0.002 %
en 0.0004%.
Verder werd dit jaar een aantal stekken behandeld met de poedervormen van /3-indolylazijnzuur en «-naphtylazijnzuur, respectievelijk als Rhizopon A en Rhizopon B, in de handel
verkrijgbaar.
De behandelingsmethode was verder geheel dezelfde van verleden jaar. Bepaald is uiteindelijk het aantal wortels en de scheutontwikkeling. Zoowel bij de Black Alicante als bij
de Golden Champion werkt de sterkst gebruikte concentratie remmend op de scheutontwikkeling; een meerdere scheutontwikkeling trad alleen op bij de zwakst gebruikte concentratie bij
de Black Alicante. Bij de Seedling is er practisch geen invloed van de groeistof op de scheutontwikkeling merkbaar.
Hoewel de remmende invloed van Rhizopon A niet zoo groot was als van Rhizopon B,
bleek toch, dat voor de druif deze poedervorm van ß-indolylazijnzuur in de gebruikte concentratie niet ideaal is. Vooral bij de Black Alicante werkte ze ontegenzeggelijk schadelijk.
Bij de hoogste concentraties in water bezat de Black Alicante de meeste wortels, eveneens Golden Champion en Seedling.
Rhizopon A en Rhizopon B Vermeerderen bij Seedlin'g het aantal wortels; bij Black
Alicante en Golden Champion heeft alleen Rhizopon A een vermeerdering van het aantal
wortels tengevolge.
2. Oogstek van druif.
In 1942 is gebleken dat de onderdompeling in de groeistofoplossing schadelijk werkt. In
1943 is onderzocht of de poedervormen Rhizopon A en Rhizopon B minder beschadigend
werken.
Het resultaat Van de beharideling is geweest, dat geen .enkel oog van de stekjes uitliep,
terwijl er ook geen wortels kwamen.
3. Het copuleeren van de druif.
De resultaten met groeistoffen bij copuleeren (of plakken) zijn in 1942 zeer twijfelachtig
geweest. Daar zooder groeistoffen reeds hooge percentages geslaagden werden gevonden,
wertf het niet noodig geoordeeld groote proeven met groeistoffen op te zetten.
De Black Alicante werd op de onderstammen Seddling, Gros Maroc en Frankenthaler
gezet, de Golden Champion eveneens op deze drie variëteiten. Als groeistoffen werden
gebruikt traumatinezuur en /J-indolylazijnzuur in de concentraties 0.01%, 0.005% en 0.001 %.
De onderstammen werden 2 à 3 cm diep met hun top en de enten eveneens 2 à 3 cm Idiep
met hun basis in de groeistofoplossing geplaatst. De volgende dag had het veredelen plaats.
Na Verloop van een paar maanden werden de veredelingen beoordeeld. Traumatinezuur deed
in de gebruikte concentraties het percentage geslaagden dalen. Bij /J-indolylazijnzuur was
verhooging van het percentage geslaagden moeilijk of niet aan te toonen.
De aard van de veredeling ging er metidegroeistofbehandeling niet op vooruit, tenminste
vergeleken met een waterbehandeling..
4. Groeistoffen ter voorkoming van late val bij perziken.
In 1943 werden enkele bespuitingen met a naphtylazijnzuur uitgevoerd bij perzikvariëteiten, die volgens mededeelingen van de tuinders hinder hadden van de late val.
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Twee van de drie ^gevallen bleken achteraf weinig late val te hebben vertoond, zoadat
de bespuittng ook geen' leffect vertoonde. Bij het derde object hald de bespuiting een 'gunstig resultaat. Van drie groote leiboomen
„Oranje" werden er twee bespoten met «-naphtylazijnzuur, 210 mg op 14 liter water, dus een
sterkere concentratie dan in 1942. De bespuiting vond eerst plaats drie dagen vöorÜat de
eerste pluk begon.
De percentages val van het totaal aantal vruchten bedroeg voor de bespoten boomen
respectievelijk 1.05% en 3 . 1 % . Het percentage val van de contrôleboom was 14%; een
aanmerkelijk verschil dus.
5. Behandeling met groeistoffen ter bevordering van de parthenocarpie.
De proeven op de proeftuin met de Golden Champion werden dit jaar voortgezet. Ook
in 1943 werden nog geen successen behaald, zoodat het ideaal van de pitlooze Golden
Champion vooralsnog naar de toekomst verschoven moet worden.
Eveneens werden de proeven met tomaten vervolgd, die jammer genoeg door het wegvallen van de planten eenige malen opnieuw hervat moesten worden. Daardoor werd de proef
die in nulpotten was opgezet, een «ajaarsteelt. Nu schijnen parthenocarpische vruchten bij de
tomaat zich gemakkelijker laat in het najaar te vormen dan midden in de zomer of in het
voorjaar.
De resultaten van de behandelingen met de groeistof ß-indolylazijnzuur staken hierdoor
niet veel gunstiger af bij de controleplanten, die door castratie uit zichzelf op parthenocarpie
waren aangewezen.
6. Tomaat-rijpingsproeven.
Onrijp geplukte tomaten werden behandeld met groeistoffen en aethyleen ter bevordering
van de roodkleuring. Het resultaat was gering. Wel is gebleken, dat de roodkleuring bevorderd
wordt door bewaring bij hooge temperatuur, lage luchtvochtigheid, goede zuurstofvoorziening
en een lage koolzuur-concentratie.
K. KENMERKEN VAN PERZDCVARIËTEITEN.
Een publicatie, die de resultaten van de onderzoekingen weergeeft, is in bewerking en
zal hopenlijk binnenkort verschijnen.
Voor ons jaarverslag zullen we de resultaten van onderzoekingen van het afgeloopen jaar
alleen even in het kort memoreeren.
Talrijke eigenschappen van de bloem werden nogmaals nagegaan en gecontroleerd met de
waarnemingen van het voorgaande jaar. Hoewel hier en daar wat afwijkingen vielen te constateeren, konden toch over het algemeen dezelfde feiten worden vastgesteld.
Van de vruchten zijn dit jaar meer kenmerken onderzocht dan verleden jaar, de beschrijvingen zijn vergeleken met andere uit de literatuur.
Aan het blad zijn dit jaar slechts een beperkt aantal metingen verricht, die hoofdzakelijk
de gegevens van 1942 bevestigen.
Meer uitvoerig werd dit jaar begonnen met het onderzoek van de ontwikkeling van de
bloemknop, waarbij een late en vroege variëteit naast elkaar werden vergeleken, n.1. Vilmorin
en Amsden. Dit onderzoek is nog in volle gang, zoodat nog geen resultaten zijn te vermelden.
Eveneens is de ontwikkeling van de vruchten van verschillende variëteiten gedurende het
geheele seizoen nagegaan, waarbij ook speciaal gelet is op de ontwikkeling van de pit en de
steen. De rustperiode van de perzik blijkt bij de vroegere variëteiten practisch geheel te
ontbreken, hoe later de perzik rijpt, des te langer wordt haar rustperiode.
L. ONDERSTAMMENPROEF PERZIK EN PRUIM,
De opzet van deze proef staat vermeld in het jaarverslag 1942, pag. 25. In aansluiting
daarop kan verder vermeld worden, dat aan het eind van het eerste groeiseizoen! reeds
duidelijke verschillen in groeikracht te zien waren, vooral bij de pruimen. Om de groei van
de boomen in cijfers te kunnen uitdrukken, werd in de winter al het éénjarig hout gemeten.
Resultaten Perzik:
Het rekenkundig gemiddelde van de totale scheutlengte im dm van 8 boomen, gerangschikt
naar de sterkste groei, was als volgt:
Onderstam
Variëteit
Brompton
442
Montagne
387
Gele kroosjespruim
357
Sea Eagle
378
St. Julien
340
Amsden
337
Blauwe kroosjespruim
282
Peregrine
318
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Bij de wiskundige verwerking bleken deze verschillen nog niet betrouwbaar te zijn. W e l
komt deze tendens naar voren, dat de invloed van de onderstam op de groei belangrijker is
dan die van de variëteit.
Pruim:
Het rekenkundig gemiddelde van de totale scheutlengte in dm. van 8 boomen, gerangschikt
naar de sterkste groei was als volgt:
Onderstam
Variëteit
Myrabolan B
307
June Blood
338
Brompton
258
Golden Japan
331
Varkenspruim
210
Early Laxton
200
Common Mussel
185
Utility
92
De verschillen tusschen de variëteiten bleken zeer betrouwbaar te zijn en tusschen de
onderstammen practisch betrouwbaar.
De invloed van de variëteit blijkt de groei het sterkst te beïnvloeden.
Bloeiwaarnemingen:
Bij de perziken vielen geen verschillen in vroegheid en bloeiduur op te merken. Bij de
pruimen was dit wel het geval. Voor de Golden Japan is het van groot belang een variëteit in
de nabijheid te hebben waarvan de bloeitijd gelijk valt, om een goede bestuiving te verkrijgen.
Hieronder volgt een overzicht van de eerste bloei der variëteiten met de resp. bloeiduur:
Variëteit:
Gem. Ie bloeidatum
Gem. bloeiduur in dagen.
Early Laxton
23 Maart
8.5
Golden Japan
16 Maart
6.9
Utility
20 Maart
8.6
June Blood
15 Maart
6.9
Het kleinste (eenige niet betrouwbare) verschil komt voor tusschen Golden Japan en
June Blood. De meest gelijk bloeiende en daardoor ook de belangrijkste bestuiver voor de
Golden Japan blijkt hier June Blood te zijn. Utility komt op de tweede plaats te staan.
Over de opbrengst valt nog weinig mede te deelen, omdat deze nog te gering was. Het
volgende jaar hopen wij een flinke oogst te krijgen.
M. SELECTIEPROEVEN.
1. Druiven,
In kas II werden de verschillende kruisingen van Golden Champion en Black Alicante
nogmaals beschreven en geselecteerd.
Enkele boomen, die minder goede eigenschappen vertoonden, werden afgezaagd. Ook
de Zuid Fransche Blauwe zal omgeënt worden. In Maart werden in kas I de Gros Colman
omgeënt met een viertal zaailingen van Golden Champion x Black Alicante, die goede
eigenschappen bezittenl De enten zijn goed geslaagd en de groei was dit seizoen uitstekend.
2. Tomaatkruisingen,
De kruisingen met het voor meeldauw onvatbare ras Vetomold werden in 1943 voortgezet.
De in 1942 verkregen 1ste bastaard-generaties met Ailsa Craig, Kampioen, Ailsa Poot, Tuckstar
en Potentaat werden in 2 achtereenvolgende cultures teruggekruist met de cultuurrassen,
waaruit deze kruisingen afkomstig waren. Voor deze kruisingen werden uitsluitend planten
gebruikt, die onvatbaar waren voor meeldauw. Het doel van deze werkwijze is, om de eigenschap van onvatbaarheid voor meeldauw in onze verschillende cultuurrassen in te voeren, om
zoodoende een sortiment van onvatbare tomaatrassen te verkrijgen, die voor verschillende
cultuuromstandigheden geschikt zijn.
De 1ste bastaardgeneratie bleek in haar geheel onvatbaar voor meeldauw te zijn. W e l
traden bij vele planten gele vlekjes op de bladeren op, die toegeschreven worden aan niet
uitgebroken meeldauwaantastingen.
De beste opbrengst gaf de kruising met Ailsa Poot, onmiddellijk gevolgd door de kruising
met Potentaat.
Bij de 1ste terugkruising trad een splitsing in onvatbare en vatbare planten op, die
ongeveer overeen kwam met de verwachte verhouding 1 : 1 , al waren er iets te veel vatbare
planten. D e eigenschappen van de planten dezer terugkruisirig kwamen reeds in vrij sterke
mate overeen met die van de cultuurrassen, waarmee teruggekruist werd.
3.

Cineraria en Calceolaria,

Gedurende eenige jaren wordt op de Proeftuin gewerkt aan de selectie van Cineraria en
Calceolaria. W a t de Cineraria betreft hebben de werkzaamheden tot nu toe bestaan uit het
kweeken van uniforme typen (vooral wat bloemkleur betreft).
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Dit is in het afgeloopen jaar vrij goed geslaagd.
Is het volgende jaar in enkele groepen nog grootere uniformiteit het gevolg van deze
selectie, dan zal het noodig zijn, enkele typen met elkaar te gaan kruisen. Uit de kruisingsproducten kan "dan waarschijnlijk na enkele jaren het factorenschema voor de diverse typen
Cineraria's bepaald worden.
V a n de Calceolaria werden reeds verschillende uniforme typen gekweekt en met deze
typen werden verschillende kruisingen verricht. Uit de resultaten van deze kruisingen kon
reeds een voorloopig factorenschema worden samengesteld. Enkele factoren zullen nog nader
onderzocht moeten worden. Deze proeven worden voortgezet.
N. STUIFMEELONDERZOEK.
Voorgaande jaren bleek ons, dat de bepalingen van de kiemkracht van het stuifmeel
groote afwijkingen vertoonden. Dit jaar is daarom getracht een betere methode te vinden; dit
is niet gelukt. Er is wel een andere methode die gemakkelijker werkt, doch deze geeft eveneens
groote schommelingen in de parallellen.
Verder werd nagegaan of de wijze van verzamelen nog gewijzigd diende te worden. W e
zijn tot de slotsom gekomen, dat de beste methode is het verzamelen van een aantal bloemen
waarvan de helmhokjes nog gesloten zijn. In het laboratorium moeten deze dan openspringen
en kan daar het stuifmeel verzameld worden.
Het doet er verder niet toe welke bloempjes men neemt, wanneer men tenminste niet de
allerbovenste of de onderste aan de twijgen plukt. Het stuifmeel van deze bloemen is vaak
iets minder kiemkrachtig.
De kiemkracht van het stuifmeel van de buitenste krans meeldraden verschilt niet met
die van de binnenste.
Tenslotte bleek ons nog, dat de optimum temperatuur voor het kiemen van stuifmeel van
de perzik 15—20° C. bedraagt.
V a n de perzik zijn in vergelijking met voorgaande jaren bij verschillende variëteiten nog
kiemkrachtsbepalingen gedaan.
Onze conclusies van 1942 werden bevestigd; voor bijzonderheden wordt hiernaar verwezen.
Bij de druif bleek de Muscaat toch in vele gevallen dit jaar geen steriel stuifmeel te
bezitten.
Het eigenaardige verschijnsel deed zich voor, dat het aantal mislukkingen bij de kiemkrachtsbepalingen bij de druif veel grooter is dan bij perzik en pruim. Waarschijnlijk is haar
stuifmeel zeer gevoelig voor bepaalde omstandigheden, zooals kleine suikerconcentratieveranderingen en temperatuurschommelingen.
Bij de pruim bleek ook dit jaar Golden Japan het laagste kiempercentage te bezitten.
Utility en June Blood hebben het best kiemende stuifmeel. V a n Burbank en Santa Rosa is het
stuifmeel van minder kwaliteit, doch in geen geval slecht.
O. ONDERZOEK RAAPSTELENZAAD.
Er zijn in het najaar 1942 in verband met de groote vraag naar raapstelenzaad tal van
andere zaadsoorten in de handel gebracht voor raapstelenzaad ( = Brassica r a p a ) . Z o o b.v.
zaad van /aapknollen en van verschillende vormen v a n koolzaad ( = Brassica napus), o.a.
van Chineesche kool. De meeste dezer zaadsoorten waren voor het gestelde doel wel bruikbaar.
V a n het koolzaad diende echter een grootere gewichtshoeveelheid zaad gebruikt te worden,
dit in verband met de omstandigheid, dat het zaadgewicht meer dan het dubbele is van dat
van het raapstelenzaad.
E r is echter bovendien zaad van verschillende mosterd-soorten in de handel gebracht.
V a n de 24 ons door tuinders ter onderzoek toegestuurde zaadmonsters, bleken er 10 mosterdzaad te bevatten. Dit zaad is natuurlijk onbruikbaar.
P. PLANTENZIEKTEN E N BESCHADIGINGEN.
1,

Entomologische afdeeling.
Deze werd ingesteld op 15 Augustus.
Een aanvang werd gemaakt met de vereischte laboratoriuminrichting voor entomologische
doeleinden.
Het onderzoek naar levenswijze en bestrijding van de Koolvlieg (Chortophila brassicae
Bché) werd voortgezet. V a n een parasitaire Kortschildkever, Aleochara bilineata Gyll, een der
belangrijkste natuurlijke vijanden van de koolvlieg, werd de biologie bestudeerd.
Depots van puparien werden o p diverse plaatsen ingericht, teneinde in 1944 aan de practijk
het juiste tijdstip voor de bestrijding te kunnen berichten.
Een laboratoriumtechniek werd uitgewerkt voor het biologisch „testen" van spuitmiddelen
op vliegenmaden.
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Begonnen werd met een onderzoek naar de levenswijze van Thrips in kassen. In samenwerking met den specialist Dr. Doeksen kon worden vastgesteld, dat op Anjelier, Roos en
Cyclamen verzamelde Thrips tot de soort Thrips tabaci Lind, behoort, terwijl op Aronskelk
(Calla) uitsluitend de soort Heliothrips femoralis Reuter werd aangetroffen.
2.

Aantal gegeven adviezen.
In totaal werden 542 gevallen behandeld, die naar de oorzaken als volgt kunnen worden
ingedeeld.
Plantaardig

Dierlijk

Virus

Anorganijch Diversen

Totaal

Groentegewassen
128
95
23
65
73
384
Fruitgewassen
18
41
—
25
4
88
Bloemteeltgewassen
8
17
4
3
7
39
Champignoncultuur
—
1
—
2
28
31
Totaal
154
154
27
95
112
542
Toelichting:
Onder het hoofd plantaardige beschadigingen zijn al die gevallen opgenomen, waar een
aantasting door bacteriën en lagere of hoogere schimmels de oorzaak was.
Onder anorganische oorzaken vallen beschadigingen door verkeerde grond, onjuiste
bemesting, cultuurfouten, spuitbeschadiging en andere uitwendige omstandigheden.
Onder „diversen" zijn samengevat adviezen en antwoorden op vragen van meer algemeene aard, controle op ingezonden zaden etc. en tenslotte ook die gevallen, waarin het onmogelijk
was de oorzaak vast te stellen. Het meerendeel der adviezen omtrent champignons waren
cultuuraanwijzingen.
3.

Chlorose bij perzik, pruim, druif en tomaat.
Bij de voortzetting van het chloroseonderzoek is o.a. het volgende gebleken:
1. Bij behandeling van perzik- en pruimefooomen in boorgaten werd soms een even goed
resultaat verkregen met ijzercitraat als met mangaancitraat.
Er werden aanwijzingen verkregen, dat bijzondere waarde gehecht moet worden aan het
gebruik van citroenzuurverbindingen.
2. Gebleken is, dat besproeiing van het blad met ijzercitraat veel minder verbranding
veroorzaakt dan besproeiing met ijzersulfaat en bovendien 1 een veel sterker herstel te weeg
brengt (o.a. bij tomaat).
3. Bij de druif is de chlorose soms het gevolg van magnesiumgebrek. Men geven de Mg
echter bij voorkeur niet in de vorm van dolomietmergel, maar als MgSOé of patentkali.
4. Bij de perziken bestaat er weinig verschil in gevoeligheid voor chlorose tusschen de
variëteiten. V a n de druiven wordt vooral de Golden Champion en van de pruimen de June
Blood sterk aangetast. V a n de pruimen zijn ook de Golden Japan en de Bufbank tamelijk
gevoelig, de Utility echter zeer weinig.
4.

Concentrische ringen op de vruchten van pruimen.
Bij kaspruimen van de variëteit June Blood deed zich op enkele plaatsen eind Mei een ons
onbekend verschijnsel voor. O p de vruchten kwamen n.1. concentrische ringen voor; het daaronder liggende vruchtvleesch ging spoedig tot rotting over. Ook de Plantenziektekundige Dienst
te Wageningen kon ons helaas de oorzaak van deze aantasting niet mededeelen. Nadat ter
plaatse nog eens nauwkeurig alles was nagegaan, meenen, we dat de ringen niet door directe
zonbestraling, doch door te hooge kasluchttemperatuur zijn veroorzaakt.
Deze variëteit blijkt daarvoor dus zeer gevoelig te zijn.
5. Neusrot bij tomaat.
Door middel van een potproef werd de invloed nagegaan, die grondsoort, zuurgraad,
bemesting en meer of minder gelijkmatige watervoorziening op het optreden van neusrotzieke
vruchten uitoefenen.
De zuurgraad bleek daarbij van overwegende beteekenis te zijn. Zoowel op zand-, kleials veengrond bleek de aantasting op te zure grond (pH ± 5) hevig te zijn, hoewel op al
deze grondsoorten ook bij hoogere en zelfs bij zwak alcalische piH wel eens enkele neusrotzieke
vruchten voorkwamen. Bij gebruik van enkelvoudige meststoffen was de aantasting iets heviger
dan bij gebruik van geconcentreerde meststoffen. De wijze van watervoorziening had geen
invloed; waarschijnlijk is deze door het gebruik van te kleine potten in alle series te ongelijkmatig geweest.
6.
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Waterziek bij tomaat.
Door middel van een potproef werd getracht de invloed vast te stellen, die de bemesting

(in 't bijzonder de kali-stikstofverhouding), de luchtvochtigheid en de belichting uitoefenen op
het optreden van het waterziek bij tomaten ( = ongelijkmatige kleuring van de vruchten,
gepaard met bruinkleuring van de houtvaten). Er werden nog geen duidelijke resultaten
verkregen,
7. Mozaïek bijbootten.
Op verzoek van Ir. Hubbeling werd een 5-tal rassen stam-slaboonen, n.1. dubbele zonder
draad, dubbele met draad, Alpha, Groninger weekschil en Perfecta vergeleken bij 3 verschillende zaaidata. Nieuwe gezichtspunten betreffende de rassenkeuze of de mozaïekbestrijding
werden hierdoor niet geopend.
8. Mozaïek bij tomaat en tabak.
Het onderzoek naar de mogelijkheid van zaadontsmetting werd voortgezet, tot nu toe
zonder definitief resultaat.
'Wel is gebleken, dat ook uit volkomen virusvrij zaad opgekweekte planten gemakkelijk
in ernstige mate besmet kunnen worden, indien de arbeiders, die hierin werken, niet te voren
hun handen ontsmetten.
Het mozaïek van de tomaat kan gemakkelijk overgaan op tabak, waarvan bij de teelt van
tabak in kassen en warenhuizen soms ernstige schade is ondervonden. De buiten geteelde
tabaksplanten waren meestal aanmerkelijk gezonder. De uit andere deelen van ons land bekende
tabaks-virusziekten werden in het Westland slechts sporadisch waargenomen.
9. Fusarium bij komkommer en meloen.
Het onderzoek had in 1943 betrekking op de volgende 3 punten.
1. De bepaling van de beste groeiomstandigheden voor de voor komkommer pathogène
Fusaria door middel van laboratoriumproeven. De Fusarium blijkt zich binnen wijde temperatuurgrenzen (10—35° C.) goed te kunnen ontwikkelen, al is de groei bij ± 25° C. het sterkst.
Zij verlangt een eenigszins zuur milieu voor haar ontwikkeling; bij pH 5 is de groei het
krachtigst. Verder bleek de Fusarium veel sneller te groeien, wanneer zij zich met ammoniakstikstof kon voeden, dan wanneer zij enkel over nitraat-stikstof kon beschikken.
2. Voortzetting van de proefnemingen met onderstammen, zoowel op de Proeftuin als
bij enkele tuinders. Verschillende typen van sierkalebas bleken het best geschikt, zoowel voor
enting met komkommers als met meloenen. Zij geven een betrekkelijk hoog percentage geslaagde
entingen, terwijl deze onderstam het sterkst blijkt te zijn tegen Fusarium zoowel als tegen
ongunstige weersomstandigheden. Van de Zuchetti voldoen enkele typen eveneens goed, n.1.
de meer ijle typen met betrekkelijk lange internodiën en dunne stengel. Op de meer gedrongen
typen heeft meestal geen vergroeiing plaats.
Een nauwgezette verzorging is een eerste vereischte voor de verkrijging van een hoog
percentage geslaagde entingen. Aanvankelijk vergroeide entingen sterven later vaak nog af.
Dit.kan het gevolg zijn van een slechts plaatselijke, dus onvoldoende vergroeiing, maar ook
van een te lang blijven staan van de onderstam in potten, waardoor de wortels potziek
worden.
3. Voortzetting van de ontsmettingsproeven met chloorpicrine bij platglaskomkommers.
De chloorpicrine werd nu met behulp van een zwavelkoolstofapparaat in de grond gebracht.
Daarna werd de grond op verschillende wijzen afgedekt om een te snelle vervluchtiging van
de chloorpicrine te voorkomen, n.1.met papier, koemest of water, terwijl een deel der perceelen
onbedekt bleef, of geënt werd met de onschuldige Fusarium solani. Betrouwbare resultaten
werden niet verkregen, o.a. tengevolge van de hevige aantasting door andere ziekten. De
afdekking met papier gaf echter het beste resultaat, terwijl de afdekking met koemest, door
het in de grond brengen van veel ammoniak-stikstof, de gevoeligheid van de komkommers
voor verschillende ziekten verhoogd heeft.
10. Spruitkool met Phyllosticta bladvlekken.
Bovengenoemde ziekte, die in 1942 veel voorkwam (zie het jaarverslag over 1942) is in
1943 slechts in geringe mate opgetreden.
Terwijl in 1942 de opbrengst op verschillende aangetaste perceelen slechts % en een
enkele maal maar de helft van de normale was, kan men in 1943 gelukkig niet van een oogstvermindering door deze schimmelziekte spreken. Ook op perceelen, waar in 1942 de aantasting
hevig was, was het gewas in 1943 normaal. Mogelijk dat de weersomstandigheden veel invloed
op de uitbreiding van deze ziekte uitoefenen.
11. Verticillium bij tomaat en aubergine.
Bij het in 1943 voortgezette onderzoek kon de overgang van de Verticilliumschimmel met
het aubergine-zaad vastgesteld worden.
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12. Waterkanker bij perzik en pruim.
In verschillende gevallen kon waargenomen worden, hoe een aanvankelijke „waterkanker"aantasting op éénjarige twijgen (ovale, concentrische verkleuringen, meestal rondom een verwonding) leidde tot een afsterving, die zich voortzette tot in de gesteltakken. Uit het aangetaste weefsel kon een aan Phomopsis verwante schimmel geïsoleerd worden.
13. Afsterven van bladtoppen bij uienplantjes.
In October hadden op verschillende plaatsen in het Westland jonge uienplantjes (zaaitijd
3e week van Aug.) van een ziekte te lijden, waarbij op de bladeren kleine, lichte, ingezonken
vlekjes voorkwamen. Het bovenste gedeelte van de bladeren stierf af.
Dit verschijnsel kwam andere jaren hier ook wel voor, maar in 1943 trad het buitengewoon
sterk op. Het kwam zelfs voor, dat een gedeelte v a n de planten geheel wegviel.
V a n de Plantenziektekundige Dienst te Wageningen vernamen we, dat op de zieke
plantjes een schimmel van het geslacht Hormodendron voorkwam. Doch deze schimmel
beschouwt men in het algemeen niet als parasiet, soms als een zoogenaamde „zwakte-parasiet".
Men ziet het verschijnsel over het algemeen het hevigst optreden op de luwste plaatsen.
In December_groeide het meerendeel van de aangetaste planten weer normaal door en het
zullen waarschijnlijk wel bruikbare planten voor 1944 worden.
Het komt ons voor, dat indien men iets later zaait, b.v. eind Augustus, de plantjes minder
last van de ziekte hebben. Het is van het jaar voorgekomen dat plantjes van zaad, dat begin
September gezaaid was, practisch niet aangetast waren.
Q . P R O E V E N M E T BESTRIJDINGSMIDDELEN.
1.

Meeldauwbestrijding in tomaten.

Verschillende meeldauwbestrijdingsmiddelen zijn met Bulbosan vergeleken, om na te gaan
welke de beste resultaten opleveren.
1) R 1826B en R 1826C
Het zijn beide stuifmiddelen.
2). Ob. 72 1 % (in 1941 is 0 . 8 % gebruikt), Solbar 1 % en No. 2443 1 % .
De uitkomsten met R 1826 B , O b . 72 en Solbar zijn zoodanig, dat we niet noodig achten
de proeven daarmede voort te zetten.
R 1826C leverde wel betere resultaten t.o.v. de meeldauw dan R 1826B, doch Bulbosan
was toch beter.
N a bespuitingen met No. 2443 kwam beslist minder meeldauw voor dan na bestuivingen
met Bulbosan. No. 2443 laat helaas hinderlijke vlekken op de vruchten achter. Doordat
No. 2443 als stuifmiddel (No. 2461) pas laat in het seizoen aanwezig was, zijn daarmede
geen proeven genomen.
2.

Bestrijding van rotpoot en Botrytis.
Nagegaan werd in hoeverre normaal pappoeder en Bordeauxsche pap vervangen konden
worden door andere koperhoudende middelen of door v.b.c. bij de behandeling van de tomaatplanten tegen een rotpootaantasting of tegen kanker- of Botrytisplekken, alsook bij het insmeren
van de pooten der komkommerplanten tegen Fusarium.
De koperhoudende vervangmiddelen zooals Fusikrimp, Koper Bayer en Koper Wacker
bleken zoowel in een 10%-ig papje als in een oplossing met een koperconcentratie overeenkomende met die van 1 0 % normaal pappoeder gebruikt te kunnen worden zonder dat men
bevreesd behoeft te zijn voor beschadiging van het gewas. Het gebruik van onverdunde
vruchtboomcarbolineum veroorzaakte echter vaak een ernstige verbranding.
3.

Een proef met Brassicol ter bestrijding van Sclerotinia in komkommers.
O p ongeveer dezelfde wijze als in 1942 is weer een proef met Brassicol genomen. Een
oppervlakte van 80 éénruiters stond ter beschikking. De grond was met Sclerotinia besmet.
A. D e grond (vóór het poten van de komkommers is de bovenste 22 cm. grond behandeld met Brassicol 60 g/m2) en de planten zijn behandeld met Brassicol.
B. D e planten zijn behandeld met Brassicol.
C. Onbehandelde controle.
D . Als A, maar de 60 g Brassicol is door de bovenste 10 cm gewerkt.
D e planten, die met Brassicol behandeld zijn, zijn 5 X bestoven; eerst met 3 g en toen ze
ouder werden met 4 g per raam.
Bij A, B en D is minder Sclerotinia opgetreden dan bij de controle; de verschillen zijn
echter niet betrouwbaar.
W a a r Brassicol gebruikt is, is in tegenstelling met 1942 een duidelijke oogstvermindering
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opgetreden. Ook deze verschillen zijn niet betrouwbaar. De opbrengst van A en D was bij
beide 8 6 % van die van C en bij B 81% van die van C. Bij de controle kwamen procentsgewijs de meeste A komkommers voor.
Naar aanleiding van deze proef durven we Brassicol niet in het algemeen als voorbehoedmiddel tegen Sclerotinia in komkommers aan te raden. Heeft men echter plekken waar deze
ziekte steeds sterk optreedt, dan zou men dit middel kunnen gebruiken, indien andere maatregelen niet genomen kunnen worden.
4.

Vruchtvuurbestrijding door Bulbosan in komkommers.
Met Bulbosan is in 1943 wederom (Zie Jaarverslag '42) een proef genomen ter bestrijding
van vruchtvuur in komkommers. De planten zijn kunstmatig geïnfecteerd. Toen de ziekte
optrad, is een gedeelte van de planten, dat geïsoleerd stond, 5 X met Bulbosan gestoven; de
,rest van de planten werd niet behandeld.
De aantasting op de vruchten is gecontroleerd. De onbehandelde planten waren sterker
aangetast dan de bestoven. Tusschen beide was een betrouwbaar verschil.
De totale opbrengst van de bestoven planten was 9 5 % van die van de onbestoven. Dat
verschil was niet betrouwbaar. De opbrengst (in gewicht) van de bestoven planten aan
A komkommers was 8 6 % van die van de onbestoven planten. Ook dat verschil bleek niet
betrouwbaar.
Indien Bulbosan aanwezig is, zou men dat middel dus ter bestrijding van vruchtvuur
kunnen gebruiken, want men kan beter een iets geringer gewicht aan gave vruchten oogsten,
dan een iets grooter gewicht aangetaste vruchten.
5.

Bestrijding van het knolaaltje bij tomaten.
E r werden in 1943 nog enkele proeven genomen met een nieuw cystogonpreparaat, dat in
water oplosbaar is. Ook dit preparaat kar» echter wortelbeschadiging bij de tomaat veroorzaken, alsmede verbranding bij bepaalde voorcultures zooals sla.
Bij potproeven werd de ontsmettende werking bepaald.
Met 50 gram per m 2 werd reeds meer dan 8 0 % van de aaltjes gedood, zelfs met 150 gram
werden echter niet alle aaltjes gedood.
Verder werd de plantenbeschadigende werking nagegaan op buitengrond (knip), waarbij
de ontsmetting 1—4 weken voor het planten plaats had en het middel eerst uitgespoeld werd.
Onder deze omstandigheden kon geen beschadiging worden waargenomen.
6.

Koolvliegbestrijding. (Chortophila brassicae Bché).
In deze proef werd de uitwerking van een aantal spuit- en stuifmiddelen nagegaan en wel:
Vruchtboomcarbolineum
0.1 %
250 cc.
„Forbiat"
75 cc.
1%
Sublimaat
250 cc.
0.1 %
Derris
250 cc oplossing.
5%

Derris stuifmengsel

1%

Deze middelen werden in drievoud met een blanco vergeleken. Het gewas was Bloemkool
var. Veentjes, de proef werd opgezet in April.
Het signaal voor de eerste behandeling werd op 21 April gegeven door den heer J. de
Wilde te Amsterdam, aan de hand van phaenologische waarnemingen. Het doel hiervan was,
de middelen gedurende de eerste vluchtperiode van de vlieg toe te dienen. O p deze wijze
wordt de bestrijding gericht tegen de eieren en de jonge maden.
E r wordt dus bestreden vóór er van schade sprake is. N a de eerste behandeling werd
nog 2 maal, telkens met een week tusschenruimte, een bestrijding uitgevoerd.
Teneinde het voordeel van deze methode boven de in de practijk gebruikelijke (bestrijding
eerst na zichtbare schade), te demonstreeren, werden bovendien telkens twee perceelen met
resp. V.B.C, en Forbiat behandeld op een tijdstip, waarop de aantasting reeds zichtbaar was.
Inderdaad bleek slechts de eerste methode afdoende.
De uitwerking van de middelen werd beoordeeld aan de wortelaantasting. Sublimaat en
V.B.C, bleken het best te voldoen (resp. 20 en 2 9 % aantasting tegenover 1 0 0 % bij de
onbehandelde perceelen ).
Forbiat voldeed vrij goed ( 3 9 % aantasting), Derris 5 % gaf geringe verbetering, Derris
1 % bleef vrijwel onwerkzaam.
Een tweede proef werd in Juni opgezet met roode-, savoye- en spruitkool. T e n deele is
deze proef mislukt doordat de aantasting plaats had na de laatste toediening der middelen.
W e l bleek, dat 250 cc Forbiat per plant beter voldoet dan 75 cc. De hooge prijs maakt dit
echter moeilijk uitvoerbaar.
7.

Koperwormen (ritnaalden) bestrijding.
Wanneer in de herfst of in het voorjaar geen gewassen in een warenhuis staan, kan de
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grond, zooals bekend is, heel goed met zwavelkoolstof behandeld worden ter bestrijding van
koperwormen.
Wanneer men echter bemerkt dat koperwormen schade aan een gewas veroorzaken, is
bestrijding zeer moeilijk. Daarom zijn met Forbiat en Cystogon W . 6160 O.I. eenige proeven
genomen.
Toen uit laboratoriumproeven bleek, dat door deze middelen de koperwormen gedood
kunnen worden, is een potproef (proefplant tomaat) genomen; ook daarbij was de werking
van deze middelen gunstig, zooals uit het onderstaande blijkt.
75 cc Forbiat 1 % per plant (in Y2kg grond): 21 dieren dood; 4 dieren niet teruggevonden.
75 cc Cystogon xU°/o per plant (in Yi kg grond): 23 dieren dood; 2 dieren niet teruggevonden.
In 1944 zal nagegaan worden of diverse gewassen (o.a. tomaten) begietingen bij de poot
met deze hoeveelheden Forbiat en Cystogon verdragen. Indien dat het geval is, komen deze
middelen in aanmerking voor practijkproeven.
8. Bestrijding van luis in koolrabi met Calcid.
In verband met de nicotineschaarschte is van het jaar nagegaan of luis in koolrabi met
Calcid kan worden bestreden. Uitgepote koolrabi blijkt inderdaad een Calcidbehandeling te
verdragen. Men moet echter niet verzuimen de voorwaarden, die steeds bij een Calcidbehandeling in acht genomen moeten worden, nauwkeurig op te volgen. Gebruikt wordt Y\g per
m3. Zorg er vooral voor dat de grond en de omgeving niet te vochtig zijn.
Het jonge plantgoed zal geen Calcid verdragen.
9. De bestrijding van de peenvlieg.
De bestrijding van de peenvlieg werd, aan de hand van de gegevens, bekend uit de levenswijze van de vlieg, in oriënteerende vorm toegepast.
Nadat de vliegen vanuit de poptoestand (d.i. de toestand, die volgt op de larve, die zich
in het algemeen in de wortel bevindt) in het volwassen, gevleugeld stadium overgaan, komen
zij uit de grond te voorschijn. Ze zoeken na betrekkelijk korte tijd de peenplantjes op. Op
het bed wordçn vervolgens in de grond de eieren afgezet.
De bestrijding was nu gericht op het voorkomen van het laatste door het beproeven van
een stof met een afwerende geur op de vlieg. Als zoodanig kwam naphtaline in aanmerking
en hiernaast wellicht ook pyridinezeep.
Ook werden middelen geprobeerd die de eieren, in de oppervlakkige lagen gelegd, zouden
kunnen dooden, zooals derris en pyridine-zeep.
De proef bij de voorjaarspeen genomen, gaf vrijwel geen aantasting te zien, omdat de
peen reeds geoogst werd ten tijde dat de vliegen in het voorjaar hun vlucht hadden. De
invloed van de bestrijdingsmiddelen kon dus niet aan de wortelen worden waargenomen.
De najaarsproef daarentegen gaf positieve resultaten.
Naphtaline
Derris
Pyridinezeep
Onbehandeld
40 gr/m2
80 gr/m2
5% rotenon 1 % rotenon
5%
Aantastingspercentage.
7.3%
6.4%
12.1%
13%
17%
27.7%
Uit een en ander is voorloopig gebleken, dat het middel met een afwerenden geur:
naphtaline, het beste aan het doel beantwoord heeft.
10. Bestrijding van de uienvlieg.
In rijen geplante uien werden tijdens de 2de vlucht van de uienvlieg 3 maal behandeld
met sublimaat, v.b.c. en Forbiat. Slechts het gebruik van ± 50 cc 0 . 1 % sublimaat per plant
gaf een duidelijke verbetering, hoewel geen afdoende bestrijding.
11. Proeven met Gesarol.
Met een nieuw insectenbestrijdingsmiddel, Gésarol genaamd, zijn in het afgeloopen seizoen
eenige proefjes genomen. Ook is dit middel hier en daar in de practijk gebruikt.
Hoewel de proeven niet van die aard zijn geweest, dat vérstrekkende conclusies getrokken
kunnen worden, willen we toch de resultaten vermelden, omdat deze wel eenige aanwijzingen
geven.
Gesarol (stuifpoeder).
1) gering effect tegen luis (op tuinboonen en bloeiende koolrabi);
2) goed resultaat bij een (zeer) zware bestuiving tegen thrips (op Vegetable marrow);
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3) goed resultaat tegen aardvlooien (op kool);
4) geen resultaat tegen spint (op Datura);
5) onvoldoende tegen witte vlieg (op tomaten);
6) gunstig effect tegen rupsen (op tomaten, bloemkool en koolrabi).
Gesarol (spuitvl. 1 % ) .
1) gering effect tegen luis (op aubergines);
2) geen effect tegen spint (op druiven en aubergines);
3) niet afdoende tegen witte vlieg (op aubergines).
12. Iets over het gebruik van kleurstoffen onder glas.
Door gebrek aan vruchtboomcarbolineum is in de winter van 1942—'43 nog al eens
gebruik gemaakt van kleurstoffen voor het bespuiten van perziken onder glas en hier en daar
ook voor druiven.
Zooals bekend is voldoen kleurstoffen als winterbespuiting in de fruitteelt (buiten), ter
bestrijding van luis en enkele andere insecten, over het algemeen goed.
Onder glas had men niet voldoende ervaring met deze middelen.
In veel gevallen is 1 % Selinon gebruikt. De voorteek bleek een dergelijke bespuiting niet
te verdragen. Beschadiging aan bloemkool, sla, raapstelen en spinazie is waargenomen. Doorgaans is in December gespoten, daarna is de grond nat gemaakt, gemest en gespit. Ook wanneer
bloemkool 3 à 4 weken na het spitten gepoot werd, trad beschadiging op en soms zoo hevig,
dat alle planten wegvielen.
Men moet in verband met de onderteek dus zeer voorzichtig zijn met kleurstoffen. Vanzelfsprekend spuit men nooit wanneer er een onderteek staat. Wanneer men de kleurstoffen
zoo vroeg mogelijk in de winter verspuit en de voorteek zoo laat mogelijk zaait of poot, zal
men zeer waarschijnlijk geen schade ondervinden.
Perziken, die met kleurstoffen bespoten waren, hadden in 1943 veel minder van luis te
lijden dan onbespoten boomen.
13. Extractie van nicotine uit tabaksafval.
In het afgeloopen jaar bezorgden dikwijls leden een aftreksel, gemaakt van tabaksbladeren,
met het verzoek dit op het nicotinegehalte te onderzoeken.
Dikwijls bleek echter, dat het extract geheel verkeerd bereid was, doordat sommige
tuinders zouten en andere schadelijke stoffen aan het aftreksel toegevoegd hadden.
Het lijkt ons niet overbodig op deze plaats een bereidingswijze weer te geven, die volgens
het Koloniaal Instituut en tevens volgens eigen ervaring het best en gemakkelijkst is uit
te voeren.
Men brengt 1 gewichtsdeel gedroogde tabaksbladeren, eventueel zaaddoozen en bloemen
(stelen bevatten een dermate lage concentratie nicotine, dat deze voor de bereiding van een
extract waardeloos zijn), samen met een 5- à 6-voudige hoeveelheid water van gewone kamertemperatuur. De tabak wordt met steenen verzwaard, opdat ze onder water blijft.
Dit mengsel laat men 2 maal 24 uur staan (langer heeft geen nut). De tabak wordt
dan uit het water gehaald en flink uitgewrongen (liefst met een wringer).
Het extract bevat dan de helft tot twee derde van het nicotinegehalte van de oorspronkelijke tabak.
Dit extract is echter niet houdbaar.
Wil men dus een dergelijk extract bereiden, dan zal dit tamelijk kort voor het gebruik
moeten geschieden.
Ook wordt geadviseerd in te dampen tot een strooperige massa. Het nicotineverlies is
bij deze bewerking in verhouding vrij gering. Deze massa is wel houdbaar.
Wat het nicotinegehalte van deze oplossingen is, kan niet vooruit gezegd worden, dit
hangt sterk af van welk soort tabak men het extract bereid heeft.
De gewone tabak of Virginia tabak (Nicotiana tabacum) bevat een nicotinegehalte van
± 1 — ± 2%.
De boerentabak of „nicotine"-tabak (Nicotiana rustica) kan echter een gehalte hebben
dat ruim 2 maal zoo hoog is. Deze laatste soort is dan ook niet geschikt om te rooken.
Door de extractie van de bladeren met water, behoeven deze nog geenszins waardeloos
geworden te,zijn, integendeel, dikwijls is de smaak en de brandbaarheid zelfs verbeterd.
Om nu de vloeistof in de goede verdunning te verspuiten, doet men goed een monster te
laten onderzoeken. De te bezigen concentratie wordt dan door ons opgegeven.
Men wordt er nog eens op gewezen, dat er vooral geen zouten of andere stoffen in het
aftreksel gebracht mogen worden.
Een nicotinegehaitebepaling kan op het laboratorium van de Proeftuin verricht worden
tegen de kosten van ƒ3.—.
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