Prijs f 2.—

VIERDE JAARVERSLAG

195 8

ALKMAAR

PiG

V

PROEFSTATION VOOR DE GROENTETEELT
IN DE VOLLE GROND IN NEDERLAND
ALKMAAR - HOEVERWEG 6 - TELEFOON 6 5 4 1

INHOUD
Auteur:
1.

Biz.

DE GROENTETEELT I N DE VOLLE
G R O N D IN 1958

Dr. Ir. J. Sneep

2.

H E T PROEFSTATION

J.B.

Roosendaal

7

3.

PUBLIKATIES

J.B.

Roosendaal

14

4.

TENTOONSTELLINGEN

5.

SAMENWERKING MET ANDERE I N STELLINGEN

6.

DE P R O E F T U I N E N

7.

CULTUURTECHNIEK
HUISHOUDING

.

.

.

.

5

J. Betzema

15

J. P. Koomen

16

J. P. Koomen
EN

18

WATERIr. G. G. M. v. d. Valk
.

23

9.

VEREDELING
Vroege aardappel
Asperge
Boon
Erwt
Spruitkool

/ . Betzema
Ir. A. A. Franken
. . . .
Tj. Buishand en me). G. Breebaart
Tj. Buishand
Tj. Buishand

RASSENONDERZOEK
Aardbei
Augurk
Boon
Knolselderij
Kroot
Kropsla
Prei
Spinazie
Tuinboon

/ . P. Koomen
/ . Betzema
Tj. Buishand
J. P. Koomen
Tj. Buishand
]• P. Koomen
/ . Betzema en J. P. Koomen .
/ . Betzema
/ . P. Koomen

TEELTMAATREGELEN
Aardbei - grondbehandeling
. . .
Aardbei - planttijdenproef
Aardbei - watervoorziening
. . .
Asperge - bestrijding winderosie . .
Asperge - lengte steekseizoenopbrengst
Augurk - teeltmethoden
Augurk - voorweekproef
Bloemkool - teeltproef
Boon - plantafstandenproef
. . .
Knolselderij - plantafstandenproef . .

.

.

BODEM E N BEMESTING

11.

.

.

8.

10.

.

.

Ir. P. Knoppien

.
.
.
.

.
.

J. P. Koomen
/ . P. Koomen
J. P. Koomen
Ir. A. A. Franken
Ir. A. A. Franken
/ . P. Koomen
/ . P. Koomen
/ . Betzema
Tj. Buishand
/ . P. Koomen

27

.
.

.
.

.
.

.
.

.

37
37
39
39
45
45
46
46
47
47
51
51
53
54
55
56
57
57
58
59
59
59
60
61
62
63
64

Sjalot - doorstookproef
Sjalot - bewaarproef
Tuinboon - jarowisatieprocf
Witlof - teeltprocven
12.

ZIEKTEN E N PLAGEN
Rand in witte kool
Mozaïekvirus in sla
Bewaarrot bij peen
Voorjaarsziekte bij zaadwortelen
Papiervlekkenziekte in prei
Valiers in kool
. . . .
Zaadontsmetting bij spinazie en wortel
Voetziekte bij asperge .
Wortelvlieg bij peen

Auteur:
J. Betzema
/ . Bctzema
Tj. Buishand
Tj, Buishand

Blz.
.
.

Wantsen

Ir. H. Jonge Pocrink .
Dr. Ir. H. A. van Hoof .
Dr. Ir. H. A. van Hoof .
Dr. Ir. H. A. van Hoof .
Dr. Ir. H. A. van Hoof .
Dr, Ir. H. A. van Hoof .
Dr, Ir. H. A. van Hoof .
Ir. A. A. Franken
Drs. L. E. van 't Sant en
H. E. Vijzelman
. .
Drs. L. E. van 't Sant en
H. E. Vijzelman
. .
Drs. L. E. van 't Sant en
H. E. Vijzelman
. .
Drs. L. E. van 't Sant en
H. E. Vijzelman
. .
Dr. Ir. H. A. van Hoof .

13.

ONKRUIDBESTRIJDING

J. G. Verlaat

14.

LITERATUURONDERZOEK

Ir. W. A. Wiebosch

Kleine koolvlieg in spruitkool
Witlofvlieg in witlof en peen
Galboorsnuitkever .

.

.

.

65
65
66
69

.
.
.
.
.
.
.
.
.

73
73
76
77
77
77
77
78
78

.

.

.

81

.

.

.

82

.

.

.

83

.

.

.
.

85
86

.

87

.

94

1. DE GROENTETEELT IN DE VOLLE GROND IN 1958

Hoewel het weer in 1958 niet bepaald fraai is geweest en op 13 juli een zware
storm in het westen van het land nogal wat schade heeft aangericht, zijn de
groeiomstandigheden voor de vollegrondsgroenten in het algemeen gunstig geweest. Van een groot aantal gewassen zijn hoge kilogramopbrengsten verkregen.
De fianciële uitkomsten hebben echter ook in 1958 weer het een en ander te
wensen overgelaten. Het jaar begon met slechte prijzen voor een aantal bewaarprodukten. Aan de sluitkooltelers moest zelfs steun worden gegeven. De Regering verbond daaraan de voorwaarde dat het areaal sluitkool met 20 % zou
worden ingekrompen.
Asperges en aardbeien hebben, ofschoon ze plaatselijk van ziekten te lijden
hadden, goede bedrijfsuitkomsten gegeven.
Aanvankelijk lieten de prijzen van wortelen zich gunstig aanzien, maar spoedig
zakten ze tot een laag peil in. Ook andere zomergroenten, zoals bonen,
zomersla en augurken hebben, ondanks goede opbrengsten, financieel tot teleurstellingen geleid. Gelukkig liet de markt aan het eind van het jaar een wat
vriendelijker beeld zien, althans wat rode en witte kool, bloemkool, witlof en
prei betrof.
Zo heeft 1958 weer eens getoond hoe grillig de uitkomsten van de vollegrondsgroenteteelt kunnen zijn. De situatie in deze tak van tuinbouw is er in 1958
niet beter op geworden en vele marginale bedrijfjes zijn in moeilijkheden geraakt.

De groenteteelt in de volle grond is in beweging. Hoewel zich nog niet duidelijk aftekent waartoe deze beweging uiteindelijk zal leiden, valt toch reeds het
volgende vast te stellen.
1.

De zuigkracht, die de landbouwbedrijven op een aantal groentegewassen
uitoefenen, wordt sterker. De toestemming die het Produktschap voor
Groenten en Fruit aan de conservenindustrie heeft gegeven om in 1959
spinazie en bonen vrij te telen, zal deze zuigkracht nog vergroten.

2.

De vollegrondsgroenteteelt breidt zich in een aantal oude centra niet meer
uit, of krimpt zelfs iets in, terwijl zij in de provincies Noordbrabant en
Limburg, bij een ander bedrijfstype, een uitbreiding ondergaat.

3.

In het algemeen bestaat er een neiging, waar de verkavelingstoestand en
het bedrijfskapitaal dit toelaten, over te gaan tot teelten onder glas.

4.

Met name in Noordholland is er bij de vollegrondstuinders een drang meer
bloembollen te gaan telen.

Het stemt tot voldoening, dat het werk van het Proefstation in het afgelopen
jaar enige bijdragen heeft kunnen leveren aan de verbetering van de groenteteelt. Het stemt eveneens tot voldoening dat de waardering voor het werk bij
de groentetelers groeiende blijkt te zijn.
Alkmaar, 6 januari 1959.

Dr. Ir. J. Sneep.

2. HET PROEFSTATION
Ligging
Het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond in Nederland is gevestigd te Alkmaar, Hoeverweg 6.
Het: ligt ongeveer 800 meter buiten de stad in de richting Egmond aan de Hoef.
Vanaf het N.S.-station Alkmaar is het Proefstation gemakkelijk te bereiken
per N.A.C.O.-bus (lijn Z.). Vijftien minuten over ieder vol uur vertrekt een
bus vanaf het station. Bij het Proefstation is een bushalte. Het Proefstation
is telefonisch te bereiken onder nummer 02200-6541 (2 lijnen).
Bestuur
Het Bestuur van het Proefstation is samengesteld uit de volgende personen:
Voorzitter:
A. P. de Boer, Grootebroek (Provinciale Commissie uit
de Veilingen in Noordholland);
Secretaris:
K. van Nienes, Noordscharwoude (Stichting Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel);
Vice-Voorzitter:
G. Parlevliet, Katwijk aan de Rijn (Proeftuin „De Duinstreek van Holland", Heemskerk);
Penningmeester:
G. J. Kempers, Amsterdam-Zuid (Proeftuin „HollandsUtrechts-Veendistrict", Sloten);
Lid Dagelijks Bestuur:
J. Selen, Venlo, (Landbouwschap, Den Haag);
Leden:
A. N . Aardenburg, Beverwijk (Proeftuin „De Duinstreek
van Holland", Heemskerk);
Jac. de Groot, Warmenhuizen (Stichting Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht", Oudkarspel);
D. C. van Harten, Langeraar (Proeftuin „HollandsUtrechts Veendistrict", Sloten);
A. van Namen, Zwijndrecht (Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen in Nederland, Den Haag);
A. Pannebakker, Haarlem (Landbouwschap, Den Haag);
H . J. Veldman, Zwollerkerspel (Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen in Nederland, Den Haag);
Mr. Dr. D. van der Wel, Haarlem (Gedeputeerde Staten
van Noordholland);
Adviserend

Lid:
Ir. G. W. van der Helm, Amsterdam.
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Fig. 1 Het Proefstation

In de vacature van wijlen de heer J. P. Nijssen en de heer C. H. Bakker is
voorzien door de benoeming van de heer A. N . Aardenburg te Beverwijk, en
de heer D. C. van Harten te Langeraar.
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft Dr. Ir.
C. Rietsema het Bestuur als adviserend lid verlaten. In de ontstane vacature
zal voorlopig niet worden voorzien.
De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. te Den Haag
mag een afgevaardigde als toehoorder naar de bestuursvergaderingen zenden.
Bestuursvergaderingen
Het Bestuur van de Stichting vergaderde in 1958 viermaal.
Het Dagelijks Bestuur kwam éénmaal bijeen.

Personeel
In 1958 vonden de volgende mutaties plaats:

Directeur:
De directeur van het Proefstation, Dr. Ir. J. Sneep is
1 september 1958 tevens benoemd tot Rijkstuinbouwconsulent te Hoorn en tot directeur van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Hoorn.
Onderzoekers:
In verband met de drukke werkzaamheden van de directeur is Ir. P. Knoppien benoemd tot adjunct directeur.
Op 14 maart 1958 promoveerde Ir. H . A. van Hoof tot
doctor in de landbouwkunde. De titel van zijn proefschrift luidde: „Onderzoekingen over de biologische
overdracht van een non-persistent virus".
Administratief

personeel:
Wegens vertrek van twee administratieve krachten zijn
in 1958 een typiste-telefoniste en een administratieve
kracht benoemd. De technisch administrateur is naar het
onderwijs overgegaan en per 1 september 1958 vervangen door de heer J. P. Koomen, assistent A bij de
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst te Hoorn.

Technisch personeel:
De heer H . E. Vijzelman is in 1958 bevorderd tot hoofdassistent. De heer Chr. Th. G. Backus is toegevoegd aan
Ir. A. A. Franken t.b.v. het asperge-onderzoek.
Voor de afdeling cultuurtechniek is aangesteld assistent
J. A. Schoneveld.

Het personeel per 31 december 1958
Directeur:
Dr. Ir. J. Sneep.
Adjunct

directeur:
Ir. P. Knoppien.

ker
Ond erzoekers:
Ir. A. A. Franken, asperge-onderzoek. Door het Proefstation gedetacheerd bij de Proeftuin „Noord-Limburg"
te Venlo.
Dr. Ir. H . A. van Hoof, mycologie en virologie. Gedetacheerd door het LP.O.
Ir. H . Jonge Poerink, randonderzoek bij witte kool.
Drs. L. E. van 't Sant, entomologie. Gedetacheerd door
het I.P.O.
Ir. G. G. M. van der Valk, cultuurtechniek en waterhuishouding. Gedetacheerd door het I.C.W.
Ir. W. A. Wiebosch, plantkunde. Gedetacheerd door het
Ministerie van Landbouw, V. & V.
Gastmedewerker :
J. G. Verlaat, onkruidbestrijding.
Administratief personeel:
J. B. Roozendaal, administrateur.
Mevr. E. C. M. Feyen-Postma, steno-typiste.
Mej. J. C. Oud, telefoniste-typiste.
Mej. T. M. Botterman, administratieve kracht.
Technische administratie:
J. P. Koomen. Gedetacheerd door het Ministerie van
Landbouw, V. & V.
Technisch personeel:
Chr. Th. G. Backus, assistent.
J. Betzema, hoofdassistent. Gedetacheerd door het Ministerie van Landbouw, V. & V.
Mej. G. Breebaart, laborante.
Tj. Buishand, hoofdassistent. Gedetacheerd door het Ministerie van Landbouw, V. & V.
J. de Kraker, assistent.
C. Schaap, assistent.
J. A. Schoneveld, assistent.
Mej. J. Staal, laborante.
H. E. Vijzelman, hoofdassistent.
Tuinpersoneel:
N . A. Ursem, tuinchef.
Th. G. Bakker.
D. Louwen.
J. J. Zutt.
Huishoudelijk
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personeel:
J. de Klein, amanuensis-concierge.
Mej. A. J. Keuris, werkster.

Bezoekers
Van de vele bezoekers, die in het verslagjaar het Proefstation bezochten,
tekenden 358 het gastenboek. Hiervan kwamen 341 uit ons eigen land en 17
uit het buitenland.
De buitenlandse bezoekers kwamen uit België (5), Yoegoslavië (5), Duitsland
(2), Chili (1), Finland (1), Hongarije (1), Polen (1) en Zwitserland (1).
Aan een Hongaarse réfugié werd tot aan oktober op het Proefstation gastvrijheid verleend. Voor een Yoegoslaaf, houder van een F.A.O. fellowship werd
voor zijn verblijf in Nederland een reisprogramma van vier maanden gemaakt.
Tevens werd een reisprogramma samengesteld voor een Finse- en een Poolse
onderzoeker.

Buitenlandse reizen
Door personeelsleden van het Proefstation werden in chronologische volgorde
de volgende buitenlandse dienst- en studiereizen gemaakt. Door de directeur
van het Proefstation werd deelgenomen aan het XV Internationale Tuinbouwcongres, dat werd gehouden van 1 1 - 1 8 april te Nice. De heer J. G. Verlaat
bezocht in mei het tiende Internationale Symposium over Fytofarmacie en
Fytiatrie te Gent. Van 7 tot 14 juli was Dr. Ir. H . A. van Hoof in de gelegenheid een bezoek te brengen aan Engeland. Bezocht werden o.a. het National
Station Vegetable Research Station te Wellesbourne, het Experimental Station
Rothamsted te Harpenden en het Glasshouse Crops Research Institute te
Littlehampton. De heer Tj. Buishand bezocht in juni, juli en augustus de vergelijkende boneproeven in Noord-België, die in samenwerking met het Proefstation worden genomen. In het begin van oktober bracht Ir. A. A. Franken
een bezoek aan België. Op 20 en 21 oktober bezochten de heren J. Betzema
en Tj. Buishand Mechelen (België) ter bespreking van de proeven, die in 1959
in samenwerking met de Bedrijfsvoorlichtingsdienst in de Provincie Antwerpen
zullen worden uitgevoerd. Tevens werd een bezoek gebracht aan diverse witlofbedrijven.
Ir. P. Delver die in 1957 een opdracht heeft aanvaard van de regering van
Irak, is nog in Bagdad werkzaam. Hij heeft met zijn gezin de politieke moeilijkheden die daar heersten, heelhuids doorstaan.

Subsidiërende instanties
Het Proefstation heeft in 1958 subsidies ontvangen van de volgende lichamen
en instellingen, gerangschikt naar de grootte van de genoten subsidies:
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Afdeling Tuinbouw;
Landbouwschap;
Provincie Noordholland;
Provinciale Commissie uit de veilingen in Noordholland;
Gemeente Alkmaar;
De Verenigde Zuurkoolfabrikanten in Nederland.
11

Ten behoeve van het asperge- en randonderzoek werden extra bijdragen ontvangen van het bedrijfsleven en de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek T.N.O.

Begunstigers
Volgens artikel 19 van de statuten zijn begunstigers van het Proefstation natuurlijke personen, die jaarlijks een bedrag van tenminste tien gulden — en
rechtspersonen, die jaarlijks een bedrag van tenminste vijf en twintig gulden
als donatie aan de Stichting betalen. De begunstigers ontvangen alle publikaties
van de Stichting gratis. Het Proefstation telde per 31 december 1958 zeventig
begunstigers, waarvan twintig donaties van vijf en twintig gulden.

D e outillage
Het laboratorium werd uitgebreid met een elektrische luchtbevochtiger, een
schudapparaat en een drietal hogedruk kwiklampen. Ten behoeve van de tuin
werden gekocht twee snelwegers, 200 ramen platglas incl. betonconstructie,
450 bakken en een wagentje ter bevestiging achter de Holdertrekker. Voor het
witlofonderzoek werd een verrolbare witlofschuur geplaatst achter het koude
warenhuis. Tevens werden voor dit onderzoek aangeschaft 420 m verwarmingskabel, verwarmingsbuizen met witlofketel en 8 thermostaten.
In de bibliotheek werd een tweede boekenkast geplaatst. Voor elektriciteitsvoorziening in noodgevallen werd een aggregaat gekocht.

D e terreinen
Het Proefstation beschikt over twee tuinen, die volledig bij het onderzoek zijn
ingeschakeld. De tuin aan de noordzijde van de Hoeverweg, kadastraal bekend
Sectie D nr. 335, groot 1.23.70 ha, is door de gemeente Alkmaar in erfpacht
afgestaan tegen de som van ƒ 1,00 per jaar. Het terrein aan de overkant van
de Hoeverweg, kadastraal bekend Sectie D nr. 336, groot 0.58.30 ha, wordt
normaal van de gemeente gepacht.
12

D e kassen
De kweekkas bestaat uit een grote afdeling met twee enkele tabletten en vier
dubbele. Deze afdeling wordt gebruikt voor het opkweken van planten en
voor veredelingswerk bij de aardappel en de boon. Naast deze grote afdeling
zijn er nog zes luisdichte cellen, waarvan de afdeling virologie er vier en de
afdelingen entomologie en onkruidbestrijding er elk één gebruiken.
De warmtebron van deze kas is een volautomatische oliestookinrichting. Een
mechanisch ventilatiesysteem zorgt voor luchtverversing en temperatuursbeheersing in de cellen. Achter de kweekkas staat een koud warenhuis met een
grondoppervlak van 261 m2. Dit warenhuis wordt gebruikt voor het overhouden van veredelingsmateriaal en het uitvoeren van kruisingen. De verrolbare witlofschuur bevindt zich achter het warenhuis.
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3. PUBLIKATIES
In de loop van het verslagjaar 1958 zagen de volgende publikaties van het
Proefstation het licht:

Mededelingen
No. 9. „Bestrijding van de wortelvlieg door middel van zaadbehandeling"
door H. E. Vijzelman.
No. 10. „Teelt en veredeling van spruitkool" door Tj. Buishand.

Rapporten
No. 1. „Invloed van zwavelbehandelingen op de chemische samenstelling
en de structuur van zware Heigronden" door J. G. Verlaat.

Andere publikaties
Als mededeling van het I.P.O. is van de hand van Dr. Ir. H. A. van Hoof
verschenen: „Onderzoekingen over de biologische overdracht van een nonpersistent virus".

Artikelen in vakbladen en tijdschriften
„Rand in witte kool", door Ir. H . Jonge Poerink. Groenten en Fruit, 13/19571958/1299.
„De boneteelt vraagt Uw aandacht", door Tj. Buishand. Groenten en Fruit,
13/1957-1958/1300.
„Jarowisatie van groentegewassen", door Ir. W. A. Wiebosch. Tuinbouw gids
1958: 634-635.
„The present position of Spinach breeding", door Dr. J. Sneep. Euphytica 7
(1958): 1-8.
„The breeding of hybrid varieties and the production of hybrid seed in Spinach", door Dr. J. Sneep. Euphytica 7 (1958): 119-122.
Het Proefstation verzorgde ook een aantal referaten voor het weekblad Landbouwdocumentatie en voor de Mededelingen Directeur van de Tuinbouw.
14

4. TENTOONSTELLINGEN
Op de Westfriese Flora te Bovenkarspel, welke gehouden is van 18 t/m 23
februari 1958, heeft het Proefstation een stand verzorgd. In deze stand werden
door middel van foto's en teksten verschillende onderzoekingsobjecten, waaraan door het Proefstation wordt gewerkt, uitgebeeld. De resultaten van de
werkzaamheden waren in de vorm van mededelingen en jaarverslagen tentoongesteld. Door de afdeling veredeling werd met de gewassen vroege aardappel
en boon een meer in details tredend geheel getoond. In samenwerking met het
Rijkstuinbouwconsulentschap te Hoorn werden enkele teeltplannen naar voren
gebracht. Hierop was het gemiddelde Streker bedrijfstype, met en zonder bloembollen, weergegeven, terwijl daarnaast een drietal teeltplannen met een ruimere
spreiding van de gewassen werd getoond. De belangstelling voor de stand was
van tuinderszijde zeer groot. Zo groot zelfs dat velen niet in de gelegenheid
kwamen vragen te stellen, ondanks een constante bezetting van de stand met
2 man. Door belangstellenden werd van de tentoongestelde mededelingen en
jaarverslagen een aantal exemplaren gekocht. Ook werd van de gelegenheid
gebruik gemaakt om te trachten donateurs voor het Proefstation te winnen.
Ingeschreven werden 32 nieuwe donateurs.
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5. SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN
Instituten, consulentschappen en proeftuinen
De samenwerking met verschillende instituten en instellingen was ook in 1958
zeer prettig. Ten opzichte van voorgaande jaren was er een uitbreiding van
het aantal proeven dat door het Proefstation geheel of gedeeltelijk voor deze
instituten en instellingen werd verzorgd. Er werd nauw samengewerkt met,
respectievelijk medewerking verleend aan:
Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen.
Instituut voor de Bewaring en Verwerking van
Tuinbouwprodukten.
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Rijks Proefstation voor Zaadcontrôle.
Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen.
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen.
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen.
Stichting voor Plantenveredeling.
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.
Landbouw Economisch Instituut.
Stichting Nederlandse Uien-Federatie.
Peulvruchten Studie Combinatie.
Rtc. voor Bodemaangelegenheden.
Voor het residu-onderzoek van met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen bespoten gewassen werd samengewerkt met de Plantenziektenkundige Dienst en
met de Keuringsdienst voor Waren. Het onderzoek werd verricht door laatstgenoemde Dienst.
Voor de proeven van het Proefstation buiten de samenwerkende proeftuinen
werd medewerking verkregen van de Rijkstuinbouwconsulenten en van verschillende proeftuinen. Het Proefstation is zeer erkentelijk voor deze medewerking. Op zeer prettige wijze is ook in 1958 op verschillende punten samengewerkt met de Bedrijfsvoorlichtingsdienst van de Belgische Boerenbond in de
Provincie Antwerpen.
16

V e r t e g e n w o o r d i g i n g in commissies en w e r k g r o e p e n
Het onderzoek en de andere werkzaamheden van het Proefstation worden
verricht in overleg en in nauwe samenwerking niet alleen met instituten, andere
proefstations en Rijksdiensten, maar ook met verschillende commissies en werkgroepen, waarin het Proefstation door één of meer leden van het personeel is
vertegenwoordigd.
Deze commissies en werkgroepen zijn:
1.

Groenteteelt algemeen
Hoofdcommissie inzake het onderzoek van groenteteeltvraagstukken.
Commissie Groenteteelt uit het College van Overleg voor het Tuinbouwkundig Onderzoek.

2.

Groenteteelt bijzonder
Peulvruchten Studie Combinatie (P.S.C.).
Jaarlijks worden voor de peulvruchtencorrespondenten vragenlijsten
samengesteld om te komen tot een landelijk overzicht van de tuinbouwpeulvruchtenteelt.
Het economische onderdeel van dit overzicht wordt verzorgd door
de P.S.C. zelf. Het Proefstation behandelt de teelttechnische aspecten.
Werkgroep voor Conservenonderzoek.
"Witlofcommissie.
Stichting Nederlandse Uienfederatie.

3.

Bodem, bemesting en waterhuishouding
Tuinbouwbemestingsgroep.
Morgan-Venemagroep.
Werkgroep Water- en Luchthuishouding in de Tuinbouw.

4.

Rassenonderzoek en veredeling
Diverse commissies voor praktijkproeven met groentegewassen.

5.

Planteziekten en plagen
Subcommissie groenteteelt van de Adviescommissie veldproeven plantenziekten in de tuinbouw.
Werkgroep Onkruidbestrijding in de Tuinbouw.
Commissie „Rand in witte kool".
Commissie „Asperge-onderzoek".

6.

Voorlichting
Commissie van voorbereiding van de internationale tuinbouwtentoonstelling 1960 te Rotterdam.
Diverse commissies voor samenstelling van de Tuinbouwgids.
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6. DE PROEFTUINEN
Slechts voor een klein deel waren de proeven ondergebracht op de bij het
Proefstation gelegen tuinen, die maar een geringe oppervlakte hebben. Het
merendeel van de proefvelden lag op de proeftuinen, die de wetenschappelijke
leiding van hun onderzoek aan het Proefstation hebben overgedragen. Dit zijn:
1.

De Proeftuin „De Duinstreek van Holland" te Heemskerk (zandgrond).

2.

Het Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel (kleigrond).

3.

De Proeftuin „Hollands-Utrechts Veendistrict" te Sloten bij Amsterdam
(veengrond).

Daarnaast geniet het Proefstation een grote mate van gastvrijheid op de
Proeftuin „De Beemster" (kleigrond). De samenwerking met genoemde en ook
andere proeftuinen, alsmede met de Rijkstuinbouwconsulentschappen, waaronder de verschillende tuinen ressorteren, was intensief en zeer prettig.
De sub-proeftuin te Grootebroek bleef bestaan, die in Avenhorn werd opgeheven. In plaats hiervan werd te Spierdijk een perceel grond gepacht, dat als
sub-proeftuin werd ingericht en in 1958 reeds als zodanig werd gebruikt.

Proeftuin Alkmaar
Adres
Telefoon .
Tuincbef .
Bezoekdag .

•' Hoeverweg 6.
. . .
: 02200-6541.
. . . : N . A. Ursem.
. . .
: Elke werkdag na afspraak.

De tuinen hebben een totale oppervlakte van 1.82.00 ha. De grond bestaat uit
humushoudend zand. Een infiltratie-systeem, gecombineerd met een onderbemalingsinstallatie, zorgt voor een voortreffelijke water- en luchthuishouding.
Het onderzoek op deze tuin had betrekking op:
Veredeling van vroege aardappel, stamslaboon, vollegrondstomaat en spruitkool.
Rassenonderzoek bij augurk, veldkomkommer, kropsla, prei, spinazie en stamboon.
Teeltproeven met stamslaboon en zaaitijdenproeven bij kroot en tuinboon.
Randonderzoek bij witte kool, virus in kropsla, boorsnuitkever in kruisbloemige
gewassen, voorjaarsziekte bij zaadwortelen.
Onkruidbestrijding in diverse groentegewassen.
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Proeftuin Beemster
Adres
Telefoon
Tuinchef
Beheerder
Bezoekdag

.
.
van
.

.
.
de
.

Purmerenderweg 21, Noordbeemster.
02991 - 368.
. . : A. Tolman.
proeven:
C. Hoedjes.
. .
: dinsdag n.m., na telefonische afspraak.
.

.

:
:

De tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 1.25.00 ha. De grond bestaat uit
oude zeeklei.
In 1958 werden op deze tuin de volgende proeven genomen:
Organische bemestingsproef.
Veredeling van spruitkool.
Rassenonderzoek bij aardbei, augurk, komkommer, kropsla, prei, stam- en
stokbonen, spruitkool en tuinboon.
Teeltproeven met aardbei, augurk, bloemkool, knolselderij, kroot en stamslabonen.
Onkruidbestrijding in aardbei, herfstspinazie en wortel.
Proeftuin „ D e Duinstreek van Holland" te Heemskerk
Adres
:
Telefoon
. . . .
Tuinchef
. . . .
Beheerder van de proeven
Bezoekdag
. . . .

Rijksstraatweg la.
02512-321.
G. J. Verhoef.
S. P. v. d. Peet.
Iedere werkdag behalve 's maandags.

Deze tuin is 1.55.00 ha groot en de grond ervan bestaat uit ontkalkt oud
duinzand, ook wel geestgrond genoemd.
In 1958 werden op deze tuin de volgende proeven voor het Proefstation verzorgd:
Stalmest-stikstofproef.
Rassenproeven met sla- en snijbonen.
Teeltproef met kroot.
Onkruidbestrijding in prei, schorseneer, spinazie en wortel.
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Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel
Adres
Telefoon
Tuinckef
Beheerder
Bezoekdag

.
.
van
.

.
.
de
.

Proefpolder 1, Oudkarspel.
02201 - 227.
.
M. Bruin.
proeven:
J. P. Koomen.
. .
: Elke werkdag na afspraak, behalve 's zaterdags.
.

.

:
;

Het proefbedrijf is een onderdeel van de 32 ha grote Proefpolder, die ontstaan
is door een proefherverkaveling in het Geestmerambacht. De grond kenmerkt
zich door grote stugheid (pikklei) en komt wat dit betreft volkomen overeen
met een deel van de grond van het Geestmerambacht in zijn geheel.
Een van de belangrijkste problemen, die op dit proefbedrijf worden bestudeerd
is dat van de structuurverbetering. Diverse meerjarige proeven worden er genomen teneinde hierin beter inzicht te krijgen b.v. organische bemesting, bekalking, zwavelbehandeling, proeven met structuurregelaars zoals Krilium en
Flotal enz. Andere onderzoekingen op dit bedrijf hadden in 1958 betrekking
op de veredeling van bonen en spruitkool en op rassenonderzoek bij aardbei,
knolselderij, kool, rabarber, slaboon en spruitkool.
Teeltproeven werden genomen met aardbei, augurk, knolselderij en slaboon.
Onkruidbestrijdingsproeven in doperwt, prei, slaboon en spinazie.

Proeftuin „Hollands-Utrechts Veendistrict" te Sloten
Adres
.• Sloterweg 796, Amsterdam-W. (Post Sloten).
Telefoon . . . . . .
02968 - 3608.
Tuincbef . . . .
; W . C . Sol.
Bezoekdag . . . .
: vrijdag n.m.
Deze tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 2 ha. De grondsoort is kleihoudend veraard mosveen.
Door en voor het Proefstation werden in 1958 op deze tuin de volgende onderzoekingen verricht:
Organische bemesting.
Rassenonderzoek bij snijboon.
Teeltproeven met kroot en witlof.
Selectie op stippelstreepresistentie van bonerassen.
Onkruidbestrijding in peterselie, prei, selderij, spinazie en wortel.
20

Sub-proeftuin te Spierdijk
Adres
Beheerder van de proeven:

P. Kok, Zuidspierdijkerweg 83, Zuid-Spierdijk.
J. Betzema.

De tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 60 aren.
De volgende proeven werden er genomen:
Veredeling aardappel en boon.
Rassenproeven met: aardappel, kool, kroot, slaboon en wortel.
Rand in kool, schurft in knolselderij.
Onkruidbestrijding in kroot en winterwortel.

Sub-proeftuin te Grootebroek
Adres
Beheerder van de proeven:

S. Reus, Zesstedenweg 265, Grootebroek.
J. Betzema.

Deze tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 60 aren.
Het onderzoek, dat er verricht werd, betrof:
Veredeling van de aardappel.
Rassenonderzoek bij aardappel.
Teeltpoef met bloemkool.
Onkruidbestrijding sjalot.
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^V^i«**
F'S- 2 Tijdens de- aanleg van het waterstanden-herontginningsproef\ eld te Oudkarspel werd
de grond tot 3 m diepte omgespit. De foto geeft een beeld van de spitveur.
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7. CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING

Het grondwaterstanden- herontginningsproefveld v o o r de tuinbouw
o p zware gronden
Dit proefveld heeft tot doel een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden
voor de teelt van alle vollegrondsgroentegewassen op zware grond. Hierbij
wordt vooral nagegaan welke invloed de waterhuishouding op de groei uitoefent.
In ons tweede jaaarverslag werd het plan voor de aanleg vermeld. Het derde
jaarverslag gaf een overzicht van de proeven, die de mogelijkheden voor een
proefveld met hellende grondwaterstand nader moesten aftasten en van de
overwegingen waarop men van dit systeem is afgestapt.
In het begin van het verslagjaar waren de nieuwe plannen gereed en in april
is de Nederlandse Heidemij met de aanleg begonnen onder regie van de
Cultuurtechnische Dienst. In januari 1959 kan het proefveld worden opgeleverd.
Het proefveld, waarvan in fig. 3 de plattegrond wordt weergegeven, bestaat
uit 3 onderdelen namelijk een waterstanden proefveld van 3,2 ha, een beregeningsproefveld van 0,85 ha en een fruitproefveld van 2 ha.
Het waterstandsproefveld bestaat uit 12 proefstroken van 14,40 m breed,
waartussen randstroken met een breedte van 7,60 m liggen. In elk van de
proefstroken kan elke waterstand tussen 1,65 m en 0,30 m beneden maaiveld
gerealiseerd worden, omdat de drainreeksen op 1,90 m beneden maaiveld liggen
en de instelling van de waterhoogte door verstelbare, drijvende overstorten
geschiedt. De spreiding van de waterstandsproefvakken kan dus aan de eisen
der proeftechniek worden aangepast. De grondverbeteringsvakken en het
contrôle-object liggen in een 4 X 4 schema over de waterstandsobjecten verdeeld.
Uit vele mogelijkheden voor grondverbetering zijn er enkele gekozen, welke
in beginsel bij de toekomstige verkaveling van het Geestmerambacht te verwezenlijken zijn.
Beneden 1,40 m onder maaiveld is het profiel opgebouwd uit een wadafzetting
van zeer dunne laagjes afwisselend klei en fijn zand. Het slibgehalte bedraagt
15-20«/o.
Boven 1,40 m beneden maaiveld treft men eerst een zwaardere laag van 20 cm
dikte aan, vervolgens 30-50 cm materiaal dat sterk wisselend van granulaire
samenstelling is en daarna 40 cm pikklei, afgedekt met 25 cm bouwvoor.
Grondverbeteringsobject „a" bestaat uit 25 cm bouwvoor (± 45 % slib) rustend
op 50 cm wadafzetting. Hieronder bevindt zich het materiaal van wisselende
samenstelling en de pikklei. Object „b" is in verticale richting opgebouwd uit
70 cm wadafzetting, ongeveer 40 cm materiaal van wisselende samenstelling,
40 cm pikklei en 25 cm bouwvoor. Het „c" object dat tot een diepte van 1,00 m
gewoeld zou worden, is nog niet behandeld.
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Legenda
grens waterstandsvak
grens grondbewerking

sloot
a

diepspitten + bouwvoor

b

diepspitten _ bouwvoor

c

woelen

d

geen herontginning
« bedrijfsweg

Fig. 3 Plattegrond van het nieuwe waterstanden-herontginnigsproefveld te Oudkarspel.
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Het beregeningsproejveld is gedraineerd op een diepte van 1,20 m beneden
maaiveld. De 3 grondverbeteringsobjecten zijn in tweevoud aanwezig en meten
elk 60 X 20 meter.
Het fruitproefveld heeft eenzelfde peil en drainage-diepte als het beregeningsproefveld. Eén grondverbeteringsmethode, namelijk object a, ligt in enkelvoud
over een oppervlakte van 60 X 140 m, de rest vormt de controle.
Een goede bodembehandeling is belangrijk, vooral voor de groei van intensieve
gewassen. Hierom zullen structuurverbeteringsproeven worden opgezet met
huisvuilcompost, turfmolm en smoesdveen. Om een grondige onkruidbestrijding
mogelijk te maken ligt het in de bedoeling het gehele terrein in 1959 met
aardappelen te betelen. Hierbij zullen de reacties van het gewas op de verschillende waterstanden en methoden van grondbewerking worden nagegaan.
Infiltratie
Naar aanleiding van klachten over de werking van infiltratiesytemen in Valkoog werd door ons in mei 1958 een onderzoek verricht. De bezwaren wezen
enerzijds op onvoldoende toestroming van het water vanuit de drains in de
grond, anderzijds op zuiver technische bezwaren van het systeem.
Alleen de eerste factor werd in dit onderzoek opgenomen. Op twee plaatsen
op een perceel van de heer K, Gootjes werden raaien grondwaterstijgbuizen
geplaatst op 0, 0,5, 2 en 4 m vanaf de drains. De filters van de stijgbuizen
bevonden zich op 0,5, 1, 2 en 3 meter beneden maaiveld.
Gedurende enkele dagen werd water met een constante snelheid van ±
10 mVuur ingepompt. Fig. 4 geeft een beeld van de grondwaterspiegel zoals
zij werd weergegeven door de buizen van 1 meter lengte na 7V2, 15V2 en
22 uur pompen.
Bij een watergift van 1,2 cm/dag is het verschil in waterstand boven en tussen
de drains derhalve 0,30 m. De waterstanden in de buizen van 0,50 m lengte
vertoonden echter verschillen van 0,50 m. Dit moet geweten worden aan de
aanwezigheid van een storende laag die zich bevindt op 0,50-0,80 m beneden
maaiveld. De normaal gebruikte infiltratiepomp heeft een capaciteit die een
)))))>))>)))>)

>i >)>)))>)>)>'

t >>IJ > )>)))))}
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Fig. 4 Grondwaterspiegel na verschillende tijdstippen van pompen.
1. voorhetpompen
2. na7,5uur
3. na15uur
4. na22uur
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veelvoud is van het debiet van de door ons gebruikte pomp. Het is derhalve
niet verwonderlijk dat men boven de drains reeds spoedig water op het land
ziet, terwijl tussen de drains het water nog zeer diep staat.
De afstand van de drains (8 meter) is berekend voor drainage en voor infiltratie bij stationnaire waterstand in de sloten resp. inmaalput. Indien men,
zoals bij de aanleg kennelijk de bedoeling is geweest, het water in korte tijd
wil opvoeren om de wortelzône te bevochtigen om het peil vervolgens weer
tot polderpeil te laten dalen, dan zal een ander criterium moeten worden
gehanteerd, dan voor normale drainage wordt gebruikt. Tevens zal men rekening moeten houden met de doorlatendheid van profiellagen boven het grondwater. Het onderzoek zal worden voortgezet o.a. met verbeterde waterstandsbuizen.
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8. BODEM EN BEMESTING

Kalibemestingsproeven bij vroege aardappelen
Van de 5 meerjarige kaliproefvelden konden er in 1958 drie worden afgesloten.
Het betreft die te Benningbroek, Berkhout en Broek op Langendijk.
De in vorige jaren gegeven kalibemestingen waren 0 - 500 - 700 - 900 - 1100 1300 en 1500 kg kalizout 4 0 % per ha of de hiermee overeenkomende hoeveelheden patentkali.
Als afsluiting van het onderzoek verkreeg in 1958 de helft van elk veldje geen
kalibemesting, de andere helft 1100 kg kalizout 4 0 % of 1750 kg patentkali
per ha.
Als gevolg van het gunstige voorjaar waarin regelmatig regen viel, waren de
verschillen tussen de oorspronkelijke veldjes gering. Alleen op het proefveld
te Benningbroek, waar het kaligehalte laag was, gaven de aardappelen op de
0-veldjes een duidelijk lagere opbrengst. De dit jaar gegeven kalibemesting
werkte op deze 0-veldjes zeer gunstig. Op de 3 proefvelden kwam tot uiting,
dat de dit jaar gegeven kali op alle veldjes een opbrengstverhoging veroorzaakte, onafhankelijk van de kaligiften in vorige jaren en het kaligehalte van
de grond. In 1957 was dit niet het geval en kwam bij de hoge kaliniveau's
geen opbrengstverhoging voor. De weersomstandigheden tijdens de groeiperiode
zullen hier vermoedelijk een grote rol spelen.
Uit het in 1958 bereikte resultaat blijkt, dat onder bepaalde omstandigheden
ook bij een hoog kaligehalte van de grond, kalibemesting nog verantwoord is.
Trappen- en tijdstippenproef met stalmest en compost
De proef werd aangelegd in 1955 op zware, humusarme kleigrond te Oudkarspel met het doel de invloed van huisvuilcompost en stalmest op de grondstructuur en de ontwikkeling van de planten te bestuderen. Totaal over vier
jaren zijn thans de volgende hoeveelheden organisch materiaal aan de grond
toegevoegd.
0 - 1 6 0 - 32 0 - e n 480 ton stalmest per ha.
0 - 200 - 400 - en 600 ton huisvuilcompost per ha.
De stalmest en compost zijn jaarlijks zowel in de herfst als in het voorjaar
door de grond gewerkt.
In 1955 reageerde witte bewaarkool slecht op de organische bemestingen als
gevolg van een, achteraf gebleken, verkeerde compensatie van kunstmest.
In 1956 bleek zowel stalmest als compost gunstig te zijn voor vroege aardappelen. De kunstmestgiften waren nu in alle objecten gelijk.
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In 1957 waren de kunstmestgiftcn eveneens overal gelijk. Bloemkool (Lecerf)
gaf bij stalmest en compost wel een vroeger gewas doch nog geen verbetering
van kwaliteit.
In het afgelopen jaar werd na de gebruikelijke organische mestgiften in na- en
voorjaar, witte bewaarkool geplant. De hoogste organische mestgiften hadden
een duidelijk gunstig resultaat wat betreft de opbrengst in kilogrammen. Stalmest gaf een iets hoger percentage rotte en gebarsten kolen.
In tabel 1 volgt een overzicht van de opbrengsten.
Tabel 1. Opbrengst witte kool in kg per 100 planten.
Compost

Stalmest
Object
Controle
40 ton/ha
80 ton/ha
120 ton/ha

Voorjaarstoediening
252
261
281
273

Najaarstoediening
252
251
279
283

Object
Controle
50 ton/ha
100 ton/ha
150 ton/ha

Voorjaarstoediening

Najaarstoediening

252
243
279
315

252
261
281
277

De hoogste gift huisvuilcompost bij toediening in het voorjaar heeft het beste
resultaat gegeven.
Totaal is daar 600 ton compost per are aan de grond toegevoegd, wat tevens
een redelijke structuurverbetering tot stand bracht.
Aan dit proefveld zal geen organische mest meer worden toegediend. Nagegaan
zal worden of de verkregen meeropbrengsten en de nawerking in de komende
jaren voldoende hoog zullen zijn om de tot nu toe gemaakte kosten aan de
organische bemesting te compenseren.

Soorten en giften organische mest o p veengrond
Sinds 1955 worden op de proeftuin te Sloten jaarlijks de volgende organische
bemestingen vergeleken.
Verteerde stalmest (RM) . . . 0,4
• 0,8 en 1,2 ton per are,
Koemest zonder stro (St) . . . 0,4
0,8 en 1,2 ton per are,
Huisvuilcompost (V) . . . .
0,4 • 0,8 en 1,2 ton per are,
Kippenmest (K)
0,2 • 0,4 en 0,6 ton per are.
Bij vrijwel alle objecten waren de kunstmestgiften gelijk. Een uitzondering
hierop maakten de hoogste twee giften kippenmest waar minder stikstof en
fosfaat werd gegeven in verband met de grote rijkdom aan voedingsstoffen
van deze mest.
Achtereenvolgens werden de gewassen spinazie en bloemkool (combinatieteelt)
andijvie en spinazie verbouwd.
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Alle stalmestsoorten voldeden goed. De hoogste gift gaf gemiddeld een slechts
iets beter resultaat dan de middelste gift. De kleinste hoeveelheid gaf een duidelijk lagere opbrengst. Zodoende blijkt uit deze proef dat ongeveer 0,8 ton
koemest of 0,4 ton kippenmest jaarlijks toegediend op veengrond voor de
intensieve groenteteelt de beste gift is. Dit komt overeen met de in de praktijk
door goede tuinders gebruikte hoeveelheden.
Huisvuilcompost had bij bloemkool en spinazie vrijwel geen invloed op oogst
of stand, doch gaf bij andijvie een duidelijke opbrengstdaling ten opzichte van
het object zonder organische mest. Daar uit grondonderzoek is gebleken, dat
speciaal de oplosbaarheid van fosfaat door huisvuilcompost vermindert (zie
cijfers voor P-getal) werd gedacht aan fosfaatgebrek bij het hiervoor gevoelige
gewas andijvie. Bijmesten met fosfaat gaf geen verbetering van de groei. Mogelijk is dit bijmesten echter te laat toegepast om nog tot een resultaat te leiden.
Het: onderzoek wordt in 1959 voortgezet.
Thans kan wel worden vastgesteld dat huisvuilcompost op voedselrijke veengrond met goede pH voor intensieve groenteteelt geen bemestende waarde
heeft en zelfs in enkele gevallen schadelijk kan werken.
In tabel 2 zijn enkele oogstcijfers en grondanalysecijfers vermeld.
De nateelt van spinazie gaf een ongelijke stand te zien, zodat hier werd volstaan met het geven van een cijfer voor de bladgrootte (1 = klein, 10 = zeer
goed). De resultaten zijn vermeld voor de giften 0,8 ton per are bij verteerde
stalmest (RM), koemest (St) en huisvuilcompost (V) en 0,4 ton per are bij
kippenmest (K). De controle is aangeduid door O.

Tabel 2. Oogst- en grondanalysecijfers.
RM.
Spinazie, oogst in kg
Bloemkool, aantal sortering A
Andijvie, oogst in kg
Spinazie (bladgrootte)
Grondanalysecijfers
P-water 18° C. ((Naaldwijk)
P-getal 50° C. (O'beek)
P-citroen

23
47
27
7
6,5
22,9
242

St.

24
45
27
7
4,7
18,3
205

K.

V.

24
44
29
8
10,1
31,9
303

O.

17
36
17
4
1,8
6,2
189

18
38
24
5
3,9
15,2
178

Gebruik van met zwavel behandelde huisvuilcompost o p veengrond
Op de proeftuin te Sloten wordt sinds 1955 nagegaan of gebruik van met
zwavel behandelde huisvuilcompost (4 kg zwavel per ton) voordelen biedt in
vergelijking met niet behandelde compost.
Enkele giften compost al of niet behandeld met zwavel worden vergeleken
met dezelfde giften verteerde stalmest. In 1958 is geen organische mest gebruikt.
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De in 1957 geplante winterprei werd in het voorjaar geoogst. Hierna werd
bloemkool met een tussenteelt van spinazie verbouwd, de nateelt was selderij.
Na de prei verkreeg de helft van elk veldje extra stikstof en ook extra fosfor,
zodat de volgende kunstmestobjecten werden verkregen.
1. basisbemesting
2. extra stikstof
3. extra fosfor

12

kg 12-10-20 per are

1

3 /2kg kalkammonsalpeter per are
10

kg superfosfaat per are

4. extra stikstof en fosfor
Het doel van deze extra bemestingen was na te gaan of het in 1957 geconstateerde minder goede resultaat bij compostbemesting, speciaal wanneer deze
behandeld is met zwavel, veroorzaakt wordt door stikstof- of fosforgebrek.
Prei
Deze werd half mei geoogst. Uit de standcijfers, gegeven in augustus 1957,
bleek dat stalmest het beste en de met zwavel behandelde compost het minste
resultaat gaf. De oogstcijfers bevestigden dit.
Bloemkool
De resultaten waren bij dit gewas sterk wisselend, zodat geen conclusies getrokken kunnen worden.
Spinazie
De nawerking van de jaarlijkse gift van 1 ton stalmest per are gaf de hoogste
opbrengst. De oogst bij nawerking van 1 ton compost was lager dan bij 0,5 ton
compost per are. De zwavelbehandeling van de compost had geen aantoonbare
invloed. Extra stikstof gaf in de meeste gevallen een iets lagere oogst. Extra
fosfor gaf alleen bij de hoogste stalmestgift een lagere opbrengst.
Selderij
Bij dit gewas kwam zowel de nawerking van de organische mest als die van
de kunstmestgiften tot uiting.
Ook hier was 1 ton stalmest per are het beste en 1 ton compost met zwavel
het slechtst. Speciale vermelding verdient de invloed van de extra fosfaatgift,
die sterk gunstig heeft gewerkt bij de met zwavel behandelde compost.
Dit resultaat kan worden verklaard door het actiever maken van de in de
compost aanwezige kalk door zwavel. Kalk kan dan een sterkere vastlegging
van fosfaat tot gevolg hebben.
De belangrijkste oogstcijfers zijn vastgelegd in tabel 3, waar de opbrengst van
de proefgewassen in kg per are wordt weergegeven. In de laatste kolom wordt
bovendien de invloed van de extra fosfaatbemesting op de opbrengst van de
selderij vermeld.
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Tabel 3. Opbrengst van de proefgewassen in kg per are.
Object

Prei

98

0,5 ton compost per are

Spinazie

Selderij

Extra fosfor

155

365

355

0,5 ton compost + zwavel

81

175

335

395

1 ton compost

.

94

136

315

355

.

.

1 ton compost + zwavel

85

126

295

345

0,5 ton stalmest

89

165

385

405

1 ton stalmest .

07

194

445

425

Stalmest-stikstoftrappenproef o p g e e s t g r o n d
Deze proef werd in 1955 opgezet op de proeftuin te Heemskerk. Het doel is,
het vaststellen van de beste gift verteerde stalmest in combinatie met de meest
gewenste hoeveelheid stikstofmeststof.
De proef omvat vijf stalmest- en drie stikstoftrappen.
Bloemkool
De stalmest werd evenals vorige jaren gegeven in de hoeveelheden 0,2 - 0,4 0,7 - 1,1 en 1,6 ton per are. Aan kunstmest werd als basisbemesting voor alle
objecten 4 kg 9-10-23 per are gegeven. De Nj-objecten ontvingen verder geen
stikstof, de N,-objecten 3 kg en de N 3 -objecten 6 kg kalkammonsalpeter per
are.
Gedurende het groeiseizoen werd over het gehele proefveld twee maal bijgemest, resp. met 3 kg kalkammonsalpeter en 3 kg kalksalpeter per are.
De gemiddelde doorsnede, dus de grootte van de geoogste kolen nam toe
naarmate meer stalmest werd gegeven. Meer stikstof gaf eveneens grotere kolen,
vooral bij de lagere stalmestgiften.
Waterziek trad het meest op bij de hoogste stalmestgiften en de extra stikstofbemestingen (N, en N :! ).
De laagste en de hoogste stalmestgift gaven de vroegste oogst. Dit is verklaarbaar, immers bij de laagste stalmestgift kwamen meer noodrijpe kolen voor,
wat een schijnvroegheid teweeg brengt; bij de hoogste twee stalmestgiften leidt
de betere voeding tot een werkelijke oogstvervroeging.
De combinatie van doorsnede, waterziek en vroegheid gaf een Wee over de
beste bemesting. Deze lag ongeveer tussen 0,7 en 1,1 ton stalmest per are gecombineerd met een extra bemesting van 3 kg kalkammonsalpeter (N 2 ). Dit
komt overeen met de in de praktijk gebruikelijke bemesting.
Kwaliteitsverschil, wat betreft de vastheid van de geoogste kolen, kon niet
worden aangetoond.
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Andijvie
Na de oogst van de bloemkool werd het proefveld ontsmet met VAPAM op
de gebruikelijke wijze. Hierna werden aardbeien geplant. Tussen de aardbeien
werden enkele rijen andijvie geplant. Het geheel kreeg enkele weken na het
planten een overbemesting met 2Va kg 9-10-23 per are. De andijvie reageerde
sterk op de stalmestgiften. De grootste oogst werd verkregen bij de twee
hoogste stalmestgiften (1,1 en 1,6 ton per are). Ook de nawerking van de
in het voorjaar aangebrachte stikstoftrappen was nog merkbaar, de hoogste
gift (Na) gaf gemiddeld een iets hogere opbrengst.

Kalk-stalmest-compostproef
Op zware humusrijke zeekleigrond op de proeftuin te Beemster worden sinds
1955 de invloed van stalmest (40 ton per ha) en huisvuilcompost (80 ton per
ha) met elkaar vergeleken. Bovendien wordt in beide gevallen een vergelijking
gemaakt tussen geen en 10 ton kalk per ha. De afgelopen twee jaar werd geen
kalk meer gegeven.
Bij het gewas zaai-uien waren de verschillen gering. Het gemiddelde gewicht
was het hoogste bij de controle en bij het stalmestobject.
Huisvuilcompost gaf een iets lager gemiddeld gewicht. De objecten met kalk
gaven in alle gevallen een iets ongunstiger resultaat.
Uit proeven elders in het land is reeds bekend, dat uien als regel niet of zelfs
negatief op organische bemesting reageren.
Stikstofbemesting bij b l o e m k o o l
In deze proef, genomen op zavelgrond te Broek op Langendijk, werd nagegaan
in hoeverre de opbrengst, de kwaliteit en de vroegheid van zomerbloemkool
worden beïnvloed door het op verschillende manieren toedienen van de stikstofbemesting. Uitgegaan is van een gelijke hoeveelheid zuivere stikstof per
object, overeenkomende met 154V2 kg per ha. Het proefras Lecerf werd 6 mei
geplant.
De objecten waren:
1.

De gehele hoeveelheid als voorbemesting toegediend.

2.

Gedeeltelijk als voorbemesting, het restant in 1 keer als overbemesting in
droge vorm.

3.

Idem als 2, doch de overbemesting in 2 keer toegediend met een tussenperiode van 3 weken.

4.

Gedeeltelijk als voorbemesting, het restant in 1 keer als overbemesting in
opgeloste vorm bij de planten gegoten.

5.

Idem als 4, doch de overbemesting in 2 keer toegediend met een tussenperiode van 3 weken.
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In tegenstelling tot eerder genomen proeven, werden in 1958 geen overtuigende
verschillen tussen de diverse objecten verkregen wat betreft opbrengst en
kwaliteit. Door het toedienen van stikstofmeststof in opgeloste vorm werd ten
opzichte van toediening in droge vorm alleen de oogst iets vervroegd.

Grondbewerkingsproef
Op het proefterrein te Oudkarspel werden de volgende objecten met elkaar
vergeleken:
1.

Ploegen in de herfst, eggen in het voorjaar.

2.

Ploegen in de herfst, frezen in het voorjaar.

3.

Ploegen in het voorjaar, hierna eggen.

4.

Frezen in het voorjaar.

De velden werden bovendien gesplitst in met- en zonder organische mest,
welke bestond uit 100 ton huisvuilcompost, gemengd met 50 ton stalmest
per ha. Bij object 1 werd de organische mest in het najaar gegeven, bij de
overige objecten in het voorjaar.
Op het veld werd Langedijker Bewaarkool geplant.
De aanslag van de planten was het best bij de objecten 1 en 2.
Het mooiste zaaibed werd verkregen bij object 1. Frezen gaf een iets meer
kluiterige grond. In beide objecten gaf de organische bemesting een iets betere
aanslag van de planten te zien.
Bij frezen in het voorjaar zonder ploegen (object 4) was de grond vrij kluiterig
waardoor het aanslaan van de planten minder goed was. Ook hier gaf de
organische bemesting enige verbetering.
Bij object 3 (ploegen in het voorjaar) was de grond ondanks herhaald bewerken met cultivator en eg sterk kluiterig, wat een slechte aanslag van de
planten tot gevolg had. Organische bemesting gaf hier in tegenstelling met de
andere objecten een slechter resultaat.
De verklaring hiervoor kan zijn, dat speciaal de stalmest door de kluiterige
grond sterk is ingedroogd, waardoor de planten eerder last van de te droge
grond kregen.
Als gevolg van het gunstige voorjaar, waarin regelmatig regen viel, waren de
bovengenoemde verschillen niet zo groot als onder ongunstige omstandigheden,
dus een droog voorjaar, te verwachten is.
De opbrengst van de rode kool bedroeg bij de objecten 1 en 2 gemiddeld
260 kg per 100 planten, bij de objecten 3 en 4, 240 kg. Deze cijfers corresponderen met die, welke gegeven zijn voor de aanslag van de planten.
In deze proef werd bevestigd dat de gebruikelijke methode, namelijk ploegen
in de herfst, gevolgd door eggen in het voorjaar op zware grond het beste
resultaat geeft. De proef wordt niet voortgezet.
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Structuurmiddelenproef
Deze proef die in 1953 is aangelegd op de knikachtige grond van het proefbedrijf te Oudkarspel, omvat de volgende objecten:
controle (onbehandeld),
huisvuilcompost (2000 kg per are),
zuiveringsslibcompost (2000 kg per are),
gips (100 kg per are),
schuimaarde (200 kg per are),
landbouwpoederkalk (100 kg per are),
Flotal (100 kg per are).
Beide compostsoorten zijn vanaf 1956 jaarlijks toegevoegd. De overige middelen zijn de laatste jaren niet meer gebruikt. Van deze middelen was in 1958
geen nawerking meer te bespeuren.
In 1958 was het proefgewas witte bewaarkool. De opbrengsten van de compostobjecten ten opzichte van de controle waren als volgt:
Huisvuilcompost totaal toegediend 620 ton per ha, 309 kg per 100 planten.
Zuiveringsslibcompost totaal toegediend 620 ton per ha, 299 kg per 100 planten.
Controle, 261 kg per 100 planten.
Beide compostsoorten hebben dus een opbrengstverhoging gegeven. Ook in
voorgaande jaren was dit het geval. De resultaten stemmen goed overeen met
die van de trappen-tijdstippenproef. Evenals bij laatstgenoemde-, zal ook bij
de structuurmiddelenproef in de komende jaren de nawerking van de toegediende compostsoorten worden onderzocht.
Waardebepaling „Motmest"
Motmest is stalmest, waarbij inplaats van stro het zogenaamde houtmot wordt
gebruikt. Houtmot is kort houtafval van houtzagerijen en is het beste te karakteriseren als zeer grof zaagsel.
Speciaal in de omgeving van Amsterdam wordt deze motmest door tuinders
gebruikt. Een bezwaar zou zijn, dat deze mestsoort veengrond te los en daardoor te droog maakt.
Teneinde de werking van motmest na te gaan, werd op de proeftuin te Sloten
een proef opgezet met drie objecten.
1. verteerde stromest, 1 ton per are,
2. motmest, 1 ton per are,
3. kippenmest, V2 ton per are.
De kunstmestgiften waren bij alle objecten gelijk.
Bij het eerste gewas (spinazie), gaf motmest een iets lagere opbrengst. De
vroegste sla werd geoogst van het object motmest, terwijl bij het laatste gewas
(andijvie) geen betrouwbare verschillen zijn aangetoond.
Het eerste jaar waren de resultaten dus nogal wisselend. De proef wordt voortgezet.
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Structuurverbeteringsproef met veenprodukten
In overleg met de Rijkstuinbouwconsulent voor Bodemaangelegenheden werd
in juni op het proefbedrijf te Oudkarspel een oriënterende proef opgezet met
de volgende veenprodukten:
Smoesdveen (gemalen),
Turfmolm (vochtig),
Ruw zwartveen.
Smoesdveen is een afvalprodukt van de veenderij in het hoogveen. Het bestaat
uit bevroren zwartveen en is mooi rul.
Het ruwe zwartveen is nog zeer grof en valt moeilijk uiteen, bovendien is de
kans op verturving van het materiaal vrij groot. Teneinde het ruwe zwartveen
wat handelbaarder te maken werd dit van te voren vermengd met oude tuincompost.
Alle produkten werden in een laag van 2V2 cm dikte over de grond gebracht
en hierna ongeveer 12 cm diep doorgefreesd.
De beste structuurverbetering van de grond werd verkregen met turfmolm en
smoesdveen.
Waardebepaling cacaoafvalkalk
Speciaal in België wordt in de intensieve tuinbouw veel gebruik gemaakt van
cacaoafvalkalk.
Teneinde de waarde hiervan nader te leren kennen, werd in overleg met het
Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden een oriënterende
proef opgezet op de proeftuin te Heemskerk.
Er werd een proefterrein gekozen waarvan de grond een te lage p H had, zodat
bekalking noodzakelijk was.
De volgende objecten werden vergeleken:
C

460 kg cacaoafvalkalk + 14 kg kalkmergel per are,

St 920 kg stalmest + 70 kg kalkmergel per are,
K

70 kg kalkmergel per are.

De kalkmergelgiften werden zodanig berekend, dat de p H overal op een
gunstig peil zou komen.
Op elk veldje werden twee kunstmeststoffen vergeleken, ni. 5V2 en 11 kg
korrelmest 12+ 1 0 + 1 8 per are. De hoge gift had tot doel na te gaan of door
gebruik van cacaoafvalkalk mogelijk een gebrek aan een of ander element zou
ontstaan.
Het proefgewas spinazie gaf een zeer ongelijkmatige stand, zodat de oogstcijfers onbetrouwbaar zijn. Bij de opkomst bleek, dat cacaoafvalkalk de slechtste
en stalmest de beste stand gaf. De hoogste kunstmestgift gaf bij alle objecten
een minder goede stand dan de normale hoeveelheid kunstmest.
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Ook bij peen bleek stalmest het beste resultaat op te leveren. De hoge kunstmestgift had een ongunstige invloed op de kwaliteit. Bij het stalmestobject
was deze nadelige werking geringer. Hierin zien wij een bevestiging van de
mening dat bij gebruik van stalmest de gewassen minder gevoelig zijn voor
verkeerde kunstmestgiften. Cacaoafvalkalk gaf geen betere werking dan kalkmergel. In tabel 4 zijn de betreffende oogstgegevens vermeld.
Tabel 4. Opbrengst en kwaliteit geoogste peen.
5Î4 kg 12 + 10 + 18
Opbr. in kg
°/o goede peen

Object
C
St
K

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

48
77
55

64
69
63

11 k g 1 2 + 1 0 + 18
Opbr. in kg
°/o goede
53
70
47

peen

42
62
44

Proef met structuurregelaars
Deze enkelvoudige proef die in 1954 op het tuinbouwproefbedrijf te Oudkarspel werd aangelegd, omvat een aantal middelen, die de structuur zouden
verbeteren. Deze middelen zijn Aerotil, Agrilon, Krilium, Flotal en Rohagit.
De proefgewassen waren in 1958 spinazie en peen. In beide gevallen zijn
structuur- en opbrengstbepalingen verricht. Evenals in 1957 waren de resultaten
van de gebruikte middelen ten opzichte van het contrôleobject niet hoopgevend.
De proef is beëindigd.

Zwavel-compostproef
Deze proef is in 1955 aangelegd en ligt eveneens in enkelvoud. Ze omvat 4
trappen van bloem van zwavel, wel en niet gecombineerd met huisvuilcompost.
De zwavelhoeveelheden zijn respectievelijk 0 - 150 - 300 en 450 gram per m2,
de composthoeveelheden 0 en 100 ton per ha. Ook hier werden spinazie en peen
als proefgewassen gebruikt. De opbrengstverschillen die bij beide gewassen
tussen de objecten aanwezig waren, vertonen geen bepaalde lijn.
Zowel compost als zwavel heeft structuurverbeterend gewerkt. Uit maandelijks genomen grondmonsters is gebleken dat het koolzure kalkgehalte en de
p H aanzienlijk worden verlaagd door toediening van bloem van zwavel.
Compost op zichzelf heeft bovendien een daling van de p H gegeven.
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9. VEREDELING
Vroege aardappel
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de verrichte werkzaamheden
en de gemaakte vorderingen bij het veredelingswerk.
Kruisingen.
Evenals in 1957 is door het Proefstation een aantal kruisingen uitgevoerd.
Hiervoor zijn 56 géniteurs uitgeplant in de volle grond en in het warenhuis,
29 hiervan zijn bovendien uitgepoot in de kas.
De teelt in de kas vond plaats op een tablet, waarbij de knollen op stenen
werden gezet.
In het warenhuis werden van elke géniteur knollen op een steen geplaatst
en stekken geënt op tomateplanten.
Er zijn 450 kruisingen uitgevoerd, waarvan 150 in de kas en 300 in het warenhuis. In het open veld werden geen kruisingen gemaakt. Wel werd stuifmeel
gebruikt van rassen, die op het open veld bloeiden, op het moment dat ze in
het warenhuis niet bloeiden.
Het aantal geslaagde kruisingen in de kas bedroeg 97. Dit komt overeen met
6 4 , 7 % . In het warenhuis slaagden 156 kruisingen of 5 1 , 3 % . Ongeveer de
helft van de geslaagde kruisingen bezit resistentiemogelijkheden tegen Phytophthora en aardappelmoeheid.
Doordat de weersomstandigheden voor het uitvoeren van kruisingen in 1958
gunstiger waren, is het slagingspercentage aanzienlijk hoger dan in 1957.
De in de kas gevolgde methode van opplanten heeft niet voldaan. Verondersteld werd namelijk dat als de knollen op het tablet op een steen werden
geplant, de ontwikkeling van het gewas binnen redelijke grenzen zou blijven.
Het tegendeel was echter het geval. De meeste rassen bereikten een hoogte
van meer dan 2 meter. Bij deze lengte en dan uitgeplant op een tablet wordt
het uitvoeren van kruisingen ernstig bemoeilijkt. Bij gebruik van tabletten moet
dan ook de voorkeur worden gegeven aan het uitplanten van de aardappel in
een p>ot. Gezien de ervaringen in 1957 bedraagt de hoogte van de plant dan
ten hoogste 1 meter, wat een redelijke lengte is om bij te werken.

Klonen
In het voorjaar van 1958 zijn ongeveer 18000 zaden uitgezaaid, afkomstig
van het Instituut voor de Veredeling van Landbouwgewassen, de Stichting voor
Plantenveredeling en van het Proefstation zelf. Van de uitgezaaide zaden
bezit ongeveer de helft resistentiemogelijkheden tegen Phytophthora en aardappelmoeheid.
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Ook is een begin gemaakt met het kweken van kouderesistente rassen. Hiertoe
zijn 500 zaden, die mogelijk kouderesistentie in zich dragen, uitgezaaid. Deze
zaden zijn beschikbaar gesteld door de Stichting voor Plantenveredeling.
De plantjes, verkregen uit zaad met de mogelijkheid van resistentie tegen
Phytophthora, zijn op het Proefstation kunstmatig getest.
Van de 18000 uitgezaaide zaden is ongeveer 45 % aan klonen overgebleven
voor verdere beoordeling.
Om bij de aardappelveredeling te komen tot een uniforme aanduiding van de
zaailingen, sluiten wij ons aan bij de door de Stichting voor Plantenveredeling
gepropageerde naamgeving. Zo zullen voortaan onze eerstejaars, thans als
klonen worden aangegeven. En de voormalige tweedejaars worden thans eerstejaars genoemd.
Eerstejaars.
Als eerstejaars zijn ruim 5300 nummers uitgeplant.
Na selectie op loof en knolvorm zijn hiervan 535 nummers voor verdere beoordeling in 1959 overgebleven.
Tweedejaars.
De tweedejaars werden opgeplant in rijtjes van 5 knollen, zodat een redelijke
beoordeling op vroegheid, loof en knoltype mogelijk was. Duidelijk kwam ook
nu weer tot uiting, dat onderzoek op vroegheid in de Streek beter tot zijn
recht komt dan op de proeftuin te Alkmaar. Na selectie zijn er van 482 uitgeplante nummers 114 voor verder onderzoek overgebleven.
Al deze nummers zijn bij de Plantenziektenkundige Dienst ingezonden voor
onderzoek op wratziekte-resistentie. Voor toetsing op aardappelmoeheid zijn
39 monsters ingezonden.
Derdejaars.
Op de subproeftuin te Grootebroek waren in totaal 90 derdejaars nummers
ondergebracht. Hiervan zijn er 39 verkregen van het Instituut voor de Veredeling van Landbouwgewassen met de bedoeling deze te onderzoeken op
vroegheid en praktijkwaarde. Dit dient voor afsluiting van een door het Instituut uitgevoerd onderzoek. Deze nummers bezitten alleen wratziekte-resistentie. Van de overige 51 nummers, afkomstig van eigen kweekwerk zijn er
31 met wratziekte- en Phytophthora-resistentie en 8 met aardappelmoeheidresistentie. Dit laatste soms in combinatie met wratziekte- of Phytophthoraresistentie, of in combinatie met beide. De overige 12 nummers bezitten alleen
resistentie tegen wratziekte.
Voor 1959 zijn bij de Commissie ter bevordering van het onderzoek van nieuwe
aardappelrassen (C.O.A.) te Wageningen 9 nummers aangemeld. Deze zijn afkomstig van het materiaal, verkregen van het Instituut voor de Veredeling
van Landbouwgewassen. Bovendien werden 7 nummers van eigen kweekwerk
aangemeld. Deze worden voor onderzoek op praktijkwaarde (zogenaamde
voorbeproeving I) opgeplant te Lutjebroek. De inschrijving van de nummers,
waarvan het materiaal afkomstig is van het I.V.L., is geschied onder gezamenlijke naam.
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Eveneens zijn alle derdejaars zaailingen opgeplant op de subproeftuin te ZuidSpierdijk, met de bedoeling hiervan gezond pootgoed te telen.
Vierdejaars.
Van de vierdejaars zijn alleen nog een paar géniteurs aangehouden. Ook het
in 1958 voor onderzoek op praktijkwaarde aangemelde nummer 54046, heeft
niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen en is afgevoerd. De voornaamste
redenen hiervoor waren: de bij het derde onderzoek naar voren komende vatbaarheid voor aaltjes en de gevoeligheid voor het vormen van onderzeeërs.
Asperge
In 1955 is te Herkenbosch een proefveld aangelegd om zaad te verkrijgen
van de kruising Mary "Washington X Beeren (selectie uit Roem van Brunswijk).
Hiertoe is :'/4 deel van het perceel beplant met diverse nummers van het ras
Mary Washington (elk nummer is afkomstig van een bepaalde goede vrouwelijke plant en onbekende goede mannelijke planten), en J /i gedeelte met planten
van de selectie Beeren. Later zijn de mannelijke planten van Mary Washington
verwijderd.
Van de zaadopbrengst 1956 is in 1958 een proefveld te Sevenum aangelegd
waarbij de diverse nummers met elkaar en met de selectie Beeren, Wychen en
Roem van Brunswijk vergeleken worden. Deze drie met name genoemden en
de belangrijkste nummers liggen in 4-voud.
Het gemiddelde standcijfer was hiervan op 20-10-1958:
nummer 2 - 3 . . . 3.38
nummer 2-7 . . . 3.00
2 - 9 . . . 3.25
R. v. B. . . 2.63
W. X B. . . 3.13
Sei. Beeren
. 2.25
Sel. Wychen . 3.13
Van de zaadopbrengst van 1957 is in 1958 van elk nummer een monster genomen. Deze monsters zijn gelijk uitgezaaid met materiaal van het I.V.T.
bestaande uit:
1. het mannelijk ras,
2. afstammelingen van enige Bergen op Zoomse goede mannelijke en vrouwelijke planten,
3. afstammelingen van enige goede Wychense mannelijke en vrouwelijke
planten.
4. afstammelingen van de kruising Bergen op Zoomse X Mary Washington.
In enige grote proefvelden zullen deze kruisingsprodukten met elkaar vergeleken worden.

Boon
Kunstmatige toetsing.
Het kunstmatig toetsen van kruisingspopulaties op de belangrijkste boneziekten, werd in het voorjaar van 1958 voortgezet. Het betrof hoofdzakelijk
materiaal, dat afkomstig was van de kruising Pb. vulgaris X Ph. dumosus.
Van de beschikbare populaties waren reeds minstens twee generaties getoetst.
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In begin januari werd de eerste serie voorgekiemd en met een Colletotrichumsuspensie bespoten.
Ongeveer 40 % van de planten bleef gezond. Deze werden op een tablet in
de kweekkas uitgeplant en naderhand besmet met vetvlekken, rol- en scherpmozaïek en stippelstreep. De gezonde planten, die na deze toetsing overbleven,
werden beoordeeld op enkele plantkundige eigenschappen. Planten die zeer
laat waren of sterk afwijkende peulen hadden, werden verwijderd. Uiteindelijk
bleven ruim 90 planten over voor zaadwinning. Het zaad werd in mei geoogst
en begin juni in de volle grond gezaaid. Uit de beoordeling op het veld is
gebleken, dat deze planten nog niet aan alle cultuureisen voldoen. Sommige
lenen zich echter wel voor géniteur.
In april werd materiaal getoetst dat afkomstig was van kruisingen van slabonen met kievitsbonen. Hierbij werd uitsluitend gelet op de resistentie tegen
Colletotrichum. De gezonde planten werden afgehard in een koud warenhuis
en daarna in de volle grond uitgeplant. Op het veld kwam in sommige nummers
nog veel Colletotrichum voor.
Beoordeling onder natuurlijke omstandigheden.
De kruisingen van cultuurrassen werden op verschillende plaatsen onder natuurlijke omstandigheden beoordeeld. Op een perceel te Hauwert werden de
bonen tussen gladiolen gezaaid. De vatbare nummers werden vrij ernstig aangetast door topsterfte en scherpmozaïek (zie fig. 5).
Een proefveld te Wolfheze was bestemd voor de toetsing op rolmozaïek en
zwarte-vaatziekte. Dubbele witte zonder draad die op regelmatige afstanden
tussen de populaties werd gezaaid, vertoonde ernstige rolmozaïek-verschijnselen.
De populaties bleken, op enkele uitzonderingen na, tegen deze ziekte resistent
te zijn. Zwarte-vaatziekte kwam sporadisch voor.
Op de proeftuin te Sloten ligt jaarlijks een stippelstreep proefveld. De meeste
nummers hadden een goede veldresistentie. Over het algemeen bleek dit jaar,
dat met de toetsing onder natuurlijke omstandigheden een langzame vooruitgang werd bereikt.
Naast deze toetsvelden werden te Spierdijk de slabonepopulaties en te Oudkarspel de bonen met vlies op planttype etc. beoordeeld. Bij de slabonepopulaties overheerste het peultype van Imuna. Dergelijke typen zijn voor de
teelt in Nederland minder gewenst. Te Oudkarspel werden enkele bruine en
witte hardschilbonen aangehouden voor vermeerdering.
Soortkruisingen.
In 1957 werd een aantal wilde Phaseolus-soorten in de kweekkas opgekweekt
en beoordeeld op diverse eigenschappen. Tevens werd getracht deze soorten
te kruisen met Nederlandse cultuurrassen. In enkele gevallen werd enig zaad
gewonnen. Bij de beoordeling van de eerste generatie bleek, dat het grootste
gedeelte was ontstaan door zelfbevruchting. Toch waren enkele kruisingen
geslaagd. Het zaad kiemde aanvankelijk normaal. Aan de kiemworteltjes
werden geen zijworteltjes gevormd en het pluimpje kwam niet tot ontwikkeling. De kruisingen gaven dus een steriele F l . Gezien deze ervaringen werd
het kruisingswerk met deze soorten niet voortgezet. Wel werd veel aandacht
besteed aan de kruisingen met Ph. dumosus en Ph. coccineus.
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ToctsM.lt! bonen op Phascolus virus 2.
No. 6: aangetast door scherpmozaïek
No. 7: aangetast door topsterfte.
No. 16: gezond gewas.

De kruising Ph. vulgaris X Pb. dumosus.
In 1957 werd Ph. dumosus gekruist met Combine, Romore en Prelude. Op 9
januari 1958 werd een aantal zaden van de kruising Combine X Ph. dumosus
in de kweekkas gezaaid. Deze planten bloeiden na 40 dagen. Aanvankelijk
vielen de meeste bloemen af. Later werden korte, platte en brede peulen met
1 tot 3 zaden gevormd. De bloei en de vruchtzetting zijn doorgegaan tot
november. Op 17 maart werden van deze kruising nogmaals enkele zaden
gezaaid. De planten van dit zaaisel bleven de gehele zomer vegetatief. Van
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de andere kruisingen, die eveneens op 17 maart werden gezaaid bloeide de
combinatie met Prelude na 50 dagen en die met Romore na 85 dagen. De
hoeveelheid bloemen was bij deze planten echter veel geringer dan bij de
planten die op 9 januari werden gezaaid. Uit dit resultaat blijkt, dat de bloei
sterk beïnvloed wordt door de daglengte. Ph. dumosus komt in Nederland
alleen tijdens de winter in bloei. Zodra de daglengte toeneemt tot ongeveer
14 uur is het met de bloei afgelopen.
De Nederlandse rassen zijn daglengte-neutraal. Worden deze gekruist met
Ph. dumosus dan ontstaat een F l , die voor deze eigenschap intermediair is.
De gevoeligheid voor daglengte blijft gedeeltelijk aanwezig. Indien de F l planten onder korte dag opgroeien en beginnen te bloeien, gaat de bloei onder
lange dag door. Groeien de planten op onder lange dag, dan komen ze niet
of zeer traag in bloei.
Deze daglengtekwestie speelt bij het kruisen met verschillende botanische
soorten een belangrijke rol. Er werd daarom gezocht naar een oplossing van
dit probleem.
Op de eerste plaats is het mogelijk dergelijke planten een kortedagbehandeling
te geven. Men zou dan tijdelijk een gedeelte van de kas moeten verduisteren.
Een eenvoudiger methode is het enten van een kortedag plant op een boneplant, die daglengte-neutraal is. Enkele jaren geleden werd dit door ons met
succes toegepast. De onderstammen werden in potten opgekweekt en bleven
hierin na het enten staan. De bladontwikkeling was matig, de bloei was redelijk goed.
Dit jaar werden Ph. dumosus en enkele daglengtegevoelige Fl-planten in juni
op bloeirijpe cultuurrassen geënt. De onderstammen stonden niet in potten,
maar in een tablet. N a een paar weken vormden de enten bloemknoppen,
maar deze kwamen niet tot volle ontwikkeling. De planten begonnen snel te
groeien en er ontstond een massa blad. De weelderige groei heeft de bloei
totaal onderdrukt. Deze methode slaagt dus alleen als de groei voldoende
wordt geremd.
De Fl's van Combine X Ph. dumosus en Romore X Ph. dumosus werden
gekruist met stam- en stoksnijbonen. Het slagingspercentage bedroeg 51. Dit is
voor een soortkruising zeer goed.

De kruising Ph. vulgaris X Ph. coccineus.
In 1957 werd de pronkboon Emergo gekruist met zowel stam- en stokslabonen
als met stam- en stoksnijbonen.
Bij de beoordeling van de Fl's bleken grote verschillen in de groei voor te
komen.
De kruising stoksnijboon X Emergo gaf normale Fl-planten.
Emergo domineerde vrij sterk in bladvorm en in bloeigedrag. In het warenhuis
liet de zaadzetting veel te wensen over. In de volle grond werd een groot
aantal platte, korte peulen gevormd (zie fig. 6). Het resultaat van de kruising
stokslaboon X Emergo was iets minder. De planten werden halfhoog en hadden
iets misvormde bladeren. De peulen waren rond en kort en hadden slechts
enkele zaden.
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I'ig. 6 Fl van ecu kruising stoksnijboon • pronkboon.

Van de kruising stamsnij- en stamslabonen X Emergo werden bijna geen levensvatbare planten verkregen. Van de meeste zaden vormden de kiemworteltjes
geen zijwortels en de pluimpjes verdroogden. Enkele plantjes werden ongeveer
10 cm groot. Deze hadden zeer kleine blaadjes met geschift bladgroen. Het
beeld vertoonde een sterke overeenkomst met secundair zieke mozaïekplantjes.
Dergelijke plantjes zijn meestal steriel. In de literatuur staan ze bekend onder
de naam van cripple. Een paar planten werden ongeveer 1 meter lang. Deze
hebben nog gebloeid, maar de zaadzetting was nihil ( fig. 7).
De Fl-planten werden dit jaar met verschillende Fl's van cultuurrassen gekruist. In een snijbonenserie werden 647 bestuivingen gemaakt. Hiervan slaagde
26°/n. In een slabonenserie was dit 222 bestuivingen en een slaging van 32 % .
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kruising stamsnijboon -• pronkboon.

Achtergrond: kruising stoksmjboon X pronkboon.
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Daarnaast werden FI's van cultuurrassen gekruist met Emergo. Het aantal
bestuivingen bedroeg 672, het slagingspercentage 26. Over het algemeen geven
kruisingen met pronkbonen meer moeilijkheden dan die met Ph. dumosus.

Erwt
De erwteveredeling werd ingekrompen tot de vermeerdering van vier nummers
te weten één rozijnerwt, één capucijner en twee gele erwten.
De rozijnerwt rijpte moeilijk af. Het zaad splitste nog uit in blanke en zwarte
navels. De produktie viel tegen. Dit nummer wordt afgevoerd.
Een van de gele erwten had te lang en te slap stro. Het zaad was geelgroen
van kleur en vrij grof, zodat veel gebarsten zaden in de partij voorkwamen.
Dit nummer wordt eveneens afgevoerd. De overige nummers worden aangehouden.
De capucijner is ontstaan uit de kruising Aureool X Eroïca. Het is een vrij
kort gewas. De bloemkleur is appelbloesem. De zaden hebben een blanke navel.
De kwaliteit is gelijk aan die van Aureool.
De gele erwt is een kruising van Rondo X Koroza. Het gewastype vertoont
veel overeenkomst met Rondo. De zaden zijn tamelijk fijn, mooi geel van
kleur en nog niet geheel gelijkmatig van vorm.
Spruitkool
Op drie proeftuinen, namelijk te Alkmaar, Beemster en Oudkarspel werden
dit jaar 120 verschillende spruitkoolnummers beoordeeld. Het materiaal was
afkomstig van vrije bestuiving, van zelfbestuiving en van paarsgewijze kruisingen.
Voor de vrije bestuiving werden in 1957 groepjes van ongeveer twintig planten
op geïsoleerde plaatsen uitgeplant. Het zaad werd per plant geoogst. De beoordeling van de nakomelingschap vond in 1958 plaats. Hierbij is gebleken,
dat in veel gevallen de eigenschappen van de moeder sterk domineren.
De moederplanten werden door middel van spruitstekken vegetatief vermeerderd. Een gedeelte hiervan werd gebruikt voor het maken van inteeltlijnen en voor paarsgewijze kruisingen. De nakomelingschap van de inteeltlijnen gaf over het algemeen een zwakker gewas en een slechter kwaliteit van
de spruit. Soms was er van inteeltverschijnselen geen sprake, terwijl in enkele
gevallen het zelfbestoven nummer zowel in groei als in kwaliteit van de spruit,
beter was dan het nummer dat uit de vrije bestuiving werd verkregen.
Bij de parenkruisingen viel vooral het goede resultaat op van de combinatie
met Dublin nummers, die door het I.V.T. te Wageningen voor dit doel beschikbaar werden gesteld. Het cijfermateriaal van deze beoordeling is nog niet
verwerkt. Voor uitvoerige gegevens betreffende de selectiemethoden en vegetatieve instandhouding wordt verwezen naar Mededeling Nr. 10 van het Proefstation.
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10. RASSENONDERZOEK
Algemene opmerkingen
In 1958 werd weer een groot aantal rassenproeven genomen. Gedeeltelijk
werden deze verzorgd voor andere instellingen. Zo verleende het Proefstation
hulp aan het I.V.T. bij de uitvoering van praktijkproeven met de volgende
gewassen:
ronde kroot,
spruitkool,
bewaar wittekool,
herfst

wittekool (vroeg, laat en succes),

vroege wittekool,
zomerwortel.
Op 3 plaatsen in Noordholland werden voor het I.V.R.O. observatieproefvelden aangelegd met vroege en middelvroege aardappelen. Bovendien werd
aan het I.V.R.O. medewerking verleend bij de voorbeproeving van enkele
nieuwe aardappelrassen.
Op de onder het Proefstation ressorterende proeftuinen lagen verder proeven
met rassen en selecties van een groot aantal gewassen. Tevens werden met
verschillende gewassen rassenobservatieproeven in enkelvoud genomen. Van
de belangrijkste resultaten volgt hieronder een overzicht.

Aardbei
Op de proeftuinen te Beemster en Oudkarspel werden in 1956 in enkelvoud
9 aardbeirassen uitgeplant, te weten: Mad. Moutot, Juspa, Climax, Ober
Schlesien, Nr. 707, Siletz, Deutsch Evern, Senga Sengana en Talisman. Er werd
pollenteelt toegepast. De verrichte waarnemingen leidden tot de volgende gegevens. In de Beemster gaf Nr. 707 de hoogste opbrengst, gevolgd door Talisman en Senga Sengana. Te Oudkarspel had Senga Sengana de hoogste opbrengst, gevolgd door Juspa en Nr. 707. Op beide tuinen bleek dat Nr. 707
een tere vrucht geeft met een onvoldoende smaak. Zowel in De Beemster als
te Oudkarspel gaven Climax en Ober Schlesien de laagste opbrengst. Het eerstgenoemde ras was zeer ernstig door voorjaarsbont aangetast, Ober Schlesien is
niet geschikt voor de teelt op zware klei. Juspa, een ras dat in De Beemster
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een matige- en in Oudkarspel een hoge opbrengst had, werd vrijwel niet door
vruchtrot aangetast. Senga Sengana, Talisman en Siletz bleken voor deze ziekte
zeer vatbaar. De opbrengst van Mad. Moutot was matig tot vrij goed, vruchtkleur en vruchtvorm waren echter vooral te Oudkarspel onvoldoende. Deutsch
Evern was in beide proeven de vroegste, de opbrengst was matig. In dit ras
kwam vrij veel vruchtrot voor.
Juspa en Siletz laten zich gemakkelijk zonder dop plukken.

Augurk
Ten behoeve van een onderzoek door het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen waren op de proeftuinen te Alkmaar en Beemster enkele binnenen buitenlandse rassen van augurk en veldkomkommer uitgeplant. In deze
proef werd vooral aandacht geschonken aan vatbaarheid voor ziekten, groeikracht en praktijkwaarde van het te oogsten produkt.
De proef te Beemster is goed geslaagd en heeft verschillende gegevens opgeleverd, die te Alkmaar is als gevolg van stormschade echter vrijwel mislukt.

Boon
Het onderzoek naar de gebruikswaarde van nieuwe rassen werd in Beneluxverband voortgezet. De volgende proeven werden genomen;
A. Vroege teelt stamslabonen (zaaitijd voor 1 mei).
RASSEN:

Dubbele Witte z. dr
Standaard.
Saxa
Standaard.
Prelude
Vreeken, Dordrecht.
Probator
Wed. P. de Jongh, Goes.
Processor
Sluis en Groot, Enkhuizen.
In Nederland werden de proeven hoofdzakelijk in de volle grond genomen.
In België werden Prelude en Processor met Saxa (Vroege Limburgse) onder
glas vergeleken.
B. Normale teelt stamslabonen (zaaitijd mei)
RASSEN:

Dubbele Witte z. dr
Standaard.
Prelude
Vreeken, Dordrecht.
Luca
Nunhem, Haelen.
Processor
Sluis en Groot, Enkhuizen.
In België werd Dubbele Witte z. dr. vervangen door Furore.
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C. Zomerteelt stamslabonen (zaaitijd juni, begin juli)
Rassen en opzet zijn gelijk aan die van proef B.
D. Vergelijking van enkele Dubbele Witte z. dr. selecties.
Deze proef werd op verzoek van enkele Rijkstuinbouw-consulenten opgezet.
Hierin werden zes selecties vergeleken.
E. Vroege- en normale teelt stoksnijbonen.
RASSEN:

Combine
Allervroegste (Clazina) .
Mechelse Sabel
Romore
Ezetha's Superba
Helda z. dr
Precosa z. dr
F.

.

.

.

R. Zwaan, Rotterdam.
L.T.B., Alkmaar.
L.T.B., Alkmaar.
R. Zwaan, Rotterdam.
Enkhuizer Zaadhandel.
Nunhem, Haelen.
Nunhem, Haelen.

Normale- en late teelt van stokslabonen.

RASSEN:

R. Zwaan, Rotterdam.
Gebr. v. d. Berg, Naaldwijk.
Canjels, Blerik.
Nunhem, Haelen.
Pannevis, Delft.
Pannevis, Delft.

Aromata
Westlandia
Nestor
Regentes
Amarant
Amatist

31
Op enkele plaatsen werden de Blue Lake selectie Capt. Carlssen van Beemsterboer, de spekboon Phenomeen en de pronkboon Emergo aan de proef toegevoegd.
De proeven werden op de volgende plaatsen in Nederland en België genomen.
Pro vincie

Proef

Plaats
a

Groningen
Friesland

Drente
Overijssel
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Paterswolde
Leeuwarden
Heerenveen
Koudum
Bergum
Erica
Ens
Slagharen
Dedemsvaart
De Lutte

Proeftuin
Proeftuin
Proeftuin
A. van der Veer
Gebr. Douma
J. Maatje
J. Wouters
J. B. Pieper
J. Reuring en Tu
G. Oostenbroek

b

c

X X
X X

d

e

f

X X
X X
X X
X
X

x
X

X
X
X

X

x

Proef
Provincie

Plaats
a

Gelderland

Utrecht
Noordholland

Zuid-Holland
Noord-Brabant

Limburg

Twello
Sinderen
Nijmegen
Zuilichem
Zaltbommel
Vleuten
Alkmaar
Beemster
Heemskerk
Sloten
Oudkarspel
Opperdoes
Beemster
Waarland
Heerhugowaard
Numansdorp
Den Düngen
Breda
Someren
Venlo

J. Spaan
H. Hiddink
Pensionaat Jonkerbosch
Chr. Groeneveld
Proeftuin
Proeftuin
Proeftuin
Proeftuin
Proeftuin
Proeftuin
Tuinbouwproefbedrijf
P. Meurs
P. Konijn
D. Bekker
Gebr. Deken
Proefbedrijf
H. Smits
N. v. d. Broek
P. Vlemmix
Proeftuin
Totaal Nederland

Antwerpen

Herentals
Turnhout
Lier
Beerzel
Tongerlo
Mechelen
Geel
Vilvoorde
Vorst-Kempen
Oosthoven
Bonheiden
Rijmenam
Geel
Wezembeek-Oppem
Rijmenam
Bonheiden

J. Beirinckx
J. Caers
Jos de Swert
P. Pelgrims

b

X
X

X
X

c

d

X
X
X
X
X
X

X
X

e

f

X
X
X

X

X

x

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

11

7

13

10

12

X
X
X
X

Abdij

X
X
X
X
X
X
X

Tuinbouwschool
Landbouwschool
Rijkstuinbouwschool
E. H . Pastoor
K. van Miert
C. Ceulemans
E. Engels
K. Geukens
Inacol
Jos Pluym
L. Heremans

X
X

X
X
X

X

X
X

X

Totaal België

4

7

3

—

4

2

Totaal Nederland

6

11

7

13

10

12

10

18

10

13

14

14

Totaal
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R E S U L T A T E N :

Stamslabonen.
Zowel bij de vroege-, normale- als zomerteelt hebben Prelude en Processor
sterk de aandacht getrokken.
Prelude bleek vroeger te zijn dan Dubbele Witte z. dr. De opbrengst was vrij
hoog. Dit ras is goed bestand tegen virusziekten, doch gevoelig voor Sclerotinia,
Botrytis en Colletotrichum. De consumptiekwaliteit is goed. Processor is iets
later dan Dubbele Witte z. dr. De opbrengst is meestal zeer goed. Het is een
sterk ras, dat goed bestand is tegen ongunstig weer en tegen verschillende boneziekten. De gevoeligheid voor Colletotrichum is groot. De kwaliteit is onvoldoende.
De vergelijkingsproef met Dubbele Witte z. dr. selecties leverde geen grote
verschillen op. De opbrengst van één selectie werd ongunstig beïnvloed door
secundair rolmozaïek, de anderen gaven gemiddeld dezelfde opbrengst. In de
vroegheid werd een verschil van een paar dagen geconstateerd. Eén selectie
was door een ander planttype gemakkelijk te herkennen. Soms werden verschillen in Colletotrichum-aantasting waargenomen. Deze vergelijkingsproef zal
in 1959 worden herhaald.
Stoksnijbonen.
Hoewel de opbrengsten dit jaar vrij goed waren, was het financiële resultaat
door de lage veilingprijzen over het algemeen matig. Het is duidelijk gebleken,
dat vroege rassen de voorkeur verdienen. Deze moeten bovendien voldoende
bestand zijn tegen ziekten. De rassen Romore, Allervroegste en Precosa hebben
dit jaar goed voldaan. Combine en Helda zijn iets later en hebben hierdoor
gemiddeld minder geld opgebracht. De peulen van Helda zijn niet mooi van
vorm.
Mechelse Sabel en Ezetha's Superba stelden teleur. Beide rassen bleken zeer
gevoelig te zijn voor stippelstreep. Deze ziekte werd op verschillende proefvelden in ernstige mate waargenomen. Het ligt in de bedoeling deze proef te
herhalen.
Stokslabonen.
De opbrengstverschillen tussen Aromata, Nestor en de Blue Lake selecties
Amarant, Amatist en Capt. Carlssen waren dit jaar klein. Amarant behaalde
gemiddeld de hoogste opbrengst. De peul is echter minder mooi van vorm,
wat in de veilingprijs vaak tot uitdrukking komt. De Blue Lake selecties zijn
tamelijk gevoelig voor boneziekten, terwijl de indruk is verkregen, dat de
kwaliteit matig tot bevredigend is. Over het algemeen wordt aan Aromata
de voorkeur gegeven. Van de overige rassen had Nestor een te grove, platte
peul. Westlandia is te gevoelig voor rolmozaïek. Regentes heeft fijne peulen,
die matig van kwaliteit zijn. Bovendien is dit een laat ras dat moeilijk klimt.
Op enkele plaatsen werden de stokslabonen vergeleken met de spekboon
Phenomeen en de pronkboon Emergo. De opbrengst lag bij deze soorten vaak
hoger, doch door de zeer lage veilingprijzen was het financiële resultaat slecht.
De resultaten van het boneonderzoek in Benelux-verband zijn uitvoerig in mededeling Nr. 11 van het Proefstation gepubliceerd.
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Knolselderij
Op de proeftuin te Oudkarspel werd een twintigtal knolselderijrassen met
elkaar vergeleken. Er werd gelet op knolvorm, knolgrootte, ziekteaantasting
en rooibaarheid. Dit laatste is op zware grond een belangrijke factor. De beste
algemene indruk werd verkregen van de rassen Invictus en Appel. Het laatstgenoemde ras viel vooral op door de goede knolvorm en de gemakkelijke
rooibaarheid. Ook Maagdenburger Markt en Imperator kwamen in deze proef
als zeer goede rassen naar voren. Een ongunstige indruk werd verkregen van
Excelsior, Marmerkogel en Luikse Gladde. Van deze rassen lieten zowel knolvorm als knolgrootte te wensen over. Moeilijk rooibaar bleken Limburgse,
Excelsior en Balder.
Kroot vergelijking van Egyptische selecties
Opzet.
Het onderzoek was voornamelijk gericht op de teelt van vroege kroten, die
per bos op de veiling worden aangevoerd. Voor deze teelt komen bij voorkeur
rassen en selecties in aanmerking die snel een kroot vormen en die bij een
vroege uitzaai geen of weinig doorschieters geven. Van het Nederlandse sortiment voldoet alleen de Egyptische groep aan deze eisen. In deze proef waren
de elf goedgekeurde Egyptische selecties uit de praktijkproeven 1955-1956
opgenomen.
Er werden twee zaaitijden voorgesteld namelijk 11 en 21 maaart. Door het
ongunstige weer kon echter niet zo vroeg worden gezaaid. De proef werd
op de volgende plaatsen uitgevoerd.
Proeftuin te Sloten .

zaaidata 18 maart en 28 maart,

Proeftuin te Beemster

zaaidata 25 maart en 1 april,

Proeftuin te Alkmaar

zaaidata 26 maart en 3 april,

Proeftuin te Heemskerk

zaaidata 27 maart en 5 april,

Sub-proeftuin te Spierdijk

zaaidatum 31 maart.

Deze negen proeven werden in tweevoud opgezet. De veldjes waren 6 tot 9 m2
groot. De voorgestelde plantafstand was 30 X 6 cm.

Opkomst.
Van enkele selecties was de kiemkracht zeer matig. De opkomst verliep vooral
in de eerste zaai onregelmatig. Bovendien werden de proeven op verschillende
afstanden gedund. Hierdoor ontstonden vrij grote verschillen in de plantafstand. Bij de rassen varieerde de plantafstand in de rij van 7,6 cm tot 12,9 cm.
Te Sloten was dit gemiddeld 7,2 cm, te Beemster 7,9 cm, te Spierdijk 9,9 cm,
te Alkmaar 10,2 cm en te Heemskerk 11,0 cm.
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Doorschieten.
Het is algemeen bekend dat lage temperaturen het doorschieten van kroten
bevorderen. Een vroege uitzaai in de volle grond is dus riskant. De Egyptische
groep verdraagt een lage temperatuur beter dan andere kroterassen.
De proeven die in het begin van april werden gezaaid gaven enkele schieters.
Bij de in maart gezaaide proeven was het percentage hoger. Negen selecties
gaven weinig doorschieters, namelijk 1 tot 5 %>. Bij twee selecties bedroeg dit
echter respectievelijk 13 en 1 4 % . Dit is voor Egyptische selecties teveel.
Oogst- en veilingprijzen.
Op 19 juni werden de eerste kroten in bosjes van 5 stuks geveild. De doorsnede van de knol bedroeg ongeveer 6 cm. Tot omstreeks 10 juli werden de
kroten in bosjes aangevoerd. Daarna ging het per kilogram. Dit werd veroorzaakt door de lage prijzen die dit jaar op sommige veilingen reeds vroeg
in het seizoen voor dit produkt werden gemaakt. Zo varieerde de veilingprijs
op 25 juni van 9 tot 18 cent per bos en op 1 juli slechts van 1 tot 8V2 cent.
Vooral op de veiling te Avenhorn was de prijs teleurstellend. Op deze exportveiling had men geen belangstelling voor kleine partijen boskroten. Ook te
Amsterdam waren de prijzen opvallend laag. Purmerend was aanmerkelijk
beter, terwijl de prijzen te Beverwijk en te Alkmaar nog iets hoger lagen.
Vroegheid.
Uit de vergelijking van de proefplaatsen bleek de grondsoort bijna geen invloed uit te oefenen op de vroegheid. De verschillen die aanwezig waren,
werden veroorzaakt door het verschil in zaaidatum. Op de plaatsen waar met
een tussenruimte van een week werd gezaaid, bedroeg het verschil in de oogst
ongeveer drie dagen.
Tussen de selecties bestond een verschil in vroegheid van gemiddeld acht dagen.
Drie selecties waren uitgesproken laat, terwijl twee belangrijk vroeger waren
dan de overige.
Kleur.
Hoewel deze eigenschap voor een vroege teelt minder belangrijk is, verdient
een mooie rode kleur zonder ringen de voorkeur. Van de elf selecties voldeden
twee aan de gestelde eisen. Enkele hadden een uitgesproken lelijke kleur. Door
strenge selectie op het juiste tijdstip is ongetwijfeld een belangrijke verbetering
van verschillende Egyptische selecties mogelijk.
Het financiële resultaat.
Het financiële resultaat wordt hoofdzakelijk bepaald door de veilingprijs, het
aantal kroten per oppervlakte-eenheid en de vroegheid van de selectie. Te
Sloten, waar de meeste kroten werden geoogst, bedroeg de opbrengst ƒ59,—
per are.
In de Beemster kwam men door de iets hogere prijzen tot hetzelfde bedrag.
Te Alkmaar was, ondanks een veel geringer aantal kroten, het resultaat door
de goede prijzen aanmerkelijk beter, namelijk ƒ 75,— per are. Te Heemskerk
bedroeg het financiële resultaat ƒ 50,—, terwijl Spierdijk door de slechte prijzen
niet hoger kwam dan ƒ 25,— per are.
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Bij de rassen varieerde de geldelijke opbrengst van ƒ 45,— tot ƒ 70,— per are.
De vergelijking van de elf goedgekeurde Egyptische selecties zal in 1959 op
verschillende plaatsen worden herhaald. Na afloop hiervan zullen de resultaten
van dit tweejarig onderzoek in een aparte mededeling worden gepubliceerd.
Kroot
In een andere proef werden op de proeftuin te Alkmaar drie rassen met elkaar
vergeleken. Op de eerste plaats was dit een selectie uit de groep Detroit of
Kogel. De vertegenwoordiger uit deze groep werd vergeleken met een Granaaten met een Crosby-selectie. Granaat is een halflange kroot waarvoor in Nederland weinig belangstelling bestaat. Crosby is een ronde kroot die uitwendig
zeer mooi van vorm en kleur is. De kwaliteit is aanmerkelijk minder dan die
van de Detroit-selecties. De proef was gericht op de middelvroege teelt. Er
werd op 11 april gezaaid. Het aantal doorschieters was van geen betekenis.
In het begin van de oogst werden de kroten gebost, later werd per kilogram
aangevoerd. Er werd vier keer geoogst, namelijk op 30 juni, 4, 9 en 16 juli.
In tabel 5 worden de resultaten weergegeven.
Tabel 5. Aantal en financiële opbrengst per are.
Ras
Detroit
Granaat
Crosby

Opbrengst per are
aantal kroten
guldens
3680
4450
4360

68
36
85

Tussen Granaat en Crosby was weinig verschil in het aantal kroten. Detroit
gaf ongeveer 15°/o minder kroten. Het fianciële resultaat was echter nog vrij
goed. Voor Granaat werden lage prijzen betaald. De teelt van dit ras biedt
weinig perspectief. Crosby heeft het meeste geld opgebracht. Dit ras was iets
vroeger dan Detroit en door de mooie uiterlijke vorm lag de veilingprijs hoger.
Over het algemeen is deze teeltwijze minder aantrekkelijk dan de vroege teelt.
Te Alkmaar bracht de beste Egyptische selectie ƒ 95,— per are op. Dit was
in de proef, die op 3 april werd gezaaid. Het aantal kroten bedroeg bij deze
selectie 3930 per are.
Kropsla
Op de proeftuin te Beemster werd een proef aangelegd met de volgende rassen:
Osram, Zwart Duits, Hilde, Zomerkoning, Resistent, Attractie en Wonder van
Feltham. Het doel was de gebruikswaarde van deze rassen voor de zomerteelt
op zware kleigrond na te gaan. De opkomst was matig, slechts het ras Hilde
maakte hierop een gunstige uitzondering.
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Door de gunstige weersomstandigheden was de latere ontwikkeling vrij goed.
Daar het aantal geoogste planten niet in elk veldje gelijk was, werd het gemiddelde gewicht per krop bepaald. In tabel 6 worden de oogstwaarnemingen
weergegeven.
Tabel 6. Gemiddeld kropgewicht en percentage 2e soort kroppen.
Ras

tweede soort

283
300
386
316
402
?97
390

15
40
25
44
49
35
42

Osram
Zwart Duits

Hilde

.

°/o

Kropgew' cht
Ie soort in g rammen

.

Zomerkoning
Resistent
Attractie
W. v. Feltham

In deze proef heeft Hilde het best voldaan. Het gemiddeld kropgewicht is
zeer goed, het percentage 2e soort is vrij laag. Bovendien vormt dit ras een
vaste en prima gesloten krop. Attractie en Zwart Duits waren vrij goed, hoewel
het percentage 2e soort van beide rassen te hoog was. Het kropgewicht was
niet hoog, vastheid en sluiting waren echter goed. Resistent gaf zware kroppen,
doch de bladkleur was te donker, terwijl het percentage 2e soort zeer hoog
was. Osram viel op door het geringe percentage 2e soort en door de vroegheid.
De kroppen bleven echter te klein, terwijl ook de vastheid veel te wensen overliet. Zomerkoning en Wonder van Feltham hadden een behoorlijk kropgewicht,
doch een hoog percentage 2e soort. Beide rassen waren vrij laat, de sluiting
van de kroppen was zeer matig. Het laatstgenoemde ras bleek tamelijk gevoelig
voor smeul.
Prei
De proef werd genomen op de proeftuin te Beemster en bestond uit 2 onderdelen, namelijk herfstprei en winterprei. De ervaringen met de winterrassen zijn
nog niet bekend, van de herfstrassen volgt hieronder een overzicht. De proef
bestond uit 9 rassen, die in drievoud waren uitgeplant. De plantafstand was
40 X 15 cm. De planten ontwikkelden zich goed tot zeer goed. De belangrijkste factoren bij prei zijn het gewicht en de lengte van het witte gedeelte.
Ook aan de grootte van de knobbel wordt aandacht besteed. In tabel 7 wordt
een overzicht gegeven van het gemiddelde gewicht per plant (verkoopbare
gedeelte), de lengte van het wit en de grootte van de knobbel. De cijfers moeten
als volgt worden geïnterpreteerd;
lengte witte stam: 1 = kort; 3 = lang.
knobbel: 1 = grote knobbel; 3 = geen knobbel.
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Tabel 7. Oogstgegevens herfstprei.
Gem. gewicht
in grammen

Ras/selectie
Excelsior
Olifant
Olifant
Olifant
Herfstreus
Goliath
Maxim
Nr. 83
Zw. reuzen

Pannevis
Van den Berg
Nunhem
Gebr. Sluis
Sluis en Groot
I.V.T
Pannevis
A. Sluis
Vreeken

252
247
260
205
248
310
260
252
266

Lengte wit

Knobbel

1,5
2,0
1,0
1,0
1,0
3,0
3,0
1,0
3,0

2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
3,0
2,0
1,0
2,0

De gunstigste indruk werd verkregen van Goliath. Dit ras had een hoger
gemiddeld gewicht per plant dan de anderen. Het witte gedeelte is lang en
vrij dik, zonder knobbel. Het ras Zwitserse reuzen kwam op de tweede plaats,
gevolgd door Maxim, al bleef van dit laatste ras het witte gedeelte iets te dun.
De overige rassen vertoonden onderling geen grote verschillen.
Op de proeftuin te Alkmaar werden van dezelfde rassen veldjes in enkelvoud
aangelegd. De indruk van dit proefveld kwam in grote lijnen overeen met
het resultaat van de proef in De Beemster.
Spinazie
Het rassenonderzoek bij spinazie heeft zich dit jaar tot één proef bepaald.
Speciaal werd aandacht geschonken aan de onvatbaarheid voor „Wolf" (Peronospora spinaciae).
Op de proeftuin te Alkmaar zijn op 11 april in de volle grond de volgende
rassen uitgezaaid.
Breedblad scherpzaad zomer
R. Zwaan,
Wolfresistent (Proloog)
R. Zwaan,
Vïroflay
Sluis en Groot,
Sluis en Groot,
Califlay
Sluis en Groot.
Viking
Uit deze proef is gebleken, dat de rassen Breedblad scherpzaad zomer en Proloog het snelst groeien en het eerst oogstbaar zijn. In habitus en opbrengst
kwamen deze beide rassen veel met elkaar overeen. Proloog is wolfresistent en
heeft rond zaad.
De rassen Viroflay en Califlay zijn iets donkerder van kleur dan de eerstgenoemde rassen. Ook de groei is minder snel, vooral Viroflay groeide
bijzonder traag. De opbrengst van Califlay was in deze proef hoger dan van
Viroflay, beide rassen bleven echter ten achter bij Breedblad scherpzaad zomer
en Proloog.
55

De wolfresistentie van Califlay bleek duidelijk toen enige dagen voor de oogst
het ras Viroflay behoorlijk was aangetast, terwijl Califlay volkomen gezond
bleef.
Het donkergroene zomerras Viking heeft zich in deze proef niet slecht gehouden. De aantasting door „Wolf" was aanmerkelijk minder dan bij Viroflay,
terwijl bij gelijke oogstdatum de opbrengst hoger lag.
Tuinboon
Voor deze voor de Beemster belangrijke teelt werden in een proef 5 rassen
met elkaar vergeleken. De deelnemende rassen waren V3, Meteoor, Alpha
Witkiem extra vroeg, Allervroegste en Nr. 123. Allervroegste behoort tot het
Premiertype, de overige rassen tot het type vroege brede witkiem. Aanslag en
ontwikkeling waren goed, ziekteaantasting van enige betekenis kwam niet voor.
Op 30 juni werd een begin gemaakt met de oogst. Er werd 4 maal geplukt.
Hierbij werden verschillende gegevens verkregen, waarvan de belangrijkste in
tabel 8 worden vermeld.
Tabel 8. Opbrengst en vroegheid tuinbonen.
Ras
V3
. . .
Meteoor
Alpha Witkiem
Allervroegste
No. 123
. .

Ie soort
363,2
373,3
358,6
365,8
361,2

Opbrengst in kg
2e soort
57,1
47,2
52,2
25,8
35,2

totaal
420,3
420,5
410,8
391,6
396,4

°/o
Ie oogstdatum

44
52
47
44
53

De hoogste opbrengst aan Ie soort werd verkregen van Meteoor. Het verschil
met de andere rassen was echter klein. In de tabel wordt de vroegheid uitgedrukt in het percentage dat de opbrengst van de eerste oogst uitmaakt van
de totale opbrengst aan Ie kwaliteit. Nr. 123 en Meteoor bleken iets vroeger
dan de overige rassen. Aan de hand van het prijsverloop op de veiling werd
per ras de geldelijke opbrengst nagegaan. Dit varieerde van ƒ62,98 tot ƒ 66,11
per are. In deze proef gaf Meteoor de hoogste geldelijke opbrengst door de
gunstige combinatie produktiviteit en vroegheid. De veilingprijzen waren vrij
stabiel. Naarmate deze prijs voor tuinbonen een sneller dalende lijn vertoont,
zal de vroegheid van het ras van meer invloed zijn op de financiële opbrengst.
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11. TEELTMAATREGELEN
Aardbei-grondbehandeling
Deze proeven, die op het proefbedrijf te Oudkarspel zijn genomen en in het
jaarverslag 1957 reeds werden vermeld, werden in 1958 afgesloten. De objecten
waren:
I. gewoon planten,
II. turfmolm door de grond frezen en daarna gewoon planten (1 baal
molm per 50 m 2 ),
III. geulen trekken, molm in de geulen strooien en hierin planten (1 baal
molm per 100 m 2 ),
IV. geulen trekken en hierin planten met uitgespreide wortels.
Bij de zomerplanting was het proefras Deutsch Evern. N a het planten viel er
vrij veel regen. Hierdoor en door de goede structuur van de grond was de
aanslag in alle objecten goed. In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van
de opbrengsten in beide proefjaren, waar tegenover worden gesteld de kosten
van de turfmolm.
Tabel 9. Overzicht van kosten en opbrengsten bij grondbehandeling.
Meeropbrengst in g rammen
ten opzichte van norm aal planten
Object
gewicht
I
II
III
IV

13
20
11

Kosten turfmolm per are

per are

per plant

5.200
8.000
4.400

geld

f 8,32
f 12,80
f 7,04

± ƒ 10,50
± ƒ 5,25

—

Bij object II zijn alleen de kosten van de turfmolm reeds hoger dan de verkregen meeropbrengst. Bij object III ligt het iets anders, doch waarschijnlijk
zijn de kosten van molm vermeerderd met de arbeidskosten voor het klaarmaken en toedienen zodanig, dat ze niet of nauwelijks gecompenseerd worden
door de meeropbrengst. In deze proef waarbij de weersomstandigheden en de
structuur van de grond tijdens en na het planten zeer gunstig waren voor een
goede aanslag, zijn geen voordelen behaald door het gebruik van turfmolm.
Het planten in geulen zonder gebruik van turfmolm heeft een gering geldelijk
voordeel opgeleverd.
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Op het proefveld waar in het voorjaar werd geplant, liet de aanslag in de
objecten III en IV alles te wensen over. Dit werd veroorzaakt door de langdurige en sterke droogteperiode na het planten. Sommige planten in deze
objecten verdroogden geheel, andere gedeeltelijk. Het gebruikte ras was hier
Climax. Het gewas had later in het voorjaar ernstig te lijden van voorjaarsbont. De opbrengst was dan ook, vooral in de objecten III en IV zeer laag.
Uit deze proef kan slechts de conclusie worden getrokken dat op zware grond
het planten in geulen al of niet met turfmolm een slechte aanslag tot gevolg
heeft als na het planten een flinke droogteperiode volgt.

Aardbei-planttijdenproef
In deze proef die genomen is op de proeftuin te Beemster werden 3 aardbeirassen, te weten Deutsch Evern, Talisman en Senga-Sengana op 3 tijdstippen
geplant. De plantdata waren 20 juli, 5 augustus en 20 augustus 1957. De
plantafstand bedroeg bij Senga-Sengana 70 X 30 cm, bij de 2 andere rassen
was dit 50 X 25 cm. Het plantmateriaal was afkomstig van zware kleigrond
in de Beemster. Op deze grond verloopt de beworteling vrij traag. Dit is er
oorzaak van dat de planten van Deutsch Evern en Senga-Sengana op 20 juli
nog slechts zeer matig beworteld waren. O p 5 augustus was dit beter, op
20 augustus was het wortelgestel zeer goed. Talisman was reeds op 20 juli van
een goed wortelgestel voorzien. De hergroei in 1958 was van Talisman traag,
Deutsch Evern groeide snel. Tijdens de verdere ontwikkeling bleek dat de
planten die op 20 augustus waren geplant in groei achter bleven bij die welke
op 20 juli en 5 augustus waren geplant. In tabel 10 wordt de totale opbrengst
per object weergegeven.
Tabel 10.

Opbrengst per object in grammen.
Plantdata

Ras
20 juli

5 augustus

20 augustus

Deutsch Evern

16.300

18.740

15.220

Talisman

18.250

16.660

12.200

Senga-Sengana

13.610

16.590

12.810

In alle objecten gaf de laatste plantdatum (20 augustus) de laagste opbrengst.
Verder blijkt dat Deutsch Evern en Senga-Sengana hun hoogste opbrengst
hebben gegeven in het object dat 5 augustus is geplant. Bij Talisman gaf de
vroegste plantdatum (20 juli) de hoogste opbrengst. Gezien de conditie van
het plantmateriaal kan uit deze proef worden geconcludeerd dat vroeg planten
beslist leidt tot een hogere opbrengst, mits de beworteling van de planten
goed is.
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Aardbei-Watervoorziening
Op de zeer stugge kleigrond van het proefbedrijf te Oudkarspel werd in het
voorjaar van 1957 een enkelvoudige proef aangelegd met het doel na te gaan
of watertoevoer de groei en de opbrengst van aardbeien, op deze grond ten
goede komt. In de proef was zowel ondergrondse- als bovengrondse watervoorziening opgenomen. In 1957 werd niet geoogst. Wel werd waargenomen
dat de ontwikkeling van de planten gunstig werd beïnvloed door het watergeven. In 1958 was het door de weersomstandigheden slechts enkele malen
nodig water toe te dienen. Het proefras was Climax. In 1958 werden de
planten zeer ernstig aangetast door voorjaarsbont. Als gevolg hiervan was de
ontwikkeling van de planten slecht en de opbrengst zeer laag. Deze proef
heeft geen betrouwbare gegevens opgeleverd.

Asperge-bestrijding winderosie
In de droge voorjaarsmaanden kan het verstuiven van de aspergebedden
soms zo ernstig zijn, dat binnen enkele uren het gehele perceel nagenoeg vlak
ligt. Het gevolg hiervan is, dat er veel asperges van slechte kwaliteit geoogst
worden.
In voorgaande jaren zijn enkele proefjes genomen om het verstuiven van de
bedden tegen te gaan, door deze direct na het opploegen met een stabilose
oplossing te bespuiten. Door deze behandeling wordt een korstje van enkele
mm dikte gevormd, dat als een beschermend laagje over de bedden ligt en deze
tegen winderosie beschermt. Door de gunstige resultaten van voorgaande jaren
was het verantwoord om dit jaar op grote schaal deze stabilose behandeling
toe te passen. In samenwerking met W. A. Scholten's chemische fabrieken werd
een oppervlakte van 22 ha, over 8 percelen verdeeld, behandeld. Aan de hand
van de V.V.V.-kaart werden die percelen in Grubbenvorst gekozen, die de
meeste hinder van verstuiven hadden. Tweemaal werd een bespuiting toegepast n.1. begin mei en rond 10 juni. De giften varieerden van 60-150 kg per ha.
Door de vele regenval in de maanden mei en juni heeft het weinig gestoven
zodat er praktisch geen verschil was tussen behandelde en onbehandelde percelen. Een dosering van 60 kg per ha kan voor de praktijk voldoende geacht
worden, de kosten van de behandeling bedragen dan ƒ 125,— per ha.
In 1959 wordt de proef herhaald.

Asperge-lengte steekseizoen-opbrengst
Wanneer moet men eindigen met steken? Over deze vraag lopen de meningen
van de diverse tuinders zeer uiteen. De meesten steken tot 24 juni (Sint Jan),
terwijl sommige tuinders langer doorsteken en pas eind juni, begin juli eindigen.
Als bezwaar van te lang doorsteken kan genoemd worden een te grote uitputting van de plant met als gevolg een lagere opbrengst in de volgende jaren.
Teneinde dit na te gaan, is in Helden een proef opgezet waarbij 1/:! deel van
het perceel t/m 17 juni, 1j3 gedeelte t/m 24 juni en het overige gedeelte t/m
1 juli geoogst wordt. Van elk gedeelte wordt de opbrengst, kwaliteit en de
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stand van het gewas over een reeks van jaren nagegaan. In tabel 11 zijn de
gegevens van dit jaar weergegeven.
Tabel 11. Waarnemingen per oogstperiode.

Opbrengst t/m 17 juni

17 juni

24 juni

239,74 kg

229,95 kg

238,75 kg

265,89 kg

279,53 kg

Opbrengst t/m 24 juni
Opbrengst t/m

1 juli

1 juli

320,08 kg
::

Gemiddelde max. scheutlengte 26/9 '

174,72 cm

161,04 cm

158,68 cm

Gem. aantal stengels/plant 26/9 *

5,21

4,71

4,51

Gem. aantal dunne stengels/plant 26/9 ;

1,81

1,93

2,09

34,79

40,88

46,22

Gem. °/o dunne stengels/plant 26/9 * .
* Gemeten over 9 X 35 planten

Uit deze tabel blijkt dat de bovengrondse ontwikkeling van de plant afhankelijk is van het tijdstip, waarop met het oogsten wordt geëindigd. Het gedeelte
waarvan tot 17 juni is geoogst heeft een betere bovengrondse ontwikkeling
dan de gedeelten die tot 24 juni, respectievelijk 1 juli zijn geoogst. Dit komt
tot uiting in een grotere maximale scheutlengte, groter aantal stengels per
plant en lager percentage dunne stengels.
Afgewacht moet worden of deze latere bovengrondse ontwikkeling leidt tot
een hogere opbrengst in 1959.

Augurk-teeltmethoden
Het augurkeras Guntruud is belangrijk later oogstbaar dan Baarlose Nietplekker. Om te trachten dit bezwaar geheel of gedeeltelijk te ondervangen
werden op de proeftuin te Beemster verschillende teeltmethoden toegepast.
Deze proef, die een herhaling was van de proef in 1957, bestond uit de
volgende objecten, die in viervoud waren aangelegd.
I. Ter plaatse zaaien
II. Onder glas zaaien en uitplanten met
2 kiemblaadjes
III. Onder glas zaaien en verspenen in
perspotten
IV. Onder glas zaaien en verspenen in
stenen potten
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zaaien
22 mei
20 mei

verspenen uitplanten
—
—
—

1 juni

1 mei

14 mei

1 juni

1 mei

14 mei

1 juni

Elk veldje bestond uit 2 delen. In de ene helft werden de planten getopt, in
de andere helft niet. Het toppen gebeurde aan de hoofdrank op het moment
dat deze ± 90 cm lang was. Opmerkelijk is, dat de verspeende planten de
gewenste lengte voor het toppen 9 dagen eerder bereikten dan de planten van
object: II en 16 dagen eerder dan die van object I. Dit wijst op een aanzienlijk
verschil in groeisnelheid ten gunste van perspot en stenen pot. Tijdens de
oogst bleek, dat er vrij belangrijke verschillen in vroegheid voorkwamen.
Hieronder volgt een overzicht van de datums, waarop gemiddeld 70 % van
de totale opbrengst was geoogst.
niet toppen
toppen
Ter plaatse zaaien
10 sept.
10 sept.
Uitplanten met 2 kiemblaadjes
8 sept.
7 sept.
Verspenen in perspotten
3 sept.
1 sept.
Verspenen in stenen potten
3 sept.
2 sept.
Het onder glas zaaien, gevolgd door verspenen in pers- en stenen potten
heeft ten opzichte van het ter plaatse zaaien dus een vervroeging van 7 à 8
dagen opgeleverd. Door het uitplanten met 2 kiemblaadjes werd een vervroeging van 2 à 3 dagen bereikt. Het toppen heeft de oogst vrijwel niet
vervroegd.
In tabel 12 wordt de totale opbrengst per object weergegeven.
Tabel 12. Opbrengst per object, gesplitst in toppen en niet toppen.
Object
Ter plaatse zaaien
Uitplanten met 2 kiemblaadjes
Verspenen in perspotten
Verspenen in stenen potten
Totaal

Niet getopt
gewicht
relatief
313,0kg
358,7kg
409,5kg
408,1kg
1489,3 kg

100
115
131
130

Getopt
gewicht
relatief
319,3kg
346,9kg
405,2kg
407,8kg

102
111
129
130

1479,2 kg

Uit deze tabel blijkt, dat door het verspenen in pers- en stenen potten een
grote meeropbrengst werd verkregen. In beide objecten bedroeg dit ± 30%>.
In tegenstelling tot het vorige jaar waren er nu geen opbrengstverschillen
tussen perspot en stenen pot onderling, terwijl ook het toppen dit jaar geen
opbrengstverhoging heeft gegeven.

Augurk-voorweekproef
Deze proef werd genomen op het proefbedrijf te Oudkarspel met het doel na
te gaan of het voorweken van augurkezaad een vluggere en meer regelmatige
opkomst tot gevolg heeft. Tevens werd het verschil nagegaan tussen ter plaatse
zaaien en onder glas zaaien, gevolgd door uitplanten met 2 kiemblaadjes.
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Het uitzaaien van voorgeweekt zaad geeft technische moeilijkheden. Daarom
werd ook een object aangelegd waar het zaad, na te zijn voorgeweekt werd
gedroogd en daarna gezaaid. Het weken duurde 24 uur.
De zaaidatum was voor alle objecten gelijk, namelijk 19 mei. Het voorweken
heeft de opkomst niet versneld.
In het uitgeplante object begon de bloei gemiddeld 2 dagen eerder dan in de
ter plaatse gezaaide objecten. Dit heeft echter niet geleid tot een vervroeging
van de oogst. In tabel 13 wordt een overzicht gegeven van de opbrengst per
object.
Tabel 13. Opbrengst in gewicht.
„, .

Opbrengst
F

Object

gewicht
Droog zaad ter plaatse zaaien

, •r
relatief

323 kg

100

Voorweken en terstond zaaien

304 kg

94

Uitplanten met 2 kiemblaadjes

269 kg

Zaad na het voorweken drogen en daarna zaaien

308 kg

83
95

In de beide objecten waar het zaad werd voorgeweekt, was de opbrengst iets
lager dan van de als droog zaad ter plaatse gezaaide augurken. Het onder
glas zaaien en daarna uitplanten met 2 kiemblaadjes gaf een aanzienlijke
opbrengstvermindering. Op deze stugge grond slaan de kiemplantjes zeer
moeilijk aan. De teeltmaatregelen die in deze proef zijn toegepast hebben dus
een ongunstige invloed op de opbrengst gehad en kosten bovendien vrij veel
extra arbeid.
Bloemkool-teeltproef
Deze proef werd genomen op de proeftuin te Beemster en op de subproeftuin
te Grootebroek. Het doel was nagaan of door het toepassen van verschillende
planttijden een duidelijke oogstspreiding van zomerbloemkool is te verwachten
en welke invloed de planttijd heeft op de vorming van hoorders. Tevens werd
onderzocht of er verband bestaat tussen zaaidikte op het plantbed en het voorkomen van boorders. De proef werd opgezet met 3 rassen, 2 zaaidikten, 4
zaaidata en 4 plantdata.
Rassen.
De deelnemende rassen waren Alpha, Lecerf en Flora Bianca. Op de tuin te
Beemster werd van elk ras één selectie beproefd, in de proef te Grootebroek
waren twee Alpha-, vier Lecerfselecties en het ras Flora Bianca opgenomen. De
beide Alpha-selecties hebben niet voldaan. De normaal doorgroeiende planten
vormden een kool van zeer goede kwaliteit, doch het percentage boorders was
te hoog.
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Flora Bianca heeft een goede indruk gegeven. De kwaliteit was zeer behoorlijk
en van het gevreesde schiften werd geen noemenswaardige hinder ondervonden.
De Lecerf-selecties hebben in het algemeen het best voldaan. Boorders kwamen
hier vrijwel niet voor.
Zaaidikten en zaaitijden.
Er werd in 2 verschillende dikten gezaaid, te weten 2,5 gram en 6 gram zaad
per eenruiter. Het eerstgenoemde object werd op 4 verschillende data gezaaid,
namelijk op 3 februari, 15 februari, 15 maart en 15 april. De hoeveelheid à
6 gram per eenruiter werd alleen op 3 februari gezaaid. Door het verschil in
zaaidikte en zaaitijd was het mogelijk op elke plantdatum te kunnen beschikken
over dun gezaaide jonge planten en over dik gezaaide planten die bij elke
volgende plantdatum ouder waren. Hierbij werd nagegaan of het aantal
boorders binnen redelijke grenzen blijft als oudere planten met dunne harten
en stengels (dik zaaien) worden uitgeplant.
Gebleken is, dat het percentage boorders bij Alpha afneemt naarmate de dik
gezaaide planten ouder worden. In het algemeen gaf dik zaaien bij dit ras
minder boorders dan dun zaaien, doch geheel afdoende is het niet. In de beide
andere rassen kwamen vrijwel geen boorders voor. Bij oude planten, die dik
waren gezaaid, werd een verlating van de oogst geconstateerd.
Planttijden.
De plantdata waren 24 april, 5 mei, 17 mei en 27 mei. De oogst nam begin
juli een aanvang en liep door tot eind augustus. Door het verschil in planttijd
werd dus een duidelijke spreiding van de oogstperiode verkregen. Kwalitatief
leverden de planten die op 5 en 17 mei waren geplant, de beste kolen. Naarmate later werd geplant, liep het percentage boorders terug.
Voor nadere gegevens betreffende deze proeven kan worden verwezen naar
een mededeling, die binnenkort door het Proefstation wordt uitgegeven.

Boon-plantafstandenproef
Het onderzoek naar de juiste plantafstand voor stamslabonen werd in landelijk
verband voortgezet. De rijafstanden bedroegen 40, 60 en 80 cm. Daarnaast
werden de normale hoeveelheid zaaizaad van 70 kg per ha, en de dubbele
hoeveelheid gebruikt. Daar de proeven speciaal gericht waren op de bonenplukmachine, werd voorgesteld de proeven in één keer te oogsten. Op enkele
plaatsen werd meer dan een keer geplukt. In tabel 14 worden de resultaten
weergegeven die dit jaar met het ras Dubbele Witte z. dr. zijn verkregen.
Te Oudkarspel en te Randwijk gaf de ruime rijafstand geen gesloten gewas.
Het verschil in opbrengst tussen normale- en dubbele hoeveelheid zaaizaad
was daar aanmerkelijk groter dan op de andere plaatsen waar het een gesloten
gewas was. Zowel in de Beemster, te Alkmaar als te Sinderen waren de opbrengstverschillen zeer gering.
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Hieruit blijkt, dat op tuinbouwgronden, die goed worden bemest, een verhoging van de hoeveelheid zaaizaad of een ander plantverband onvoldoende
resultaten zullen opleveren.
Op grondsoorten met een matige gewasontwikkeling is een verhoging van de
hoeveelheid zaaizaad tot 100 à 120 kg verantwoord. De meest gewenste plantafstand wordt dan 40 X 7 cm of 50 X 6 cm. De hoogste opbrengst wordt
verkregen van planten die voor de oogst een gesloten gewas geven.
Tabel 14. Opbrengst per object.
Plaats

Aantal keren
geoogst

40 X 12

60 X 8

4
1
3
2
1

168
167
241
231
193

145
148
244
229
213

140
138
224
223
206

206
186
231
237
203

164
180
232
222
211

152
162
231
232
213

200

196

186

213

202

198

Oudkarspel

Randwijk
Beemster
Alkmaar .
Sinderen

Gemiddeld

.

.

Plantafstanden in cm
80 X 6 40 X 6 60 X 4

80 X 3

Knolselderij-plantafstandenproef
Om na te gaan welke plantafstand op zware grond de meest gewenste is, werd
op de proeftuin te Beemster het ras Maagdenburger Markt bij 4 verschillende
afstanden uitgeplant.
Knolselderij wordt meestal per stuk verkocht. Er dient dus te worden gezocht
naar een gunstig compromis tussen het aantal knollen en de grootte van de
knollen.
De plantafstand en het aantal knollen waren:
45 X 40 cm 550 planten per
50 X 30 cm 660 planten per
40 X 35 cm 700 planten per
40 X 30 cm 825 planten per

are
are
are
are

Bij de oogst zijn de knollen gesorteerd naar doorsnede en geteld. Tevens werd
het gemiddelde gewicht per knol bepaald. Het is gebleken, dat bij de afstand
40 X 30 cm het gemiddelde gewicht per knol aanzienlijk lager was dan bij
de overige afstanden. Ook in de knoldoorsnede kwam dit vrij duidelijk tot
uiting. Het grotere aantal knollen, dat bij deze afstand kan worden geteeld
biedt op zware grond, vooral in jaren met ongunstige groeiomstandigheden,
geen voordeel. De plantafstand 45 X 40 cm gaf weliswaar een hoog gemiddeld
gewicht per knol, maar dit voordeel ging geheel verloren door het betrekkelijk
geringe aantal knollen, dat bij deze afstand kan worden geteeld. Bij 40 X 35
en 50 X 30 cm werd een gunstige verhouding tussen knolgrootte (doorsnede)
en aantal knollen bereikt.
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Sjalot-doorstookproef
Het doel van deze proef is, na te gaan welke invloed een gedurende enkele
jaren voortgezette temperatuursbehandeling van het plantgoed heeft op de
opbrengst, de ontwikkeling en de schietneiging van het gewas.
In 1957 is hiertoe een proef opgezet met de volgende objecten:
1.
2.
3.
4.

onbehandeld (koude bewaring).
1956/'57 onbehandeld, 1957/'58, 12 weken 25V2° C.
1956/'57 10 weken 25V 2 0 C , 1957/'58 onbehandeld.
1956/'57 10 weken 25V20 C , 1957/'58 12 weken 25V2° C.

Van een nawerking der temperatuurbehandelingen in het bewaarseizoen 19561957 was in 1958 weinig meer te bespeuren. Wel kwamen de normale standverschillen voor tussen de objecten die tijdens de winter 1957-1958 koud en
warm waren bewaard. De onbehandelde hadden een stevig, de warm bewaarde
een tamelijk slap gewas. In de objecten 1 en 3 kwamen schieters voor, de
objecten 2 en 4 waren vrij van schieters. Slechts in de verklistering zou van
enige nawerking sprake kunnen zijn. In object 1 was het aantal klisters per
plant gemiddeld 10,1, in object 3 gemiddeld 12,0.
In object 2 kwamen gemiddeld 12,5 klisters per plant voor, in object 4 was
dit aantal 13,2. Verdere proeven zullen moeten uitwijzen of dit inderdaad een
gevolg is van de temperatuurbehandeling. In de opbrengst was geen nawerking
te bespeuren. Het onbehandelde object had zelfs een iets hogere opbrengst dan
de warm bewaarde objecten. Het is echter niet uitgesloten dat een ernstige
aantasting door witrot (Sclerotinia sepivorum) in 1957 zich nog bij de opbrengst
heeft laten gelden. Het onderzoek wordt voortgezet.

Sjalot-bewaarproef
Dit onderzoek werd voortgezet met een bewaarproef bij verschillende temperatuur en tijdsduur. De objecten waren:
1. 1° C. gedurende 2 weken, daarna 30° C. gedurende 4 weken,
2. 1° C. gedurende 2 weken, daarna 30° C. gedurende 6 weken,
3. 1° C. gedurende 4 weken, daarna 30° C. gedurende 4 weken,
4. 1° C. gedurende 4 weken, daarna 30° C. gedurende 6 weken,
5. 17° C. gedurende 12 weken,
6. 20° C. gedurende 12 weken,
7. 23° C. gedurende 12 weken,
8. 25V2° C. gedurende 12 weken,
9. 30° C. gedurende 7 weken,
10. 30° C. gedurende 12 weken,
11. 9° C. gedurende 12 weken,
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N a het uitpoten in het voorjaar verliep de opkomst traag, als gevolg van
het koude weer. Bij de objecten 1 tot en met 4 was de latere ontwikkeling
van het gewas goed. De stevigheid van het loof nam van object 1 tot en met
4 af. De bewaring bij 17° C. (object 5) en 20° C. (object 6) had een ongunstige
invloed op de ontwikkeling van het gewas. Ook de veldjes waarvan het plantgoed was bewaard bij 23 en 25Va0 C. groeiden aanvankelijk matig, de stevigheid van het loof nam van 17° C. tot 25V2° C. af van vrij stevig tot tamelijk
slap. Object 9 bij 30° C. gedurende 7 weken had de gehele groeiperiode een
stevige, vlotte stand. De bewaring bij 30° C. gedurende 12 weken (object 10)
gaf een weelderige, slappe loofontwikkeling en veel bonte planten. Aangenomen
kan worden dat de duur van deze bewaring bij deze hoge temperatuur te lang
is geweest. Het contrôle-object had een zeer goede en stevige loofontwikkeling.
In het begin van juli kwamen er belangrijke verschillen in afrijping voor. Op
het moment dat de objecten 1, 9 en 11 begonnen te strijken, waren de planten
in de objecten 4, 6, 7, 8 en 10 nog tamelijk groen. De invloed op de schieterneiging was ook nu weer zeer duidelijk. Elke behandeling heeft het aantal
schieters in meer of mindere mate onderdrukt. In de objecten 8 en 10 kwamen
geen schieters voor. In de objecten 4, 6, 7 en 9 had minder dan 1 0 % van het
aantal planten een zaadpijp gevormd, bij de overige objecten was dit percentage
hoger dan 10.
De beste algemene indruk werd verkregen van object 9, waar het plantgoed
7 weken werd bewaard bij een temperatuur van 30° C. Dit object had 8,9°/o
schieters, een prima afrijping en een opbrengst die ruim 22°/o hoger lag dan
die van het contrôle-object.
De volgorde in kg opbrengst was in relatieve cijfers als volgt:
Object
11 1 5
10
3
6
2
4
8
9
7
rel. opbr. 100 113,2 113,8 117,7 119,8 119,8 120,3 120,6 120,6 122,2 125,0
Alle behandelde objecten vertonen een duidelijk hogere opbrengst dan object 11
(controle). De opbrengst blijkt toe te nemen naarmate de behandeling langer
heeft geduurd en de temperatuur hoger was. Jammer is, dat de meeste objecten
met een hoge opbrengst te langzaam afrijpten. Het onderzoek wordt voortgezet.

Tuinboon-Jarowisatieproef
Bij verschillende gewassen kunnen de bloei en de zaadzetting vervroegd worden
door het gekiemde zaad een koubehandeling te geven. In een serieproef werd
nagegaan of dit ook bij tuinbonen het geval zou zijn. Er werd hoofdzakelijk
gewerkt met het ras Ezetha's Witkiem. Met Lange Hangers werd een kleine
proef genomen. Met een tussenruimte van tien dagen werden vanaf 24 december
1957 partijtjes zaad onder platglas gezaaid en andere in een koelkast gezet bij
een temperatuur van 2-3° C. Tevens werd een variatie aangebracht van 20,
30, 40 en 50 dagen in de koelkast gevolgd door uitzaaien onder platglas. Het
was de bedoeling alle objecten op 14 maart in de volle grond uit te planten.
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Door het ongunstige weer moest dit tot 27 maart worden uitgesteld. De behandelingsperiode varieerde hierdoor van 23 tot 93 dagen. Het zaad moest
tijdens de koubehandeling voldoende vochtig blijven. Dit werd bereikt door
nat vermiculite te gebruiken. Voor grove zaden voldoet dit uitstekend.
N a 20 à 30 dagen bij 2-3° C. waren de kiemworteltjes zichtbaar. Veel vocht
bevordert het strekken van de kiemen. Enkele partijen, die te lange kiemen
kregen, werden tijdelijk ingevroren. De strekking wordt hierdoor stopgezet.
O p het veld was de ontwikkeling van de planten aanvankelijk vrij traag.
Later werd het een gezond en zwaar gewas. De eerste pluk vond plaats op
26 juni. Er werd één keer per week geoogst. Een storm met hagelbuien heeft
in begin juli het gewas grotendeels vernield. Op 23 juli werd de proef voor
het laatst geplukt.
In tabel 15 worden de resultaten weergegeven van de partijen die alleen onder
platglas hebben gestaan en van de partijen die alleen een koubehandeling
kregen. De opbrengsten zijn omgerekend per are.
Tabel 15. Resultaten van de platglas- en de gejarowiseerde objecten.
Onder platg las
inzet

dagen

kg

guldens

Gejarc

datum
opkomst

kg

guldens

na de jarowisatie

24/12

93

353

73

1/2

156

26

± 7 cm lang, veel
zwarte kiemen.

3/1

83

342

73

10/2

155

26

i 5 cm lang, tam.
veel zwarte kiemen.

13/1

73

339

69

17/2

176

31

± 4 cm lang, tam.
veel zwarte kiemen.

23/1

63

326

60

28/2

171

30

± 8 cm lang, gezond.

2/2

53

353

66

11/3

170

27

± 3 cm lang, mooi.

12/2

43

341

57

25/3

226

40

i 4 cm lang, gezond, mooi.

22/2

33

—
—

41

begin kieming.

23

—
—

254

4/3

234

36

ongekiemd.

Bij de objecten, die onder platglas hebben gestaan blijkt weinig verschil in
opbrengst voor te komen. De nummers die op 2 en 12 februari werden gezaaid
gaven dezelfde opbrengst als die van 24 december en 3 januari. De opbrengst
van de op 13 en 23 januari gezaaide bonen toont een geringe daling. Een
verklaring hiervoor is moeilijk te geven.
Bij de geldelijke opbrengst valt een duidelijke lijn waar te nemen. Deze loopt
parallel met de vroegheid. Vroeger zaaien gaf dit jaar dus geen verschil in
produktie, maar wel in vroegheid.
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De planten van de nummers die op 24 december en 3 januari werden gezaaid
waren bij het uitplanten te groot. Een zo vroege uitzaai moet daarom worden
afgeraden. Bonen die in de tweede helft van januari gezaaid worden, zullen
gemiddeld het beste resultaat geven.
Het resultaat van de gejarowiseerde objecten was dit jaar aanmerkelijk minder
dan van de normaal gezaaide bonen. Het verschil is dermate groot, dat deze
methode vermoedelijk nooit het voorkiemen onder platglas volledig kan vervangen. Naarmate langer wordt gejarowiseerd, wordt het resultaat slechter.
Het optimum ligt bij 30-40 dagen.
Slechts in noodgevallen, dus indien men in verband met strenge vorst niet in
januari en februari onder glas kan zaaien, heeft het jarowiseren misschien zin.
In tabel 16 wordt een overzicht gegeven van de objecten, die eerst gejarowiseerd en daarna onder glas werden gezaaid.
Tabel 16. Resultaten van de objecten die na jarowisatie onder platglas zijn
gezaaid.
Totale behandeling
in dagen

93
83
73
63

20 dagen 2-3° C.
kg
guldens

376
364
366
343

30 dagen 2-3° C.
kg
guldens

373
375
328
319

80
67
73
67

40 dagen 2-3° C.
kg
guldens

367
366
294
—

72
70
60
55

72
68
53
—

Uit deze cijfers blijkt, dat de jarowisatieduur weinig invloed had. De aanwezige verschillen zijn vermoedelijk niet betrouwbaar. Bij alle groepen valt te
constateren dat een kortere behandelingstijd een minder goed resultaat gaf.
Tenslotte is nog een vergelijking van het aantal dagen onder platglas mogelijk.
Het resultaat hiervan is in tabel 17 vermeld.
Tabel 17. Vergelijking van de objecten.
Totalebehandeling
indagen

93
83
73
63
53
43

Aantal dagen
43

33

63

kg

guldens

kg

guldens

kg

guldens

kg

guldens

318
294
319
—
—

57
53
55
—

338
366
328
343
—
341

66
68
60
67

367
375
366
—
353
—

72
70
73

373
364
—
326
—
—

72
67
—
60
—
—

-(1)

(1) Deze objecten werden niet gejarowiseerd.

68

onder platglas
53

-(1)

57

-(1)

66
—

Het aantal dagen onder platglas blijkt belangrijker te zijn dan het aantal dagen
jarowiseren. Onafhankelijk van de lengte der behandeling komt 53 dagen onder
platglas als het beste naar voren. Een herhaling van deze proef moet uitwijzen
of dit resultaat ook in andere jaren wordt verkregen.
Bovenstaande gegevens gelden voor het ras Ezetha's Witkiem. Bij Lange Hangers waren de opbrengst en het financiële resultaat aanmerkelijk minder. De
objecten onder platglas brachten ongeveer ƒ 40,— per are op, terwijl de gejarowiseerde nummers niet hoger kwamen dan ƒ 18,— per are.
Witlof-teeltproeven
In 1958 werd een begin gemaakt met het witlof-onderzoek in landelijk verband.
Het accent werd gelegd op de teelt van de wortels bestemd voor de vroege
en middelvroege trek. Het is reeds voldoende bekend, dat speciaal voor de
vroege trek de rijpheid van de wortel een grote rol speelt. Hierop kunnen de
zaaitijd, de rustperiode tussen rooien en inkuilen en de lengte van de wortel
van invloed zijn.
Op verschillende plaatsen werden de volgende proeven genomen.
1.

ZAAITIJDENPROEF.

Voorgesteld werd het ras Vroege Mechelse op 22 april, 2 mei, 12 mei en 22 mei
te zaaien. Een gedeelte van het proefveld moest rond 22 september ingekuild
worden, terwijl voor de tweede trek 20 oktober als streefdatum gold. Deze
proef werd op vier plaatsen genomen, namelijk te Heerhugowaard, Sloten,
Harlingen en Minnertsga.
Heerhugowaard. De proeven werden genomen op het bedrijf van de heer P.
Knol. De trekinrichting bestaat uit een warenhuis met centrale verwarming.
Voor de eerste trek werden nog twee objecten aan de proef toegevoegd, te
weten:
a. Gezaaid op 12 april onder glas en uitgeplant op 22 mei,
b. Gezaaid op 22 april onder glas en uitgeplant op 2 juni.
De overige objecten werden op de voorgestelde tijd ter plaatse gezaaid. De
eerste proef werd op 25 september ingekuild en op 14 oktober geoogst. De
hoogste opbrengst bedroeg 102 kg lof van 1 are wortels. Deze opbrengst werd
behaald door het op 2 mei gezaaide- en door het op 22 mei uitgeplante object.
Bij het uitgeplante object was de sortering beter, zodat hiervan de geldelijke
opbrengst het hoogste was (fig. 8).
Voor de tweede trek werden de wortels op 23 oktober ingekuild en op 19
november geoogst. Het object, dat op 22 mei was gezaaid gaf de hoogste
opbrengst in gewicht en in geld.
Sloten. De proeven werden verzorgd door het personeel van de proeftuin
H.U.V. te Sloten.
Op 23 september werd de eerste proef onder platglas ingekuild. De oogst
hiervan vond plaats op 9 oktober. Door de hoge aanvangstemperatuur (op
23 september 18° C.) was de kwaliteit van het lof zeer matig. De eerste en
tweede zaaitijd gaven een beter resultaat dan de derde en vierde.
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Voor de tweede trek werd op 22 oktober in een verrolbare kas ingekuild. Het
forceren geschiedde door middel van elektrische verwarmingskabels. De oogst
vond plaats op 20 november. De vierde zaaitijd gaf gemiddeld de beste indruk.
Harlingen. Door de Rijkstuinbouwconsulent te Leeuwarden werden de proeven
ondergebracht bij de heer Nieveen. De trekinrichting bestaat uit een warenhuis
met gaasverwarming. In Friesland werd een andere selectie gezaaid. Hierin
kwamen vooral bij de eerste zaaitijd veel doorschieters. De wortels waren zeer
grof van stuk. Dit is voor een vroege trek niet gewenst. De opbrengsten waren
vrij laag. De vierde zaaitijd gaf zowel in de eerste als in de tweede trek het
beste resultaat.
Minnertsga. De proef die bij de heer Meersma wordt uitgevoerd, is zeer laat
ingekuild. De resultaten zijn nog niet bekend.

Fis- 8 Zaaitijdenproef witlof te Hcerhugowaard.
Ras: Vroetre Mcchelsc.
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(Foto: 14 oktober 1958).

2.

OOGSTMETHODENPROEF.

Deze proef was voornamelijk gericht op de rustperiode van de wortels tussen
rooien en opzetten in de kuil. De objecten waren als volgt:
a.
b.
c.

Twee dagen voor het inkuilen, rooien.
Drie weken voor het inkuilen rooien en de wortels gedurende
deze periode op hopen zetten.
Drie weken voor het inkuilen de wortels losmaken met een
lichter en tot de inkuildatum op het veld laten staan.

Voor een trek op 20 oktober werd een Mechels type voorgesteld, terwijl voor
de trek op 17 november een middelvroege selectie in aanmerking kwam. Deze
proef werd op vijf plaatsen genomen, te weten Heerhugowaard, Sloten, Ens,
Nieuwlande en Naaldwijk.
Heerhugowaard. De eerste proef werd op 23 oktober ingekuild en op 19
november geoogst. Het object dat drie weken voor het inkuilen gelicht werd,
behaalde de hoogste opbrengst. Hierop volgde met een zeer klein verschil het
object, dat direct voor het inkuilen gerooid was. De „hopen" gaven een aanmerkelijk lagere opbrengst. Van de tweede proef zijn de resultaten nog niet
bekend.
Sloten. Van beide proeven zijn de resultaten nog niet bekend.
Ens. De proef, die genomen werd op het bedrijf van de heer Daams, stond
onder leiding van het Rijkstuinbouwconsulentschap te Emmeloord.
Op 18 september werden de wortels gelicht. Een gedeelte hiervan bleef los in
de grond staan, een gedeelte werd opgerooid en op hopen gezet. Het restant
werd op rijen gelegd. De drie objecten zijn 9 oktober opgekuild. De wortels
die drie weken op rijen hadden gelegen, gaven de hoogste opbrengst. De bewaring op hopen gaf het slechtste resultaat.
Nieuwlande. Door de Rijkstuinbouwconsulent te Frederiksoord werd de proef
ondergebracht bij de heer Benjamin. Er werd getrokken in een schuur met
gaasverwarming. De opbrengst werd ongunstig beïnvloed door een sterke randwerking. De indruk is verkregen, dat het bewaren van ongeveer twee weken
op hopen in dat gebied goede resultaten geeft.
Naaldwijk. De proef werd op de proeftuin uitgevoerd. Er werd getrokken
onder platglas met gaasverwarming. De resultaten kwamen geheel overeen met
die welke in Heerhugowaard werden verkregen.
3.

WORTELLENGTEPROEF.

Voorgesteld werd de wortels op 10, 16 en 22 cm af te hakken. Voor de trek
op 20 oktober werd uitgegaan van een Mechels type en voor de trek op 17
november van een middelvroege selectie.
De proeven werden genomen te Heerhugowaard, Sloten, Ens en Drunen.
Heerhugowaard. Hier werden vier wortellengten vergeleken, namelijk 10, 16,
18 en 20 cm. De langste wortels gaven het beste resultaat.
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Ens. Op het bedrijf van de heer Nijhuis werden twee proeven genomen. De
eerste proef werd op 29 september ingekuild en op 30 oktober geoogst. Vergeleken werden wortels van 10, 12 en 16 cm lengte. De langste wortels behaalden de hoogste opbrengst. Van de tweede proef zijn de resultaten nog niet
bekend.
Drunen. Door het Rijkstuinbouwconsulentschap 's Hertogenbosch werd een
proef genomen bij Mevr. de Wed. J. van Rooy. Tussen 16 en 20 cm was er
weinig verschil in opbrengst. Het resultaat van de 12 cm wortels was iets
minder. De opbrengst van dit object werd echter beïnvloed door randwerking.
Sloten. De resultaten zijn nog niet bekend.
Het is niet mogelijk uit deze proeven nu reeds conclusies te trekken. Uit de
verkregen resultaten blijkt duidelijk dat voortzetting van dit onderzoek zeer
gewenst is.
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12. ZIEKTEN EN PLAGEN
Rand in witte kool
Rassenproeven.
Evenals in de 2 voorgaande jaren werd in 1958 een proef genomen met 3
rassen en 2 planttijden. Het zaad voor deze proef was afkomstig van dezelfde
partij als voor de proef, die in 1957 werd genomen. Het percentage door rand
aangetaste kolen wordt in tabel 18 weergegeven.
Tabel. 18. Percentage

door rand aangetaste kolen.
Planttijd

Ras

Roem van Enkhuizen
Langedijker Herfstwitte .

vroeg

laat

43
79
29

60
62
29

52
70
29

Bij deze proef bleek, dat door verschil in planttijd geen systematisch verschil
in randaantasting werd veroorzaakt. Dit komt overeen met de ervaringen in
voorgaande jaren. Dit verschil bleek wel te bestaan tussen de verschillende
rassen.
Er werden nog 2 rassenproeven genomen met respectievelijk 7 en 21 selecties
van Roem van Enkhuizen, Vroege Herfstwitte, Late Herfstwitte en de groep
van het Succes-type. Het zaad voor de eerste proef was afkomstig van oogst
1956, dus van dezelfde partij, waarvan in 1957 een dergelijke proef werd
aangelegd. De tweede proef werd aangelegd met zaad van oogst 1957. De mate
van aantasting bij de verschillende selecties loopt parallel met die van 1956
en 1957. De gemiddelde percentages van de rassen bedroegen dit jaar:
Roem van Enkhuizen
37 %
Vroege Herfstwitte
78 %
Late Herfstwitte
83 %
de groep Succes-type
16—78 °/o
Vooral in de laatste groep komen zeer grote verschillen tussen de selecties voor.
Met bewaarwitte kool werden 2 rassenproeven aangelegd met elk 9 verschillende selecties. Het zaad was weer afkomstig van respectievelijk oogst 1956
en 1957.
In de eerste proef kwamen de twee zelfde tuindersselecties als in 1956 en 1957
naar voren als de meest randgevoelige.
Door het I.V.T. werden enkele praktijkproeven aangelegd met witte kool, die
ook op de randaantasting beoordeeld werden. De resultaten hiervan zullen na
afloop van de praktijkproeven in een gezamenlijk verslag worden gepubliceerd.
Het beeld van rand komt in fig. 9 duidelijk tot uiting.
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Fig. 9 Randaantasting in
witte bewaarkool.

Selectie.
Van 42 nummers, die in 1956 als „randvrij" werden geselecteerd en in 1957
vegetatief werden vermeerderd en zelfbestoven, werd zaad gewonnen. De
kolen, afkomstig van dit zaad werden in 1958 op rand gecontroleerd. Hiervan
werden 22 nummers aangehouden. Enkele van de 42 nummers bleken nog
lichte randverschijnselen te vertonen. Verschillende nummers waren echter geheel vrij (zie fig. 10).
Van enkele door rand aangetaste kolen werden op dezelfde wijze zelfbestuivingen en kruisingen gemaakt. De uit dit zaad gegroeide kolen vertoonden
vrijwel zonder enige uitzondering allen zware randverschijnselen (zie fig. 11).
Uit de ervaringen in de afgelopen 2 jaren opgedaan, lijkt door selectie enige
verbetering te verwachten.
In het afgelopen seizoen werd weer nieuw, ogenschijnlijk randvrij materiaal
verzameld. Door vegetatieve vermeerdering en zelfbestuiving wordt getracht
het uitgangsmateriaal op „randvrij" te testen.

Fig. 10 Zelfbestuiving van randvrije
witte herfstkool.
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Fig. 11 Fl van kruising tussen 2 door rand
aangetaste witte herfstkool planten.

Oogsttijd en narijping van herfstwitte kool.
Het rijp tot overrijp oogsten van de kool had een geringe verhoging van de
randaantasting tot gevolg. In dezelfde proef werd onderzocht in hoeverre het
narijpen van kool op stapels van invloed is op de aantasting door rand. Door
de geoogste kool gedurende 3-4 weken op hopen op het veld te bewaren nam
het aantal door rand aangetaste kolen toe met ± 15%>.
N-bemesting-plantafstandsproef.
Op het proefbedrijf te Oudkarspel en in Heerhugowaard werd een proef genomen met 3 verschillende plantafstanden, 3 verschillende stikstofgiften en
2 rassen (Vroege- en Late Herfstwitte). In deze proef werden de opbrengst
en de randaantasting van de objecten bepaald.
De invloed van de plantafstand op de opbrengst blijkt uit tabel 19. De hierin genoemde cijfers zijn de gemiddelden van de 2 proefvelden en de 3 verschillende stikstofgiften.
Tabel 19. Opbrengst per plantafstand.
Bruto opbrengst in tonnen per ha
vroege herfstwitte
50 X 60 cm
67 X 75 cm
80 X 90 cm

108
95
80

late herfstwitte
113
111
96

De randaantasting wordt uitgedrukt in één cijfer, dat theoretisch kan variëren
van 0-500, waarbij als maatstaf van de waardering kan gelden:
0 - 5 0 zeer licht aangetast.
51 -100 matig tot zwaar aangetast.
101 - 250 zwaar tot zeer zwaar aangetast,
boven 250 zeer zwaar aangetast.
In de praktijk komt een cijfer hoger dan 250 zeer zelden voor. De invloed
van de plantafstand (zie fig. 12) en de stikstofbemesting op de randaantasting
is als volgt:
Plantafstand:
Vroege Herfst
Late Herfst
A. 50 X 60 cm
88
141
B. 67 X 75 cm
133
184
C. 80 X 90 cm
145
193
Bemesting:
1. 160 kg N/ha
106
156
2. 240 kg N/ha
126
176
3. 320 kg N/ha
135
187
Alhoewel deze proeven nog niet wiskundig verwerkt konden worden, kan
reeds worden vermeld, dat er een duidelijke tendens bestaat, dat de randaantasting heviger wordt naarmate de plantafstand ruimer en de stikstofbemesting overvloediger is.
75

Fig. 12 Randaantasting in
plantafstandenproef.
Links: 50 X 60 cm.
Midden: 67 X 75 cm.
Rechts: 80 X 90 cm.

Het gemiddelde koolgewicht is bij het nauwste plantverband aanmerkelijk
minder dan bij de normale en grote plantafstand (zie fig. 12), doch de opbrengst per ha is hoger of ongeveer gelijk.
Mozaïek-virus in sla (Lactuca-virus 1).
De overgang van het slamozaïek-virus met het zaad werd in het afgelopen
jaar beoordeeld van zaad, dat in 1957 gewonnen was van planten van Lactuca
serriola L. Deze planten werden eerst besmet met het virus, waarna het zaad
per plant werd geoogst. Dit geschiedde bij een negental Nederlandse en een
19-tal buitenlandse herkomsten, en wel bij vijf planten van elk. Bij al deze
herkomsten werd virusovergang met het zaad geconstateerd. Wel lagen de
aantastingspercentages ver uit elkaar. Zo werd bij zaad van zieke planten
afkomstig uit Lodz niet meer dan 0,2 % zaadovergang waargenomen, terwijl
dit bij planten uit Bazel rond 5 % was. Bij een enkele plant van een onbekende
herkomst werd zelfs een overgang van 50% geconstateerd. Voor kruising met
gekweekte sla, met het doel de factor „geen overgang van het mozaïek-virus
met het zaad" in te kruisen, is Lactuca serriola dus niet geschikt.
Het resultaat van deze proeven is in een publikatie vastgelegd en aangeboden
aan de redactie van het Tijdschrift over Plantenziekten. In 1959 willen wij
virusvrij zaad, dat in de kas werd geteeld op verschillende plaatsen in Nederland uitzaaien om na te gaan in hoeverre dit een oplossing kan geven ter
bestrijding van deze virusziekte.
Big-vein in sla
Reeds in 1957 ontvingen wij van de heer Sj. TOLSMA te Zwolle „viruszieke"
slaplanten, die geen virus bleken te bevatten. Dit jaar werd hieraan meer
aandacht besteed en het bleek, dat wij hier te doen hadden met planten, die
door Big-vein waren aangetast. Dit verschijnsel werd het eerst in 1934 in
Amerika onder deze naam beschreven en naderhand ook waargenomen in
Engeland, Duitsland en Nieuw-Zeeland. Het zou volgens een in 1958 in
„Phytopathology" verschenen publikatie van GROGAN, ZINK, H E W I T T en
KIMBLE, worden veroorzaakt door de algemeen voorkomende grondschimmel
Olpidium brassicae (Wor.) DANG. Door ons werd deze schimmel ook waarge76

nomen in de wortels van planten, die in besmette grond waren opgekweekt.
Behalve in sla werden ook bij andijvieplanten Big-vein of bobbelbladverschijnselen waargenomen. In een kort artikel werden de gegevens uit de literatuur
en het ziektebeeld beschreven. Dit artikel werd aan de redactie van het Tijdschrift over Plantenziekten aangeboden.
Bewaarrot bij peen (Sclerotinia).
In het bewaarseizoen 1957-1958 werden met de middelen PCNB en TMTD
proeven genomen om het rot, dat tijdens de bewaring van winterpeen optreedt,
tegen te gaan. In Avenhorn werden bij een 10-tal en in Obdam bij een 5-tal
tuinders proeven ingezet. Deze werden gecontroleerd door de heren M.K O K
en C. HOEDJES van het R.T.C. Hoorn. De resultaten waren in de bewaarperiode
van 1956-1957 zeer hoopgevend, wat de aanleiding was tot een ruimere proefopzet. In de periode 1957-1958 werd echter in geen van de 15 proeven een
duidelijk resultaat geboekt. Voortzetting van dit onderzoek heeft dan ook
geen zin.

Nagegaan werd wanneer de besmetting van zaadwortelen plaats heeft. Hiervoor werden in 1957 wortelen op verschillende manieren geteeld en behandeld.
In het begin van augustus werden de objecten uitgezaaid op de volgende
plaatsen:
1. Avenhorn in de volle grond.
2. Idem, maar na de opkomst wekelijks bespoten met Systox.
3. Alkmaar in de volle grond.
4. Alkmaar in een luisvrije koude kas.
Avenhorn ligt in een gebied waar veel wortelen worden geteeld, in Alkmaar
komt dit gewas betrekkelijk weinig voor. In het voorjaar van 1958 zijn de
wortelen alle op een perceel te Alkmaar uitgeplant. In alle objecten trad nadien
een hevige aantasting door voorjaarsziekte op. Dit wijst er op, dat de besmetting niet in het najaar, maar vrij vroeg in het voorjaar plaats heeft.
In voorjaarswonden van het ras „Amsterdamse bak" en in winterpeen werd
in het jonge gewas afsterving van de hartbladeren geconstateerd, welk beeld
overeenkwam met het afsterven, dat bij zaadwortelen optreedt. Bij deze jonge
wortelen loopt het groeipunt echter later meestal weer uit en wordt fijn, kort
en enigszins los loof gevormd.
Papiervlekkenziekte in prei (Pleospora herbarum PERS.).
De proeven tegen deze ziekte zijn nog niet beëindigd, zodat hierover nog geen
resultaten vermeld kunnen worden.
Vallers in k o o l (Phoma Ungarn).
Het zaad, dat in 1958 werd gebruikt, en dat in vorige proeven steeds een
flink percentage vallers gaf, liet ons dit jaar in de steek. Er kwamen namelijk
vrijwel geen vallers in het proefveld voor, zodat geen enkele conclusie kan
worden getrokken.
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Zaadontsmetting bij spinazie en wortel
Op verzoek van het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle te Wageningen werd
medewerking verleend aan een proef, waarbij de invloed van verschillende
ontsmettingsmiddelen op de opkomst van spinazie- en wortelzaad werd nagegaan.

Spinazie.
De opkomst op de proeftuin in Alkmaar was aanmerkelijk beter dan in de
kas, doch beduidend lager dan het kiemkrachtcijfer aangaf. De opkomst in de
kas en de kiemkracht werden door het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle
vastgesteld. Gebruikt werden TMTD, captan, voronit, kwik (nat en droog) en
combinaties van deze middelen. Het zaad was weinig of zwaar met Colletotrichum besmet. Geen van de middelen bevorderde echter de opkomst bij
uitzaai op 2 april. Mogelijk, dat uitzaai op een andere datum wel verschillen
zou hebben gegeven.

Wortelen.
In deze proef waren zomer- en winterwortelrassen opgenomen. Er werd in de
volle grond gezaaid. Evenals bij spinazie was de opkomst minder dan het
kiemkrachtcijfer aangaf. Er zijn geen opkomstcijfers van kasproeven bekend.
In tegenstelling tot de vorengenoemde proef hebben hier alle toegepaste zaadontsmettingsmiddelen de opkomst duidelijk bevorderd. Het best voldeden hier
droge kwikontsmetters in een dosering van 3 gram per kg zaad. Kwik (nat)
en captan kwamen op de tweede plaats, terwijl middelen met TMTD als
werkzaam bestanddeel het minst gunstige effect gaven. Bij winterwortelen en
bij zomerwortelen werd hetzelfde effect van de gebruikte ontsmettingsmiddelen
geconstateerd. Bij winterwortelen waren de verschillen tussen de uitwerking
van de gebruikte middelen echter groter dan bij zomerwortelen.

Voetziekte bij asperge (Fusarium).
Bij asperges wordt in toenemende mate last ondervonden van een ernstige
kwaal, door de praktijk voetziekte genoemd. Uit onderzoekingen van Ir. P.
J. H . VAN MARIS, gastmedewerker bij het asperge-onderzoek, is gebleken, dat
in hoofdzaak 2 schimmels voor deze ziekte verantwoordelijk gesteld moeten
worden n.1. Fusarium culmorum en Fusarium oxysporum. Bij F. culmorum aantasting komen vanaf eind juli hardgeel verkleurde stengels in de asperge voor.
De stengelbasis is hierbij donker verkleurd en steekt meestal scherp af tegen
het vergelende hogere stengeldeel. Bij de donkere verkleuring is de stengel
geheel voos en inwendig rose tot vaak zelfs felrood. Daarnaast werden 3 aan78
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Fig. :3 "Wbrtclontwikkeling van asperge bij een gunstig bodemprofiel.
(Foto: Ir. P. van Maris).
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tastingstypen onderscheiden, waarbij F. oxysporum een nog niet geheel opgehelderde rol speelt.
a. elliptische rotplekjes op vlezige wortels.
b. onregelmatige, bruine tot zelfs bijna zwarte verkleuringen
van de stengelbasis, gepaard gaande met vroegtijdig afsterven van de betreffende stengels.
c. afsterven van toppen en stengels.
In alle drie gevallen kon herhaalde malen F. oxysporum worden geïsoleerd.
Bij inoculatie bleek echter alleen in geval „a" resultaat mogelijk. Nader onderzoek zal in deze nog plaats hebben.
Bovendien zijn en worden praktijkwaarnemingen gedaan om na te gaan of het
optreden van de voetziekte beïnvloed wordt door:
a. diverse cultuurmaatregelen.
b. diverse bodemfactoren, zoals profiel, grondwaterstand,
zuurgraad.
Dat het profiel en de zuurgraad een rol spelen bij het optreden van de voetziekte is gebleken uit waarnemingen, verricht op een 8-jarig perceel te Maasbree. In dit perceel kwam in het centrum een gedeelte voor waar de stand van
het gewas zeer slecht was. Vele planten waren weggevallen, terwijl talrijke
stengels door voetziekte waren aangetast. Vanuit dit centrum werd de stand
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Fig. 14 Wortelontwikkeling van asperge bij een ongunstig bodemprofiel. De wortels dringen
niet door de harde grondlaag heen.
(Foto: Ir. P. van Maris).
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van het gewas steeds beter totdat na ongeveer 30 meter de stand weer normaal
was.
Er zijn 2 profielkuilen gegraven n.1. één in het goede en één in het slechte
gedeelte. Van deze kuilen zijn de profielen beschreven en is, nadat de wortels
blootgespoten zijn, de beworteling nagegaan.
Kuil I.
Profiel: 0-25 cm zwartgrijs, 25-37 cm geelbruin dat geleidelijk overgaat in
bruingeel 37-55 cm, daarna in geel 55-77 cm en tenslotte in geelwit zand. Het
gehele profiel is zeer los.
Beworteling (zie fig. 13): Het profiel is goed doorworteld, de meeste wortels
zitten tussen 20 en 70 cm. Enkele wortels gaan dieper, de diepste tot 95 cm.
Kuil II.
Profiel: 0-25 cm zwartgrijs, 25-41 cm donkerbruin (deze laag is zeer hard),
41-50 cm bruin met harde donkerbruine fiberlaagjes, 50-80 cm geelbruin en
daarna geel zand.
Beworteling (zie fig. 14): De meeste wortels zitten boven de harde donkerbruine laag, slechts enkelen zijn in staat deze laag te doordringen, de diepste
tot 57 cm. Hierdoor lopen de wortels vrijwel horizontaal. In dit profiel werden
vele dode wortels en wortels met elliptische rotplekjes gevonden.
Uit deze profielen blijkt, dat een slechte ontwikkeling van de plant een ernstige
aantasting door voetziekte tengevolge heeft.
Wortelvlieg bij peen (Psila rosaeF.).
Ter bestrijding van de wortelvlieg werd op verzoek van het Rijkstuinbouwconsulentschap Goes te St. Annaland een proef ingezet, waarbij het zaad in
3 verschillende perioden met insecticiden werd bevochtigd.
De proef werd genomen met 9 objecten in 3 herhalingen. De bedoeling hiervan
was na te gaan in hoeverre kiemvertraging of kiemdoding plaats heeft wanneer
het zaad met insecticide wordt bevochtigd en of de wortelvlieg door het toepassen van een dergelijke methode goed kan worden bestreden.
Per behandeling werd 10 gram zaad met 3 cc van het betreffende insecticide
bevochtigd en daarna luchtig nagedroogd. Het behandelde zaad werd in zakjes
bewaard. Gezaaid werd op 6 mei 1958. De kieming van het zaad is normaal
geweest. Kiemremming of kiemdoding werd niet opgemerkt. Ook gedurende
de groei van het gewas vielen geen onderlinge verschillen op. De ontwikkeling
was zeer goed. Op 28 oktober werd geoogst; de aantasting werd vastgesteld
door van elk veldje 100 wortelen op aantasting van de wortelvlieg te beoordelen. De objecten, data van zaadbehandeling en het percentage door wortelvlieg aangetaste wortelen waren als volgt:
A
heptachloor
25°/o; 3 februari
1958
3,0 °/o.
B
dieldrex
20 % ; 3 februari
1958
3,0 % .
heptachloor
C
25%>; 1 maaart
1958
5,3 % .
D
dieldrex
20 %>; 1 maart
1958
7,7 % .
1958
6,3%>.
E
aldrex
30%>; 1 maart
F
heptachloor
25 % ; 5 mei
1958
4,7%>.
dieldrex
20°/o; 5 mei
1958
3,0 % .
G
1958
5,7 %.
H
aldrex
30 °/o; 5 mei
onbehandeld;
10,4%.
I
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Kleine k o o l v l i e g in s p r u i t k o o l (Cbortophila Brasskae BOHéj.
De bespuitingsproeven tegen de kleine koolvlieg in spruitjes werden in het
verslagjaar voortgezet. Daar het in de bedoeling lag tegelijk de melige koolluis
(Brevicoryne brassicae) te bestrijden, werden in enkele objecten parathion en
phosdrin aan heptachloor toegevoegd. Heptachloor werkt n.1. niet tegen de
koolluis. De proefvelden lagen te Huissen, Arnhem en Kloosterburen. Naast
heptachloor en de reeds vermelde combinaties werden in de proef te Huissen
ook diazinon, parathion, phosphamidon en thiometon verspoten.
Ter bepaling van het residugehalte werden aan het Rijks Instituut voor de
Volksgezondheid te Utrecht 3 maal monsters opgezonden van de objecten, die
met heptachloor, phosphamidon en thiometon waren behandeld. De resultaten
van dit onderzoek zijn nog niet bekend.
In de proef te Huissen heeft heptachloor zowel 2 als 3 keer verspoten zeer
goed tegen de koolvlieg gewerkt. De aantasting in de met heptachloor bespoten
veldjes bedroeg 0 tot 4,7°/o tegen 32 °/o in de onbehandelde velden. Ook parathion en diazinon gaven beide een goede bestrijding van de koolvlieg.
Phosphamidon en thiometon hebben slecht voldaan. De werking van parathion
en phosdrin in combinatie met heptachloor kwam in deze proef niet tot uiting,
omdat de luisaantasting te gering was.
In de proef te Arnhem kwam dit beter tot zijn recht. Met de combinatie
heptachloor + parathion 2 keer verspoten werd een aantasting van 15,7°/o
teruggebracht tot 2,7 °/o en bij 3 bespuitingen tot 2,3 °/o. In de velden, die 2
en 3 keer alleen met heptachloor waren bespoten bedroeg de luisaantasting resp.
18,7 en 1 1 , 4 % .
In samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap in Groningen en het
LP.O. te Wageningen werden in Kloosterburen twee proeven tegen de koolvlieg en de melige koolluis uitgevoerd. Daarbij werd zowel van een vliegtuig
als van een speciaal geconstrueerde landmachine gebruik gemaakt. De luisaantasting was ook hier zeer gering, zodat over de werking van thiometon en
phosphamidon niets gezegd kan worden. De uitkomsten van de beoordeling op
de koolvliegaantasting zijn wiskundig verwerkt. Dit leidde tot de resultaten,
zoals die in tabel 20 zijn vermeld.

Tabel 20.

Koolvliegaantasting in procenten.
°/o aangetaste spruiten

Objecten

landmachine

Heptachloor
Heptachloor
thiometon
Thiometon
Phosphamidon
Onbehandeld
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2 liter per ha
2 liter per ha +
1% liter per ha
1lAliter per ha
1XAliter per ha

vliegtuig

17
18

20

43

37

34

31
35

Fenologische waarnemingen werden vanaf eind juli tot medio oktober gedaan.
De eerste vliegen werden in de periode van 1-5 augustus gevangen, terwijl het
aanvliegen tot 20 september duurde. Gevangen werd uitsluitend de kleine koolvlieg (Chortophila brassicae). Vermeld kan nog worden, dat in Groningen en
Arnhem, koolvliegeitjes boven in de plant werden gevonden.

Witlofvlieg (Napomyza Lateralis

FALL).

In 1958 werd een begin gemaakt met het onderzoek naar de levenswijze en
de bestrijdingsmogelijkheden van de witlofvlieg, die zowel in witlof als in
peen schadelijk optreedt.
Peen.
Uit het onderzoek is gebleken, dat de infectie bij peen via het loof en de
bladstengels plaatsvindt. De larven van de vlieg mineren in het blad en hollen
de bladstengels uit. Zij dringen vervolgens in de koppen van de peen en maken
daarin gangen. Het produkt wordt hierdoor ongeschikt voor export.
Verpopping vindt plaats in de uitgeholde bladstengels en in de gangen, die
de larven in de peen maken. Het loof verkleurt bij een lichte aantasting en
wordt bruingeel, bij een zware aantasting sterft het af.
Ter bestrijding van dit insekt in peen werden enige bespuitingsproeven met
heptachloor, aldrin, parathion, diazinon, dipterex en phosdrin uitgevoerd. Bij
het bepalen van het aantal bespuitingen werd meer gelet op de werkingsduur
van de verschillende middelen dan op de fenologie van het insekt, omdat over
dit laatste in Nederland nog weinig bekend was. Parathion en diazinon hebben
in de proeven goed gewerkt. Het is echter niet uitgesloten, dat wanneer de
bespuitingen meer in overeenstemming met de fenologie van het insekt worden
uitgevoerd, ook de andere middelen beter voor de dag zullen komen.

Witlof.
Begin 1958 werd een zware aantasting uit Sloten gemeld. Bij een onderzoek
ter plaatse bleek de schade te moeten worden toegeschreven aan het inkuilen
van witlofpennen, die reeds op het land zwaar besmet waren geworden. De
pennen, die zwaar waren aangetast gaven over het algemeen een slechte kropontwikkeling, in sommige gevallen werd zelfs geheel geen krop gevormd.
De aantasting vindt reeds op het land plaats tijdens de teelt van de witlofwortels. In de kuil worden de kroppen beschadigd. Deze schade wordt veroorzaakt door de larven, die zich tijdens de oogst van de wortels in de pennen
en resten van de bladscheden bevinden. Deze worden tegelijk met de pennen
naar de kuil overgebracht. Alhoewel op het ogenblik over het gedrag van de
larven in de kuil nog weinig bekend is, bestaat het vermoeden dat zij in winterrust gaan en weer actief worden zodra de temperatuur in de kuil oploopt.
De larven mineren in de kropblaadjes en verpoppen daarin. Zij kunnen ook
vanaf de voet van de krop diep naar binnen dringen en zodoende meerdere
blaadjes beschadigen, waardoor de schade belangrijk toeneemt.
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Fenologie.
Ofschoon het aantal generaties in 1958 nog niet kon worden vastgesteld, bestaan er toch aanwijzingen, dat van deze vlieg meerdere generaties per jaar
optreden.
Uit het aantal aangetaste witlofwortels, in het voorjaar 1958 in Sloten verzameld en te Alkmaar in depot ondergebracht, verschenen op 8 mei de eerste
Napomyza vliegen. In het vrije veld werden echter pas begin juni vliegen
waargenomen. Op het veld werden 11 juni bij opslag van witlof eitjes aangetroffen. In de periode juli-oktober zijn zowel in de pennen als in de bladscheden larven te vinden. Vanaf augustus werden herhaaldelijk ook poppen
aangetroffen.
Parasieten.
Als voornaamste vijand van de witlofvlieg treedt een sluipwesp op namelijk
Dacnusa gracilis NÉES. Een aantal poppen in het voorjaar van 1958 verzameld,
bleek voor 32 % door deze wesp te zijn geparasiteerd.
Waardplanten.
Als waardplanten van Napomyza lateralis worden in de literatuur genoemd:
kamillen, brandnetel, fluitekruid, kruiskruid en korenbloem. Tot dusver werd
alleen bij kamillen Napomyza aantasting waargenomen, de vlieg kon hieruit
worden opgekweekt.
Tijdens een bezoek aan enkele wortelpercelen in de provincie Noord-Brabant
bleken deze zwaar door Napomyza te zijn aangetast. In de omgeving van deze
percelen werden ook zwaar aangetaste kamillenplantjes aangetroffen, zodat
waarschijnlijk de infectie in de wortelen vanuit kamillen heeft plaats gehad.
Bestrijding.
Met de bestrijding van de witlofvlieg moet reeds op het land worden begonnen.
Getracht moet worden door het toepassen van bespuitingen het gewas vrij
van aantasting te houden; in elk geval te verhinderen dat de larven in de
pennen doordringen. Daartoe werd in Hoofddorp een bestrijdingsproef uitgevoerd, waarbij de volgende middelen werden verspoten: diazinon, dipterex,
systox, heptachloor en phosdrin. Evenals in de peenproeven werd het aantal
bespuitingen geregeld naar de werkingsduur van de middelen. In deze proef
werden met diazinon goede resultaten bereikt. Ten opzichte van een aantasting
van 61,5 % in de onbehandelde velden, staat diazinon met 1 4 % aan de kop,
gevolgd door heptachloor met 23,5 °/o. Diazinon werd vijf keer verspoten tegen
heptachloor vier keer. Ook zijn nog verschillende nabehandelingen toegepast
zoals het onderdompelen van de pennen in insecticiden, het bespuiten van de
pennen in de kuil en het bestuiven van de koppen met een 2 %-ig stuifpoeder
van parathion, diazinon en heptachloor. Alle resultaten hiervan zijn nog niet
bekend. Niettemin mag reeds vermeld worden dat een gunstig resultaat verkregen werd met wortels, die vóór het inkuilen gedurende 10 minuten in een
diazinon concentratie van 0,2 % gedompeld zijn geweest.
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G a l b o o r s n u i t k e v e r (Ceuthorryncbus pleurostigma

MARSH)

Voorjaarstype.
Vorige jaren werden keuzeproeven genomen met dieren in gevangenschap. In
1958 werd een dergelijke proef te velde aangelegd, namelijk in IJsselmuiden,
waar het voorjaarstype in grote getale voorkomt. Hiertoe werd begin april
een aantal koolsoorten geplant t.w. bloemkool, spitskool en rode kool, deze
verdeeld in vrijsterkool (dus niet sterk verhoute stengels) en weeuwenkool (meer
verhoute planten).
Eind mei werden door ons de eerste overwinterde kevers opgemerkt. Begin
juni werden al jonge gallen aangetroffen, zodat mag worden aangenomen, dat
de eerste kevers toch iets vroeger verschenen waren. Bij de keuzeproef bleek,
dat de vrijsterkool over het algemeen liever en vroeger voor ovipositie bezocht
wordt dan de weeuwenkool. Vooral de vrijsterplanten van spits- en rode kool
waren zwaar aangetast. Verder werd te velde bij verschillende vroege koolsoorten tussen half juni en juli zware aantasting vastgesteld.
Imagines van de nieuwe generatie verschenen vanaf half augustus tot de 2e
helft van september. Deze werden te velde vretende aangetroffen aan de jonge
hartbladeren van koolplanten.
Voor het eerst werden bij herik gallen aangetroffen.

Zomertype.
Dit type verscheen tussen half juni en eind juni, was gedurende ± 10 dagen
actief en vrat van koolbladeren. Begin juli gingen de kevers in zomerrust
(diapauze). Dit ruststadium duurde ongeveer 3 weken. Bij een proef bleek,
dat imagines afkomstig van aangetaste koolzaadplanten, gebracht in een kooi
met diverse koolsoorten, koolraap en koolzaad, vooral spruitkool en boerenkool zwaar aantastten. In een andere proef werden kevers afkomstig van
diverse koolsoorten en stoppelknollen in een kooi gebracht. Hierin bevonden
zich diverse koolsoorten, koolraap en koolzaad. De kevers bleken voorkeur te
hebben voor bloemkool en boerenkool, terwijl stoppelknollen in het geheel niet
werden aangetast.
Uit een keuzeproef te velde in Schoondijke bleek, dat kevers afkomstig van
koolzaad duidelijke voorkeur vertoonden voor koolraap en koolzaad boven
spruitkool en boerenkool. Koolraap en koolzaad werden zwaar aangetast,
terwijl spruitkool en boerenkool weinig voor ovipositie werden gebruikt.
Van de 7 herikplanten, die als voedselplant in deze proef waren opgenomen
was 1 plant aangetast.
In kooien bleek dus ongeacht de herkomst van de kevers een duidelijke voorkeur voor koolsoorten boven koolzaad en koolraap te bestaan. Te velde was
deze voorkeur precies omgekeerd. Voor het verschil in gedragingen in kooien
en te velde is geen duidelijke verklaring te vinden.
Vroeger dan in voorgaande jaren, namelijk in de 2e helft van augustus, werd
in proeven te Alkmaar aantasting waargenomen en wel hoofdzakelijk bij
spruitkool en boerenkool.
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Wantsen
In de tweede helft van augustus werd op ons proefveld en op percelen winterpeen in Noordholland een voortijdig afsterven van het loof geconstateerd.
Hiervoor waren wantsen verantwoordelijk, die in zeer grote aantallen op het
loof werden aangetroffen. Op 3 september werd in de omgeving van Alkmaar
een aantal van deze wantsen verzameld. R. H . COBBUN determineerde deze
als Orthops basalis costa (20 exemplaren) en Orthops compestris L (1 exemplaar).
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13. ONKRUIDBESTRIJDING

Het onderzoek op het gebied van de chemische onkruidbestrijding heeft evenals in 1957 vooral in het teken gestaan van de lang werkende middelen. Met
name het herbicide chloor-IPC is bij vrijwel alle groentegewassen op diverse
tijdstippen toegepast, teneinde een indruk te krijgen van de bruikbaarheid van
dit middel in de groenteteelt in de volle grond.
Daar fytofarmaceutische bezwaren tot nog toe de goedkeuring van chloor-IPC
in de weg hebben gestaan, is in het verslagjaar in samenwerking tussen de
Keuringsdienst van Waren te Amsterdam, de Plantenziektenkundige Dienst te
Wageningen en het Proefstation begonnen met residuonderzoek bij geoogste
Produkten. Dit onderzoek werd verricht in het laboratorium van de Keuringsdienst van Waren te Amsterdam.
Op het moment, waarop dit verslag werd samengesteld, waren de resultaten
van dit residuonderzoek nog niet bekend.
Naast cloor-IPC zijn ook andere reeds meer of minder bekende herbiciden op
hun bruikbaarheid in de groenteteelt getest. De belangrijkste hiervan zijn:
CMU: 3-p-chloorfenyl-l, 1-dimethylureum,
Simazin: 2-chloor-4,6-bis (monomethylamino)-S-triazine.
Vervolgens waren enkele voor Nederland geheel nieuwe, hier niet nader te
noemen, herbiciden in onderzoek. Het zou op zijn minst prematuur zijn hieromtrent in dit jaarverslag reeds mededelingen te doen.
De proeven werden genomen op de eigen proeftuin te Alkmaar waar voor dit
onderzoek een oppervlakte van bijna 20 aren beschikbaar was. Daarnaast
werden veel proeven ondergebracht op andere, met het Proefstation samenwerkende proeftuinen, terwijl ook op de beide subproeftuinen van het Proefstation enkele proeven lagen. In totaal zijn 52 proeven genomen, als volgt
over de proeftuinen verdeeld:
Alkmaar
Beemster
Grootebroek
Heemskerk .
Oudkarspel
Sloten .
Spierdijk
Vleuten

22
3
1
6
4
9
2
5 (inclusief een proef te Maarsseveen)
87

Aardbei
Op de proeftuin te Beemster zijn na de oogst van 1957 op een afgedragen
rassenproef drie behandelingen toegepast n.1. de combinatiebespuitingen van
PCP + chloor-IPC; D N O C + chloor-IPC en PCP + simazin. Vooraf waren
de velden afgemaaid.
De directe hergroei was het best bij de combinatie PCP + simazin en het
slechtst bij D N O C + chloor-IPC.
De onkruidonderdrukking was bij alle objecten bevredigend, maar de opbrengsten van alle velden lagen onder die van de controle. De simazincombinatie heeft de opbrengst het minst gedrukt, zelfs zo weinig dat het verschil
te verwaarlozen is.
Andijvie
Een eenvoudige proef te Alkmaar had in de eerste plaats ten doel de residuwerking van chloor-IPC bij dit gewas in de herfstteelt na te gaan. Hiertoe
zijn vier velden met chloor-IPC behandeld, waarbij over het gewas gespoten
werd, terwijl op vier andere perceeltjes met hetzelfde herbicide tussen het
gewas werd gespoten. Hierbij werd gebruik gemaakt van een afschermkap op
de spuitdop.
Metingen van de plantdiameters wezen uit, dat vooral in het object, waarbij
over het gewas werd gespoten groeiremming optrad. Deze groeiremming is
echter van tijdelijke aard geweest, want bij de oogst war.en de verschillen in
opbrengst uiterst gering en niet betrouwbaar.
Omtrent de uitslag van het residuonderzoek is nog niets bekend.
Bloemkool
Bij dit gewas is ongeveer dezelfde proef genomen als met andijvie. De uitwerkingen op de planten waren hier echter dermate ongunstig, dat van een
oogstbaar produkt niet eens sprake is geweest en vooral niet bij het object,
waarbij over het gewas gespoten werd met chloor-IPC.
Doperwt
O p het Tuinbouwbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel werd in een grote
produktiekavel een onkruidbestrijdingsproef aangelegd, waarbij gewerkt is
met chloor-IPC en IPC op verschillende tijdstippen toegepast en meestal gecombineerd met een snelwerkend contactmiddel zoals PCP of DNBP.
De geschatte opbrengstdervingen bij de behandelingen variëren van 5 tot 60 °/o.
De groeiremmingen waren in sommige gevallen zeer duidelijk en de gewasbeschadigingen bij behandelingen in het 10-15 cm stadium waren zeer ernstig.
Kroot
Met dit gewas zijn drie proeven genomen n.1. te Maarsseveen (verzorgd door
Vleutens Proeftuin); te Alkmaar (zand) en te Spierdijk (zavel).

Bij de proef te Maarsseveen is gebleken, dat de methode van breedwerpig
zaaien zich niet laat combineren met chemische onkruidbestrijding. (Dezelfde
ervaring is ook bij andere gewassen opgedaan). De opkomst van het gewas
was hier dermate gering, dat de proef kort daarna beëindigd is.
Te Spierdijk zijn uitsluitend behandelingen na het uitdunnen uitgevoerd. Hierbij
zijn de strooibare vormen van chloor-IPC en simazin gebruikt.
Wat de onkruidbestrijding betreft, hebben deze granulaten volkomen gefaald.
CMU gaf een volmaakte onkruidbestrijding maar daarnaast veroorzaakte het
ernstige gewasbeschadiging, die resulteerde in een opbrengstvermindering van
± 30 % . Trouwens ook alle andere objecten brachten minder op dan de
controle.
Bij de proef te Alkmaar, waar behandelingen zijn uitgevoerd 10 dagen voor
het zaaien, direct na de zaai, voor de opkomst en na het uitdunnen, heeft
slechts één object een meeropbrengst gegeven. Ditzelfde object bracht echter
een abnormaal groot aantal misvormde kroten voort, zodat aan de meeropbrengst geen waarde mag worden gehecht. Dit object was: PCP vóór de opkomst en chloor-IPC granulaat na het uitdunnen.
De misvorming, die ook te Spierdijk werd geconstateerd, bestond uit een meer
of minder diepe insnoering in het midden van de kroot. Deze groeiafwijking
werd uitsluitend daar aangetroffen waar een late chloor-IPC behandeling was
toegepast.
Bij de objecten, waar met chloor-IPC was gespoten direct na de zaai of voor
de opkomst, hebben de kroten abnormaal lang in het kiembladstadium verkeerd. Veel plantjes zijn in die tijd afgestorven.
Chloor-IPC tien dagen voor het zaaien verspoten gaf een goede onkruidonderdrukking, een normale groei en een opbrengst die niet noemenswaard geringer
was dan die van de controle.
Peterselie en selderij
Met deze gewassen zijn proeven genomen op de proeftuin te Sloten. Hoewel
hier in verband met het feit dat de grond zeer onkruidrijk is, een dosering
van 8 liter chloor-IPC per hectare is aangehouden, was toch de onkruidonderdrukking nog niet geheel bevredigend.
Ernstige groeistoornissen werden niet geconstateerd.

Prei
Op Vleutens Proeftuin werd een proef genomen op een preizaaibed, waarbij
op diverse tijdstippen met chloor-IPC werd gespoten. Daarnaast waren ook
zwavelzuur en PCP in het schema opgenomen.
Daar bij deze proef de breedwerpige zaaimethode is toegepast, wijken de
resultaten soms af van de verwachtingen en van elders bij gezaaide prei opgedane ervaringen. Zo werd een zeer ernstige groeiremming geconstateerd bij
het object chloor-IPC tien dagen voor het zaaien, een object dat anders nooit
reden tot klagen heeft gegeven. Ook de andere behandelingen gaven alle meer
of minder groeionderdrukking te zien.
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Met ter plaatse gezaaide prei werden proeven genomen te Alkmaar en te
Sloten, beide volgens hetzelfde schema.
Evenals in voorgaande jaren heeft dit gewas getoond veel te kunnen verdragen
op het gebied van de chemische onkruidbestrijding. Sommige objecten zijn n.1.
viermaal behandeld respectievelijk na het zaaien, voor de opkomst, in het 4-6 cm
stadium en na het uitdunnen. De middelen die daarbij gebruikt werden waren:
chloor-IPC (direct na zaai); PCP, D N O C en zwavelzuur (voor opkomst);
zwavelzuur (4-6 cm stadium) en tenslotte simazin, chloor-IPC en de combinatie chloor-IPC en D N O C (na het uitdunnen).
Dat de onkruidbestrijding bij de meeste objecten zeer goed was — althans te
Alkmaar — ligt voor de hand. Op de onkruidrijke tuin te Sloten was de
invloed van de behandeling wel zeer goed merkbaar, maar afdoende waren
sommige bestrijdingen toch niet.
De opbrengsten zijn door de bespuitingen hoegenaamd niet beïnvloed.
Met uitgeplante prei zijn proeven genomen te Alkmaar, Heemskerk, Oudkarspel en Sloten. In al deze proeven is gewerkt met de combinatie chloor-IPC
plus D N O C . Daar bekend is, dat een gecombineerde bespuiting met deze
middelen ernstige beschadiging tot gevolg kan hebben, zijn deze herbiciden ook
verspoten met een meer of minder lange tussentijd. Overigens is de beschadiging door bovengenoemde combinatiebespuiting steeds slechts van tijdelijke
aard. Van opbrengstderving is dan ook meestal geen sprake.
Ook zijn in plantprei enkele zeer lang werkende middelen, waaronder simazin
en CMU beproefd. De onkruiddoding liet bij deze middelen meestal niets te
wensen over en van ongunstige invloed op de oogst was meestal niets of weinig
te bespeuren. Op de proeftuin te Oudkarspel echter met zijn gemakkelijk
scheurende grond bedroeg de oogstreductie na gebruik van simazin bijna 40%>.
Rabarber
Op het proefveld dat in het voorjaar van 1957 is aangelegd (zie 3e Jaarverslag pag. 76) is in maart 1958 wederom met simazin gespoten. Evenmin als
in 1957 waren nu groeiafwijkingen of beschadigingen te constateren.
Op een nieuw proefveld is dit jaar voor het eerst met chloor-IPC gespoten.
Ook hier was geen enkele reactie van de rabarber waar te nemen.
Tot het dichtgroeien zijn van beide proeven de behandelde velden onkruidvrij
gebleven. Na het afsterven in oktober 1958 waren in de simazinproef de
onbehandelde velden te onderscheiden door hun onkruiddichtheid die overigens
gering was.
Ter beantwoording van de meermalen gestelde vraag of op rabarberveld kweekgras kan worden bestreden is in november 1958 een oriënterende proef uitgezet
met de middelen dalapon, TCA en aminotriazol. Omtrent de uitwerkingen van
deze bespuitingen is uiteraard nog niets te zeggen.
Sjalot
Bij dit lang groeiende gewas is chloor-IPC niet bij machte geweest het gewas
tot de oogst onkruidvrij te houden, zelfs niet bij hoge doseringen. Simazin
daarentegen heeft een prima onkruidonderdrukking te zien gegeven zonder
enige schade aan het gewas toe te brengen.
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Slaboon
In een kasproef met de middelen chloor-IPC en simazin heeft laatst genoemd
middel zeer ernstige schade aan de kiemplanten veroorzaakt, die resulteerde
in volledige afsterving. Chloor-IPC heeft geen schade veroorzaakt. Beide
middelen werden op 3 tijdstippen toegediend, namelijk 1 week voor het zaaien,
op de zaaidatum en kort voor de opkomst.
Veldproeven te Alkmaar en Oudkarspel omvatten objecten, die bestonden uit
behandelingen voor de opkomst met carbamaten, snelwerkende contactmiddelen
en combinaties van middelen uit beide groepen. Deze combinatiebespuitingen
hebben over het algemeen goed voldaan. Hoewel er van overwoekering door
onkruiden bij de controle althans na het kiembladstadium geen sprake is geweest lagen toch vrijwel alle relatieve opbrengsten boven die van de controle.
Een combinatie van 5 liter chloor-IPC en 40 liter PCP-olie per hectare leverde
dit jaar een meeropbrengst van bijna 15 % , terwijl van verlating van de oogst
geen sprake was.
Spinazie
Hoewel bij de vroege en zeer vroege voorjaarsteelt geen onkruidprobleem bestaat, zijn omwille van de efficiënte benutting van de tuinoppervlakte twee
proeven genomen, waarbij uitsluitend is gewerkt met snelwerkende contactherbiciden; waaronder de beide kleurstoffen D N O C en DNBP.
In beide proeven is overduidelijk gebleken, dat de kleurstoffen voor gebruik
als p.e.-middel volmaakt ongeschikt zijn. In sommige gevallen kwam het gewas
niet eens op.
Het grote onkruidbestrijdingsprobleem ligt echter bij de nazomer- en de herfstteelt.
Evenals vorig jaar werden in 1958 op alle samenwerkende proeftuinen proeven
aangelegd, waarin 15 behandelingen voorkwamen, n.1. carbamaten zeven dagen
voor het zaaien resp. direct na het zaaien en zes contactmiddelen voor de
opkomst verspoten.
Vanzelfsprekend lopen de resultaten van de zes proeven nog al uiteen temeer
daar op twee proeftuinen breedwerpig werd gezaaid. Toch kan in grote lijnen
dezelfde conclusie worden getrokken als in 1957.
Chloor-IPC en ook de andere carbamaten remmen de groei. Alleen bij toepassing voor het zaaien heeft chloor-IPC zeer goed voldaan op die tuinen,
waar met de machine op regels werd gezaaid.
De meeste contactmiddelen hebben zeer bevredigende resultaten gegeven, wat
voor het grootste deel te danken is aan het feit, dat het zaaibed 7 dagen vóór
het zaaien is klaar gemaakt. Zwavelzuur, PCP en Shell-W hebben in alle
opzichten goed voldaan en meeropbrengsten opgeleverd van ± 20%>.
Merkwaardig was, dat alle vier zwavelzuurvelden bij de proef te Beemster te
onderscheiden waren door de grote bladoppervlakte. Dit doet vermoeden, dat
zwavelzuur direct of indirect groeistimulerend werkt.
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Witlof
Op de proeftuin te Alkmaar werden twee proeven genomen namelijk één met
ter plaatse gezaaid- en één met uitgeplant witlof.
Daar het zaaibed niet vóór het zaaien kon worden klaar gemaakt, doordat
het te laat vrijkwam, hebben vooropkomstbehandelingen met p.e.-middelen
weinig of geen effect gesorteerd. Op het moment van spuiten waren er nog
weinig of geen onkruiden.
Alleen chloor-IPC voor opkomst heeft zeer goed voldaan. Tot het dichtgroeien
is dit object onkruidvrij gebleven, terwijl de gewasstand prima was. De opbrengst aan pennen lag weliswaar iets onder die van de controle, maar het
verschil was zeer gering.
In de proef met plantwitlof is gewerkt met chloor-IPC (granulaat), simazin
(spuitpoeder en granulaat) en CMU.
De onkruidbestrijding is vooral bij de granulaten zeer onvoldoende geweest,
CMU en simazin hebben voorts een zeer ongunstige invloed uitgeoefend op
de opbrengst aan pennen.
W i t t e k o o l (zaaibed)
Vooropkomstbehandelingen met PCP en zwavelzuur gaven bevredigende resultaten op een plantenbed van witte bewaarkool. Combinatie-bespuitingen stelden
teleur, terwijl D N O C als p.e.-middel ook hier volkomen faalde.
Chloor-IPC tien dagen voor het zaaien verspoten gaf een bevredigende groei
en een redelijke onkruiddoding, zij het ook, dat de muurvegetatie hier plaats
maakte voor een vrij dichte kruiskruidbezetting.
Merkwaardig is, dat de planten afkomstig van chloor-IPC velden na het uitplanten op onbehandelde grond zeer moeilijk en traag aansloegen.
Wortel
Ter nadere bestudering van de bruikbaarheid van de combinatie chloor-IPC
en PCP, vóór de opkomst te verspuiten, zijn op de proeftuinen te Alkmaar,
Beemster, Heemskerk, Sloten, Spierdijk en Vleuten proeven genomen, waarin
drie doseringen van elke component in alle mogelijke combinaties voorkwamen.
Te Sloten werd op hetzelfde perceel en volgens hetzelfde schema de proef
tweemaal achtereen genomen.
De resultaten zijn niet geheel duidelijk. Terwijl bij de proef te Alkmaar de
onkruiddichtheid tot het einde toe de invloed van chloor-IPC toont en na
korte tijd weinig invloed meer van PCP, is deze tendens in andere proeven
soms vrij vaag. Ook de opbrengstcijfers bieden nog weinig houvast. Te Alkmaar
liep de opbrengst duidelijk op met de chloor-IPC dosering. In andere proeven
b.v. te Sloten was deze lijn wel enigszins aanwezig, maar niet zo duidelijk.
In een zaaitijdenproef, waarbij om de twee weken een strook van 4 velden
werd ingezaaid, is keer op keer gebleken, dat na behandeling met aromatische
olie de velden meer of minder snel weer vol onkruiden lopen. Chloor-IPC
met en zonder PCP hield het veld tot het dichtgroeien meestal schoon, of
althans vrij van muur. Kruiskruid en ganzenvoeten laten zich overigens gemakkelijk met de hand verwijderen.
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Ten aanzien van de opbrengsten kan worden vastgesteld, dat bij de eerste
zaaisels (voorjaarsteelt) Shell-W het best voldeed. Later in de tijd (zomerteelt)
viel Shell-W terug naar de onderste plaats en kwam de combinatie chloor-IPC
en PCP als beste naar voren.
Onder platglas is een proef genomen, waarin bespuitingen met chloor-IPC in
2 doseringen (2V2 en 5 liter/ha) werden gecombineerd met gieten.
Hierbij bleek onder andere, dat het gieten de algenontwikkeling sterk bevorderde, maar de werking van chloor-IPC niet ten goede kwam. Chloor-IPC
op zich zelf heeft hoegenaamd niets uitgericht tegen de algen.
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14. LITERATUURONDERZOEK
Van de omvangrijke literatuur over het onderzoek aangaande teelt, bewaring
en veredeling van de aardappel, is slechts een zeer klein gedeelte gewijd aan
het probleem van de vroegheid. Daarbij valt dan de nadruk nog vooral op
het winnen van vroege rassen door veredeling.
Voor zover het onderzoek niet gericht is op de produktie van vroeg gerooid
pootgoed, hebben de meeste onderzoekingen betrekking op de opbrengst van
het volgroeide gewas, zowel bij vroege als bij latere rassen.
Het tijdstip en de mate van knolvorming worden sterk beïnvloed door het
ontwikkelingsstadium van de spruit bij het poten. Het probleem van de vroegheid wordt enerzijds begrensd door de eis van een snelle en voldoende loofontwikkeling en anderzijds door de toenemende kans op onderzeeërs naarmate
vroeger wordt gepoot.
Een verdere vervroeging van de teelt lijkt niet in de eerste plaats in aanmerking te komen. "Wel is belangrijk een opbrengstverhoging van de vroegste
teelt. In welke mate dit laatste door een doelbewuste preparatie van het pootgoed mogelijk is, kon uit de literatuur niet worden opgemaakt. Van hetgeen
thans bekend is over het ontwikkelingsverloop van de plant en van de wijze
waarop dit verloop wordt beïnvloed door in- en uitwendige omstandigheden,
werd een overzicht samengesteld.
Vooral bij de vroegste teeltwijze is weerstand tegen vorst van grote betekenis.
Door veredeling tracht men deze weerstand te verkrijgen. Het laat zich niet
aanzien, dat dit gestelde doel spoedig zal worden bereikt. De enige mogelijkheid
om nachtvorstschade geheel of gedeeltelijk te vermijden is het besproeien van
het gewas. Dit vereist echter een grote sproeicapaciteit. Het is sinds kort bekend dat de vorstweerstand van tomateplanten belangrijk wordt verhoogd
door toediening van borax. Voor de aardappel dient dit nog te worden onderzocht.
De bemesting biedt geen belangrijke problemen. Wel verdient onderzoek naar
de invloed van borium op de weerstand tegen infectieziekten zoals schurft
(Streptomycbes scabies) de aandacht, evenals de werking van een lichte fosfaatbemesting op de vroege aardappelgronden in Noordholland. Bovendien is het
nog niet duidelijk welke invloed de kalitoestand van de grond tegenover de
kalibemesting heeft op diverse eigenschappen van het pootgoed. Bij de chemische
onkruidbestrijding zijn de bladafwijking en de smaakbeïnvloeding nog de
kwestbare punten.
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Ondanks een ruim dertigjarige activiteit is door veredeling nog geen volwaardige vervanger van de Eersteling verkregen. De veredeling op resistentie
tegen Phytophthora-infestans is zeer gecompliceerd. Deze resistentie wordt niet
alleen bepaald door erfelijkheidsfactoren, maar houdt tevens nauw verband
met: het vorderen van de knolvorming.
Dit heeft een sterke binding tussen vatbaarheid en vroegheid tot gevolg.
Vanwege de sterke muteringsneiging van de aardappel verdient het de aandacht om langs vegetatieve weg, in navolging van de veredeling onder Mitschurinistische invloed, resistentie tegen wratziekte te verkrijgen bij de rassen
Eersteling en Bintje.
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