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Spuit- en nevelproeven.
A. Inleiding tot het vernevelen van de vuurbestrijdingsmiddelen.
In het afgelopen groeiseizoen werd bij de vuurbestrijding vooral aandacht
aan het vernevelen van de verschillende middelen besteed. Voordat echter
met deze proeven begonnen werd, is nagegaan, op welke wijze het vernevelen in de praktijk het beste kon worden toegepast. Voor dit doel werd contact opgenomen met onderzoekers aan andere instellingen en met enkele
fabrikanten, die op dit gebied reeds ervaringen hadden opgedaan.
Het nevelen berust op het principe dat, door verhoging van de concentratie
van de middelen, per oppervlakte eenheid minder vloeistof nodig is, als de
druppels in evenredigheid verkleind worden. Voor dit doel zijn speciale
doppen geconstrueerd, de z.g. nozzles, waardoor een vloeistofkegel van fijne
druppels verkregen wordt. De grootte van deze druppels is natuurlijk afhankelijk van de doorlaatopeningen van de doppen. Van deze doppen zijn tot
nu toe de Duikerdoppen het meest geschikt gebleken. Hierbij zijn twee verschillende typen te onderscheiden, n.1. a. Lyunet en b. de gewone Duikerdop.
a. De Lyunetdoppen zijn vrij zwaar en uitgerust met twee stalen plaatjes.
Deze plaatjes kunnen verwisseld worden, waardoor de druppelgrootte
verkleind of vergroot kan worden. Voor het gebruik in de bloembollenteelt voldoen het beste de doppen met een doorlaatopening van 1-1,5 mm.
liet nadeel van deze, overigens zeer goede dop, is echter dat hij voor het
gebruik op een pulverisator te zwaar is, vooral wanneer verscheidene
doppen door een pulverisator gevoed worden.

b. De gewone Duikerdop no. 2 is meer aanbevelenswaardig. De constructie
berust op hetzelfde principe als de voorgaande, alleen de bouw is anders.
Het grote voordeel van deze dop is, dat het gewicht veel kleiner is. Het
schoonmaken levert bij deze doppen echter meer bezwaren op dan bij
de voorgaande.
De neveldoppen kunnen op de meeste pulverisators gebruikt worden. Er
moet echter een druk van minstens 2 atmosferen bereikt kunnen worden.
Pulverisators met membraampompen zijn voor dit doel ongeschikt. De aanwezigheid van een roerwerk in de pulverisator is gewenst, maar niet noodzakelijk. Daar de hoeveelheid vloeistof, die in een bepaalde tijd door een
dop verwerkt kan worden, kleiner is dan bij normaal spuiten, heeft men
het aantal doppen per pulverisator kunnen vergroten. Op deze wijze ontstonden de z.g. nevelboompjes. Het eerste was dat van Saval. Dit was uitgerust met 4 Lyunetdoppen. Het nadeel hiervan was, dat het voor gebruik
tussen de bedden met bloembollen niet de juiste afmetingen had. Ook was

ceren van nevelboompjes van lichter materiaal, waarop 4 of 5 Duikerdoppen
no. 2 werden gemonteerd. Met deze boompjes kunnen twee bedden tegelijk
worden meegenomen. De boompjes, waarop vijf doppen op gelijke afstanden
van elkaar gemonteerd zijn, voldoen het beste, daar hiermede een aaneensluiting van de nevelbanen wordt verkregen en het gewas gelijkmatig bedekt
wordt. Ook werd er een boompje in de handel gebracht, waarop twee Duikerdoppen op ± 50 cm afstand van elkaar gemonteerd zijn. Ook dit heeft
goed voldaan. Hiermede kan een normaal bed in de breedte worden geneveld.
Het monteren van de doppen op korte afstanden van elkaar moet worden
afgeraden.
Het is noodzakelijk dat bij het nevelen verschillende voorzorgen getroffen
worden om moeilijkheden te voorkomen. De nevelvloeistof dient voor het
gebruik door een fijnmazige doek of nylonkous gezeefd te worden om verstoppen van de doppen tijdens het nevelen zoveel mogelijk te voorkomen.
Het gebruik van zuiver water is aan te bevelen.
Wanneer de pulverisator leeg is, dienen nevelboom en doppen zodanig geplaatst te worden dat er geen bezinksel in de doppen kan komen. Het verdient verder aanbeveling de pulverisator, de nevelboom en de doppen na
het gebruik grondig te reinigen.
B. Vuurbestrijding in hyacinten.
Het vuur in hyacinten (Botrytis hyacinthi) is in het algemeen minder ernstig,
wat betreft de schade aan het gewas, dan het vuur in tulpen. Dit komt wel,
omdat deze zwam niet in de vorm van Sclerotien (zwamknolletjes) op de
tuin of op de bol kan overblijven, zoals bij tulpenvuur het geval is. Het optreden hangt veel meer af van de weersomstandigheden en de daardoor
ontstane beschadiging van het blad. Toch is het niet verantwoord de bespuiting van de hyacinten achterwege te laten, daar door „voorbehoedend" te
spuiten bij een eventuele aantasting de kans op verspreiding van de schimmelziekte wordt verminderd. Is het gewas eenmaal zwaar besmet, dan is
de bestrijding zo goed als onmogelijk. Sedert vele jaren wordt voor dit
doel Bordeauxse pap gebruikt, een middel dat een zeer goede zwamdodende
werking heeft, maar onder sommige omstandigheden groeiremmend kan
werken. Ook kan door het gebruik van te weinig of slechte kalk, niet goed
klaarmaken of anderszins beschadiging optreden, iets wat ieder jaar weer
voorkomt. Daarnaast kan het blauw worden van het gewas bij het ziekzoeken zeer hinderlijk zijn. Als voordeel zou genoemd kunnen worden de in de
praktijk heersende mening, dat door het bespuiten van het gewas met koper
en kalk, het blad stugger zou worden en minder gevoelig voor zwartrand.
Omdat met verschillende van de na 1945 in de handel gekomen bestrijdingsmiddelen bij tulpen goede resultaten bereikt werden, zijn ook met hyacinten
in twee achtereenvolgende jaren bespuitingsproeven genomen.
De eerste proef werd in het seizoen 1950-1951 op de tuin van het proefstation
te Lisse opgezet.
De gebruikte variëteit was L'Innocence en de bollen werden geplant op 25
October 1950. De plantmaat was 14 cm. Per bed werden 4 veldjes van 12
regels met 7 bollen per regel geplant. Tussen de veldjes werd een regel
onbeplant gelaten. De bespuitingen werden in drievoud uitgevoerd.
In deze proef ging het er om, een vergelijking te maken tussen de meest
bekende nieuwere middelen onderling, alsook hun werking ten opzichte van
Bord. pap en „onbehandeld". Daar van de nieuwere middelen niet bekend

nus in welke spiiitsterkte ze bij dit gewas het meeste effect sorteerden, werd
ieder middel in twee concentraties verspoten. De middelen en spuitsterkten
waren:
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De spnitdata waren respectievelijk: 17 April, 1 Mei, 12 Mei en 23 Mei. Bij
iedere bespuitir.g werd per veldje 0.5 liter spuitvloeistof gebruikt, wat overeenkomt met 2 liter per bed.
Tegen het eind van het groeiseizoen vielen er enkele verschillen in de mate
van verval van de veldjes waar te nemen. De verschillen waren het grootst
tussen de met het zinkcarbamaat bespoten veldjes enerzijds, en de onbehandelde en de met de kopermiddelen bespoten veldjes anderzijds. Van de
objecten, die met zinkcarbamaat bespoten waren, stond het kruid steviger
en vertoonde dit nog een mooie groene kleur. Verder liepen de standcijfers
parallel met de opbrengsten.
De bollen werden gerooid op 14 Juli en geteld, gesorteerd en gewogen op
18 Juli. In de volgende tabel zijn de opbrengsten en de standcijfers van
de drie veldjes, die eenzelfde behandeling ondergaan hebben, bij elkaar
geteld. De volgorde is van de beste tot de slechtste resultaten.
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De bovenstaande cijfers tonen aan dat het gebruik van de kopermiddelen
Bord. pap en kopercarbonaat een minder gunstige invloed op het gewas uitoefenden
dan de middelen: zinkcarbamaat, T.M.T.D. en ijzercarbamaat.
0
(
De bespuitingen met zinkcarbamaat en T.M.T.D. met 0.5% gaven een iels
betere opbrengst dan de bespuitingen met 0.2 %. Het ijzercarbamaat gaf
een tegenovergesteld beeld, maar dit verschil is gering en daardoor onbe*
trouwbaar.

Om meer inzicht in de bereikte resultaten te verkrijgen werd er in het seizoen 1951-1952 nogmaals een bespuitingsproef opgezet. Hierin werd Bord.
pap met zinkcarbamaat, ijzercarbamaat en 2 T.M.T.D. middelen -vergeleken.
Inplaats van het spuiten met 0.2 % werd er het vernevelen van de spuitvloeistof bij ingeschakeld. Hierbij werd er van uitgegaan, dat, door de concentratie van het middel 10 X sterker te maken, de hoeveelheid vloeistot
per bed tot op 1/10 verminderd kon worden. Het was hierbij wel noodzakelijk
een z.g. verneveldop te gebruiken, daar bij het gebruik van minder vloeistof,
de druppels ook kleiner moeten zijn. Bij het verspuiten werd evenals in het
vorig jaar 0.5 liter spuitvloeistof per veldje gebruikt, en bij het vernevelen
0.05 liter. De Bord. pup werd normaal verspoten, daar dit middel niet te
vernevelen is.
De gebruikte variëteit was L'Innocence en de plantmaat was 10 cm. Er
kwamen 10 stuks per regel en 12 regels per veldje van i bed. Tussen de
veldjes werd een regel onbeplant gelaten. De plantdatum was 23 October.
ü e volgende behandelingen werden uitgevoerd:
1. onbespoten
7. 0.5% T.M.T.D. I
2. onbespoten
8. 5 % T.M.T.D. 1
3. Bord. pap 1 %
9. 0.5% ijzercarbamaat
4. Bord. pap l i %
10. 5 % ijzercarbamaat
5. 0.5% zinkcarbamaat
11. 0.5% T.M.T.D. 2
6. 5 % zinkcarbamaat
12. 5 % T.M.T.D. 2
De nummers 6, 8, 10 en 12 waren geneveld, de andere bespoten.
De behandelingen vonden plaats op respectievelijk: 15April, 24 April, 7 Mei
en 4 Juni. De laatste bespuiting werd ongeveer een maand na de voorlaatste
uitgevoerd. De reden hiervoor was, dat na de bespuiting van 7 Mei een
periode van mooi weer volgde. Hierdoor bleef het blad langer met de middelen bedekt en was eerder herhalen van de bespuiting niet noodzakelijk.
Hoewel de verschillen niet erg groot waren, konden er op 21 Juni toch
standcijfers gegeven worden. Dit werd op 2 juli nogmaals herhaald.
Op 10 Juli werden de bollen gerooid en op 14 Juli zijn ze geteld, gewogen
en gesorteerd.
In de volgende tabel zijn de resultaten vermeld.
Van de onbehandelde is het gemiddelde genomen.
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liit deze cijfers komt naar voren, dat er tussen de manier van toepassen
\an de middelen geen verschil is. Het vernevelen kan hier dus als gelijkwaardig aan verspürten worden beschouwd.
De verschillen tussen de opbrengsten van de middelen zijn klein. Er is
echter een tendenz aanwezig, die er op wijst, dat het zinkcarbamaat een
gunstiger invloed op de ontwikkeling van het gewas heeft uitgeoefend dan
Bord. pap. Ook het verschil met onbehandeld is van betekenis.
De lagere opbrengst van de veldjes, die met ijzercarbamaat in 5% oplossing zijn geneveld, -moet als een gevolg van omstandigheden, die buiten de
proef vallen, beschouwd worden.
Samenvatting.
Gedurende een tweetal jaren werden er met hyacint L'Innocence bespuitingsproe\en genomen, liet doel van deze proeven was om na te gaan, of
vervanging van Bord. pap mogelijk is wegens de bezwaren, die aan het
gebruik van dit middel verbonden zijn. Daarnaast werd nagegaan, of met
het vernevelen van de middelen ijzercarbamaat en T.M.T.D. hetzelfde
resultaat als met verspinten bereikt kon worden.
Uit deze proeven is gebleken, dat door het gebruik van genoemde middelen
zeker zulke goede resultaten kunnen worden verwacht als bij het gebruik
van Bord. pap of een ander kopermiddel.
Het meeste effect van een bespuiting met deze middelen is te verwachten
bij een spuitsterkte van 0.3—0.5% of bij vernevelen 3—o%.
De bewering, dat door het gebruik van Bord. pap het gewas stugger blijft,
kan als twijfelachtig beschouwd worden, daar hiervan bij het opnemen van
de stand niets is gebleken. Wel is hierbij opgevallen, dat de veldjes, vooral
die, welke niet zinkcarbamaat bespoten of verneveld waren, iets langer
groen bleven.

Wij willen hier nog eens duidelijk vaststellen — en dit geldt ook voor andere
proeven — dat we geenszins menen hiermede dit probleem voor iedere
weersgesteldheid, voor ieder jaar, voor iedere tuin en elke variëteit definitief te hebben opgelost. Zowel degene, die meent de gegeven resultaten
naast zich te moeten neerleggen, als hij, die ze zonder meer wil imiteren,
zal onverstandig handelen.
Zegt niet de wijsgeer: „liet grote voordeel van een feit is, dat dit aanleiding
geeft tot denken?" Zo zal dan de verstandige kweker aan de hand van de
hier verstrekte feitelijke gegevens opnieuw zijn gedachten laten gaan over
zijn bedrijf om te zien, wat voor hem van belang kan zijn.
C. Vergelijkende spuit- en nevelproef op Dwt. William Pitt, voorjaar 1952.
Op de proeftuin te Lisse werd een proef genomen met als hoofddoel het
nevelen en het bespuiten met elkaar te vergelijken. Er werd een zink
carbamaat, een T.M.T.D.-middel en een ijzercarbamaat gebruikt, terwijl
de middelen in sterkten van 0,2, 0,5, 2 en 5% respectievelijk werden verspoten en verneveld. Bij de bespuitingen werd van de middelen in de sterkten van 0,2 en 0,5% 2 liter per bed gebruikt. Bij het nevelen 0,2 liter van
2 en 5%. De bedden werden 4 maal bespoten of geneveld.
Zowel in de stand van het gewas als in opbrengst vertoonde zich een
duidelijk onderscheid tussen de geheel onbehandelde en de andere bedden.

M.u.w. van alle met de drie middelen bespoten en genevelde veldjes was
de stand beter en de opbrengst hoger dan die van de onbehandelde veldjes.
De verschillen tussen de middelen onderling waren klein en dus niet betrouwbaar. Het abnormale zomerse lente-weer kan misschien als oorzaak
worden aangewezen.
Ook de verschillen tussen de bespoten en genevelde bedden waren zo gering, dat wij ons hier van een oordeel wensen te onthouden.
D. Bespuitings- en nevelproei' op T. Fosteriana Mme Lefeber, voorjaar 1952.
Door deze proef hoopten wij een antwoord te verkrijgen op de volgende
vragen:
a. Is het resultaat van nevelen hetzelfde als of beter dan van het spuiten?
b. Zijn alle middelen goed te vernevelen?
c. Is de uitvloeier bij het nevelen van betekenis?
d. Zijn alle in de handel zijnde zinkcarbamaten geschikt om op tulpen te
gebruiken?
Ter vergelijking met de zinkcarbamaten werd ook een ijzercarbamaat gebruikt.
De vergelijking tussen een middel met uitvloeier en een middel, waaraan
geen uitvloeier was toegevoegd, was daarom zo belangrijk, omdat aan de
meeste middelen een uitvloeier is toegevoegd, in een hoeveelheid die voldoende is voor spuiten. Theoretisch zou dus, indien bij het nevelen de hoeveelheid vloeistof tot op 0,1 wordt teruggebracht, de hoeveelheid uitvloeier
ook tot op ongeveer 0,1 moeten worden verminderd. Hieruit volgt ook, dat
de mogelijkheid zou bestaan dat de toegevoegde hoeveelheid uitvloeier
voor het vernevelen te groot zou kunnen zijn.
De proef lag over twee akkers en omvatte 54 bedden van 7,2 meter lengte.
De plantmaat was 8—91 cm, per bed 45 regels en op de regels waren 13
bollen geplant. De plantdatum was 14 November 1951.
De volgende middelen werden gebruikt:
M. 555
AAphytora
Dithane Z 78
Lirotan zonder uitvloeier

Tritoftorol
Ijzercarbamaat 1 )
Duphar Dithaan Z 78
Lirotan met uitvloeier en
onbehandeld

De proef werd genomen op een kwekerij te Limmen 2 ). Op een akker werden
alle bedden met de verschillende middelen geneveld in een sterkte van 3%,
op de andere akker in een 0,3% oplossing verspoten.
Het gewas had, voordat met de eerste bespuiting werd begonnen, schade
van de slechte weersomstandigheden n.1. het gure weer van eind Maart
ondervonden. Het was over de gehele oppervlakte regelmatig beschadigd.
De behandelingen werden uitgevoerd op respectievelijk 4 April, 16 April,
25 April en 9 Mei.
Bij de eerste twee bespuitingen en nevelingen werd respectievelijk 1 liter
en 0.1 liter per bed verbruikt. Bij de twee volgende 1.6 liter en 0,16 liter.
J

) Zoals later bleek is hier een ijzercarbamaat gebruikt, waaraan een andere stof was toegevoegd. Hierdoor kan het gebruikte middel moeilijk
gelden als vertegenwoordiger der ijzercarbamaten.
2
) Voor het feit, dat verschillende kwekers een deel van hun tuin en zelfs
materiaal ter beschikking stellen, blijven wij zeer erkentelijk.
10

Hoewel de verschillen in stand niet groot waren, werden er tocli driemaal
standcijfers gegeven. De normale methode van waardering met een cijfer
werd aangehouden n.1. 0 = gewas geheel afgestorven. 10 = gewas groen.
Tengevolge van de beschadiging was de waardering vanzelfsprekend aan
de lage kant. De cijfers zijn het gemiddelde cijfer van de drie bedden, die
eenzelfde behandeling gehad hebben.

Standcijfer op: 16/4
Onbehandeld
M. 555
AAphytora
Dithane Z 78
Lirotan zonder nitvloeiers
Tritoftorol
ljzercarbamaat
Duphar Dithaan Z 78
Lirotan met nitvloeier
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1
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Uit deze standcijfers komt duidelijk naar voren dat alle behandelingen een
gunstig resultaat gehad hebben, dat er geen verschil bestond tussen de middelen onderling en dat nevelen niet voor spuiten behoefde onder te doen.
Tweemaal is er nagegaan, of er nog een residu van de voorgaande bespuiting
aanwezig was, om de werking van de uitvloeier te bepalen, n.1. op 16 en 23
April. Als de uitvloeier namelijk voldoende aanwezig is, zal de spnit- of
nevelvloeistof niet dadelijk wegstromen of afspoelen. Een zgn. „residu" zal
enige tijd op het kruid moeten achterblijven.
residu op 16April
spuiten
nevelen

residu op 23April
spuiten
nevelen

M. 555
licht
geen
zeer licht
AAphytora
licht
zeer licht duidelijk
Dithane Z 78
geen
geen
licht
Lirotan zonder uitvl. . geen
geen
geen
Tritoftorol
geen
geen
duidelijk
ljzercarbamaat
vrij duidelijk duidelijk duidelijk
Duphar Dithaan Z 78 licht
geen
duidelijk
Lirotan met uitvloeier licht
geen
geen

zeer licht
duidelijk
vrij duidelijk
geen
licht
zeer duidelijk
licht
zeer licht

Het ligt voor de hand, dat het achterblijven van dit residu in sterke mate
afhankelijk is van de weersomstandigheden na de behandeling. Ook de kleur
van het desbetreffende middel is bij de opname van betekenis. Opvallend
is wel, dat van het middel Lirotan-zonder-uitvloeier geen residu meer zichtbaar was.
De bollen werden op 12 Juni gerooid en op 23 Juni gesorteerd, geteld en
gewogen. Er kwamen geen grote verschillen voor, zodat met de vermelding
van de gemiddelde gewichtsvermeerdering van de verschillende behandelingen wordt volstaan.
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Onbehandeld
M. 555
AAphytora
Dithane Z 78
Lirotan zonder uitvloeier ..
Tritoftorol
IJzercarbamaat
Duphar Dithaan Z 78
Lirotan met uitvloeier

Gewichtsvermeerdering in %
spuiten
nevelen
140
156
163,6
170,9
163,6
167,3
178,2
165,5
160
181,1
167,3
172,7
181,8
170,9
169,1
176,4
167,3
174,5

Aan de hand van bovenstaand, komen wij tot de volgende conclusies:
a. Zowel het verspuiten als het vernevelen der middelen heeft goed resultaat.
b. Alle middelen laten zich goed vernevelen.
c. Van het meer of minder gunstig effect van een uitvloeier is ons niets
gebleken.
d. De gebruikte middelen vertoonden vrijwel geen verschillen.
De bij deze proef aangeroerde problemen houden onze volle belangstelling.
Proeven in deze zin zullen dan ook worden voortgezet.
E. Nevelproef op E.L.T. Mrs. John T. Scheepers.
Met Elt. Mrs. John T. Scheepers, een bekende voor vuur gevoelige tulpenvariëteit, werd ter demonstratie bij een kweker een proefveld aangelegd.
De proef omvatte 36 bedden, geplant over twee akkers. Op de twee akkers
werd een verschillende plantmaat gebruikt. Op akker no. 1 werden bollen
geplant van 10 cm, 12 stuks per regel en 61 regels per bed. Op akker no. 2
werden bollen geplant van 9 cm, 14 stuks per regel en 61 regels per bed.
Op akker no. 1werd een ijzercarbamaat met een zinkcarbamaat vergeleken,
op akker no. 2 een ijzercarbamaat met een T.M.T.D.-middel. Hierdoor werd
een goede vergelijking mogelijk gemaakt. Naast onbehandeld werden de
middelen in sterkten van 2%, 3% en 5% verneveld. De hoeveelheden vloeistof en de neveldata waren:
3 April
15 April
6 Mei
J6 Mei
3 Juni

0,15 liter per bed
0,25 liter per bed
0,25 liter per bed
0,25 liter per bed
0,25 liter per bed

Bij het opkomen van het gewas viel het op, dat er een groot aantal stekers
in de bedden, die aan het hoofdpad lagen, aanwezig waren. De bedden lagen
in de lengterichting van het hoofdpad en van iedere akker waren de drie
eerste bedden besmet. De planten, die op deze bedden nog volledig tot ontwikkeling' kwamen, bleken alle min of meer op de stengel onder de grond
door de vuurzwam (Botrytis tulipae) aangetast. Steeds meer planten vielen
weg. Bij nader onderzoek bleek, dat op de sterk besmette plaatsen oud
tulpenloof, afkomstig van een andere hoek, gelegen had. Dit zij een duidelijke
waarschuwing voor een ieder. Pas op met oud loof, waarin zich vuursclerotiën bevinden.
Hoewel er een zestal bedden uit de proef geschrapt moesten worden, werd
toch besloten deze proef voort te zetten. Hier lag namelijk een goede kans
om de gevolgen van deze besmetting op het gewas na te gaan.
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Gedurende het verdere groeiseizoen viel al spoedig op te merken, dat de
onbespoten bedden in sterke mate door het vuur werden aangetast. Vijfmaal
werden standcijfers gegeven (zie tabel).
De bollen werden op 28 Juni gerooid en op 1 Juli gewogen, gesorteerd en
geteld.
Hoewel deze proef, door het uitvallen van een aantal bedden, een deel van
zijn waarde verliest, blijken uit de volgende tabel toch enige duidelijke verschillen. De cijfers geven de gewichtsvermeerdering in procenten aan.
Akker I
Gew. verm.
in %
16/5

Middel
Onbehandeld
2% ijzercarbamaat
3% ijzercarbamaat
5% ijzercarbamaat
Onbehandeld
2% zinkcarbamaat
3% zinkcarbamaat
5% zinkcarbamaat

....

116.5
155.9
160.6
159.8
130.7
183.4
169.3
183.4

54
7
9
9
6
9
74
8}

23/5

Standcijfers
30/5
6/6

41
5
7
7
4
7
6
7

4
5
7
6

13/6

3
4
6
5

1
3
5
4
4
3
1
6J
4-1
6
4
7
54

7
6
7

Akker 11
Middel
Onbehandeld
2% ijzercarbamaat
3% ijzercarbamaat
5% ijzercarbamaat
Onbehandeld
2% T.M.Ï.D
3% T.M.T.D
5% T.M.T.D

Gew. vertu.
in %
16/5
148.6
(96.4
201.8
217.1
162.2
227.1
224.3
233.4

7
7
84
84
65
84
10
9

Standcijfers
6/6
23/5
30/5

13/

51

5

44

3

7

7

6

5

81

74

7

6

84

84

8

7

5A

5

5

84

8

7

14
7

10

9

8

7

9

8

8

7

Uit de vergelijking van de opbrengsten en de standcijfers ziet men wel duidelijk het gunstige effect, dat met de vuurbestrijdingsmiddelen is bereikt.
Het valt hier op, dat een verneveling van een 2-procents oplossing reeds zeer
gunstig effect gaf. De hogere percentages bleken niet in staat deze uitwerking nog te verbeteren. Natuurlijk zal het bijzonder fraaie weer hier een rol
hebben gespeeld. Ongetwijfeld is echter ook door deze nevelmethode een
zo fijne verdeling van het bestrijdingsmiddel ontstaan, dat het blad hiermede uitstekend bedekt was. Een grotere hoeveelheid was hierdoor overbodig. Dit zou dus een verlaging van de uitgaven aan bestrijdingsmiddelen
kunnen opleveren. Meer echter dan dit zal de aanzienlijke arbeidsbesparing
voor de kweker een groot financieel voordeel zijn.
Ofschoon in een echt vuurjaar de verschillen zich duidelijker zullen manifesteren, zijn we toch in staat uit vorenstaande nog eens het volgende te
concluderen:

a. Het nevelen doet niet onder voor het spuiten. Misschien kan met minder
bestrijdingsmiddelen volstaan worden en zeker zal het arbeidsbesparing
geven.
b. Het vernevelen in een sterkte van 2 à 3% voldoet uitstekend. In een
echt vuurjaar kan men deze misschien verhogen door per bed iets meer
vloeistof toe te dienen. Het gaat tenslotte toch om de hoeveelheid werkzame stof, die op de planten terecht komt.
c. Tussen de verschillende zinkcarbamaten bemerkten wij weinig verschil.
Ook de ijzercarbamaten en T.M.T.D.-middelen konden de toets der critiek zeer wel doorstaan. Alle laten zich uitstekend vernevelen.
d. De hoeveelheid uitvloeier, die meestal in het middel is verwerkt, speelt
bij de verhoging van de concentratie van de vloeistof geen rol. Tot nog
toe is ons hiervan tenminste niets gebleken.
Er is wel beweerd, dat door deze chemische vuurbestrijding het „zuur" worden van de tulpenbollen in de hand zou worden gewerkt. Bij onze proeven
is hiervan echter nooit iets gebleken. Met evenveel stelligheid is dit verschijnsel intussen aan het weer, aan de bemesting, aan de watervoorziening,
in het bijzonder aan de beregening, en aan de ruwe behandeling en mechanische beschadiging van de bollen toegeschreven. Kortom, aan alle mogelijke
omstandigheden. Juist omdat omtrent dit verschijnsel wetenschappelijk nog
zo weinig bekend is, zal de kweker dit probleem steeds scherp in het oog
moeten houden en moeten handelen, zoals het hem op zijn bedrijf het beste
dunkt. En wel. omdat uiteindelijk hij alleen daarvoor verantwoordelijk is.
F. Broeiresultaten van Dwt. William Pitt uit onze bespuitingsproeven vau
het seizoen 1950-1951.
Van de in het seizoen 1950-1951 genomen bespuitingsproef (zie med. no. 15,
biz. 11) werd van ieder veldje een aantal bollen voor de broei bestemd.
Van deze bollen werd er een aantal behandeld voor zeer vroege broei en
gekoeld, een ander deel werd niet gekoeld en kreeg de normale behandeling voor vroege bloei.
De bollen van de eerste groep werden, tot stad. G bereikt was, bij 20° C
bewaard. Dit was op 14 Augustus. Daarna zijn de bollen tot 5 October, de
opplantdatum, bij 9° C gekoeld. Op 3 Januari zijn de bollen, toen de neuslengte 5 à 6 cm was, in de kas gebracht en bloeiden op 30 Januari. Noch
in het bloeitijdstip, noch in de bloemkwaliteit vielen er verschillen waar
te nemen.
De tweede serie werd ook tot stad. G bij 20° C bewaard en op 14 Augustus
overgebracht naar 17° C. Op 12 October zijn deze bollen op de kistjes geplant. Op 29 Januari werden de kistjes in de kas geplaatst en op 23 Februari stonden de tulpen in volle bloei. Ook bij deze serie waren de verschillen
niet noemenswaardig. Men meende wel, dat de stand der „behandelde"
tulpen iets fraaier zou zijn dan die der „onbehandelde". Deze verschillen
waren in ieder geval klein en dus niet betrouwbaar.
Uit deze broeiproeven komt dus duidelijk naar voren, dat de bespuitingen
niet van invloed op het broeiresultaat geweest zijn.
Daar ons over de invloed van de bespuitingen op het broeiresultaat regelmatig vragen gesteld worden, zijn er dit seizoen enige voor zeer vroege
broei gebruikte variëteiten bespoten en voor de broei opgeplant om de invloed van de bespuiting op de vroeg-bloeicapaciteit van de bollen na te
gaan. Deze proeven zullen gedurende verscheidene jaren met verschillende
variëteiten worden voortgezet.
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Broeiresultaten van de bespuitiiigsproef 1950-1951.
(Zie onder „Vuurbestrijding in Hyacinten" iu deze Mededeling).
Var. L'innocence.
Voor de broei werden 17 cm bollen ter beschikking gesteld, die de volgende
behandeling kregen.
Na het rooien 251 C tot 20 September 1951; daarna 17° C tot 1 November.
Op deze datum werden de kistjes opgeplant en buiten gekuild. 15 Januari
1952 kwamen de kistjes in de kas en stonden op 4 Februari in volle bloei.
Het enige verschil, dat optrad, was een iets eerdere bloei (1 dag) van de
onbespoten bollen.
G. Spuit- en nevelproef op narcissen.
Ook het kruid van narcissen kan aangetast worden door verschillende
Botrytissoorten, o.a. Botrytis narcissicola, die het beruchte smeul kunnen
veroorzaken en in een later stadium het blad doen vervuren en vroegtijdig
doen afsterven.
Reeds in onze vorige Mededeling vermeldden wij een proef, waarbij de
narcissen met verschillende zwamdodende middelen bespoten werden. Het
resultaat was nihil, omdat er nu eenmaal geen smeul of vuur in het gewas
optrad. Ook de bolopbrengst werd niet noemenswaardig verhoogd, zodat we
aan de middelen hier geen z.g. groeistimulerende werking konden toeschrijven.
In het afgelopen seizoen herhaalden wij de proef met Helios, waarbij de
middelen, behalve natuurlijk Bordeauxse pap, verneveld werden. Het resultaat was weer hetzelfde.
Toch blijven wij overtuigd, dat bij een plotseling optredende smeul of vuur
een voorbehoedende bespuiting wel degelijk succes zal hebben. Misschien
heeft het zin deze proef met een gevoeliger variëteit voort te zetten.
H. Bestrijding van bladziekten in gladiolen.
Het kruid der gladiolen wordt ook aangetast door verschillende ziekten,
waardoor de knolopbrengst zeer nadelig kan worden beïnvloed. Op het
proefstation te Lisse werd in 1951 een proef opgezet om na te gaan, of het
mogelijk zou zijn met verschillende van de nieuwere zwamdodende middelen deze ziekten te voorkomen. De resultaten, die hierbij bereikt werden,
waren niet zeer hoopvol. Alleen de bespuiting van het gewas met zinkcarbamaat veroorzaakte een iets betere bladkleur. In hetzelfde jaar werden,
misschien ten gevolge van een andere werkwijze, elders wel gunstige resultaten verkregen.
In de afgelopen zomer zijn in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Hoorn op drie plaatsen, gelegen op verschillende bodemtypen,
spuit- en nevelproeven genomen. De drie bekende typen middelen: zinkcarbamaat, ijzercarbamaat en T.M.T.D. werden naast elkaar in verschillende sterkten zowel verspoten als verneveld. Uit de gegevens, die ons momenteel ter beschikking staan, komt duidelijk naar voren, dat het bespuiten of
nevelen van de gladiolen zeer gunstige resultaten kan afwerpen.
Hoewel wij niet op het gedocumenteerde verslag vooruit willen lopen,
menen wij toch, gezien de resultaten, de kwekers te moeten adviseren in
het vervolg de gladiolen met een van de genoemde middelen te behandelen.
De beste resultaten kunnen verwacht worden met een zinkcarbamaat 5 à 6
maal verneveld of verspoten in respectievelijk 3—4% of 0.3—0.4%.
Van deze proeven zal in de eerstvolgende Mededeling een uitgebreid verslag gepubliceerd worden.
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Ontsmettingsproeven met hyacinten.
Op de oude hyacintentuinen is grondontsmetting ter voorkoming van „het
van-de-wortel-gaan" noodzakelijk. De zwam (schimmel) Fusarium culmorum
woekert in de hyacintenwortels, zodat deze niet meer goed kunnen
functionneren. Bi] het afsterven van liet gewas blijven er taaie, dikwandige
schimmelsporen in de bodem achter, die de grond voor lange tijd kunnen
besmetten. Reeds sedert tientallen jaren wordt, om deze sporen te doden,
formaline gebruikt. Deze formalinebehandeling is dikwijls niet zonder gevaar en het succes is van vele factoren afhankelijk. Zo zal er o.a. geen
sprake mogen zijn van enige wortelwerking bij de bollen. Is dit wel het
geval, dan staat reeds van te voren vast, dat er beschadiging op zal treden.
De grondsoort moet bij voorkeur goed doorlatend en humusarm zijn, aan
welke eisen de normale hyacintengronden wel voldoen. Op humusrijke of
meer kleiachtige gronden wordt de formaline moeilijker door de grond verdeeld en te lang door de grond vastgehouden, waardoor de kans op wortelbeschadiging groter wordt. De grond moet tijdens de toepassing voldoende
vochtig zijn. Op droge gronden of in een droog plantseizoen is nagieten met
water noodzakelijk om de formaline diep genoeg in de grond te laten doordringen. Wordt de grond tot op een te kleine diepte ontsmet, dan wordt het
effect van de behandeling geringer. Als wij bovendien onze bollen op een
hygiënischer en prettiger wijze zouden kunnen ontsmetten dan door formaline, zouden we dit alreeds moeten toejuichen.

Outsiiiettingsproef niet hyacinten 19;"i[-'52.
\eldje op de \oorgrond: Formaline dompelen en gieten.
In de laatste jaren zijn er een groot aantal nieuwe bestrijdingsmiddelen op
de markt gekomen, die bij de bestrijding van vele zwamziekten zeer goede
resultaten opleveren. I5ij de bestrijding van verschillende zwamziekten
in de bloembollen gaven vooral de ijzercarbamaten, zinkcarbamaten en
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T.M.T.D.-middelen zeer goede resultaten. Daar nu aan het gebruik van
formaline bezwaren kunnen kleven, werden er in de afgelopen 4 jaar een
; antal proeven genomen met verschillende van deze middelen, om na te
g'aan of deze, wanneer een formalinebehandeling niet mogelijk is, als ontsmettingsmiddel gebruikt kunnen worden. Daarnaast werd onderzocht, of
door het gebruik van deze middelen gladdere bollen konden worden verkregen.
Bij deze proeven werd de formalinebehandeling gegeven, die in de praktijk
het meest gebruikelijk is en als standaard aangehouden. De eerste proef
werd in 1949 met drie verschillende variëteiten op de proeftuin uitgevoerd.
(Zie med. no. 15). Daar hier het van de wortel gaan niet zo ernstig voorkwam, werd besloten deze proeven verder voort te zetten op een tuin,
waarvan met vrij veel zekerheid verwacht kon worden, dat de hyacinten
er van wortelrot te lijden zouden hebben. Deze proeven zijn gedurende twee
achtereenvolgende jaren uitgevoerd. In het seizoen 1950-1951 werden ter
eerste oriëntering een groot aantal combinaties van behandelingen met verschillende middelen uitgevoerd. Die middelen en behandelingen, die een
gunstig effect hadden, werden aangevuld met enige andere in het seizoen
1951-1952 in het proefschema opgenomen.
De gebruikte variëteit was Pink Pearl. De proef werd verdeeld over 12 bed,
per bed waren er vier veldjes. Tussen de veldjes werd een regel onbeplant
gelaten. Het schema was als volgt:
1. onbehandeld.
2. formaline gieten en dompelen.
3.
„
„
en zinkcarbamaat poederen.
4.
,,
„
en AAforma poederen.
5.
„
„
en T.M.T.D. poederen.
6. zinkcarbamaat gieten en poederen.
7. zinkcarbamaat poederen.
8. T.M.T.D. poederen.
9. AAforma poederen.
10. AAbulba dompelen.
11. Aretan dompelen.
12. formaline dompelen.
Bij de formalinebehandeling werd 7 liter water + J liter formaline per
veldje, bij de behandeling met zinkcarbamaat 5 liter van 1%, in de uitgeschoten veldjes gegoten.
Van de poedervormige producten werd 6 gram per kilogram bollen gebruikt.
De dompelbehandelingen waren:
formaline
Aretan
AAbulba

i uur in 10%.
i uur in \%.
i uur in i%.

De bollen werden behandeld en geplant op 30 October. Het bepoederen en
het dompelen werd, met uitzondering van het dompelen in formaline, wat
direct voor het planten gedaan werd, 's morgens uitgevoerd.
Op 31 October is er een behoorlijke hoeveelheid regen gevallen, terwijl
ook de maand November, in verhouding tot de meeste andere jaren, gekenmerkt werd door grote regenval. (Gemiddelde regenval over 40 jaar
65 mm. Regenval in November 1951 125.9 mm).
De opkomst in het voorjaar werd enige malen gecontroleerd en deze was
zeer gelijkmatig. Op 21 April bloeide het gewas voor 95%. Op 27 Mei waren
er enige zeer kleine verschillen waar te nemen; deze waren echter nog te
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klein om met cijfers gewaardeerd te worden. Op 5 Juni werden de verschillen duidelijk, zodat er op deze datum voor het eerst standcijfers gegeven
werden. Ook op 19 Juni en 2 Juli werden standcijfers bepaald. De waardering liep van 0—10, met als norm het aantal planten, dat gele bladeren
kreeg. Dat dit een goede maatstaf was, bleek ook uit de wiskundige verwerking. In de volgende grafiek (zie pag. 19) zijn de verschillen uitgezet.
Links staan de standcijfers van ü tot 10.
Onderaan, in volgorde van de beste naar de slechtste, zijn de verschillende
behandelingen uitgezet.
De bollen werden op 8 Juli gerooid en op 10 Juli gesorteerd, geteld en gewogen. Hierbij werd tevens aandacht besteed aan de gladheid van de bollen,
wat met cijfers gewaardeerd werd. Het percentage slechtbodems werd ook
vastgesteld. Hierbij werd streng gecontroleerd en iedere bodemafwijking
als slecht genoteerd.
In de volgende tabel zijn de opbrengsten van de vier op eenzelfde manier
behandelde veldjes bij elkaar geteld. Van de cijfers voor de gladheid en
het percentage slechtbodems, is het gemiddelde genomen. De volgorde is,
evenals in de grafiek van de standcijfers, van de beste tot de slechtste
resultaten.
PlantNo. gewicht

Oogstgewicht

2_
3.
4.
5.
10.
11.
12.
9.
8.

47.50
47.50
46.55
46.10
45.55
44.55
41.70
41.35
41.10
39.60
38.45
33.35
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6.
1.

15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50

Gewichts
vermeerdering
in kg
in %

32.—
32.—
31.05
30.60
30.05
29.05
26.20
25.85
25.60
24.10
22.95
17.85

206.4
206.4
200.3
197.4
193.9
187.4
169.0
.166.7
165.2
155.5
148.1
115.1
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48
56
40
44
33
26
33
5
9
1

—
—

Percent,
onder totaal Cijfer
gladheid slecht^

Sortering
17 16

287
271
236
226
227
204
188
116
112
71
83
8

240
218
258
276
263
280
185
319
318
324
283
148

18
31
37
30
38
32
33
74
64
96
90
100

6
24
29
24
40
58
161
86
97
108
144
344

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

8—

51
12
12

8+
8+

12

9—

74

8—

7+

n
7i
6+
5
4—

9:1

m
19
2H
19
14
27i
471

Betekenis der nummers:
1. onbehandeld. 2. formaline gieten en dompelen. 3. formaline gieten en zinkcarbamaat poederen. 4. formaline gieten en AAforma poederen. 5. formaline
gieten en T.M.T.D. poederen. 6. zinkcarbamaat gieten en poederen. 7. zinkcarbamaat poederen. 8. T.M.T.D. poederen. 9. AAforma poederen. 10. AAbulba dompelen. 11. Aretan dompelen. 12. formaline dompelen.
Bij de beschouwing van deze cijfers vallen direct grote verschillen tussen
de uiteenlopende behandelingen op. Voor een juist inzicht is het echter
noodzakelijk er de aandacht op te vestigen, dat er een zekere variatie tussen de verschillende opbrengsten bestaat, die niet het gevolg is van een bepaalde behandeling. Immers, het van de wortel gaan op een bepaald stuk
land is nooit zodanig, dat het gewas gelijkmatig afsterft. Deze variatie
wordt berekend bij de wiskundige verwerking en bleek 5.7 kg per bed te
zijn. Dit wil dus zeggen dat grotere verschillen betrouwbaar zijn. Is het verschil in opbrengst dus minder dan 5.7 kg, dan is dit te klein om met zekerheid aan het ene middel de voorkeur te geven boven het andere.
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Uit de cijfers komt duidelijk de gunstige werking van formaline, gegoten in
het uitgeschoten bed, naar voren. De combinatie formaline dompelen en
gieten heeft, wat de opbrengst betreft, geen betere resultaten afgeworpen
dan de andere combinaties met formaline gieten. De stand van het gewas
op het veld en de gladheid van de bollen waren echter beter dan bij alle
andere behandelingen.
De verschillen tussen de behandelingen, waarbij de bollen met diverse
stoffen bepoederd waren en er tegelijkertijd formaline in het bed gegoten
werd, zijn gering en onbetrouwbaar.
liet dompelen in de middelen Aretan en AAbulba gaf ten opzichte van onbehandeld goede resultaten, al moet hierbij worden opgemerkt, dat een van
de met deze middelen behandelde veldjes sterk door wortelrot was aangetast.
liet dompelen in formaline gaf, hoewel de verschillen klein en daardoor
wiskundig onbetrouwbaar zijn, minder resultaat dan het dompelen in de
voornoemde kwikmiddelen.
Het bepoederen van de bollen en öok het bepoederen en tevens gieten in
het uitgeschoten bed met zinkcarbamaat was een teleurstelling, daar bij de
proef in het voorgaande jaar deze behandelingen op de voorgrond stonden.
In deze proef leverden deze behandelingen het slechtste resultaat na „onbehandeld" op. Met het bepoederen van de bollen met T.M.T.D. of AAforma
werd een betere opbrengst verkregen, hoewel de verschillen klein en dus
niet geheel betrouwbaar waren.
De mate van gladheid van de bollen liep parallel met de verhoging van
de bolopbrengst. Hoe hoger de opbrengst, hoe beter dus ook de huid.
De verschillen in de percentages slechtbodems liepen zodanig uiteen, dat
hieraan geen waarde mag worden gehecht. Een uitzondering kan gemaakt
worden voor de onbehandelde objecten, die een groot aantal bollen met bodemgebreken bevatten. De invloed van de verschillende behandelingen op
het al of niet optreden van bodemgebreken zal in de toekomst verder worden
nagegaan.
Conclusie.
Uit de in twee achtereenvolgende jaren genomen ontsmettingsproeven met
hyacinten is gebleken dat een goed toegepaste formalinebehandeling tot
nog toe de beste bestrijdingsmethode tegen het van-de-wortel-gaan is. Door
het gelijktijdig dompelen van de bollen in formaline worden gladdere bollen
verkregen. Het gebruik van kwikhoudende bloembollenontsmetters is
onder omstandigheden, waarbij een formalinebehandeling niet mogelijk of
niet wTenselijk wordt geacht, aan te raden. Vermoedelijk zullen met deze
middelen betere resultaten bereikt kunnen worden dan met alleen formaline
dompelen.
T.M.T.D. en AAforma gaven, in tegenstelling tot reeds eerder opgedane ervaringen, een beter resultaat dan zinkcarbamaat. De waarde van deze mid
delen zal in de toekomst verder moeten worden nagegaan.
Opmerking:
Van de in deze en volgende proeven gebruikte middelen is, wanneer deze
door meerdere firma's geproduceerd en onder bepaalde merknamen in de
handel gebracht worden, alleen de werkzame stof genoemd (zie ook Mededeling No. 15).
Alle in de handel zijnde middelen zijn in de Tuinbouwgids vermeld.
20

Onkruidbestrijding.
De onkruidbestrijding behoort tot de regelmatig terugkerende werkzaamheden van de kwekers. De grondsoort, bemesting, vochtigheid vau de grond
en niet in de laatste plaats de aard van de kweker bepalen de mate van
onkmidgroei.
Het schoonhouden van de tuin is een zaak van groot belang. Het onkruid
onttrekt aan de bodem het voedsel, dat voor onze gewassen bestemd is.
Het onderschept verder het licht. En juist dit licht hebben de planten nodig
om zich te voeden en zich krachtig en sterk te ontwikkelen. Het is vaak
een broedplaats van luizen en andere insecten, terwijl vooral ook in de
wortels schadelijke aaltjes en viren meer dan slechts een schuilplaats vinden. Laat men het onkruid zich vrij ontwikkelen, dan kan het onze gehele
cultuur ten gronde richten.
De normale wijze van onkruidbestrijding n.1. door schoffelen of wieden, is
en blijft steeds de beste. In de aldus losgemaakte grond kunnen water en
vooral lucht gemakkelijk toetreden. Deze lucht zal voor een juiste en geregelde omzetting van de meststoffen zorgen. Door de lucht zullen de wortels goed kunnen ademen, hetgeen weer het opnemen der vrijgekomen voedingselementen mogelijk maakt. Zelfs al groeide er nooit onkruid, dan had
dit losmaken van de grond reeds grote waarde.
Intussen zijn de kosten van de normale manier van onkruidbestrijding echter
vrij hoog. Zo komt door een tekort aan arbeidskrachten, een snelle groei
van het onkruid en andere soms onvoorziene omstandigheden toch dikwijls
de vraag naar voren, of een goedkopere en eenvoudigere manier van onkruidbestrijding niet mogelijk is. De chemische onkruidbestrijdingsmiddelen
doen ons deze methode aan de hand; ze kunnen soms tegen vrij lage prijs
een behoorlijke onkruiddoding geven. Het aantal middelen, dat voor onkruidbestrijding in aanmerking komt, is zeer groot. Wij kunnen ze alle
onderbrengen in twee hoofdgroepen:
a. Alle plantengroeidodende middelen.
b. Selectief werkende, slechts bepaalde gewassen dodende middelen.
Welk middel wij zullen kiezen hangt af van het doel, waarvoor het gebruikt
moet worden en de wijze van toepassing.
Drie wijzen van toediening zijn mogelijk:
a. Op leeg land.
b. Op land, waar de gewassen reeds geplant zijn, maar nog niet boven de
grond komen (de zogenaamde pre-emergence spray).
c. Tussen de gewassen.
In de loop van de laatste jaren zijn op dit gebied verschillende, meest nog
oriënterende, proeven genomen.
Onkruidbestrijding op leeg land.
De eerste proef werd genomen met middelen, die alle plantengroei doden.
Zij werden gebruikt tegen z.g. wortelonkruiden op leeg land. Hierbij kwam
natriumchloraat als verreweg het beste middel naar voren. Het zeer grote
nadeel is echter, dat behandelde grond een vol seizoen en soms langer onbeteelbaar blijft.
In 1950 werd er een proef genomen ter bestrijding van paardenstaarten (de
z.g. kattestaart, Equisetum arvense) op onbeplant land. Het land was zeer
dicht met dit onkuid bezet. Daar het hier ging om een bepaald onkruid te
doden, zochten wij middelen, die juist op dit onkruid het meeste vat hadden.
Van de selectief werkende middelen werden beproefd M.C.P.A., 2-± D en
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een D.N.O.C. zout. Hiernaast werd ook een arseenverbinding bevattend
middel gebruikt, waarvan reeds eerder gebleken was, dat liet minder radicaal werkte dan natriumchloraat, en dus zijn dodende nawerking niet zolang behield.
M.C.P.A. en 2-4 D zijn groeistoffen, die in staat zijn bepaalde gewassen, in
hoofdzaak tweezaadlobbigen 1 ), zodanig te beïnvloeden, dat deze onnatuurlijk sterk gaan groeien, stuk groeien, en hierdoor ten gronde gaan.
D.N.O.C. zouten worden voor bestrijding van onkruiden in granen gebruikt.
De granen behoren, evenals de grassen en bolgewassen tot de éénzaadlobbigen.
De bespuitingen werden in de door de fabrikanten aangegeven concentraties op 5 September uitgevoerd.
De bespuiting met M.C.P.A. gaf een goede doding van de paardenstaarten.
Het gebruik van 2-4 D had wel resultaat op andere onkruiden, maar niet
op de paardenstaarten. Ditzelfde was het geval met het D.N.O.C. zout. De
arseenverbinding had het minste effect.
Uit elders genomen proeven is gebleken dat het resultaat van een bespuiting met M.C.P.A. tegen paardenstaarten nog beter is, als er tweemaal met
de helft van de aangegeven concentraties gespoten wordt. Het is wel gebleken dat de bespuitingen, wanneer deze bij groeizaam weer in September
worden uitgevoerd, het meeste rsultaat hebben. In de herfst worden namelijk veel stoffen uit stengel en blad naar de onderaardse delen afgevoerd.
Zo kan met deze stoffen ook de groeistof meetrekken en de lastige wortelstokken beschadigen. Na September heeft toepassing minder zin, omdat dan
door de lagere temperaturen het leven in de plant minder actief geworden is.
Onkruidbestrijdmg, voordat het gewas boven de grond komt.
Hoewel ook de bestrijding van onkruid tussen gladiolen, voordat deze boven
de grond komen, mogelijkheden biedt, werd op het proefstation in hoofdzaak aandacht besteed aan de mogelijkheden bij narcissen.
Om na te gaan, in hoeverre de toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen
in het najaar, over de geplante narcissen, beschadigend werkt, werd eerst
een oriënterende proef genomen. Hierbij werd een aantal bedden in November 1949 met 2 arseen-bevattende middelen in lage en hoge concentraties
bespoten. Gedurende het gehele groeiseizoen is er geen verschil tussen de
wel en niet bespoten bedden geweest. Kort na de behandeling is er echter
een vrij lange regenperiode gevolgd, zodat zeer wel de mogelijkheid bestaat,
dat dit van invloed op het resultaat is geweest. Ook in de onkruidgroei,
die op dit tuingedeelte zeer gering was, vielen geen verschillen waar te
nemen.
Aan de hand van de in de loop der jaren opgedaiie ervaringen werd in
1951 een vrij grote uitgebreide proef opgezet. Het doel hiervan was:
a. na te gaan, of door het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in het
najaar het reeds geplante gewas beschadigd zou worden;
b. of door een bespuiting in het najaar de onkruidgroei in het voorjaar
minder zou zijn;
c. welke soort middelen het meeste resultaat zouden hebben.
De proef werd uitgevoerd op narcissen var. Helios. De bollen waren buiten
bewaard en werden op 14 September geplant. De proef lag in viervoud en
de veldjes waren IJ R.R. lang. De bollen werden op vuil land ingerooid om
van een behoorlijke onkruidgroei verzekerd te zijn.
*) Tot de z.g. „tweezaadlobbigen" behoren vrijwel alle onkruiden. De grassen echter, en ook al onze bolgewassen, behoren tot de „écnzaadlobbigen"
en zijn dus voor deze groeistoffen minder gevoelig.
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Het schema was als volgt:
1. onbehandeld
2. Shell A.D.
5. 2-4 D
3. M.C.P.A.
6. Natriumarseniet
4. P.C.P.
7. N.I.X. en I.P.C.
M.C.P.A., 2-4 D, N.I.X. en I.P.C. worden tot de selectief werkende middelen
gerekend. Shell A.D., P.C.P. en Natriumarseniet zijn alles dodende middelen.
De middelen werden in de door de fabrikanten aangegeven hoeveelheden
verspoten met uitzondering van 2-4 D. Deze groeistof werd in een enige
malen hogere dan de aangegeven concentratie verspoten om bij dit middel
eens een indruk van de nawerking te krijgen. De bespuitingen werden op
4 October uitgevoerd. Het padgedeelte aan de rechterzijde van de perceeltjes werd mede bespoten. Het was zonnig, helder en windstil weer. De temperatuur was 15 à 16° C. Er was gedurende lange tijd niet veel regen gevallen en ook na de bespuitingen volgde er een periode van mooi weer.
Op de beplante bedden stonden in hoofdzaak kleine kiemplantjes van verschillende soorten onkruid. De paden stonden vol onkruiden tot 20 cm hoog.
De onkruiden waren: muur (Stellaria media), verschillende grassen, herderstasje (lepeltjeskruid, Capsella bursa-pastoris), kruiskruid (Senecio vulgaris) en enige andere onkruiden in kleinere aantallen.
<)]> 8 October werden de eerste waarnemingen gedaan, die hier volgen:
1. Paden vol met grote onkruiden, bedden overdekt met kiemplantjes.
(Onbehandeld).
2. Oppervlakkig' al het onkruid vernietigd. (Shell A.D.).
3. Aan het onkruid valt niets waar te nemen, alleen de kleur is veranderd.
(M.C.P.A.).
4. Oppervlakkig al het onkruid vernietigd, ook distels tot 25 cm hoog.
(P.C.P.).
5. Onkruid vergroeid, ook verkleuring. (2-4 D).
6. Al het onkruid oppervlakkig vernietigd. (Natriumarseniet).
7. Verschillende onkruiden gedood, echter niet alles. (N.I.X. en I.P.C).
Duidelijkheidshalve zij opgemerkt dat de nummers 1 t/m 7 betrekking hebben op de nummers in het bovenstaande schema.
Na het opkomen werd het gewas onder geregelde controle gehouden. Op
21 April waren de verschillen in onkruidbezetting zodanig, dat er een beoordeling met cijfers gegeven kon worden.
Dit werd op 15 Mei nogmaals herhaald.
De stand van de narcissen was vrij gelijkmatig met uitzondering van de
met 2-4 D bespoten veldjes, die in groei terugbleven.
De onkruiden, die voorkwamen, waren: verschillende grassen, muur (Stellaria media), akkerdistel (Cirsium arvense), klis of klit (Lappa notha),
klimopereprijs (Veronica hederaefolia) 1 ), kruiskruid (Senecio vulgaris) en
enige andere. Omdat kruiskruid en melde elkaar niet verdragen, kwam
door het sterk aanwezige kruiskruid de algemeen bekende melde of meelboom (Atriplex) in het geheel niet voor.
Op de onbehandelde veldjes kwamen alle reeds genoemde onkruiden voor.
De veldjes waren reeds vroeg begroeid, later kreeg vooral muur de overhand. Op het eind van het groeiseizoen waren, met uitzondering van één
veldje, alle percelen overwoekerd door onkruid.
•) Laagblijvend onkruid, wat wel iets op „muur" gelijkt, met kleine bleekblauwe bloempjes.
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Op de veldjes, die met Shell A.D. bespoten waren, was de onkruidgroei
minder dan op de onbehandelde. liet was duidelijk, dat door de bcspuiting
de groei van muur sterk gereduceerd was.
De bespuiting met M.C.P.A. heeft een nog iets betere bestrijding van muur
gegeven. De totale werking was ook wat beter dan van het voorgaande
middel.
Op de met P.C.P. bespoten veldjes kwamen dezelfde onkruiden voor als op
de onbespotene. Het effect was minder dan van de andere middelen.
2-4 D gaf een zeer geringe onkruidgroei te zien, de veldjes waren zo goed
als onkruidvrij. Ook was het aantal distels opmerkelijk kleiner dan op de
andere veldjes, er kwam een enkel muurplantje voor.
De bespuiting met natriumarseniet gaf in het algemeen een verminderde
onkruidgroei.
Door het gebruik van de combinatie N.I.X. en I.P.C. was de onkruidgroei
minder, alle reeds genoemde soorten onkruiden kwamen echter voor.
De veldjes werden gerooid op 17 Juli en op 24 Juli werden de bollen gewogen.
In het volgende tabelletje is naast elkander de onkruidbezetting en de gewichtsvermeerdering der narcissen in procenten, vergeleken. De onkruidbezetting is uitgedrukt in cijfers van 0 tot 10. 0 = veldjes geheel met onkruid begroeid, 10 = geen onkruid aanwezig. De cijfers, die bij de laatste
waardering op 15 Mei gegeven werden, zijn hier vermeld.
Onbehandeld
Shell A.D
M.C.P.A
P.C.P
2-4 D
Natriumarseniet
N.I.X. en I.P.C

11
54
61
44.
9—
54
6—

67.6%
69.5%
70.9%
66.1%
60.0%
64.4%
69.4%

Bij een vergelijking van de onkruidbestrijding met de invloed van de middelen op de groei ontstaat het volgende beeld.
De bespuiting met 2-4 D gaf het meeste resultaat bij de onkruidbestrijding.
De groei van het gewas werd echter aanzienlijk geremd. Eerlijkheid gebiedt
echter nogmaals op te merken, dat van 2-4 D meer dan de normale dosis
werd gebruikt. Er blijkt dus dat door verhoging van de spuitsterkte de onkruidbestrijding effectiever wordt, maar dat hierdoor tevens de kans op
beschadiging wordt vergroot.
Natriumarseniet heeft in het najaar een goede onkruidbestrijding gegeven.
De nawerking in het voorjaar was ook belangrijk. De groei van het gewas
werd echter geremd.
P.C.P. gaf een goede onkruiddoding in het najaar. De nawerking op de onkruidgroei in het voorjaar was minder dan bij de voorgaande.
Shell A.D. werkte goed als onkruidbestrijder, ook in het voorjaar was de
onkruidgroei minder. Een nadelige invloed op de groei kon niet worden
waargenomen.
Van M.C.P.A. en van de combinatie N.I.X. en I.P.C. kon in het najaar geen
goede indruk verkregen worden. In het voorjaar bleek echter, dat door de
werking van deze middelen de onkruidgroei minder was, terwijl er geen
groeiremming optrad.
Waarin de verminderde onkruidgroei in het voorjaar zijn oorzaak vindt, is
niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk is, dat door de middelen de kiemplantjes en kiemende zaden gedood zijn.
24

Conclusie.
De groeistoffen, als M.C.P.A. en 2-4 D zullen voor toepassing in het najaar
in het algemeen niet in aanmerking kunnen komen. De weersomstandigheden zijn meestal, niet zodanig' als voor een goede werking noodzakelijk is.
De resultaten niet deze middelen moeten voor het grootste deel aan het
gunstige najaarsweer geweten worden. In hogere spuitconcentraties kan
meer effect verwacht worden; de kans op beschadiging van het gewas
neemt echter in evenredigheid toe.
Natriumarseniet heeft in deze proef enigszins groeiremmend gewerkt. De
oorzaak hiervan moet aan de droge omstandigheden tijdens en na de behandeling' geweten worden. De onkruiddoding was goed.
N.I.X. en I.P.C. tezamen geven een behoorlijke oukruiddoding en geen groeiremming, zodat hiermede in de toekomst gunstige resultaten verwacht kunnen worden.
Shell A.D. en P.C.P. gaven een goede oukruiddoding in het najaar, de nawerking van Shell A.D. was iets beter dan van P.C.P. Croeiremming werd
niet waargenomen. Deze middelen kunnen voor proefsgewijze toepassing in
aanmerking komen.
Bij het voorgaande dient echter opgemerkt te worden, dat het meeste succes verwacht kan worden bij jong. en éénjarig onkruid.
Over de mogelijkheden van deze methode van onkruidbestrijding in andere
gewassen dan narcissen is niets bekend. Onze proeven worden echter regelmatig voortgezet. liet volgend jaar hopen wij U hierover meer te kunnen
mededelen. Met de toepassing van de onkruidbestrijdingsmiddelen dient
voorlopig nog de nodige voorzichtigheid te worden betracht.
Onkruidbestrijding tussen de gewassen.
Op dit gebied werden er in 1950 en 1951 enige oriënterende proeven genomen op gladiolen. In 1950 werden M.C.P.A., D.N.O.C. én N.I.X. gebruikt.
In 1951 werden M.C.P.A., 2-4 D en N.I.X. + I.P.C. toegepast.
Aangezien voor de goede werking van de groeistoffen het weer z.g. groeizaam moet zijn, werd hiermede in de beide jaren zoveel mogelijk rekening
gehouden. In 1950 werd er gespoten op 12 Juni, in 1951 op 9 Juli. Het onkruid was in beide jaren tot 15 cm hoog. De gladiolen waren 10—20 cm
boven de grond. De middelen werden in de door de fabrikanten aangegeven
sterkten verspoten.
In 1950 gaf M.O.P.A. een goede onkruiddoding, met uitzondering van perzikkruid (roodbeen, Polygonum persicaria) en kleine brandnetel (Urtica urens).
Het D.N.O.C. zout vernietigde al het onkruid, het gewas werd echter ernstig
beschadigd. N.I.X. gaf in het geheel geen doding.
In het proefje in 1951 waren de resultaten met alle middelen veel minder.
Het natte weer kan hiervan oorzaak zijn. M.C.P.A. gaf in het geheel geen
doding, terwijl er ook geen beschadiging viel waar te nemen. De bespuiting
met 2-4 D had tot gevolg dat het onkruid sterk vergroeide, maar zich later
weer geheel herstelde De combinatie N.I.X. en I.P.C. gaf beschadiging van
onkruid en gewas, wat later voor het grootste deel weer vergroeide.
De resultaten van deze oriënterende proefjes zijn zodanig, dat aan de hand
hiervan geen conclusies getrokken kunnen worden. Wel komt duidelijk naar
voren, dat veel afhangt van de weersomstandigheden, waaronder gespoten
wordt.
Het gebruik van genoemde onkruidbestrijdingsmiddelen tussen reeds boven
de grond staande gewassen moet voorlopig worden afgeraden.
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Stikstofbemestingsproeven bij tulpen.
Zowel uit de practijk als uit de resultaten van vele proefvelden is bekend,
dat bolgewassen zeer dankbaar zijn voor een stikstofbemesting. Daarom is
het voor de kweker van zeer groot belang de stikstofbehoefte van zijn grond
en gewassen zo nauwkeurig mogelijk te kennen. Dit is echter lang geen
eenvoudige opgave en wel om verschillende redenen. De hoeveelheid beschikbare stikstof in de grond is moeilijk vast te stellen en dit gehalte
schommelt bovendien vrij sterk, zodat analysecijfers ons op dit punt tot op
heden niet veel zeggen. Voorts stellen verschillende gewassen ook verschillende eisen. Ook al zou men over deze beide punten nauwkeurig ingelicht
zijn en aan de hand daarvan de hoeveelheid benodigde stikstofmeststoffen
berekenen, dan zou het resultaat van een dergelijke bemesting nog zeer
verschillend kunnen zijn. Het weer, en wel vooral de regenval, heeft namelijk een grote invloed op het effect der bemesting. De beste methode om
tot een goed bemestingsadvies voor de stikstofbemesting te komen, lijkt
daarom nog steeds het aanleggen van proefvelden.
Om nu de beïnvloeding van de bemestingsresultaten door het weer enigszins
te kunnen nagaan, werden vier jaar achtereen proefvelden aangelegd op
eenzelfde bedrijf. Hoewel de proefvelden niet ieder jaar op dezelfde plaats
konden liggen in verband met de vruchtwisseling, blijkt toch uit bijgaande
grondanalyses, dat de samenstelling der grond van de verschillende proefvelden niet te veel varieerde. De analysecijfers tonen aan, dat de proeven
op een normale grofzandige kalkrijke grond werden genomen. Het kalkgehalte wisselde enigszins, maar was in alle gevallen voldoende. Het fosforgehalte was tamelijk laag en het kali- en stikstofgehalte normaal voor een
dergelijke grond.
Monster van
proefveld

Laag In
cm.

pH

1946-1947

0—25

6,85

1947-1948
1948-1949

°'o

Humus Afslib°/o baar °|0

3,8

1,0

2

Totaal F >-getal P-citi '. K»/0
zand°/o

N-totaal
In °io

93

4

29

0,009

0,05
0,05

25—50

6,85

3,7

1,2

1

94

4

29

0,008

0—25

7,15

5,6

1,5

1

92

2

28

0,009

0,05

25—50

7,1

5,4

1,5

0

93

4

31

0,004

0,05

0—25

7,5

1,5

1,5

0,012

0,05

1,5

1,5

31

0,010

0,06

0—25

7,4

41

0,9

niet
niet
3
bepaald bepaald 3
2
93
3

30

7,35

27

0,009

0,04

25—50

7,5

4,1

0,9

27

0,010

0,04

25—50
1949-1950

CaC03

2

93

3

Proefopzet.
Er werd alleen variatie aangebracht in de najaarsbemesting met stikstof.
De overige bemestingen werden voor alle objecten uniform gegeven, en wel
1 kg superfosfaat en 2 kg patentkali in het najaar, en I kg kalkammonsalpeter in het voorjaar, per normaal bed van 3 R.R. lengte. De najaarsbemesting met stikstof werd in 9 verschillende hoeveelheden gegeven n.1. 0, i, i, f,
i, lï, il, lf en 2 kg zwavelzure ammoniak (object 1 t/m 9). Alle proeven
werden in drievoud aangelegd, zodat elk proefveld bestond uit 3 x 9 = 27
veldjes. Ieder jaar werden twee van deze proefvelden naast elkaar gelegd,
het ene proefveld ieder jaar met D.V.T. Scarlet Cardinal, en het andere
proefveld in 1946 met T.T. Korneforus, in 1947 met E.V.T. Sunburst en in
1948 en 1949 met Mdt. Early Queen. Bij geen van deze proeven werd stalmest gebruikt.
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Volledigheidshalve moet tenslotte nog \ermeld worden, dat de beide eerste
jaren de bemestingstrap met i kg z.a. ontbrak. In plaats daarvan was een
geheel onbemest object aanwezig (dus ook geen fosfor of kali). De opbrengsten hiervan zijn niet in de tabel opgenomen, omdat dit voor een vergelijking der stikstofbemesting geen zin had.
Resultaten.
Van het verkregen cijfermateriaal wordt hier een samenvatting gegeven
in tabel I. Hier is de gewichtsvermeerdering in % van het plantgewicht opgegeven. Het cijfer voor de hoogste gewichtsvermeerdering in elke proef is
dik gedrukt. Uit deze cijfers blijkt dat Scarlet Cardinal, zoals bekend, een
slechte groeier is. Het eerste jaar waren de opbrengsten van deze variëteit
abnormaal laag. Hiervoor kon geen verklaring gevonden worden. In vergelijking met Korneforus en Early Queen krijgt men de indruk, dat Scarlet
Cardinal iets meer stikstof nodig heeft dan deze variëteiten, maar het verschil is gering.
Tabel I. — Gewichtsvermeerdering in % van het plantgewicht.
Proef

Najaarsbemesting in kg zwavelzure ammoniak
0
i
i
I
1
li
H
II
2

Scarl. Cardinal '46-'47 19
—
20
21
20
18
20
16
10
Korneforus '46-'47 . . . . 122,6 — 142,9 138,1 136,9 138,1 132,1 104,8 92,9
Scarl. Cardinal '4,7-4,8 78,7 —
87,5 86,7 95,4 89,9 87,6 89,8 85,4
Sunburst '47-'48 . . . . 144,6 — 155,3 157,3 168 157,3 162,7 155,4 159,2
Scarl. Cardinal '48-'49 70,8 77,5 77,5 78,7 82
82,9 82,8 74,2 73,9
Early Queen '48-'49 .. 122,6 132,9 125,9 135,7 137,6 132,6 131,8 117,9 115,3
Scarl. Cardinal '49-'50 68,1 68,1 69,5 74,7 66
59,6 61,1 52,6 51,6
Early Queen '49-'50 .. 117,4 124,4 129,1 125,3 117,2 114 104,6 104,5 100
Over het algemeen heeft de stikstofbemesting in de verschillende proeven
de opbrengst duidelijk doen stijgen tot een zeker punt, maar de zwaarste
bemestingen hebben weer een minder gunstig resultaat gehad. In vijf van
de acht gevallen lag de opbrengst bij de bemesting met 2 kg zwavelzure
ammoniak zelfs lager dan bij geheel onbemest. Op het veld konden bij deze
zware bemestingen soms duidelijk verbrandingsverschijnselen waargenomen
worden. Dit was bij een dergelijke bemesting dan ook te verwachten.
Het meest interesseert ons de vraag bij welke bemesting een optimale oogst
verkregen werd. Voor Scarlet Cardinal blijkt dit het eerste en het laatste
j a a r te zijn bij f kg z.a.. het tweede jaar bij 1 kg en het derde jaar bij
l i kg. Voor de andere variëteiten schommelt dit tussen i en 1 kg z.a. Het
effect van de bemesting is dus ieder jaar anders en dit is een grote moeilijkheid voor de practijk. Men kan niet eenvoudig besluiten de hoogste gift
te geven, waarbij een maximale opbrengst mogelijk is, want dit is zeer gevaarlijk. Een vergelijking van de proeven met Scarlet Cardinal in 1948-1949
en 1949-1950 maakt dit duidelijk. In 1948-1949 had men zelfs evengoed ii kg
z.a. kunnen geven, maar in 1949-1950 was de opbrengst bij 1 kg reeds aanzienlijk minder dan bij f kg. Het is dus van belang te weten, waarom een
bepaalde bemesting het ene jaar een maximale opbrengst levert en het
andere jaar te zwaar of niet zwaar genoeg is. Helaas kan op deze vraag
nog geen antwoord gegeven worden. Er werd in de eerste plaats aan de
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regenval gedacht, omdat hierdoor de uitspoeling in sterke mate wordt bepaald. De regenvalcijfcrs bleken echter in het geheel geen verklaring voor
het verschil tassen de jaren te geven. Slechts valt op te merkeu, dat in de
wii.ter 1947-1948 zeer veel regen viel, met als resultaat, dat in dit seizoen
ook bij de zwaarste bemestingen geen verbrandiugsverschijnselen vielen
waar te nemen. Daarentegen viel in de winter van 1948-1949 bijzonder weinig regen, terwijl de topopbrengsten toch bij ongeveer dezelfde bemesting
verkregen werden als het voorafgaande jaar.
Uit de cijfers krijgt men enigszins de indruk, dat in een goed jaar, dus een
jaar met hoge opbrengsten in het algemeen, een wat zwaardere bemesting
gegeven zou kunnen worden. Dit heeft echter geen practische betekenis,
omdat hierover toch geen voorspellingen gedaan kunnen worden.
Er kan dus niets anders gedaan worden, dan uit het cijfermateriaal tot een
bemesting proberen te komen, die gemiddeld zo goed mogelijk is en die
weinig of geen risico oplevert. Het blijkt dan, dat bij een bemesting met
f kg zwavelzure ammoniak in het najaar de top het beste benaderd kan
worden. Deze bemesting was het eerste jaar voor Scarlet Cardinal precies
goed en voor Korneforus bijna goed, want het verschil met de opbrengst bij
2 kg is maar zeer gering. In het tweede proefjaar wTas de voorgestelde bemesting aan de lage kant en zou 1 kg inderdaad iets beter voldaan hebbeu.
Ook voor het derde jaar geldt dit enigszins, maar de opbrengstverschillen
tussen î, 1 en l i kg zijn hier maar heel klein. Het laatste jaar was de bemesting met î kg voor Scarlet Cardinal weer precies goed en voor Early
Queen iets aan de hoge kant, al is het verschil met J kg niet groot.
Wanneer geen stalmest gebruikt wordt, mag deze stikstofgift dus wel ongeveer als juist beschouwd worden op deze grond, voor zover het de gewichtsvermeerderingscijfers betreft.
Uit de opbrengst der proeven werden ook regelmatig bollen genomen voor
broeiproeven, om de invloed van de bemesting op het broeivermogen na te
gaan. Van Scarlet Cardinal 1946-1947, dus broeiseizoen 1947-1948. was de
stand te slecht om enige conclusie toe te laten.
De broeiproef met Korneforus van datzelfde jaar gaf wel enige verschillen
te zien. Van dit proefje werd reeds in Mededeling no. 12 op blz. 7 een verslag uitgebracht. Hierbij bleek dus, dat de objecten 8 en 9, resp. l ï en 2 kg
z.a. het snelste in bloei kwamen. Dit waren dus de objecten, die door kunstmestverbranding een lage opbrengst gegeven hadden, maar door hun vroege
afsterven in ontwikkelingsstadium verder waren dan de overige objecten.
In 1947-1948, broeiseizoen 1948-1949, waren er bij E.V.T. Sunburst en D.V.T.
Scarlet Cardinal géén verschillen in broei te constateren. De najaarsbemesting met stikstof had dit jaar dus geen enkele invloed op het broeivermogen
en daarom werd deze proef in Mededeling no. 12 niet vermeld.
Van de broeiproeven met de bollen van het derde jaar, proefjaar 1948-1949,
broeiseizoen 1949-1950, werd nog geen verslag uitgebracht en daarom volgt
dit thans hier.
Variëteit Mdt. Early Queen.
Op 7 Juli 1949 werden de broeibollen (zift 12) van deze proef ontvangen en
gebracht bij een temperatuur van 20° C. Het stadium G was op 25 Juli reeds
bereikt.
Teneinde de bollen van alle proefvelden te kunnen broeien in de beperkte
kasruimte, moesten ver uiteenlopende temperatuurbehandelingen worden
toegepast. Deze bollen van Mdt. Early Queen zouden daarom doorgekoeld
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worden. Ter voorkoming van een te lang en te slap gewas, «erden de bollen niet direct bij het bereiken van stadium G naar 9° C overgebracht, doch
werd hiermede gewacht tot 15 Augustus.
()]> 2" September werden 50 bollen per object opgeplant en de beplante
kistjes weer teruggebracht naar 9° C.
De neuzen der bollen waren 27 October alle reeds goed zichtbaar, waardoor de kistjes naar 13° C konden worden overgebracht.
Op 20 November waren de neuzen 3—4 cm lang en werden ze overgebracht
naar 17° C.
Bij het in de kas brengen op 1 December werden de volgende neuslengten
gemeten:
Object 1 — 5,5 cm
.,
2 — 5,8 cm
3 — 5,6 crii

Object 4 — 6,2 cm
„
5 — 6.4 cm
„
6 — 6,5 cm

Object 7 — 6,3 cm
„
8 — 6,3 cm
,,
9 — 5,8 cm

Op 27 December 1949 stond de gehele serie in bloei en werden onderstaande
waarnemingen verricht:
Aantal bloeiende bloemen Gemiddelde plantper 50bollen
lengte in cm
kg zw. amm,
)ject 1 — 0
„
••
.,
2 - -1
3— i
,, ;. ;.
..
4 - 3
5 —1
,, ,, ,,
6 — 11 ,, ! i
::
7 — l i ,, ,, ,,
8 — 1 | „ SS
5!
„
„
9 —2

8
8
10
22
25
28
23
21
17

26
28
28
36
37
43
38
33
33

Tot en met object 6 zien we dus een toename van het aantal bloeiers zowel
als een toename der lengte. Object 7, 8, 9 vertonen een duidelijke afname.
De optimale najaarsstikstofgift lag onder de gegeven omstandigheden voor
de broei bij 11 kg zwavelzure ammoniak.
Variëteit D.V.T. Scarlet Cardinal.
Op 7 Juli 1949 werden de broeibollen (zift 12) van deze bemestingsproef
ontvangen en bewaard bij 20° C tot 1 September, daarna bij 17° C tot
26 October, de opplantdatum. De kistjes werden buiten gekuild. Op 6 Februari werden ze in de kas gebracht en stonden op 20 Februari in volle bloei.
Een verschil in bloeitijdstip kon niet worden waargenomen. Wat betreft de
lengte-ontwikkeling viel een flauwe top bij object 7 ,(lï kg) te constateren.
De kwaliteit der bloemen was uitstekend. Nergens groene punten. In ieder
object kwam een groot aantal meerbloemige planten voor.
Deze broeiproeven geven dus een goede overeenstemming te zien met de
opbrengstresultaten. De top ligt bij de broeiproeven iets hoger, maar de
verschillen in opbrengst tussen de objecten 6, 7 en 8 zijn in beide gevallen
klein.
29

Van het laatste proefjaar zijn helaas geen gegevens over broeiresultaten
beschikbaar.
Hieruit kan dus de conclusie getrokken worden, dat de broeiproeven ons
geen aanleiding geven verandering te brengen in de optimale bemesting,
die op grond van de gewichtsvermeerdering hiervoor was beredeneerd.
Tenslotte mag nog vermeld worden, dat deze resultaten in goede overeenstemming zijn met de gegevens verkregen uit vroegere bemestingsproeven,
waarvan verschillende in voorgaande mededelingen zijn besproken. Wel
dient men bij het vergelijken rekening te houden met het al of niet gebruiken van stalmest, aangezien bij het gebruik van stalmest de top der stikstofbemesting soms iets eerder wordt bereikt.
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Broeiproeven genomen met Irissen in seizoenjaar 1951/52
i. De temperatuur der voorbehandeling.
Het is een vaststaand feit, dat een warme voorbehandeling noodzakelijk is,
ter verkrijging van goede broeiresultaten met gekoelde irissen.
In de practijk is het echter veelal zo, dat wanneer de exporteur zijn voor
vroegbroei bestemde irissen ontvangt, er reeds zoveel tijd verstreken is,
dat een volledige voorbehandeling en koeling niet meer mogelijk zijn. Welke
tussenweg men nu ook tracht te bewandelen: een vroegste bloei is uitgesloten.
Hoe hoger men de voortemperatuur kiest, des te korter kan de voorbehandelingsperiode, tot aan een zekere grens, zijn. Deze grens is volgens de
onderzoekingen der verschillende laboratoria algemeen te stellen op twee
weken, bij een temperatuur van 30° C (86° F).
Wil men de irissen op tijd naar het koelhuis zenden, n.1. de eerste week
van September, dan moeten de bollen dus tussen 15 en 20 Augustus afgeleverd zijn. Dit valt in de practijk niet altijd mee. Een voorbehandeling
korter dan 2 weken zou de practijk dus belangrijk tegemoet kunnen komen.
Het reeds ten dele geven van de noodzakelijke voorbehandeling bij de kweker stuit op verschillende moeilijkheden. De kweker kan dan pas een hoge
bewaartemperatuur geven, wanneer het plantgoed en leverbaar van elkaar
gescheiden zijn. Voor het plantgoed, in het bijzonder de z.g. hangmaten, is
een hoge temperatuur n.1.minder gewenst. Daar dit sorteren van leverbaar
en plantgoed meestal het laatste stadium voor het afleveren is, kan de kweker weinig invloed op de voorbehandeling uitoefenen. Blijven de leverbare
irissen, om welke reden ook, langere tijd bij de kweker, dan is het uit een
oogpunt van algemeen vakbelang echter noodzakelijk, dat de kweker deze
leverbare irissen warm bewaart; hetzij 5 weken bij 251° C (78° F), of
2 weken bij 30°C (86°F), doch dat hij niet volstaat met de bollen uitsluitend
wortel- en schimmelvrij te bewaren. Na deze perioden van warmte kunnen
de bollen weer koeler bewaard worden, b.v. bij 17° C (62° F).
Teneinde nader vast te stellen, of het mogelijk zou zijn een kortere voorbehandeling te geven dan 2 weken, maar nu bij een temperatuur hoger dan
30° C. n.1. 3-1° C (94° F), werd in het afgelopen seizoen een vergelijkende
proef met de var. Wedgwood genomen, waarvan hieronder de resultaten
zijn vermeld.

voorbehandeling
1 week
1 week
2 weken
3 weken

34° C
30° C
30° C
30° C

in de kas bij:
17° C
13° C
16 Nov.
16 Nov.
16 Nov.
16 Nov.

27 Dec.
27 Dec.
27 Dec.
27 Dec.

bloeidatum
20
26
30
4

Januari
Januari
Januari
Februari

% bloeiers
90%
40%
94%
94%

Na de ontvangst der bollen op 24 Augustus, werden de respectievelijke
voorbehandelingen gegeven. Vervolgens werden de bollen gekoeld bij 9° C
tot 10 October, daarna opgeplant en bewaard bij 9° C tot 16 November.
Zowel door de bollen na het opplanten buiten te kuilen of direct in de kas
te plaatsen werden dit jaar over genoemde periode dezelfde resultaten
verkregen als door een tijdelijk bewaren in de koelcel.
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Uit bovenstaand schema blijkt, dat een voorbehandeling bij 1 week 34° C,
de snelste bloei gaf, met zeer goede resultaten; 1 week 30° C was beslist
onvoldoende. 2 en 3 weken 30° C bloeiden respectievelijk 10 en 14 dagen
later dan 1 week 34° C, maar het percentage bloeiers was iets hoger. De
kwaliteit der bloemen was in alle gevallen gelijk.
De mogelijkheid lijkt na deze eerste proefneming dus niet uitgesloten te
zijn, dat een voorbehandeling gedurende 1 week bij 34° C goede resultaten
kan geven. Zou dit resultaat door nieuwe proeven bevestigd worden, dan is
het dus mogelijk, dat een behandeling voor vroege bloei minder afhankelijk
wordt van de leveringstijd.
2. De kastemperatuur gedurende het „trekken".
Algemeen geldt, dat irissen koel getrokken moeten worden, liefst bij een
temperatuur van 13°—15° (55°—59° F). Toch vindt men regelmatig goede
resultaten vermeld bij een hogere kastemperatuur, b.v. 17° C (62° F). Teneinde hieromtrent een beter inzicht te krijgen werd met de var. Wedgwood
de volgende proef genomen.
Na ontvangst der bollen op 24 Augustus kregen zij een voorbehandeling van
2 weken 30° C. Vervolgens werden zij gekoeld bij 9° C; 10 October opgeplant, en bij 9° C bewaard tot aan het in de kas brengen. Op 16 November
kwamen de kistjes in de kas bij een temperatuur van 13°—15° C. Vanaf
1 December werden iedere week een aantal kistjes naar een afdeling van
17° C gebracht.
De volgende resultaten werden verkregen:
naar 17° C
1 December
8 December
16 December
24 December
2 Januari
10 Januari
17 Januari
steeds 13°—15°

zichtb. aantal
loofbladen
4
4
4—5
5
5
5—6
6

—

bladlengte
33 cm
37 cm
42 cm
51 cm
53 cm
53 cm
55 cm

—

stadium
G*)
G
G
G
G
G
G

—

bloeidatum
3 Jan.
8 Jan.
17 Jan.
24 Jan.
31 Jan.
5 Febr.
8 Febr.
26 Febr.

% bloeiers
5%
5%
30%
55%
90%
94%
95%
100%

Uit deze proef blijkt dus, dat hier een kastemperatuur van 17° C eerst in
de tweede helft der trekperiode mogelijk was, en wel op 2 Januari, toen
5 loofbladen zichtbaar waren en de grootste bladlengte 53 cm bedroeg.
Het verhogen van de kastemperatuur blijft een critiek stadium, waarbij vele
andere factoren zoals vocht, ventilatie, licht, voeding, voorbehandeling, enz.
een belangrijke rol spelen.
Er zal door regelmatige proefnemingen worden getracht een verband te
vinden tussen de ontwikkeling van het gewas en de kastemperatuur.
3. De nieuwe handelsvariëteiten.
Om na te gaan, of er in het nieuwe handelssortiment variëteiten zouden zijn
met bijzondere broei-eigenschappen, werden een aantal van deze nieuwere
variëteiten gelijktijdig met de oude beproefde variëteiten in bloei getrokken.
*) Stadium G wil zeggen, dat het vruchtbeginsel (het laatste te vormen
bloemorgaan) is gevormd.
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Deze collectie was eerst op 15 September volledig. Van een behandeling
voor zeer vroege bloei moest daarom worden afgezien. De volgende twee
behandelingen werden toegepast:
Serie A:
Serie B:
25J° C tot 1 October,
25è° C tot 15 October,
9° C \ a n 1 October—2 November,
17° C van 15 October—23 November,
opgeplant en buiten gekuild:
opgeplant en buiten gekuild:
2 November,
23 November,
in de kas op 1 Januari.
in de kas op 1 Februari.
De kastemperatuur was voor beide series 15° C (59° F).
De resultaten zijn in onderstaand schema samengevat.
Serie A
Variëteit

B
%
'S
O

fcC
S

3
blauw
Aviateur

S

Serie B
S
'S

B
"S

f,
'3

rö

'S

rQ

Opmerkingen

o

^

3

^

30 Mrt

65cm 100 19 Apr. 100 spitse bloemdekbladeren
Blue Pearl
31 Mrt 75cm 100 15 Apr. 100 kleine bloem, zeer
donker blauw
Blue Triumphator 10 Mrt 60cm 100 7 Apr. 100 prima stengel
H. C. van Vliet .. 28 Mrt 70cm 100 13 Apr. 100
Imperator
31 Mrt 65cm 100 13 Apr. 100
Prof. Blaauw
26 Mrt 65cm 100 9 Apr. 100 forse bladen
Saxe Blue
7 Apr. 70cm 100 19 Apr. 100
Wedgwood
1 Mrt 50cm 100 29 Mrt 100
wit
Albino
Jeanne d'Arc

23 Mrt 60cm 100 11 Apr. 80 kromme stengels
31 Mrt 75cm 100 13 Apr. 100 bijz. grote bloemen,
neerhangend blad
Marconie
28 Mrt 75cm 100 13 Apr. 100 dunne stengel
(stevig)
White Excelsior . 23 Mrt 50cm 100 13 Apr. 100
White Pearl
30 Mrt 70cm 100 15 Apr. 100 kleine bloem
White Perfection. 28 Mrt 70cm 100 12 Apr. 100 bijz. grote bloemen
White Superior .. 31 Mrt 65cm 100 13 Apr. 100 zeer grote bloemen
geel
Golden Harvest . 28 Mrt
Yellow Queen .. 17 Mrt

75cm 100 13 Apr. 100 prima rechte
stengels
70cm 100 10 Apr. 100

diversen
Bronze Queen .. 28 Mrt

55cm

Van Everdingen . 17 Mrt

90 14 Apr. 100 zeer dunne stengel,
neerhangend blad
60cm 100 5 Apr. 100 prima stengel

Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat Wedgwood nog steeds de vroegst
bloeiende variëteit is.
Van een bijzonder goede kwaliteit waren hier: Blue Triumphator, White
Perfection, White Superior en Golden Harvest.
De oude handelsvariëteiten deden geenszins onder voor de nieuwe. In de
kolom: Opmerkingen, zijn een aantal kenmerken aangegeven, die bij de
desbetreffende variëteiten bijzonder opvielen.
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Plantgoed-bewaarproef met crocussen in de jaren
1950 en 1951.
In 1950 werd een eerste proef genomen om de invloed van de bewaartemperatuur van het crocusplantgoed op de opbrengst na te gaan. Gebruikt werden 9 cm knollen van de variëteit Remembrance.
Na de ontvangst der knollen op 4 Juli 1950 werden ze bij de volgende temperaturen bewaard:
object 1 buiten in een rasterloods,
„ 2 bij 13 ° C (55° F),
„ 3 „ 1? ° C (62° F),
,. 4 „ 20 ° C (68° F),
„ 5 „ 23 ° C (73° F),
„ 6 „ 251° C (78° F).
Op 12 October werden de knollen geplant, en wel 10 stuks per regel en
60 regels per bed van 11 m (plm. 3 R.R.).
De akker, waarop deze crocussen waren geplant, was ingemest met 1 wagen
stalmest per R.R.; op 8 Januari 1951 werd nog I kg A.S.F. 6 x 1 8 x 2 8 per
bed gegeven en op 10 Februari 3 ons kalkammonsalpeter.
Bij liet planten waren reeds grote verschillen in penontwikkeling waar te
nemen. De grootste pennen hadden de knollen, bewaard bij 13° C. Naarmate de knollen bij een hogere temperatuur waren bewaard, nam de lengte
der pennen af, en wel zodanig dat de knollen bewaard bij 25i° C nauwelijks
enige penontwikkeling vertoonden. (Foto no. 1).

Foto no. 1: Knollen van de crocus, variëteit Remembrance.
op 12 October 1950: bewaard bij de temperaturen (v.l.n.r.):
buiten. 13°. 17°, 20°, 23° en 251° C vanaf 4 Juli 1950.
In het daarop volgende voorjaar varieerde het bloeitijdstip dan ook sterk,
maar tevens bleek er een groot verschil te zijn in het aantal en de grootte
der bloemen en de grootte der loofbladen.
In onderstaande tabel zijn deze verschillen samengevat.
Object
buiten
13 ° C
17 ° C
20 ° C
23 ° C

25i° c:
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Bloeitijdstip

Gem. aantal
bloemen p. pi.

Bloemgrootte

16 Maart
7 Maart
14 Maart
24 Maart
27 Maart
30 Maart

2.8
2,0
2,4
3,0
2,5
0,8

normaal
normaa1
normaal
normaal
kleiner
zeer klein

Bladgrootte
normaal
breed
breed
normaal
smul
zeer smal

Op 11 Juni kon een begin gemaakt worden met hetrooien. Allereerst object
13° C,de andere objecten 4 dagen later.
Per bedwerden de volgende opbrengstverschillen verkregen:
r.K .
Object

buiten
13 ° C

i7 ° e
20 °C
23 ° C
25è° C

„ ° ° f L\ / " " I . Gewichtsverm. Gewicht in kg.
gewicht gewicht , ê
„L
Wsrhaar nlantd
,0
in kg. in kg
" ' « « " " o 1 P'antg.

15.40
13.80
14.40
16.20
15.90
15.—

6.60
6.60
6.60
6.60
6.60
6.60

8.80
7.20
7.80
9.60
9.30
8.40

133.3
109.1
118.2
145.5
140.9
127.3

13.95
13.15
13.20
15.—
14.90
13.60

n

10

Sortering
9

8

7

To.
, a a taal
i

1.45 142167383146256 1094
0.65 198159301135191984
1.20 172154338126228 1018
1.20 133169415194302 1213
1.— 127141420193275 1156

1.40 114174318138244988

Uit deze cijfers blijkt, datbij deze proef eenbewaring vanhet plantgoed
bij 20°C zowel de hoogste gewichtsvermeerdering alshetgrootste aantal
leverbare knollengaf.
Het verschil met23°C is echter niet groot. Eenbewaring bij lagere temperaturen deed de gewichtsvermeerdering en het aantal stuks leverbaar
dalen, alleen werden welmeer toppers geoogst.
De temperatuur van25i° C deed het aantal stuks leverbaar belangrijk afnemen.
Vergelijken we„buiten bewaard" met 20° C, dan komen wevoor deze proef
tot deconclusie, dat een bewaring van het crocusplantgoed bij een beheerste
temperatuur betere opbrengsten kan geven dan bewaring bijde wisselende
buitentemperaturen.
Van deze proef werden eenaantal 10cm knollen gebroeid omna te gaan,
of de plantgoedbewaartemperatuur nog invloed zou hebben op het broeivermogen.
De knollen werden tot 15Augustus 1951 bewaard bij 17° C.Opdit tijdstip
waren de hoofdbloemen volledig gevormd. Tussen de objecten waren geen
stadiaverschillen.
Na 15 Augustus werden deknollen bewaard bij9°C.Op3 October werden
ze opgeplant en buiten gekuild.
Bij hetin kas brengen op 13 December was er eenduidelijk verschil in het
aantal gevormde pennen. Ookin het bloeitijdstip en het totaal aantal ge
vormde bloemen traden verschillen op. (Foto no. 2).
lu onderstaande tabel zijn de waarnemingen verricht aande 30per objed
gebroeide knollen samengevat.

Object

Aantal pennen

Bloertijdstip

buiten
13 °C
17 ° C
20 °C
23 °C
25è° C

98
96
80
116
120
144

3 Januari
27 December
2 Januari
4 Januari
4 Januari
2 Januari

Totaal aantal
bloemen
91
109
104
95
92
139

Bloemgrootte
normaal
normaal
normaal
normaal
normaal
klein
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Object 25J° C valt hier direct op door het groter aantal pennen en bloemen.
De bloemen waren wel kleiner dan van de andere objecten, maar ook weer
niet zo, dat van een minderwaardig product gesproken moest worden.

jflftflpUhHÎFEl

Foto no. 2: Crocus, variëteit Remembrance, op 31 December 1951.
afkomstig van plantgoed in 1950 bewaard bij (v.l.n.r.):
buiten. 13°, 17°, 20°. 23 c
C.
Vatten we tenslotte de resultaten van deze proef met betrekking tot de opbrengst en het broeiresultaat nog eens samen, dan komen we tot de conclusie dat een bewaring van het crocusplantgoed bij bepaalde constante
temperaturen een hogere opbrengst en even goed broeiresultaat kan geven
dan een bewaring bij de heersende buitentemperaturen, zoals meestal gebruikelijk is.
Waarnemingen over meerdere jaren zijn noodzakelijk om een positieve uitspraak te doen. Daarom werd in 1951 deze zelfde proef nog eens herhaald
onder zoveel mogelijk gelijke omstandigheden.
Ditmaal werden de crocussen, zelfde var. en maat, ontvangen op 11 Juli '51,
geplant op 15 October '51 en bemest met lè kg A.S.F. 6 x 18x28 in het najaar en i kg kalkammonsalpeter in het voorjaar. Alles weer per bed van
60 regels van 10 knollen per regel.
In het voorjaar werden de volgende waarnemingen verricht:
Object

Bloeitijdstip

Cem. aan! al
bloemen p .pi.

Bloemgrootte

buiten
13 ° C
17 ° C
20 ° C
23 ° C
251° C

12 Maart
4 Maart
15 Maart
19 Maart
22 Maart
24 Maart

3,0
2,1
2,7
3,1
3,0
2,5

normaal
normaal
normaal
normaal
klein
zeer klein

Bladgrootte
normaal
breed
breed
normaal
smal
smal

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de verschillen tussen de objecten vrijwel
gelijk zijn aan proef 1950. Alleen het gemiddelde aantal bloemen per plant
lag ditmaal bij 254° C belangrijk hoger dan in 1950. Mogelijk dat de ontwikkeling der pennen op 11 Juli '51 reeds verder was dan op 4 Juli '50.
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Op 26 Mei '52 was object 13° C rooirijp, de objecten buiten bewaard, 17° C,
20° C op 3 Juni, 23° C op 10 Juni en 25i° C op 16 Juni.
De opbrengstverschillen per bed waren als volgt.
Obie<t

gelcht geacht Gewichtsverm. Gewicht in kg,
takg. irTkg. k*°''° '««baar plantg.

buiten

13.50

6.90

6.60

95.7

11.90

1.60

13°C
17°C
20°C
23°C
251°C

11.70

6.90

4.80

69.6

10.60

1.10

13.50

6.90

6.60

95.7

11.70

1.80

14.10

6.90

7.20

104.3

12.50

1.60

15.30

6.90

8.40

121.7

13.40

1.90

15.—

6.90

8.10

117.4

13,60

1.40

Sortering
n

10

141
176
94
141
102
162

9

119
93
104
130
163
149

TQ
8

322
275
363
321
331
298

taal

7

123
93
110
126
124
118

241 946
197 834
291 962
312 1030
375 1095
281 1008

Over de gehele proef lagen de opbrengsten per bed in 1951 dus lager dan
in 1950.
Was in 1950 het verschil tussen de objecten 20° C en 23° C niet groot, bij
deze proef gaf 23° C overtuigend de grootste gewichtsvermeerdering. Alleen
het aantal knollen van zift 11 was bij 20° C groter. Zij werd direct gevolgd
door 25è° C.
Welke nu de beste bewaartemperatuur van het crocusplantgoed zal zijn,
moet door nieuwe proeven worden bevestigd.
Het nut van een beheerste plantgoedbewaring komt echter wèl duidelijk
naar voren, n.1. wanneer we „buiten bewaard" en 23° C vergelijken.
Het betekent hier een meeropbrengst van ongeveer 1200 kg per ha.
Naast de vraag aan welke temperatuur de voorkeur gegeven moet worden,
zijn er nog de problemen als: hoe reageren andere variëteiten, en wat zijn
de gevolgen van een voortgezette bewaring.
Het antwoord, dat een reeds genomen proef op één dezer vragen gaf, maakte het probleem niet eenvoudiger.
Van de proef 1950 werden n.1. van elk object 100 10 cm knollen opnieuw
bij de 6 temperaturen bewTaard en op 15 October '51 op 10 regels uitgeplant.
De opbrengstverschillen in Juni '52 waren als volgt.
Object

Gew.verm.
in%

Gewichtin %
leverb. plantgoed

So rtering
11

10

9

44
88
94
24
28
1

282
131
177
264
244
190

buiten

116.7

86.5

13.5

13°C
17°C
20°C
23°C
25è°C

75.0

90.5

91.7

93.5

9.5
6.5

125.0

87.0

13.0

150.0

85.0

15.0

5
64
38
14
—

86.8

13.2

—

183.3

8

141
33
71
164
203
287

7

totaal

166
132
142
223
346
555

638
448
522
689
821
1033

In dit geval gaf 252° C de grootste opbrengsten, maar er trad een belangrijke verfijning van het leverbaar op. De verhouding leverbaar—plantgoed
was evenwel gelijk aan object „buiten bewaard".
Een bewaring bij 20° C bleek beter dan een bewaring in een rasterloods.
Toch maant dit resultaat tot een zekere voorzichtigheid en is voortzetting
van deze proeven noodzakelijk om klaarheid in dit vraagstuk te brengen.
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De cultuur van Ranonkels.
Geschiedenis.
In de 16e eeuw werd de Ranunculus aîricanus reeds door Clusius naar
Europa overgebracht.
Ook de thans in hoofdzaak in cultuur zijnde Ranunculus aziaticus is reeds
eeuwen een geliefde tuinbloem.
Sultan Mohammed IV liet in 1650 de tuinen van het serail vol met ranonkels planten, die zijn grootvizier van hun natuurlijke groeiplaatsen bij Candea, Cyprus, Aleppo, Rhodos en Damascus liet komen.
De sultan gaf verreweg de voorkeur aan de ranonkels. Jarenlang hield hij
de ranonkels voor zich alleen, maar ten laatste werden ze ook aan de
ambassaden der Europese hoven bekend. Met hoeveel liefde ze daar werden gekweekt, blijkt wel uit het lijvig „Traité de Ranonculus" van pater
d'Ardène in het midden der 18e eeuw.
Plantkundige eigenschappen.
Het geslacht Ranunculus behoort tot de familie der Ranunculaceeën. De
bloem wordt gevormd door een vijftal groene kelkblaadjes, een min of
meer groot aantal gekleurde kroonblaadjes en veel meeldraden en stampers. Het knolletje, ook wel klauwtje genoemd, wordt gevormd door een
gedrongen stengeltje, de kop of stengelvoet, waaraan de vlezige bijwortels
vastzitten, die met reservevoedsel zijn gevuld. De vlezige bijwortels worden
ook wel „pootjes" genoemd. De knolletjes zijn éénjarig.
Het sortiment.
Men onderscheidt hier de volgende vier groepen:
a. Turkse
ranonkels.
b. Perzische
„
c. Franse
d. Pioenbloemige
„
Van deze vier groepen worden een groot aantal variëteiten of rassen gekweekt, waarvan de volgende de voornaamst,e zijn:
Turkse ranonkel Romano, rood.
Merveilleuse, koperkleurig geel.
Boule d'Or, goudgeel.
Grootvorst, karmijnrood.
Canary Bird, kanariegeel.
Salmon Beauty, zalmkleurig.
Hercules, wit.
Perzische ranonkel Barbaroux, rood.
„
Jaune Suprême, geel.
„
„
Fire Ball, donker rood.
„
„
Pink Perfection, rose.
Franse ranonkel Primrose Beauty, geel.
„
„
Mathilda Christina, wit.
„
„
Veronica, rood.
„
„
Emperor of Chine, geel.
„
„
Orange Queen, oranje.
Pioenbloemige ranonkel Golden Ball, goudgeel.
„
„
Brilliant Star, rood.
„
„
Edelweisz, wit.
38

Kenmerken der groepen.
1. Turkse ranonkels.
Hiervan onderscheidt men twee ondergroepen, n.1.
a. De vroegbloeiende, variëteit Romano, Boule d'Or en Merveilleuse.
b. De iets later bloeiende, ook wel halt' Turkse genoemd, var. Grootvorst,
Canary Bird, Salmon Beauty en Hercules.
Bloemen zijn geheel gevuld, loofblaadjes zijn niet sterk ingesneden. Bloemblaadjes iets onregelmatig van vorm.
Verschil tussen de
a. vroeg en de
b. iets later bloeiende
Bloemen
groot
middelmatig
Loofbladeren
sterker ingesneden .. weinig ingesneden
Pootjes der knolletjes
lang
kort
Bloeitijdstip
eerste helft Mei
tweede helft Mei
2. Perzische ranonkels.
Bloemen van f tot bijna geheel gevuld. Loofblaadjes zeer sterk ingesneden.
Bloemblaadjes zeer regelmatig van grootte en vorm. Bloemgrootte middelmatig. Bloemen zijn geurend.
3. Franse ranonkels.
Bloemen enkel tot bijna geheel gevuld. Loofblaadjes van tamelijk sterk tot
zeer weinig ingesneden. Bloemblaadjes onregelmatig tot zeer regelmatig
van vorm. Bloemgrootte klein tot middelmatig.
4. Pioenbloemige ranonkels.
Bloemen enkel tot f gevuld. Loofblaadjes tamelijk sterk tot weinig ingesneden. Bloemblaadjes onregelmatig tot tamelijk regelmatig. Bloemgrootte
middelmatig tot zeer groot. Bloemstengels zeer lang en stevig en dikwijls
hol. Bloemen zijn geurend.
De vermenigvuldiging.
De drie eerst genoemde groepen worden, daar ze geen zaad geven, uitsluitend ongeslachtelijk vermenigvuldigd.
De Pioenbloemige ranonkels worden zowel langs geslachtelijke als ongeslachtelijke weg voortgekweekt.
Grondsoort, grondbewerking en bemesting.
Tlumiishoudende zandgronden en lichte zavelgronden zijn het meest geschikt.
De vroege Turkse ranonkels kweekt men bij voorkeur op de eerst genoemde grondsoort, terwijl de andere veel beter op de lichte zavelgronden
groeien. De reactie van de grond moet van zwak zuur tot licht basisch zijn.
Zeer belangrijk is het vochthoudend vermogen van de grond. Gronden die
te snel uitdrogen zijn totaal ongeschikt.
De grond mag voor deze cultuur nooit dieper dan 25 cm omgewerkt worden.
Als bemesting kan worden gegeven 1 kruiwagen oude verteerde koemest
ongeveer 2 à 3 weken vóór het planten, inprakken of fraisen, aangevuld met
3 ons k.a.s., te strooien 1 à 2 weken na het planten, alles per R.R.2.
Wordt geen stalmest toegediend, dan 1 kg Thomasslakkenmeel en 1 kg
patentkali, plm. 4 weken vóór het planten door de grond fraisen, aangevuld
met 3 ons k.a.s., 1 à 2 weken na het planten te strooien.
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Teeltwisseling.
Ranonkels kunnen jaren achtereen op dezelfde grond worden geplant. In
Uitgeest, de bakermat van deze cultuur, zijn gronden bekend, waarop reeds
meer dan 50 jaar deze cultuur practisch zonder onderbreking wordt uitgeoefend. Toch zal het beter zijn in de toekomst meer aandacht aan de teeltwisseling te besteden.
Planttijd en plantdiepte.
De vroege Turkse ranonkels moeten reeds in de eerste helft van December
worden geplant, waarna ze tegen vorst met een dun laagje stro of riet
worden gedekt. De andere worden vanaf eind Februari geplant. Men begint
met de late Turkse, daarna achtereenvolgens de Perzische, Franse en/of
Pioenbloemige.
De plantdiepte bedraagt plm. 1 à 2 cm, terwijl de vroege Turkse, als ze op
zandgrond worden geplant, 2 à 3 cm diep komen te staan.
Voor hoeveelheid plantgoed per bed van 3 R.R. lengte, zie teelttabel van
de Tuinbouwgids 1953, blz. 403 en 404.
De cultuurwerkzaamheden tijdens de groeiperiode.
Zodra het gewas op regel staat, ongeveer 3 weken na het planten, moet
met schrepelen worden begonnen. Veel jong onkruid wordt dan vernietigd,
terwijl door de verbreking' van de capillaire opstijging tevens een sterke
uitdroging van de bovengrond wordt tegengegaan. Het onkruidvrijhouden
moet gedurende de groeiperiode steeds op tijd geschieden. Tijdens droge
weersomstandigheden is het raadzaam door middel van regeninstallaties te
begieten. Deze werkzaamheden mogen slechts in de late middag of 's morgens vroeg worden uitgevoerd, daar tijdens sterke zonneschijn ernstige verbranding der loofblaadjes zal optreden.
De bloei.
Deze valt ongeveer in de periode van half Mei tot begin Juli. Of er zich
veel of weinig bloemen ontwikkelen, hangt in hoge mate af van de weersomstandigheden gedurende de eerste weken na het planten. Zachte weersomstandigheden met af en toe regen zullen de bloei sterk bevorderen.
Het gebruik der bloemen.
Daar vele variëteiten prachtige snijbloemen leveren, worden ze dan ook
bij massa's gesneden en op de veilingen aangevoerd. Vele variëteiten geven
wel 3—5 bloemen per knolletje. De lengte van de bloemstengel varieert
van 15—40 cm. De bloemen zijn goed verhandelbaar en uitstekend houdbaar
op water. Mede door de grote verscheidenheid in de meest denkbare kleuren, hebben ze als snijbloem een zeer grote waarde.
Naast de knolopbrengst heeft men dan ook dikwijls nog een behoorlijke
financiële opbrengst aan bloemen.
De rooitijd.
Deze valt in de periode vanaf de derde week van Juli tot de derde week
van Augustus. Zo spoedig mogelijk na het afsterven moeten ze gerooid worden, daar anders ernstige schade door het doorgroeien (vorming van nieuwe
wortels), vooral tijdens vochtig weer, kan ontstaan.
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Na het rooien worden ze dan op dezelfde wijze als anemonen, hoewel iets
minder intensief, gedroogd. Dit minder intensief drogen geldt vooral voor
de vroege Turkse ranonkels.
De sortering.
Na het drogen worden de knolletjes eerst „geplozen"; dit is het scheiden
of losmaken der knolletjes, die meestal nog in bosjes bij elkaar zitten. Na
dit pluizen worden ze in de volgende maten gesorteerd:
a. Toppers, dit zijn de grootste maten bestemd voor de voortkweking.
b. Eerste soort leverbaar.
c. Tweede soort leverbaar, wordt ook wel weer als plantgoed opgezet.
d. Plantgoed.
Het leverbaar wordt meestal in papieren zakken van 1000 stnks afgeleverd.
De bewaring.
De ranonkels moeten steeds droog worden bewaard, daar zich er anders
spoedig schimmels op gaan afzetten, waardoor het product geheel waardeloos zal worden.
Ziekten en beschadigingen.
Tijdens droog weer gedurende de bloeiperiode, kan de zwarte bonenluis
nogal tamelijk sterk optreden, waardoor het product als snijbloem in waarde vermindert.
Ook ziet men hier en daar op de oude cultuurgronden de gewassen pleksgewijze vroegtijdig afsterven, waardoor ernstige schade ontstaat. Dit wordt
veroorzaakt door een zwam, die nog niet bekend is, en waarnaar thans een
onderzoek wordt ingesteld. Een bestrijdingsmiddel tegen deze ziekte is nog
niet bekend.
Snijbloemencultuur onder koud glas.
Voor deze cultuur komen slechts in hoofdzaak de Pioenbloemige ranonkels
in aanmerking.
Planttijd begin October, aantal knolletjes per m 2 60—70. In het voorjaar
steeds goed ventileren. Bloeitijd eind Maart—begin April. Tijdens strenge
vorst is het noodzakelijk de kas vorstvrij te houden.
De geslachtelijke vermenigvuldiging van Pioenbloemige ranonkels.
Zaaitijd: najaar (tweede helft September). Breedwerpig zaaien, plm. 1 cm
diep onder plat glas. Benodigde hoeveelheid zaad per R.R.2 plm. 1} à 2J ons.
Deze variërende hoeveelheid is in hoge mate afhankelijk van de kiemkracht. Soms is er veel zaad bij, dat niet kiemkrachtig is.
Gedurende strenge vorst glas afdekken met rietmatten.
In het voorjaar het glas verwijderen. Direct na het afsterven rooien. De
éénjarige knolletjes het volgende voorjaar buiten opplanten. Deze bloeien
dan reeds zeer sterk en groeien voor een zeer groot gedeelte tot leverbaar.
Ze kunnen ook buiten worden gezaaid, doch dan zaaien in Maart; dezelfde
hoeveelheid zaad als onder glas gebruiken. Deze groeien minder krachtig
en blijven dus kleiner dan onder glas gezaaide.
Door zaaien verkrijgt men uitsluitend gemengde kleuren.
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De cultuur van Scilla sibirica.
Geschiedenis.
De natuurlijke groeiplaatsen van de Scilla sibirica zijn Zuid-Rusland, Kaukasus, Klein-Azië en Voor-Azië.
Wanneer dit bolgewasje precies in ons land ingevoerd is, wordt niet vermeld, doch zeer waarschijnlijk reeds in het laatst van de 18e eeuw.
Synoniemen zijn Sc. amoena sibirica, Sc. cernua, Sc. amoenula, Sc. azurea,
Sc. praecox e.a.
Scilla sibirica alba werd in 1880 op de bloembollenkwekerij van À. C. van
Eeden & Co. te Haarlem gevonden. Er kwam slechts één wit exemplaar
onder de blauwe voor. Deze werd uitgetekend en door middel van zaad vermenigvuldigd. In 1890 werd bij liquidatie der firma de gehele voorraad,
42 regels bollen en enige zaadbedjes, verkocht voor ƒ 1000.—.
Vroeger waren nog 2 variëteiten bekend, n.1. Scilla sibirica atrocoerulea,
donkerblauw en Sc. sib. pallida, zeer lichtblauw.
Sc. sibirica Spring Beauty kwam omstreeks 1910 te voorschijn, maar de
eigenlijke winner is nooit bekend gemaakt. Ook over de ontstaanswijze is
niets met zekerheid te zeggen.
Plantkundige eigenschappen.
Scilla sibirica behoort tot de familie der Liliaceeën. De bloemen aan het
trosje bestaan uit twee kransen van drie bloemdekblaadjes, twee kransen
van drie meeldraden en een driehokkig vruchtbeginsel, dat bovenstandig is.
De bol is meerjarig.
Het sortiment.
Van dit gewas worden de volgende cultuurvormen gekweekt:
Scilla sibirica blauw
„
„
alba
„
„
Spring Beauty.
De vermenigvuldiging.
De twee eerstgenoemde cultuurvormen worden uitsluitend door zaad, dus
generatief vermenigvuldigd en zijn volkomen zaadvast.
De Spring Beauty geeft evenwel geen zaad en kan dus slechts langs ongeslachtelijke (vegetatieve) weg worden vermenigvuldigd. Daar de ongeslachtelijke vermenigvuldiging van dit gewas dikwijls moeilijkheden kan geven,
wordt deze in de loop van dit artikel, na de beschrijving van de generatieve
vermenigvuldiging der andere twee cultuurvormen, behandeld.
Het oogsten van het zaad.
Om een redelijke hoeveelheid zaad te kunnen oogsten is aan te raden een
bepaalde hoeveelheid snel gegroeide bollen op te planten van boven 7 cm.
Deze geven reeds meerdere bloemtrosjes met een behoorlijk aantal bloempjes, waardoor een goede zaadopbrengst kan worden verkregen.
Een voordeel van het gebruik van snel gegroeide jonge bollen is, dat men
dan naast de zaadproductie tevens zeer mooie dikke, gladde bollen oogst,
die weer voor de export kunnen worden aangewend.
Ook worden wel oudere bollen voor de zaadproductie geplant. Men neemt
hiervoor dan bollen van 8 cm en op, die voor de export zijn afgekeurd,
42

wegens het slecht in de huid zitten. Deze hollen produceren meerdere en
beter gevulde bloemtrosjes, waardoor meer zaad kan worden geoogst. Een
nadeel hiervan is, dat een groot aantal bollen geoogst zal worden met een
slechte huid, die niet voor export in aanmerking zullen komen.
Bij de bevruchting behoeft men niet behulpzaam te zijn, daar deze onder
natuurlijke omstandigheden plaats vindt. Er heeft dus altijd een „natuurlijke" beshiiving plaats.
Zodra de zaaddozen open beginnen te barsten, moet tot het oogsten ervan
n-orden overgegaan. Men plukt dan de bloemstengels, waaraan de zaaddozen altijd nog stevig vastzitten. Zo spoedig mogelijk na het oogsten, dat
bij voorkeur bij droog weer moet plaatsvinden, brengt men ze over naar de
schuur, waar ze op stellingen, in gaasbakken of op papier in een dun laagje
worden uitgestort. Het verdient dan aanbeveling', voor een goede afrijping
van het zaad, de desbetreffende afdeling te verwarmen op een temperatuur
van 20° C. Is alles goed droog, dan komt het bruin-zwart gekleurde zaad,
dat rond is, gemakkelijk vrij. De ledige zaaddozen moeten dan zo spoedig
mogelijk worden verwijderd. Tot aan de zaaitijd beware men dan het zaad,
liefst uitgespreid op papier, in de koele, doch droge afdeling. Het bewaren
van zaad in geopende papieren zakken is wel mogelijk, mits dit volkomen
droog is, doch de eerstgenoemde methode verdient zeker de voorkeur. Per
bed van 3 R.R. lengte kan ongeveer f tot li liter zaad worden geoogst.
Het zaaien.
Het zaad wordt in de tweede helft van September uitgezaaid. De benodigde
hoeveelheid per bed is plm. î liter. Bij voorkeur moet het zaaien breedwerpig geschieden in een ongeveer 2 cm diep uitgeschoten bed. Het uitgeschoten bed moet keurig gelijk geharkt worden, waardoor het zaad overal
op een gelijkmatige diepte komt te liggen. Hierdoor zal later het opnemen
veel gemakkelijker gaan. Na het zaaien moet het zaad even met een overschietschop worden aangedrukt. Hierna wordt het met een laagje grond
van 2 cm dikte overgeschoten. Nadat de bedden gelijk geharkt zijn, worden
deze met een laagje nieuw riet afgedekt. De benodigde hoeveelheid riet
bedraagt ongeveer 2} bos per bed. In hoofdzaak wordt gedekt tegen het
stuiven, doch daar bij strenge winters de kans op bevriezen aanwezig is,
wordt iets dikker gedekt dan bij tulpen.
Zodra het jonge gewas zich in het vroege voorjaar bovengronds begint te
ontwikkelen, moet het dek worden verwijderd. Het is dan noodzakelijk de
achterblijvende rietrestjes tegen het stuiven te laten liggen. Hierdoor wordt
de kans op stuifschade sterk verminderd.

Het oogsten en bewaren der jonge bolletjes.
Het eerste j a a r na het zaaien kunnen de dan nog zeer kleine bolletjes (van
0—2-1 cm) nog niet worden geoogst. Ze moeten dan ook altijd één jaar over
(vast) blijven staan. Men gaat dus pas het tweede jaar na het zaaien tot
het oogsten over.
Indien het zaad minder kiemkrachtig is geweest, waardoor een dunne stand
wordt verkregen, kan het nog een jaar langer vast blijven staan; het wordt
dan eerst het derde j a a r na het zaaien opgenomen. Bij normale stand is het
evenwel aan te bevelen altijd het tweede jaar na het zaaien de bolletjes
op te nemen. Men verkrijgt hierdoor namelijk in het derde jaar een veel
snellere diktegroei.
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De bolletjes worden met grond en al met een overschietschop opgeschept,
waarna de grond door middel van een zandzift, die op een ziftbok staat
geplaatst, wordt verwijderd. Daar hierbij een tamelijk fijnmazige zift wordt
gebruikt, kan het verwijderen van de gronddeeltjes, vooral bij vochtige
weersomstandigheden veel moeilijkheden opleveren. Een gelukkige omstandigheid is evenwel, dat men niet direct na het afsterven van het bovengronds gewas tot het opnemen behoeft over te gaan. Men kan dus zonder
bezwaar even wachten tot er betere weersomstandigheden heersen. Er mag
evenwel ook weer niet te lang worden gewacht, daar dan het mooie grijsblauwe huidje gemakkelijk beschadigd kan worden, waardoor het optreden
van „huidziek" in de hand zal worden gewerkt.
Het komt bij tweejarige bolletjes vaak voor, dat er een groot aantal z.g.
zinkers optreden. Deze hebben een dikke, waterige, vlezige trekwortel,
waardoor dergelijke bollen op een flinke diepte kunnen zitten. Deze bolletjes zijn altijd veel kleiner dan die, welke een normaal wortelgestel hebben
ontwikkeld. Ook de vorm der bolletjes verschilt, deze is n.1. iets lang gerekt. Ze zijn vooral zeer klein, indien ze 2 à 3 trekwortels hebben gemaakt.
Het aantal bolletjes, dat trekwortels ontwikkelt, is het ene jaar veel groter
dan het andere jaar. Vermoedelijk spelen de weersomstandigheden, die gedurende de voorafgaande twee groeiseizoenen hebben geheerst, hierbij een
grote rol. Bij zeer droge groeiseizoenen schijnt men hiervan meer last te
hebben dan bij vochtige groeiseizoenen. Ook speelt de grondsoort en de
vochthoudendheid van de grond een rol. Op droge gronden zou dit verschijnsel meer optreden dan op van nature vochtige gronden. Het is vanzelfsprekend, dat het optreden van een groot aantal zinkers het opnemen
van de bolletjes bemoeilijkt. Men moet dan een dikkere laag grond opnemen, hetgeen veel extra tijd zal kosten. Door de mindere diktegroei
treedt ook een oogstvermindering op.
Na het zandvrij maken moeten de bolletjes bij voorkeur in gaasbakken op
het veld worden geplaatst, om ze daar eerst goed winddroog te laten worden. Dan worden ze naar de schuur overgebracht, waar ze bij een temperatuur van 20° C tot de planttijd worden bewaard.
De grootte der bolletjes varieert ongeveer van 1—4 cm.
De hoeveelheid, die van één bed geoogst kan worden, bedraagt van 6—9liter.
Planttijd en planthoeveelheid van de in het tweede jaar geoogste bolletjes.
In de tweede helft van September moet tot het planten worden overgegaan.
Daar de bolletjes betrekkelijk weinig in grootte verschillen, behoeven deze
niet vooraf op maat te worden gesorteerd.
Wel is het noodzakelijk het plantgoed vlak vóór het planten onder te dompelen in een bad van i% Aretan of i% AAbulba gedurende \—1 uur. Door
deze behandeling toe te passen wordt een snellere groei verkregen, maar
van nog groter belang is, dat hierdoor de huid der bolletjes prachtig gaaf
en glad wordt.
Indien men het gewas nog een jaar wil laten vastzitten, plant men ongeveer
40—45 bolletjes per regel, hetgeen neerkomt op een planthoeveelheid van
2 liter per bed. Van een bed zaad worden dan ongeveer 4 bedden uitgeplant.
Het verdient evenwel de voorkeur de bollen niet over te laten staan, doch
in het volgende seizoen op te nemen. Bij het planten moet hiermede rekening worden gehouden, daar dan iets dikker moet worden geplant. Er komen
dan 50—60 bolletjes per regel, waardoor dan uitgaande van 1 bed zaad,
ongeveer 3 bedden worden uitgeplant.
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Beide genoemde methoden worden in de praktijk toegepast.
De eerstgenoemde methode geeft minder werk, doch door de laatstgenoemde toe te passen wordt ecu snellere diktegroei verkregen.
De duur der voortkweking van zaaien tot leverbaar.
Na het vierde jaar kan reeds een behoorlijke hoeveelheid leverbaar boven
6 cm worden geoogst. Er zullen dan evenwel nog maar een betrekkelijk
klein aantal bollen boven 8 cm zijn gegroeid. Wil men veel bollen boven
8 cm rapen, dan moeten de bollen van 7 cm niet worden verkocht, doch als
plantgoed worden aangewend.
Ook zullen er na het vierde jaar nog veel bollen zijn, die de maat van 6 cm
nog niet bereikt hebben.
Hieruit vloeit dus voort, dat het vijfde jaar na het zaaien volop leverbaar
zal worden geoogst.
De bollen, die na een vijfjarige cultuur de leverbare maat van 6 cm nog
niet hebben bereikt, kunnen beter niet meer worden geplant, daar deze dan
te oud worden. Oude bollen verkrijgen n.1. meestal een zeer slechte huid.
De teelt van Scilla sibirica is dus een vijfjarige cultuur.
Sortering van het plantgoed en de te planten hoeveelheden.
Medegedeeld is reeds, dat bolletjes geoogst van zaad meestal niet worden
gesorteerd.
Eerst na het derde en/of het vierde jaar gaat men tot het sorteren over.
Na het derde jaar in de maten zift 6 en op, zift 5, zift 4 en beneden zift 4.
Na het vierde jaar in de maten zift 7, zift 6, zift 5 en beneden zift 5.
De planthoevcelheid, uitgedrukt in kg en aantal stuks per regel, bedraagt
per bed van 3 R.R. lengte:
iaat van de bollen
zift 7
„ 6
„ 5
„ 4
eneden „ 4

kg per bed
8à9
8
6à7
5à6
3

aantal bollen per regel
15
20
30
50
65

Grondsoort en plantdiepte.
Zowel de grof- als fijnkorrelige, kalkhoudende, humusarme duinzandgronden
zijn voor deze cultuur bij uitstek geschikt. Ook lenen de zavelgronden zich
er wel toe, maar de zandgronden zijn toch wel te prefereren.
De waterhuishouding dezer gronden moet prima in orde zijn. Gronden, die
gemakkelijk uitdrogen, zijn ongeschikt voor de cultuur van dit gewas.
Afhangende van de grondsoort moet op een diepte van 5—8 cm worden geplant. Op lichte gronden wordt dieper en op zwaardere gronden ondieper
geplant.
Ook kan men de bollen beneden 4 cm iets ondieper planten.
Bemesting.
A. Voor zaad.
te jaar 1 kruiwagen oude verteerde koemest.
2e jaar najaar: 1 kg A.S.F. 6 x 18 x 28.
voorjaar: \ kg K.A.S. even vóór het opkomen strooien.
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B. Voor bollen.
najaar: a. met stalmest: 'i kruiwagen stalmest, aangevuld met
1 kg A.S.F. 6 x 18 x 28.
b. zonder stalmest: 1'. kg A.S.F. 6 x 18 x 28.
voorjaar:
0.4 kg K.A.S.
Bewaring en behandeling van het plantgoed.
Het is raadzaam de bollen zo spoedig mogelijk na het rooien, als ze winddroog zijn, op maat te ziften en daarna in de schuur op te bergen tot de
planttijd bij een temperatuur van ongeveer 20° C.
Het zandvrij maken na het rooien evenals het op maat ziften moet zo voorzichtig mogelijk geschieden, daar anders een zeer ernstige schimmelvorming
op de bollen kan optreden. Dit kan vooral ernstig zijn, indien dergelijke
ruw behandelde bollen in een onverwarmde, vochtige afdeling worden opgeslagen. Al heeft men de bollen evenwel nog zo voorzichtig behandeld, dan
is het zeker niet denkbeeldig, dat zich bij een minder goede bewaring schimmels op de bollen kunnen afzetten. Het is dan ook noodzakelijk, dat de
bollen in een matig verwarmde afdeling met een goede ventilatie worden
opgeslagen.
Reeds is er op gewezen dat de bollen, ter verkrijging van een mooie gave
huid en tevens een snellere diktegroei, vlak voor het planten moeten worden ondergedompeld in een bad met Aretan of AAbulba ter sterkte van i%.
De tijdsduur van deze behandeling bedraagt i—1 uur. Daar ze nat geplant
moeten worden, mag men geen grotere hoeveelheid behandelen dan per dag
kan worden geplant.
Het gebruik.
De bollen worden hoofdzakelijk gebruikt voor versiering van particuliere
tuinen, parken en plantsoenen, waar ze in groepjes in borders uitgeplant,
door de fijne blauwe kleur der bloemen, uitstekend voldoen. Ook worden
ze vaak voor „verwildering" uitgeplant. Ze kunnen jarenlang vast blijven
staan en breiden zich door het neervallende zaad steeds uit.
De bloeitijd valt ongeveer in de tweede helft van Maart.
Het is een zeer gewild bolgewas, dat ieder jaar in grote hoeveelheden
wordt geëxporteerd.
De leverbare maten zijn zift 8 en op. zift 7 en zift 6.
Ziekten.
Het stengelaaltje. Ditylenchus dipsaci.
De aangetaste bollen geven op horizontale doorsnede bruine ringen te zien.
Bij ernstige aantasting groeien de planten niet boven de grond. Bij iets mindere aantasting draaien de bladeren, terwijl bij lichte aantasting kleine gezwollen plekjes op de loofbladeren te zien zijn, de z.g. „spikkelplanten".
Bestrijding.
Aangetaste plekken ruim uitsteken, daarna diepdelven. Bollen eeu warmwaterbehandeling geven van 2 à 3 uur tö\° C. De tijdsduur der behandeling
is afhankelijk van de bolgrootte. Aan te raden is \% Aretan aan het bad
toe te voegen. De warmwaterbehandeling toepassen plm. 4 à 6 weken na
het rooien. In verband met beschadiging van de buitenste bolrokken is het
raadzaam de bollen in manden de warmwaterbehandeling te doen ondergaan.
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Zwartsnot, Sclerotinia bulborum.
Een draadzwam, die zich zeer snel ontwikkelt bij een warm en vochtig
klimaat. In de maand Mei kan dan ook zeer ernstige schade worden aangericht. Aan het gewas kan men dan achtereenvolgens waarnemen:
a. Bladpunten gaan slap hangen.
b. Loof vergaat aan de voet en verandert in een slijmerige massa.
c. De aangetaste bolrokken hebben een groen-zwarte kleur en zijn slijmerig.
d. Zowel het bovengrondse als het ondergrondse gedeelte van het gewas
wordt volkomen vernietigd.
e. Op de bollen worden grote zwarte Sclerotien gevonden, die zeer onregelmatig van vorm zijn.
Bestrijding.
Aangetaste plekken direct ruim uitgraven. Deze plekken behandelen met
Pentachloordinitrobenzeen, b.v. Brassicol of AAfuma, 75 à 100 gram per m2.
Dit middel bij voorkeur in de maand Augustus zo gelijkmatig mogelijk b.v.
door gebruik te maken van een fraismachine, door de bovenste 20 cm laag
verdelen.
Het plantgoed tijdens de bewaring goed controleren, opdat gezonde bollen
worden opgeplant. Het is dan raadzaam deze bollen te bestuiven met Brassicol of AAfuma. Dit bestuiven moet vlak voor het planten worden toegepast. Benodigde hoeveelheid \ kg per mand bollen.
Kwadegrondziekte, Sclerotium tuliparum.
Indien de grond niet ernstig is besmet, kunnen de planten evenals hyacinten er doorheen groeien. De loofbladeren vertonen dan een rafelig uiterlijk.
Bij sterke aantasting kan het gewas totaal vernietigd worden.
Bestrijding.
Zie hiervoor wat bij zwartsnot is vermeld.

4?

De cultuur van Scilla sibirica Spring Beauty.
Deze cultuurvorm, die naar alle waarschijnlijkheid een sport is van de
Scilla sibirica blauw, wijkt hiervan in vele opzichten af.
De bloemkleur is onveranderd, doch de gehele plant is veel forser. Ze bloeit
zeer rijk, terwijl de bloempjes veel groter zijn dan die van Scilla sibirica
blauw. Ook zijn de bloemstengeltjes veel steviger, waardoor ze altijd stevig
overeind blijven staan. Ze is volkomen steriel.
De vermenigvuldiging.
Daar deze cultuurvorm geen zaad geeft, kan ze uitsluitend langs ongeslachtelijke weg worden vermenigvuldigd.
Evenals bij hyacinten geven de oudere bollen een aantal langs natuurlijke
weg gevormde klisters. Deze klisters worden gevormd in de oksels van de
buitenste vlezige bolrokken. Oorspronkelijk werden deze klisters voor de
voortkweking aangewend.
Het gebruik van dit voortkwekingsmateriaal heeft evenwel vele nadelen,
zoals:
a. Daar slechts de oudere bollen (4 à 5 jaar) tot een geringe onregelmatige
verklistering overgaan, vindt de vermenigvuldiging slechts uiterst langzaam plaats.
b. De op deze wijze verkregen klisters geven veelal hoekige, minder mooi
gevormde bollen, terwijl door het afbreken van de moederbol ook bodemgebreken kunnen optreden.
c. Een minder snelle diktegroei, waardoor de bollen meestal een minder
mooie huid zullen verkrijgen.
In verband met de nadelen aan deze voortplantingsmethode verbonden,
trachtte men ze op dezelfde manier als hyacinten, dus kunstmatig te vermeerderen, n.1. door hollen en snijden.
Daar zich bij geholde bollen bij de door kwekers genomen proeven geen
knoppen ontwikkelden, kon deze methode niet worden toegepast.
Bij het snijden werd echter wel een behoorlijke knopontwikkeling verkregen, doch hierbij stuitte men weer op de moeilijkheid, dat er steeds een
ernstige schimmelvorming plaats vond, nadat ze uit de kuil in de schuur
werden geplaatst. De ontwikkeling van de okselknoppen werd hierdoor
zeer nadelig beïnvloed.
Na vele onderzoekingen door kwekers van dit gewas, kwam men tot de
volgende manier van voortkweken (praktijk-methode!):
Ongeveer 14 dagen na het rooien, begin Juli, worden de bollen op dezelfde
manier als hyacinten gesneden. Direct na het snijden worden de bollen als
volgt buiten gekuild:
Boven op de grond wordt een aantal bollen uitgespreid en daarna met
zuiver duinzand bedekt. Zo nodig kunnen hierboven nog 1 à 2 laagjes worden uitgespreid. Daarna wordt de kuil met een laag zand van 15 cm dikte
afgedekt. Om inwatering te voorkomen moet de kuil rond lopen. De bollen
blijven dan tot de planttijd in de kuil.
Ter verkrijging van een zo groot mogelijke hoeveelheid klisters is het noodzakelijk bollen van 11 cm en op te snijden.
Planttijd en planthoeveelheid der gesneden bollen.
In de eerste helft van September moet men tot het planten overgaan.
De planthoeveelheid bedraagt, afhangende van de grootte der bollen, 8 à
48

It) stuks per regel met een onderlinge regelafstand van 17 cm. Wil men ze
Let. jaar daaraanvolgend vast laten staan, dan moet dunner worden geplant.
[il plaats van 8 à 10 stuks per regel moeten dan 7 à 8 stuks worden geplant
met een regelafstand van 25 cm (Il wijdte).
Do-plantdiepte moet ongeveer 7 cm zijn.
Het rooien en de bewaring'.
( h e r liet algemeen worden de bollen het jaar daaropvolgende gerooid. Het
laten overstaan kan men beter niet doen.
\Ta liet rooien moeten de bollen voorzichtig gezift worden en, nadat ze
winddroog zijn, in de schuur bij 20° C worden bewaard. Om schimmelvorming te voorkomen is vooral de eerste dagen een behoorlijke ventilatie
gewenst.
Vlak vóór het planten worden de bolletjes, die nog enigszins vast aan de
oude, nog niet geheel leeggezogen, bolrokken van de moederbol zitten, hiervan losgemaakt. Dit losmaken moet voorzichtig geschieden, daar anders een
grote kans op wortelkransbeschadiging aanwezig is. Het gebruik van een
dun scherp mesje hierbij is aan te bevelen. De bolletjes, die nog te vast
zitten, kan men beter niet losmaken.
Juist met het oog op beschadiging bij deze werkzaamheden laat men de gesneden bollen wel een jaar overstaan. Ze zijn dan het volgend jaar allemaal
losgegroeid. Een nadeel is echter, dat de diktegroei dan iets minder is
tegenover de na het eerste jaar gerooide bollen.
Het nitplanten van het pluis van gesneden bollen en verdere cultuur.
Ongeveer half September moet met het planten worden begonnen. Evenals
bij de Scilla sibirica blauw wordt vermeld, is het onderdompelen in \%
Aretan of AAbulba noodzakelijk.
Van 1 bed gesneden bollen plant men ongeveer 3 à 4 bedden uit.
Het hierna volgende oogstjaar kunnen reeds bollen tot 8 à 9 cm worden
gerooid. Weer een jaar later, dus het derde jaar na het snijden, zal verreweg het grootste gedeelte tot leverbaar zijn gegroeid. De grootste bollen
kunnen dan reeds tot 12 cm zijn gegroeid.
Het vierde jaar wordt het overgebleven plantgoed plus de benodigde hoeveelheid werkbollen voor het jaar daarop opgeplant.
Alles wat hierna nog niet tot leverbaar is gegroeid, mag niet meer worden
opgeplant en kan beter worden vernietigd.
De leverbare maten zijn zift 10 en op, zift 9, zift 8, zift 7 en zift 6.
Voor ziekten, grondsoort, bemesting, bewaring en plantgoedbehandeling
wordt verwezen naar hetgeen hierover bij Scilla sibirica blauw is medegedeeld.
Vermeerderingsproef met Scilla sibirica Spring Beauty.
Daar het voortkweken van dit bolgewas betrekkelijk aan weinig kwekers
bekend was, werd in 1947 een proef opgezet.
Het doel ervan was een inzicht te krijgen in de juiste manier van voortkweken.
Voor deze proef werden 450 bollen van 11 cm genomen, die in 9 groepen
van 50 stuks werden ingedeeld.
Van 5 groepen werden de bollen gesneden, waarvan 4 groepen, evenals de
hyacinten, met drie sneden, en 1 groep met 2 sneden.
Van de overige 4 groepen werden de bollen gehold. Dit hollen werd echter
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op een andere manier dan bij hyacinten uitgevoerd. Bij deze manier van
hollen werd n.1. slechts het hoofdvegetatiepunt weggenomen, door binnen
de wortelkrans met een smal dun mesje een klein kegelvormig gaatje te
maken.
Hierna werden zowel de gesneden als de geholde bollen op verschillende
manieren behandeld.
Het proefschema was als volgt samengesteld:
O b j e c t I:
aant. st. gew.
Snijden m.3sn., daarna kuilen (2 Juli), geplant 2 Sept
50
1.070 kg
O b j e c t II:
Snijden m. 3sn., daarna direct planten (2 Juli)
50
1.070 kg
O b j e c t III :
Snijden m. 3sn., daarna bewaren bij 13° C, geplant 2 Sept.
50
1.100 kg
O b j e c t IV:
Snijden m. 3sn., daarna bewaren bij 20° C, geplant 2 Sept.
50
1.090 kg
O b j e c t V:
Snijden m. 2sn., daarna kuilen (2 Juli), geplant 2 Sept
50
1.070 kg
O b j e c t VI:
Hollen (1 Juli),daarna kuilen (2 Juli), geplant 2 Sept
50
1.110 kg
O b j e c t VII:
Hollen (1 Juli), daarna direct planten (2 Juli)
50
1.070 kg
O b j e c t VIII :
Hollen (1 Juli), daarna bewaren bij 13° C, geplant 2 Sept.
50
1.100 kg
O b j e c t IX :
Hollen (1 Juli), daarna bewaren bij 20° C, geplant 2 Sept.
50
1.090 kg
Op 1 Juli 1947 werden de bollen gesneden en gehold.
Op 2 Juli 1947 werden de bollen gekuild (Object I, V en VI), geplant (Object
II en VII) en in de bewaarplaats gezet (Object III, IV, VIII en IX).
Duidelijkheidshalve zij nog opgemerkt, dat, met uitzondering van de objecten II en VII, alle overige groepen op 2 September werden geplant.
Bij d& binnen bewaarde bollen vond bij alle groepen (de objecten III, IV,
VIII en IX) een ernstige schimmelvorming plaats, terwijl hiervan bij de
buitengekuilde in het geheel geen sprake was.
Stand van het gewas voorjaar 1948.
Gedurende het groeiseizoen waren in de stand van het gewas tussen de
objecten onderling grote verschillen waar te nemen.
Verreweg' de beste stand gaf object VI (hollen, daarna kuilen, plantdatum
2 Sept.). Hierna volgden met betrekkelijk kleine onderlinge verschillen de
objecten I, II, V en VII, terwijl ook de objecten VIII en IX, waarvan de
stand in het begin matig was, later in het groeiseizoen een goede stand
gaven. De stand van de objecten III en IV was zeer slecht.
Aan de hand van deze waarnemingen kwam vast te staan, dat het snijden
en daarna in de schuur bewaren, in deze proef tot 2 September, zeer slechte
resultaten gaf. De ondervinding, die de kwekers met deze methode hadden
opgedaan, werd hiermede volkomen bevestigd.
De oorzaak van deze slechte resultaten is de ernstige schimmelvorming, die
tijdens de bewaring der gesneden bollen optrad.
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Ondanks het feit, dat er ook tijdens de bewaring bij de geholde bollen
ernstige schimmelvorming optrad, gaven deze toch een aanmerkelijk betere
stand te zien (de objecten VIII en IX). De minder ongunstige gevolgen hiervan moeten gezocht worden in het feit, dat door de betrekkelijk kleine
wond, die bij deze wijze van hollen wordt gemaakt, de rokken practised
onaangetast blijven.

TABEL 1.
Oogstgewichten en gewichtsvermeerderingen in de jaren 1947 t/m 1950
van Scilla sibirica Spring Beauty (uitgedrukt in kg).
Plantgewichten
Object
1947

Oogstgewichten
1948

Oogstgewichten
1949

Oogstgewichten
1950

Gew.
Gew.
Gew.
Totale
vermeerd. vermeerd. vermeerd. Gew. verm.
19471950
1947/48 1948/49 1949/50

I

1.070

1.820 (4)

3.330 (3)

5.700 (2)

0.750

1.510

2.370

4.630 (2)

II

1.070

1.550 (7)

3 . - (6)

4.700 (7)

0.480

1.450

1.700

3.630 (7)

III

1.100

0.600 (8)

1.100 (9)

2.150 (9) —0.500

0.500

1.050

1.050 (9)

IV

1.090

0.500 (9)

1.270(8)

2.300 (8) —0.590

0.770

1.030

1.210 (8)

V

1.070

1.800 (5)

3. -

4.900 (5)

0.730

1.200

1.900

3.830 (5)

VI

1.110

2.480 (1)

3.950 (1)

7.100 (1)

1.370

1.470

3.150

5.990 (1)

VII

1.070

2.100 (2)

3.440 (2)

5.600 (3)

1.030

1.340

2.160

4.530 (3)

VIII

1.100

1.860 (3)

3 . - (4)

4.850 (6)

0.700

1.200

1.850

3.750 (6)

IX

1.090

1.630 (6)

2.900 (7)

5.300 (4)

0.540

1.270

2.400

4.210 (4)

(5)

Opmerking:
De tussen haakjes geplaatste cijfers geven de volgorde aan van de hoogste
naar de laagste opbrengst der verschillende objecten in de jaren 1948 tot
en met 1950.
Uit bovenstaande tabel blijkt wel zeer duidelijk, dat object VI, n.1. hollen
(1 Juli), buiten kuilen (2 Juli) en buiten uitplanten op 2 September, dat
reeds gedurende het eerste groeiseizoen de beste stand vertoonde, ook in
1948 een veel hogere opbrengst gaf.
Er kwamen bij dit object niet alleen het grootste aantal okselknoppen tot
ontwikkeling, maar ze waren tevens gemiddeld iets groter dan die van de
andere objecten.
Onderstaande foto (zie blz. 52), genomen enige weken na het rooien in 1948,
laat duidelijk de hoeveelheid en de gunstige ontwikkeling der jonge bolletjes zien.
Dit object handhaafde zich ook in de daarop volgende groeiseizoenen, 1949
en 1950, ver uit op de eerste plaats (zie tabel 1).
Uitgezonderd object V (snijden met 2 sneden, daarna buiten kuilen), dat wat
oogstgrootte betreft in de jaren 1948 tot en met 1950 steeds op de vijfde
plaats stond, vonden er bij de overige objecten gedurende die jaren enige
verschuivingen plaats. Over het algemeen waren deze verschuivingen in
rangschikking zeer klein. Bij bestudering van de oogsttabel kan men zien,
dat deze door zeer kleine gewichtsverschillen worden veroorzaakt.
Slechts de objecten VIII en IX (hollen, daarna bewaren bij 13°, respectievelijk 20° C) gedroegen zich iets onregelmatiger.
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TABEL

2.
Sortering leverbaar en plantgoed in

Obj.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

L e v e r b a a r P l a n t g o t :d
11
kg
kg

S o rt e ri n g
10

9

8

7

1950.
Totaal aano n d e r '7 tal bollen

5.200

0.500

3

48

122

149

152

154

628

4.250

0.450

26

98

135

145

142

548

1.800

0.350

2
2

9

22

53

106

86

278

1.950

0.350

1

11

32

50

113

79

286

4.400

0.500

1

41

110

134

109

175

570

6.750

0.350

12

76

177

193

135

108

701

5.200

0.400

7

51

157

140

108

144

607

4.550

0.300

1

18

77

158

229

102

585

4.600

0.700

2

13

76

157

263

175

686

Ook hierbij komen de gunstige resultaten van object VI zeer sterk tot
uiting. Niet alleen was de diktetoename der bollen veel beter, maar ook
werd met deze behandeling het grootste aantal bollen verkregen.
Wat de diktetoename der bollen betreft, volgt hierna object VII (hollen,
daarna direct planten). Deze methode van vermeerdering gaf evenwel een
belangrijk aantal minder bollen.

Spring Beauty.
l-7-'47 gehold, 2-7-:47 buiten gekuild, 2-9-'47 geplant, 18-6-'48 gerooid.
Direct hierop volgt object I (snijden met 3 sneden, daarna buiten kuilen).
De diktetoename der bollen van dit object was iets minder dan van object
VIT, doch hierbij werden iets meer bollen verkregen.
De resultaten, die bij de andere objecten werden verkregen, staan alle ver
ten achter ten opzichte van de 3 eerstgenoemde objecten. Slechts object IX
(hollen, daarna bewaren bij 20° C) maakt een uitzondering wat het totaal
aantal bollen betreft. Bij deze methode werd dus wel een flink aantal bollen
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verkregen, en deze staat wat dat betreft op de tweede plaats, doch de diktetoename was naar verhouding veel minder.
Conclusie.
Lit deze vermecrdcringsproef is komen vast te staan, dat de bollen na het
hollen en/of snijden niet binnen mogen worden bewaard, hetgeen overeenstemt met de resultaten, die de praktijk hiermede heeft verkregen.
Zij, die deze cultuur reeds beoefenen of hiermede willen beginnen, moeten,
om tot zo'n best mogelijk resultaat te komen één van de volgende vermeerderingsmethoden toepassen:
a. Hollen, daarna buiten kuilen;
b. Hollen, daarna direct planten of
c. Snijden, niet 3 sneden, daarna buiten kuilen.
Opmerking 1.
Een klein nadeel van het hollen tegenover het snijden is, dat de jonge bolletjes (pluis) afkomstig van geholde bollen iets vaster aan de overgebleven
resten der moederbol zitten, dan die afkomstig van de gesneden bollen. De
bolletjes, die nog iets te vast zitten, kunnen beter niet worden geplozen
en met de bolresten eraan worden opgeplant. In het daarop volgende jaar
zijn ze dan alle losgegroeid.
Opmerking 2.
Bij de beoordeling der oogstresultaten van deze proef moet in aanmerking
worden genomen, dat de bollen steeds op een betrekkelijk maagdelijke
grond (opgebrachte spuitgrond) werden geteeld.
De diktetoename zou zeker veel groter zijn geweest, indien ze op een goed
doormeste cultuurgrond waren gekweekt.
Ook werden de bollen niet vlak voor het planten in een bad van Aretan
of AAbulba ondergedompeld. Desondanks hadden vooral de bollen afkomstig van de beste objecten een zeer mooie huid.
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Iets over moderne holkamers.

f

i R . 1.

Ouderwetse holkamer. - Ouderwetse ver\ oermetliode.

Wanneer men de vraag stelt: „Hoe worden geholde en gesneden hyacinten
bewaard?" dan zon men U kunnen antwoorden: „Daar is geen vaste lijn
voor aan te geven, bijna iedere kweker heeft daarvoor zijn eigen methode".
De inzichten eu inrichtingen zijn verschillend en toch kunnen de resultaten
bij de uiteenlopende methoden zeer goed zijn. Dit schijnt vooral af te hangen van de man, die over de holkamer gaat.
Wel zijn er enige vaste regels voor de temperatuur, bevochtiging en ventilatie, maar deze worden toch met vele variaties toegepast. Tegenwoordig
komt er in overleg met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst meer eenheid
in de behandeling van het product.
De technische inrichting van de holkamers vertoont eveneens vele grote
verschillen. Men treft een zeer grote verscheidenheid van inrichting' der
holkamers aan.
Tussen „het bewaren van de geholde bollen bij de tulpen" en de modern
ingerichte holkamer met regelbare gewenste temperaturen, gedwongen ventilatie, bevochtiging, alles automatisch te regelen, liggen vele mogelijkheden.
Hierbij zij opgemerkt dat een zeer eenvoudige inrichting toch uitstekende
resultaten kan geven. Dit is te verklaren door het vakmanschap en de toewijding van degene, die de verantwoordelijkheid voor het product draagt.
Ergens in de streek staat een holkamertje met een kacheltje en een —
schrik niet — petroleumkachel, waarop een bollenschaal met water voor
de bevochtiging, terwijl voor liet ventilatievenstertje een zak hangt om het
licht buiten te sluiten. En het resultaat? Uitstekend, om niet te zeggen
uitmuntend.
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Dit resultaat wordt verkregen door vakmanschap, toewijding en een zekere
„feeling" voor lucht, vocht en temperatuur ten opzichte van product en
atmosfeer in de holkamer.
In een beter ingerichte holkamer kan zo'n kweker of baasknecht eenzelfde
resultaat bereiken met minder werk en waarschijnlijk minder risico. In een
modern ingerichte holkamer wordt het werk gemakkelijker en wat zekerder.
Het zou ons te ver voeren iedere soort holkamer te beschrijven. Op enkele
moderne inrichtingen wordt hier Uw aandacht gevestigd.
Bij liet bouwen van nieuwe holkamers tracht men, en meestal met succes,
het volgende te bereiken:
1. De temperatuur moet men goed in de hand hebben, zodat deze overal
gelijkmatig is.
2. Er moet een goede ventilatie zijn. Overal in de afdeling moet eenzelfde
mate van luchtverversing zijn.
3. De luchtvochtigheid moet in de gehele afdeling te beheersen zijn.
Vlak na de 2de wereldoorlog maakte de heteluchtkachel veel opgang. Verschillende holkamers zijn met zon kachel uitgerust. Zelfs geheel nieuwgebouwde kamers hebben een dergelijke inrichting. Door middel van een ventilator wordt de buitenlucht door de kachel om de vuurpot geblazen en zo
verwarmd. In de ruimte ontstaat hierdoor een overdruk, zodat voor een
zo s'oed als luchtdichte ruimte moet worden zorg gedragen. (Fig. 2).

PLATTEGROND

Fig.2 HETELUCHTKACHEL INDOORSNEE
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De luclitafvoer geschiedt door tegelgoten in de vloer. (Fig. 3). Wanneer het
vertrek met de. kachelcapaciteit goed overeenkomt, kan een gelijkmatige
temperatuur worden verkregen bij een gering kolenverbruik. Voor de bevochtiging wordt een kleinere kachel geplaatst, waarin stoom ontwikkeld
wordt. (Fig. 4). Deze stoom wordt met de warme lucht uit de kachel mee-

| = WATER
= STOOM
SCHOOR
STEEN

WATERLEIDING
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DOORSNEE BEVOCHTIGINGS KACHELTJE
gevoerd. (Fig. 5). Een vlotterbakje (Fig. 4) aangesloten op de waterleiding
zorgt er voor, dat er steeds voldoende water in de mantel van de kachel
aanwezig is.
Deze installatie kan vervolmaakt
worden door een thermostaat en een
hygrostaat aan te brengen, benevens
een wisselklep voor recirculatie van
de binnenlucht; terwijl dan nog op
de kachel een kap met buis en uitblaasmondjes gemonteerd kan worden, waardoor een gelijkmatige
luchtverdeling verkregen kan worden. (Fig. 6).
Een bezwaar blijft, dat er in de holkamer gestookt moet worden. In
DOORSNEE HOLKAMER VENTILATOR F ; g . 5
sommige gevallen is dit ondervangen
door plaatsing der kachels in een
aangrenzende ruimte. Verscheidene van deze holkamers voldoen uitstekend,
mits een „cultuurvakman" ter bediening aanwezig is.
De ruimte moet behoorlijk geïsoleerd zijn. De muren dienen „11 spouw 11"
te zijn, dus 2X een halve steen van 11 cm met een spouw van 5 cm. Het plafond van board- óf steengaas of ander materiaal met daarboven een isolatie
van bv. „vlasscheven" of „glaswoldekens".
Om de damp niet in de muren te laten trekken en dus de gewenste luchtvochtigheid te kunnen handhaven, wordt de binnenmuur behandeld met een
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VERDEELBUIS EN RECIRCULATIE-KANAAL
middel, dat het vocht niet doorlaat, b.v. Flintkote, een bitumenproduct. Hierover wordt dan aluminiumverf ter afwerking gestreken.
In plaats van kippengaas, bakjesgaas of latjes, gebruikt men thans vaak
met succes rekken of bakjes, die voorzien zijn van gegalvaniseerd ijzeren
spijlen. De bollen zijn dus maar met een zeer klein oppervlak in aanraking
met het materiaal, waarop ze liggen. Ze kunnen dus volledig van temperatuur, bevochtiging en ventilatie profiteren. Deze gegevens, die de bouw betreffen, gelden voor alle soorten holkamers.
Een andere moderne holkamer is
_Q_
toegerust met een z.g. heteluchtverwarming. De warmte wordt geleverd
door een luchtverhitter (Fig. 7), die
aangesloten is op de centrale verwarmingsketel. Een ventilator blaast
de koude buitenlucht over de luchtverhitter (heater), die dan door een
buis met uitblaasmondjes in de ruimte gelijkmatig verdeeld wordt. (Fig.
8). Via een tegelgoot of door gaten
in de wand of door afzuigkokers
Fig.7 I
gaat de lucht — daar er in de ruimte
overdruk ontstaan is — naar buiten.
De bevochtiging geschiedt met stoom,
Luchtverhitter. Door de buisjes
die door fijne nippeltjes in de warstroomt het warme water. Aan
me luchtstroom wordt geblazen. De
één der buisjes zijn de ribben
of lamellen getekend.
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stoom kan door een kabouterkacheltje geleverd worden, zoals te zien is in
het Proefstation. Dit kacheltje wordt met gas gestookt, maar gas is duur,

erg' duur. liet water voor de stoom wordt eerst onthard, liet te veel aan
stoom stroomt als water weer naar de stoomketel terug. (Fig. 9).

\ . J». »

Fig. 9. • Deel van een holkamertje met stelling en afvoerbuis.
W
' urmeluchtkauaal met stoomloevoer en -afvoer.
Thermostaat en hygrostaat.
Een thermostaat en een hygrostaat regelen automatisch temperatuur en
vochtigheid, terwijl een wisselklep (Fig. S) de ventilatie kan regelen.
Zowel al'zuigkokers als gaten in de muur, die voor afvoer dienen, moeten
van afzuigkappen of T-stukkeii tegen vulwinden voorzien worden.
Weer een andere modern ingerichte holkamer heeft de hele installatie
boven het plafond, zodat alleen iii de zoldering de uitblaasmondjes zichtbaar
zijn, waaruit de ventilatielucht stroomt, al dan niet verwarmd of bevochtigd.
Voor deze bevochtiging wordt even Uw aandacht gevraagd. Deze bevochtiging geschiedt aldus: De buitenlucht, die met biimcnlueht gemengd kan worden, passeert nâ de Iuchtverhitter een metalen bak, waarin door een pompinstallatie een regengordijn kan gevormd worden. De warme lucht, die daardoor geblazen wordt, neemt vocht op, dat door de uitblaasmondjes in de
ruimte komt. Een hygrostaat kan door middel van een motorklep het regengordijn meer of minder dicht maken, al naar de behoefte van vocht in de
holkamer.
Een thans ook gebruikte bevochtiging is er een door middel van een regeling der relatieve vochtigheid tussen 60% en 90%, terwijl de temperatuur
toch constant kan gehouden worden en tevens de gewenste ventilatie verkregen wordt.
Door middel van een electromotor worden twee vinnen bediend in twee
kasten, die met elkaar in verbinding staan. Een vin zuigt buitenlucht aan
over naast elkaar geplaatste ribbenbuizen. Door het warme water in de
buizen wordt de lucht op de gewenste temperatuur gebracht. Deze lucht
kan in de tweede kast zo nodig nog eens opgewarmd worden om vocht op
te nemen. Een en ander wordt zeer nauwkeurig door thermostaten en hygro58

Fig. 10. - - llolkamer met op (Ie achtergrond de bevoehtigiiigskainer.
•talen (die zeer gevoelig' zijn) geregeld, liet vocht wordt verkregen door
ren vin, die door een hak met water slaat, welke op de waterleiding' is
•langeslotcn. De oppervlakte van het water is regelbaar, zodat de vin meer
i:f minder diep door het water kan slaan. Deze manier van bevochtigingheeft al goed voldaan. De exploi/
=—*
tatiekosten van deze bevochtiging
• « - =
zijn niet zeer hoog'. (Fig. 10 en 11).
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En tot slot de volgende inrichting.
Nu hier en daar bij de vernieuwing
der verwarming en bij nieuwbouw
gebruik gemaakt wordt van lagedruk stoomketels is deze stoom
zeer gemakkelijk en voordelig te
gebruiken voor Iebevochtiging van
de holkamer. De verwarming heeft
men toch nodig en de stoom is dan
vlak bij de hand. (Fig. 12).
D00 RSNEE
De verwarming wordt verkregen
AFVOER
Fi9.11
door de koude buitenlucht over
KANAAL
een luchtverhitter te blazen. Deze
erwarmd. De verwarmde lucht wordt
luchtverhitter is dan door stoom
door dichte luchtkanalen in de ruimte gebracht. Dat kanaal kan eenvoudig
van „board" zijn vervaardigd. Het kanaal is al naar de grootte van het
vertrek op één of meer plaatsen onderbroken om de lucht in de ruimte vrij
te laten. (Fig. 12). Deze lucht wordt dadelijk door plafondventilatoren in de
ruimte verspreid, zodat ze gelijkmatig verdeeld wordt, waardoor een gelijkmatige temperatuur en een goede ventilatie overal in het vertrek ontstaat. Vlak boven de ventilator mondt de stoomleiding uit. (Fig. 12). De
stoom kan geleverd worden door de lagedruk stoomketel of door een apart
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kacheltje, zoals reeds beschreven is. Thermostaat, hygrostuat en wisselklep voltooien de uitrusting.
Als de lezer, die belangstelling voor deze zaken heeft, zich bij mogelijke
verbouw of vernieuwing van zijn holkamer door deskundige installateurs
of door de Voorlichtingsdienst van liet Rijkstuinbouwconsulentschap of het
Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen laat voorlichten, dan zijn
deze regels niet vergeefs geschreven.
Het spreekt vanzelf dat een artikel in een verslag niet op volledigheid aanspraak kan maken.
De gevolgtrekking uit het bovenstaande kan luiden: „Een geautomatiseerde
moderne holkamer is uitstekend, maar er hoort een vakkundig mens bij!"

Fig.12
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Bodemkartering en Bedrijfskartering.
Inhoud.
A. Doel en werkwijze van de bodemkartering.
B. De bodemkaart van de Bloembollenstreek.
I.
II.
III.
IV.
\.

Het Strandwallenlandschap.
Het Estnariumlandscliap.
Het Duinlandschap.
De gronden van de Droogmakerijen.
Bijzondere onderscheidingen.

C De bedrijfskartering.
I. Werkwijze.
1. Onderlinge afstand van de boorpunten.
2. Diepte der boringen.
3. Nauwkeurigheid van de profielbeschrijving.
4. Grofheid van het zand.
5. Bepaling van de hoogteligging.
II. Toepassing der karteringsresultaten.
1. Cultuurtechnische werkzaamheden.
a. Diepdelven met bronbemaling.
b. Omspuiten.
c. Verbetering met een dragline.
d. Enkele voorbeelden.
2. Economische doeleinden.
3. Planologische doeleinden.
4. Voortzetting van het onderzoek.
Bodemkartering en bedrijfskartering.
Nu het proefstation reeds enkele jaren bezig is met het verrichten van bedrijfskarteringen voor de kwekers, die hierom verzoeken, leek het gewenst
op deze plaats iets van dit werk te vertellen. Het verschijnen van het rapport van de bodemkartering van de Bloembollenstreek 1 ), welke door de
Stichting voor Bodemkartering werd uitgevoerd onder leiding van Dr. Ir.
K. v. d. Meer, gaf hiertoe een aanleiding te meer. Het werk der bedrijfskarteringen is namelijk voortgekomen uit het grondleggende werk, dat door
de Stichting voor Bodemkartering werd verricht.
Voor een goed begrip zal hier nogmaals het doel van en de werkwijze bij
de bodemkartering besproken worden. Daarna worden enige opmerkingen
gemaakt over de bodemkaart van de Bloembollenstreek en tenslotte wordt
de bedrijfskartering nader onder de loupe genomen.

*) De Bloembollenstreek, resultaten van een veldbodemkundig onderzoek in
het Bloembollengebied tussen Leiden en het Noordzeekanaal door Dr. Ir.
K. v. d. Meer. 's-Gravenhage, 1952.
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A. Doel en werkwijze van de bodemkartering.
Het doel is een bodemkaart te maken, waarop de meer blijvende eigenschappen van de grond, die invloed hebben op de plantengroei, worden
aangegeven. Hierbij gaat het dus niet om factoren, die gemakkelijk zijn te
beïnvloeden, zoals b.v. het gehalte aan stikstof, fosfor en kali. Men gaat bij
de bodemkartering uit van de profielbouw van de grond. Het bodemprofiel
kan men het beste bestuderen door een kuil te graven en één der wanden
verticaal af te steken. Men kan dan de verschillende lagen en hun eigenschappen (structuur, kleur, humusgehalte, enz.) beoordelen en tevens iets
zien van de wortelontwikkeling. Het maken van profielkuilen is echter zeer
tijdrovend en ook niet altijd mogelijk. Daarom doet men dit slechts in bijzondere gevallen. Gewoonlijk werkt men echter met een grondboor en bij
voldoende ervaring blijkt het zeer goed mogelijk op deze wijze toch een
goede indruk van het bodemprofiel te verkrijgen. Bij de Stichting voor
Bodemkartering worden grondboren van là m lengte gebruikt. Dieper boren
is in het algemeen niet nodig, omdat de dieper liggende grondlagen weinig
of geen invloed meer uitoefenen op de plantengroei. Bij de bedrijfskarteringen in de Bloembollenstreek wordt echter dikwijls veel dieper geboord in
verband met uit te voeren grondverbeteringswerken.
Wanneer nu een bepaald gebied in kaart gebracht moet worden, hangt het
af van de gedetailleerdheid, die men wenst, hoeveel boringen in zo'n gebied
verricht zullen worden. Voor een overzichtskaart is dit aantal natuurlijk
geringer dan voor een detailkaart. Dit is dan ook één van de belangrijke
verschilpunten tussen de overzichtskarteringen van de Stichting voor Bodemkartering en de bedrijfskarteringen, die thans in verschillende Tuinbouwconsulentschappen worden verricht. Voor de overzichtskartering van de
Bloembollenstreek werden gemiddeld 4 à 5 boringen per ha verricht.

B. De bodemkartering van de Bloembollenstreek.
Allereerst moet opgemerkt worden, dat het rapport van Dr. Ir. K.v.d. Meer
hier niet uitvoerig besproken kan worden. De belangstellende lezer kan
aangeraden worden dit boek zelf ter hand te nemen. Hier wordt alleen besproken, wat er op de bodemkaart zelf te zien is.
Zoals op elke kaart vindt men hier ook onderaan een legenda, waar de
betekenis der kleuren en tekens is aangegeven. Er zijn 41 verschillende
kleuren gebruikt, die evenzovele bodemtypen voorstellen. De indeling is nu
zo, dat een aantal bodemtypen telkens verenigd is tot een „bodemreeks"
en een aantal reeksen weer tot een „landschap". Zo komen op deze kaart
voor het Strandwallenlandschap, het Estuariumlandschap, het Duinlandschap, de Gronden van Droogmakerijen en Bijzondere onderscheidingen.
Deze landschappen met hun onderverdelingen zullen hieronder besproken
worden.
De kaart omvat een gebied, dat in het Zuiden omgrensd wordt door de Oude
Rijn, in het Noorden door het Noordzeekanaal, in het Oosten door het
Spaarne, de Ringvaart en de Warmonder Lee en in het Westen door de
Noordzee. De grens tussen Noord- en Zuid-Holland loopt ongeveer midden
door dit gebied.
Nu is het Zuidhollandse gedeelte weergegeven op schaal 1 : 25.000 en het
Noordhollands gedeelte op schaal 1 : 50.000. Dit laatste kaartgedeelte geeft
dus een minder gedetailleerd beeld.
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I. Het Strandwalleiilandsehap.
Dit is onderverdeeld in drie reeksen n.1. de strandwalgrondeii, de zanderijgronden en de strandvlaktezandgronden. Vroeger was het in de streek gebruikelijk van oude en jonge duinen te spreken. Inplaats van oude duinen
is het in verband met de wordingsgeschiedenis beter van strandwallen te
spreken, vandaar de naam strandwallenlandschap. Door afgraving van deze
wallen zijn de zanderijgronden ontstaan. Deze afgravingen hebben op grote
schaal plaats gehad, waarbij op sommige plaatsen enkele resten bewaard
zijn gebleven, b.v. de Keukenhof te Lisse. Verder treft men nog niet afgegraven gedeelten aan bij Bennebroek, Heemstede en Haarlem en ten Zuiden
van de lijn Noordwijk-Voorhout. Deze laatste uitlopers zijn laag en gedeeltelijk met een zavelige bovengrond bedekt door de invloed van het Rijnestuarium. De strandwalgronden zijn dan ook in vijf bodemtypen verdeeld,
afhankelijk van de hoogte boven het grondwater en het slibgehalte. Over
het algemeen zijn deze bodemtypen weinig of niet geschikt voor de bloembollenteelt.
De zanderijgronden zijn voor ons van groot belang, aangezien de beste
bloembollengronden hiertoe behoren. Tot deze groep zijn niet alleen gerekend de tot op N.A.P. afgegraven strandwallen, maar ook de strandwallen, die zo laag zijn, dat ze van nature reeds ongeveer op N.A.P. liggen. Dit
is gedaan, omdat dit onderscheid in de practijk nauwelijks opvalt. Deze
gronden zijn verdeeld in kalkrijk, kalkhoudend en kalkloos, terwijl van de
laatste twee ook nog bodemtypen met ijzerbijmenging zijn aangegeven
(enigszins rode gronden). In totaal werden hier dus eveneens vijf bodemtypen onderscheiden. Vanzelfsprekend moet op deze bodemtypenreeks even
nader ingegaan worden. Het verschil in kalkgehalte is veroorzaakt door het
feit, dat in de oorspronkelijke strandwallen een bovenlaag van kalkloos
zand aanwezig was. Door een vroegere bosvegetatie en de regenval is de
kalk uit deze laag weggespoeld. Onder deze laag is het kalkrijke zand nog
aanwezig. Bij het afgraven van een hoge strandwal kwam in het midden dus
kalkrijk zand aan de oppervlakte en aan de randen kalkloos zand. Lag daarbij het kalkrijke zand dicht onder de oppervlakte, dan werd dit met spitten
door het kalkloze zand gemengd en dit mengsel werd kalkhoudend genoemd.
Het gehalte aan kalk is voor de bloembollenteelt en wel speciaal voor de
hyacintenteelt van grote betekenis, wat in de practijk voldoende bekend is.
Voorts heeft aan de voet van de strandwallen ijzerafzetting plaats gehad
door het drangwater (z.g. gleyverschijnselen). Wanneer dit rode zand op
een geringe diepte lag, werd het door de grond gemengd met spitten, waardoor min of meer rood gekleurde zandgronden ontstonden. In de kalkrijke
zanderijgronden komt dit dus niet voor.
De zanderijgronden zijn zeer geschikt voor de bloembollenteelt door hun
goede hoogteligging ten opzichte van het grondwater en het afwezig zijn
van storende lagen in het profiel. Een goede waterhuishouding is daardoor
over het algemeen verzekerd. Wel komen hierin nog verschillen voor door
verschil in grofheid van het zand. Dit is voor de bloembollenteelt zeker
van betekenis, maar kon op de kaart niet weergegeven worden, omdat dit
een te sterke detaillering zou eisen. Op korte afstanden kan het verschil
namelijk vrij groot zijn. Voorts speelt het kalkgehalte een belangrijke rol,
niet alleen in verband met de zuurgraad, maar ook in verband met de grofheid. Het schelpgruis is in vergelijking met zand ook grof materiaal en een
hoog gehalte hiervan maakt de grond dus grover en beter doorlatend. Kalkhoudende gronden missen dit ten dele en kalkloze gronden geheel. De grof63

lieid van het zand is daarom voor do laatste gronden van nog meer betekenis. Is dit zeer grof, dan zal door een kalkbemesting een vrijwel ideale
bollengrond ontstaan. Wanneer liet zand echter minder grof is, zal bekalking wel de zuurgraad verbeteren, maar de doorlatendheid blijft toch iets
minder goed. Theoretisch zou een grote hoeveelheid schelpgruis tot op vrij
grote diepte door de grond gewerkt moeten worden om het ideale type te
verkrijgen. Men moet zich echter geen overdreven voorstelling van deze
verschillen maken, want met een goede bekalking zijn deze gronden zeer
behoorlijk te verbeteren.
De ijzerbijmenging in de grond ziet de bollenkweker liever niet. Hyacinten
schijnen er iets minder goed op te groeien, maar tulpen en narcissen ondervinden geen merkbare nadelige invloed.
Uit de bodemkaart blijkt duidelijk, dat het areaal goede zanderijg ronden
zeer beperkt is. Aan deze gronden heerst dan ook een nijpend gebrek en
vele bollenbedrijven worden daarom noodgedwongen op minder goede gronden uitgeoefend. Het is dus noodzakelijk de goede gronden zoveel mogelijk
te beschermen tegen onttrekking aan de cultuur voor uitbreiding van dorpen en steden, voor wegenbouw enz. Of dit in het zo dicht bevolkte Westelijke deel van ons land in de toekomst steeds mogelijk zal zijn, valt echter
te betwijfelen.
De derde reeks bodemtypen van het strandwallenschap wordt gevormd door
de strandvlaktezandgronden. Onder de strandvlakten worden verstaan de
laagten tussen de strandwallen. In deze laagten heeft veengroei plaats gehad en op dit veen is op sommige plaatsen nog een kleilaag afgezet onder
invloed van het Rijnestuarium. Daarna zijn deze afzettingen bedekt met een
laag stuifzand van de strandwallen. Deze gronden zijn minder geschikt voor
de bloembollenteelt, maar er is wel verschil in kwaliteit, afhankelijk van
de dikte van de stuifzandlaag. De klei- en veenlagen in de ondergrond zijn
zeer slecht doorlatend voor water. Hierdoor kan een overmaat water niet
snel genoeg afgevoerd worden en kan in droge tijden niet genoeg water van
onderaf aangevoerd worden. Bovendien is het zand kalkloos. Naar aard en
diepte der storende lagen zijn in deze reeks zes bodemtypen onderscheiden.
Bij de bespreking der grondverbeteringen wordt nog op deze reeks teruggekomen.
II. Het Estuariumlandschap.
Een geheel andere groep van gronden wordt gevormd door het Estuariumlandschap. De vrij ingewikkelde wordingsgeschiedenis kan in dit kort bestek niet besproken worden. Er komen drie reeksen voor n.1. de gorsgronden, die zandig tot zavelig zijn, de stroombeddinggronden, die zandig zijn
en de broekgronden. De laatste zijn laaggelegen klei- en zware kleigronden.
In totaal werden hier tien verschillende bodemtypen onderscheiden. De
eigenschappen van deze typen lopen sterk uiteen en als gevolg daarvan
ook de teelten, die men hierop aantreft. Misschien is het mogelijk dit gebied in een later artikel eens uitvoeriger te bespreken.
III. Het Duinlandschap.
Ook hierin worden drie reeksen onderscheiden en wel de woeste duinzanden, de kalkrijke en de kalkloze duinzandgronden. De eerste reeks kan
verder buiten beschouwing blijven, aangezien deze door droogte ongeschikt
is voor cultuur. De kalkrijke duinzandgronden treft men aan vlak achter de
duinen in een smalle strook bij Noordwijk en ten Z.Z.W. daarvan, even64

w;jdig aan de kust. Het kalkrijke zand is van de duinen over een kleilaag
heengestoven. Ze liggen niet op boezempeil, maar zijn aangewezen op het
drangwater uit de duinen. Afhankelijk van de diepte van het grondwater
en de dikte van de zandlaag op de klei zijn nog drie bodemtypen onderscheiden. Over het algemeen zijn deze gronden maar zeer matig geschikt
voor de bloembollenteelt. De kalkloze duinzandgronden hebben tot op een
diepte van ongeveer 1 meter de kalk verloren door een vroegere vegetatie.
Hierdoor zijn deze gronden van slechtere kwaliteit dan de vorige reeks.
Er werden vijf bodemtypen onderscheiden.
IV. De Gronden van de Droogmakerijen.
In het gekarteerde gebied liggen drie droogmakerijen, namelijk de Lisserpoelpolder, de Rooversbroekpolder en de Hemmeerpolder. De ondergrond
van deze polders bestaat uit oude zeeklei, waarop in de Lisserpoelpolder
een dunne zandlaag met plaatselijk wat veen aanwezig is. Vrijwel de gehele
polder ligt in weiland. In de Rooversbroekpolder bevindt zich een venige
laag van 60 cm op de klei-ondergrond. Hierop worden wel bollen geteeld,
maar de resultaten zijn over het algemeen vrij slecht. Voor groenteteelt
zijn de mogelijkheden plaatselijk beter. Het verschil in grondgebruik tussen
beide polders werd in „De Bloembollenstreek" aardig geïllustreerd met een
luchtfoto. De Hemmeerpolder tenslotte komt in bodemgesteldheid en gebruik overeen met de Lisserpoelpolder.
V. Bijzondere onderscheidingen.
In deze groep zijn die gronden ondergebracht, die door intensieve grondverbetering of ander menselijk ingrijpen zodanig zijn veranderd, dat het
natuurlijke profiel werd gewijzigd. In deze groep zijn vijf typen ondergebracht en wel opgebaggerde grond, uitgekleide grond, omgespoten grond,
diepgedolven grond en uitgeveende en ingevaren grond. Deze benamingen
geven de toegepaste bewerkingen duidelijk aan, zodat verdere bespreking
hier achterwege blijft. Wel zal het vraagstuk der grondverbetering in het
volgende hoofdstuk ter sprake komen.
C. De bedrijfskartering.
Na het voorgaande zou men geneigd zijn te veronderstellen, dat de bodemkundige kennis van de Bloembollenstreek thans voldoende is. Voor verschillende doeleinden heeft men hieraan ook ruim voldoende. Voor speciale
vraagstukken op een bepaald bedrijf of in een klein gebied blijkt echter
dikwijls toch nauwkeuriger onderzoek noodzakelijk. Dergelijk onderzoek
noemt men nu bedrijfskartering of detailkartering. Hieraan blijkt in de bollenstreek, waar men de grond zo intensief gebruikt en de gewassen hoge
eisen stellen, grote behoefte te bestaan. Het aantal aanvragen voor dergelijk onderzoek is zo groot, dat twee karteerders doorlopend bezet zijn met
veldwerk en daarnaast komt dan nog het uitwerken der rapporten en het
tekenwerk. Er zijn dus blijkbaar verschillende details, die op de bodemkaart niet te vinden zijn, maar die toch wel van belang zijn voor een bepaald bedrijf. In het rapport van Dr. Ir. K. v. d. Meer wordt er trouwens
op verschillende plaatsen reeds op gewezen, dat er plaatselijk grote verschillen kunnen voorkomen, maar over zo'n korte afstand, dat dit op een
kaart met schaal 1 : 25.000 niet weergegeven kon worden. Voorts werd er
bij het maken van de overzichtskartering slechts 1.50 m diep geboord. Voor
grondverbeteringsplannen, waarbij diepdelven of omspuiten in het voor65

nemen ligt, moet natuurlijk een veel dieper onderzoek plaats hebben.
Uit het bovenstaande blijkt reeds, dat het nuttig' is het werk der bedrijfskartering eens nader toe te lichten en met voorbeelden duidelijk te maken,
wat de kweker hiervan kan verwachten.
I. Werkwijze.
In vergelijking met de overzichtskartering komen de volgende belangrijke
verschilpunten naar voren.
1. Onderlinge afstand der boorpunten.
Deze bedraagt voor een overzichtskartering gewoonlijk 50 à 100 m. Bij de
bedrijfskartering is deze gewoonlijk 10 à 15 m, maar bij bepaalde omstandigheden nog minder. De betekenis van dit verschil kan met een enkel
voorbeeld duidelijk gemaakt worden.

Figuurl

In figuur 1 is een schematische voorstelling gegeven van een kas in Rijnsburg. De grond is een licht zavelige gorsgrond, die naar beneden toe in fijn
zand overgaat. Aan de rechterkant bevindt zich in de ondergrond op ongeveer 1 m diepte een uitloper van een zware kleilaag, die totaal geen water
doorlaat. Het verschil in ontwikkeling van het gewas, zoals dit bij het
onderzoek werd aangetroffen, is in de tekening schematisch weergegeven.
De oorzaak van de slechte stand rechts is kennelijk de aanwezigheid van
de zware kleilaag. Dit is als volgt te verklaren. Met het begieten of besproeien geeft men in een kas maar een gedeelte van het water, dat de
plant gebruikt. De rest wordt geleverd door capillaire opstijging van water
uit de ondergrond. De storende laag maakt dit echter in het rechtergedeelte
onmogelijk en de slechte toestand moest dus aan verdroging worden toegeschreven. Indien de kweker dit tijdig geweten had, zou de kas ongetwijfeld
een 20 m meer naar links zijn geplaatst. De kas staat nu op twee verschillende bodemtypen. Voor het bouwen van een kas en voor het verklaren
van dergelijke afwijkingen in een bestaande kas dient de grens tussen de
beide bodemtypen dus nauwkeurig bepaald te worden. Daartoe zijn boringen
op zeer korte afstand van elkaar nodig. De overzichtskaart kan voor zulke
gevallen de grenslijn niet voldoende nauwkeurig weergeven.
2. Diepte der boringen.
Hier treedt een belangrijk verschil op met de werkwijze van de Stichting
voor Bodemkartering. Bij de bedrijfskartering in de Bloembollenstreek
wordt een werkwijze gevolgd, die naar ik meen in geen enkele andere
streek van ons land wordt gebruikt. De intensieve grondbewerking en de
zeer diepgaande grondverbeteringswerkzaamheden maken dit noodzakelijk.
In vele gevallen wil de kweker namelijk niet alleen weten hoe de grond is
tot de diepte, waarop hij delven kan, maar ook hoe de aard van de diepere
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lagen is in verband met de mogelijkheden van diepdelven en omspuiteu.
Daarom wordt in vele gevallen niet met boringen tot 1.50 m diepte volstaan,
maar worden speciale boren gebruikt, waarmee tot 2.75 m diepte geboord
Lan worden. Dit vereist de nodige vaardigheid en snelheid van werken,
omdat anders het boorgat te snel dichtloopt. Bij hoge grondwaterstand en
m grofzandige ongestoorde profielen is dit ook dan nog niet te vermijden.
Het is dan noodzakelijk van een puls gebruik te maken. Ook voor onderzoek naar diepere lagen, in verband met omspuiten moet trouwens met
pulsboringen gewerkt worden. Dieper dan 6 ù 7 meter behoeft men hierbij
•ils regel niet te gaan. Dit alles maakt, dat het uitvoeren van bedrijfskartenngen hier dikwijls tijdrovender is dan elders, fn het volgende hoofdstuk
wordt op de resultaten van deze diepboringen en de interpretatie ervan
nader ingegaan.

3. Nauwkeurigheid der profielbeschrijving.
Bij het maken van een bodemkaart voor een gehele streek moet men zich
noodgedwongen beperkingen opleggen in het aantal onderscheidingen, dat
men weergeeft. Op de bodemkaart van de Bloembollenstreek zijn reeds
41 bodemtypen aangegeven. Een verdere detaillering is op een kaart met
schaal t : 25.000 niet aan te brengen. Voor bepaalde bedrijven kan een verdere detaillering echter toch wel zeer gewenst zijn. Met een enkel voorbeeld kan ook dit verduidelijkt worden.
Het voorkomen van storende klei- en veenlagen is op de bodemkaart weergegeven en hiervoor zijn een aantal aparte bodemtypen onderscheiden. De
diepte-aanduiding der lagen moest echter geschematiseerd worden. Zo vindt
men slechts aangegeven, of de laag boven of beneden 1 m diepte aanwezig
is, aangezien anders het aantal onderscheidingen veel te groot moest worden. Het maakt voor de practijk echter wel degelijk verschil uit, of de veenlaag bijvoorbeeld op 50 cm diepte of op 90 cm diepte begint. In het eerste
geval is rendabele bloembollenteelt vrijwel uitgesloten, hoewel men de teelt
op zulke gronden in enkele gevallen toch nog wel aantreft. In het laatste
geval is de toestand ook zeker niet ideaal, maar er zijn toch bepaalde mogelijkheden aanwezig. De bovenlaag is voldoende dik om delven mogelijk te
maken en met een goede drainage en zo nodig ook infiltratie is de waterhuishouding in ieder geval aanzienlijk te verbeteren.
Heeft men nu een tuin, waarin een dergelijke laag op wisselende diepte
voorkomt, dan is het van groot belang deze diepteligging overal nauwkeurig
vast te stellen. Aan de hand van een detailkaart kan dan een verbeteringsplan worden opgesteld en ook vastgesteld worden voor welke teelten bepaalde hoeken het meest geschikt zijn.

4. Grofheid van het zand.
Dit is een kenmerk van de grond, waar de practicus een fijn gevoel voor
heeft. Men hecht er grote betekenis aan. Dit is ook juist, want de waterhuishouding van de grond wordt er in belangrijke mate door beïnvloed. Bij
de kartering van de Bloembollcnstreek is aan dit punt dan ook veel aandacht besteed en dit onderzoek heeft zeker verhelderend gewerkt. Het
bleek echter, dat de grofheid van het zand over korte afstanden sterk kan
wisselen en met een voorbeeld uit de omgeving van Bennebroek werd dit
geïllustreerd. Helaas moest hiervan echter de consequentie zijn, dat deze
verschillen niet op de bodemkaart aangegeven konden worden.
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Ook voor deze eigenschap van de grond kan daarom een detailkaart in
sommige gevallen zeer nuttig zijn. Gelukkig is gebleken, dat de grofheid
van het zand door een ervaren karteerder zeer goed in het veld geschat
kan worden. Het laboratoriumonderzoek naar deze eigenschap is namelijk
kostbaar en tijdrovend.
5. Bepaling van de hoogteligging.
Tenslotte is gebleken, dat een nauwkeurige bepaling van de hoogteligging
in sommige gevallen noodzakelijk is, terwijl bij een overziehtskartering met
het gebruiken van reeds bekende hoogtegegevens als regel volstaan kan
worden.
II. Toepassingen der karteringsresultaten.
1. Cultuurtechnische werkzaamheden.
In de Bloembollenstreek omvat dit in hoofdzaak het diepdelven, het omspuiten, het uitvenen of uitkleien, het opbrengen van zand, het draineren
en het infiltreren of bevloeien. Hierbij gaat het dus steeds om verbetering
van bodemtypen, die ongeschikt of minder geschikt zijn voor de bloembollenteelt. Door de zojuist genoemde werkwijzen probeert men dus kunstmatig een beter bodemprofiel op te bouwen of ook wel de nadelen van een
bodemprofiel met slechte waterhuishouding weg te nemen door drainage
en/of toevoer van water in droge tijd.
Of een doelmatige grondverbetering mogelijk is, hangt in hoofdzaak af van
het bodemprofiel, dus van de gelaagdheid van de grond. Ook de vorm van
grondverbetering wordt hierdoor bepaald, zoals hierna zal blijken. De
meeste grondverbeteringswerkzaamheden werden in de Bloembollenstreek
tot nu toe uitgevoerd in de strandvlakte tussen de strandwallen. Dit is begrijpelijk, omdat onder de klei- en veenlagen steeds het kalkrijke zeezand
van de oude strandvlakte wordt aangetroffen. Aangezien dit echter werd
afgezet in een tijd, dat dit deel van ons land een soort waddengebied vormde, wisselen banen van grof zand af met fijn zand en klei. Daarom is nauwkeurig onderzoek vooraf nodig, voordat men tot grondverbetering overgaat.
a. Diepdelven met bronbemaling.
De diepste grondbewerking, die hiermede mogelijk is bedraagt ongeveer
2.75 meter. Om tot deze diepte te kunnen spitten moet het grondwater met
behulp van een bronbemaling weggepompt worden. Dit is in het boezemgebied Rijnland alleen toegestaan gedurende de wintermaanden, omdat in
het voorjaar op de naburige percelen door de bemaling droogteschade zou
kunnen ontstaan.
Het kan misschien geen kwaad hier een misvatting, die door het rapport
van Dr. van der Meer is ontstaan, uit de weg te ruimen. In dit rapport
wordt namelijk vermeld, dat bij diepdelven in het verleden meer mislukkingen voorkwamen, dan bij omspuiten en er worden zelfs vrij alarmerende
cijfers aan toegevoegd. In sommige dagbladen en vakbladen werd dit overgenomen, zonder echter op de verklaring hiervoor te wijzen. In het desbetreffende rapport (blz. 119) werd de oorzaak echter duidelijk aangewezen,
namelijk:
a. onvoldoende kennis van de hoedanigheid der bollengronden;
b. het delven zonder voldoende vooronderzoek, waardoor gronden bewerkt
zijn, die voor delven volkomen ongeschikt waren.
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Met onze huidige kermis en met een vooronderzoek door middel van een
bedrijfskartering is mislukking thans vrijwel uitgesloten. Daarom is men
tegenwoordig zelfs verplicht een bedrijfskartering te laten uitvoeren om
voor subsidie voor het uit te voeren werk in aanmerking te kunnen komen.
Bij deze wijze van grondverbetering stelt men als eis, dat een laag goed
kalkrijk zand van minstens één meter dikte boven komt. Bevindt dit zand
zich dus op meer dan 1.75 meter diepte beneden het maaiveld, dan is een
goede grondverbetering op deze wijze niet mogelijk.
Diepdelven heeft het voordeel, dat bij goede uitvoering menging van de
verschillende grondlagen vrijwel uitgesloten is. De beste grondlaag kan dus
zuiver bovengebracht worden en de slechtste lagen kan men zo diep mogelijk onder brengen. Ook kan een slechte laag, wanneer deze niet te dik is,
zo nodig afgevoerd worden. De grond rijst door diepdelven namelijk ongeveer 20 cm, zodat er toch zand overblijft.
b. Omspuiten.
Deze werkwijze is ruwer dan het diepdelven, omdat bij het wegzuigen van
een zandlaag uit de diepte met behulp van een zandzuiger een zekere
menging van grondlagen niet voorkomen kan worden. Bij sommige profielen
behoeft dit in het geheel geen bezwaar te zijn, maar vooral, wanneer er
kleilagen voorkomen, is het resultaat dikwijls minder goed. Daar staat weer
tegenover, dat deze werkwijze ook mogelijk is, wanneer het goede zand
zich op grotere diepte bevindt. Diepdelven is dan niet mogelijk.
Zowel na diepdelven als na omspuiten is de grond de eerste jaren zeer nat.
Drainage is pas na één of twee jaar mogelijk, omdat de grond de eerste
tijd nog wat nazakt en de drainreeksen dus meteen weer zouden verzakken,
waardoor goede waterafvoer onmogelijk wordt. Men zal in het begin dus
door een begreppeling wateroverlast moeten voorkomen. Ook bij deze werkwijze blijft gewoonlijk zand over, tenzij er veel veen in het profiel voorkomt, want dit verspoelt gemakkelijk.
Soms komen in een spuittuin plaatselijk zeer veel schelpen voor. Het is gebleken, dat dit nadelig is voor de gewassen. Indien bij de boringen dus een
schelplaag wordt aangetroffen, moet de spuitdiepte zodanig gekozen worden, dat deze schelpen niet boven komen. Dit is echter niet altijd te voorkomen. Bij het egaliseren kan hiervan dan nog zoveel mogelijk afgevoerd
worden. Dit laatste is ook gewenst, wanneer wat klei mee naar boven gekomen is. Dit zet zich meestal vooral af in de kommen, die bij het spuiten
gevormd worden.
c. Verbetering met een dragline.
Hoewel met deze werkwijze nog heel weinig ervaring is opgedaan, moet
dit hier toch even vermeld worden. Er komen namelijk bodemprofielen
voor, waarbij zowel diepdelven als omspuiten onmogelijk is, terwijl er toch
een laag goed zand aanwezig is. Met een dragline bleek het mogelijk het
zand tot op een diepte van 3J meter weg te halen zonder bronbemaling toe
te passen. Helaas is ook deze werkwijze echter duur. De uitvoering moet
zeer zorgvuldig geschieden en vereist een groot vakmanschap.
d. Enkele voorbeelden.
Nu zullen enkele voorbeelden uit de practijk besproken worden, waaruit
kan blijken hoe het bodemprofiel bepaalt, welke grondverbetering het beste
toegepast kan worden.
69

Een zeer eenvoudig' geval is voorgesteld in figuur 2. De gelaagdheid van de
grond is hier weergegeven in een profieldoorsnede. Dit is dus de verticale
doorsnede door de grond. De bovengrond bestaat uit humiishoudeiid kalkDIEPTEINcm

HUMUSHOUDEND
KALKARM ZAND
REDUCTIEZONE
KALKRUK GROF ZAND

arm zand, terwijl in de ondergrond kalkrijk grof zand aanwezig is. Deze
profielen komen voor in de zanderijgebieden aan de rand van de vroegere
strandwal. Ook lage strandwallen vertonen dergelijke profielen. De humus
is er in gekomen door de langdurige cultuur. Ook de zogenaamde reductiezone is door de cultuur ontstaan en geeft de diepte aan tot waar gedolve.i
werd. Deze diepte is dikwijls niet voor alle akkers gelijk, zoals ook in djt
voorbeeld blijkt. Bij het delven wordt grond, waarin resten van de organische bemesting aanwezig zijn, naar beneden gebracht in het grondwater.
Ook onkruid wordt dikwijls mee ondergebracht. In de zone onder het grondwater kan dit niet normaal vergaan, maar treedt reductie op, waardoor een
donkere blauw-zwarte kleur ontstaat. Wanneer dit verschijnsel sterk optreedt, wordt het als minder gunstig beschouwd. Door een goede bekalking
is deze grond in ieder geval te verbeteren, maar voor de hyacintenteelt
blijkt deze maatregel toch nog geen ideale toestand te scheppen. Door het
ontbreken van schelpresten is de grond iets te fijn, soms zelfs zo, dat men
van een „assige" grond spreekt.
Daarom is het naar boven brengen van het kalkrijkc zand uit de ondergrond de meest ideale oplossing. Zowel diepdelven met bronbemaling als
omspuiten kan in dit geval tot het gewenste resultaat leiden. Aangezien
geen klei- of veenlagen in het profiel voorkomen, bestaat bij omspuiten
geen gevaar voor menging. Bovendien is omspuiten gewoonlijk goedkoper
dan diepdelven, ondanks de subsidie, die daarop verstrekt wordt.
DIEPTE IN cm
HUMUSHOUDEND KALKIOOS ZAND
VEEN
KLEI
GROF KALKRUKZAND

FUN KALKRUK ZAND

KLEI
ZEER FUN KALKRUK ZAND
KLEI
ZEERFUNKALKRUK ZAND

FiguurS

Nu een voorbeeld, waarbij alleen met diepdelven een goed resultaat te bereiken is (figuur 3). Dit profiel is in de huidige staat zeer slecht en zal als
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regel als weiland in gebruik zijn. De afvoer van overtollig regenwater is
zeer slecht door de ondoorlatende veen- en kleilagen. In droge tijd kan vrijwel geen opstijging van grondwater plaats hebben, zodat ernstige verdroging' optreedt. Bovendien is de bovenlaag kalkloos en te dun om een goede
vruehtwisseling in de diepte te kunnen toepassen.
Op een diepte van 1}—3 meter is echter uitstekend zand aanwezig. Wanneer dit met diepdelven bovengebracht wordt, zal dan ook een uitstekende
tuin ontstaan. Diepdelven tot 2£ meter diepte zal voldoende zijn, aangezien
dan een bovengrond van 1 meter goed zand verkregen wordt. Hierbij is het
gewenst de klei helemaal onderin te brengen, zodat dit de waterbeweging
in de grond zo min mogelijk stoort, daarop het veen, dan de oude bovengrond en tenslotte het kalkrijke zand.
Omspuiten zal in dit geval slechts matige resultaten opleveren. Wordt te
diep omgespoten, dan zal het fijnere zand door het grove gemengd worden,
terwijl bij minder diep omspuiten menging met de er boven gelegen kleilaag
niet te vermijden is. Zodoende zal een slempige tuin ontstaan. Omgekeerd
komen ook profielen voor, waar het goede zand te diep zit om met diepdelven boven te kunnen brengen, terwijl met omspuiten wel een goed resultaat te bereiken valt.
Vervolgens een voorbeeld, waarbij zowel met omspuiten als met diepdelven
grondverbetering niet mogelijk is, terwijl toch goed kalkrijk zand in het
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profiel aanwezig is. Om tevens te laten zien, hoe de profieldoorsneden, die
de kweker bij een bcdrijfskarteringsrapport ontvangt, er uitzien, is dit voorbeeld als vouwblad hier tussen gevoegd (figuur 4).
Deze profielopbouw is tamelijk ingewikkeld. Tot gemiddeld 21 meter diepte
zijn geen grondlagen aanwezig, die voor de bollenteelt geschikt zijn. Daaronder bevindt zich echter uitstekend zand (gele kleur). Nu is het dus de
vraag of hiervan voldoende aanwezig is en hoe dit naar boven gebracht
moet worden. Uit diepboringen bleek, dat gemiddeld op 380 cm diepte de
benedengrens van het goede kalkrijke zand werd bereikt. Daaronder waren
weer lagen van klei en kleihoudend zand aanwezig. Aangezien de profieldoorsnede slechts tot op 3 meter diepte is getekend, is ook weer een boorstaat toegevoegd (fig. 5). Bij de profieldoorsnede is met een pijltje aangegeven, waar deze diepboring werd verricht. Voor diepdelven bevindt het
goede zand zich dus op te grote diepte, terwijl bij omspuitcn vermenging
met klei niet is te vermijden. Langs de gebruikelijke wegen is hier dus geen
grondverbetering mogelijk. Theoretisch kan deze laag echter wel bovengebracht worden met een dragline. Hoewel deze werkwijze in enkele gevallen reeds is toegepast, is het nog niet mogelijk hierover een oordeel uit
te spreken. Enige menging van grond zal meestal wel plaats vinden, maar
bij deskundige bediening van de machine is toch wel een vrij redelijk resultaat te verwachten.
Men heeft in dit geval dus slechts de keus uit twee dingen. Men kan het er
op wagen grondverbetering met een dragline toe te passen of men moet
het perceel in de huidige staat laten, waardoor het alleen voor weiland
geschikt is.
Tenslotte is van een klein gebied aan de Delfweg (Noordwijkerhout) een
kaartje gemaakt, waarop de bodemgesteldheid van de ondergrond is aangegeven op een diepte van 4 à 5 meter (fig. 6). Dit kaartje wordt slechts
onder het nodige voorbehoud gegeven. Het is namelijk ontstaan door het
aaneenvoegen van gegevens, die op een aantal percelen bij bedrijfskarteringen werden verkregen. Op lang niet alle percelen, die op dit kaartje voorkomen werden boringen verricht, zodat het zeer wel mogelijk is, dat bij
nauwkeuriger onderzoek alsnog wijzigingen aangebracht moeten worden.
Het gaat in dit voorbeeld echter alleen om de grote lijnen.
Het zand in de ondergrond van deze strandvlakte is niet homogeen en het
is van belang dit te weten bij het maken van plannen tot omspuiten. Uit het
kaartje blijkt, dat in de oude strandvlakte vroeger een kreek gelopen moet
hebben, waarin fijn zand en kleihoudend zand werden afgezet. De percelen,
waar deze strook doorloopt kunnen niet door omspuiten verbeterd worden.
In één van de stellingen van zijn proefschrift brengt Dr. van der Meer de
suggestie naar voren om de oude strandvlakten op grote schaal om te spuiten en daarna ruilverkaveling toe te passen. Uit het bovenstaande blijkt
echter duidelijk, dat een dergelijk plan alleen na een zorgvuldig vooronderzoek uitgevoerd dient te worden.
2. Economische doeleinden.
Het vaststellen der pachtprijzen gebeurt al jaren lang door officiële instanties en het komt herhaaldelijk voor dat pachter of verpachter het niet met
de genomen beslissingen eens zijn. Dikwijls speelt een verschillende beoordeling van de kwaliteit van de grond dan een rol. Wil men nu herziening
van een genomen beslissing bereiken, dan is het van groot belang, dat men
op zeer deugdelijke wijze kan aantonen hoe de kwaliteit van een bepaald
perceel is. Een karteringsrapport legt dan zeker gewicht in de schaal. Soms
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FIG.6
Gearceerd: kleihoudend zand in de ondergrond.
Niet gearceerd: grofkorrelig' kalkrijk zand.
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kan hiervoor met de gegevens Aan de overzichtskarteriiig volstaan worden,
maar reeds in meerdere gevallen bleek detailkartering daartoe noodzakelijk.
Bij de bepaling der verkoopprijzen van grond doet zich hetzelfde voor. Zo
werden reeds vele percelen, die voor onteigening' in aanmerking kwamen,
gekarteerd. Ook komt het voor, dat in ruil voor liet te onteigenen perceel
een ander perceel wordt aangeboden. Men wil dan natuurlijk een nauwkeurige vergelijking maken tussen de kwaliteit van beide percelen. Evenzo
is het zeer nuttig een bedrijfskartering te laten verrichten, voordat men tot
koop of huur voor langere tijd van een stuk grond overgaat.
Bijzondere moeilijkheden doen zich soms voor, wanneer men een pachtcontract wil beëindigen om de grond zelf in gebruik te nemen voor zijn
bedrijf. Zo is het voor de oorlog wel voorgekomen, dat door ongunstige bedrijfsuitkomsten of familie-omstandigheden een bedrijf werd ingekrompen
en een perceel werd verhuurd en in weiland gelegd. Wanneer men dan
jaren later het pachtcontract wil beëindigen om het perceel weer als bollengrond in gebruik te nemen, geeft dit soms grote moeilijkheden. Wanneer
het zover komt, dat de rechter uitspraak moet doen, blijkt het moeilijk aannemelijk te maken, dat het desbetreffende perceel inderdaad goede bollengrond is. Het lijkt dan onbegrijpelijk, dat het destijds voor weiland werd
verhuurd. Er zijn reeds enkele voorbeelden, dat een karteringsrapport dan
het beslissende argument bleek te zijn.
Een geheel ander voorbeeld is het maken van grondverbeteringsplannen. De
kartering geeft niet alleen een betere waarborg voor een doelmatige uitvoering, maar het plan kan ook nauwkeuriger opgezet worden en de kostenberekening vooraf kan veel scherper gesteld worden. De kans op onaangename financiële verrassingen wordt daardoor kleiner.
Tenslotte moet nog genoemd worden het rationeel indelen van het bedrijf.
Vooral wanneer veel verschillende teelten op één bedrijf voorkomen is het
zeer nuttig te weten voor welke teelten de verschillende hoeken het beste
geschikt zijn. In een gebied als b.v. Rijnsburg, waar de kwaliteit van de
grond zeer wisselend is en het aantal gewassen groot, kan dit zeker van
belang zijn.
3. Planologische doeleinden.
Hierbij zal over het algemeen gebruik gemaakt worden van over/ichtskaarten, aangezien het meestal gaat om plannen voor betrekkelijk grote
oppervlakten. Uitbreidingsplannen van gemeenten, ontwerpen voor nieuwe
wegen en het behoud of de aanleg van recreatie-oorden zijn hierbij het
meest „berucht" onder de tuinders. Het gaat er om te bevorderen dat de
goede cultuurgronden gespaard worden en de slechtste gronden voor deze
doeleinden bestemd worden. In enkele gevallen waren ook in verband met
dergelijke plannen detailkarteringen nodig.

4. Voortzetting van het onderzoek.
Het gereedkomen van de bodemkaart der Bloembollenstreek geeft een
nieuwe stimulans tot verder onderzoek. We kunnen er namelijk geen genoegen mee nemen te constateren, dat bepaalde gronden goed zijn en
andere slecht. De volgende stap moet natuurlijk zijn het vaststellen hoe
groot de verschillen in productievermogen zijn en vervolgens het nagaan
hoe de slechte gronden verbeterd kunnen worden. Voorts dient ook nagegaan te worden, welke bemestingseisen de diverse bodemtypen stellen.
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Met dit onderzoek is reeds een begin gemaakt. Op een aantal bodemtypen
zijn proefvelden aangelegd. Op elk dezer proefvelden werden hyacinten.
1 iilpen en narcissen geplant.
Voor ieder gewas werd eenzelfde partij bollen over de diverse proefvelden
verdeeld. Verschillen in groei zullen dus aan de grond te danken zijn. Op
deze wijze kan een nader inzicht verkregen worden in het productievermogen van deze bodemtypen voor de drie hoofdgewassen. Bovendien werden
drie verschillende bemestingen toegepast en wel uitsluitend kunstmest, stalmest aangevuld met kunstmest en bekalking met daarna normale kunstmestbemesting. Hieruit zal dus kunnen blijken welke gronden vooral stalmest
nodig hebben, welke kalk en welke gronden geen voordeel of zelfs nadeel
hiervan ondervinden. Natuurlijk moet deze proef enkele jaren voortgezet
worden, temeer daar de weersomstandigheden dit eerste jaar abnormaal
waren. Te zijner tijd zullen over deze proeven nadere mededelingen wor<den aedaan.
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