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INLEIDING
O p velerlei wijze is ditj a a r weer getracht om te komen tot betere technische hulpmiddelen voor de tuinbouw. Ook aan het doelmatig gebruik van de verschillende
hulpmiddelen is veel aandacht besteed.
Bij het onderwijs is er naar gestreefd om de korte spanne tijds, die de cursisten aan
het Instituut zijn, zo nuttig mogelijk te besteden. Aan het opheffen van motorstoringen en het zelf laten werken met machines, is naast de theoretische lessen aandacht
geschonken. Onderwerpen als de (bloembollen) schuur, regeltoestellen in kassen,
werkmethoden en organisatie, kwamen helaas door plaats- en tijdgebrek nog niet in
• aanmerking (blz. 60).
Bij de ontwikkeling envoorlichting was door de droge zomer de uitwerking van talrijke
plannen voor sproei-installaties aan de orde. De reeds aanwezige installaties zijn in
toenemende mate voor nachtvorstwering geschikt gemaakt (blz. 19).
Het warmtebedrijf te Erica is in zeer korte tijd in werking gekomen en heeft in het
algemeen a a n de verwachtingen voldaan. Het is echter tevens gebleken, dat het
alleen in aanmerking komt voor nieuw te vormen tuinbouwcentra. Daarbij is geopperd om in het vervolg de kassen aan elkaar te bouwen, waardoor de kassen aan
weerszijden van een lange gang komen. Dit type warmtebedrijf met korte afstandleiding kan economisch veel besparingen geven, terwijl door betere organisatie aanzienlijke voordelen te verwachten zijn (blz. 60).
De automatisering van dekasluchting isverder uitgewerkt in samenwerking met een
fabrikant. Ook zijn met enkele kassenbouwers de kasconstructies nader bezien om ze
zo licht mogelijk te maken en om de waterinslag bij de luchtramen zoveel mogelijk
tegen te gaan. Er isverder gegaan met de ontwikkeling van een goed stoomrek, o m d a t
bleek dat de stoomploeg beter te gebruiken is in gevallen dat licht gestoomd moet
worden (blz. 43).
I n verband met het onderzoekis op de proeftuin nu in verschillende kassen een verwarmingsinstallatie met warmtewisselaar en zeer nauwkeurige condenswatermeters
(ten dele met registratie van de warmwaterhoeveelheid en temperatuur) geïnstalleerd. O p deze wijze kan een goed inzicht in de warmtebehoefte van het kastype, mede
door het gewas, worden verkregen. De lichthoeveelheid wordt met solarimeters bepaald (blz. 31).
M e t succes is gewerkt a a n de elektrische grondverwarming, die nu ook bij coöperatief witlof trekken en bij het opkweken van plantmateriaal meer toepassing gaat
vinden (blz. 17).
De „perspottenlijn" is op verschillende punten aangepakt. Zowel het gelijktijdig
persen van een vaste oppervlakte als het vervoer op draagbare stapelborden is nader
in studie genomen. Het planten van perspotten met de plantkoker bleek ook zeer goed
mogelijk met o.a. kroten en slabonen.
Aan het oogsten is weer veel aandacht besteed. I n samenwerking met een fabrikant
is een lichter voor witlof, prei, enz. uitgewerkt, waarbij de planten keurig op een rij
komen te liggen.

Het trilprincipe van de bloembollenoogster is nu in samenwerking met enkele
fabrikanten o.a. ook voor aardappels rooien uitgewerkt.
Bij de „bollenlijn" zijn enige vorderingen gemaakt in zoverre, dat de sorteringsm a a t in samenwerking met een Bureau zodanig is vastgesteld, dat in principe een
nauwkeurige capacitieve meting mogelijk is.
Het werkmethoden- en organisatieonderzoek heeft tot een doelmatiger plukmand en
betere paktafel geleid, terwijl er veel belangstelling is voor de tweedaagse cursussen,
waarin vooral methoden- en organisatiebesef worden bevorderd. Dit heeft geleid tot
zeer opmerkelijke resultaten bij de bloembollenbedrijven (blz. 60).
Bij de champignonteelt is het plukken nader bestudeerd.
H e t gebruik en de constructie van stapelkisten voor fruit is nader uitgewerkt in
samenwerking met het I.B.V.T., dat de beschadiging van het fruit heeft nagegaan
(blz. 60).
Bij het kastypen-onderzoek is gebleken, dat de theoretisch te verwachten grotere hoeveelheid licht inderdaad door praktijkgegevens is bevestigd. Zo is in een moderne
kas (met eenruitersglas en verzinkt ijzeren roeden) de lichthoeveelheid in het voorjaar
ca. 10% hoger dan in een verbeterd Venlo-warenhuis. N a a r m a t e er meer zon is,
is dit percentage groter (blz. 31). Ook blijkt, dat er in een kas met grotere kapbreedte en grotere hoogte door „schoorsteenwerking" een sterkere luchtbeweging
plaats vindt. Dit onderzoek zal nog verder worden voortgezet.
Bij proeven met nachtvorstwering is door verstuiving van heet water (130°C) in een
afgesloten ruimte een zeer fijne druppel en dichte wolk verkregen, w a a r m e d e wellicht
een goede nachtvorstwering te bereiken is. De weersomstandigheden tijdens nachtvorst zullen echter eerst nog nader moeten worden onderzocht (blz. 57).
M e t een kopfrees (werkdiepte 35 cm) is getracht tuinturf en turfmolm gelijkmatig
door de teeltgrond te mengen, ook in diepere lagen (blz. 56).
V a n velerlei trekkerwerktuigen en toestellen zijn weer beoordelingsrapportenverschenen, die door de kwekers steeds meer op prijs worden gesteld (blz. 23).
De Technische Dag is zeer goed geslaagd. Er kwamen ook veel jonge kwekers, die
vaak zeer diepgaande vragen stelden en veel interesse toonden voor de proeven
(blz. 11).
Over de toekomstperspectieven voor de toepassing van technische hulpmiddelen in
de tuinbouw behoeft men zich m.i. geen zorgen te maken. Vele kwekers hebben reeds
goede resultaten behaald door de diverse hulpmiddelen met overleg te gebruiken. De
„tuinbouwtechniek" staat thans bij de kwekers volop in de belangstelling.
Vergeleken met 5 of 10j a r e n geleden valt er een verheugende interesse en een toenemend begrip te constateren voor de schier onbegrensde mogelijkheden, die de
moderne techniek de tuinbouwers heeft te bieden.
D R . IR. E . W . B . VAN DEN MUIJZENBERG

ALGEMEEN OVERZICHT
Personeel
D e veranderingen die zich in de loop van het j a a r hebben voorgedaan in de groepering van het personeel zijn de volgende:
Tabel 1
Afdeling

Ontwikkeling en Voorlichting . . .

Einde 1958

Benoemd

Vertrokken

Einde 1959

15
32
3
47
12

2
4

3
6

-

-

4
3

1
3

14
30
3
50
12

109

13

13

109

De op de arbeidsmarkt waarneembare stijging van de vraag boven het aanbod,
vooral op wetenschappelijk- en middelbaar technisch niveau, veroorzaakte ook bij
het Instituut een extra personeelsverloop.

Proefterrein, gebouwen en inrichting
De in 1958 gebouwde 3 moderne kassen, alsmede een voor vergelijkend onderzoek
bedoeld Venlo-warenhuis, zijn dit j a a r v a n een verwarmingsinstallatie voorzien. I n
deze kassen is ook een sproeiïnstallatie aangelegd.
I n verband met moeilijkheden in de waterhuishouding van de 4 stookkassen is opnieuw gedraineerd en een onderbemaling in gebruik gesteld.
Afb. 1 Kassenop de proeftuin

O p de proeftuin Grebbedijk is een vaste hoofdwaterleiding aangelegd en aangesloten op de speciaalvoor dit doel geslagen bron van 55 m 3 per uur. De snelkoppelbuizen kunnen nu op de gewenste plaatsen worden aangesloten.
Constructiewerkplaats
Ontwikkeld zijn o.a. :
- witloflichter achter vierwielige trekker. De witloflichter kan twee rijen lichten en is
horizontaal en verticaal verstelbaar. Het geheel hangt in een werktuigraam.
- Jacobsladder voor transport van bolgewassen, bv. uien. M e t dit werktuig is het
mogelijk tevens de samengeklitte uien te scheiden.
- aardappelrooier en bollenrooier die het produkt slechts weinig beschadigen.
I n een deel van de werkplaatsen zijn enige verbouwingen verricht ter vergroting
van kantoorruimte en ten behoeve van betere benutting van andere ruimten. De
wijzigingen van de ketelinstallaties voor verwarming zijn voortgezet.
Inventaris
Voor onderzoek, ontwikkeling, beproeving, werkplaatsen en proeftuinen zijn o.a.
gekocht of zelf ontwikkeld en gemaakt :
solarimeters, een lichtafhankelijke temperatuurregelaar (L.A.T.), kruissupport voor
instrumentmakersdraaibank, haakse slijpmachine, een vierwielige- en een tweewielige
trekker, een Italiaanse kopfrees (een door de trekker aangedreven om een verticale as
draaiende frees), eenverstekfrees, eenrugnevelspuit en een groentewasmachine. Er zijn
4 auto's en 2 motorrijwielen vervangen door 6 auto's.
Correspondentie
I n dit j a a r zijn 10.226 briefnummers gebruikt, waarvan 1170 voor schriftelijke
adviezen (zie tabel). H e t aantal mondelinge adviezen bedraagt een veelvoud van
het aantal schriftelijke. Mede in aansluiting op de vele buitenlandse bezoekers van het
C . T . T . zijn weer verscheidene adviezen buiten onze grenzen verzorgd.
Documentatie en bibliotheek
De literatuurcatalogus telt nu ongeveer 20.000 kaartjes, gerangschikt volgens
U . D . C , en auteur.
Het Instituut heeft de beschikking over 9500 foto's en 2850 lantaarnplaatjes.
Publikaties
I n het afgelopen j a a r verschenen de Mededelingen 40 t/m 43, de Beproevingsrapporten 22 en 23, alsmede 14 Globale Beoordelingsrapporten. Injuli verscheen het
Jaarverslag 1958 en in september het Jaarboek Tuinbouwtechniek 1959-1960.
Een lijst van publikaties van de medewerkers o.a. in de vakbladen is opgenomen
aan het eind van dit verslag.

ONDERWIJS
Personeel
In de loop van 1958 liet zich reeds aanzien dat de aanstelling van minstens één
nieuwe leraar gewenst was. Door omstandigheden is deze aanstelling ook in 1959 niet
gerealiseerd. Dit had tot gevolg dat nog te vaak de medewerking moest worden ingeroepen van andere personeelsleden van het Instituut. Ofschoon deze medewerking in
het algemeen gaarne werd verleend, ontstond daardoor toch de zeer ongewenste toestand dat de hulpvaardige medewerkers op vaak zeer ongelegen momenten aan h u n
eigen werk moesten worden onttrokken. Uitbreiding van personeel ten behoeve van
het onderwijs blijft dan ook uiterst urgent, mede door de steeds in omvang toenemende onderwijstaak.
Lokaliteiten
Ook in het afgelopen j a a r konden de plannen voor de bouw van definitieve lokalen
niet worden verwerkelijkt. Wel is na persoonlijk ingrijpen van de Directeur van het
Landbouwonderwijs de provisorische „leszolder" eindelijk ontruimd. Voor de praktijklessen in motoren isnu een deel van de nieuwe garage met behulp van een tijdelijke
wand afgeschut. Deze noodoplossing isvoorlopig aanvaardbaar, doch de behoefte aan
verdere lokaliteiten voor het overige praktijkonderwijs wordt steeds dringender door
de toename van het aantal cursussen en de veelsoortigheid ervan. De outillage voor
het verzorgen van de theorielessen moet nog steeds als zeer onvoldoende worden gekwalificeerd.
Leermiddelen
I n het verslagjaar kon verdere voortgang worden gemaakt met de aankoop van
leermiddelen en lesmaterialen. H e t onderdeel „gereedschappen" is nu zover uitgebreid, dat de uiteraard veel voorkomende reparaties aan de aanwezige lesmotoren,
trekkers en andere hulpmiddelen kunnen worden uitgevoerd zonder hulp van buiten.
Naast een belangrijke kosten- en tijdbesparing ontstaat hierdoor de mogelijkheid om
uit relatief goedkoop sloopmateriaal nuttige hulpmiddelen voor het onderwijs te vervaardigen. H e t aantal zelfgemaakte modellen, doorsneden en ander oefenobjecten
kon weer belangrijk worden uitgebreid. Met handel en industrie wordt nauw contact
onderhouden, teneinde de beschikking te krijgen over trekkers, werktuigen en andere
hulpmiddelen voor lesdoeleinden. De tweede serie lesmodellen voor het onderwijs op
de scholen is in produktie gegeven bij de Werkplaats voor Verzetsinvaliden te Vlaardingen.
Cursussen
Het aantal praktijkcursussen ten behoeve van scholen en andere groepen vertoonde
een verdere stijging. Steeds meer scholen maken van de gelegenheid gebruik om het

ter plaatse gegeven onderwijs aan te vullen en af te ronden met een cursus aan de
Centrale School voor Tuinbouwtechniek.
Een moeilijkheid bij het organiseren van deze cursussen vormt de verdeling ervan
over hetj a a r : nog te veel is er een opeenhoping in de m a a n d e n november t/m maart.
Hieronder volgt een kort overzicht van de in 1959 gegeven praktijkcursussen.
Tabel 2
Aard van de groep

Aantal
cursussen

Aantal
leerlingen

Tuinbouwvakscholen voor teelten . .
Tuinbouwvakscholen voor techniek .
Groepen buiten schoolverband . . .

4
5
2
18
2
2

68
75
26
346
18
16

Totaal

33

549

Middelbare Tuinbouwscholen . . .

I n september is een begin gemaakt met een nieuwe opleidingscursus voor Leerkrachten Tuinbouwtechniek B (afdeling motoren, trekkers en werktuigen). De cursus
wordt gegeven aan de hand van het gewijzigde en verbeterde leerplan.
Andere werkzaamheden
Veel tijd is besteed aan de inrichting van het tijdelijke praktijklokaal. O p verzoek
van het Bureau Gemeenschappelijke Diensten zijn enkele korte cursussen gegeven en
examens afgenomen. Aan één der vakscholen voor de teelten is een deel der lessen
verzorgd. Het contact met scholen en praktijk vroeg daarnaast aandacht en tijd.
Voor een aantal scholen zijn leerplannen uitgewerkt voor het vak tuinbouwtechniek. Meegewerkt werd aan het vastleggen van de leerstof voor de didactische scholing van de a.s. tuinbouwvakonderwijzers. Het leerplan voor het vak Tuinbouwtechniek voor dezelfde opleiding is in gevorderde staat van voorbereiding. I n het kader
van een verdere uitbouw van het vak Handvaardigheid op de Lagere Tuinbouwscholen is op verzoek van de Inspectie een oriënterend onderzoek begonnen.
De verschijning van het vierde deel in de serie leerboeken voor het tuinbouwtechnisch onderwijs kan zeer binnenkort tegemoet worden gezien. In dit boek worden de
motoren, trekkers en werktuigen voor de fruitteelt behandeld. Rest nog te vermelden
de deelname in het werk van enkele commissies.
IR. H . J . M. KRIJNEN

VOORLICHTING EN ONTWIKKELING
Adviezen
I n de onderstaande tabel zijn de schriftelijke adviezen opgenomen, die in de loop
van het j a a r zijn verstrekt.
Een groot deel van de mondelinge adviezen had, in verband met de grote droogte
in de zomer en het begin v a n het najaar, betrekking op sproeiïnstallaties en pompen.
Wederom zijn enkele zeer grote adviesprojecten uitgewerkt, waarbij het bestek
somseen omvang h a d van ruim 100 bladzijden. Dergelijke projecten vergen uiteraard
veel tijd en aandacht.
TABEL 3. Schriftelijke adviezen entekeningen 1959
Handel en Industrie

Tuinbouw
Onderwerp

Verwarming en luchtbehandeling . .
Rookgasonderzoek
Elektriciteit
Trekkracht en grondbewerking . . .
Spuiten, nevelen, sproeien en maaien .
Oogsten, rooien, sorteren en vervoer .

adviezen

tek.

adviezen

tek.

16
111
551
76
34
72
147
41
15

45
124
430

2
22
17

15

64
21
31
102
40

8
7
21
20

1
2

1063

857

97

18

Rondleiding van bezoekers
Er is n a a r gestreefd een intensief contact met het bedrijfsleven te onderhouden;
hiertoe worden ook gaarne bezoekers op het I . T . T . verwacht. Steeds is geprobeerd
de bezoekers door deskundige medewerkers te laten ontvangen. I n dit opzicht bleek
het zeer gewenst dat bezoekers h u n komst tijdig aankondigen, speciaal wanneer het
gaat om over een bepaald onderwerp een advies in te winnen. Er wordt d a n voorkomen, dat de bezoeker weer onbevredigd moet vertrekken omdat de juiste medewerker voor h e m niet aanwezig is. Ook aan hen, die overwegen een excursie n a a r het
I . T . T . te organiseren, wordt aangeraden ruim van te voren contact op te nemen, zodat maatregelen kunnen worden getroffen voor extra rondleiders. I n principe w o r d t
getracht de door één medewerker rond te leiden groep niet groter te doen zijn dan ca.
15 personen, zodat iedereen alles kan zien en horen wat wordt uitgelegd.
Het meest volledige beeld van het instituut kan men zich vormen door de „Technische D a g " te bezoeken, die elk j a a r op de eerste dinsdag in september wordt gehouden. Deze dag leent zich echter minder voor een rustige bespreking over een bepaald onderwerp.

Films:
De afdeling Voorlichting van het Ministerie verstrekte ons de volgende opgave over
het gebruik in 1959 van de films, die met medewerking van het I . T . T . tot stand zijn
gekomen.
Tabel 4
Titel van de film

De nevelspuit in de fruitteelt
Sproeiinstallaties in de tuinbouw . . .
Mechanisatie in de groenteteelt . . . .

Aantal
vertoningen

Aantal
bezoekers

7
9
4
26

450
622
285
1185

Ook voor groepen bezoekers aan het I . T . T . zijn deze films vertoond.
V a n het Canadese Ministerie van L a n d b o u w kregen wij een film in bruikleen over
het oogsten van appels in Stapelkisten. Deze film isvoor verschillende groepen belangstellenden gedraaid. H e t werkmethodenonderzoek levert wat 8 m m filmmateriaal op,
dat ook voor de voorlichting diensten kan bewijzen.
Voordrachten
Voor verenigingen, studieclubs, enz. zijn lezingen gehouden over verschillende
onderwerpen van de tuinbouwtechniek.
Daarnaast zijn inleidingen gehouden op bijeenkomsten met medewerkers van de
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. Bij plaatselijke demonstraties is enkele malen een
nabeschouwing verzorgd.
Verder zijn op het instituut een aantal lezingen gehouden voor groepen bezoekers,
die belangstelling voor bepaalde onderwerpen toonden. Hiervan zijn o.a. te noemen
de Ontwikkelingsdagen en de Winterstudiedag voor leden van de N . F . O . Ook in het
buitenland zijn enkele lezingen gehouden.
Tentoonstellingen en demonstraties
Aan de meeste tentoonstellingen en demonstraties op het gebied van de tuinbouwtechniek is medewerking verleend; soms alleen door aanwezig te zijn met een voorlichtingsstand, andere keren is echter ook een deel van de voorbereiding voor onze
rekening genomen.
H e t „seizoen" is geopend door deelname a a n de Winterflora te Haarlem, waar
door ons op verzoek van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur een kleine werktuigendemonstratie is georganiseerd, die speciaal betrekking had
op poot- en rooimachines voor de bollenteelt. I n onze voorlichtingsstand is de nadruk
gelegd op het werkmethodenonderzoek en de werkorganisatie, waarvoor bij de bollenkwekers grote belangstelling bestaat.
De mechanisatie-tentoonstelling te Lisse kan worden gezien als de voortzetting van
de vroegere Bloemlust tentoonstellingen. Hoewel er dit j a a r geen hal met bloemen
10

Afb. 2. Drukte opde Werktuigendag te Liempde

aanwezig was,istoch een zeer bevredigende belangstelling getrokken. In onze stand is
veel belangstelling voor het arbeidsonderzoek geweest.
Aan de West-Friese Flora te Bovenkarspel is dit j a a r niet deelgenomen.
De Werktuigendag van de N.C.B, te Liempde overtrof alle voorgaande, zowel wat
betreft oppervlakte demonstratieterrein, aantal inzendingen als aantal bezoekers. In
onze voorlichtingsstand kregen we de assistentie van enkele technisch georiënteerde
medewerkers van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. Evenals vorige jaren is een
voorlichtingstoneel opgevoerd. Ditmaal „Hein K r u k " , waarin hoofdzakelijk het
onderhoud van een trekker is behandeld.
Een van de best geslaagde demonstraties was ongetwijfeld dejaarlijkse werktuigendemonstratie van de N . F . O . te Bunnik. Het I . T . T . was aanwezig met een voorlichtingsstand en verzorgde de toelichting bij de demonstraties per luidsprekerwagen.
Ook aan de Wéhaté te Honselersdijk is deelgenomen met een voorlichtingsstand, terwijl verder bij enkele kleine demonstraties toelichting is gegeven. In het kader van de
Wéhaté zijn frees- en ploegwedstrijden gehouden, die voor deelnemers en bezoekers
zeer attractief bleken te zijn, m a a r waarvan de beoordeling nogal moeilijk was.
Steunend op de goede ervaringen van de voorgaande j a r e n is in Wageningen een
Technische Dag georganiseerd. Hoewel dit voor vele medewerkers een grote krachtsinspanning betekent, menen wij dat het nuttig is om aan de praktijk te laten zien aan
welke problemen hier wordt gewerkt. D a t de kwekers hiervoor ook inderdaad belangstelling hebben, blijkt wel uit de ruim 1100 bezoekers. Voor het eerst waren ook de
boomgaarden aan de Grebbedijk er bij betrokken, waartoe een pendeldienst tussen
instituut en Grebbedijk was ingelegd. N a een analyse bleken de bezoekers voor 8 5 %
11

uit kwekers te bestaan, voor 5 % uit handelaren en fabrikanten, terwijl de overige 10%
bestond uit medewerkers van andere instituten, van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst e.d.
Ook de 550 bezoekers aan de jaarlijkse Ontwikkelingsdagen vestigden een nieuw
record. I n allerijl is een gedeelte van de garage ingericht om allen te kunnen ontvangen, daar de aanwezige collegezaal hiervoor niet toereikend is. De beide behandelde onderwerpen, kasklimaat en nachtvorstwering, bleken derhalve wel belangstelling te trekken. Een moeilijkheid is het grote verschil in ontwikkeling bij de toehoorders.
Voor het eerst kon een goed contact worden gelegd met de Kring Bloemist-Hoveniers van de Vereniging D e Nederlandse Bloemisterij. O p een in Wageningen georganiseerde studiedag, waaraan ook enkele demonstraties met machines waren verbonden, kwamen 150 hoveniers.
Een zeer goed geslaagde lokale demonstratie, waar met machines van de tuinders is
gedemonstreerd, is te Horst gehouden. Het was een spuitdemonstratie, waarbij speciaal aandacht is besteed aan de ziektebestrijding in klein fruit.
Voor de Boomkwekerijcommissie van het Landbouwschap is een demonstratie
gehouden in het machinaal planten. Hierbij bleek, dat geoefende planters heel wat
boomkwekerijgewassen goed machinaal kunnen verwerken, en dat de kleine percelen
en het grote sortiment het machinaal planten wellicht meer in de weg staan d a n het
plantmateriaal.
I n Baflo is toelichting gegeven bij een demonstratie van plantmachines voor de
groenteteelt.
Medewerking is verleend aan de voorbereiding van de Floriade 1960, voornamelijk
door adviezen op het gebied van de kassenbouw, de verwarming en watervoorziening.
Ook is hulp verleend bij de voorbereiding van de tentoonstelling „ H e t Landbouwwerktuig", die inj a n u a r i 1960 in Amsterdam is gehouden.
Centrum voor Tuinbouwtechniek
Het aantal geregistreerde bezoekers bedroeg ruim 5600, waarvan 755 buitenlanders. Het werkelijk aantal bezoekers zal aanzienlijk hoger geweest zijn.
Het bezoek aan het C.T.T. handhaaft zich nu alj a r e n achtereen op hetzelfde peil.
Vanaf de openstelling in 1953 hebben nu ruim 40.000 bezoekers het gastenboek getekend. Opvallend is, dat in de wintermaanden het minste bezoek komt. O m actueel
te blijven worden de stands regelmatig gewijzigd. D a a r een aantal nieuwe standhouders aan de tentoonstelling zijn gaan deelnemen, krijgen we met ruimtegebrek te
kampen. Er zijn plannen in voorbereiding om door het aanbrengen van een galerij de
expositiemogelijkheid te vergroten.
Besloten is de standhuurbedragen die in 1953 zijn vastgesteld te verhogen, in verband met de gestegen kosten van materialen en arbeidslonen en met de betere uitvoering van de stands.
Bouwkunde
Evenals in 1958 is ook in 1959 een groot aantal kassen en warenhuizen gebouwd.
De overschakeling op vroege teelten gaat nog steeds in snel tempo voort. Gebrek aan
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Aß. 3.
Sorteermachines in hetC. T. T.

financieringsmogelijkheden
is waarschijnlijk de sterkste rem voor een nog snellere
uitbreiding van het glasareaal, hoewel Borgstellingsfonds en de verschillende Waarborginstituten grote steun verlenen bij het overwinnen der financiën ngsmoeilijkheden.
Door de vroege stooktuinders wordt nu wel in 't algemeen het belang van ,,vcel
licht in de kas" ingezien. Dit iso.a. goed te merken aan de ontwikkeling van het populaire Venlo-warenhuis, dat in zijn staalverzinkte uitvoering met vaste beglazing en
grotere hoogte onder de goten reeds aanzienlijk betere groeiomstandigheden geeft dan
het oorspronkelijke type.
In de werkgroep „ K a s t y p e n " is bezien, of de moderne kassen met grote overspanningen economisch verantwoord zijn voor de teelt van vroege stooktomaten.
Algemeen zijn de leden van de Werkgroep het ermee eens, dat een dergelijke moderne
kas teelttechnische voordelen heeft, die resulteren in een vervroeging van de oogst, een
hogere kilogramopbrengst en een betere kwaliteit. Hoewel het moeilijk is deze voordelen in geldwaarde uit te drukken, is het meerderheidsstandpunt van de werkgroep
dat het bouwen van deze duurdere kastypen economisch verantwoord is voor de
vroege stooktomatenteelt.
In het algemeen gaan de tuinders hogere eisen stellen aan de constructie en de afwerking van hun glasopstanden. De uitbreiding van de toepassing van thermisch
verzinkt staal in de kassenbouw is niet uitsluitend het gevolg van het streven naar
meer licht in de kas, m a a r is vooral ook gebaseerd op het voorkomen van het veel
arbeid vragende onderhoud. O p een aantal bedrijven zijn nu de kassen van automatische luchtsystemen voorzien. Deze blijken in het algemeen goed te voldoen. O p de
bedrijven, waar voorheen nauwkeurig werd gelucht, wordt een aanzienlijke arbeidsbesparing verkregen, terwijl op bedrijven, waar dit niet het geval was, het automatisch luchten tot betere teeltomstandigheden leidt.
De bouwkunde-afdeling van het instituut heeft ditj a a r met een ernstig personeelstekort te kampen gehad. Daardoor ishet enkele malen voorgekomen, dat aangenomen
opdrachten niet tijdig konden worden uitgevoerd. I n totaal zijn 139 tekeningen voor
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vaste en verrolbare kassen gemaakt en 45 tekeningen voor bedrijfsschuren. De geringe
personeelsbezetting heeft ertoe geleid, dat vooral aandacht aan de kassenbouwers is
besteed. Verschillende kassenbouwers zijn geadviseerd bij het ontwikkelen van nieuwe
kastypen of het verbeteren van bestaande. Dit komt tot uiting in kassen met steilere
dakhelling, grotere glasmaten, meer verantwoorde constructies, betere schoorsystemen, e.d.
De vorig j a a r ontwikkelde nylon glasbevestiger voor stalen kassen blijkt goed te
voldoen, zodat het goed mogelijk is grote glasmaten op stalen kassen toe te passen.
Verwarming en luchtbehandeling
Het streven naar vervroeging van de teelten is ook in deze sector zeer duidelijk
merkbaar. Vele koude kassen worden van een verwarmingsinstallatie voorzien en
aanwezige lichte installaties worden vervangen door zware. De automatisatie staat in
het middelpunt van de belangstelling.
Het aantal oliestookinstallaties is sterk uitgebreid; in het Zuidhollands glasdistrict
wordt thans op minstens de helft van de stookbedrijven met olie gestookt. W a a r enigszins mogelijk wordt gebruik gemaakt van zware stookolie. O p een enkel groot bedrijf
ziet men kans te stoken met afgelopen machine(motor)olie, die weliswaar een goedkope brandstof is, m a a r een goed verzamelsysteem en een dure filterinstallatie vergt.
Voor tuinders zijn ditj a a r 347 kasverwarmingsinstallaties ontworpen en in tekening
gebracht, met een totale capaciteit van ruim 100 miljoen kilocalorieën, bestemd voor
ca. 50 h a kassen.
Verdere adviezen aan tuinders h a d d e n o.a. betrekking op het opmeten van het
verwarmend oppervlak van ketels, het inspecteren van gebruikte ketels, berekenen
van de capaciteit van circulatiepompen, berekenen benodigde ketelcapaciteit, opgeven van schoorsteenafmetingen, verstrekken van investerings- en exploitatieberekeningen, beoordeling van offertes e.d.
Er zijn 82 rookgasonderzoeken uitgevoerd. Verschillende oliemaatschappijen hebben thans het rookgasonderzoek als onderdeel van h u n service opgenomen.
Het meetprogramma is zeer bescheiden geweest, omdat het grootste gedeelte van
het j a a r geen meettechnicus ter beschikking was. Enkele bollenschuren en champignonkwekerijen zijn doorgemeten. Verder zijn op verzoek van het Centraal Bloembollen Comité metingen verricht aan enkele narcissenkookketels, om n a te gaan of
tijdens het „koken" inderdaad wel alle bollen de voorgeschreven temperatuurbehandeling krijgen.
Warmtebedrijf
Half j a n u a r i is het centrale warmtebedrijf in Erica, gemeente Emmen, in bedrijf
gekomen. De installatie bestond aanvankelijk uit 2 hogedrukstoomketels met volautomatische oliestook (nuttige ketelcapaciteit 9 miljoen kcal/uur), 4500 m geïsoleerde
transportleiding en een aantal warmtewisselaars op de aangesloten bedrijven, om de
warmwaterinstallaties in de kassen te kunnen voeden. De aansluitwaarde van de installaties bij de tuinders bedroeg aanvankelijk 7 miljoen kcal/uur. Het warmtebedrijf
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heeft tot in augustus gewerkt, en hoewel er veel moeilijkheden te overwinnen waren,
heeft de centrale aan de verwachtingen voldaan. Dit blijkt uit het aantal aanvragen
voor nieuwe aansluitingen en uitbreiding van reeds bestaande, waardoor reeds in het
eerste j a a r van zijn bestaan de centrale moest worden uitgebreid. De totale aansluitwaarde bij de tuinders bedraagt nu reeds ruim 12 miljoen kcal/uur. I n de winter ' 5 9 '60 is het ketelhuis uitgebreid met 2 ketels en de verder noodzakelijke technische voorzieningen. Dit moest onder zeer moeilijke omstandigheden gebeuren, daar de reeds
bestaande installatie ten behoeve van de warmtelevering in bedrijf moest blijven. De
totale ketelcapaciteit bedraagt nu 18 miljoen kcal/uur, hetgeen overeenstemt met de
capaciteit van het vorig j a a r gelegde leidingnet.
I n voorbereiding is een ontwerp voor een warmtebedrijf van een nieuw te stichten
tuinbouwcentrum te Klazinaveen. D a a r dit gebied nog niet verkaveld is, kan waarschijnlijk een warmtebedrijf met veel kortere afstandsleidingen worden geprojecteerd.
Ook voor enkele groepen tuinders met bestaande kwekerijen is nagegaan in hoeverre een warmtecentrale voordelen zou kunnen bieden. Geen van deze plannen is
echter tot heden gerealiseerd, o.a. door de optredende
financieringsmoeilijkheden.
Voor de kassen met verschillende kapbreedte op ons proefterrein is een verwarmingsinstallatie ontworpen, waarmee getracht zal worden n a te gaan in hoeverre
warmteconsumptie, opwarming en afkoeling (b.v. dag- en nachttemperatuur) beïnvloed worden door het kastype. Hiertoe is in elke kas een warmtewisselaar geplaatst,
die gevoed wordt met lagedrukstoom. Het verwarmingssysteem in de kassen zelf is
warmwaterverwarming. De regeling van de kastemperatuur geschiedt met elektronische regelapparatuur in afhankelijkheid van de weersgesteldheid en de gemiddelde
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temperatuur van 4 punten in elke kas. Dit laatste is gedaan om een besturing van de
regelapparatuur te verkrijgen met een zo goed mogelijk gemiddelde kastemperatuur.
De condenswaterhoeveelheid uit de warmtewisselaars, alsmede de temperatuur hiervan, kan worden gemeten om het totale warmteverbruik en het verloop van het
warmteverbruik in elk van de kassen te bepalen.
Evenals voorgaande jaren zijn ook de technische installaties geadviseerd voor
een aantal projecten ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe wordt
door de afdelingen Verwarming en luchtbehandeling en Elektriciteit zeer nauw
samengewerkt, d a a r deze technische installaties in de regel zowel verwarming, koeling, luchtbevochtiging, watervoorziening, belichting en verlichting, gas-, persluchten vacuumleidingen omvatten, alsmede de regelsystemen die hiervoor nodig zijn.
In 1959 zijn onder toezicht van het I . T . T . uitgevoerd en opgeleverd:
- Technische installaties voor het Proefstation voor de Champignoncultuur te Horst.
- Technische installaties voor de klimaatkassen van de afdeling Mineralenonderzoek
van het I.B.S. te Wageningen.
- Luchtbehandelingsinstallatie voor insektenkweekruimte voor het Proefstation voor
de Fruitteelt te Wilhelminadorp.
Gereedgekomen zijn de plannen voor:
- Technische installaties voor complex klimaatkassen voor de afdelingen Entomologie, Phytopathologie en Virologie van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Het werk is inmiddels in uitvoering onder toezicht van het I . T . T .
- Een dakbesproeiingsinstallatie ten behoeve van het I . P . O . voor het koelen van twee
hoge klimaatkassen.
- Technische installaties in een plantenziektenkas voor het Proefstation voor de
16

Groente- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk. Dit werk is eveneens onder ons toezicht in uitvoering gekomen.
In ontwikkeling zijn nog:
- Technische installatie voor de volledige conditionering van ca. 20 plantbehandelingsruimten voor het L a b . voor Plantenfysiologie te Wageningen.
- Technische installaties voor de radio-chemische behandelingsruimten van het Inst.
voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw te Wageningen.
- Technische installaties voor de reactorhal van bovengenoemd instituut.
Verder zijn voor het Lab. voor Microbiologie voorzieningen gemaakt in de bestaande zuurkasten om hierin te kunnen werken met radioaktief materiaal, en is het Inst.
voor Landbouwbedrijfsgebouwen geadviseerd over verwarmings- en ventilatiemogelijkheden van varkens- en pluimveestallen.
Er is deelgenomen aan de werkgroepen „Kastypen", „Kasklimaat" en „ W a r m t e bedrijven".
Elektriciteit
De projecten, waarvoor de elektrische installatie is ontworpen, zijn reeds vermeld.
Veel werk is ook gedaan voor het eigen bedrijf met betrekking tot de installaties voor
de vier kassen met verschillende kapbreedte en de omschakeling in het ketelhuis van
kooks op zware olie.
Voor de grondverwarming met elektriciteit onder lage spanning is nog steeds veel
belangstelling. In gronden met een lage p H kan geen blank kippegaas toegepast
worden. Niet alleen dat dit vlechtwerk snel verteert, m a a r er is ook een te sterke
elektrische geleiding in de grond. Hiervoor is thans geplastificeerd gaas in de handel.
Ook zijn er proeven genomen met geïsoleerd koperdraad. Hoewel de warmteverdeling
niet zo gelijkmatig is als bij gaasverwarming, kan het toch in bepaalde gevallen worden geadviseerd.
In opdracht van de veilingvereniging te Berlikum (Fr.) is een elektrische grondverwarmingsinstallatie ontworpen voor een bestaand warenhuis, waarin door 20 tuinders
collectief witlof getrokken zal worden. I n tegenstelling tot b.v. Brakel, waar het witloftrekken in een schuur gebeurt, hoopt men hier het warenhuis 's zomers nog voor
een teelt te kunnen gebruiken.
D e lichtafhankelijke temperatuurregeling ontwikkelt zich geleidelijk. Door een
Nederlandse apparatenfabriek is inmiddels een hiervoor benodigd regeltoestel op de
markt gebracht.
I n samenwerking met de afdeling Ontwikkeling van het Instituut zijn proeven
genomen met het elektronisch sorteren van bloembollen. Hoewel nog niet met zekerheid gezegd kan worden of deze opzet zal slagen, gaat een Nederlandse firma thans de
benodigde elektronische apparatuur vervaardigen.
Machines en werktuigen
De mechanisatie van de bedrijven blijft in een snel tempo doorgaan. Vooral in de
eerste m a a n d e n van hetj a a r was de handel in tuinbouwmachines zeer levendig; later
was deze in verband met de droogte vooral gericht op de watervoorziening.
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H e t aantal merken en typen trekkers is weer uitgebreid. De trekkers worden door
toepassing van allerlei technische vindingen steeds beter voor bepaalde doeleinden
geschikt gemaakt.
Zo zijn er b.v. enkele typen kleine hak/rezen op de markt gekomen, die goed werk
leveren voor de onkruidbestrijding en de ondiepe grondbewerking. Zij onderscheiden
zich van de motorhakken door een aangedreven wiel, waardoor de besturing wat gemakkelijker is. Ook het aantal trekkers met zeer lage versnellingen neemt toe. Dit is
o.a. gewenst voor het machinaal planten bij 0,5 tot 1 km/uur.
In de fruitteelt is de belangstelling nog groot voor bestuurbare en zwenkende verstekfrezen. De automatisch sturende verstekfrezen hebben nog geen opgang gemaakt, daar
zij door de toegepaste hydraulische- of pneumatische systemen nogal duur zijn. Algemeen wordt in de fruitteelt wel aangenomen, dat het zwart houden van de strook
tussen de bomen in de rij rendeert, zodat wel een verdere ontwikkeling op dit gebied is
te verwachten. Of echter de grondbewerkingsmachine, dan wel de chemische onkruidbestrijding, hier het laatste woord zal hebben, moet de geschiedenis nog leren.
Een ander werktuig, dat met succes zijn intrede in de fruitteelt heeft gedaan, is de
triltandcultivator.Vergeleken met de sleepcultivator e.d. heeft deze het voordeel minder
gauw verstopt te raken, terwijl waarschijnlijk minder trekkracht wordt gevraagd.
Een nieuw werktuig voor de diepere grondbewerking is de door het I . T . T . uit
Italië geïmporteerde kopfrees. De mogelijkheden hiervan zijn nog niet precies bekend.
Wel is hiermee een diepere grondbewerking mogelijk dan met het gebruikelijke type
frees, terwijl ook het mengend vermogen groter is.
De spitmachine is dit j a a r eveneens in de tuinbouw verschenen, uitgevoerd als aan-
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bouwwerktuig achter een vierwielige trekker. Er zijn o.a. in Noord-Holland ca. 100
ha bollengrond mee bewerkt, met op het eerste gezicht een goed resultaat. De werkbreedte is 2,10 m.
De vraag n a a r sproeiinstallatiesis ditj a a r overstelpend groot geweest. De handel kon
de grote vraag op sommige ogenblikken niet bijhouden, zodat door in nood verkerende tuinders ook veel materiaal aangeschaft is, dat eigenlijk minder bruikbaar
was. Veel boomgaardbezitters namen h u n toevlucht tot bevloeiing. Dit was niet altijd
wegens gebrek a a n een sproeiinstallatie; op sommige plaatsen is het sproeiwater derm a t e ijzerhoudend, dat besproeien over de bomen aanleiding geeft tot ernstige beschadiging aan hiervoor gevoelige vruchten.
Voor het bevloeien is gedurende korte tijd „slang" van polyvinylchloride, aanvankelijk gefabriceerd voor verpakkingsmateriaal, zeer populair geweest. Dit moet uiteraard toegeschreven worden aan de lage kosten en de goede resultaten, die ermede te
behalen zijn wanneer de opvoerhoogte vàn het water niet meer dan 1 meter waterkolom bedraagt (bij een wanddikte van het materiaal van 0,15 m m ) .
Aanvankelijk zijn door het I . T . T . nog een aantal sproeiplannen uitgewerkt, m a a r
later was hier door het enorme aantal adviesaanvragen geen tijd meer voor.
Eerder in het j a a r waren reeds vele sproeiinstallaties aangeschaft met de bedoeling
deze voor de nachtvorstwering te gebruiken. Hoewel dit een grote investering vereist en
er ook overigens nog wel enkele bezwaren aan kleven, moet sproeien nog alshet meest
aan te bevelen nachtvorstweringsmiddel worden beschouwd.
Weliswaar zijn er op enkele plaatsen goede resultaten verkregen met het stoken v a n
olie en turf in boomgaarden, m a a r het is nog te vroeg hieraan een conclusie te verbinden. Het systeem van het opwekken van een kunstmatige nevel, waaraan op het
I . T . T . is gewerkt, is nog niet in een voor de praktijk geschikt stadium gekomen, o.a.
door het ontbreken van voldoende meteorologische gegevens over hetgeen zich bij
nachtvorsten precies afspeelt.
O p enkele plaatsen hebben groepen tuinders het probleem van de watervoorziening
collectief aangepakt, waardoor met lagere investeringskosten kon worden volstaan.
Ook in de glastuinbouw zijn zeer veel sproeiinstallaties aangelegd, meestal in de
vorm van buizen met sproeidoppen. Overwegend is de tendens n a a r „vaste" sproeileidingen, d.w.z. dat een leiding steeds in dezelfde kas of warenhuiskap blijft, m a a r
zowel laag als hoog kan worden aangebracht. De snelle uitbreiding op dit gebied
moet uiteraard aan de arbeidsbesparing worden toegeschreven.
Het stekken onder waternevelis thans zover gevorderd, dat het op een aantal bedrijven
op praktijkschaal wordt toegepast. Voor dit doel is op het I . T . T . nog een sproeidop
ontwikkeld, waarbij op eenvoudige wijze de hoeveelheid afgegeven water is te regelen.
Het machinaalplanten enpoten is sterk toegenomen, zowel in de groenteteelt als in de
bollenteelt. Ook in de boomkwekerij komt meer be langstelling voor het machinaal
planten.
D e vorig j a a r door ons ontwikkelde plantkoker, waardoor het mogelijk werd ook
planten in perspotten machinaal te zetten, blijkt zeer goed tevoldoen. Opmerkelijk
waren de resultaten bij het uitplanten van stamslabonen in perspot. De moeilijkheid
bij dit werk is de noodzakelijke snelle aanvoer van het plantmateriaal. Hiervoor
wordt thans een systeem ontwikkeld.
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A/b. 7. ^iektebestrijding met tievelspuit

Het machinaal poten van bloembollen wordt
steeds algemener; er zijn enkele typen machines
bijgekomen die de bollen dwars op de bedden
poten.
Bij deziektebestrijdingheeft nogsteedsde nevelspuit degrootste belangstelling. De handbediende nevelspuit moet reeds weer als verouderd
worden beschouwd; enkele automatische machines kunnen echter nog wel met een handbediende kop worden uitgerust, zodat zij ook
voor (nog) hogere bomen zijn te gebruiken. Ervindt een verschuiving plaatsvan automatische spuiten (zowel nevel- als snelspuiten) met eigen motor, naar machines die
door middel van de aftakas van de trekker worden aangedreven. Mede door het grotere
gebruik van cirkelmaaiers heeft dit tot gevolg dat het bij de aanschaf van trekkers
gaat in de richting van hogere motorvermogens, terwijl tevens vaak trekkers worden
gekozen met een doordraaiende aftakas.
Bij de maaimachines hebben dit j a a r de cirkelmaaiers de toon aangegeven. Enkele
j a r e n geleden werd er vooral a a n gedacht de cirkelmaaier vóór de trekker te bouwen;
tegenwoordig wordt de driepuntsbevestiging van de trekker als de meest geschikte
plaats voor aanbouw beschouwd. De cirkelmaaiers zijn op verschillende punten verbeterd. Door de mogelijkheid een groter vermogen over te brengen, zijn sommige
zwaardere typen ook geschikt voor het versnipperen van snoeihout. Verder zijn constructies ontwikkeld waardoor de druk van de zwenkende schijf op de stam van de
bomen, minder is geworden.
De cirkelmaaiers met tandwieloverbrenging zijn goed, maar duur. Door toepassing
van bepaalde typen V-snaren kan ook een groot vermogen worden overgebracht.
V a n de maaimachines met maaibalken geven de typen met de z.g. dubbele messenbalk de beste resultaten. De aanvankelijk veelbelovende graszaag is nog niet tot technische realisatie gekomen.
In sommige delen van het land wordt met goed succes gebruik gemaakt van onkruidbranders, als uitvoeringsvorm van de motorrugnevelspuit. Trouwens ook voor de
chemische onkruidbestrijding blijkt de motorrugnevelspuit bruikbaar te zijn. Door
aan het toestel een aantal slangen met afgeschermde sproeidoppen te gebruiken, konden in een rijencultuur scherp begrensde stroken worden behandeld. In verband met
de gevaren, die door het wegwaaien van nevels kunnen optreden, blijft echter de
grootste voorzichtigheid geboden.
In de boomkwekerij wordt een toenemend gebruik gemaakt van lichters.Er is nu een
Nederlandse fabrikant, die zich min of meer specialiseert op de ontwikkeling van
werktuigen voor de mechanisatie in de boomkwekerij. Er zijn reeds verschillende typen lichters voor aanbouw van twee- en vierwielige trekkers in produktie.
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In samenwerking met een fabrikant zijn proeven genomen met het rooien van gladiolen, witlof, prei en winterpeen. Hierbij is uitgegaan van een bestaande knollenplukmachine, die voor de genoemde rooiwerkzaamheden omgebouwd moet worden.
De eerste resultaten zijn zodanig, dat het gebruikte prototype nog slechts kleine technische verbeteringen behoeft om als geschikte machine afgeleverd te kunnen worden.
Alleen voor het afbreken van de gladiolenknollen dient nog een extra voorziening ontwikkeld te worden. Ook is een witloflichter voor het lichten van twee rijen gemaakt,
beproefd.
Een trillend mes als opneemorgaan voor rooiers vindt meer toepassing. Bollenrooiers voor de zandgrond zijn algemeen met een trillend mes uitgerust. Dit mes eist
minder trekkracht en voorkomt het opstropen op lichte gronden. Bovendien is de
slijtage zeer gering. Als bezwaar geldt, dat natte grond aan het mes blijft plakken. Er
wordt nog gezocht naar een uitvoering, die dit ondervangt.
Voor het uitzeven van de bollen voldoen zeefrollen uitstekend; zij hebben niet
alleen een grote zeefcapaciteit per oppervlakte, m a a r kunnen ook de bollen zonder
deze te beschadigen tegen een redelijke helling opvoeren.
In samenwerking met enkele fabrikanten wordt getracht uit deze bollenrooier een
machine te ontwikkelen, die geschikt is om vroege- en pootaardappelen zonder beschadiging uit de grond te krijgen. Hierbij is echter reeds het bezwaar ondervonden,
dat de zeefrollen soms vollopen met loof of kweekgras.
Het prototype kleibollenrooier is thans uitgerust met een ploeg en daarachter een
trilgoot, die deuitgeploegde bollen opneemt en naar een rollenzeef transporteert. Een
en ander werkt wel n a a r wens, doch voordat hieruit een goede oogster zal ontstaan,
moet eerst een systeem voor het afscheiden van de grondkluiten ontwikkeld worden.
De proefopstelling bollenlijn, waarmee getracht is een meer industriële behandelingswijze van de bollen in de schuur te ontwikkelen, heeft nog niet aan de verwachtingen beantwoord. Enkele onderdelen bleken echter goed te voldoen.
Een jacobsladder voor het transport van bolgewassen is uitgewerkt, waarmede het
mogelijk is de samenklittende uien tevens te scheiden.
De verhaalkop vindt toepassing op bollenrooiers, grondstomers e.d. Voor het gebruik van de verhaalkop op kleine trekkers, b.v. bij het ploegen, zijn nog enkele vereenvoudigingen aangebracht, zodat de aanvankelijk nog benodigde spaninrichting
van de kabel op de wendakkers is vervallen.
Tijdens de fruitoogst zijn de eerste proeven in Nederland genomen met de z.g.
voorraad- of stapelkisten. Bij de fruitsortering neemt het gebruik van opstortapparaten en kistenschommels bij de opvangbakken toe. De grote arbeidsbesparing, die
hiermee wordt verkregen, weegt op tegen de wat ruwere behandeling van het fruit.
Bedrijfsorganisatie en w e r k m e t h o d e n
Voor bovengenoemde onderwerpen bestaat in de praktijk een levendige belangstelling. D a a r op het instituut de voorlichting op dit gebied zich nog niet volledig gedifferentieerd heeft van het onderzoek, kan hier verwezen worden n a a r blz. 60 van dit
jaarverslag, waar een aantal onderwerpen is behandeld w a a r a a n dit j a a r is gewerkt.
Een uitneembare werktent van buismateriaal, bekleed met p.v.c.-folie, werd in
eigen werkplaats gemaakt.
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BEPROEVING EN BEOORDELING
Beproeving:
De volgende tuinbouwtechnische hulpmiddelen waren in beproeving: 3 dichtingsmiddelen o.m. voor kasbeglazing, een kunststofconstructiemateriaal o.m. voor de
landbouwluchtvaart, een kunststofslang o.m. voor bevloeiing, 2 rugnevelspuitmotoren, een snelspuitventilator met bijbehorende hogedrukpomp, 2 watermeters, een
smeeroliesoort voor tweetaktmotoren en 10 sproeidoppen.
Er verschenen twee beproevingsrapporten betreffende dichtingsmiddelen in druk:
Nr. 22/10.039, „Herma-kit" en Nr. 23/10.100, „Saba-Lastik".
Alleen bij de dichtingsmiddelen betrof het de z.g. „kwaliteitsbeproeving", bestemd
om bij voldoende resultaat te worden gepubliceerd. Bij het merendeel der overige
objecten betrof het een „adviesbeproeving", waarbij gegevens worden gevraagd door
een fabrikant, een handelaar of een adviserende instantie.
De beproevingsapparatuur is in het afgelopen j a a r uitgebreid met een in de eigen
instrumentmakerij vervaardigde z.g. „koppelmeetnaaf" van eigen ontwerp. Deze
meetnaaf is in het bijzonder bestemd voor het meten van het koppel van kleine snellopende motoren tijdens het bedrijf, b.v. bij rugnevelspuitmotoren (afb. 8). De gedachte aan deze meetnaaf ontstond, doordat de gebruikelijke elektrische remmen of
waterremmen niet bestand zijn tegen de hoge toerentallen van deze kleine motoren
(tot ruim 6000 omw/min) en het relatief geringe draaimoment (0,05-0,5 m kg )onvoldoende nauwkeurig wordt aangewezen tengevolge van wisselvallige verliezen in de
meet- of aanwijsinrichting.
D e koppelmeetnaaf brengt, uitsluitend via een stel in elkaar liggende spiraalvormig
gewonden bladveren, het krukaskoppel over op het aangedreven orgaan, i.e. de
waaier of de snaarschijf. De uitvoering is tot op zekere hoogte universeel; de naaf kan
vrij eenvoudig op de krukas van de verschillende tegenwoordig voor rugnevelspuiten
in ons land toegepaste motoren worden bevestigd.
Daar de verdraaiing van beide delen van de meetnaaf ten opzichte van elkaar met
de stroboscoop kan worden afgelezen, ontbreekt een aanwijsmechanisme, waardoor
een bron van onnauwkeurigheden is vervallen. De naaf is empirisch geijkt.

Afb. 8. Koppel-meetnaaf

Aß. 9.
Globale beoordeling
van een motorhak

ägpss
Globale b e o o r d e l i n g
Er zijn 14 globale beoordelingsrapporten in druk verschenen, nl.:
Tabel 5
Nummer
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014

Merk
AS 1
Gebr. K. D. en A. Huisman .
Votex
Gerbo
Vicon
M.H.M., type Capo L . . .
VADO
M.H.M., type Brumi. . . .
Gloria
Moto Standard
Platz, type Gnom
Gloria, type 58
BlottinH
Perfect

Onderwerp
rugnevelspuit
eenruiterlijst
cirkelmaaier
sproeislang
kunstmeststrooier
tweewielige trekker met frees
bestuurbare verstekfrees
motorhak
rugspuit
motorhak
rugnevelspuit
rugnevelspuit
kleefband
cirkelmaaier

Verscheidene ter beoordeling ingezonden hulpmiddelen voldeden niet aan de
d a a r a a n te stellen eisen. De fabrikanten of importeurs is geadviseerd wijzigingen in de
door hen ingezonden toestellen a a n te brengen. I n totaal zijn zeven van dergelijke
adviesrapporten aan de inzenders gezonden. Drie rapporten zijn niet in druk verschenen, d a a r de betreffende hulpmiddelen niet meer in de handel zijn. V a n twee
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4/Ï. 70.
Globale beoordeling
van een
rugnevelspuit

*Ste*
g£*i

>>-l.ii**M£i

toestellen zijn de rapporten aan de inzenders verstrekt, maar omdat aan de toestellen
nog veranderingen worden aangebracht, zijn deze rapporten nog niet gepubliceerd.
K e u r i n g e n:
Eén houtverduurzamingsmiddel, „Wolmanol Groen", is gekeurd op plantenbeschadiging. Het middel is ingezonden door Garantor N . V . te Nijmegen en heeft geen
beschadiging veroorzaakt.
Materiaalonderzoek :
De volgende technische hulpmiddelen zijn onderzocht:
1. Coroplast,

2. Plantaforen,

3. Blottin H,
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kunststof kleefband tegen corrosie, ingezonden door Handelsonderneming „De Nieuwe W e g " , te Den H a a g .
Gedurende de proef (9 maanden) heeft het band, op rond staal aangebracht, vrij goed voldaan.
kunststof zaai-en verspeenbakken, ingezonden door Fasting en Go
N.V. te Den H a a g . De bakken zijn vrij ondiep en tengevolge daarvan wel goed bruikbaar als zaaibak, maar minder geschikt voor
verspeenbak.
kleefband voor het afdichten van scheuren in glas, ingezonden door
K . O . Onderneming te Zaandijk.
De kleefband heeft goed voldaan, mits de ruiten goed opgesloten
zitten.

4. Meyproset,

wind-erosie werend middel, ingezonden door Meypro N . V . te Zaandam. Het middel kan goed bij een werkdruk van 15ato met kets- of
spleetdoppen worden verspoten.
5. QuickPerfekta, elektrische gazoncirkelmaaier, ingezonden door De J o n g en De
Vlieger te Amsterdam-W. De maaier is geschikt voor het gebruik
door particulieren.

Overig materiaalonderzoek
I n augustus zijn waarnemingen gedaan aan de houtverduurzamingsproef van raamlijsten, die in 1952 is opgezet. De proef omvat verschillende houtsoorten met diverse
hoekverbindingen en verduurzamingsmiddelen. Ieder j a a r wordt voor elke lijst een
gebruikswaardecijfer vastgesteld.
Serie A (onbehandelde raamlijsten van diverse houtsoorten met verschillende hoekverbindingen). De lijsten van yang en kopie zijn nog goed. De vurehouten lijsten met
open pen- en gatverbinding (met verf en schroeven) hebben zich beter gehouden dan
de vurehouten lijsten met andere hoekverbindingen. V a n de eikehouten lijsten is het
oppervlak licht ingerot. De gebruikswaardecijfers liggen tussen 5 en 8.
Serie B. (Vurehouten raamlijsten met verschillende hoekverbindingen en met
diverse verduurzamingsmiddelen behandeld). Hierbij hebben goed voldaan: kopernaftenaat in white spirit -f- lijnolie afgedekt met verf en zwaluwstaartverbinding.
Minder goede resultaten zijn verkregen met de in een oplossing van wolmanzout gedompelde lijsten met gespijkerde hoekverbinding. De hoeken zijn alle licht ingerot.
De gebruikswaardecijfers liggen tussen 6 en 8.
Serie C. (Vurehouten lijsten met zwaluwstaartverbinding en met diverse verduurzamingsmiddelen behandeld). Deze lijsten zijn over het algemeen nog vrij goed. Er
kon nog niet worden vastgesteld welke verduurzamingsmiddelen goed en welke minder goed zijn. De gebruikswaardecijfers liggen tussen 6,7 en 7,5.
Uit de waarnemingen aan de in 1957 begonnen raamlijstenproef in samenwerking
met het Hout-Instituut T . N . O . , zijn nog geen conclusies te trekken daar de proef nog
te kort loopt.
Bij de waarnemingen aan steunmaterialenbij frambozen en bramen, die in het voorj a a r 1957 zijn aangebracht, is het volgende op te merken:
Er is gebruik gemaakt van beton, T-profielstaal met betonnen voet en hout van A:
wilg (onbehandeld) ;B:larix en grove den, beide behandeld met creosootolie, celcure,
superwolmanzout en avenarol.
De met avenarol (op basis van pentachloorphenol) bestreken palen tonen alle een
groene aanslag, zowel van de larix als van de grove den is één met dit middel behandelde paal op de scheiding lucht en grond afgebroken; deze palen waren hier sterk
ingerot. V a n de onbehandelde wilgen zijn twee palen gebroken. De overige palen verkeren nog in goede conditie. De menie op het T-profielstaal is nagenoeg geheel afgebladderd en het staal is sterk gecorrodeerd.
De steunpalen bij de appels en peren verkeren alle nog in een goede staat.
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ONDERZOEK
GRONDBEDEKKING MET ZWARTE FOLIE BIJ AARDBEIEN
Plan 16. U.D.C. 678.5

De proeven over het effect van het bedekken van de grond met zwarte kunststoffolie zijn opgrotereschaalvoortgezet bij aardbeien in de vollegrond enonder platglas.
Aardbeien in de vollegrond
Voor de aardbeien in devollegrond zijn de banen folie aangebracht met een kunststof-inrijder (zie jaarverslag 1958, pag. 28). De banen folie zijn ca. 45 cm breed,
tussen deze banen blijft een strook ter breedte van ca. 45 cm onbedekt. In de proef
zijn 3 aardbeirassen gebruikt.
Van het op 6 augustus geplante ras Deutsch Evern was de stand in de met folie
bedekte grond slechter dan in de niet-bedekte grond. Dit is voornamelijk te verklaren uit de vochtigheidstoestand van de grond (rivierklei) bij het planten, de grond
was namelijk aan de droge kant. Bovendien profiteerden dejonge planten in de bedekte grond minder van de regen na het planten.
Bij de later geplante rassen was de toestand juist omgekeerd: de grond was gedurende het planten goed vochtig en tijdens het hierop volgende droge weer sloegen
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Afb. 11. Aardbeien, ras Tdun.Bij de linkerrijisde grond bedekt metzwartefolie, bij derechter rij is de grond niet
bedekt (13mei 1959)
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4 / i . 12. Aardbeien, ras Deutsch Evern. Bij de linker rij is de grondbedekt metzwartefolie, bij derechter rij is de
grondnietbedekt (13mei 1959)

de planten in de bedekte grond beter aan. Bij het ingaan van de winter was de stand
van deze planten dan ook beduidend beter dan van die op de niet-bedekte grond. De
groeiverschillen waren tijdens de bloei nog goed zichtbaar (zie afb. 11).
V a n het ras Deutsch Evern zijn de opbrengsten bepaald van 3 dubbele rijen planten
op bedekte e nop niet-bedekte grond. Bij de rassen Glasa en Y d u n waren hiervoor
1 dubbele rij planten in bedekte grond en2 dubbele rijen planten in niet-bedekte
grond beschikbaar. De proefrijen waren alle 22 m lang.
O p 20 april trad nachtvorstschade op, vooral bij hetras Deutsch Evern, waarbij
de open bloemen en dikste knoppen verloren gingen.
De gemiddelde opbrengst per rij bedroeg:
Deutsch Evern

op bedekte grond
30,0 kg
op niet-bedekte grond 42,0 kg
Verschillen invroegheid of kwaliteit werden niet gevonden.
Bij de later geplante rassen waren de opbrengsten aldus:
Glasa op bedekte grond
28,5 kg
op niet-bedekte grond 12,5 kg
Y d u n op bedekte grond
52,0 kg
op niet-bedekte grond 19,5 kg
Ook hier konden geen verschillen invroegheid vastgesteld worden. De kwaliteit
van de vruchten op de bedekte grond was wel beter.
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Tijdens enige stralingsnachten, begin mei, zijn minimum temperaturen gemeten
tussen het gewas op bedekte en niet-bedekte grond; hierbij zijn geen betrouwbare
verschillen waargenomen.
Conclusies
De verschillende oogstresultaten van de vroeg en laat geplante aardbeien op de
grondbedekking met zwarte folie zijn grotendeels veroorzaakt door de verschillen in
omstandigheden bij het uitplanten. De resultaten van het eerst geplante ras op de
bedekte grond zijn wellicht ook ongunstig beïnvloed, doordat in het begin de kunststof te strak is aangebracht, waardoor de planten hier naderhand gedeeltelijk onder
de folie groeiden.
O n d e r voor het aanslaan van de planten ongunstige omstandigheden blijkt de
grondbedekking dus wel van nut te zijn. Hierbij wordt dan geprofiteerd van de verminderde rechtstreekse verdamping van het water uit de grond onder de folie. Vóór
het leggen van de kunstoffolie dient de grond goed vochtig te zijn. V a n een vervroeging van de oogst door eventueel hogere grondtemperatuur in de bedekte rijen is niets
gebleken.
Aardbeien onder platglas
In de bakken is het gehele grondoppervlak met folie afgedekt. In vooraf gemaakte
sneden zijn op 6 augustus aardbeien geplant, ras Deutsch Evern. Voor de proef waren
2 bakken met grondverwarming en 2 bakken zonder grondverwarming beschikbaar.
De watervoorziening vond plaats door onderbevloeiing via drainbuizen.
Iedere bak was in 4 parten gedeeld, waarvan er telkens 2 met folie waren afgedekt.
Bij het ingaan van de winter waren er geen verschillen in groei tussen de planten op
bedekte en niet-bedekte grond. De niet-bedekte vakken zijn éénmaal gewied. O p 20
januari zijn de ramen op de bakken gelegd; de oogst viel van 13mei tot 9juni. Tussen
de bedekte en niet-bedekte vakken konden geen betrouwbare verschillen in vroegheid of totale opbrengst vastgesteld worden noch in de verwarmde, noch in de onverwarmde bakken.
Het ziet er dus naar uit, dat de grondbedekking met zwarte folie geen of zeer weinig
invloed heeft op de vroegheid en grootte van de oogst bij aardbeien in bakken.

NACHTVORSTBESTRIJDING BIJ AARDBEIEN
DOOR BEDEKKING
Plan 3.U.D.C. 697.71:634.75

Nachtvorstschade bij bloeiende vollegrondsaardbeien kan in zekere mate voorkomen worden door het aanbrengen van een bedekkingsmateriaal direct op het gewas. (Zie J . P. M . Woudenberg : Nachtvorstbestrijding bij lage gewassen door bedekking - Meded. Dir. T u i n b . 21, 1958: 198-203).
Tijdens enige nachten met een vrij sterke uitstraling zijn oriënterende tempera-
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tuurraetingen verricht bij aardbeien, die met verschillende materialen waren afgedekt.
De metingen zijn gedaan met z.g. minimum-thermometers, die zodanig tussen het
gewas waren opgesteld, dat ze niet in aanraking kwamen met het bedekkingsmateriaal. De bedekking is tegen het einde van de middag aangebracht en 's morgens weer
verwijderd. De proefveldjes bestonden steeds uit één dubbele rij planten van ca. 10 m
lang; het afdekmateriaal was aan de randen vastgelegd met grond.
I n eerste instantie zijn enige kunststoffoliën met verschillende doorlatendheid voor
warmtestraling vergeleken. Behalve de foliën zijn stroken papier, aan één kant voorzien van een dunne laag aluminiumfolie, gebruikt.
T A B E L 6. Resultaten van de metingen

Gemeten minimum-temperaturen (°C)
Plaats thermometer
1-2 mei
+ 0,5
Onder transparante polytheenfolie
(0,035 mm)
Onder transparante p.v.c.-folie
(0,035 mm)
Onder zwarte polytheenfolie (0,07
mm)
Onder aluminium papier
. . . .
1

) meethoogte 8 cm

3

2

) meethoogte 2 cm

4

+1,0')

5-6 mei

4-5 mei
-1,8

-2,1

-2,0i)

- 0,4

- 0,52)

+ 1,6

+ 1,8 + 1 , 7

+ 2,6

+1,0

+ 2,4

+ 0,2 + 2 , 2

+ 3,0

+2,7

+ 2,5 + 1 , 7
+ 3,03)

-0,2
+ 5,8*)

+ 2,5
+ 7,0

+2,5
+6,0")

) a l u m i n i u m zijde n a a r b e n e d e n
) a l u m i n i u m zijde n a a r boven.

Conclusies
Hoewel het aantal waarnemingen betrekkelijk klein is, kan worden vastgesteld dat
er geen duidelijke temperatuurverschillen waren onder de verschillende kunststoffoliën. Dit is ook aannemelijk, aangezien zich op alle foliën, a a n de naar het gewas
toegekeerde zijde, vrij snel na het aanbrengen een aaneengesloten laag condensdruppels vormt. Deze waterlaag is kennelijk van overheersende betekenis voor het afschermende effect. Onder de folie is de temperatuur maximaal 3 à 4° G hoger dan op
niet bedekte plaatsen.
Bedekking met aluminium papier heeft een veel groter effect dan met kunststoffolie. Wanneer het gebruikt wordt met de aluminium zijde naar boven, bedraagt de
temperatuurwinst ten opzichte van de open grond ca, 7° C.
Aangezien ook bij de niet bedekte proefveldjes geen schade aan het gewas werd
waargenomen, konden geen directe aanwijzingen worden verkregen over het schadewerend effect van de bedekking.
De kunststoffoliën zijn beter bestand tegen herhaaldelijk gebruik dan aluminium
papier. H e t laatste neemt vocht op, waardoor het gemakkelijk scheurt.
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VERVROEGING STOKSNIJBONEN
Plan 16. U.D.C. 678.5

Evenals vorig j a a r (Jaarverslag 1958, pag. 28) is met succes gebruik gemaakt van
kapjes van kunststoffolie voor het vervroegen van stoksnijbonen. Onder de kapjes zijn
reeds op 21 april bonen geplant, de oogst begon op 29j u n i . T e n opzichte van op 14
mei in de vollegrond gelegde bonen, is een oogstvervroeging v a n ca. 3 weken bereikt.
De totale kg-opbrengst van de snijbonenplanten, die in het begin van h u n groeitijd
onder de kunststofkappen stonden, was ca. 4 0 % hoger dan van de in de vollegrond
gelegde en niet beschermde. De kappen bestaan uit banen p.v.c. 0,15 m m dik, 0,70 m
breed en 5 m lang. In het midden is de folie op 25 cm hoogte op ijzerdraad gehangen.

PLANTENBESTRALING
Plan 2. U.D.C. 621.32:635.64

Tomatenplanten zijn opgekweekt op 3 verschillende manieren :
- in een kweekkas zonder kunstlicht; zaaidatum 18 oktober
- in een kweekkas met kunstlicht; zaaidatum 24 november
- in een schuur met uitsluitend kunsdicht; zaaidatum 5 december.
Teneinde op de uitplantdatum (omstreeks 20januari) over zo gelijkwaardig mogelijk plantmateriaal te kunnen beschikken, zijn de onderscheiden groepen op verschillende data gezaaid.
Bijzonderheden over de drie opkweekmethoden zijn in tabel 7 gegeven:
TABEL 7. Opkweekmethoden bij tomatenplanten
Kas onbelicht

Kas met kunstlicht

Uitsluitend kunstlicht

Zaaistadium na het kiemen

11 dagen

Verspeenstadium

28 dagen

7 dagen
170 W/m 2 -24uur
14 dagen
170 W/m 2 -16 uur
21 dagen
65 W/m 2 -16 uur
8 dagen
65 W/m 2 -10 uur

4 dagen
240W/m 2 -24 uur
15 dagen
240 W/m 2 -22| uur
14 dagen
240 W / m 2 - 2 2 | uur

50 dagen

40 dagen

Opkweekstadia

31 dagen
18 dagen

240 W/m 2 -22| uur

Totale duur opkweekperiode na het
88 dagen

Door ongunstige omstandigheden zijn de oogstresultaten van de na het uitplanten
opgezette opbrengstproef niet voldoende betrouwbaar om conclusies uit te trekken.
O m een indruk te geven van heceffect van de belichting zijn in tabel 8 enkele gegevens
over de planten per 20januari (het m o m e n t van uitplanten) vermeld.
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Afb.13.
Driesoorten tomatenplanten op
hetmoment van uitplanten
(20januari 1959).
V.l.n.r.uit kas zonder kunstlicht, uitkas metkunstlicht en
uitschuur met uitsluitend
kunstlicht

TABEL 8. Gegevens opgekweekte tomatenplanten

Opkweekmethode

Kas onbelicht .
Kas belicht . .
Uitsl. kunstlicht

Duur opkweekperiode na het kiemen
in dagen

Vers-gewicht
g/plant

Droog-gewicht
g/plant

Hoogte plant
cm

Aantal
bladeren

88
50
40

5,5
7,4
8,1

0,36
0,49
0,61

11
12
5

8-9
7
6-7

De belichte planten hebben dus in een veel kortere tijd d a n de niet belichte een veel
grotere hoeveelheid droge stof geproduceerd. De planten die onder uitsluitend kunstlicht zijn opgekweekt waren het minst ver in ontwikkeling (hebben het kleinste aantal
bladeren), m a a r hadden het grootste gewicht aan droge stof en hadden een zeer
gedrongen vorm. (afb. 13)
Conclusies
Het blijkt dat met behulp van kunstlicht, niet alleen als bijbelichting in een
kas, m a a r ook als enige lichtbron in een schuur, een in aanleg betere plant te verkrijgen is d a n door vroeg zaaien in een kas zonder kunstlicht mogelijk is. O p grond
van proefresultaten uit vorige j a r e n (zie Jaarverslagen I . T . T . 1957 en 1958) mag
worden aangenomen, dat deze planten, mits ze de juiste nabehandeling krijgen, een
vroegere en mogelijk ook een hogere opbrengst zullen opleveren.
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LICHT- EN TEMPERATUURMETINGEN IN
ONVERWARMDE KASSEN VAN VERSCHILLEND TYPE
Plan 68.U.D.C. 536.58

Inleiding
I n 4 onverwarmde kassen van dezelfde grootte m a a r van verschillende constructie
zijn licht- en temperatuurmetingen uitgevoerd. De kassen hebben dezelfde goothoogte
en 8, 4 of 2 kappen. V a n de beide kassen met 8 kappen is één een houten Venlowarenhuis van het verbeterde type en de ander een kas van gegalvaniseerd ijzer. De
4-kapper en de 2-kapper zijn eveneens kassen van gegalvaniseerd ijzer. Alle ijzeren
kassen hebben een dakhelling van 30°; van het warenhuis hebben de buitenkappen
een helling van 22° en de binnenkappen een helling van 20°.
De nokrichting van de kassen is O.W., h u n onderlinge afstand is 13 meter en hun
opeenvolging in de richting van Zuid naar Noord iswarenhuis, 8-kapper, 4-kapper en
2-kapper
Verwacht m a g worden dat in de 2-kapper een groter percentage van de lichtintensiteit, die buiten wordt gevonden, heerst dan in de andere kassen.
Uit ervaring is bekend hoe moeilijk het is een goede omschrijving te geven van
„ t e m p e r a t u u r " . Er is nl. niet één temperatuur, m a a r een temperatuurverdeling met
op iedere plaats verschillende en wisselende waarden. Voor licht geldt iets dergelijks.
Er is een lichtverdeling die van plaats tot plaats een verschillend niveau heeft, wisselend met de tijd. Wil men de lichtvangst van verschillende kastypen met elkaar vergelijken, dan zal op meerdere plaatsen en tijden het lichtniveau in die kassen gelijktijdig moeten worden gemeten. Bij bewerking van de meetgegevens kan dan een voor
de kassen karakteristiek verschil worden gevonden.

Afb. 14.
Dwarsdoorsnede van de kassen.
Van boven naar beneden
resp. het warenhuis,
de 8-kapper,
de 4-kapper en de 2-kapper
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Metingen:
In de periode november 1958 tot april 1959 zijn een groot aantal licht- en temperatuurmetingen in de boven beschreven kassen uitgevoerd. De meetpunten liggen op
een lijn N Z , door het midden van de kassen.
Licht :
Ter bepaling van de lichtintensiteit in de kassen is gemeten met solarimeters in
combinatie met een registrerende millivoltmeter, en wel op 5 verschillende plaatsen
op de meetlijn in iedere kas. De totaal per dag per kas gemeten lichthoeveelheid is
bepaald en vergeleken met de totaal in het open veld op dezelfde dag gemeten hoeveelheid. De aldus verkregen percentages van de buitenintensiteit verschillen sterk
per kas, plaats en dag. Als gemiddelde lichtwinst van de 2-kapper, ten opzichte van
het Venlo-warenhuis, voor de hele periode, is 10% gevonden.
De gemeten winst is in m a a r t het grootst en rond de jaarswisseling en op donkere
dagen het kleinst. Hierbij moet vermeld worden dat de metingen in onverwarmde
kassen zijn uitgevoerd; de beglazing verkeerde in een andere toestand dan tijdens een
warme teelt het geval zou zijn geweest.
Na het installeren van een verwarmingssysteem in de kassen zullen de metingen, in
een gewijzigde opstelling, worden hervat.
Temperatuur:
Het isvan belang te weten wat de invloed isvan een verschil in kastype (en dus van
een verschil in lichtvangst) op de grondtemperaturen en de ruimtetemperaturen in
een kas. Er zijn op 5 meetplaatsen per kas, gelegen op de meetlijn, grondtemperaturen
geregistreerd. O m d a t bij onderzoek is gebleken dat het vochtgehalte van de grond in
elke kas verschillend is en bovendien per kas van plaats tot plaats sterk verschilde,
konden de vergelijkende temperatuurmetingen niet in de volle grond worden uitgevoerd. Een verschil in vochtigheid veroorzaakt immers een verschil in temperatuur.
O m aan deze verschillen zoveel mogelijk te ontkomen zijn de oppervlaktetemperaturen en grondtemperaturen op 15 cm diepte gemeten in asbestpotten, gevuld met
gedroogd zand. De metingen zijn uitgebreid met een onderzoek naar de vertikale
temperatuurverdeling. Ook met vergelijkende metingen van de grondtemperaturen
in de meetpotten en in de volle grond, op een tijdstip waarop de vochtverdeling in de
grond gelijkmatiger was.
Resultaten:
Door de metingen in de meetpotten is komen vast te staan dat de plaatsing en de
aard van kassen invloed hebben op de horizontale temperatuurverdeling.
Bij sommatie van de verschillen per kas tussen de oppervlaktetemperaturen in de
zuidelijkste en noordelijkste meetpot is nl. een aflopende rij van getallen gevonden
van warenhuis tot 2-kapper.
Dit resultaat geldt zowel voor de periode van 24 december tot 12j a n u a r i als voor
een periode later in het seizoen.
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Afb. 15. Oppervlaktetemperatuurin °C in afhankelijkheidsan de tijd,voorde verschillende kastypen
op 10jan. 1959. Dagsom vande instraling 40
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Afb.16. Oppervlaktetemperatuur en grondtemperatuur
op 15cmdiepte in°Cvoor de verschillende kastypen op20februari1959.
Dagsom vandeinstraling 145cal/cm2
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Ook in de waarde van de oppervlaktetemperatuur en in die van de grondtemperatuur op 15 cm diepte, gemiddeld over de periode van 24 december tot 12j a n u a r i , is
verschil gevonden, (zie tabel 9)
TABEL 9. Oppervlakte- engrondtemperaturen in°C
Diepte in cm

Warenhuis

8-kapper

4-kapper

2-kapper

- 0,1
-15

4,3
5,0

4,3
4,8

4,6
5,1

4,6
5,2

Met uitzondering van het warenhuis vinden we toename van de grondtemperatuur
met toenemende kapbreedte en kashoogte. De oppervlaktetemperaturen in de 4kapper en in de 2-kapper zijn gelijk. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan hogere
windsnelheden in de 2-kapper, waardoor het oppervlak sneller afkoelt. Het uit de rij
vallen van het warenhuis vindt zijn oorzaak in een niet geheel vergelijkbare grond.
Nagegaan isook de dagelijkse gang van de temperaturen in de kassen. Fig. 15 geeft
het verloop van de oppervlaktetemperatuur weer op 10 j a n u a r i 1959 en fig. 16 het
verloop van oppervlakte- en grondtemperatuur op 15 cm diepte op 20 februari 1959.
O p de zonnige 20e februari treden de verschillen tussen de kassen duidelijker op, dan
op de tamelijk donkere 10e j a n u a r i .
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Luchttemperaturen:
In elke kas is een meetboom geplaatst, met meetpunten op 10 cm, 50 cm, 100 cm,
enz. hoogte. I n de 2-kapper bevindt het hoogste meetpunt zich 600 cm boven het
grondoppervlak. Door de temperatuur op de genoemde hoogten gedurende meer dan
een week te registreren, wordt de temperatuurverdeling in de kassen gevonden. De
oppervlaktetemperaturen zijn gelijktijdig gemeten, zodat de temperatuursprong aan
het grondoppervlak ook bekend is.Uit afb. 18isaf te lezen dat over de gehele periode
genomen van een zéér gelijkmatige ruimtetemperatuur kan worden gesproken.
Bepalen we de uurgemiddelden op een bepaalde dag, zie afb. 17, dan blijkt er wel
enige variatie van de temperatuur met de hoogte te bestaan en wel het meest in het
warenhuis. De sprongen aan het oppervlak (gestippelde lijntjes) en de hoogte boven
het grondoppervlak van het eerste maximum in de ruimtetemperatuur zijn in de 2kapper het grootst.
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Afb. 17. Uurgemiddelden van deoppervlaktetemperatuur
en de luchttemperatuur in °C op verschillende
hoogten in het warenhuis en de 2-kapper op 11
maart 1959.
Dagsom van de instraling 247 cal/cm2

4

6

8

IÖ

12 14

16 °C

Afb. 18. Gemiddelden per 8 uur van de opp.temperatuur
en de luchttemperatuur in °C op verschillende
hoogten in het warenhuis en de 2-kapper.
Periode 9—17 maart 1959

Vergelijking v a n d e t e m p e r a t u r e n i n d e m e e t p o t t e n e n i n de volle g r o n d
O p de meetlijn zijn in elk der kassen 6 meetpunten op 15 cm diepte geplaatst en de
d a a r geregistreerde temperaturen zijn gemiddeld en vergeleken met het gemiddelde
van de grondtemperaturen op 15 cm diepte in de meetpotten. D u u r van deze metingen van 21 m a a r t tot 2 april. De resultaten van 23 m a a r t zijn in tabel 10 verzameld.
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T A B E L 10. Gemiddelde temperatuur op 15 cm diepte in °C

Meetpotten

Volle grond
Kas

8-kapper
Warenhuis

amplitude

maximum

amplitude

maximum

2,4
1,6
1,3
1,6

11,9
11,1
10,7
11,4

3,3
2,8
2,7
2,6

12,8
11,9
11,5
12,0

Het verschil tussen de hoogste en de laagste in dat etmaal gemeten temperatuur is
in elke kas in de meetpotten groter dan in de volle grond. In de meetpotten wordt dat
verschil (de amplitude) kleiner van 2-kapper tot warenhuis. In de volle grond valt het
warenhuis uit de rij. D a t laatste betekent dat de grond in het warenhuis verschilt van
de grond in de ijzeren kassen, wat eerder als niet geheel vergelijkbaar zijn van de
gronden isaangeduid. I n de rijen van de maximumtemperaturen valt de temperatuur
van het warenhuis voor de meetpotten en voor de volle grond uit de rij. D a t betekent,
dat, hoewel de meetpotten zoveel mogelijk vrijstaan van de omgeving, h u n temperatuurniveau mede bepaald wordt door die omgeving, een omstandigheid waaruit
duidelijk blijkt hoe moeilijk het is vergelijkbare metingen uit te voeren.
Voor de periode van 24 m a a r t tot 1 april zijn de 8-uur-gemiddelden voor de tijdvakken van 0-8 uur, 8-16 uur en 16-24 uur van de grondtemperatuur bepaald. In
afb. 19ishet verloop van deze temperaturen weergegeven voor het warenhuis en de
2-kapper. Met uitzondering van 25 maart zijn alle dagen uit deze periode zonnig geweest. De invloed van de zonarme 25e m a a r t op de grondtemperaturen is duidelijk te
zien. M e n bedenke hierbij dat het m a x i m u m van de grondtemperatuur bereikt wordt
in het tijdvak van 16-24 uur.
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Afb. 19.
8-uur gemiddelden van de grondtemperatuur op 15 cm diepte in
meetpotten en volle grond voor het
warenhuis en de 2-kapper.
Periode 24 maart-1 april 1959.
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Zoals eerder werd vermeld, vangt de 2-kapper een groter deel van het licht buiten
dan het warenhuis. Dit heeft z'n invloed op de hoogte van de temperatuurmaxima
en dit verschil wordt duidelijk weergegeven door de temperaturen in de meetpotten.
Voor de heldere dagen in deze meetperiode is de lichtwinst van de 2-kapper t.o.v.
het warenhuis 17%. Bij sommatie van de maximumtemperaturen op de heldere
dagen vinden we voor de 2-kapper een totaal van 1118 en voor het warenhuis van
960, een winst van 16% in de temperatuursom van de 2-kapper t.o.v. het warenhuis.
Samenvatting:
I n kassen van verschillend type worden klimaatverschillen gevonden.
Het lichtniveau is het hoogst in hoge kassen met brede kappen en een grote dakhelling. Een grotere lichtvangst resulteert in hogere grondtemperaturen overdag voor
kassen, die op dezelfde grond zijn gebouwd. O p zonnige dagen treden de grootste
verschillen tussen de kastypen op.
Ook de ruimtetemperatuur wordt door het kastype beïnvloed. M e t name is in de
hoge kassen de ruimtetemperatuur gelijkmatiger en zijn de optredende maxima
minder sterk, terwijl ze hoger boven het grondoppervlak liggen.

OVER DE VERDELING VAN DE GRONDTEMPERATUUR
IN OP VERSCHILLENDE WIJZE VERWARMDE KASSEN
Plan 68.U.D.C. 536.58

O m snel een indruk te krijgen van de momentane verdeling van de grondtemperatuur in een kas, kan worden volstaan met thermometermetingen. Benodigd zijn een
groot aantal (gelijke en geijkte) thermometers. Beschikt men over grondthermometers
met de goede lengte van de insteek, dan kan direct worden begonnen. O p thermometers zonder insteek wordt op 10 cm boven het kwikreservoir een kraagje van plakband of iets dergelijks aangebracht, zodat alle metingen op dezelfde diepte gebeuren.
In de kas worden een aantal meetlijnen uitgezet, waarop de meetplaatsen worden
gekozen. In ons geval zijn de meetlijnen O.W. in de dwarsrichting van de kassen met
betonnen doorlopende voet (10 x 40 m) gelegd, de eerste lijn 2,50 m van de voorgevel en vervolgens om de 5 m. O p elke meetlijn zijn 12 meetplaatsen gekozen, de
buitenste ongeveer 75 cm van de zijwanden verwijderd.
Uit de waarnemingsdagen zijn 19 februari en 13 m a a r t 1959 gekozen.
De eerste keer zijn de metingen beperkt tot een kas met uitsluitend luchtverwarming (5 eenheden) en een kas met luchtverwarming (2 eenheden) gecombineerd met
gevelverwarming. De 19e februari is één der laatste dagen van de mistperiode geweest, de meetdiepte was 10 cm.
De gemeten temperaturen zijn in de plattegrond van de kas op dejuiste plaats geschreven, waarna lijnen van constante temperatuur (inhele °G) zijngetekend. Afb. 20-a
toont de verdeling van de grondtemperaturen bij luchtverwarming, afb. 20-b de verdeling bij luchtverwarming met gevelverwarming. De streeftemperaturen voor de
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luchttemperatuur waren in beide kassen gelijk, overdag 17°C, 's nachts 12°C. De
metingen zijn uitgevoerd om 4 uur in de middag. Het achterblijven van de randtemperaturen in de kas, waar de gevelverwarming ontbreekt, is opvallend. Terwijl in
afb. 20-b alle gemeten grondtemperaturen tussen 12 en 14°C liggen, isde spreiding in
afb. 20-a van 10tot 15°C, met dus wel zeer lage waarden aan deranden. H e t feit dat in
de kas met gevelverwarming deze randtemperaturen ongeveer 2°G hoger zijn, demonstreert duidelijk de gunstige invloed van een dergelijke voorziening. Het patroon
wordt mede bepaald door het aantal, de soort en de ophanghoogte van de luchtverwarmers. (Kashoogte ongeveer 3,75 meter.)
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Afb. 20. Grondtemperaturen op 10 cm dieptein kassenmet luchtverwarmingresp.zonderen met gevelverwarming.
Dezeverdeling isgevonden aan heteinde van de mistperiode
(19februari1959)

11121 3 ^ 13 1211-

20-a

20-b

O p de 13em a a r t (12m a a r t was een donkere dag, waarvan dus weinig invloed op de
temperatuurverdeling is te verwachten) zijn behalve de kassen met luchtverwarming
ook de kassen met dunnepijpverwarming in de meting betrokken. De streeftemperaturen voor de kassen met luchtverwarming waren 18°G dagtemperatuur en 14°C
nachttemperatuur.Demetingenzijnuitgevoerd om 10uur indemorgen.Afb. 21-a toont
de resultaten in de kas met luchtverwarming, afb. 21-b die in de kas met het gecombineerde verwarmingssysteem.
In afb. 21-b liggen allegemeten temperaturen tussen 14en 16°C,in afb. 21-a daarentegen tussen 12 en 16°G. Dit betekent dat ook later in het seizoen de ongelijkmatige
verdeling van de grondtemperaturen in de kas met uitsluitend luchtverwarming is
blijven bestaan.
De metingen in de kassen met dunnepijpverwarming zijn om ongeveer 11 uur in de
morgen uitgevoerd.
13m a a r t is een zonnige dag geweest, wat op dit uur in de morgen van invloed is op
de grondtemperaturen aan de zuideinden van de kassen.
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De streeftemperaturen voor de luchttemperatuur overdag en 's nachts waren
respectievelijk voordekasmetdunnepijpenlaag (afb 22-a) 17en 13°C en voor de kas
met dunne pijpen hoog (afb. 22-b) 20en 14°G. Beide verdelingen zijn redelijk gelijkmatig. De grondtemperaturen liggen in beide kassen tussen 14 en 17°G, met uitzonderingvanenkele temperaturen aan de zuidgevel (afb. 22-b),laatstemetingen,die
de 17°G overschrijden. (Invloed van de zoninstraling)
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Afb. 21. Grondtemperaturen op 10 cm dieptein kassenmet luchtverwarming, resp. zonderen met gevelverwarming
(13 maart 1959)
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Afb. 22. Grondtemperaturen op 10 cm dieptein kassen met dunnepijpverwarming resp. laag en hoog aangebracht
(13 maart 1959)
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39

LICHTAFHANKELIJKE TEMPERATUURREGELAAR (LAT)
Plan 6. U.D.C. 536.58

WPS#- À« *,

f

Afb. 23. VooraanzichtLAT-regelaar

In samenwerking met de N.I.E.A.F, te Utrecht is een regelapparatuur ontwikkeld,
die in staat is de temperatuur in een kas a a n te passen aan de heersende lichtintensiteit.
De voorgeschreven omstandigheden zullen alleen dan gerealiseerd worden, als het
verwarmingssysteem de door de a p p a r a t u u r gegeven opdrachten binnen de gewenste
tijd kan uitvoeren. Een lichtvoeler en een temperatuurvoeler geven de gewenste informatie aan de regelaar.
De dagtemperatuur is de som van 2 delen:
Deel 1 is de nachttemperatuur T n .
dT
Deel 2 is een lichtafhankelijk deel H -j—i•
T n is continu instelbaar tussen 5°C en 25°G.
dT
-j=- (de toename van de temperatuur met de toename van het licht) is continu insteldH
baar tussen 0 en 1.
dT .
H —- is de temperatuurtoename tengevolge van het licht.
De begrenzing tussen de gebieden, waarin de verwarming wèl of niet brandt, wordt
gevormd door de regellijn
T d
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dT
=T»+HdH-

Voorbeeld:
dT
\ zal bij daglicht H = 12
dH
de gewenste temperatuur gelijk zijn a a n 10
12 x * = 16°C.
dT
i
20 gelijk
Bij een nachttemperatuur van 10°G en een ——
\ bij daglicht H
Bij een nachttemperatuur T n = 10°G en een

aan 10 + 20 X \ = 20°C.
Is in laatstgenoemd geval de kastemperatuur bij H = 20 lager d a n 20°G dan is de
verwarming in werking, bij overschrijden van de 20°G wordt de verwarmingsinstallatie uitgeschakeld. Dit verhindert niet dat de temperatuur door zoninstraling
boven 20°G kan stijgen. O m te voorkomen dat deze overschrijding ongemerkt een te
grote waarde zou krijgen, is een voorziening getroffen die bij een zekere, wederom
instelbare, overschrijding v a n T(j een alarminstallatie in werking kan stellen of de
luchtramen kan openen.
Afb. 23 is het vooraanzicht van de kast van het regelapparaat, afb. 24 is een lichttemperatuur-diagram met regellijn.
De gebouwde regelaar is de meest eenvoudige uitvoering. O m een voor de hele kas
meer representatieve waarde van temperatuur en lichtniveau te vinden, kunnen meerdere licht- en temperatuurvoelers worden aangesloten.
Voor lichtafhankelijk regelen in een beperkt gebied kan de regelaar met extra voorzieningen worden uitgebreid. O m een temperatuursprong tussen nacht- en dagtemperatuur mogelijk te maken kan een tijdklok worden ingebouwd, terwijl ook
voorzieningen voor een absolute bovenste begrenzing van de temperatuur kunnen
worden getroffen. Getracht zal worden in het voorjaar van 1960 enige ervaring met
de regelaar in werking tijdens een teelt te verkrijgen.
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Afb. 24. Licht-temperatuur diagram met regellijn
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VERWARMINGSPROEVEN STOOKKASSEN
Plan 15.U.D.C. 631.344.8:697

I n verband met pogingen om de structuur van de grond in de stookkassen te verbeteren is de grond in 1958 niet gestoomd. Hierdoor trad bij de tomatenteelt in 1959
in alle kassen in vrij sterke mate knol op. Als gevolg hiervan zijn de proeven zodanig
ongelijkmatig beïnvloed, dat van het uitwerken der resultaten moest worden afgezien.
N a het beëindigen van de teelt zijn alle 4 kassen op advies van het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden opnieuw gedraineerd, nu op 1,20 m
diepte, en is de teeltlaag verrijkt met ongeveer 20 volume procenten tuinturf,
(smoes(d)veen).

GRONDVERWARMING BIJ STOOKTOMATEN
Plan 3.U.D.C. 697.71:635.64

Elektrische grondverwarming is gebruikt bij tomaten in een kas met hoog liggende
dunnepijpverwarming.
O n d e r de plantenrijen is op 15 cm diepte ijzerdraad no. 11 (o 3,04 mm) aangebracht met een geïnstalleerd vermogen van 13 W / m . V a n 20 j a n u a r i tot 28 februari
is de grond verwarmd tot 14 à 15°C (met een thermostaat geregeld). Het totale
stroomverbruik was 2900 k W h voor 1000 planten of f 0,29 per plant.
Temperatuurmetingen op 10 cm diepte wezen uit dat de grond zeer plaatselijk is
verwarmd. O p 8-10 cm afstand van de plantenrij was de temperatuur al ruim 1°G
lager en op 15-20 cm afstand ^ 2°C lager d a n in de rij. Plaatselijk zijn aan de zuidkant dichtbij de draad temperaturen van 18-18,5°C gemeten wat als een te hoge
temperatuur voor de wortels moet worden beschouwd.
De planten vertoonden een sterke groei; de meeste eerste trossen en op de warmste
plaatsen ook de tweede trossen zijn gemist. Dit is in belangrijke mate een gevolg van
de weersomstandigheden (langdurige mistperiode), bovendien is zeker dat de grondverwarming een lagere luchttemperatuur mogelijk maakt dan nu is gegeven. Tenslotte is het de vraag of de grondtemperatuur niet te hoog is geweest.
Door de goede groei van de planten heeft de knolaantasting hier minder schade
gedaan dan in de andere kassen en kon er een opbrengst van 3,5 kg per plant worden
gehaald, die ruim f 5 , — per plant opbracht. De opbrengst was + 2 0 % hoger d a n in
de andere kassen, zodat onder deze omstandigheden de kosten van de grondverwarming ruimschoots vergoed worden.

GRONDVERWARMING BIJ BAKAARDBEIEN
Plan 3. U.D.C. 697.71:634.75

I n navolging van de proeven van het vorig j a a r (Jaarverslag 1958, pag. 40) zijn 2
bakken met aardbeien met grondverwarming vergeleken met 2 bakken zonder grondverwarming.
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In tegenstelling tot vorig j a a r is niet verwarmd met kippengaas, maar door middel
van ijzerdraad no. 12, (0 2,75 m m ) , onder elke rij planten één d r a a d op 12 à 13 cm
diepte. Per dubbele bak van 24 ramen is eenzelfde vermogen als vorig j a a r geïnstalleerd: 1200 Watt. Er is alleen in de nachturen verwarmd met z.g. nachtstroom
(fO,04perkWh).
De grondverwarming is ingeschakeld van eind februari tot half april, terwijl de
bakken 's nachts zijn afgedekt met rietmatten.
De grondthermostaat is afgesteld op 10°C tot begin april. De grondtemperatuur
op ca. 8 cm diepte was in de verwarmde bakken 2 a 2,5°G hoger dan in de niet verwarmde bakken. Het stroomverbruik per r a a m bedroeg ongeveer 10 kWh per raam.
De verwarmde bakken gaven slechts een weinig vroegere oogst dan de onverwarmde bakken, terwijl de totaal opbrengst iets lager was. De grondverwarming heeft
dus dit j a a r geen invloed gehad op de opbrengsten.
Afgezien van de vraag of elektrische grondverwarming bij aardbeien economisch
verantwoord is, lijkt verwarming door kippengaas beter d a n door middel v a n ijzerdraad. D a a r aardbeiplanten in het voorjaar al een vrij uitgebreid wortelstelsel bezitten, geeft ijzerdraad waarschijnlijk een te plaatselijke verwarming.

GRONDONTSMETTING MET EEN STOOMPLOEG
Plan 9. U.D.C. 631.462

Bij een eerste proefneming met een stoomploeg in de herfst van 1959 bleek de aaltjesdodende werking - bij een rijsnelheid van 12 m / u u r - niet voldoende te zijn op de
zwaar met meloidogyne larven (wortelknobbelaaltje) besmette grond in de stookkassen. Ogenschijnlijk leekeen voldoend hoge temperatuur bereikt te worden, doch de
horizontale temperatuurverdeling liet te wensen over. Gedeeltelijk was dit het gevolg
van het breken van de grond, waardoor teveel stoom kon ontsnappen en de kluiten
niet voldoende zijn verwarmd. Anderzijds moet de oorzaak worden gezocht in de constructie van het werktuig, dat tussen de walsen te weinig stoom kreeg toegevoerd. In
deze middenbaan bleken na het stomen 3-5 maal zoveel aaltjes voor te komen dan in
de zijbanen achter de walsen, terwijl de doding in de laatstgenoemde banen ook niet
voldoende was.
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Ook de verticale temperatuurverdeling was niet ideaal. I n de lagen van 0-5 c m en
van 20-30 cm liep de temperatuur voldoende hoog op.
Uit bovenstaande waarnemingen blijkt, dat een goede en langdurige afdekking
zeer belangrijk is.
N a d a t de stoomtoevoer in het midden van het werktuig was veranderd, zijn tijdens
een volgende proefneming profielmonsters gestoken. Er zijn 4 series monsters genomen over de gehele werkbreedte (1,50 m) op 10 cm van elkaar (A uiterst links in de
baan, gezien in de rijrichting). I n tabel 11 zijn de aantallen larven vermeld; de analyses hiervoor zijn verricht door de Plantenziektenkundige Dienst.
T A B E L 11. Aantal levendelarvenper 100 ccgrond na ontsmetting met de grondstoomploeg

Diepte

Onbehandeld

0-20cm M
O
S
Totaal
20-30cm M
O
S
Totaal
M = meloidogyne larven;

410
300
770
1480

A

B

70

85 60 15

-

-

65

C

D

105

1150

128

23

F

G

H

r J

K

L M

N

O

8 13 10 28 10 23 60 40 75 30 18

- - - 3 - 3 - - 3 - - - 15 13 5 - 10 5 20 13 8 10 3 3 3 3

135 100 73 20

220
445
475

E

8 26 15 51 23 31 73 43 78 33 21

30 55 10 8 10 13 3 3 10 5 28 20 13 8
- - 3 - - - - - - - - - 3
15 - - 5 8 3

-

45 55 10 16 18 16

O = overige tylenchida;

3

3 10 5 28 20 13 11

S = saprofage aaltjes.

Uit bovenstaande cijfers, die betrekking hebben op matig besmette grond blijkt,
dat de aaltjesdoding in de middenbaan aanmerkelijk verbeterd is. De linker buitenb a a n (A t/m C) laat echter nog te wensen over. Mogelijk is dit door een geringe wijziging van het werktuig te verbeteren, waardoor de stoomploeg geschikt zal zijn om
jaarlijks „licht" te stomen.

GRONDBEWERKINGS- EN GRONDVERBETERINGSPROEF
Plan 81. U.D.C. 631.51:631.4

Deze grondbewerkings- en grondverbeteringsproef is in 1958 opgezet in samenwerking met de subcommissie „zwartveen onderzoek" van de werkgroep „veenaarde".
Het doel van deze proef is na te gaan welk effect een bemesting met organische stof
op de grondbewerking heeft en welke organische bemesting het meest geschikt is om
deze grond snel en goed te verbeteren.
De opzet van deze proef is beschreven in het jaarverslag 1958, pag. 42.
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Resultaten:
Dit j a a r is op het proefveld spinazie en prei geteeld.
U i t tabel 12 is af te leiden, dat in tegenstelling met hetgeen vorig j a a r is waargenomen, thans de gewassen op de stalmest- en de compostveldjes, zowel bij de zeer
hoge als bij de hoge gift, de grootste opbrengst hebben gegeven.
TABEL 12. Opbrengsten bi jploegen en frezen

p H (water)

Opbrengsten
Gewas: spinazie

zeer hoge gift

hoge gift

zeer hoge gift

hoge gift

ploegen

frezen

ploegen

frezen

ploegen

frezen

ploegen

frezen

. ..

18,2
11,0
25,4
23,0
22,9
17,6

6,4
6,9
15,9
13,6
9,8
10,6

14,5
18,7
18,5
23,8
21,8
20,6

8,9
8,7
9,9
20,2
16,4
5,5

6,4
7,4
6,6
5,7
5,6
6,2

7,7
6,6
6,6
6,8
6,1
5,2

7,4
7,2
6,1
6,1
6,2
6,5

7,5
6,9
6,7
6,1
5,6
6,8

Gemiddeld . . .

19,7

10,5

19,7

11,6

320
295
389
239
298
278

335
369
410
305
313
310

284
326
326
278
338
224

326
266
368
306
266
283

6,6
6,6
6,8
5,7
5,2
5,0

6,6
6,6
6,4
5,8
5,0
4,9

6,5
6,5
5,3
5,6
5,6
5,7

6,6
6,6
5,6
5,9
5,5
5,2

303,2

340,3

296,2

302,5

1. turf 4- klei. . . .
2. sm.veen + klei

5. turf
6. smoesveen

Gewas:prei
1. turf + klei. . . .
2. sm.veen + klei

5. turf
6. smoesveen

. ..

Gemiddeld . . .
n.b. Smoesveen = tuinturf.

TABEL 13. Penetrometerbepalingen

Penetrometer bepalingen
Gewas: spinazie

ploegen

frezen

tw

w

tw

w

5. turf
6. smoesveen . . . .

5,0
5,4
6,3
7,3
5,5
5,9

7,0
8,0
7,5
8,6
7,3
7,8

4,5
3,5
4,6
4,9
4,5
6,0

8,1
7,8
8,5
9,1
6,6
8,6

Gemiddeld . .

5,9

7,7

4,7

8,1

1. turf + klei. . . .
2. sm.veen + klei .
3. stalmest • . . . .

gem.
ploegen

gem.
frezen

6,0
6,7
6,9
8,0
6,4
6,9

6,3
5,7
6,6
7,0
5,6
7,3
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Bij het gewas prei geeft frezen als grondbewerking de beste resultaten, evenals bij
de in 1958 geteelde gewassen. Bij spinazie gaf ploegen echter de hoogste opbrengst.
Dit gewas groeide echter zeer onregelmatig.
Teneinde een indruk te krijgen van de invloed van de verschillende organischestof giften en de grondbewerkingen (resp. ploegen en frezen) op de dichtheid van de
grond, zijn eind april penetrometingen gedaan. Aan de verschillen tussen de gemiddelden van de zeer hoge en hoge gift (resp. 6,3 en 6,8) en van de organische stofgiften
mag, gezien de spreiding van het oorspronkelijke cijfermateriaal, geen grote betekenis
worden toegekend.
behandeling 1gem. 6,2
2 „ 6,0
3 „ 6,7
4 „ 7,7
5 „ 6,0

6 „ 7,1
Het verschil tussenen in de wielsporen, ontstaan door machinale grondbewerking,
was zeer duidelijk (resp. gem. 5,3 en 7,9). I n de wielsporen moet het verschil tussen
frezen en ploegen (resp. gem. 8,1 en 7,7) van geen betekenis worden geacht. Tussen de
wielsporen lagen deze waarden voor frezen en ploegen (resp. gem. 4,7 en 5,9) duidelijk uiteen.
De dichtheid van de grond en de stand van het gewas bleken nauw gecorreleerd. I n
de wielsporen stond de spinazie aanmerkelijk beter. 20 steekproeven hierover, ook
buiten de wielsporen, gaven als gemiddelden aan :
voor goede plekken dichtheid 7,5
voor slechte plekken dichtheid 4,8.
Ongetwijfeld is de abnormale droogte van invloed geweest op de resultaten van
deze proef.
Uit de gegeven cijfers blijkt, dat :
1. Een verschil in opbrengst tussen de zeer hoge en hoge giften niet aanwezig was.
2. Stalmest dit j a a r de hoogste opbrengst gaf bij de zeer hoge gift.
3. Bij het gewas spinazie het ploegen, de grootste opbrengst gaf, terwijl bij het gewas
prei hetfrezen weer een grotere opbrengst gaf.
4. De pH-cijfers geen verband met de wisselende opbrengsten vertoonden.
5. In de wielsporen de grond aanmerkelijk dichter was d a n tussen de wielsporen.
6. De verschillende grondbewerkingen en de organische stofgiften geen grote verschillen hebben veroorzaakt in dichtheid van de grond.
7. De spinazie het best stond op de plaatsen met vastere grond.

GRONDBEWERKING
Plan 81.U.D.C. 631.51

De meerjarige grondbewerkingsproef (zie jaarverslag 1957, pag. 48) is op de Heigrond voortgezet.
Dit j a a r zijn er witlofwortelen en groene savoye kool geteeld.
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Tengevolge van de grote droogte was de opkomst van de witlof zeer slecht. Verschillen tussen de behandelingen aangaande opkomst van dit gewas waren niet aanwezig. I n juni is dit proefveld opnieuw ingeplant met groene savoye kool. De opbrengst van dit gewas was zeer variërend, waardoor er geen duidelijke verschillen
konden worden aangetoond.

VERDICHTING VAN DE GROND IN DE WIELSPOREN
Plan 82. U.D.C. 631.434

De oude wielsporen in een met gras begroeide boomgaard op rivierklei zijn dit j a a r
weer bemonsterd (zie ookjaarverslag 1957, pag. 49).
De grote dichtheid van de grond onder de wielsporen was in het voorjaar nog
steeds aanwezig. I n het najaar konden, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen
monsters worden genomen vanwege de grote droogte gedurende de zomer.
Een verdichting van de grond, veroorzaakt door mechanische invloed, wordt dus
niet gemakkelijk door de natuurlijke processen weggewerkt. N a a r aanleiding van de
vraag of een smalle strook niet-bereden grond waarop de bomen staan voldoende is
voor een goede groei en opbrengst, is ditj a a r een proef opgezet.
Bij een aantal r a n d b o m e n van het perceel met Gox's Orange Pippin, op type E . M .
I V , is zwart kunststoffolie loodrecht in de grond gebracht tot een diepte van + 0,60
m. Deze folie heeft men aan beide zijden van de bomen in de grond gezet, op afstanden van 0,75 m, 1,00 m en 1,25 m vanaf de boom. De bedoeling hiervan is, dat de
wortels tussen de 2 „muurtjes" blijven en voldoende voedsel en vocht moeten vinden
in deze smalle strook grond. Indien na een aantal jaren blijkt, dat een smalle strook
grond inderdaad voldoende is voor een goede groei en opbrengst, eventueel door toepassing van rij-bemesting, verliest het probleem van de verdichting van de grond een
groot deel van zijn belangrijkheid.
Een andere methode om de nadelige invloed van grondverdichting te bepalen, gaat
via de luchthuishouding in de grond. O p zavel- en kleigronden zal een verdichting
van de grond namelijk h a a r invloed doen gelden via de luchthuishouding.
In deze gronden is de kans op een verstoring van de wortelgroei door een te hoge
mechanische weerstand zeer gering.
De samenstelling van de lucht in de bodem wordt bepaald door het koolzuurpercentage te meten.
Uit de literatuur kan nl. worden afgeleid, dat de wortels eerder last van koolzuurvergiftiging, dan van zuurstofgebrek hebben en verder, dat een daling van het zuurstofpercentage gepaard gaat met een ongeveer even grote stijging v a n het koolzuurgehalte. Via het koolzuurgehalte wordt dus ook een indruk van het zuurstofgehalte
verkregen.
In het afgelopen seizoen zijn op vochtige zandgronden in Noord-Brabant G 0 2 bepalingen gedaan. Dit onderzoek is in samenwerking met het Consulentschap voor
Bodemaangelegenheden uitgevoerd. Bovengenoemd Consulentschap heeft op deze
plaatsen een uitgebreid structuur- en wortelonderzoek gedaan, zowel in de wielsporen
als in de bomenrij.
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Naast dit onderzoek is door ons het C0 2 -gehalte van de bodemlucht bepaald.
Evenals voorgaande jaren is onder de wielsporen een hoger percentage G 0 2 gevonden d a n in de bomenrij ( + 0 , 5 % tot 16%). De hoogste percentages zijn in de
zomer gemeten (juni). N a a r m a t e echter het seizoen vorderde, n a m het percentage
C 0 2 af en eind september was het percentage C 0 2 tot ongeveer 0 gezakt.
Bij het wortelonderzoek bleek, dat een groot gedeelte van de wortels onder de wielsporen, met een zeer hoog percentage C 0 2 , afgestorven waren.
Een eventueel verband tussen het C 0 2 - g e h a l t e en het vochtgehalte in de grond kon
niet worden aangetoond.
O p kleigronden konden dit seizoen geen C0 2 -bepalingen worden gedaan. Door de
grote droogte ontstonden er scheuren in de grond, waardoor valse lucht werd aangezogen. I n het begin van het seizoen echter bestond ook op deze gronden de tendens,
dat in de wielsporen een iets groter G0 2 -gehalte aanwezig was dan op de niet-bereden
gronden tussen de bomen.

PROEVEN MET KUNSTSTOFFOLIE
ALS GRONDBEDEKKING IN DE BOOMGAARD
Plan 83.U.D.C. 678.5

Naast de proeven op ons eigen proefterrein zijn dit j a a r ook elders in het land
proeven genomen met geperforeerd zwart plasticfolie als grondbedekking. Hiervoor
zijn enkele bedrijven uitgezocht, die op lichte tot zeer lichte stuifzandgronden liggen
en één bedrijf op kleigrond.
Het betreft hier allemaaljonge boomgaarden van ± 1 tot 3j a a r oud. Bij de proefaanleg zijn gelijksoortige bomen uitgezocht; bij een aantal werd de grond bedekt
met zwart geperforeerde kunststoffolie. O m het wegwaaien van de folie te voorkomen
is dit bedekt met een laagje grond, hetgeen ondanks de droge zomer en veel wind
uitstekend heeft voldaan. Bovendien is de kunststoffolie langer houdbaar wanneer
het voor de directe zonnestraling wordt afgedekt.
Gedurende de zomer zijn van deze proeven vochtmonsters genomen, terwijl aan
het eind van het seizoen het schot van de bomen is gemeten.
In de nevenstaande tabel 14en in de grafieken op blz 50 zijn de gegevens vermeld.
De grond onder de kunststoffolie bleefgemiddeld gedurende de zomer iets vochtiger
dan de open grond. Dit betreft zowel op 20 cm, 40 cm als 60 cm diepte.
O p enkele plaatsen, zoals U d e n I en Bergen op Zoom, kon men alleen onder de
kunststof op 60 cm diepte een iets groter vochtgehalte waarnemen. O p 20 en 40 cm
diepte werd hetzelfde of iets lagere vochtgehalte gemeten. De vermoedelijke oorzaak
hiervan is, dat we hier met oudere (3 j . ) bomen te maken hebben, die meer vocht
nodig hebben dan de jonge bomen. Deze grotere bomen hadden dan ook sneller de
vochtreserve onder de folie verbruikt, d a n het water uit de onderste lagen kon worden
aangevoerd.
W a t de scheutlengte betreft, valt op te merken, dat de bomen met een grondbedekking met kunststoffolie in totaal meer schot hebben gemaakt dan de bomen zonder
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Afb. 26. Verhouding tussenhoeveelheidjong houten oudhout bij bedekking vandegrondmet en zonder kunststojfolie
in enkelejonge boomgaarden
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kunststof grondbedekking. Deze toename van de totale scheutlengte vond ook plaats,
doordat het aantal scheuten was toegenomen. Een gemiddelde scheutlengte, berekend
uit deze gegevens, gaf tot slotsom een tendens, dat bijna alle bomen met een kunststoffolie grondbedekking een grotere gemiddelde scheutlengte gaven.
Bij de proefopzet heeft men getracht zoveel mogelijk vergelijkbare bomen uit te
zoeken. Ondanks deze selectie verschilt de hoeveelheid oud hout toch enigszins van
boom tot boom.
O m de invloed van het oude hout op de totale scheutlengte te elimineren, isvan elk
proefperceel een correlatiepatroon tussen oud en jong hout gemaakt. Ook hierin
bestaat een tendens, dat de bomen met een grondbedekking van kunststof meer schot
geven d a n de bomen zonder deze grondbedekking (zie grafieken afb. 26).
De bladanalyses 1 ) gaven ook gunstige resultaten door een enigszins verhoogd N- en
K-gehalte. H e t percentage M g en Ca toonde evenwel het omgekeerde beeld.
Conclusie
Gebruik van zwart geperforeerde kunststoffolie als grondbedekkingsmiddel onder
de vruchtbomen gaf, na deze uitzonderlijk droge zomer, een vrij gunstig resultaat wat
betreft de scheutgroei, de vochttoestand in de grond en de chemische toestand van het
blad. Daar echter deze proef slechts één seizoen loopt, kunnen deze gegevens niet als
algemeen geldend worden aangemerkt. Zij geven slechts een tendens dat het kunststoffolie als grondbedekking gunstige resultaten kan geven.

BODEMBEHANDELING IN DE FRUITTEELT
Plan 81. U.D.C. 631.58

De bodembehandelingsproef in de fruitteelt, die in 1958 is begonnen, is dit j a a r
voortgezet.
Het betreft hier een proef op de proeftuin Grebbedijk (middelzware rivierklei) bij
Golden Delicious op E M I V en Doyenné du Comice op Kwee A.
Het doel van deze proef is om de invloed van een bodembehandeling op de groei
van de bomen na te gaan.
De bodembehandelingen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zwart 5 cm diep gefreesd;
zwart 10 cm diep gefreesd;
zwart 5 cm diep schijvenegge;
gras 10 d^5 cm, d.w.z. om de 10 dagen tot 5 cm gemaaid, dus kort gras;
gras 20 d—5cm, d.w.z. om de 20 dagen tot 5 cm gemaaid, dus lang gras;
bomen h a l f i n gras, h a l f o p zwart;
strobedekking;
grondbedekking met zwarte kunststoffolie.
x

) Bepaald door Ir.J . Butijn. Proefstation Wilhelminadorp.
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Resultaten:
De N-bemestingsveldjes in deze proef, zoals die in 1958 zijn aangelegd, zijn dit j a a r
niet meer aangehouden. Gezien de resultaten van het vorigj a a r (zieJaarverslag 1958,
pag. 44), leek het ons wenselijk, de groei van de bomen niet verder te belemmeren. Er
is d a a r o m besloten ditj a a r geen verschillende N-bemestingsveldjes in deze proef op te
nemen. O m de invloed van de vorige N-bemesting en het verschil tussen gras en
zwarte veldjes weer weg te werken, is in j a n u a r i 1959 op de grasveldjes een extra bemesting gegeven van 300 kg zuivere N / h a .
I n tabel 15zijn de bladanalyses 1 ) van 1958en 1959weergegeven. Hieruit is duidelijk
te zien, dat de invloed v a n de N-veldjes in 1958en de verschillen tussen gras en zwarte
grond, door die extra bemesting, vrijwel zijn weggewerkt.
Opmerkelijk is de grote toename van het Ca, dat waarschijnlijk een gevolg isvan de
droge zomer. Het K- en Mg-gehalte van het blad vertonen geen verband met de
grondbehandeling.
TABEL 15. Bladanalyse bijGoldenDelicious
Bodembehandeling

Gras 20 d-5 cm
Gras 10d-5 cm
Gras 10d-5 cm
+ fr. 5 cm
Frezen
Gras 20 d-5 cm
Gras 10d-5 cm
Gras 10d-5 cm
+ fr. 5 cm
Frezen

Nveldjes
1958

K

N
1958

I
I

110,0
119,0

I
I
III
III

149,5
167,0
147,0
137,0

III
III

160,5
159,0

1959
168,0
170,5

136,3

Ca

Mg

1958

1959

1958

1959

1958

1958

29,7
33,6

32,5
27,3

23,8
24,2

26,9
27,3

102,5
110,7

151,0
146,0

26,7
18,4
22,4
26,8

27,4
24,2
28,2
22,6

21,7
24,4
24,1
23,3

24,5
25,4
26,5
28,5

120,0
128,0
142,0
125,0

152,0
162,0
151,0
139,5

24,1
26,1

22,6
21,6

23,3
23,3

24,9
25,9

125,0
129,0

160,5
137,5

•168,5
166,5
169,0
166,5
171,0

150,9

167,5
164,5
168,0

Bladanalyse bijDoyennédu Comice
Bodembehandeling
Gras 20 d-5 cm
Gras 10d-5 cm
Gras 10d-5 cm
4- fr. 5 cm
Frezen
Gras 20 d-5 cm
Gras 10d-5 cm
Gras 10d-5 cm
+ fr. 5 cm
Frezen

Nveldjes
1958

N
1958

I
I

111,5
126,0

I
I
III
III

134,0
148,5
129,0
130,0

III
III

134,5
149,5,

K
1959
158,0
171,5

. 130,0

Ca

Mg

1958

1959

1958

1959

1958

1959

35,1
28,3

27,5
24,8

26,3
30,0

30,8
29,6

126,8
123,5

151,0
142,0

25,6
32,4
27,3
32,2

24,6
31,4
25,1
25,5

30,0
32,5
28,8
33,4

34,0
29,8
31,2
30,6

118,3
143,0
129,3
122,5

155,5
160,0
142,5
137,0

24,8
30,4

24,3
30,3

29,2
33,3

31,1
29,4

113,8
138,8

136,0
147,0

157,6
150,5
150,5
150,0
159,5

135,8

146,9
130,5
147,5.

In de scheutlengten zijn dit najaar belangrijke verschillen waargenomen. Zoals uit
de tabellen 16 en 17 is te zien, geeft een grasmat de slechtste scheutgroei.
*) Bepaald door Ir.J. Butijn.
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Het meeste schot is gemeten op de bomen, waarvan de grond wordt zwart gehouden. Ook de veldjes, waarvan de rijbanen in gras liggen en de bomen op zwarte
stroken staan, gaven een flink schot en zijn te vergelijken met veldjes, die zwart gehouden worden.
Bij de wiskundige verwerking van deze gegevens, bleek, dat de tendens, aangetoond
bij de Golden Delicious, betrouwbaar was. Bij de Doyenné du Gomice konden de gegevens de graad van betrouwbaarheid niet halen.
TABEL 16. Scheutmeting 1959. Doyennédu Comice
Behandeling
Frees 5 cm
Frees 10cm . . .
Schijveneg 5 cm .
Gras 10d-5 cm. .
Gras 20 d-5 cm. .
Gras 10d-5 cm. .
+ ir. 5 cm. .

Ie

2e

3e

Totaal

Gem./boom

1081
579
896
729
672

946
845
487
516
846

688
871
764
648
450

2715
2295
2147
1893
1968

50,3
43,4
39,8
35,1
36,4

891

820

511

2222

41,2

Ie

2e

3e

Totaal

Gem./boom

2459
2358
2484
1655
1418

3559
2579
2374
1282
1608

2805
2587
2349
1934
1374

8823
7524
7207
4871
4400

163,4
139,3
133,5
90,2
81,5

3506

2443

2589

8528

157,9

Golden Delicious
Behandeling

Frees 10cm
Schijveneg 5 cm . . .
Gras 10d-5 cm . . . .
Gras 20 d-5 cm. . . .
Gras 10d-5 cm
+ fr. 5 c m . . . .

Elke behandeling isin 3-voud en bestaat uit 18bomen per veldje bij de Doyenné du
Comice en 16 bomen per veldje bij de Golden Delicious.
Naast de boven beschreven proef is dit j a a r op de randrijen, ter oriëntering, een
soortgelijke proef opgezet.
Bij deze proef zijn de volgende bodembehandelingen toegepast:
1. zwarte grond aan beide zijden van de boom;
2. grond met zwarte bedekking van geperforeerde kunststoffolie aan beide zijden van
de boom;
3. grond begroeid met grasmat aan beide zijden van de boom;
4. een onkruidbestrijdingsmiddel a a n beide zijden van de boom; (I.B.S.)
5. grond half zwart en h a l f i n gras;
6. grond half bedekt met zwarte geperforeerde kunststoffolie en half in gras;
7. grond half bespoten met een onkruidbestrijdingsmiddel en h a l f i n gras.
Zoals in tabel 17is te zien, bestaat er ook hier een tendens, dat de bomen met een
onderbegroeiing van gras, de slechtste scheutgroei vertonen.
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T A B E L 17. Bodembehandeling en scheutlengte. Doyenné du Comice

Behandeling

Zwart
Folie
Onkruidbestrijdingsmiddel
£ folie
£ onkruidbestrijdingsmiddel

herhaling
1

herhaling
2

herhaling
3

herhaling
4

Totaal

243
323
174

160
122
69

174
126
66

183
246
111

760
817
420

177
139
157

123
234
281

138
236
196

164
209
113

602
818
747

137

181

117

179

614

herhaling
1

herhaling
2

herhaling
3

herhaling
4

Totaal

168
199
148

225
176
72

82
244
147

201
283
88

676
902
455

100
180
107

79
114
111

298
385
191

153
146
199

630
825
608

237

115

344

465

1161

Golden Delecious

Behandeling

Zwart
Folie
Gras
Onkruidbestrijdingsmiddel
\ folie
\ onkruidbestrijdingsmiddel

E e n grondbedekking met zwarte geperforeerde kunststoffolie gaf een behoorlijke
scheutgroei.
Bij de wiskundige verwerking van deze gegevens bleek echter, dat deze tendens niet
als betrouwbaar kon worden aangenomen.
Een kleine proef bij de Golden Delicious met als grondbedekking stro en zwarte
geperforeerde kunststoffolie aan beide zijden van de boom gaf een gemiddelde scheutlengte van 150,9 voor strobedekking en 145,3 voor kunststofbedekking.
Bij een vergelijking van deze gemiddelde scheutlengtecijfers met de cijfers uit tabel
17 komen de cijfers overeen met de gemiddelde scheutlengten van de percelen, waarvan de grond wordt zwart gehouden en met de percelen waarvan de bomen op zwarte
stroken staan en de rijbanen in gras liggen.
Conclusie:
Uit het voorgaande volgt, dat een bodembehandeling bij de Golden Delicious een
grote invloed heeft op de scheutgroei. Een onderbegroeiing van gras geeft een slechte
scheutgroei.
H e t zwarthouden van de grond door middel van frezen tot 5 cm diepte, geeft de
beste scheutgroei, evenals de objecten, waarvan de bomen op zwarte stroken staan en
de rijbanen in gras liggen. Ook een grondbedekking met zwart geperforeerd kunststoffolie of stro a a n beide zijden van de stam h a d dit j a a r een gunstige invloed op
de scheutgroei.
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MAAIPROEF
Plan 38. U.D.C. 631.352

De maaiproef in de fruitteelt is in 1958 begonnen. Het betreft hier een proef op
middelzware rivierklei bij Cox's Orange Pippin op E . M . I V .
De bomen zijn in 1955 geplant en hebben vrij veel geleden onder de strenge winter
en later door de natte zomer van 1956. De behandelingen zijn:
Frezen
Gras 10 d Gras 10 d Gras 20 d Gras 20 d Gras 10 d -

10 cm diep
5 cm
10 cm
5 cm
10 c m
5 cm Me 1 )

d.w.z. gras om ± 1 0 dagen tot 5 cm ingekort
„
„ „ ± 10 „
„ 10 cm
„
„
„ „ . + 20 „
„ 5 cm
„
,,
„ ,, + 20 ,,
,, 10 cm
,,
,,
,, ,, + 10 ,,
,, 5 cm
„

In tabel 18 is de totale scheutlengte weergegeven, die de bomen bij de verschillende behandelingen en de herhalingen daarvan, hebben gemaakt.
De gemiddelde scheutlengte per behandeling geeft een aanwijzing, dat het lange
gras het minste schot heeft gemaakt.
De meeste scheutgroei geeft de behandeling op die percelen, waarvan de grond
wordt zwart gehouden. Ook het perceel, waarvan het gras met de messenkooi wordt
kort gehouden, toont een zeer gunstig resultaat. De grote variatie in de herhalingen en
de slechte stand van de bomen, maken dat deze tendens niet betrouwbaar is.
TABEL 18. Gemiddelde totale scheutlengteper behandeling
Cox's Orange Pippin
Behandeling
Frezen
Gras 10d-10cm
Gras 20d-5 cm
Gras20d-10cm
Gras 10d-5 cm Me

16 bomen/veldje
1

2

3

4

5

6

Gemiddeld

1014
770
605
601
588
1032

1207
850
777
554
568
1291

955
645
658
1100
750
844

1125
583

1382
449

1012
1080

1115,6
729,5
680,0
751,6
635,3
1055,6 •

Over deze bovenvermelde proef is een tweede proef gelegd. Deze heeft ten doel, om
ten opzichte van de diverse grondbehandelingen na te gaan, wat de invloed is van het
rijden met een zware wagen of spuit in een jonge boomgaard. D a a r o m werd op deze
proef 2 maal per m a a n d met een zware spuit gereden.
Naast deze behandeling werd ook gebruik gemaakt van een prikrol, om de bovenlaag van de grond open te maken. M e t de prikrol reed men 1X per m a a n d door deze
jonge boomgaard. Als controle op deze twee behandelingen werd een blanco perceel
aangehouden, met dezelfde grondbehandelingen.
Een verband tussen de grondbehandelingen en de invloed van de wieldruk en prikrol kon in dit droge j a a r niet worden aangetoond.
x

) Met de messenkooi.
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MENGENDE WERKING VAN KOPFREES
Plan 60. U.D.C. 631.312.34

Onderzoek is verricht naar de mengende werking van een kopfrees in vergelijking
tot die van een hakenfrees op zandgrond. Het onderzoek is uitgevoerd op de proeftuin
van het I . T . T . De percelen zijn in beide gevallen eerst 1X, daarna 2 X, tenslotte 3 x
bewerkt in de lengterichting van de beide proefpercelen.
Perceel A - kopfrees, 0-30 cm werkdiepte.
Perceel B - hakenfrees, 0-20 cm werkdiepte.
O m de mengende werking te kunnen beoordelen isgebruik gemaakt van ijzervijlsel
als opsporingsmateriaal (s.g. 7,8). Dit is vóór de bewerking regelmatig met de hand
over de beide percelen uitgestrooid à 1 kg/m 2 .
T A B E L 19. Verspreiding van ijzerdeeltjes
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±12
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19

±19
±12
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7

±16

± 8

± 5

5
3

±7
±4

4
2

±5
±3

II A kopfrees 2X
B hakenfrees 2X

8
22

± 9
± 8

16
21

±10

± 6

12
11

± 8
± 5

10
1

±7
±3

8
1

±7
±3

III A kopfrees
3X
B hakenfrees 3X

13
17

± 6
± 3

11
16

± 4
± 5

12
12

± 6
± 4

11
6

±6
±2

8
4

±5
±3

I n beide gevallen is steeds zowel de horizontale als de verticale vermenging bepaald. De hoeveelheid terugverkregen ijzer is uitgedrukt in % op 100 g r a m droge
grond van het oorspronkelijke grondmonster (zie tabel 19).
Conclusies
Na de eerste bewerking blijkt, dat het opgebrachte ijzer door de kopfrees in hoofdzaak op een grotere diepte is ondergewerkt dan door de hakenfrees. De spreiding in
het horizontale vlak is bij de kopfrees belangrijk groter dan die bij de hakenfrees.
Na de tweede bewerking blijkt, dat het opgebrachte ijzer door de kopfrees reeds vrij
regelmatig over de verschillende lagen isverdeeld, terwijl bij de hakenfrees nog steeds
het grootste gedeelte in de bovenste lagen wordt teruggevonden. Bij beide werktuigen
is de spreiding in het horizontale vlak duidelijk minder geworden.
Na de derde bewerking blijkt, dat het opgebrachte ijzer door de kopfrees met een
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geleidelijk groter geworden regelmaat over de verschillende lagen is verdeeld. Bij de
hakenfrees is het materiaal weliswaar iets meer naar beneden gewerkt, m a a r het
wordt in de diepere lagen van 12 tot 20 cm verhoudingsgewijs minder teruggevonden
dan bij de kopfrees. De spreiding in het horizontale vlak is bij beide werktuigen minder geworden ; de spreiding bij de kopfrees blijft echter groter dan die bij de hakenfrees.

VERNEVELEN VAN VLOEISTOFFEN
Plan 71.U.D.C.632.111.3
Dit j a a r is hoofdzakelijk gezocht naar een methode om grote hoeveelheden water
fijn te kunnen vernevelen voor nachtvorstwering.
Verschillende bekende vernevelsystemen zijn onderzocht, m a a r gaven geen goede
resultaten. D a a r o m is een methode ontwikkeld, gebaseerd op oververhitting van
water, waarvan de resultaten veel meer met de gestelde eisen in overeenstemming
waren.
Deze eisen hebben vooral betrekking op de druppeldiameter. Deze moet zodanig
klein zijn, dat de gevormde nevel slechts zeer langzaam of geheel niet uitregent.
Na uitgebreide laboratoriumproeven is aan het eind van het j a a r een provisorisch
toestel voor buitenproeven klaar gekomen. Hiermee is enkele nachten proefgedraaid;
door storingen zijn echter nog geen goede resultaten verkregen.
Wel is duidelijk n a a r voren gekomen, dat er een groot gebrek is aan een aantal belangrijke meteorologische gegevens.
Zo is niet bekend hoe groot de windsnelheid kan zijn bij nachtvorsten, hoe de inversie verloopt, hoe het luchtvochtigheidsverloop is, enz.
Hierdoor moest de technische ontwikkeling noodgedwongen vooruitlopen op de
meteorologische. De technische ontwikkeling is nu zover gevorderd, dat het niet verantwoord lijkt om verder te gaan. De ontwikkeling van apparatuur moet thans wachten op nadere meteorologische gegevens.
Ditj a a r isook een theoretische verhandeling geschreven over de mogelijkheden van
sproeien tegen nachtvorst. Dit artikel verschijnt in de Mededelingen van de Directeur
en zal t.z.t. als Mededeling 46 van het Instituut voor Tuinbouwtechniek worden uitgegeven.

DE NEVELSPUIT
Plan 53.U.D.C.621.548
Een belangrijk probleem bij nevelspuiten is de reikwijdte van de luchtstraal. Deze
reikwijdte wordt beïnvloed door blaasopening, uittreesnelheid van de lucht en voortbewegingssnelheid van de blaasmond.
Dit j a a r is gewerkt aan het probleem van de invloed van de rijsnelheid op de reikwijdte van de luchtstraal. Een meetopstelling en meetinstrumenten zijn daartoe ontworpen en er zijn metingen verricht.
Het bleek echter nodig eerst een theoretische basis te ontwikkelen, voordat met
meten werd doorgegaan. De opstelling van deze theorie levert nog wiskundige moeilijkheden op.
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METINGEN MET REKSTROOKJES AAN CONSTRUCTIES
Plan 94. U.D.C. 621.317.73

Doorgegaan is met metingen met behulp van rekstrookjes. Het door te meten werktuig is een lichter. De verlangde gegevens zijn:
1. de benodigde trekkracht bij de verschillende aanbouwmogelijkheden.
2. de in de lichter optredende krachten.
N a een aantal stationaire metingen in de proefstand is aan het eind van hetj a a r de
eerste buitenmeting verricht.

PLUKEMMER VOOR FRUIT
Plan 20. U.D.C. 658.54:621.798.1

N a verder experimenteren zijn in het oorspronkelijke model plukemmer enige veranderingen aangebracht. I n de praktijk blijkt een lengte van ± 45 cm en een breedte
van 18 cm beter te voldoen. Door een fabrikant is het nieuwe type plukemmer nu in
produktie genomen.

STAPELKISTENINDEFRUITTEELT
Plan 20. U.D.C. 658.54:621.798.1

I n samenwerking met het I.B.V.T. is begonnen met een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van stapelkisten op fruitteeltbedrijven. O p het bedrijf van de
heer G. Boudewijn in de Betuwe zijn de eerste algemeen oriënterende proefnemingen
verricht bij het plukken van Golden Delicious. Bij het onderzoek zijn 8 verschillende
typen stapelkisten gebruikt (afmeting 120 X 100 x 75 cm). O m de kisten te kunnen
heffen is aan de driepuntsbevestiging van een trekker een hefvork gebouwd, waardoor
de kisten ± 60 cm kunnen worden geheven. Tevens is aan de voorzijde van de trekker
in de plaats van de laadbak een hefvork aangebracht, die tijdens het heffen in een
horizontale stand blijft. Hierdoor konden de stapelkisten 4 hoog worden gestapeld.

Afb. 27. Hefvorken stapelkist

W a t betreft een gemakkelijke manoeuvreerbaarheid van de trekker, geeft deze laatste
technische oplossing grote nadelen.
Het onderzoek op het bedrijf van de heer Boudewijn betrof in eerste instantie de
invloed van de kist op de arbeidsorganisatie. Tijdstudies zijn gemaakt, die echter
ongunstig zijn beïnvloed door de onbekendheid met de nieuwe werkmethode. Desondanks lag de plukprestatie tussen 170 tot 200 kg per uur. Overigens zullen de belangrijkste besparingen voor een fruitteeltbedrijf liggen in het interne vervoer. De verhoging van de dagprestatie blijkt uit onze onderzoekingen belangrijker te zijn d a n de
verhoging van de plukprestatie per uur, uitgaande uiteraard van een goede werkwijze, zowel bij de oude als bij de nieuwe methode. De proefnemingen zullen het a.s.
j a a r op meerdere bedrijven en veilingen worden uitgevoerd.
W a t betreft de beschadiging van het fruit tijdens de pluk, dat na afloop van de pluk
in het koelhuis van de coöperatieve veiling te Tiel is opgeslagen, kan hier worden
verwezen n a a r het jaarverslag van het I.B.V.T.

PLUKKEN VAN CHAMPIGNONS
Plan 20. U.D.C. 658.54:635.82

Begonnen is met een arbeidsonderzoek in de champignonteelt, met als doel:
-

De verzameling van meer gedetailleerde cijfers omtrent de arbeidsbehoefte.
Bepaling van de invloed van de gebruikte teeltsystemen op de arbeidsbehoefte.
Methodeverbetering.
Vergelijking van de plukprestatie op Amerikaanse en Nederlandse champignonkwekerijen, teneinde oorzaken van verschillen in plukprestaties vast te stellen.
Opmerkingen n a a r aanleiding van tijdstudies:

- De tijd voor het plukken van 1 champignon is vrijwel constant; hoe zwaarder dus
de champignon, hoe hoger de prestatie. O n d e r normale omstandigheden en bij een
geoefende werker bedraagt de tijd per champignon 4 cmin (2,4 seconde).
- Hoe dunner de bezetting, hoe hoger de tijd per champignon; de tijd per champignon is echter constant wanneer er per m 2 meer dan 20 champignons staan.

A/b. 28. Oogsten van
champignons

WERKMETHODEN EN WERKORGANISATIE OP
BLOEMBOLLENBEDRIJVEN
Plan 20. U.D.C. 658.54:635.965.28

Aan het project Werkmethodeverbetering Bloembollenbedrijven, dat in het jaarverslag 1958, pag. 57, reeds is vermeld, is verdere uitvoering gegeven.
N a a r aanleiding van een groot aantal bedrijfsbezoeken en bedrijfsonderzoekingen
is een draaiboek samengesteld, waarin beginselen en toepassingen van het werkmethodeonderzoek met speciale verwijzing naar de bloembollenbedrijven worden
behandeld. Dit draaiboek doet dienst als leidraad op bijeenkomsten, die voor kwekers
en exporteurs worden georganiseerd. A a n de bezoekers van de bijeenkomsten wordt
een boekje verstrekt getiteld: ,,Naar nieuwe werkmethoden in het bloembollenbedrijf". Hoewel de bijeenkomsten reeds begin 1959 zijn begonnen, kan worden gezegd,
dat deze in het najaar 1959 pas goed op gang zijn gekomen. Vooral het gebruik van
vele visuele middelen (schaalmodellen, grote foto's met zwart-wit situaties enz.) heeft
in belangrijke mate bijgedragen tot het welslagen van de bijeenkomsten.

„WARMTEDICHTHEID" BIJ WARMTEBEDRIJVEN
IN DE TUINBOUW
Plan 90. U.D.C. 697.3:334

O n d e r warmtedichtheid wordt verstaan het gemiddelde warmteverbruik per uur
per km 2 over een jaar.
I n de tuinbouw kan deze definitie ook worden toegepast. Voor de praktische bruikbaarheid alsefRciëntiemaatstaf heeft deze definitie echter weinig zin. Het warmteverbruik per uur per km 2 in een tuinbouwgebied is afhankelijk van de mate, waarin verwarmde kassen aanwezig zijn. Niet alle bedrijven vragen warmte. De mogelijkheden
van een warmtecentrale in een tuinbouwgebied worden dan ook in tegenstelling met
b.v. stadsverwarming niet in de eerste plaats bepaald door de warmtedichtheid van
het gehele gebied, m a a r veeleer door de ligging van de warmtevragende bedrijven in
dat gebied.
Het begrip warmtedichtheid voor warmtecentrales in de tuinbouw kan beter als
volgt gedefinieerd worden : O n d e r de warmtedichtheid van een warmtecentrale in de
tuinbouw wordt verstaan de aansluitwaarde per m lengte van de afstandsleiding.
A
a =

L
O n d e r aansluitwaarde wordt de totale capaciteit van de warmtewisselaars op de
aangesloten bedrijven verstaan.
Naast de warmtedichtheid bepaalt ook het leidingrendement de efficiëntie van de
centrale. Bij gelijke warmtedichtheid van twee centrales werkt de centrale met het
grootste leidingrendement, d.i. de verhouding tussen nuttig geleverde warmte aan
afnemers en de nuttig geproduceerde warmte in het ketelhuis, het meest rationeel.
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De volgende mogelijkheden tot vergroting van de warmtedichtheid doen zich voor:
A. L Gelijk

A Groter

B. A Gelijk

L Kleiner

I Netto-ketelcapaciteit gelijk
I I Netto-ketelcapaciteit groter.
I D gelijk
(D = diameter afstandsleiding.)
I I D groter.

Een uitvoerige beschouwing heeft aangetoond, dat al deze mogelijkheden de efficiëntie van een warmtecentrale gunstig beïnvloeden.
Ter vergroting van de warmtedichtheid verdient het aanbeveling om bij de planning van warmtecentrales, in het bijzonder in nieuwe tuinbouwgebieden, met de volgende richtlijnen rekening te houden.
1. Bij de keuze van de plaats van vestiging kan de mogelijkheid van warmtelevering
aan een industrie in de periode van lage belasting (de zomer- en herfstmaanden)
een belangrijke rol spelen. De mogelijkheid om afvalwarmte van een elektriciteitsbedrijf te benutten is economisch zeer aantrekkelijk, m a a r in de praktijk moeilijk
realiseerbaar.
2. Bij planning van warmtecentrales in nieuwe gebieden zal er bij de verkaveling
rekening mee gehouden moeten worden, dat het uit oogpunt van de warmtevoorziening gewenst is om met zo smal mogelijke kavels te werken. Door de kassen van
naast elkaar liggende bedrijven aaneen te bouwen, wordt een analoog effect verkregen.
3. Bij de verkaveling zal er naar gestreefd moeten worden, dat de mogelijkheid bestaat, om twee leidingtakken te combineren. I n het plan van wegen en waterlopen
zal er zoveel mogelijk rekening mee moeten worden gehouden, dat er een afstandsleiding achter op de bedrijven gelegd kan worden. De wegen en grotesloten moeten
niet aan de achterzijde van de bedrijven liggen. De afstandsleiding zou een zeer
gunstige ligging verkrijgen, indien zij geplaatst kan worden in een gemeenschappelijke corridor achter op de bedrijven. De bedrijven worden van achter naar voren
toe volgebouwd. De warmtewisselaar staat achter op het bedrijf.
4. Bij de keuze van de plaats van het ketelhuis dient er op gelet te worden dat de gunstigste plaats t.a.v. de warmtedichtheid die is, waarbij de gemiddelde pijpdiameter
het kleinst is. Dit is niet bij voorbaat het meetkundig centrum van het gebied, m a a r
een plaats in het gebied, die vrij dicht ligt bij de plaats waar (naar verwachting) de
bedrijven met de grootste warmtebehoefte gevestigd zijn (zullen worden).
Behalve een groter leidingrendement, wordt hiermee tevens bereikt, dat bij een
ander uitbreidingstempo dan voorzien is, op vrij goedkope wijze aan de te klein
geworden transportcapaciteit van een leidingtak tegemoet gekomen kan worden.
Het dichtbij de centrale gelegen grote bedrijf, kan zonder grote kosten op een
aparte leiding worden aangesloten op de centrale. Een ringleiding heeft wat dit
betreft ook enig voordeel.
De keuze van de plaats van het ketelhuis kan echter veel meer afhankelijk zijn
van de goedkoopste aanvoermogelijkheid van de brandstof dan van de gunstigste
warmtedichtheid. Brandstofaanvoer per schip b.v. kan het economisch rendement
van de centrale aanmerkelijk gunstiger beïnvloeden, dan een groter leidingrendement.
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5. Indien een zeer lage waarde van de warmtedichtheidscoëfficiënt voor een centrale
gevonden zou worden, kan deze opgevoerd worden door in plaats van één, meerdere centrales te bouwen. O p deze wijze wordt de leidinglengte kleiner. Het leidingrendement wordt daardoor groter. H e t voordeel van het hoger wordende
leidingrendement en lagere investering voor de kortere afstandsleiding, moet echter worden afgewogen tegen het nadeel dat de vaste kosten van een aantal kleine
centrales beduidend hoger kunnen zijn dan van één grote.
De warmtedichtheidscoëfficiënt kan geen kengetal voor de economische mogelijkheden van een warmtebedrijf opleveren.

VERVROEGING VAN DE STOOKTOMATENOOGST
IN MODERNE KASSEN
Plan 92. U.D.C. 635.64:33

In een kastype dat 10% meer straling doorlaat, is de stooktomatenoogst met ruim 3
dagen te vervroegen. 3 % groter doorlatingsvermogen voor straling van een kas vervroegt de oogst met 1 dag. Dit theoretische verband tussen doorlatingsvermogen en
oogstvervroeging is gebaseerd op het verloop van de gemiddelde stralingsenergie per
dag over de periode 1938-1953.
Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar het Landbouwkundig Tijdschrift
71 (1959) pag. 273-278.

ECONOMISCH EFFECT VAN VERVROEGING
VAN DE STOOKTOMATENOOGST
Plan 92. U.D.C. 635.64:33

Opschuiving van de tomatenoogst zonder dat de vorm van het plukschema verandert, geeft een meeropbrengst van 3,7 et per kg tomaten voor iedere dag vervroegingDoor toepassing van vervroegende maatregelen op grote schaal zal dit bedrag
slechts weinig worden beïnvloed. Een nadere toelichting over de wijze, waarop dit
bedrag is gevonden, kan men lezen in de Meded. Dir. v. d. Tuinbouw 23 (1960) blz.
28-32.

MODERNE KASSEN VOOR VROEGE STOOKTOMATEN
Plan 92. U.D.C. 631.344.4/5:33

De moderne verzinkt stalen kas met een kapbreedte van 9,60 m, dakhelling van 30°
en doorlopende nokluchting, gedekt met groot glas, laat 10% meer straling door dan
een Venlo-warenhuis. Theoretisch ontstaat hierdoor een opschuiving van het pluk62

schema met 3 dagen. Dit betekent een geldelijke meeropbrengst van 3 X 10 X 3,7 et
= 110 cent per m 2 . Alleen reeds hierdoor worden de hogere j a a rkosten van de moderne kas ten opzichte van het Venlo-warenhuis (f0,70/m 2 ) ruimschoots goedgemaakt.
O p grond van vergelijkende praktijkgegevens is het zeer waarschijnlijk, dat bovendien een meeropbrengst van 15% in kg wordt verkregen. Deze meeropbrengst valt
echter grotendeels in de tweede helft van de oogstperiode, wanneer de prijzen sterk
gedaald zijn. Desondanks wordt hierdoor nog een meeropbrengst van ^ f 0,75 verkregen.
Ook het kwaliteitsaspect werkt opbrengstverhogend. Door overschakeling op
moderne kastypen kan de winstgevendheid van de stooktomatenteelt in Nederland
nog aanzienlijk worden vergroot.

FINANCIERINGSASPECT EN KEUZE VAN HET KASTYPE
Plan 92. U.D.C. 631.344.4/5:33

Veel kwekers zijn geneigd om de keuze van het kastype afhankelijk te stellen van de
winst per f 100,— geïnvesteerd vermogen. H e t grotere aantal m 2 , dat voor een bepaald bedrag met een goedkoop kastype onder glas gebracht kan worden, kan de
totale winst wel eens groter maken, ook al is de winst per m 2 kleiner.
Voor de teelt van vroege stooktomaten gaat deze redenering echter niet op.
Bij het bepalen van de vermogensbehoefte per m 2 dient m e n nl. niet alleen de investeringskosten van de kas te betrekken, m a a r ook die van de verwarmingsinstallatie
en de overige duurzame produktiemiddelen. Ook het bedrijfskapitaal waarover de
kweker de beschikking dient te hebben, moet mede in aanmerking worden genomen.
Een op deze wijze berekende vermogensbehoefte leidt tot de conclusie, dat de verhouding in vermogensbehoefte per m 2 voor een Venlo-warenhuis (f 17,—/m 2 ) en een
moderne kas (f31,—/m 2 ) 5 : 7is, in bepaalde gevallen soms nog iets groter.
Als de winst per m 2 in de moderne kas 7 / 5 is van de winst in het Venlo-warenhuis
per m 2 , dan is de totale winst in beide kastypen gelijk.
Bij een winst in het Venlo-warenhuis van f3,—/m 2 , moet de moderne kas d a n een
winst geven van 7/5 X f 3 , — = f4,20.
De meeropbrengst in de moderne kas moet dan f 1,20 + f 0,70 = f 1,90/m2 zijn.
Aan deze eis zal de moderne kas wel ongeveer kunnen voldoen.
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Nieuwe ervaringen met kunststoffen

Meded. Dir. Tuinbouw 22, blz.8889
Fruitwereld4 (42) blz.6.

Kunststoffen
Germing, G. H.
Wegenaar, C.
Demonstraties e.d.
Gemeren, P. van
Gemeren, P. van
Muijzenberg, E. W. B.
van den
Muijzenberg, E. W. B.
van den
Wegenaar, C , en
H. R. ten Gate

Nieuw middel tegen hazevraat

Ontwikkelingsdagen met technische
vragen
Raadgevingen bij het organiseren van
kleine werktuigendemonstraties
N.F.O. Werktuigendemonstratie

Groenten en Fruit 15, blz.690-692

Werktuigendemonstratie in Liempde

Groente en Fruit 14, blz. 1321 1322

Demonstratie snoeihoutruimen

Fruitteelt 49, blz. 516

Strokencultuur

Fruitwereld 4 (3), blz.8-9, 4
blz.7-9 en Fruitteelt 49, blz.6-9
Tuinbouwgids 1960, blz. 191-192
Maandbl. land- en tuinb. onderwijs
1(7), blz. 11
Fruitteelt 49, blz.833

Tuinbouwgids 1960, blz.203
Fruitteelt 49, blz.629-630

Diversen
Butijn, J., en
G. P. Wiersema
Herfkens,J. H . J .
Ruige, K.

Houtconservering
Het merken van gereedschappen

Wegenaar, C., en
H. R. ten Cate
Wegenaar, C., en
H. R. ten Cate
Wegenaar, C , en
H. R. ten Cate
Wegenaar, C., en
H. R. ten Cate
Zeeuw,J. de

Klimmateriaal voor struiken
Knalapparaten
Steunmateriaal en verankering
Treeband
Nachtvorstwering door rook en nevel
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Fruitteelt 49, blz.668
Fruitteelt 49, blz.346-347
Fruitteelt 49, blz.276
Meded. Dir. Tuinbouw 22,
blz. 149-153

