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TEN GELEIDE
Bij het verschijnen van het jaarverslag van het Proefstation over het jaar
1959 komt onwillekeurig weer de herinnering naar voren aan een jaar
zoals de tuinbouw tot heden nog niet gekend heeft.
Naast bijzonder gunstig weer kenmerkte 1959 zich vooral door een uitstekende oogst van goede kwaliteit, die vlotter dan ooit afzet vond.
We mogen er niet op rekenen in de naaste toekomst nogmaals een
combinatie van zoveel gunstige factoren te zullen meemaken. Zonder direkt
bevreesd te zijn voor de komende tijd moet men zich er toch wel van
bewust zijn, dat ons zeker ook nog moeilijke jaren te wachten kunnen
staan. Dit behoeft voor de tuinbouiv geen onoverkomelijk bezwaar te zijn,
mits we beschikken over economisch geleide bedrijven, waar men de teelt
tot in de perfectie beheerst. Naast meer economisch onderzoek en -voorlichting kan ook het op de praktijk gerichte ondertoek, zoals dit door het
Proefstation gebeurt, een belangrijke steun voor de bedrijven zijn.
Ook in 1959 zijn tal van belangrijke proeven voortgezet of begonnen.
Begrijpelijkerwijs valt het hoofdaccent hierbij op de drie voornaamste gewassen: tomaat, sla en komkommer. Het is ondoenlijk U in dit korte
voorwoord een opsomming te geven van hetgeen ten aanzien van deze
gewassen is verricht. De inhoud geeft dienaangaande betere richtlijnen.
Men zal bij het doorkijken van het jaarverslag opmerken, dat het aantal
hoofdstukken is verkleind door het samenvoegen van verwante onderwerpen.
Binnen de hoofdstukken

(Teeltverloop,

anders binnen de onderhoofdstukken,

Cultuurproeven,

Veredeling)

of

zijn de onderwerpen nu op een be-

paalde wijze naar het gewas gerangschikt. Achtereenvolgens zijn dan behandeld de tomaat, de komkommer,

andere vruchtgewassen, sla, andere

groenten, fruit en bloemen.
Voorts kan nog worden opgemerkt, dat ook uit het onderzoek blijkt, hoe
uitermate dynamisch de tuinbouw is. Zo goed als de tuinder op zijn bedrijf
nooit uitgeleerd raakt, zo komt ook aan de voortgang van het onderzoek
nooit een einde. Steeds doemen nieuwe problemen op, die dringend onderzoek behoeven. De verandering in de teeltwijze en de opkomst van nieuwe
rassen is hieraan niet vreemd. Het is daarom een gelukkige

omstandigheid

dat de plannen tot de bouw van een klimaatkas steeds vaster vormen
aannemen. Een dergelijke noodzakelijke, maar zeer kostbare installatie maakt

het mogelijk om beter tot de kern van tal van teeltproblemen door te
dringen, waardoor in de toekomst zowel het onderzoek als de voorlichting
beter gefundeerd kunnen worden verricht.
In dit verband zijn we dankbaar te mogen memoreren, dat in 1959 een
rolkas ten behoeve van de bloementeelt en een moderne tomatenkas konden
worden gebouwd, terwijl voorts een begin is gemaakt met de bouw van een
kas annex laboratorium ten behoeve van het onderzoek van planteziekten.
We willen dit voonvoord niet besluiten alvorens dank gebracht te hebben
aan de vele instanties, die medeiverking hebben verleend om het werk
van het Proefstation naar behoren te kunnen uitvoeren. Dank ivillen ive
ook brengen aan de vele leden, die door persoonlijk bezoek aan de tuin te
Naaldwijk of het Proefbedrijf te Delft van hun belangstelling blijk gaven.
Natuurlijk willen we niet vergeten ook het personeel zowel van het Proefstation als van de Voorlichtingsdienst dank te brengen voor het vele werk
dat ook in 1959 weer is verricht.
h W. VAN SOEST.
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JAARVERSLAG
VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER
OVER HET JAAR 1959
1. ALGEMENE ZAKEN
Bestuur
De samenstelling van het bestuur onderging in 1959 enkele wijzigingen. Daar de
heren J. Middelburg, Joch. v. d. Hout en C. v. Vliet tussentijds aftraden, werden hun
plaatsen resp. ingenomen door de heren V. F. Valstar, J. v. d. Laar en B. v. Vliet.
Als voorzitter werd de heer N . P. v. d. Berg gekozen. Het bestuur bestond uit de
volgende heren:
W. Verheul, Wassenaar, ere-voorzitter.
Ir J. M. Riemens, Den Haag, ere-directeur.
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, voorzitter.
N. J. A. v. Dijk, Loosduinen, secretaris-penningmeester.
L. J. Barendse, Poeldijk, lid dagelijks bestuur.
B. Havenaar, Berkel.
J. Th. Hendriks, Leidschendam.
P. de Jong, 's-Gravenzande.
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker.
J. v. d. Laar, de Lier.
A. A. v. Oosten, Schipluiden.
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande.
C. L. v. Steekelenburg, Wateringen.
J. J. v. Steekelenburg, Kwintsheul.
N. J. v. Uffelen, Maasland.
V. F. Valstar, Naaldwijk.
B. v. Vliet, Voorschoten.
L. v. Woerden, Honselersdijk.
Vergaderingen
Op 27 januari 1959 werd een bijzondere ledenvergadering in de Stadsdoelen te Delft
gehouden i.v.m. een voorstel tot statutenwijziging.
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 7 april 1959 te 's-Gravenhage.
De aftredende bestuursleden, de heren L. J. Barendse, N . P. v. d. Berg, C. L. J. Kerklaan, Jac. Sonneveld en C. L. v. Steekelenburg werden herkozen.
Na de vergadering werd van de afgetreden voorzitter, de heer J. Middelburg, op
officiële wijze afscheid genomen. Onder aanbieding van een cadeau werd de heer
Middelburg dank gebracht voor het vele werk door hem voor het Proefstation verricht
in zijn functie als voorzitter en bestuurslid. Tevens werd hij benoemd tot ere-lid.
Het algemeen bestuur kwam in 1959 viermaal bijeen en wel op 23 februari, 28 april,
23 juli en 16 december. Door het dagelijks bestuur werd daarnaast nog 20 maal
vergaderd.
Ledenoverzicht
Leden Bondsveilingen
Leden Kringveilingen
Overige leden

1956
3144
2545
356

1957
3248
2432
337

6045

6017

1958
3258
2418
362
6038

1959
3325
2402
364
6091

I960
3345
2456
325
6126
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Uitbreiding tuinen en gebouwen
Dank zij de medewerking van het Rijk kon op de tuin in Naaldwijk een verwarmde
rolkas, speciaal bestemd voor de bloementeelt, worden gebouwd. Tevens kwam een
moderne complexkas met grote kapbreedte (9.6() m) gereed, geschikt voor de teelt van
vroege stooktomaten. Verder werd in enkele kassen de verwarming verbeterd. Ook is
een begin gemaakt met de bouw van een kas voor plantenziektenkundig onderzoek.
Ook in 1959 kon met de plannen tot uitvoering van de grote nieuwbouw voor de
school, het kantoor en het laboratorium in Naaldwijk nog niet begonnen worden i.v.m.
moeilijkheden rond de Rijks Middelbare Tuinbouwschool. De nieuwbouw werd tot
nader order uitgesteld.
2

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

Op 9 april 1959 werd op het Proefstation in aanwezigheid van het dagelijks bestuur,
de heer J. Middelburg, de oud-directeur Ir J. M. Riemens en tal van personeelsleden
het feit herdacht dat mej. W. M. Th. J. de Brouwer 25 jaar werkzaam was op het
Proefstation. Onder aanbieding van geschenken door het bestuur en personeelsleden
werd haar hulde gebracht voor de voortreffelijke v/ijze waarop zij haar taak verricht.
In 1959 kwam de heer Ir G. P. Termohlen, voorheen door het LP.O. te Naaldwijk
gedetacheerd voor het kurkwortelonderzoek, in dienst van het Proefstation en werd
belast met de leiding van de afdeling teelt en selectie. Als zijn opvolger werd door het
LP.O. op ons Proefstation gedetacheerd de heer drs K. Verhoeff, voorheen leraar aan
de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Naaldwijk. Per 15 januari verliet de hoofdassistent W. J. Stokdijk onze dienst. In deze vacature werd nog niet voorzien. Per
1 februari werd aan de heer Ph. J. v. Zoelen eervol ontslag verleend als chef van het
proefbedrijf ,,De Kring". Als zijn opvolger werd benoemd de heer B. Steenbergen, voorheen assistent in Pijnacker, terwijl de heer F. G. v. Dijk, assistent bemestingsproeven,
als rayonassistent te Pijnacker werd geplaatst. De assistent D. Klapwijk (rayon de Lier)
verliet per 1 mei onze dienst en werd opgevolgd door de heer A. A. Slobbe, voorheen
assistent bij de afdeling bodemkartering. Ook de assistent P. J. ter Laak (rayon Poeldijk)
ging over naar een andere betrekking. Deze vacature werd vervuld door de benoeming
van de heer A. P. v. d. Hoeven. In september 1959 werd de heer B. J. v. d. Kaay,
voorheen verbonden aan de afdeling Plantenteelt zonder aarde, belast met de wiskundige
verwerking van proefuitkomsten. Om op dit gebied een goede opleiding te ontvangen
werd hij voor een periode van ± 9 maanden gedetacheerd bij het Centrum voor
Landbouwwiskunde te Wageningen.
Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verliet de heer F. J. Bettink,
assistent voor de bloementeelt, de dienst per 31 december 1959.
De assistent voor het buitenfruit, de heer L. v. d. Wijden, die sinds enige tijd reeds
gedetacheerd was bij het consulentschap Geldermalsen, verliet op 31 december 1959
officieel het Westland om in dienst te treden van bovengenoemd consulentschap. Zijn
werkzaamheden werden overgenomen door de heer A. Glas, hoofdassistent bij het
consulentschap Amsterdam, Prins Hendriklaan 44 te Hoofddorp, tel. 02540—6518.
Op 13 november promoveerde Ir L. Bravenboer tot doctor in de Landbouwkunde
op een proefschrift getiteld: „De chemische en biologische bestrijding van de spintmijt
Tetranychus urticae Koch".
Bij de Voorlichtingsdienst waren per 31 december 1959 werkzaam:
Ir J. M. Jacobs, Molenstraat 127, Monster, Tel. 01749-2993, Ingenieur bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Medewerkers met een speciale taak:
H. N. J. Debets, Lange Broekweg 15, Naaldwijk, Tel. 01740-4430, Hoofdassistent A,
Kredietregelingen.
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J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk, Tel. 01740-5861, Hoofdassistent, Kredietregelingen.
A. G. A. v. d. Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag, Tel. 070-664244, Hoofdassistent
A, Bloemen- en Bloembollenteelt.
G. Buys, Prinses Margrietstraat 2, Maasdijk, Tel. 01745-822, Assistent overig Westland,
Bloemen- en Bloembollenteelt.
A. Glas, Prins Hendriklaan 44, Hoofddorp, Tel. 02540-6518, Hoofdassistent Fruitteelt
op open grond.
H. Kooyman, Veenendaalkade 351, Den Haag, Tel. 070-664453, Hoofdassistent Motortechniek.
C. Noordanus, Stationsstraat 80, Zoetermeer, Tel. 01790-3124, Hoofdassistent Stooktechniek en Kassenbouw.
C. Lamers, Violierstraat 48, Capelle a/d IJssel, Tel. 01804-2796, Stooktechnikus.
J. Meyndert, Hogenbanweg 88c, Rotterdam W - l l , Tel. 010-51870, Stooktechnikus.
J. M. Vente, Gasthuislaan 19, Delft, Tel. 01730-22504, Stooktechnikus.
M. J. de With, G. van Heemskerkstraat 50, Naaldwijk, Tel. 01740-5585, Stooktechnikus.
Medewerkers voor de algemene tuinbouwkundige voorlichting:
J. H. Groenewegen, Pr. Wilhelminalaan 38, Den Hoorn, p. Delft, Tel. 01730-23295,
Hoofdassistent A Kring.
D. de Mos, Geestweg 6, Naaldwijk, Tel. 01740-4323, Hoofdassistent Westland.
L. G. Nederpel, Drapeniersgaarde 131, Den Haag, Tel. 070-662260, Hoofdassistent
Loosduinen.
Sj. Vriend, Plaspoelkade 37, Leidschendam, Tel. 01761-1862, Hoofdassistent Leiden.
I. Baelde, Weth. Schipperstraat 5, Berkel, Tel. 01891-488, Assistent Berkel.
F. G. v. Dijk, Triumphlaan 12, Delfgauw, p. Delft, Tel. 01730-31023, Assistent
Pijnacker.
H. J. van Gaaien, Oosteinde 65, Wateringen, Tel. 01742-2848, Assistent Wateringen.
C. L. Groenewegen, Rodenrijseweg 233, Berkel, Tel. 01891-648, Assistent Bergschenhoek-Bleiswijk.
A. P. v. d. Hoeven, Westgaag 19, Maasland, Tel. 01899-2476, Assistent Poeldijk.
A. P. de Kleine, Tweemolentjeskade 73, Delft, Tel. 01730-20852, Assistent Den Hoorn.
H. Ouwerling, Berestein 11, Kwintsheul, Tel. 01742-2646, Assistent Honselersdijk.
D. Rodenburg, Weth. v. d. Vaartlaan 1, Pijnacker, Tel. 01736-2375, Assistent Veur.
D. de Ruiter, Zebrastraat 2, Rotterdam-O., Tel. 01804-2702, Assistent Rotterdam.
A. J. Schoppers, Huis te Veldelaan 47, Maasland, Tel. 01899-2405, Assistent Maasland.
A. Slobbe, Ringvaartweg 188, Rotterdam, Assistent De Lier.
P. Vermaat, Hazelaarstraat 45, Monster, Assistent Monster.
E. v. Zanten, Maasdijk 53, 's-Gravenzande, Tel. 01748-2735, Assistent 's-Gravenzande.
Werkzaam bij het Onderzoek zijn:
Wetenschappelijke leiding
Ir IJ. v. Koot, Herenstraat 29, Naaldwijk, Tel. 01740-4303.
Afdeling Grondonderzoek en Bodemkartering
Ir J. v. d. Ende, Fenacoliuslaan 36, Maassluis, Tel. 01899-3431.
Afdelingshoofd Voedings-fysiologisch onderzoek.
Ir L. S. Spithost, Burg. v. Doornlaan 8, De Lier, Tel. 01745-736.
Bemestingsonderzoek.
Ir C. J. v. d. Post, Pr. Margrietstraat 6, Maasdijk, Tel. 01745-707.
Onderzoek betreffende de waterhuishouding. Gedetacheerd door het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
A. A. Steiner, Lohengrinstraat 42, Den Haag, Tel. 070-396833.
Hoofd afdeling Plantenteelt zonder aarde. Gedetacheerd door T.N.O.
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Jac. C. v. Leeuwen
J. P. C. Knoppert,
Th. Strijbosch,
J. J. v. Schie,
M. Q. v. d. Meys,
M. Mostert,
C. Sonneveld,
Th. Buitelaar,
G. A. Boertje,
K. Buitelaar,
M. v. d. Linden,
P. A. den Dekker,
P. Koornneef,
P. A. v. Dijk,
J. J. C. de Koning,
J. Kromkamp,
J. Oosthoek,

Hoofdassistent A bodemkartering.
Hoofdassistent bemestingsadviezen.
Hoofdassistent bodemclassificatie.
Assistent bodemkartering.
Assistent bodemkartering.
Assistent bemestingsadviezen.
Assistent bemestingsadviezen.
Assistent bemestingsadviezen.
Assistent grondmonstername.
Assistent grondmonstername.
Assistent grondmonstername.
Chef-analyst lab. voor grondonderzoek.
Analyst voedingsfysiologie.
Analyst grondonderzoek.
Assistent bemestingsproeven.
Assistent cultuurproeven en bemesting.
Assistent bemestingsproeven.
Als laboranten zijn in dienst de dames : J. Doelman, M. v. d. Ende, E v. 't Hoog,
A. v. d. Maarel, M. J. Th. Staats, E. M. Thijssen, K. J. Varekamp, W. A. M. P. v. d.
Voort, C. A. van Vliet en C. J. v. Vuurde, alsmede de heren H. Koenen en J. J. v. d.
Lee. Mej. W, M. C. Kester verricht administratieve werkzaamheden, terwijl de heer
E. v. Dijk de beheerder is van het grondmonstermagazijn.
Bij de afdeling ,,Plantenteelt zonder aarde" zijn in dienst (allen gedetacheerd door
T.N.O.) :
E. Schuurmans,
Chemicus.
Mej. A. M. Rijnbeek,
Analyste.
Mej. M. A. H. Wiegel,
Laborante.
G. P. A. v. Holsteyn,
Tuinbouwkundig assistent.
Plantkundige afdeling
Dr Ir L. Bravenboer, Distelstraat 11, Hoek van Holland, Tel. 01747-695.
Afdelingshoofd Ziekten en ziektebestrijding.
Ir G. P. Termohlen, Weteringlaan 8, Delft, Tel. 01730-26449.
Afdelingshoofd Teelt en selectie.
Mej. W. M. Th. J. de Brouwer, Dotterbloemlaan 24, Den Haag, Tel. 070-361882.
Entomologisch en mycologisch onderzoek.
Ir N . v. Berkel, Pr. Marijkestraat 14, Maasdijk, Tel. 01745-917.
Fysiologisch onderzoek, in het bijzonder betreffende de bitterheid bij komkommers.
Drs K. Verhoeff, Dingemans v. d. Kasteeleplein 6, 's-Gravenzande, Tel. 01748-2885.
Mycologisch onderzoek. Gedetacheerd door het Instituut voor Panteziektenkundig
Onderzoek.
P. A. Kruyk,
Hoofdassistent selectie- en cultuurproeven.
Hoofdassistent selectie- en cultuurproeven.
W. P. v. Winden,
Assistent planteziekten.
W. den Boer,
Assistent bloemen- en belichtingsproeven.
T. Dijkhuizen,
Assistent virusziekten en groeistofproeven.
H. J. M. v. Dorst,
Assistent ziektebestrijding.
G. Pet,
Chef-analyste laboratorium.
Mej. W. H. Snoek,
Analyste mycologisch onderzoek.
Mej. C. J. Koot,
Analyste radio-isotopenonderzoek.
Mej. F. v. Nieuwkerk,
Analyste fysiologisch onderzoek.
Mej. W. v. Ravestijn,
Analyste veredelingsonderzoek.
Mej. J. M. H. M. v. Rest,
Analyste insekten- en schimmelproeven.
Mej. D. Theune,
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Op deze afdeling zijn als laboranten werkzaam de dames: N . Bolten, E. Eijgenraam,
K. L. Langerhuizen, P. K. v. d. Sar, P. J. R. M. Stolk en E. M. Stougie.
Onderwijs
G. Blom, Verspijcklaan 28, Naaldwijk, Tel. 01740-4948. Leraar in algemene dienst.
K. Kievit, Verspijcklaan 25, Naaldwijk, Tel. 01740-4715. Leraar in algemene dienst.
Administratief en Technisch personeel
S. M. v. Guilik, Grote Woerdlaan 34, Naaldwijk, Tel. 01740-4092. Administrateur.
J. A. Jansen,
Technicus.
G. H. Ordelman,
Kantoorchef.
J. W. G. Volkert,
Bibliotheekbeambte.
B. J. v. d. Kaay,
Wiskundige verwerking.
H. J. Riemens,
Excursieleider.
Mevr. L. E. C. v. Bovene-Beynon, Tekenares.
A. C. Middendorp,
Kredietregelingen.
Mej. F. M. Prins,
Boekhouding.
L. J. A. Bol,
Fotograaf.
F. Storm,
Amanuensis.
J. v. Cranenburgh,
2e Amanuensis.
L. J. R. Cornelissen,
Timmerman.
L. P. Zwaanswijk,
Schilder.
W. F. M. Baptist,
Tuin-amanuensis.
L. P. F. Reygersberg,
Chauffeur.
Schrijfsters en typisten de dames: A. v. Baaien, H. v. d. Bos, F. Disselkoen, M. W.
v. d. Ende, I. W. H. Hofland, I. J. L. Klinkenberg, M. v. Vliet en N . C. Vreugdenhil.
Cantine: Mej. G. E. v. d. Sande.
Tuin
K. Olieman, Zuidweg 40, Naaldwijk, Tel. 01740-4545. Tuinchef Naaldwijk.
B. Steenbergen, Prinses Marijkelaan 9, Schipluiden, Tel. 01730-20050.
Tuinchef Proefbedrijf „De Kring", Hoornseweg 28a, Den Hoorn, Tel. 01730-26580.
De volgende tuinknechten zijn in dienst: J. P. v. Bergen Henegouwen, J. W. Bouhuisen, W. Eindhoven, A. J. M. v. d. Ende, J. L. N . Froklage, G. Gaastra, C. S. v. d.
Helm, A. C. Heppe, J. Klinkenberg, J. Menheer, R. Mergan, M. Mostert, A. Oosthoek,
L. Spaans, A. H. Wolters en P. Zonneveld.
Studiereizen
De volgende studiereizen naar het buitenland werden gemaakt:
1. Ir W. van Soest zette, tezamen met Dr W. H. Kemmers van het Centraal Bureau
van de Tuinbouwveilingen, het marktonderzoek naar de positie van de sla voort.
In mei was dit onderzoek afgelopen. De resultaten zijn neergelegd in een rapport
getiteld: „Teelt en afzet van sla in West- en Zuid-Europa", uitgave van het Centraal
Bureau van de Tuinbouwveilingen.
2. Ir L. S. Spithost nam van 25 mei tot 3 juni deel aan een reis naar Duitsland, ter
bestudering van de vele potgrondproblemen.
3. Ir Y. van Koot bracht van 15 tot 20 juni een bezoek aan Zwitserland, waar de
ontwikkeling op het gebied van de kassenbouw werd bekeken.
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3.

VOORLICHTING

Het werk van het Proefstation mag zich verheugen in een steeds verder toenemende
belangstelling van de leden. Steeds meer tuinders komen het Proefstation en de tuin
in Delft bezoeken. Ook het aantal buitenlandse bezoekers neemt nog steeds toe. Op
sommige tijdstippen schept de ontvangst van al deze mensen grote moeilijkheden, doch
wij doen ons best ieder zo voldaan mogelijk weer te laten vertrekken. In totaal kwamen
er dit jaar ± 10.000 bezoekers.
Het contact met de voorlichtingsassistenten uit andere gebieden, die met de glasteelt
te maken hebben, is verder verstevigd. Er werd 5 maal met hen vergaderd. Deze bijeenkomsten voorzien in een grote behoefte en benadrukken het landelijke karakter van
het Proefstation.
Dit laatste kwam eveneens tot uiting in de vele inleidingen die onze medewerkers
hielden op bijeenkomsten van tuinders in andere gebieden. Ook ontvingen enkele van
onze medewerkers uit het buitenland het verzoek daar enkele inleidingen te verzorgen.
Met de verdere intensivering en uitbreiding van de glastuinbouw nam ook de omvang,
waarin een beroep werd gedaan op het Borgstellingsfonds toe. Het aantal aanvragen
bedroeg 434 (in 1958 262), waarvan er 294 tot een bedrag van ƒ 4 . 9 miljoen werden
goedgekeurd. Opvallend was de verschuiving in de verdeling van dit bedrag over het
Westland en de Kring. In 1958 was deze verhouding 2 5 % — 7 5 % , in 1959 echter
43 %—57 %. De verleende waarborgen komen voor een belangrijk deel ten goede aan
de bouw van nieuwe koude warenhuizen en de verwarming van bestaande.
Het Waarborginstituut voor de Tuinbouw in Zuid-Holland blijft van betrekkelijk geringe betekenis. Het aantal aanvragen bedroeg 30 (in 1958 39) waarvan er slechts
9 werden goedgekeurd ten bedrage van ƒ 127.000,—.
De ontsluiting van de bedrijven in het ambtsgebied blijft de nodige aandacht vragen.
Van talrijke objecten zijn thans opnamen gemaakt en enkele zijn in een vergevorderde
staat van voorbereiding. Door de vele betrokken instanties en het grote aantal belanghebbenden, die allen volkomen vrijwillig hun medewerking moeten verlenen, vordert
het werk slechts langzaam. Ongetwijfeld zullen er echter goede resultaten met dit
belangrijke werk worden behaald.
Een toenemende belangstelling is onder de tuinders te bespeuren voor voorlichting
op het gebied van de bedrijfseconomie. In het afgelopen jaar werden reeds enkele
adviezen gegeven en getracht zal worden in de toekomst aan de behoefte op dit gebied
de nodige aandacht te schenken.
Publicaties
De volgende nummers in de serie „Publicaties van het Proefstation voor de Groentenen Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk" verschenen in 1959:
69. Pathogeniteitsverschillen tussen een aantal isolaties van Verticillium albo-atrum
R. en B., Drs K. Verhoeff.
70. Onkruidbestrijding met chemische middelen bij fresia's, W. P. v. Winden.
71. De warmtehuishouding van de grond in de tuinbouw onder glas, Ir C. J. van der
Post.
72. Virusziekten van de komkommer in Nederland, Ir Y. van Koot en H. J. M. van
Dorst.
73. Effect van aanvullende belichting van tomaten, Dr Ir Verkerk, Ir G. H. Germing
en Ir Y. van Koot.
74. De produktiestructuur van de groenteteelt in de E.E.G.-landen, Ir W. van Soest.
75. Chemische en biologische bestrijding van de spintmijt Tetranychus urticae Koch,
Dr Ir L. Bravenboer.
76. Druppelbevloeiing bij platglaskomkommers, Ir J. van den Ende.
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De „Mededelingen" verschenen regelmatig en worden, blijkens de reacties, graag en
goed gelezen. In de vakpers werd een groot aantal artikelen van onze medewerkers
gepubliceerd.
Ontwikkelingsmiddagen
In 1959 werden er weer ontwikkelingsmiddagen gehouden en wel op 27 januari te
Delft, 20 oktober te Naaldwijk en op 1 december te Delft, waarbij resp. de teelt van
tomaten, sla en komkommers behandeld werd. Ook dit jaar werd medewerking ondervonden van de zijde van het Landbouw Economisch Instituut. De belangstelling voor
deze voorlichtingsmiddagen was, zoals van ouds, zeer groot.
Voorlichtingsstands
In 1959 verleende het Proefstation weer medewerking aan de najaarskeuring van
chrysanten van de afdeling Westland van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en
Plantkunde. Deze keuring vond plaats eind oktober.
Evenals in 1958 werden op de 11e Westlandse Handelstentoonstelling (Wéhaté),
die van 28 juli—2 augustus werd gehouden, in kassen komkommers en tomaten geteeld.
De verzorging van deze gewassen berustte wederom bij onze dienst. De inzending werd
dit jaar gezamenlijk met de contactcommissie van de tuinbouwstudieclubs opgezet.
Studieclubs
De belangstelling voor de tuinbouwstudieclubs neemt nog steeds toe. Er zijn nu in
totaal ruim 2000 leden. De ontwikkelingsavonden werden druk bezocht en weer werden
er in samenwerking met de rayonsassistenten praktijkproeven genomen.
De excursie naar Engeland onder auspiciën van de contactcommissie van de tuinbouwstudieclubs mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. In 1959 werd er door
een 40-tal kwekers van 21 t / m 24 juli onder leiding van onze medewerkers G. Blom
en P. A. Kruyk wederom een excursie gemaakt.

4.

ONDERWIJS

Rijks-Middelbare Tuinbouwschool te Naaldwijk
De Middelbare Tuinbouwschool heeft een 3-jarige middelbare tuinbouwopleiding.
De opleiding heeft tot doel tuinderszoons en eventueel andere geïnteresseerden een
degelijke, in hoofdzaak theoretische tuinbouwopleiding te geven. Het is een soort Middelbare Technische school, waarbij het woord „technisch" als tuinbouwtechnisch moet
worden opgevat. Leerlingen, die het einddiploma behalen, zullen voor een deel naar
het eigen bedrijf terugkeren en voor een ander deel in aanmerking kunnen komen voor
middelbare functies bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, het tuinbouwbedrijfsleven,
instituten en instellingen op tuinbouwgebied, veilingen en wat dies meer zij.
Het docerend personeel bestaat voor een deel uit medewerkers, die hun hoofdtaak
bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst of het Proefstation hebben en voor een ander
deel uit vaste leraren, die hoofdzakelijk of uitsluitend met lesgeven zijn belast.
Momenteel is het lerarencorps als volgt samengesteld:
Ir W . van Soest, directeur, Aronskelkweg 87, Den Haag, Tel. 070-396058.
Ir W . J. Mulder, wnd. directeur, Lange Broekweg 22, Naaldwijk, Tel. 01740-5206.
R. Blaauw, Verspijcklaan 23, Naaldwijk, Tel. 01740-4704.
G. Blom, Verspijcklaan 28, Naaldwijk, Tel. 01740-4948.
Mevr. L. E. C. v. Bovene-Beynon, Lohengrinstraat 47, Den Haag, Tel. 070-396173.
F. J. v. d. Burg, Tomatenstraat 12,Naaldwijk, Tel. 01740-5299.
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T. Dijkhuizen, J. W. Frisostraat 7, Maasdijk.
J. H. Groenewegen, Pr. Wilhelminalaan 38, Den Hoorn, Tel. 01730-23295.
S. M. v. Guilik, Gr. Woerdlaan 34, Naaldwijk, Tel. 01740-4092.
K. Kievit, Verspijcklaan 25, Naaldwijk, Tel. 01740-4715.
H. W. Meyburg, ec. drs., Molenstraat 184, Monster, Tel. 01749-2478.
A. G. A. v. d. Nes, Melis Stokelaan 2084, Den Haag, Tel. 070-664244.
C. Noordanus, Stationsstraat 80, Zoetermeer, Tel. 01790-3124.
H. A. Vermetten, Gevers Deynootweg 73c, Den Haag, Tel. 070-541834.
Concierge-amanuensis: J. Cornelissen, Druivenstraat 146, Naaldwijk.
Op 3, 4 en 10 juli en 21 december werden de eindexamens afgenomen. Bij dit
examen traden de leraren als examinator op, terwijl enige deskundigen de examens
bijwoonden.
Aan de volgende candidaten kon het einddiploma worden uitgereikt : T. Jackson te
Den Haag, A. v. Spronsen te De Lier en B. Vente te Delft.
Tot op heden ontvingen in totaal 34 leerlingen het einddiploma. Enkelen keerden
terug naar het ouderlijk bedrijf, verscheidenen vervullen momenteel de militaire dienstplicht. Eén is werkzaam als assistent zaakvoerder bij een aankoopvereniging, twee vonden
een functie bij de Organisatie voor toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, 4
zijn werkzaam op het Proefstation te Naaldwijk, één is vertegenwoordiger bij een firma
in tuinbouwbenodigdheden, één werkt op het Landbouw-Economisch Instituut afdeling
Tuinbouw, één vond een functie bij een conser.enindustrie, één werd aangesteld bij de
Stichting voor Bodemkartering. Enkele oud-leerlingen zetten de studie voort door naar
een kweekschool te gaan of door met de studie voor een middelbare akte te beginnen.
Tuinbouwvakscholen
W'estlandse Teelten te Naaldwijk
Op 16 en 18 december 1959 werd de cursus 1958-1959 afgesloten. Aan alle 16
leerlingen werd het diploma uitgereikt, waarvan 1 met lof.
Op 7 oktober 1959 begon de nieuwe cursus met 13 leerlingen.
Kringteelten te Bergschenboek
De eerste cursus die op 22 oktober 1958 begon met 22 leerlingen werd op 6 oktober
1959 afgesloten. 13 Leerlingen namen aan het examen deel. Aan 10 van de 13 leerlingen kon het diploma worden uitgereikt. De nieuwe cursus begon op 30 september
1959 met 27 leerlingen.
Kringteelten te Leidschendam
Deze nieuwe vakschool begon op 6 oktober 1959 met 14 leerlingen.
Bloemisterij te Naaldwijk
Op 16 oktober 1959 werd de lopende cursus afgesloten. Aan alle 14 leerlingen kon
het diploma worden overhandigd. Op 23 oktober begon de nieuwe cursus met 20
leerlingen.
Bloemsierkunst te Den Haag
Het theoretische examen werd gehouden op 8 juli; het praktische examen op 22 juli.
Aan 9 leerlingen werd een getuigschrift uitgereikt, 5 leerlingen moesten worden afgewezen. Van de 14 leerlingen namen 12 leerlingen deel aan het examen „Aalsmeer",
waarvan er 9 slaagden. De nieuwe cursus begon op 16 september met 14 leerlingen.
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Hoveniers te Den Haag
Op 7 oktober begon het tweede gedeelte van deze cursus met 14 deelnemers.
Opleidingscursussen
Tuinbouw vakonderwijzers
Het algemeen gedeelte B begon op 21 april.
Voor de nieuwe cursus zijn 35 aangiften.
Overige cursussen
Ontivikkelingscursus leerkrachten

tuinbouivondenvijs

Deze korte cursus werd in de eerste helft van juni en de tweede helft van juli 1959
gehouden. Het onderwerp dat werd behandeld luidde: „Nieuwe ontwikkeling op het
gebied van de veredeling bij sla, komkommers en tomaten". Er waren 30 deelnemers.
Motorcursussen
Te Naaldwijk werd een motorcursus gehouden. Er namen 25 cursisten aan deel.
Lascursussen
De voorjaarscursus werd op 9 juni afgesloten, er werden 31 getuigschriften uitgereikt. Op 7 september werd de nieuwe cursus begonnen met 32 cursisten.

5.

FINANCIËN

In 1959 werd wederom door een aantal instanties financiële steun verleend. Het
betreft hier het Rijk, de Provincie, het Landbouwschap, het Produktschap voor Groenten
en Fruit, de Landbouwstichting T.N.O. en de A.S.F.
Een woord van dank daarvoor is hier zeker op zijn plaats.

De secretaris-penningmeester,
N. J. A. V A N DIJK.
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TEELTVERLOOP EN AFZET VAN DE BELANGRIJKSTE
PRODUKTEN IN 1959
1. TOMAAT
De produktie van de tomaten heeft dit jaar wederom een top bereikt. Met een
opbrengst van 194.000 ton werd die van 1958, die 170.000 ton bedroeg, met ruim
14 % overschreden. De mei-inventarisatie van het C.B.S. vermeldt een oppervlakte van
2427 ha tomaten. Dit zou een opbrengst per m2 van 8 kg betekenen. Houdt men er
rekening mee dat in 1959 vrij veel herfsttomaten zijn geteeld, waarvan de oppervlakte
in deze cijfers niet is opgenomen, dan is de conclusie gerechtvaardigd, dat de opbrengst
van gemiddeld 76 ton/ha die in de twee voorgaande jaren werd verkregen, ook dit
jaar zeker werd behaald. Dit is een belangrijke verbetering t.o.v. de 67.5 ton/ha, die
gemiddeld in de jaren 1950—1956 werden geoogst. De oorzaken hiervan zijn vooral:
omschakeling van koud naar warm, uitgebreide toepassing van grondontsmetting en
in vele gevallen langer doortelen.
De vroege stooktomaten hebben van de langdurige mistperiode in februari sterk
geleden. Het wortelstelsel van de planten kwam onvoldoende tot ontwikkeling, terwijl
ook gedurende en vlak na de mist van bloei en zetting der onderste trossen niet veel
terecht kwam. Het gevolg was een verlating van de eerste flinke aanvoeren en een
verzwakte plant die in totaal minder kilo's opleverde (8—12 kg per raam) en vroeg
versleten was. Daar ook de prijs in het vroege seizoen niet bijzonder hoog was, waren
de uitkomsten aanzienlijk lager dan in het zeer goede jaar 1958 en varieerden van
ƒ 12,— tot ƒ 20,— per raam.
De licht gestookte tomaten hebben in tegenstelling tot vorig jaar een gunstiger seizoen
meegemaakt. Van de mistperiode hebben zij niet geleden en de vele zon en de gunstige
temperaturen daarna hebben uitstekende oogsten gegeven, mits de watervoorziening
goed werd bijgehouden. Daar ook de prijzen in de aanvoerperiode zich gunstig ontwikkelden, waren de opbrengsten uitstekend en deden veelal niet onder voor die van
de vroege stooktomaten.
De koude tomaten hebben volop geprofiteerd van het zonnige weer, wanneer tenminste de watervoorziening in orde was. De kilogram-opbrengsten waren goed en de
oogst begon vroeg. Voor de vroege gronden was dit een voordeel en daar werden dan
ook goede uitkomsten behaald. Opbrengsten van ƒ 5,— tot ƒ 7,— per raam kwamen
veel voor. Voor de latere tomaten was de vroege oogst eerder nadelig; zij vielen grotendeels in de lage prijzen van eind juli/augustus. De vele kilo's konden dit niet goed
maken en de opbrengst kwam dan ook niet hoger dan ƒ 3,— tot ƒ 4,— per raam.
De herfsttomatenteelt, die dit jaar door de vele nieuwgebouwde warenhuizen en het
vroeg aflopen van de stooktomatenteelt op vrij grote schaal werd beoefend, leverde,
dank zij het zeer gunstige weer, uitstekende resultaten op. Oogsten van 5 à 6 kg en
opbrengsten van ƒ 5,— à ƒ 6,— waren normaal.

2. KOMKOMMER
De verschuiving in de komkommerteelt van platglas naar staand glas zette zich ook
in 1959 voort. Het areaal in mei bedroeg 400 ha platglas (66 minder dan in 1958) en
165 ha staand glas (28 meer dan in 1958). Over de gehele linie hebben de komkommers
ten volle geprofiteerd van het mooie weer, zowel wat de groei als de afzet betreft; 1959
zal dan ook steeds geboekstaafd blijven als een zeer gunstig komkommer)aar. Uiteraard
vergde de watervoorziening in dit dorstige gewas veel zorg.
De teelt in komkommerkassen leek aanvankelijk ernstig te lijden van de mistperiode
in februari. Zowel kwaliteit als hoeveelheid van de vroegst geoogste vruchten waren
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beneden het normale peil. Door de gunstige wending in de weersomstandigheden herstelde de groei van het gewas zich echter uitstekend, zodat de aanvoer in maart alle
verwachtingen overtrof. Daar ook de prijzen in die periode zeer hoog waren en daarna
op een goed niveau bleven, zijn de bedrijfsuitkomsten uitstekend geweest.
De Spotvrije teelt in warenhuizen breidde zich sterk uit en was eveneens zeer rendabel;
opbrengsten van gemiddeld 50 à 60 stuks per raam, die ƒ 20,— à ƒ 25,— opbrachten
met vele uitschieters naar boven. Wel hebben de planten, die juist vóór of gedurende
de mist waren uitgeplant, aanvankelijk geleden door een onvoldoende wortelvorming,
doch de komkommer herstelt zich hiervan gemakkelijker dan de tomaat.
Bij de teelt van platglaskomkommers in warenhuizen is thans de bitterheid geen
probleem meer. Er kwam een serie bittervrije rassen en hybriden aan de markt waarvan
de meeste uitstekend voldoen. De oogsten lagen rond de 40 à 50 stuks per raam, die
gemiddeld ƒ 15,— à ƒ 16,— opbrachten.
Ook de platglaskomkommer-telers kunnen op een goed jaar bogen. Algemeen worden
de vuurvrije rassen geteeld en de meeste voldoen goed. Met enkele bittervrije rassen
werden eveneens gunstige ervaringen opgedaan. De opbrengst bedroeg 30—45 stuks
per raam, in geld gemiddeld ƒ 10,— tot ƒ 13,—.
De herfstteelt werd op grote schaal toegepast. De resultaten waren over het algemeen
teleurstellend door de lage prijs en het veelvuldig optreden van zaadkoppen in verschillende gebieden. De opbrengst beliep in de meeste gevallen niet meer dan ƒ 4,— à
ƒ 5,— per raam.
3. OVERIGE VRUCHTGEWASSEN
a. Meloenen
De oppervlakte beteeld met meloenen breidde zich in 1959 uit met 40 ha en bedroeg
in 1959 181 ha. Het weer is zeer gunstig geweest voor dit gewas, dat houdt van veel
zon en warmte en aan de watervoorziening heel wat minder eisen stelt dan de
komkommer.
De teelt in warenhuizen was mede door de veel toegepaste plastic-afdekking en de
vroege plantdatum, vroeg aan de eerste snee toe. Er werden 8 à 10 vruchten per raam
geoogst met opbrengsten van ƒ 8 , — tot ƒ 11,—, wanneer broeimateriaal werd gebruikt
en ƒ 5,— à ƒ 6,— na een voorteek. De uitkomsten van de platglasteelt waren eveneens
gunstig en beliepen eenzelfde bedrag.

4. SLA
In de slateelt is een steeds duidelijker wordende verschuiving naar de teelt in de
winterperiode te onderscheiden, een ontwikkeling die, gezien de afzetmogelijkheden,
zeker toe te juichen is.
De winterslateelt in stookwarenhuizen bracht ook dit jaar weer gunstige uitkomsten.
Er werden opbrengsten behaald van ƒ 3,50 tot ƒ 6,— per raam, afhankelijk van de
aanvoerperiode.
Ook de teelt van gestookte voorjaarssla gaf zeer goede resultaten. Voor deze teelt
komt, met name in het Westland, steeds meer belangstelling.
De teelt van broeisla in gestookte en koude warenhuizen neemt nog in omvang toe.
Ook deze teelt gaf gunstige uitkomsten. De kwaliteit was over 't algemeen zeer goed.
De opbrengsten liepen uiteen van ƒ 2,— tot ƒ 5,— per raam.
De koude voorjaarssla heeft zeer uiteenlopende resultaten opgeleverd. De kwaliteit
van het produkt heeft plaatselijk nogal geleden van nachtvorst in een laat stadium,
waarvan ook enige verlating het gevolg was. Rond 1 april trad een zeer sterke prijs22

daling in waardoor de opbrengst al naar de aanvoerperiode varieerde van ƒ 5,— tot
ƒ 1,— per raam. Voor de meeste telers was het een matige tot slechte teelt. Er is zeer
veel sla doorgedraaid.
De gelichte sla was eenzelfde lot beschoren. De aanvoer was door het gunstige
voorjaarsweer aan de vroege kant en de aanvoerperiode was kort. In tegenstelling tot
de voorjaarsteelt, bracht hier de laatste sla de beste prijzen op. Het gemiddelde lag bij
ƒ 1,— per raam.
De vollegrondslateelt is uitzonderlijk goed geweest. De kwaliteit was goed, mits men
over voldoende water beschikte en de luis onder de duim kon houden. Opbrengsten
ƒ 1,75 tot ƒ 3,50 per m2.
De herfstsla, die een uitbreiding onderging van 30 à 40 %, profiteerde van het zeer
mooie herfstweer. De kwaliteit was buitengewoon goed en er werd veel zware sla gesneden. De resultaten waren zeker bevredigend te noemen: voor het staand glas ƒ 3,—
à ƒ 4,— per raam, voor het platte glas ƒ 1,50 à ƒ 2,50 per raam.
5. OVERIGE GROENTEGEWASSEN
a. Bloemkool
De belangstelling voor de teelt van kasbloemkool neemt geleidelijk af. Men plant
minder bloemkool onder de druiven om een nadelige invloed op de druif te vermijden.
De opbrengst bedroeg ƒ 1,40 à ƒ 2,20 per m2. De vroege vollegrondskool gaf matige
resultaten: ƒ 0,90 per m 2 . De latere kool bracht een dergelijk roegeld op.
b. Andijvie
Dit gewas blijft zich als voorteek handhaven. De opbrengst viel in 1959 weer niet
tegen en bedroeg, wanneer het voetrot, de grote kwaal van deze teelt, geen roet in het
eten gooide, ƒ 1,40 à ƒ 2,20 per m2. De vollegrondsteelt was, zoals alle vollegrondsteelten dit jaar, zeer goed. Er werden opbrengsten van ƒ 1,75 per m2 verkregen.
c. Spruitkool
De droge zomer beloofde aanvankelijk weinig goeds voor deze teelt; de groei stagneerde en een sterke luisaantasting trad op. Toen echter de regen kwam en het zachte
weer aanhield, herstelde het gewas zich en gaf tenslotte een uitstekende oogst, die
ƒ 0,75 of meer per m2 opbracht.
6.

FRUIT

a. Druif
De oppervlakte druiven blijft, na de inkrimping van de voorgaande jaren nu constant
op ± 400 ha. De produktie bleef in het afgelopen jaar achter bij die van 1958, een
gevolg van het droge weer, waardoor de bessen niet zo groot werden. De kwaliteit was
echter bijzonder goed en het suikergehalte was hoog. Om deze reden was ook de bewaarbaarheid zeer goed. Botrytis kwam in de bewaarde partijen nauwelijks voor. Wel
trad het verschijnsel van het indrogen der stelen veelvuldig op. De prijs bewoog zich
op een behoorlijk hoog niveau, zodat de uitkomsten van de teelt over het algemeen
goed waren. Alleen de stookdruiven waren niet hoog in prijs. Opbrengsten van ƒ 7,—
per m2 van de koude druiven kwamen veelvuldig voor.
b. Perzik en pruim
Ook deze gewassen profiteerden van de mooie zomer. Ze gaven een goede produktie
en prima resultaten. Het areaal breidt zich door de goede uitkomsten van de laatste
jaren geleidelijk iets uit. Er wordt hoofdzakelijk Golden Japan en Ontario geplant.
Opbrengsten van ƒ 6,— per m2 werden in deze gewassen niet zelden behaald.
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7. BLOEMEN
De omzetten van de drie bloemenveilingen in het Zuidhollands glasdistrict konden
het niveau van 1958 niet bereiken. Dit is overigens niet verontrustend, daar de omstandigheden voor de bloementeelt in het voorgaande jaar bijzonder gunstig waren.
Veilingaanvoer in f 1.000,—:
1958
1959
Berkel
1.260
1.273
Honselersdijk
14.780
13.487
Poeldijk
877
840
16.917

15.600

a. Chrysant
De aanvoer van geplozen chrysanten en van grootbloemige nam toe, terwijl die van
troschrysanten afnam.
Aanvoer in miljoenen stuks:
tros

pluis
grootbloemig

1957
4.9
4.9
0.8

1958
5.7
6.8
0.7

1959
5.2
7.6
0.9

Oorzaak hiervan is de uitbreiding van het aantal rassen dat, afhankelijk van de
beschikbare arbeidskrachten, al of niet geplozen kan worden. De financiële uitkomsten
van de geplozen bloemen zijn gunstiger. De gemiddelde prijzen van de eerste twee
groepen waren iets hoger dan vorig jaar en bedroegen respectievelijk ƒ 0,62 en ƒ 0,16.
De grootbloemige brachten gemiddeld ƒ 0,32 op, 5 cent minder dan in 1958.
Het droge weer veroorzaakte een trage groei, terwijl de hoge temperatuur de knopvorming ongunstig beïnvloedde en de stengels te lang en te slap deed doorgroeien.
Bovendien kwamen veel schadelijke insekten voor. Al met al was de kwaliteit van de
grote massa van de aanvoer matig.
b. Fresia
De produktie bleef wat achter bij die van 1958 en bedroeg 4.4 miljoen bos tegen
4.9 in het vorig jaar. De gemiddelde prijs lag op ƒ 0,72, hetgeen 5 cent hoger was
dan in 1958. Toch heeft slechts een deel van de telers hiervan geprofiteerd, omdat in
de periode van maart tot oktober de prijs laag was. Er werden door het warme weer
maar weinig buitenfresia's aangevoerd. De hoge temperatuur heeft de teelt dit jaar lelijk
in de war gestuurd; er trad vaak een sterke verlating van de bloei op, hetgeen voor het
uitplanten van de tomaten ook nogal eens wat moeilijkheden veroorzaakte.
c. Anjer
De anjeraanvoer handhaafde zich ongeveer op hetzelfde niveau als in 1958 en de
gemiddelde prijs was iets hoger. Het warme weer heeft de kwaliteit van de bloem geen
goed gedaan, terwijl bovendien het oogstverloop werd vervroegd, zodat de najaarssnede
niet de prijzen behaalde, die men had gehoopt. Enkele kwekers gingen er toe over
midden door de bedden een regenleiding aan te brengen. Deze methode van watervoorziening heeft in dit droge seizoen uitstekend voldaan.
d. Snijgroen
De aanvoer daalde van 2.2 miljoen bos in 1958 tot 1.9 miljoen bos. Dit was na de
sterke uitbreiding van de aanvoer in 1958 wel te verwachten, vooral omdat de prijs toen
tegenviel. De kosten van deze teelt zijn hoog, terwijl de teelt zelf moeilijk is. Er zijn
daardoor weer een aantal telers afgevallen.
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WEERSGESTELDHEID
Winter 1958—1959 (december 1958, januari en februari 1959)
December was zeer zacht (gemiddelde temperatuur 6.0° C, dit is 2.2° C boven
normaal). Voorts was er betrekkelijk weinig zon, terwijl deze maand bovendien was
gekenmerkt door een bijzonder hoge luchtvochtigheid. Deze bedroeg gemiddeld 94.1 %
en over de laatste decade van deze zelfs 98.4°/c.
Ook januari was betrekkelijk zacht. Er is deze maand veel regen gevallen ( ± 5 0 mm
meer dan normaal), maar tegelijk heeft ook de zon veel geschenen (bijna 27 uur meer
dan normaal). De weerstoestand in deze beide maanden is oorzaak geweest van een
vrij snelle groei van de meeste gewassen.
In februari is het wat kouder geweest: gemiddeld 1.4° C beneden normaal, laagste
temperatuur — 5.2° C. Het aantal uren zonneschijn was vrijwel normaal, maar zeer
ongelijkmatig verdeeld. Gedurende een periode van 14 dagen scheen de zon in het
geheel niet en was bovendien tengevolge van een zware mist de lichtintensiteit zeer
gering. Tevens was de neerslag uitzonderlijk laag: 6.4 mm, hetgeen een minimumrecord is sedert 1932. Vooral het gebrek aan licht heeft een zeer nadelige invloed uitgeoefend op tomaten en komkommers.

WEEROVERZICHT TE NAALDWIJK 1959
|JAN,|FEB.|MRT.|APR.|MEI|JUN.|JUL.|AUG,|SPT.|OKT.|NOV.|OEC.|

|JAAR|

Temperatuur In°C

Boven
Normaa
Onder

Uren zonneschijn
« L a n d e l i j k gemiddelde

Normaal"

r

^
39

Onder
Boven
Normaal
Onder

^

.,,
110.2
" • 4 78.8rrrrm52.6 78-5 61.7
J
^
M

49.7

16.5

Neerslag In m.m.

l f ^ 7 1 7 ^ 8 . 3 ,6.8

^
74.6
129.5

JJAN.|FEBJMRT.|APR.|MEI |JUN.|JUL.|AUG.|SPT.|OKT.|NOV.|DEC.|

[JAARI

Het l a n d e l i j k gemiddelde aan zonneschijn mag lager
worden gesteld dan het gemiddelde van N a a l d w i j k

Afb. 1
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Voorjaar 1959 (maart tot en met mei)
De drie voorjaarsmaanden waren voor de groei van de gewassen ideaal. De temperatuur was steeds belangrijk boven normaal, nl. in maart 2.2° C, in april 2.1° C en in
mei 1.2° C. Vorst kwam in deze periode in het geheel niet voor. April gaf ruim
20 uur en mei zelfs 94 uur meer zon dan normaal. Er was voldoende neerslag; in maart
en april tesamen ± 1 6 mm boven normaal, in mei ruim 20 mm er beneden. Dit goede
weer was oorzaak, dat er zowel in de koude kassen als in de open grond vroeg kon
worden geplant en de planten ook onbelemmerd konden groeien. Dit geldt in het
bijzonder voor tomaten, komkommers en meloenen onder glas en voor bloemkool, sla en
bonen in de natuur. Mede door het zachte winterse weer waren dit seizoen de stookkosten laag.
Zomer 1959 (juni tot en met augustus)
Deze maanden waren gekenmerkt door bijzonder goed zomerweer. De temperatuur
was alle drie maanden boven normaal, terwijl deze toch zelden zeer hoog opliep (alleen
op 9 juli werd een temperatuur gemeten van 34.7° C). Tot het gunstige weerbeeld
werkte vooral de zon mee. Er is deze drie maanden te Naaldwijk ruim 240 uur zon
méér dan normaal (landelijk gemiddelde) gemeten. De hoeveelheid neerslag bleef ongeveer een derde beneden normaal (vooral juni was droog). Door de vele zonneschijn
was de waterbehoefte echter groot. Er is overal aanzienlijk meer gegoten dan gebruikelijk
is, terwijl de beregeningsinstallaties veelvuldig werden ingeschakeld voor de teelten
in de natuur. De zon en de warmte hebben bij de meloenenteelt geleid tot recordoogsten.
Herfst 1959 (september tot en met november)
Wat betreft de temperatuur volgden de herfstmaanden dezelfde lijn als hun voorgangers. Speciaal in september en oktober was de temperatuur boven normaal. In
november kwamen enkele dagen met nachtvorst voor. Het aantal zonuren was ook in
deze periode beduidend hoger dan normaal, vooral in september en oktober. In totaal
werd ruim l6o uur meer zon genoteerd. September was zeer droog; er viel slechts
4.4 mm neerslag. Dit was ook het geval met de eerste helft van oktober. In de laatste
decade van deze maand viel evenwel zeer veel regen. Van het droge zonnige weer tot
half oktober profiteerden vooral de telers van koelhuisdruiven. Onder zeldzaam gunstige
omstandigheden kon — gemiddeld 14 dagen vroeger dan normaal — geoogst worden.
Het weer was eveneens geschikt voor herfstkomkommers.
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GROND, WATER EN BEMESTING
DE O N T T R E K K I N G AAN DE G R O N D V A N MINERALE
VOEDINGSSTOFFEN D O O R D E T O M A A T
Ir L. S. SPITHOST

Voor het uitbrengen van een betrouwbaar
bemestingsadvies is het nodig om naast de gegevens omtrent de grond te kunnen beschikken
over de kennis van het gewas, waarvoor het
advies wordt verstrekt. Men dient dus te weten,
in hoeverre het gewas in staat is de verschillende elementen uit de grond op te nemen.
Bovendien moet men geïnformeerd zijn over
de hoeveelheden in de plant, die noodzakelijk
zijn om een optimale groei en ontwikkeling te
verkrijgen.
Betreffende de mate, waarin tuinbouwgewassen minerale voedingsstoffen aan de grond
onttrekken, is tamelijk weinig gepubliceerd.
Wel zijn buitenlandse literatuurgegevens beschikbaar, maar of deze zonder meer van toepassing zijn op de teelten in Nederland, is nog
een open vraag. Alleen al de totale opbrengst
van een bepaald gewas kan zeer verschillend
zijn, terwijl het bovendien mogelijk is, dat ook
variaties in milieufactoren en b.v. rassenkeuze
in dit opzicht een rol spelen. Met het doel de
leemten in onze kennis aan te vullen, werd in
1957 een uitgebreid chemisch onderzoek bij de
tomaat uitgevoerd.
De tomaten, ras Moneymaker, werden gezaaid in maart 1957 en begin mei uitgeplant in
een onverwarmd warenhuis. De grondsoort was
zavel met ongeveer 15 % afslibbare delen
(<C 16 [i) en 5 % organische stof. De basisbemesting bestond uit 1 % kg superfosfaat en
5I/4 kg zwavelzure kali per are. Deze hoeveelheden zijn vastgesteld aan de hand van grondonderzoek. Twee maal werd een overbemesting
met stikstof gegeven en wel beide keren met
41/2 kg kalkammonsalpeter per are. Het gewas
werd normaal verzorgd en geoogst. Om complicaties te vermijden werden de dieven niet
geanalyseerd, maar zeer klein verwijderd. Het
geplukte blad werd gedroogd, bewaard en naderhand met het overige blad gewogen en geanalyseerd.
De bemonstering van het gewas geschiedde
periodiek op zodanige wijze, dat een aantal
planten werd geoogst, waarna het drooggewicht
aan stengel, blad en eventueel vruchten werd
bepaald. In de droge-stof werden de gehalten

aan natrium, kalium, calcium, magnesium, stikstof, fosfor, zwavel en chloor vastgesteld. Het
einde van de groeiperiode werd bereikt eind oktober 1957.
De produktie aan rijpe vruchten, vers gewogen, bedroeg 5.3 kg per plant. De kwaliteit
van de oogst was uitstekend en afwijkingen
deden zich niet voor. Het gewas zelf was ook
gezond behoudens iets magnesium-gebrek. De
grootte van de opbrengst getuigde van een hoog
produktieniveau, dat onder de normale omstandigheden van een koude teelt werd bereikt.
De opbrengst aan droge-stof, gemiddeld in
grammen per plant, wordt in tabel 1 gegeven.
Tabel 1. Droge-stofproduktie per tomaatplant.
Deel van de plant

Gewicht in g

stengel
blad
vrucht

69
197
309

Uit deze cijfers komt duidelijk naar voren,
dat het grootste aandeel in de totale drogestofproduktie werd geleverd door de vruchten.
De stengel daarentegen gaf de kleinste hoeveelheid droge-stof.
De accumulatie van kationen werd berekend
aan de hand van de gehalten aan N a a O , K 2 0 ,
MgO en CaO in de verschillende delen van
de plant. De analyseresultaten zijn vermeld in
tabel 2.
Tabel 2
Chemische samenstelling van de droge-stof.
Deel van de plant

% van de droge stof

stengel
blad
vrucht

NaaO
0.3
0.6
0.1

K20
4.2
2.9
5.3

MgO
0.8
1.9
0.3

CaO
2.8
10.0
0.3

Deze tabel toont aan, dat er gemiddeld over
de gehele plant een groot verschil in gehalte
bestond. Zo was het gehalte aan N a 2 0 het
laagste en dat aan CaO en K 2 0 het hoogste.
Bij een onderlinge vergelijking van de verschillende delen van de plant zijn opvallend de
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den blijkt, dat gemiddeld het gehalte toenam
in de volgorde fosfaat, chloor, stikstof, sulfaat.

g.per plant
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Tabel 3. Chemische samenstelling van de
droge stof.

rucht

blad
ttffl vr
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Deel van de plant

Stengel

stengel
blad
vrucht
15

% van de droge-stof
N

P2O5

1.7
2.4
2.2

0.6
0.9
0.7

Cl

SO,
1.1
7.5
0.3

2.1
2.8
0.9

Globaal vertoonden het fosfaat- en het stikstofgehalte in stengel, blad en vrucht nog de
meeste samenhang, zij het dat de stikstofgehalten ongeveer 3 maal zo hoog lagen. Bij de
stengel en het blad waren de chloorgehalten
hoger dan de stikstofgehalten, doch de vrucht
was rijker aan stikstof dan aan chloor. Het sulfaatgehalte van het blad was bijzonder hoog,
dat van de stengel laag, terwijl in de vrucht
relatief zeer weinig sulfaat werd aangetroffen.
Omrekening van de gehalten naar de totale
hoeveelheden leverde afb. 2 op.

10 -

g Per plant
2

Na,0

MgO

CaO

K20

$ T
+W-1 vruc ht

Afb. 1. Onttrekking van metaaloxyden door de
tomaat.

blad

hoge gehalten aan N a 2 0 , MgO en CaO in het
blad en het hoge gehalte aan K 2 0 in de vrucht.
De totale hoeveelheden oxyden van natrium,
kalium, magnesium en calcium, die in de plant
voorkwamen, zijn uitgebeeld in afb. 1.
Uiteraard in overeenstemming met het gehalte was de hoeveelheid N a 2 0 in de plant
gering, nl. nog geen 2 gram. MgO werd in iets
sterkere mate door de plant vastgelegd en wel
ongeveer 5 gram. Deze hoeveelheden waren
klein ten opzichte van die voor CaO en K 2 0 .
De totale accumulatie aan CaO bedroeg ongeveer 23 gram, terwijl aan K 2 0 bijna 25 gram
per plant werd gevonden. Wanneer de verdeling over de plant in beschouwing wordt genomen, blijken N a 2 0 , MgO en CaO de meeste
overeenkomst te vertonen door de grote ophoping in het blad en in mindere mate in de
stengel en de vrucht. Daarentegen werd het
meeste K 2 0 gevonden in de vrucht.
Zoals vermeld werd behalve naar de bovenstaande metaaloxyden een onderzoek ingesteld
naar de aanwezigheid van stikstof, fosfor, zwavel en chloor. Uit de in tabel 3 gegeven waar30
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stengel

15

10

P,0
2U5

Cl

Afb. 2. Accumulatie van P2O5, Cl, N, SO3 door
de tomaat.

so-,

Fosfaat werd het minste door de plant vastgelegd, nl. 4.5 gram P 2 0 5 per plant, waarvan
het grootste deel zich in de vruchten bevond.
De totale chlooraccumulatie bedroeg bijna 10
gram Cl per plant. De verdeling over stengel,
blad en vrucht was gelijkmatiger dan bij de
stikstof, het fosfaat en sulfaat het geval was.
Daardoor werd zowel relatief als absoluut veel
chloor in de stengel gevonden. De tamelijk
grote hoeveelheid chloor in de plant, is in overeenstemming met de ervaring, dat de tomaat
wat minder chloorgevoelig is dan verschillende
andere tuinbouwgewassen. Andere proeven,
waarbij het effect van het chloorgehalte in potgrond werd onderzocht, bevestigen deze mening. Wat betreft de hoeveelheid stikstof, deze
bedroeg 13 gram N per plant, waarvan meer
dan de helft in de vrucht voorkwam. De totale
sulfaataccumulatie was zeer groot en wel 17
gram S 0 3 per plant. Dit werd vooral veroorzaakt door het hoge sulfaatgehalte in het blad,
dat dan ook 9 1 ' % van de vastgelegde totale
hoeveelheid voor zijn rekening nam.
Uit het voorgaande blijkt, dat de in de tomaatplant aanwezige hoeveelheden aan natrium,
kalium, magnesium, calcium, stikstof, fosfor,
zwavel en chloor zeer verschillend waren. Ook
het aandeel van stengel, blad en vrucht liep
sterk uiteen. Resumerend kan worden vastgesteld, dat voor de volgorde van de totale
hoeveelheden onderstaande afnemende reeks
bestond :
K o 0 > CaO > S 0 3 > N > Cl > MgO
>P205>Na20.
In het voorgaande waren de hoeveelheden
steeds per plant gegeven. Bij het opstellen van
een bemestingsadvies heeft men evenwel te
maken met de accumulatie per eenheid van
oppervlakte. De onttrekking per are is daartoe
vermeld in tabel 4, waarbij 300 planten per are
werden aangenomen.
Tabel 4. Onttrekking in kg per are door de
tomaat.
K20
SOQ
7.5
5.0
CaO
6.8
N
4.0
MgO
1.5
Cl
3.0
Na20
0.5
P205
1.4
Dit zijn respectabele cijfers doch men moet
daarbij wel bedenken, dat de produktie van het
gewas ongeveer 1.5 ton per are bedroeg. Dit

komt in de praktijk wel voor, maar gemiddeld
wordt het lang niet bereikt.
Ten aanzien van het verband tussen de onttrekkingscijfers en de bemesting kan nog de
volgende notitie worden gemaakt. Bij de tomatenteelt worden veelvuldig samengestelde meststoffen gebruikt. Berekening van de relatieve
hoeveelheden vastgelegde stikstof, fosfaat en
kali gaf als N : P :K : Mg verhouding 10 : 3, 4
: 19, 7 : 3, 6. Er bestaat feitelijk geen enkele
mengmeststof die geheel aan deze behoefte voldoet, ook de veel toegepaste 12 + 10 + 18
niet. Genoemde mengmeststof bevat ten opzichte van het stikstofgehalte ruim voldoende
fosfaat. Nu zal een overmaat aan fosfaat niet
onmiddellijk een schadelijke werking vertonen.
Gezien echter het feit, dat vele tuinbouwgronden rijk aan fosfaat zijn, kan worden betwijfeld, of over het algemeen het hoge fosfaatgehalte in deze mengmeststof nog wel zin heeft.
Voor fosfaatfixerende gronden ligt de situatie
uiteraard anders. Wat betreft het kaligehalte
komt de mengmeststof 1 2 + 1 0 + 18 niet geheel tegemoet aan de behoefte van het gewas.
Daarvoor is het gehalte aan K 2 0 wat te laag.
Behalve de onttrekking zijn echter het opnemend vermogen en vele bodemkundige aspecten van belang, zodat definitieve conclusies
slechts kunnen worden getrokken na een omvangrijker onderzoek. Het grootste bezwaar van
deze meststof is echter de afwezigheid van
magnesium. Wanneer men bedenkt, dat de behoefte aan fosfaat en magnesium ongeveer gelijk ligt, is het toch niet bevredigend, dat van
het ene element zoveel en van het andere niets
aanwezig is in deze meststof.
Een ander punt is de grote sulfaataccumulatie, die werd geconstateerd. Over het algemeen
wordt er weinig aandacht aan besteed, of voldoende sulfaat wordt gegeven. In de regel is
dit ook geen groot probleem, daar vele meststoffen sulfaathoudend zijn, zoals bijvoorbeeld
zwavelzure ammoniak, superfosfaat, zwavelzure
kali en patentkali. Bepaalde gewassen kunnen
daardoor zelfs te veel sulfaat ontvangen. Wanneer echter bij de tomaat sulfaatvrije meststoffen worden aangewend, is het vrij gemakkelijk
sulfaatgebrek op te wekken, gelijk uit proeven
alhier is gebleken. Bij de keuze van de meststoffen dient hiermee dus terdege rekening te
worden gehouden.
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VARIATIE IN DE VOEDINGSTOESTAND V A N D E G R O N D
J. P. C. KNOPPERT
Bij verschillende teelten onder glas, zoals
tomaat, komkommer en anjer, is het gebruikelijk om een gedeelte van de bemesting tijdens
de groei van het gewas te geven. Voor dit zogenaamde bijmesten worden overwegend goed
oplosbare kunstmeststoffen gebruikt. Niet altijd
worden de meststoffen gelijkmatig over de gehele oppervlakte van de grond verdeeld. Zo
wordt bijvoorbeeld bij de tomaat dikwijls alleen
in de looppaden bijgemest. Aangezien het bijmesten verschillende keren wordt herhaald,
kunnen er, vooral als dit steeds op dezelfde
plaats gebeurt, grote verschillen in de voedingstoestand van de grond ontstaan.
In 1958 werd een onderzoek naar de aard en
de grootte van deze verschillen ingesteld. Hierbij werd, na afloop van de tomatenteelt in een
aantal warenhuizen, de grond chemisch onderzocht. In ieder warenhuis werden drie monsters
genomen respectievelijk uit de looppaden, van
onder de nok en uit de plantend) (dus tussen
de planten op de rij). Uit de analyse bleek dat
op de zandgronden de verschillen tussen de
monsters uit één warenhuis betrekkelijk gering
waren. Op de zavel- en vooral op de Heigronden waren de verschillen groter. In het laatste
geval waren de monsters van de plaatsen, waar
bijgemest was, soms zeer rijk, terwijl direct
ernaast, in de plantenrij of onder de nok, de
grond uitgesproken arm kon zijn. Zowel voor
de tomatenteelt als voor de daarop volgende
teelt (dikwijls sla) bleken deze grote verschillen nadelig, zodat in het algemeen kon worden

geadviseerd de meststoffen meer gelijkmatig
over het gehele grondoppervlak te verdelen (zie
jaarverslag 1958, blz. 37).
In 1959 is het onderzoek voortgezet. Terwijl
in 1958 alleen op de horizontale variatie werd
gelet, is in 1959 ook de vertikale variatie, dus
de doordringing van de voedingsstoffen vanaf
het grondoppervlak naar omlaag in ogenschouw
genomen. Tevens werden de veengronden bij
het onderzoek betrokken.
Methode van onderzoek
Het chemisch grondonderzoek werd zowel
aan het begin als tegen het einde van de tomatenteelt uitgevoerd. De monsters werden weer
gestoken in de looppaden, onder de nok en in
de plantenrij. Op iedere monsterplaats werd bemonsterd van 0-10, 10-20 en 20-30 cm diepte.
Ter controle werden tevens mengmonsters gestoken.
Door op de verschillende plaatsen te bemonsteren kon worden nagegaan hoe het stond
met de horizontale variatie in de voedingstoestand. Uit de analyses van de monsters der
verschillende grondlagen kon blijken in hoeverre er sprake was van een vertikale variatie.
Dat doordringing van voedingsstoffen naar de
wortels zeer belangrijk is, behoeft wellicht geen
betoog.
Het onderzoek werd ingesteld in vijf warenhuizen op veengrond, vijf warenhuizen op
zandgrond (opdrachtig) en tien warenhuizen

Afb. 1. Er werd bemonsterd in de
paden, onder de nok en in de plantenrij (dus tussen de planten op de
rij).
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tels in het algemeen wel kunnen bereiken;
zeker wanneer er flink wordt gegoten.
Zandgronden

rij

pad

rij

nok

rij

pad

rij

0_IOcm
20cm
20_30cm

Afb. 2. Schema van horizontale en verticale bemonstering.

op kleigrond. Van de laatste werd in vijf gevallen met de regenleiding water gegeven en in
de andere vijf gevallen met de slang.
Veengronden
Bij het begin van de teelt bleken de verschillen zowel horizontaal als vertikaal gering
te zijn. In een enkel geval was de grond van
0-10 cm diepte rijker aan voedingsstoffen dan
de grond van 10-20 en 20-30 cm diepte. Ook
was de grond van onder de nok soms armer
dan de grond uit het pad. Deze verschillen bij
het begin van de teelt zijn waarschijnlijk een
gevolg van de bemesting in voorgaande jaren.
Vooral wanneer de grondbewerking niet intensief en tamelijk oppervlakkig is, zijn dergelijke
verschillen verklaarbaar. In een ander geval was
de grond van 20-30 cm diepte het rijkst, wat
verklaarbaar was door het feit, dat er niet zo
lang voor de monstername een flinke hoeveelheid stalmest was ondergespit.
Het bijmesten vond meestal in de paden
plaats. In alle gevallen werd water gegeven met
de slang, en wel over het gehele grondoppervlak. Er werd in het algemeen veel gegoten
(vanwege de weersomstandigheden). In één
geval waar de grond erg opdrachtig was, werd
evenwel weinig gegoten.
Uit de analyses van de monsters, genomen
tegen het einde van de teelt, bleek, dat in alle
gevallen de paden het rijkst waren aan voedingsstoffen. De vertikale variatie was niet ongunstig. Hoewel in enkele gevallen de bovenste
10 cm van de grond duidelijk het rijkst was,
zullen de meststoffen op veengronden de wor-

Op de zandgronden was de chemische samenstelling van de grond bij het begin van de teelt
iets minder homogeen dan op de veengronden.
Meestal was de grond in de paden wat rijker,
terwijl ook de bovengrond (0-10 cm) meer voedingsstoffen bevatte dan de grond van de diepere lagen. Het opdrachtige karakter van de
onderzochte zandgronden zal hiervan de oorzaak zijn geweest.
Het bijmesten vond veelal plaats in het pad.
Er werd overal water gegeven met de slang.
De indruk is verkregen dat er, ondanks het
opdrachtige karakter van de zandgronden,
minstens evenveel werd gegoten als op de veengronden.
Bij het onderzoek tegen het einde van de
teelt kwam naar voren, dat evenals bij de veengronden, de paden duidelijk rijker waren, uitgezonderd één geval, waar de grond na afloop
van de teelt overal zeer arm was. Tevens bleek
dat de meeste voedingsstoffen te vinden waren
in de lagen van 0-10 cm en 10-20 cm. Niet
zelden was het verschil tussen de voedingstoestand van deze twee lagen en de laag van
20-30 cm groot. Op opdrachtige zandgronden
valt het ondanks flinke watergiften blijkbaar
niet mee, de voedingsstoffen naar de gewenste
diepte te krijgen. Ook de horizontale variatie
viel niet mee in tegenstelling tot de ervaringen
van vorig jaar, toen niet-opdrachtige zandgronden zijn onderzocht.
Kleigronden (water geven met de slang)
Bij het begin van de teelt konden in de
voedingstoestand geen duidelijke verschillen
worden geconstateerd. Horizontaal gezien waren
de verschillen gering, terwijl vertikaal gezien
nu eens de laag van 0-10 cm en dan weer de
laag van 20-30 cm het rijkst was.
In enkele gevallen is in de paden bijgemest,
in andere over het gehele grondoppervlak. Er
is flink water gegeven, hetgeen aanvankelijk
soms alleen in de paden gebeurde, terwijl later
over het gehele grondoppervlak werd gegoten.
Bij het onderzoek tegen het einde van de
teelt bleek, dat waar in de paden bijgemest
was, de horizontale variatie veel sterker naar
voren kwam dan waar dat over het gehele
grondoppervlak was gebeurd. Wat de vertikale
variatie betreft kan worden opgemerkt, dat in
de paden, als daar wordt bijgemest, de bovenste
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10 cm zeer rijk kan zijn. De structuur van de
grond speelt hier een belangrijke rol. Als de
grond echter normaal doorlatend is, blijken de
vertikale verschillen op kleigrond nog wel mee
te vallen.

3.

Kleigronden (regenleiding)
Door omstandigheden zijn slechts in drie van
de vijf gevallen goede waarnemingen verkregen. De verschillen in de voedingstoestand
waren in het begin al aanzienlijk, vooral vertikaal (rijke bovenlaag). In twee gevallen werd
over de gehele oppervlakte bijgemest, in het
derde geval alleen in de paden.
Bij het einde van de teelt was in de eerstgenoemde twee gevallen de vertikale variatie
geringer dan bij het begin. Dit is wellicht veroorzaakt door een ruime watergift. De analysecijfers voor stikstof en kali waren sterk gedaald,
hetgeen in dezelfde richting wijst. In het derde
geval, waar veel kali is bijgemest, waren de
kalicijfers in de laag van 0-10 cm in het pad
bijzonder hoog geworden.
Conclusies
1. Het bijmesten over de gehele oppervlakte
van de grond geeft een homogenere voedingstoestand dan het plaatselijk bijmesten.
Mocht eerstgenoemde methode wat de uitvoering betreft lastig zijn, dan doet men
verstandig om beurtelings in de looppaden
en onder de nok en de goot bij te mesten.
2. In veel gevallen is de voedingstoestand van
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4.

5.

6.

de grond, bij het begin van de teelt reeds
niet homogeen. Een intensieve voldoend
diepe grondbewerking zal de homogeniteit
bevorderen.
Op de opdrachtige zandgronden is de ondergrond vaak arm aan voedingsstoffen. Op
deze gronden zal bij de tomatenteelt aandacht besteed moeten worden aan het bemesten van de ondergrond.
Door het gebruik van vloeibare kunstmest
kan men waarschijnlijk een betere doordringing naar beneden van de voedingsstoffen verkrijgen. Anderzijds zal men bij het
gebruik van vloeibare mest de watergift tot
een minimum kunnen beperken.
Het bijmestonderzoek geeft veelal goede
aanwijzingen voor het bijmesten. Soms is
het gunstig om in een warenhuis gelijktijdig
twee monsters te steken, bijvoorbeeld één
uit de looppaden en één van onder de nok.
Er kan dan behalve over de hoeveelheid
meststoffen ook geadviseerd worden over
de plaats van bijmesten.
Het lijkt erop dat bij het water geven met
de regenleiding een snellere daling van de
analysecijfers van de grond wordt verkregen, dan bij het water geven met de slang.
Het is de vraag of dit altijd gunstig is. In
dit verband verdient het aanbeveling om te
wijzen op de mogelijkheid om opgeloste
kunstmeststoffen met de regenleiding te
geven. Bij een juist gebruik hiervan zal een
achteruitgang van de voedingstoestand van
de grond kunnen worden voorkomen.

ONDERZOEK G R O N D W A T E R S T A N D E N
J. C. VAN LEEUWEN

In de ongestoorde duinzandprofielen heeft
een snelle nivellering plaats van de grondwaterstand. Alleen bij grote neerslag of sterke verdamping wordt tijdelijk een afwijking van
enkele centimeters t.o.v. het slootwaterpeil gemeten. Zie ook het artikel „Onderbemaling op
zandgronden" (blz. 37). Door genoemde
snelle nivellering treedt geen droogteschade op,
mits het maaiveld een gunstige hoogteligging
heeft t.o.v. het slootwater, bv. 55 à 65 cm er
boven.
In 's-Gravenzande en Hoek van Holland
liggen echter zandgronden, waarvan het maaiveld 80 tot 250 cm uit het water is gelegen.
Dit betreft voornamelijk de gebieden nabij het
Staalduinse bos en de zogenaamde Haak. Het
zand bevat enig slib en in de diepere ondergrond bevinden zich één of meer kleilagen. Er
zijn weinig sloten aanwezig en de grond is
weinig gedraineerd. Alhoewel het grondwater
in de winter- en voorjaarsmaanden hoog opkomt, wordt in jaren met een normale neerslaghoeveelheid weinig hinder ondervonden van
wateroverlast. Alleen in extreem natte winters
komt het water zodanig hoog, dat de voorjaarswerkzaamheden vertraagd worden en de
oogst van voorjaarsprodukten verlaat. De telers
zijn geneigd deze wateroverlast te aanvaarden
als zijnde een reserve voor het daarop volgende
drogere seizoen.
In genoemde gebieden werden in de droge
zomer van 1959 grondwaterstandwaarnemingen

gedaan. Dit onderzoek is verricht om na te
gaan of verbetering van de waterhuishouding
aanbeveling verdient. Het is gebleken dat het
grondwater op de hoogste gedeelten dieper zakt
dan 150 cm beneden het maaiveld. Dit ondanks
de individuele voorzieningen die hier reeds zijn
getroffen door middel van infiltratie en beregening. Door de lage grondwaterstand werd
een ernstige oogstdepressie ondervonden, vooral
in het gebied van de Haak, waar geen of onvoldoende gietwater beschikbaar is.
Een en ander vraagt om verbetering. Zowel
wateroverlast als watertekort behoeven in een
dergelijke grond niet voor te komen. De ligging
van het zandprofiel op een gestoorde ondergrond maakt het mogelijk verbeteringen aan te
brengen, die voor de bedrijven economisch verantwoord zijn. De uitvoering hiervan is temeer
gewenst daar de geschetste situatie de ontwikkeling van de tuinbouw in ernstige mate afremt.
Plaatselijk is de toestand zelfs zodanig precair,
dat het onverantwoord is glasopstanden te bouwen. Dit ondanks het feit, dat zowel de grond
als de topografische ligging zich uitermate goed
lenen voor een vroege teelt in koude of licht
verwarmde kassen.
Verbetering is mogelijk door een beheerst
waterpeil. Zowel de waterafvoer als de wateraanvoer moeten kunstmatig geregeld worden.
Dit kan worden bereikt door een pompinstallatie te plaatsen op het hoogst gelegen punt en
van hieruit het water te distribueren via water-
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Afb. 2. Grondwaterstanden „Staalduin", 's-Gravenzande.

gangen. Hiertoe zijn vrij kostbare voorzieningen
nodig. Voor het onrendabele deel van de kosten
kan hoogstwaarschijnlijk door de Cultuurtechnische Dienst subsidie worden verleend. Er
worden reeds plannen gemaakt. Gezien echter
het feit, dat een groot gedeelte van de betreffende gebieden gelegen is buiten het boezemgebied van het Hoogheemraadschap Delfland,
moet de aanvoer van zoet water nog worden
geregeld. Hiertoe zijn reeds stappen gedaan; een
officiële aanvrage is bij Delfland ingediend.
Wat de voorzieningen betreft, om het water
zo goed mogelijk te distribueren en te benutten,
in het kort het navolgende. Wanneer op de
hoogste gedeelten van de gebieden water in een
open watergang wordt gebracht, dan zal van
hieruit een aanmerkelijke inzijging plaats hebben naar de lager gelegen terreinen. Wanneer
het grondwater op de hoogst gelegen gronden
een stand van 100 cm beneden maaiveld heeft,
wordt er op de laagst gelegen percelen water
afgevoerd via de drainreeksen. Hiermede moet
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bij de opzet van het systeem rekening worden
gehouden. Er zullen hoogtemetingen en metingen van de doorlatendheid van de grond
verricht moeten worden. Dit is o.a. noodzakelijk om te kunnen bepalen op welke onderlinge
afstand in de aanvoerkanalen stuwtjes dienen
te worden aangebracht. De bedrijven zullen van
een infiltratiesysteem moeten worden voorzien.
Dit kan tevens dienst doen als drainage in perioden met veel neerslag en voor de lager gelegen
percelen voor het afvoeren van het eventueel
door inzijging te veel aangevoerde water.
Aan de drainage zal meer aandacht moeten
worden besteed dan tot heden het geval is.
Immers bij de zeer lage grondwaterstand in de
herfst (de diepste stand in 1959 werd gemeten
op 9 oktober) is een grote waterberging mogelijk. Wanneer in de toekomst het grondwater
beheerst wordt zal dit, wanneer de herfstregens
beginnen, aanmerkelijk hoger staan. Hierdoor
zou spoedig een surplus aan water ontstaan.

ONDERBEMALING OP Z A N D G R O N D
Ir C. J. v. d. POST en J. J. VAN SCHIE

Ten behoeve van een goede watervoorziening
voor de groenteteelt in de volle grond en onder
onverwarmd glas zijn vroeger vele duinzandgronden afgegraven tot 55 à 60 cm boven de
slootwaterstand (vast boezempeil). Als gevolg
van de goede doorlatendheid van het zand is
de grondwaterstand het gehele jaar vrij constant
en vrijwel gelijk aan de boezemwaterstand. De
gronden zijn 's zomers dan ook zelden te droog,
zodat de gehele zomer door groenten kunnen
worden geteeld.

schadelijk zijn voor de wortels. Deze grondlaag
heeft daarbij een dichte structuur en is verzadigd van water. De bewortelbaarheid is vrijwel
nihil. De schadelijke afbraakprodukten en de
slechte structuur veroorzaken een ernstige groeistoornis van de plant. Met gewone drainage is
een dergelijke grond slechts weinig te verbeteren; immers hiermee kan de grond niet dieper
worden ontwaterd dan de boezemwaterstand.
Een voldoend grote grondwaterstandsdaling kan
alleen met behulp van onderbemaling worden
bereikt.

In de komkommerkassen in Loosduinen, waar
met de staalgrond grote hoeveelheden organisch
materiaal aan de grond worden toegevoegd, is
in de loop van de jaren de bovengrond sterk
gewijzigd. Voordat de bodemontsmetting door
stomen en chemische middelen algemeen werd
toegepast, had men ernstig te kampen met
bodemziekten. Men trachtte de aantasting door
deze ziekten o.a. tegen te gaan, door de grond
te verdelven. Er vond dan een diepe grondbewerking plaats, waarbij zuiver zand naar boven
werd gehaald. Dit zuivere zand werd echter vrij
snel humeus, zodat op veel bedrijven nu een
sterk humeuze bovengrond voorkomt van 70 à
80 cm dikte.

Vanzelfsprekend is onderbemaling van een
boezemsloot (vaarwater) uitgesloten. De beste
oplossing is dan ook een drainage-systeem dat
kan worden onderbemalen. De drainbuizen
worden op ± 20 cm beneden de grond- en
slootwaterstand gelegd en monden via een
hoofdkoker uit in een verzamelput, waarop een
motorpompje is gemonteerd. Dit motorpompje
kan met behulp van een vlotterschakelaar volautomatisch werken (afb. 1). Het leggen van
drainbuizen meer dan ± 20 cm beneden het
slootpeil is moeilijk uitvoerbaar in verband met
het dichtvloeien van de drainsleuven tijdens de
aanleg.

Het onderste gedeelte van de humeuze laag,
dat in en dicht bij het grondwater ligt, is als
gevolg van reductie van de organische stof
blauw van kleur geworden. Er ontstaan daarbij
stoffen, ten dele zelfs brandbare gassen, die

In de aldus dieper ontwaterde humeuze
grond heeft een betere luchttoetreding plaats,
zodat de reductieverschijnselen afnemen. De
humeuze grond verliest daardoor veel van zijn
ongunstige eigenschappen, wordt beter bewor-

Afb. 1. Het automatisch schakelende pompje op de verzamelput.
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b. 2. Hier kon een oude ketellder als verzamelput worden belt.

telbaar en krijgt geleidelijk een betere structuur.
Voorts kunnen ballastzouten nu gemakkelijker
worden uitgespoeld.
Bij onderbemaling van een zandgrond
stroomt het water uit de omgeving en uit de
omringende sloten snel toe. Bij het vaststellen
van de pompcapaciteit moet met deze toestroming rekening worden gehouden. Op de meeste
bedrijven echter is een 1 pk kelderpomp ruimschoots voldoende gebleken. Het water dat zijdelings door de grond instroomt bevat meer
zuurstof dan het oorspronkelijke grondwater en
helpt dus ook mee de reductie op te heffen. In
verband met deze voortdurende zijdelingse toestroming wordt een drainage-onderbemalingssysteem ook wel een circulatie-systeem genoemd.
Teneinde het aantal malen aan- en uitschakelen van de motorpomp zo klein mogelijk te
houden, moet de verzamelput vrij groot zijn.
Een put van betonnen ringen met een nuttige
inhoud van één of enkele kubieke meters is
voldoende. De onderste ring moet van een
bodem zijn voorzien. Tijdens de plaatsing van
de put dient bronbemaling te worden toegepast. In enkele gevallen is een goede oplossing
gevonden door gebruik te maken van een oude
ketelkelder als verzamelput (afb. 2). Met een
verzamelput van enkele betonnen ringen en een
te bemalen oppervlakte van 0,5 à 1 ha schakelt
een 1 pk motorpomp zich elke 15 à 20 minuten
gedurende 2 à 2l/ 2 minuut in. Per minuut maalt
een dergelijke pomp ± 500 liter water uit.
Tot welke diepte beneden de slootwaterstand
het grondwater kan worden weggemalen hangt
af van diverse factoren. De doorlatendheid van
de ondergrond en de aanwezigheid van andere
onderbemalen percelen zijn o.a. van invloed.
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Het feit dat slootkanten veelal slecht doorlatend
zijn, is vanzelfsprekend een voordeel. In de
betrokken duinzandgebieden is gebleken, dat in
geïsoleerde onderbemalingsobjecten het wegmalen van 15 tot 20 cm goed mogelijk is.
Oriënterende grond- en slootwaterstandswaarnemingen wettigen de verwachting dat de onderbemalingsdiepte niet veel meer vergroot zal
kunnen worden. De gewenste drainafstand
hangt samen met de diepte van onderbemalen
en vooral ook met de zogenaamde doorlaatfactor van het zand. Voorts speelt de vaak slechts
matige doorlatendheid van de grove turfmolm,
waarmede de drainbuizen worden afgedekt,
eveneens een rol. Een drainafstand van 4—6
m blijkt goed te kunnen voldoen.
Ook in Leidschendam wordt sinds kort op
enkele bedrijven op zandgrond onderbemaling
toegepast. Het euvel van een te diepe, humeuze
laag is hier niet of slechts in geringe mate aanwezig. Bij de teelt van vroege sla en stooktomaten zou echter hinder worden ondervonden
van een te natte grond. Inderdaad kan de bovengrond in het vroege voorjaar met onderbemaling iets droger worden getrokken. De invloed op de groei van het gewas is evenwel niet
groot. Bij de slateelt is een geringe oogstvervroeging en bij de daaropvolgende stooktomatenteelt een iets meer beheerste groei waargenomen.
Het blijkt gewenst te zijn bij de later sterk
toenemende verdamping en de hiermee samengaande grotere wateronttrekking door het tomatengewas de onderbemaling uit te schakelen. Dit
kan het best worden gedaan door de vlotter
enkele malen iets te verstellen, zodat de stijging
van de grondwaterstand geleidelijk verloopt.

BEMESTING VIA BEREGENING
J. J. VAN SCHIE
Samenhangend met het veelvuldig gebruik
van vaste regenleidingen wordt bemesting via
beregening de laatste jaren steeds actueler. Aan
deze wijze van overbemesting zijn de volgende
voordelen verbonden:
1. Gelijkmatige verdeling en een sneller doordringen van de meststoffen tot de wortels.
2. Arbeidsbesparing.
3. De mogelijkheid van bemesting via het blad.
De bedoeling van de overbemesting is de
in de grond ontstane tekorten aan voedingsstoffen op te heffen. De gegeven meststoffen
moeten dus snel kunnen worden opgenomen,
waartoe zij de wortels moeten bereiken. Het
vooraf oplossen kan de doordringing van de
meststoffen in de grond belangrijk verbeteren.
Beregening is reeds een belangrijke arbeidsbesparing ten opzichte van gieten met de slang.
Kan het bijmesten eveneens met de regenleiding
gebeuren, dan betekent dit een nog verder doorgevoerde arbeidsbesparing.
Wanneer bij een gewas als tomaten vanaf
het begin van de teeltperiode steeds met schoon
water over het gewas wordt beregend, bestaat
de kans dat het gewas hierdoor zacht en te
welig wordt. Dit houdt verband met de uitspoeling van voedingszouten uit het blad. In
de fruitteelt is kali-uitspoeling uit het blad bij
veel regenval al langer bekend. Voegt men
zouten aan het beregeningswater toe, dan verkrijgt men een harder gewas. Door de aanwe-

zigheid van verontreiniging (keukenzout, organisch materiaal) wordt bij beregening met slootwater zonder toevoeging van voedingszouten
soms ook een harder gewas verkregen. In bepaalde gevallen is deze verontreiniging schadelijk, doordat de groei van het gewas te zeer
wordt geremd, hetgeen gepaard gaat met een
zeer donkergroene kleur.
Om de mogelijkheden van de bemesting via
beregening nader te onderzoeken zijn er dit jaar
met koude tomaten een tweetal proeven genomen. Bij de ene proef werden magnesiumsulfaat en kalisalpeter aan het water toegevoegd
in een concentratie van 0,1 % ; bij de andere
proef kalisalpeter en kalksalpeter in een concentratie van 0,15 %. De proeven waren zo
ingericht, dat de meststoffen die een bepaald
proefvak niet via de regenleiding kreeg, als
overbemesting op de grond werden gegeven.
De totale hoeveelheid meststoffen was dus voor
elk proefveld gelijk; alleen de wijze van toediening was verschillend.
Uit deze proeven bleek, dat door beregening
met 0,1 % magnesiumsulfaat magnesiumgebrek
vrijwel geheel werd onderdrukt. Dezelfde hoeveelheid magnesiumsulfaat op de grond gegeven kon een vrij ernstig magnesiumgebrek niet
voorkomen. Kalisalpeter in een concentratie van
0,15 % gaf een steviger en donkerder gewas
dan dezelfde hoeveelheid toegediend op de
grond. Het oplossen van kalksalpeter gaf daarentegen weinig voordeel. Dit houdt wellicht

Afb. 1. Regenleiding in bedrijf.
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Afb. 2 Menginstallatie voor meststoffen met water.

verband met een gemakkelijke doordringing
van deze meststof in de grond en met een gemakkelijke opname van stikstof door de plant.
Gevaar voor bladverbranding is bij genoemde concentraties niet aanwezig, ook niet bij zeer
warm weer, zoals in de zomer van 1959. Bij
eerder genomen proeven bleken bladbespuitingen met stikstof- en kalimeststoffen in een
concentratie van 0,5 % bij normaal weer evenmin verbranding te geven. Magnesiumsulfaat
kan, zoals bekend, tot een concentratie van
1,5 à 2 % worden toegepast.
De bij de proeven gebruikte concentratie van
0,1 en 0,15 % mogen misschien laag lijken,
maar de toegediende hoeveelheden meststoffen
zijn toch zeer groot. Bij een gemiddeld waterverbruik van 100 liter per tomaatplant komt
men namelijk op een mestgift van 100 resp.
150 gram per plant. Dit is ongeveer 30 resp.
45 kg per are, een hoeveelheid die bij overbemesting op de grond zelden of nooit wordt
bereikt.
Van de meststoffen die met het regenwater
worden toegediend, komt het meeste op de
grond terecht. De meststof die op het blad
achterblijft, is slechts een klein gedeelte van de
totale hoeveelheid. Hiermee kon men echter
toch bereiken, dat het gewas harder en steviger
wordt. Teneinde zoveel mogelijk van de bemesting op het blad te profiteren, is het niet
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aan te raden na te spoelen met zuiver water.
Dit kan bij een metalen regenleiding bezwaarlijk zijn. Blijft deze vol staan met een voedingsoplossing, dan worden ze wat sneller aangetast. Misschien kan het euvel worden ondervangen door de regenleiding met de sproeidoppen naar beneden op te hangen of door de
buizen afhellend te leggen, zodat men deze aan
de uiteinden kan laten leeglopen. Bij plastic
regenleidingen treedt het euvel niet op.
Met het oog op de bestrijding van magnesiumgebrek en het verkrijgen van een harder
gewas is bemesting via beregening zeker aantrekkelijk, temeer daar een dergelijk gewas
veelal minder gevoelig is voor schimmelziekten, zoals meeldauw.
De meststoffen moeten goed met het water
worden vermengd. Een ongelijkmatige menging
geeft ook een ongelijkmatige verdeling. Van
een baal meststoffen, die in de filterput van
de motorpomp wordt ondergedompeld, kan
men moeilijk een ideale menging verwachten.
Sinds vorig jaar is er een goede menginstallatie
in de handel. Zij kan bij de zuigleiding van de
motorpomp worden aangekoppeld en is voor
elke meststof regelbaar. Bij enige oefening is
de bediening ervan gemakkelijk.
Bij de steeds toenemende automatisering ligt
er voor de bemesting via beregening zeker een
goede toekomst in het vooruitzicht.

1. ROUTINE-ONDERZOEK I.V.M. V O O R L I C H T I N G
a. Chemisch grondonderzoek
Over het jaar 1959 werden in totaal 240 grondmonsters meer ontvangen dan in
1958. De onderstaande tabel geeft de aantallen monsters, gespecificeerd naar herkomst.
volledigonderzoek
1958
1959
R.T.C. 's-Gravenhage
Overige R.T.C.'s
Buitenland
Diversen

7244
3099
288
167

6879
3403
161
93

10798

10536

onvolledigonderzoek
1958
1959
3336
1337
—
—
4673

4192
926
16
41
5175

Deze tabel laat zien dat het aantal monsters voor onvolledig onderzoek — dit
betreft voornamelijk het bijmestonderzoek — met 502 is toegenomen, terwijl bij het
volledig onderzoek het aantal met 262 is verminderd. Voorts blijkt, dat er in het
consulentschap 's-Gravenhage een verschuiving heeft plaats gevonden van volledig naar
onvolledig onderzoek.
In het consulentschap 's-Gravenhage werd ruim 50 % van het aantal monsters gestoken door grondmonsternemers; in de overige consulentschappen was dit bijna 75 °/c
Ongeveer 25 % van het aantal monsters voor onvolledig onderzoek had betrekking op
regelmatig bijmestonderzoek (abonneemonsters). Deze monsters worden deels door de
telers zelf genomen.
Het aantal proefveldmonsters bedroeg 1710 (niet in de tabel vermeld), waarvan 631
voor volledig en 1079 voor onvolledig onderzoek. In 1958 bedroeg het totale aantal
proefveldmonsters 1398.
b. Profielonderzoek
Het aantal karteringsaanvragen is, vooral voor grotere objecten, in 1959 aanzienlijk
toegenomen. In dit jaar werd op 34 bedrijven met een gezamenlijke oppervlakte van
30 ha een gedetailleerde kartering uitgevoerd. Bij 82 objecten met een totale oppervlakte
van 304 ha is een meer globaal onderzoek verricht. Hiervan werden 6 objecten met een
totale oppervlakte van 41 ha in overheidsopdracht onderzocht.
De gedetailleerde bedrijfskarteringen hadden als regel tot doel het aangeven van
verbeteringsmaatregelen, zoals grondverbetering, grondbewerking en waterbeheersing.
Het globale onderzoek betrof meestal bepaling van de tuinbouwgeschiktheid van percelen land i.v.m. nieuwe tuinbouwvestiging en verplaatsing van tuinbouwbedrijven.
Vooral dit type onderzoek nam in aantal en in totale oppervlakte sterk toe. Voor het
aangeven van verbeteringsmaatregelen op objecten ter grootte van enkele kassen of
warenhuizen, werd meestal volstaan met een zeer eenvoudig rapport.
c. Onderzoek in verband met zout gietwater
Ondanks de zeer droge en zonnige zomer is in 1959 het zoutgehalte in de boezemwateren van Delfland niet bijzonder hoog geweest. Dit is te danken aan de uitstekende
controle van het Hoogheemraadschap Delfland, zodat op de juiste tijd voldoend grote
hoeveelheden zoutarm water uit Rijnland bij Leidschendam werden ingemalen. In het
Westland is het gehalte nauwelijks boven 300 mg Cl 1 (0.5 gram NaCl) per liter
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geweest. In de omgeving van Berkel werden in de maanden juli t / m oktober waarden
van 400 tot 600 mg Cl 1 (0.65—1 gram NaCl) gemeten. De wateren in dit gebied
profiteren onvoldoende van de doorspoeling met water uit Rijnland.
In Schieland steeg het chloridegehalte in de periode van augustus t / m november tot
ongeveer 400 mg/l. Hoewel door de zeer geringe afvoer van rivierwater in de nazomer
en de herfst de zouttong vrij ver in de Hollandse IJssel is binnengedrongen, is het
chloridegehalte dus niet al te hoog opgelopen.
Plaatselijk zijn chloridegehalten boven 600 m g / l vastgesteld; in de zomermaanden
bij de stad Delft en in de herfst in de omgeving van Maassluis en Schiedam. De oorzaken hiervan zijn resp. lozing van zout nortonwater, zoute kwel en inlaat van brak water.
Voor de praktijk zijn dit jaar 85 watermonsters op keukenzout onderzocht.
2. WATER- EN L U C H T H U I S H O U D I N G
a. Proef met organische meststoffen bij tomaat en sla
Bij deze proef in een onverwarmd warenhuis waren de volgende objecten aanwezig:
stalmest, A en P-compost, V.A.M.-compost, cacao-afvalkalk (Organo), turfstrooisel en
geen organische bemesting. De proefgewassen waren sla (Proeftuins blackpool) en
tomaat (Moneymaker). De sla gaf een opbrengst van gemiddeld 16 kg per 100 kroppen.
De tomaat gaf gemiddeld 4.2 kg per plant.
Tussen de objecten werden geen verschillen gevonden. Hoewel deze proef reeds twee
jaar loopt, hebben de organische materialen de opbrengst dus nog niet beïnvloed. Bij
het grondonderzoek bleek dat het object „geen organische bemesting" een iets lager
humusgehalte had.
b. Invloed van een strolaag bij een teelt van tomaat en sla op zandgrond
In Leidschendam werd door enkele tuinders een strolaag onder de bovengrond aangebracht, teneinde een te gemakkelijke capillaire vochtopstijging in de grond tegen te
gaan. Men beoogt hiermee een minder vochtige en beter te verwarmen bovengrond te
verkrijgen en daardoor enige vervroeging te bereiken bij de teelt van vroege sla en
tomaten onder verwarmd glas. Uit metingen van de maximum en minimum bodemtemperaturen op 20 cm diepte konden geen betrouwbare temperatuurverschillen worden
vastgesteld tussen gedeelten met en zonder stro onder de bouwvoor. Wel bezat de
bovengrond op stro een 1 à 2 % lager vochtgehalte dan die zonder stro. Op de gedeelten met stro was de grond vlak onder de strolaag evenwel 1 à 1.5 % vochtiger dan
waar geen stro was ondergewerkt, hetgeen duidt op een afremming van de capillaire
vochtopstijging door de strolaag.
De sla van de gedeelten met stro was iets eerder oogstbaar of was iets zwaarder dan
die van de gedeelten zonder stro. De verschillen waren evenwel van weinig betekenis.
Op de tomatenteelt had de strolaag vrijwel geen invloed.
c. Broeimaterialen bij komkommer
De proef met verschillende broeimaterialen bij de teelt van komkommers onder platglas, welke in 1957 was opgezet, is in 1959 enigszins gewijzigd. Naast paardebroeimest,
bolkaf en al of niet met zwavel behandelde V.A.M, broeimest zijn ook de materialen
Organo en amandeldoppen in de proef opgenomen.
Tien dagen na het inbrengen van het broeimateriaal in de veuren bleek de paardebroeimest een iets hogere temperatuur te hebben bereikt dan de overige materialen. De
V.A.M, broeimest, welke niet met zwavel was behandeld, lag toen iets beneden het
gemiddelde. Tussen de overige materialen was het verschil in temperatuur slechts gering.
Deze verschillen hebben zich ongeveer 2 weken gehandhaafd. Daarna zijn ze geleidelijk
genivelleerd.
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Verschillen in de ontwikkeling van het gewas waren niet waar te nemen, terwijl ook
de verschillen in produktie zeer klein waren.
d. Grondafdekking bij komkommer onder staand glas
Bij een teelt van komkommers onder staand glas werden voor het afdekken van de
grond de volgende organische materialen gebruikt: zuiver veen, veen gemengd met
rotte mest, stro en bosgrond.
Voor 1 juli is er bij het afdekken van de grond met veen en met veen + rotte mest
bijna een halve vrucht per plant meer geoogst dan bij het gebruik van bosgrond of
stro. Veen en veen + rotte mest hebben ook de hoogste totaalopbrengst gegeven, nl.
resp. 1 en 1.5 vrucht per plant meer dan bij afdekking met bosgrond en stro. In verband
met de korte duur van de proef en de daarmede gepaard gaande lage opbrengst ( ± 20
vruchten per plant) mag aan dit resultaat echter geen absolute waarde worden toegekend.
e. Methoden van watertoediening bij komkommer onder platglas
In drie platglasrijen, waarin een rassenproef met komkommers was ondergebracht,
heeft de watervoorziening plaatsgevonden met resp. regenleiding, soluply (plasticslang
met gaatjes) en gietslang. Bij gebruik van een regenleiding was de opbrengst voor de
diverse rassen gemiddeld 15 % hoger. In de beregende rij werden meer vruchten met
sclerotinia-rot aangetroffen, maar deze zijn niet in de opbrengstcijfers begrepen.
Het soluply-systeem bleek in deze proef weinig bedrijfszeker te zijn. Herhaaldelijk
ontstonden er scheuren in de slangen, waardoor de watergift zeer ongelijkmatig werd,
een euvel waarmede diverse kwekers te kampen hebben gehad. Door dit alles is ook
minder vaak water gegeven dan in de beide andere rijen. De opbrengst verschilde echter
vrijwel niet met die van de gietrij.
f. Onderzoek vroegheidsverschillen bij sla
In de winter en het voorjaar van 1959 is een eerste onderzoek ingesteld naar de
bodemkundige oorzaken van vroegheidsverschillen. Oriënterende waarnemingen zijn
gedaan bij de teelt van koude voorjaarssla in warenhuizen. Het kropgewicht bij de
oogst werd voornamelijk bepaald door de hoeveelheid zonnestraling, die de plant tijdens
de groeiperiode heeft ontvangen. Behalve zaai- en oogstdatum is de lichtdoorlatendheid
van het kasdek daarbij van grote invloed. De waarnemingen zijn verkregen bij de rassen
Interrex, Proeftuins Blackpool en Meikoningin. Deze rassen blijken niet op gelijke wijze
te reageren, maar zijn evenmin onder gelijke omstandigheden geteeld.
Het waarnemingsmateriaal was nog te beperkt om de verschillende bodemkundige
invloeden goed te kunnen scheiden. Betreffende de invloed van de textuur en de
ontwateringsdiepte op de vroegheid van de oogst konden evenwel de praktijkervaringen
worden bevestigd. De algemene tendens is dat een grond vroeger is, naarmate de bovengrond minder zwaar is. De slibarme duinzandgronden vormen hierop een uitzondering.
Dit hangt wellicht samen met het feit, dat op deze gronden voor een goede groei een
betrekkelijk hoge grondwaterstand noodzakelijk is. Vindt de oogst op een vrij laat
tijdstip plaats, dan wordt een hoog kropgewicht eerder op een betrekkelijk zware dan
op een lichte grond behaald.
g. Grondwaterstandmetingen
In 1959 zijn op verschillende plaatsen grondwaterstandmetingen verricht. Deze
metingen vinden plaats met behulp van 1.5 duims plastic peilbuizen, die tot 1 à 1.50 m
diepte in de grond zijn geplaatst. De onderkant van deze buizen is zodanig geperforeerd,
dat het grondwater vrij in en uit kan stromen zonder dat de buizen verzanden of dicht43

slibben. Vooral in zandgronden zijn dit jaar nuttige gegevens verzameld omtrent de
gedragingen van het grondwater. De metingen zijn in hoofdzaak verricht in Leidschendam (zie „Onderbemaling op zandgronden", blz. 37) en in Hoek van Holland en
's-Gravenzande (zie „Onderzoek grondwaterstanden, blz. 35).
h. Zwavelbehandeling van kalkrijke grond
In Zevenhuizen en Moerkapelle worden lichte, kalkrijke, oude zeekleigronden voor
de glastuinbouw in gebruik genomen. Deze gronden hebben weliswaar een gunstige
profielopbouw, doch bezitten in de bovengrond een zeer laag humusgehalte. Het gevaar
van dichtslempen van deze grond bij gieten of beregenen is dan ook groot. Om na te
gaan of er een verband bestaat tussen de hoge p H en de structuur, is dit jaar een
oriënterende proef genomen. De grond was afkomstig uit Moerkapelle en had een
organische stofgehalte van ongeveer 3 %.
Aan de grond werd zwavelbloem toegevoegd. De bedoeling hiervan was, dat het door
oxydatie uit zwavel gevormde zwavelzuur, de koolzure kalk zou omzetten in gips. Er
waren 5 trappen, nl. 0, 2\/2, 5, 10 en 20 gram zwavel per pot van 2 kg vochtige grond
(vochtgehalte 17 °/o). Laatstgenoemde hoeveelheid zwavel was volgens berekening juist
voldoende om alle CaCO s om te zetten. De zwavel werd intensief door de grond vermengd, waarna deze in alle potten even vast werd aangedrukt en regelmatig vochtig
gehouden.
Half mei werd met de proef gestart. Elke 3 weken werd de grond bemonsterd en
onderzocht. Na 4 maanden zijn de volgende analysecijfers gevonden.
0 gram
2i/ 2 gram
5 gram
10 gram
20 gram

zwavel
zwavel
zwavel
zwavel
zwavel

CaCO,
3.6°
3.5
3.0
2.3
1.0

pH
7.8
- 7.5
7.3
7.2
6.8

Gloeirest
0.07
0.19
0.44
0.60
0.66

Mg
67
69
88
130
160

Fe
0.8
1.0
1.1
1.2
1.3

Deze veranderingen in de chemische toestand hebben zich grotendeels binnen 6 weken
voltrokken. Daarna waren de veranderingen slechts gering.
De grond was belangrijk minder basisch, naarmate meer zwavel werd vermengd. Dit
was een gevolg van het afnemende gehalte aan koolzure kalk. De toenemende gloeirest
wordt verklaard door de vorming van gips. Het minder basisch worden van de grond
ging gepaard met hogere cijfers voor ijzer en aluminium. Voorts nam het magnesiumcijfer sterk toe. Het magnesium in de grond wordt dus blijkbaar door een lagere pH
gemobiliseerd. Ook bleek de oplosbaarheid van kali door de zwavelgiften wat toe te
nemen.
Er konden nog geen structuurverschillen worden waargenomen.
i. Potgrondonderzoek
Het in 1958 aangevangen potgrondonderzoek werd dit jaar verder uitgebreid. Behalve
allerlei soorten mengsels werd er ook de invloed van het keukenzoutgehalte en de
gloeirest in betrokken.
Uit een proef met verschillende uitgangsmaterialen kwam vast te staan, dat toevoeging
van turfstrooisel aan Vinkeveens veen een belangrijke verbetering betekent. Een oriënterende proef met tuinturf gaf zeer bevredigende resultaten en opende gunstige perspectieven voor het gebruik van dit materiaal in potgronden.
Proeven met uiteenlopende niveau's van keukenzout en gloeirest toonden aan, dat
het proefgewas, nl. de tomaat, hogere grenzen kan verdragen, dan gewoonlijk zijn
aangehouden. Het is gewenst bij dit onderzoek tevens andere gewassen te betrekken.
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Al
0.2
0.3
0.5
0.8
1.4

3.

PLANTEVOEDING

a. Proeven met stikstofmeststoffen bij tomaat en sla
In een potproef werd de stikstofwerking van drie organische stikstofmeststoffen vergeleken met die van kalkammonsalpeter. De volgende objecten waren bij deze proef
aanwezig: bloedmeel ( 1 4 % N ) , ricinusmeel ( 5 . 6 % N ) , ledermeel ( 1 1 . 6 % N ) ,
kalkammonsalpeter (20.5 N ) en onbehandeld. De meststoffen werden toegepast in twee
doseringen (0.5 en 1.5 g per pot).
Proefgewassen waren sla (Meikoningin) en tomaat (Moneymaker). Zowel bij sla
als bij tomaat gaf de grootste gift de hoogste opbrengst. Het object „onbehandeld" gaf
de laagste opbrengst. Rand bij sla kwam het meest voor bij de grootste gift. Verschillen
in stikstofwerking van de meststoffen onderling werden niet waargenomen.
In de vollegrond van een onverwarmd warenhuis is voorts de stikstofwerking van
de volgende meststoffen nagegaan: kalkammonsalpeter, kalksalpeter, zwavelzure ammoniak, bloedmeel, guano en ornamin. De gewassen, die geteeld werden, waren sla (Proeftuins Blackpool) en tomaat (Moneymaker). Zowel voor de sla als voor de daaropvolgende tomaat zijn twee doseringen aangehouden, nl. 1 en 2 kg N per are.
De sla werd geoogst op 20 maart. Ondanks deze vroege oogstdatum was het gewicht
ongeveer 13 kg per 100 stuks. De tomaat gaf eveneens een redelijke opbrengst, nl.
4.3 kg per plant. Verschillen in stikstofwerking tussen de meststoffen werden echter
niet gevonden.
b. Tijdstip van stikstofbemesting bij tomaat en sla
Het doel van deze in 1958 opgezette en in 1959 voortgezette proef was vast te stellen
in hoeverre bij de stikstofbemesting het tijdstip van toedienen van belang is. Zij werd
genomen in een onverwarmd warenhuis met de gewassen sla (Proeftuins blackpool) en
tomaat (Moneymaker). Zowel voor de sla als voor de tomaat werden drie stikstofdoseringen aangehouden, nl. l/2> 1 e n IV2 ^g N per are. Deze hoeveelheden werden op
drie verschillende tijdstippen toegediend. Voor de sla waren deze tijdstippen: alles
vooraf; de helft vooraf en de rest in één keer overbemesten en alles overbemesten in
twee gelijke giften. Bij de tomaat geschiedde de toediening als volgt: de helft vooraf en
de rest in twee gelijke giften overbemesten; een kwart vooraf en de rest in drie gelijke
giften overbemesten en alles overbemesten in vier gelijke giften.
De sla die zeer vroeg (half november 1958) was geplant, werd 20 maart geoogst.
Per 100 kroppen was het gewicht ongeveer 14 kg. De tomaat gaf een tamelijk goede
opbrengst (3.7 kg per plant). Tijdens de tomatenteelt zijn veel planten weggevallen
als gevolg van een kankeraantasting. Hoewel deze proef reeds voor de tweede keer op
hetzelfde proefveld werd genomen en bij de grondanalyse reeds verschillen zijn geconstateerd, is noch van de stikstofdoseringen, noch van de tijdstippen van toediening
enige invloed op het gewas waargenomen.
c. Kali-magnesiumbemestingsproef bij tomaat en sla
In een onverwarmd warenhuis werd de invloed van 4 kali- en 3 magnesiumgiften
in onderlinge combinatie onderzocht bij de gewassen sla (Proeftuins Blackpool) en
tomaat (Moneymaker). De bemestingshoeveelheden waren voor de sla en voor de tomaat
gelijk: kali (zwavelzure kali) 0, 1, 2 en 3 kg K 2 0 per are; magnesium (bitterzout)
0, 1en 2 kg MgO per are.
Hoewel vooral tijdens de tomatenteelt goed op magnesiumgebrek is gelet, zijn geen
verschillen waargenomen die verband hielden met de bemesting. De sla gaf een opbrengst van gemiddeld 14 kg per 100 kroppen. De tomaat gaf een produktie van
± 4 kg per plant. Bij dit gewas werden sterke aanwijzingen verkregen, dat bij aanwezigheid van voldoende magnesium een grotere kaligift minder wankleurigheid geeft.
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d. Spore-elementenproef bij tomaat en bloemkool op verschillende grondsoorten
Bij deze potproef waren de volgende grondsoorten betrokken: heischenig fijn zand,
humeus zand, humusarm duinzand en veengrond. Deze grondsoorten kregen ieder een
bemesting met Sporumix B. Dit is een magnesiummeststof (20 % MgO), waaraan verschillende spore-elementen zijn toegevoegd: 0.7 % Cu, 0.6 % B, 0.3 % Zn, 0.05 % Co
en 0.025 % Mo. Er zijn drie doseringen aangehouden, nl. 0, 2.5 en 10 g Sporumix B
per pot. Deze hoeveelheden zijn zowel voor de bloemkool als voor de daaropvolgende
tomaat toegediend.
Bij de bloemkool waren tussen de grondsoorten grote verschillen aanwezig. Dit was
wel te verwachten, daar de eigenschappen van de grondsoorten sterk uiteen liepen.
Door toediening van Sporumix B is het optreden van boriumgebrek en waterziek verminderd.
Sporumix B gift

o g
2-5 g
10 g

Boriumgebrek
32 %
1%
0%

Waterziek
23 %
15%
14%

Bij de tomaat gaven het humeuze zand en het heischenige fijne zand t.o.v. de andere
grondsoorten een hogere opbrengst. Toediening van Sporumix B gaf geen opbrengstvermeerdering; wel werd het percentage wankleurigheid en waterziek sterk verminderd.
e. Bemesting met kali-kiezelkalk bij tomaat en bloemkool
In een potproef werd de waarde van kalikiezelkalk (Supra-kencica) als kali- en kalkmeststof onderzocht. Dit onderzoek, dat in 1956 is aangevangen, werd verricht in
samenwerking met de Stichting Nederlands Landbouwkalkbureau. Als vergelijkende
meststoffen werden zwavelzure kali en koolzure landbouwkalk gebruikt. De proefgewassen waren bloemkool (Vedeslez) en tomaat (Moneymaker).
In de kilogramopbrengsten waren bij de bloemkool slechts geringe verschillen aanwezig. Supra-kencica werkte evenwel gunstig wat betreft boriumgebrek. Het percentage
boriumgebrek was bij de objecten bemest met Supra-kencica 11 %, bij zwavelzure kali
22 % en bij zwavelzure kali + koolzure landbouwkalk 81 %.
Bij de tomaat gaf Supra-kencica een iets lagere opbrengst dan zwavelzure kali. Neusrot kwam echter bij Supra-kencica iets minder voor: 0.1 % tegenover 0.7 % bij zwavelzure kali.
f.

Fosfaatbemesting bij komkommer en sla

Deze proef, gelegen op het bedrijf te Delft, was een voortzetting van een soortgelijke
proef in 1958. Proefgewassen waren platglaskomkommer (Vurex) en herfstsla (Attractie). In de fosfaatbemesting werden 3 trappen aangehouden, nl. 0, 1.8 en 3.6 kg P 2 0 5
per are. De sla kreeg geen bemesting. Er is echter wel gelet op de nawerking van de
vóór de komkommerteelt toegediende bemesting.
Beide fosfaatgiften gaven bij de komkommer een opbrengstverhoging van 4 % ;
51 komkommers per raam tegenover 49 bij de controle. Dit verschil was evenwel
statistisch niet betrouwbaar. Bij de sla werd geen invloed van de fosfaatbemesting
gevonden.
g. Stikstof-kali-magnesium-bemestingsproef bij komkommer en sla
Deze proef op het bedrijf te Delft was evenals de fosfaatbemestingsproef een voortzetting van een soortgelijke proef in 1958. Proefgewassen waren platglaskomkommer
(Vurex) en herfstsla (Attractie). Voor de komkommer werden per are de volgende
hoeveelheden gegeven: stikstof (kalkammonsalpeter) 0, 0.8 en 1.6 kg N ; kali (zwavel46

zure kali) O, 2.6 en 5.2 kg K 2 0 ; magnesium (bitterzout) 0 en 2.6 kg MgO. Voor sla
werd geen bemesting gegeven; er is echter wel gelet op de nawerking van de voor de
komkommerteelt gegeven bemesting.
De komkommers gaven gemiddeld een opbrengst van 50 vruchten per raam; het
gemiddeld vruchtgewicht was ongeveer 600 gram. De verschillende bemestingen hebben
op de ontwikkeling en de opbrengst van komkommer en sla geen duidelijke invloed
gehad.
h. Bemestingsproeven bij herfstsla
Er zijn dit jaar met herfstsla een drietal bemestingsproeven genomen. Twee van deze
proeven waren op het Proefstation gelegen. Het betrof nateelten van platglaskomkommers; het ras was Proeftuins Blackpool.
Eén van laatstgenoemde proeven had ten doel de stikstofwerking van bloedmeel en
kalkammonsalpeter bij verschillende giften na te gaan. Er is resp. 0, 0.5, 1, 2 en 3 kg N
per are gegeven. De sla, die 12 september is uitgeplant, werd begin november geoogst.
Van de groepen bemest met kalkammonsalpeter gaf 0.5 kg N per are de beste opbrengst.
Naarmate er meer stikstof was gegeven, was de opbrengst minder. Bij bloedmeel waren
dergelijke verschillen niet aanwezig. Verschil tussen bloedmeel en kalkammonsalpeter
was bij de laagste stikstof-trap niet aanwezig.
De tweede proef op het Proefstation had ten doel de invloed van de kalibemesting
na te gaan. Er is met 3 doseringen gewerkt, nl. 0, 2 en 4 kg K 2 0 per are. Als meststof
werd zwavelzure kali gebruikt. De kaligiften hadden geen invloed op de opbrengst.
De derde proef werd in een 4-tal stookwarenhuizen in Bleiswijk genomen. Als ras
werd op twee bedrijven Proeftuins Blackpool gebruikt en op de andere twee bedrijven
resp. Regina en No. 2. De volgende meststoffen werden vergeleken: bloedmeel, guano,
kalkammonsalpeter en terravit. Daar de oogsten na 1 januari vielen zullen de resultaten
in het volgende jaarverslag worden vermeld.
i. Bemesting met molybdeen en borium bij bloemkool
Bij een pottenproef is in een molybdeen-arme en in een borium-arme grond de invloed
van molybdeen- en boriumgiften op jonge bloemkoolplanten nagegaan.. Tevens was het
klimaat in de proef betrokken, daar zowel onder platglas als onder staand glas werd
geteeld. De stikstof werd in verschillende vormen toegediend, nl. als kalksalpeter en
als zwavelzure ammoniak. De molybdeen-arme grond gaf een betere groei dan de
borium-arme grond. De teelt onder platglas kwam nadelig uit ten opzichte van die
onder het staande glas. Stikstof toegediend als kalksalpeter voldeed beter dan als zwavelzure ammoniak. Toediening van molybdeen gaf op de molybdeen-arme grond een opbrengstvermeerdering. Het toedienen van borium gaf geen resultaat.
In watercultuur is een proef genomen, waarbij de invloed van weglating van molybdeen en borium op bloemkool is nagegaan. Er is een sterk boriumeffekt waargenomen.
Weglating van dit element veroorzaakte ernstig boriumgebrek. Het effekt van de
molybdeengiften was twijfelachtig.
Op een vollegrondsperceel in De Lier is de invloed van een molybdeenbemesting op
bloemkool van het ras Record nagegaan. In deze proef waren tevens de fosfaat- en de
kalkbemesting betrokken. Er is in vrij ernstige mate klemhart opgetreden. De molybdeengiften hadden hierop het volgende effekt :
Molybdeengift
0 g per are
10 g per are
20 g per are

Percentage klemhart
20 %
5%
2%

Molybdeen deed het klemhartbeeld dus sterk verminderen. Van de fosfaat- en kalkbemesting werd geen effekt gevonden.
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4. RELATIE TUSSEN W A T E R H U I S H O U D I N G EN PLANTEVOEDING
a. Groeibeheersing door hoge zoutconcentratie bij tomaat
Op een kadegrond in Berkel, waar regelmatig nadeel wordt ondervonden van een te
zware ontwikkeling van het vroege stooktomatengewas, werd een proef opgezet om
door middel van groeibeheersing in de beginperiode vervroeging en kwaliteitsverbetering
te verkrijgen. Daarom is getracht de vochtopname te remmen door de zoutconcentratie
te verhogen. Voor dit doel werd kalisalpeter gebruikt, toegediend op 2 manieren:
Ie. Opgelost in water in 2 concentraties resp. 10 en 20 g per liter. Van deze oplossing
werd direkt na het planten 3 1per plant gegeven, in een kring rondom de plant. Een
maand later werd 51 per plant gegeven, nu in een wat grotere kring.
2e. Rijen bemesting, d.w.z. toediening van de bemesting in een strook langs de
planten ter breedte van ± 30 cm. Ook hier werd met 2 giften gewerkt van resp. 14
en 25 kg per are warenhuis-oppervlakte, de eerste maal gegeven voor het planten en
licht ondergewerkt, de tweede maal een maand na het planten en ingegoten.
De volgende opbrengsten werden verkregen (in kg per 40 planten):
onbehandeld
15 mei
30 mei
totaal

40.—
78.2
168.5

Oplossing
10 g perl.
20 g perl.
38.4
73.7
154.5

36.6
72.2
151.—

Rijen bemesting
14kg per are 25 kg per are
33-5
70.8
153.6

36.9
79.2
153.9

Zowel wat betreft vroegheid als totaalopbrengst was het resultaat dus negatief. De
kwaliteit van de tomaten was bij de objecten 10 g per 1en 20 g per 1iets beter dan bij
de andere objecten.
b. Tomaatbemestingsproef i.v.m. fysiogene afwijkingen van de vruchten
De proef is genomen na afloop van de bloemkoolbemestingsproef i.v.m. waterziek.
De proefopzet bleef ongewijzigd (zie blz. 50).
Bekalking van de grond bevorderde het optreden van waterziek en verminderde het
optreden van neusrot. Bemesting met borax werkte juist tegengesteld: vermindering van
waterziek en vermeerdering van neusrot. Bladbespuitingen met 0.4 % CaCl 2 hadden
in dit opzicht maar weinig effect.
Bemesting met CaCl 2 of KCl voorkwamen het waterziek, maar bevorderde in sterke
mate het neusrot. Bij de groepen, die behalve met CaCl 2 of KCl tevens met kalk waren
bemest, was het neusrot evenwel maar gering.
Bij bekalkte grond liep het effect van bemestingen met K N 0 3 , KCl, K 2 S 0 4 ,
C a ( N 0 3 ) 2 en CaCl 2 maar weinig uiteen: geen waterziek en een weinig neusrot. Bemesting met het weinig oplosbare Ca S 0 4 gaf een tegengesteld resultaat : wel waterziek
en praktisch geen neusrot.
c. Druppelbevloeiing bij stooktomaat
Bij een proef waarin de rassen Glorie en Rénova waren uitgeplant, is een vergelijking
gemaakt tussen twee meststofoplossingen. De ene oplossing had een stikstof-kaliverhouding van 1 : 2 en de andere van 2 : 1 . Beide oplossingen zijn zowel bij lage concentratie (14 atm.) als bij hoge concentratie (1 atm.) toegepast.
Voor Glorie was de opbrengst bij de hoge en lage concentraties resp. 5.1 en 5.5 kg per
plant. Voor Rénova die verent was op kurkwortelresistente onderstam, was dit 4.6 en
4.8 kg. De stikstof-kaliverhouding heeft de kilogramopbrengst vrijwel niet beïnvloed.
Zowel de lage concentratie als de hoge stikstof-kaliverhouding hebben het optreden
van waterziek in de hand gewerkt. Voor Glorie was het percentage waterziek bij de
hoge en lage concentratie resp. 0.8 c/o en 3.7 %. Voor Rénova was dit belangrijk meer,

ni. 5.0 % en 9.5 %. Bij de hoge en lage stikstof-kaliverhoudingen was het percentage
waterziek resp. 2.6 % en 1.9 % voor Glorie en 8.9 % en 5.5 % voor Rénova.
De hoge concentratie heeft het optreden van groenkragen in de hand gewerkt en de
lage concentratie het optreden van geelkoppen. Het percentage groenkragen was bij de
hoge en lage concentraties resp. 8.4 % en 5.6 % voor Glorie en 8.4 % en 6.6 % voor
Rénova, het percentage geelkoppen resp. 7.5 % en 10.5 % voor Glorie en 7.9 % en
8.1 % voor Renova. De stikstof-kaliverhouding heeft het optreden van groenkragen en
geelkoppen maar weinig beïnvloed.
d. Druppelbevloeiing bij koude tomaat
De proef werd genomen met het ras Rénova, verent op een kurkwortelresistente
onderstam, en was gelegen in twee kappen van een blokkas. De opbrengst was hoog;
gemiddeld 5.6 kg per plant. Er kwamen echter veel wankleurige vruchten voor; 15.5 %
der vruchten waren in lichte mate wankleurig en 12.9 % in sterke mate (waterziek).
De behandelingen hebben het gewicht aan vruchten maar weinig beïnvloed. Opvallend
was evenwel dat bij gebruik van meststofoplossingen met weinig kali ( N : K 2 0 =
1 : 0.3) een concentratie van 14 a ' m - e e n w a t lagere opbrengst gaf dan een concentratie
van 1 atm., terwijl dit bij een meststofoplossing met relatief veel kali ( N : K 2 0 =
1 : 1.2) juist omgekeerd was.
De kwaliteit van de vruchten liep eveneens maar weinig uiteen; het percentage waterziek nog het meest. In de eerste kap was het percentage waterziek 13.6 % bij de lage
concentratie en 10.3 % bij de hoge concentratie. In de tweede kap was het percentage
waterziek 10.3 % bij een meststofoplossing, die was samengesteld met ammoniumnitraat
( N H 4 N 0 3 ) en kaliumnitraat (KNO3) en 14.3 % bij een meststofoplossing, die was
samengesteld met calciumnitraat ( C a ( N O s ) 2 ) en kaliumnitraat ( K N Ó 3 ) .
e. Druppelbevloeiing bij platglaskomkommer
Deze proef is speciaal genomen om het optreden van entchlorose nader te bestuderen.
Er is gebruik gemaakt van vier verschillende meststofoplossingen. De toegepaste concentratie was gemiddeld 2/3 atm. Het ras was Groene standaard, voor de helft verent
op Cucurbita ficifolia en voor de andere helft op een Cucurbita pepo.
N :K 2 0 :MgO :CaO aantal vruchten
chlorotisch
meststofoplossing
Ficifolia-onderstam
2 : 3 : 1 :2 : 3 : - : 1.4
2:1:1:2 : 1 : - : 1.4
gemiddeld

per raam
51.3
47.8
54.2
48.8
50.5

blad
40 %
62 %
34%
60%
49 %

aantal vruchten
chlorotisch
Pepo-onderstam
per raam
49.7
49.1
55.5
47.5
50.5

blad
22 %
29 %
10%
32%
23 %

De opbrengstgegevens hebben alleen betrekking op vruchten van kwaliteit A, B, C
en krom. Het gemiddeld vruchtgewicht bedroeg voor de ficifolia- en pepo-onderstam
resp. ongeveer 560 en 540 gram.
Uit de tabel blijkt dat het aantal vruchten voor beide onderstammen gelijk is geweest.
De ficifolia-onderstam heeft evenwel een vroegere produktie gegeven; eind mei waren
er per raam 12.9 vruchten geoogst, tegenover 9.8 bij de pepo-onderstam. Dat de pepoonderstam deze achterstand later heeft ingehaald, is wellicht veroorzaakt door de entchlorose, die bij de ficifolia-onderstam ernstiger vormen heeft aangenomen.
De in de tabel vermelde percentages chlorotisch blad zijn gemiddelden van drie
waarnemingen, die zijn gedaan in de periode van eind mei t / m eind juli. Voor beide
onderstammen was er een goed verband tussen het percentage chlorotisch blad en de
opbrengst. De vervanging in de voedingsoplossing van magnesium door calcium werkte
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ongunstig. Van de twee oplossingen met magnesium heeft de oplossing met weinig kali
de beste resultaten opgeleverd. Hierbij moet echter worden aangetekend, dat de grond
bij de aanvang van de proef door een flinke bemesting met rotte mest vrij veel kali
bevatte.
f. Bloemkoolbemestingsproef i.v.m. waterziek
In nulpotten met een grondmengsel bestaande uit één derde kalk-arme tuingrond en
twee derde turfmolm is bij bloemkool, ras Aristo, het optreden van waterziek nagegaan.
De proef bestond uit drie onderdelen.
Zowel bekalking van de grond als bladbespuitingen met 0.4 % calciumchloride
(CaCl 2 ) deden het waterziek afnemen. Bemesting met borax had in dit opzicht geen
effect. De bekalking veroorzaakte bij enkele planten licht boriumgebrek. Deze gebreksverschijnselen kwamen niet voor bij de planten, die naast kalk ook met borax waren
bemest.
Bekalking van de grond veroorzaakte in ernstige mate boriumgebrek (roestkleurige
kolen). Bemesting met calciumchloride (CaCl 2 ) of kaliumchloride (KCl) had geen
invloed op het boriumgebrek en evenmin op het waterziek.
Bij bekalkte grond is een vergelijking gemaakt tussen bemesting met kaliumnitraat
(KNOg), kaliumchloride (KCl), kaliumsulfaat ( K 2 S 0 4 ) , calciumnitraat ( C a ( N 0 3 ) 2 ) ,
calciumchloride (CaCl 2 ) en calciumsulfaat ( C a S 0 4 ) . Er is in ernstige mate boriumgebrek opgetreden. Verschillen zijn in dit opzicht evenwel niet naar voren gekomen.
g. Druppelbevloeiing bij anjer
De proef die in het jaarverslag van 1958 is besproken, moest door een knolaantasting
voortijdig worden afgebroken. Vandaar dat er dit jaar een nieuwe proef met dezelfde
opzet is gestart. Drie objecten met druppelbevloeiing worden vergeleken met een object,
waarbij met de slang water wordt gegeven. Bij de druppelbevloeiingsobjecten wordt in
de zomer gebruik gemaakt van een meststofoplossing met een verhouding N : K 2 0 =
1 : 1 . Voor twee objecten wordt deze verhouding ook in de winter toegepast. De concentratie van deze objecten is % resp. 1 atm. Bij het derde object wordt vanaf september
t / m februari een stikstof/kaliverhouding aangehouden van N : K 2 0 = 1 : 3.4 (kalisalpeter). De concentratie van dit object is 1 atm.
De anjers, ras White sim, zijn half mei uitgeplant. Eind december waren er per m2
ongeveer 150 bloemen gesneden. De opbrengst van de verschillende objecten liep maar
weinig uiteen. Dit in tegenstelling met de voorgaande proeven, waarbij in het eerste
jaar de druppelbevloeiing t.o.v. gieten een opbrengstvermeerdering van ongeveer 20 %
heeft gegeven. Dat de druppelbevloeiing dit jaar geen meeropbrengst heeft opgeleverd,
hangt mogelijk samen met het warme weer van de afgelopen zomer.
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PLANTENTEELTZONDERAARDE
ONDERZOEKNAARHETGEHALTEAANKOOLZUURGAS
INKOMKOMMERKASSEN
A. A. STEINER

Een van de belangrijkste levensfuncties van
de groene plant is de koolstofassimilatie. Hierbij worden stoffen gevormd, die aan de algemene formule (CH 2 0)n voldoen (koolhydraten). Als grondstof hiervoor gebruikt de plant
koolzuurgas (C0 2 ) en water ( H 2 0 ) , terwijl de
voor de synthese vereiste energie door het zonlicht wordt geleverd. Simpel voorgesteld geschiedt het volgende:
C0 2 + H 2 0 + energie -> CH 2 0 + O,
Er komt dus zuurstof bij vrij ( 0 2 ) . Het koolzuurgas betrekt de plant uit de lucht. Hierin
is ongeveer 0.03 % koolzuurgas aanwezig. We
mogen aannemen dat deze toch zeer geringe
hoeveelheid (0,3 liter per m») voor de meeste
planten voldoende is om een goede groei te
waarborgen. Wij kunnen ons echter voorstellen dat een zeer snel groeiend gewas, dat dus
per tijdseenheid relatief veel koolzuurgas nodig
heeft, de omgevende lucht dusdanig uitgeput,
dat een tekort ontstaat. Hier komt dan het
koolzuurgas in het minimum te verkeren en
vormt als zodanig de „beperkende factor" voor
een goedegroei.
Wanneer een plant een tekort heeft aan een

bepaald voedingselement, bijv. magnesium, dan
uit zich dit spoedig. Zeer bekend is bv. de
geelverkleuring van de oudere bladeren bij tomaten door magnesiumgebrek. Het is echter
onwaarschijnlijk dat een gedeeltelijk gebrek
aan koolzuurgas een typisch afwijkend beeld
geeft bij de plant. De plant zal zich alleen wat
minder goed ontwikkelen.
Tot heden heeft men slechts op een enkel
proefstation aandacht geschonken aan deze
kwestie, met name op het Kohlenstoffbiologische Forschungsstation te Essen-Bredeney. Wij
werden met deze koolzuurgaskwestie geconfronteerd door de slechte resultaten met komkommers in een grindcultuurkas. Niet slechts
in het grind, doch ook in de staal in dezelfde
kas, waren de groei en produktie zeer slecht.
Het vermoeden rees, dat hier gebrek heerste
aan koolzuurgas. In een normale komkommerkas bevindt zich een grote hoeveelheid organische stof in de vorm van de staal. In deze
staal komt een zeer rijke microflora voor, die
zeer actief is dank zij de hoge temperatuur en
de vochtige omstandigheden. Deze microflora
verkrijgt haar energie door verbranding van
organische stof, waarbij zij koolzuurgas afgeeft
(ademhaling!). Het vermoeden rees dat bij ge-

Afb. 1. Apparatuur voor bepaling van het verloop
van het koolzuurgasgehalte.
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kas g r i n d c u l t u u r
kas met staal
buitenlucht
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Afb. 2. Het CO2 gehalte in komkommerkassen
en buiten.
A = Top varieert mogelijk 0.75 uur.
B = Waarneming op dit punt niet betrouwbaar.
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Met de omschreven werkwijze kunnen door
één persoon iedere 2 uur 4 gelijktijdige bepalingen worden verricht, te weten 3 in de kassen
en één in de buitenlucht. Deze methode is nogal
arbeidsintensief. Er wordt daarom gewerkt aan
een zelfregistrerende apparatuur, berustend op
het electrisch geleidingsvermogen van een absorbtiemedium voor koolzuurgas. De hiervoor
gebruikte apparatuur is schematisch weergegeven in afb. 1. Het betreft 2 decanteerflessen
van 10 liter, die onderaan doorverbonden zijn.
De onderinvoer is zo geplaatst, dat uit de bovenste fles precies 8 liter water in de onderste

hele of gedeeltelijke afwezigheid van deze bron
van koolzuurgas, een tekort ontstaat voor de
snel groeiende komkommer.
Besloten werd hierover metingen te verrichten, die mogelijk in de toekomst zullen resulteren in proeven met toediening van koolzuurgas, niet alleen in de grindcultuur, maar ook
bij een normale teeltwijze, teneinde na te gaan
of ook hier de koolzuurgasvoorziening nog een
beperkende factor kan vormen.
Vooralsnog hebben wij ons beperkt tot inventarisatie van het verloop van het koolzuurgasgehalte.
kas met staal
buitenlucht

Afb. 3- Het CO2 gehalte in komkom'merkassen
en buiten.
A = Top varieert mogelijk 0.75 uur.
B = Waarneming op dit punt niet betrouwbaar.
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kan stromen. De onderdruk die in de bovenste
fles ontstaat, plant zich voort boven in een
Drechselwasflesje, waardoor 8 liter buitenlucht
via gesinterd glas in het wasflesje stroomt. De
klem tussen de 2 decanteerflessen wordt zo gesteld, dat het ongeveer l]/2 uur duurt voor 8
liter lucht doorgezogen is. Voor de volgende
bepaling wordt een nieuw wasflesje aan de
andere decanteerfles gezet, die dan hoger wordt
geplaatst.
In het wasflesje bevindt zich 50 ml 0.03 N
NaOH, waarna het flesje tot ca. driekwart
wordt aangevuld met uitgekookt water. Na
doorvoeren van de lucht wordt de vloeistof
met uitgekookt water overgespoeld in een erlenmeyer. Na toevoeging van enige druppels phenolphtaleïne wordt getitreerd, tot kleurloos met
H 2 S 0 4 0,05N. Het verschil in milli-aequivalenten tussen de benodigde hoeveelheid zuur
en de toegevoegde hoeveelheid loog, is de maatstaf voor de hoeveelheid uit de lucht geabsorbeerde C 0 2 . Telkens zijn blanco's meegetitreerd.
In afb. 2 zijn de resultaten verwerkt van het
onderzoek op 13 t / m 16 april. Hieruit blijkt
dat de buitenlucht steeds 0.026 % C 0 2 heeft
bevat. In werkelijkheid schommelde dit van
0.023 tot 0.028 %, maar aangezien de bepaling
een nauwkeurigheid heeft van ± 10 %, mogen
we hier geen waarde aan hechten. Verder blijkt
dat het C0 2 -gehalte in een komkommerkas met
een normale staal zeer snel oploopt na 16 uur.
's Morgens vroeg daalt het gehalte nog sneller.
Wij kunnen dit alleen verklaren door aan te
nemen, dat het C 0 2 bij de assimilatie door
de komkommerplanten is verbruikt. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat de
punten A in de grafiek in werkelijkheid ca.
% uur vroeger of later vallen. De ontbrekende
gedeelten in de krommen bij B waren niet voldoende betrouwbaar door storingen in de apparatuur.

Overdag daalt het C0 2 -gehalte niet beneden
dat van de buitenlucht. Toch blijkt dat de komkommer deze lage concentratie zo nodig nog
kan benutten, gezien het feit, dat het in de
grindcultuurkas daalt tot beneden 0.02 %.
In de grindcultuurkas stijgt het C0 2 -gehalte
slechts tot ongeveer 1/3 van de waarde, die in
de kas met staal voorkwam. Wij moeten hieruit
concluderen, dat de planten in de kas met staal
over 3 maal zoveel C 0 2 hebben kunnen beschikken.
Opmerkelijk waren de resultaten van de metingen tijdens mistperioden (28-30 januari en
17-19 februari). Van de eerstgenoemde periode
zijn de gegevens vastgelegd in afb. 3. In deze
grafiek geven de krommen het C0 2 -gehalte in
een komkommerkas met normale staal en in de
buitenlucht. Verder is hierin aangegeven in hoeverre mist optrad. Het C0 2 -gehalte van de
buitenlucht nam gedurende de mist toe. Deze
toename kwam zeer betrouwbaar tot uiting in
34 metingen. Toen de mist afnam daalde het
weer. Mogelijk is hier sprake van rookgassen
( C 0 2 ) van schoorstenen die als het ware in de
mist worden gevangen. Tevens ziet men dat
het C0 2 -gehalte in de kas ook overdag hoog
blijft bij zware mist en daalt zodra de mist afneemt en er dus meer licht is.
Er zijn zeer sterke aanwijzingen verkregen,
dat de voorziening met koolzuurgas in een
grindcultuur veel minder is dan bij gebruik
van een staal. Het blijft evenweel zeer goed
mogelijk — gezien de snelle daling van het gehalte 's morgens — dat ook bij gebruik van een
staal een kunstmatige gift koolzuurgas groeibevorderend en daarmee produktieverhogend
zal werken. Om dit aan te tonen zullen echter
goede vergelijkende proeven nodig zijn, b.v. in
één klimaatskas. Vooralsnog is het gewenst de
inventarisatie op ruimere schaal voort te zetten,
niet alleen bij komkommers, maar ook bij
tomaten!

i4'>
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1. TEELTPROEF M E T S T O O K T O M A T E N
Er is een proef genomen met vroege stooktomaten in grind, lava, watercultuur en
grond. Op 7 november 1958 werd in zand gezaaid (Moneymaker). Op 24 november
werd verspeend in gazen mandjes, resp. met grind voor de grind- en watercultuur en
met lava voor de lavacultuur. Deze mandjes werden in de opkweekinstallatie in het
betreffende substraat uitgeplant. Voor de grond werden perspotten gebruikt. De planten
werden belicht met 2 Tl 40 W buizen per m2 van 's middags 12 uur tot 's nachts
12 uur. Alle planten werden op 5 januari 1959 uitgeplant.
Bij deze proef werd gebruik gemaakt van chemisch zuivere meststoffen. De voedingsoplossing werd aanvankelijk als volgt samengesteld :
Ca(N03),
KN03
MgS04
KH2P04
MnS04
H3BO3
ZnS04
CuS04
Na 2 Mo 0 4
leidingwater

2400
gram
1390
gram
96O gram
280
gram
8
gram
2.9 gram
0.45 gram
0.08 gram
0.13 gram
1000
liter

4 aq
7 aq
4 aq
7 aq
5 aq
2 aq

Slechts voor de watercultuur werd vanaf het begin een minder geconcentreerde oplossing gebruikt. Van de vier eerste zouten werd hier slechts 2/5 deel gegeven; de samenstelling werd ook gebruikt bij de opkweek. Tussen 1 februari en 1 april is de voedingsconcentratie bij het grind en de lava geleidelijk tot deze zelfde waarde teruggebracht.
Het grind en de lava waren tevoren geferriseerd met 2 gram ijzerpoeder per m2
oppervlakte. Aan de watercultuur werd ijzer toegevoegd in de vorm van ferri-kaliumnatrium-aethyleen-diamine-tetra-acetaat (5 mg Fe per liter voedingsoplossing). Tegen
de rijping van de eerste tomaten ontvingen alle bedden nog 5 mg ijzer per liter in
bovengenoemde vorm ter voorkoming van chlorose.
In onderstaande tabel zijn de produktie aan tomaten en de financiële opbrengstgegevens per raam vermeld. Van de winterteelt 1958-1959, waarvan de eerste resultaten
reeds in het vorige jaarverslag werden vermeld, zijn 2 bedden blijven staan, die ook
in deze tabel zijn verwerkt.

°1sbrengst t / m

lava
grind
water **)
grond
lava (winter)
grind (winter)

31/5

totaalopbrengst

kg per
raam

opbrengst gem. opbrengst gern, vrucht :per raam*)
per kg
gewicht

4.61
5.69
5.25
4.34
6.25
4.98

ƒ 8,99
ƒ11,38
ƒ 10,43
ƒ 8,29
ƒ 12,88
f 10,71

kg per
raam

opbrengst gern, opbrengst
per raam*)
per kg

10.18
ƒ 14,76
ƒ 1:45
13.03
ƒ 18,90
ƒ1,45
10.37
ƒ15,56
ƒ1,50
ƒ16,12
11.35
ƒ1,42
8.70
ƒ15,40
ƒ1,77
ƒ 16,62
8.03
ƒ2,07
*) de geldelijke opbrengst is berekend met behulp van de middenprijs op de dagen dat werd
geplukt .
**) in de watercultuur is deproduktie gedrukt door uitval van enkele planten (oorzaak
onbekend).
ƒ1,95
ƒ 2 ƒ1,94
ƒ1,91
ƒ2,06
ƒ2,17

52
63
56
52
50
45

g
g
g
g
g
g

De winterteelt geeft een zeer hoge prijs per kg, maar de totale opbrengst is toch
laag. Ook nu weer blijkt het grind de beste resultaten te geven, zowel wat betreft
vroegheid, totale produktie als totale opbrengst.
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gem.
vruchtgewicht

54
59
62
52
51
48

g
g
g
g
g
g

2. DE INVLOED VAN DE IJZER-MANGAANVERHOUDING IN DE
VOEDINGSOPLOSSING OP TOMATEN IN GRINDCULTUUR
Van de partij tomatenplanten die in grind werd opgekweekt voor de teeltproef met
stooktomaten (zie aldaar) werd een deel gebruikt voor een proef over de invloed van de
ijzer-mangaanverhouding in de voedingsoplossing op tomaten in grindcultuur. De proef
werd genomen in 16 eternieten grindcultuurbakken van 8 0 x 1 5 x 1 5 cm. Iedere bak
was verbonden met een reservoir met een inhoud van 60 liter. Alle bakken lagen op
één rij en zijn aangeduid met de letters a t / m p.
De volgende behandelingen werden toegepast:
Bakken
a, e, i, m
b, f, j , n
c, g, k, o
d, h, 1, p

mangaan
mg/l
15
15
0
2

ijzer
mg/l
0
5
5
5

Het mangaan werd gegeven als mangaan-sulfaat, het ijzer als kalium-natrium-aethyleen-diamine-tetra-acetaat (fedta). De bakken werden steeds 3 maal per dag bevloeid
met behulp van een schakelklok. Er is naar gestreefd de samenstelling van de voedingsoplossing constant te houden. Mangaan en ijzer werden echter niet aangevuld. Op
7 april werden alle oplossingen ververst.
Alle planten zijn getopt boven de vijfde tros. De produktie was ten einde op 24 juni,
waarna de proef werd beëindigd. In de bakken a t / m h, d.w.z. precies 2 complete
series, ging het gewas reeds in april sterk achteruit. De oorzaak hiervan is niet met
zekerheid aan te wijzen. Aangezien in mei verschillende planten in deze bakken dood
gingen, zijn de resultaten uitsluitend ontleend aan de overige acht bakken, waarmee de
proef precies in duplo genomen kon worden.
Bij de proef werd oud grind gebruikt, dat in het jaar daarvoor met ijzer was geferriseerd. Ook is eerder steeds een oplossing gebruikt met een normaal mangaangehalte. Er is dus bij deze proef geen sprake van een extreem opwekken van ijzer- of
mangaangebrek. Uiterlijk zijn de planten dan ook gezond gebleven, d.w.z. zonder
specifieke gebreksverschijnselen, uitgezonderd de serie met 15 mg mangaan en geen
ijzer. Zelfs de serie met 15 mg mangaan en 5 mg ijzer, bleef uiterlijk volkomen gezond.
Bij de serie met 15 mg mangaan en geen ijzer trad een geelverkleuring op die sprekend
geleek op mangaangebrek. Deze proef geeft echter een overtuigend bewijs dat het hier
mangaanvergiftiging en ijzergebrek betreft.
In produktie en kwaliteit (slechts beoordeeld voor zover dit het gewicht per vrucht
betreft) traden opmerkelijke verschillen op.
0 Fe
15 Mn
3625
3965
7590
43.5

5 Fe
15 Mn
5560
5930

Produktie in grammen
5 Fe
5 Fe
0 Mn
2 Mn
6690
7725
6620
9255

Serie I
Serie II

11490
13310
16980
Totaal
Gemiddeld vruchtgewicht in grammen
46.5
61.5
61.0

(2 planten)
(2 planten)
(4 planten)

Het blijkt dat Fe :Mn als 5 : 2 verreweg aan de top staat in produktie. Zonder
mangaan was de opbrengst reeds duidelijk lager. Een verhoging van het mangaan tot
15 mg gaf een belangrijk lagere produktie. Laat men dan bovendien het ijzer weg, dan
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is de produktie zeer slecht. Ongeveer eenzelfde beeld geeft het gemiddelde vruchtgewicht te zien, hoewel hier de serie zonder mangaan niet onder doet voor die met 2 mg
mangaan.
Afgezien van het feit dat deze proef slechts in duplo is genomen, mogen we deze
proef slechts zien als een inleiding tot een uitgebreid onderzoek inzake de invloed van
de spore-elementen en hun onderlinge verhoudingen op de groei, produktie en kwaliteit
van tomaten in grindcultuur. De reeds verkregen en nog te verkrijgen gegevens zullen
echter ook van zeer groot belang kunnen zijn bij de teelt in de grond.
3. T E E L T P R O E F M E T K O M K O M M E R
In 1959 werd weer een teeltproef genomen met komkommers in grindcultuur. De
resultaten waren zeer slecht. Het merkwaardige feit heeft zich echter voorgedaan, dat
de produktie in de staal in geen enkel opzicht beter was dan in het grind. Dit geeft ons
nog sterker dan voorheen reden de oorzaak te zoeken in het klimaat.
Het vrijwel ontbreken van een gewone staal kan, voor zover wij het nu kunnen
overzien, 3 gevolgen hebben, te weten:
1. Te laag koolzuurgasgehalte.
2. Te lage relatieve luchtvochtigheid.
3. Te weinig ammoniak in de lucht.
Wat betreft het koolzuurgasgehalte en de relatieve luchtvochtigheid, weten wij reeds,
dat deze lager zijn naarmate minder staal aanwezig is. De kwestie van de ammoniak
werd nog niet in het onderzoek betrokken.
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FENOLOGISCHE EN KLIMATOLOGISCHE
WAARNEMINGEN
DEINVLOEDVANHETKASTYPEOPHETKLIMAATONDERGLAS
J. H. GROENEWEGEN

Het meest typische van het klimaat onder
glas is dat het min of meer kunstmatig is. Er
is minder licht dan buiten. De temperatuur is
ergemiddeld hoger dan buiten en kan door stoken, luchten, broezen en schermen worden beïnvloed. Hierdoor wordt er tevens invloed uitgeoefend op de luchtvochtigheid, waardoor ook
deze onder glas anders is dan buiten. Tenslotte
is de factor wind onder glas vrijwel niet van
betekenis. Indien gewenst kan m.b.v. ventilatoren een luchtstroom worden opgewekt.
Van de genoemde factoren zijn temperatuur
en licht de belangrijkste. Het handhaven van de
juiste temperatuur onder glas geeft, vooral bij
aanwezigheid van een goede verwarmingsinstallatie vrijwel geen moeilijkheden. Juist hierdoor
is men er toe gekomen om steeds meer in het
winterhalfjaar te telen. Een moeilijkheid hierbij

Westlands warenhuis
Venlowarenhuis
Type Luiten
Type Smiezo
Type Huisman
Venlokas
Type Bom
Zgn. moderne kas

kapbreedte
in m2

helling
in°

3.05
3.05
6.10
8.00
6.40
3.10
4.80
9.60

14
17
15
21
29
22
25
30

is, dat de factor licht wel heel sterk in het
minimum is gekomen. In verband met dit
laatste moet er bij. het bouwen van glasopstanden voor teelten in de wintermaanden voor
worden gezorgd, dat zoveel mogelijk natuurlijk
licht wordt doorgelaten. Van invloed hierop
zijn:
De oppervlakte glas per oppervlakte grond
Naarmate er bij een glasopstand minder roeden, dus bredere ruiten, voorkomen, naarmate
roeden, goten, gordingen en nokken smaller en
geringer in aantal zijn en naarmate de glashelling steiler is, is per oppervlakte-eenheid grond
het aantal m2 glas dat licht doorlaat groter. In
onderstaande tabel kan de invloed van verschillende kastypen hierop worden afgelezen.
soort
roeden

afstand
roeden
in cm

opp. glas
/ 100 m2
grond

opp. glas
in % W.
warenh.

hout

76
76
63
76
74
74
74

81
89
92
%
102
96
100
104

100
110
114
116
128
118
123
128

T ijzer
>>

Afb. 1. Bomkas.
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Afb. 2- Venlowarenhuis.

Bovenstaande gegevens zouden een maatstaf
kunnen zijn voor de hoeveelheid licht die een
kas binnenvalt als de zon loodrecht boven ons
zou staan. Speciaal echter in de winter staat de
zon laag en daarom is het volgende van belang.
Het schaduweffect
Als een kasroede 6 cm hoog is en de zon
staat er dwars op onder een hoek van 18° dan
geeft deze roe een schaduwstrook ter breedte van
4 maal zijn hoogte = 4 x 6 = 24 cm. Hieronder is uitgezet hoeveel m2 glas er bij een invalshoek van de zonnestralen van 18°, rechtstreekse zonnestraling doorlaat per 100 nfi
grond.
Oppervlakte straling doorlatend glas in m2 per 100 m 2
grond bij een invalshoek
van 180

Westlands warenhuis
Venlowarenhuis
Type Luiten
Type Smiezo
Type Huisman
Venlokas
Type Bom
Zgn. moderne kas

54
59
60
56
66
82
85
87

In O/o van
Westlands
warenhuis

100
110
113
104
122
152
157
161

Het blijkt dat bij een laagstaande zon vooral in de kassen met T ijzeren roedjes relatief
veel straling wordt doorgelaten. De invloed van
veel roeden blijkt duidelijk bij het type Smiezo.
Het schaduweffect veroorzaakt door nokken,
goten, gordingen en spanten is niet in bovenstaande cijfers verdisconteerd. Bij Westlandse
warenhuizen is dit het grootst, bij Bomkassen
het kleinst.
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De glashelling
Naarmate de stralen meer loodrecht op het
glas vallen, zal er meer licht worden doorgelaten. Bij een invalshoek van 90° wordt de
meeste straling doorgelaten. Het verlies door
terugkaatsing en absorptie is dan ± 8 %. Dit
verlies wordt groter naarmate de invalshoek
kleiner wordt, zoals is vastgesteld door Lawrence in Engeland en op het I.T.T. te Wageningen. Bij een hoek van 70° bedraagt het
extra verlies ± 2l/ 2 %, bij een hoek van 40°
± 6 %, bij een hoek van 20° ± 22 %, bij een
hoek van 10° ± 41 % en bij een hoek van 5°
± 5Ac/o. Ook in dit verband zijn kassen met
een steile helling dus van voordeel.
De hoogte van de gevels
Hoe hoger de gevels hoe meer licht hierdoor
de kas kan binnenkomen. Zo vallen bij elke
invalshoek de stralen door een gevel van 4 m
hoog eens zo ver de kas in als de stralen door
een gevel van 2 m hoog. Bij een lage zonnestand komt het voor, dat er door de gevels meer
licht binnenvalt dan door het dak van de kas.
De soort en de helderheid van het glas
Alle glassoorten, die momenteel in de tuinbouw in gebruik zijn, voldoen aan de eis, dat ze
het licht in voldoende mate doorlaten. Dat de
ramen altijd schoon zijn kan niet worden beweerd. Het is nodig om jaarlijks de ramen een
keer goed te wassen. Slechts een betrekkelijk
geringe hoeveelheid vuil kan de hoeveelheid
licht onder het glas al met 10 % verminderen.
Een duidelijk zichtbare stoflaag geeft al gauw
een vermindering van 20 à 30 %.

Afb. 3. Venlokas (alle foto's genomen op 1.80 m onder de nok onder
een hoek van 14°).

Kastype i.v.m. temperatuur en luchtvochtigheid
Naarmate een kas lichter is en meer straling
doorlaat is deze overdag ook warmer. Is er
weinig of geen straling, zoals b.v. bij donker
weer en gedurende de nachten, dan zal de temperatuur bij een kas met veel glas sterker kunnen dalen. Ze kunnen, omdat ze overdag iets
warmer zijn, ook meer dalen in temperatuur
alvorens de kritieke temperatuur wordt bereikt.
De vraag of in verband hiermee een zwaardere
verwarmingsinstallatie nodig is, kan niet zonder meer worden beantwoord. Wel is het bij
meerdere gewassen zo, dat naarmate ze overdag
meer licht hebben ontvangen een hogere nacht-

temperatuur mogelijk is. In verband hiermee
kan een iets zwaardere verwarming dus wel
aanbevelenswaardig zijn.
In een hoge kas is een te hoge temperatuur
gemakkelijk te voorkomen, omdat zodra er gelucht wordt een hoge kas werkt als een hogeen een lage kas als een lage schoorsteen. In een
hoge kas wordt de warmte dus beter afgezogen.
Tenslotte is een voordeel van een hoge kas, dat
het gewas verder van het glas verwijderd is en
niet vlak onder het glas groeit, waar de schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid
het grootst zijn. Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat naarmate de ruimte tussen glas en
grond groter is er van een tehoge luchtvochtigheid minder snel last wordt ondervonden.

4P
1. TEMPERATUURWAARNEMINGEN IN HET VOORJAAR
Evenals in enkele voorgaande jaren werden ook in het voorjaar van 1959 op een
twaalftal plaatsen in het Westland en de Kring metingen uitgevoerd om de minimum
temperatuur kort boven de grond na te gaan. Dit jaar kon tevens de grondtemperatuur
worden gemeten. Dit isvan 18maart tot 31mei uitgevoerd.
Gebleken is, dat in Berkel, Bleiswijk en Bergschenhoek in heldere nachten gemiddeld
lagere temperaturen optreden dan in Leidschendam en 's-Gravenzande. Ook het aantal
nachten met een minimum temperatuur beneden 0° C is in beide laatstgenoemde
plaatsen het kleinst. Het blijkt evenwel, dat in 's-Gravenzande in het voorjaar van 1959
de laagste temperaturen werden genoteerd (op 21 april) en wel zodanig, dat deze als
zware nachtvorst moeten worden betiteld. De omstandigheden waren toen hiervoor
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erg gunstig: droge grond en windstilte. Zodra er enige wind is, is de invloed van de
2ee in 's-Gravenzande groter is dan in de Kring en zien we dat in de Kring lagere
temperaturen ontstaan.
Bij de metingen van de grondtemperatuur op 10 cm diepte komen vooral in de
maximum temperatuur duidelijke verschillen naar voren. De „warmste" gronden zijn
die in 's-Gravenzande, gevolgd door die in Bleiswijk, Bergschenhoek en Leidschendam,
terwijl de „koudste" in Berkel gelegen zijn. Bij de minimumtemperatuur zijn de verschillen betrekkelijk klein.
2. METINGEN V A N D E G R O N D T E M P E R A T U R E N
In het voorjaar van 1959 zijn op vier bedrijven op uitgebreide schaal waarnemingen
van grondtemperaturen verzameld. Hiervoor zijn twee zelfregistrerende apparaten gebruikt, waarmee het temperatuurverloop op 12 meetplaatsen voortdurend kon worden
vastgelegd.
In de maand februari en een gedeelte van maart zijn vergelijkbare metingen gedaan
in twee warenhuizen met stooktomaten, resp. op een sterk zandige veengrond te Berkel
en een kleigrond te Pijnacker. Bij aanvankelijk ongeveer gelijke luchttemperaturen vond
in de zandige veengrond een iets snellere stijging van de grondtemperatuur plaats dan
in de kleigrond. Tijdens de langdurige mistperiode in februari, toen vooral in Berkel
minder hard kon worden gestookt, daalde de grondtemperatuur op 20 cm diepte in de
zandige veengrond echter tot 1 à 1.5° C beneden die van de kleigrond. In de daaropvolgende zonnige periode steeg de temperatuur in de eerste grond in enkele dagen weer
tot dezelfde hoogte als die van de kleigrond.
Van half april tot half mei zijn metingen verricht bij een koude tomatenteelt, resp.
op zandgrond in 's-Gravenzande en op kleigrond in Pijnacker. Hiertoe zijn twee warenhuizen uitgezocht, die beide op 6 april van een glasdek werden voorzien, zodat een
gedeelte der waarnemingen in de periode met een sterke temperatuurstijging plaats vond.
In de zandgrond vond de opwarming aanzienlijk sneller plaats dan in de kleigrond. In
de grondlaag van 20-40 cm diepte vond bijvoorbeeld in de zandgrond de stijging van
10° tot 15° C in ongeveer 7 dagen plaats, terwijl hiervoor 10 dagen nodig was in de
kleigrond. De zandgrond bevatte op deze diepte 10-15 volumeprocenten vocht, tegen de
kleigrond ongeveer 40, terwijl het poriëngehalte weinig verschilde. De gewasontwikkeling verliep op de zandgrond aanzienlijk sneller dan op de kleigrond. De eerste oogst
van tomaten viel op resp. 18 juni en 1 juli. Dit grote verschil in vroegheid zal slechts
ten dele aan het verschil in grondtemperatuur worden toegeschreven. Daarnaast zal de
mate van doorluchting van de grond een rol hebben gespeeld.
3. L I C H T M E T I N G E N O N D E R GLAS
Door verschillende omstandigheden, o.a. in verband met revisiewerkzaamheden aan
de adderende lichtmeters, konden in het afgelopen jaar niet voldoende betrouwbare
lichtmetingen worden verricht.
4. LICHTAFHANKELIJKE T E M P E R A T U U R R E G E L I N G
Het uit Duitsland afkomstige Luvathermapparaat heeft het bezwaar, dat slechts een
beperkt aantal temperatuurtrappen (7) kunnen worden ingesteld. De oorspronkelijke
instelling was zodanig, dat voor geen enkel gewas een volkomen bevredigende temperatuur-regeling mogelijk was. De instelling kon echter worden veranderd, zodat een betere
aanpassing aan de eisen van sla-, tomaat- of komkommerteelt wordt verkregen. Het blijft
echter een bezwaar, dat bij elke wisseling van de teelt het apparaat weer een revisie
moet ondergaan. Er zijn intussen zowel in ons land als in Zwitserland nieuwe apparaten
voor een lichtafhankelijke temperatuurregeling geconstrueerd, waarbij zich het boven62

genoemde bezwaar niet meer voordoet. Wij hopen hiermee binnenkort ervaring te
kunnen opdoen.
Een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van een lichtafhankelijke temperatuurregeling is een lage buistemperatuur. Deze kan worden verkregen door met
behulp van een mengwaterklep voor een zo laag mogelijke watertemperatuur te zorgen.
Bij een hoge watertemperatuur treden te sterke fluctuaties in de kastemperatuur op.
5. T E M P E R A T U U R W A A R N E M I N G E N IN V E R W A R M D E KASSEN M E T
TOMATEN
Op een aantal bedrijven is getracht een indruk te verkrijgen van de wijze, waarop
men in de praktijk het klimaat in de kas regelt bij een tomatenteelt. Om het verloop
van temperatuur en vochtigheid te kunnen registreren zijn thermograven en hygrograven
opgesteld. Bij een koude teelt zijn geen grote verschillen gevonden. In goed onderhouden, dichte kassen was de temperatuur gemiddeld iets hoger.
Bij de stookteelt kwamen echter interessante verschillen naar voren. Zo blijken er
nog steeds bedrijven te bestaan, waar bij donker weer (bv. tijdens de mistperiode in
februari) geen verschil tussen dag- en nachttemperatuur wordt gevonden. Een uitstekend
resultaat, qua vroegheid en opbrengst werd verkregen op een bedrijf, waar voortdurend
gezorgd werd voor een behoorlijk verschil tussen dag- en nachttemperatuur, en waar
men er bovendien op lette dat de temperatuur in de vroege ochtend snel omhoog gebracht werd. Bij een dergelijke teeltwijze bleek het niet nodig te zijn, tegen de rijping
van de eerste vruchten extra hoge temperaturen aan te houden om vroeg te kunnen
oogsten.
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CULTUURPROEVEN
METHODEN VAN TOMATEN ENTEN
Dr Ir L. BRAVENBOER en G. PET

Voor het enten van tomaten staan momenteel
3 methoden ter beschikking, nl. spleetenting,
afzuigenting en plakenting. Tot nu toe is het
meestgebruik gemaakt van de spleetentmethode.
Deze methode heeft echter 2 belangrijke nadelen. In de praktijk geeft de behandeling van
de geënte planten, kort na het enten, vaak
moeilijkheden. Ook de oogstverlating, die bij
deze methode optreedt, is veelal bezwaarlijk.
Bij toepassing van de afzuigenting en de plakenting doen deze beide nadelen zich niet voor.
Achtereenvolgens zullen de verschillende entmethoden besproken worden, waarna de produktiviteit van geënte tomaten in verband met
de entmethoden zal worden behandeld.
Spleetenting
Voor deze entmethode worden, voor een
koude teelt, de onderstammen ± 1 0 dagen
eerder gezaaid dan de tomaten, die als enten
moeten dienen. De onderstammen worden op
normale wijze opgekweekt. De planten die als
ent moeten dienen, worden eenmaal op ruime
afstand verspeend en behoeven niet opgepot te
worden. Als de onderstam in de perspot een
dikte van een l/2 c m n e e ft moet worden geënt.
De enten zijn dan soms nog wat dunner, maar
dat is geen bezwaar. Het is wel gewenst een
stevige, gedrongen plant op te kweken.

Afb. I. Afzuigenting, direct na het
enten.
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De kop van de onderstam wordt vlak onder
het 3e normale blad afgesneden en in de stam
wordt met een scheermesje overlangs een insnijding gegeven van ± ll/ 2 cm lengte. Om de
stam wordt een, van te voren gemaakt, ringetje
van bladlood geschoven. Hierna wordt de ent
vlak onder de top aan twee zijden wigvormig
toegesneden. De wig moet ongeveer dezelfde
lengte hebben als de insnede in de onderstam.
Men brengt de ent in de onderstam en schuift
het loodbandje omhoog, zodanig dat de ent
iets vastgekneld wordt.
De geënte plant wordt onder een plastic hoes
geplaatst, waar gedurende ± 5 dagen een
luchtvochtigheid van 100 % wordt gehandhaafd. Een temperatuur van minimaal 20-25°
C is hierbij wenselijk. Na het vergroeien van
ent en onderstam begint men de planten geleidelijk af te harden door eerst gedurende
korte tijd de hoes een weinig open te zetten en
dit geleidelijk op te voeren. Het verwelken der
geënte planten moet zoveel mogelijk worden
voorkomen. Ongeveer 14 dagen na het enten
kunnen deplanten worden uitgepoot.
Afzuigenting
Bij deze methode wordt het zaad voor onderstam en ent vrijwel gelijktijdig gezaaid. Beide
behoeven niet te worden opgepot voor het
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enten; zij moeten minstens 2 maal worden verspeend, de laatste maal op zeer ruime afstand.
Het is van groot belang stevige, gedrongen
planten op te kweken. Als de planten een lengte hebben van ± 1 2 cm, kan worden geënt.
De methode van enten is gelijk aan die van
de komkommerenting. De onderstam wordt met
een scheermesje ongeveer in het midden van
de plant schuin naar beneden ingesneden ter
lengte van ± 1 cm. De inkeping mag niet te
diep zijn, daar de plant anders gemakkelijk omknikt. De ent wordt schuin naar boven ingesneden. De twee lipjes worden nu in elkaar
geschoven en de entplaats wordt omwikkeld
met een strookje bladlood of ander materiaal.
De aldus geënte planten worden direkt samen
opgepot. Bij zonnig weer is broezen of schermen noodzakelijk. Ongeveer 10 dagen na het
enten kunnen de planten worden uitgepoot.
Plakenting
Voor de plakentmethode worden onderstam
en ent vrijwel gelijktijdig uitgezaaid. De opkweek van beide soorten is normaal tot het oppotten. Bij het oppotten worden in één perspot
een onderstam en een ent gezet. Bij de verdere
opkweek moet er vooral op gelet worden dat
men zo stevig mogelijke planten krijgt (spoedig
ruimer zetten). Als de stammetjes 3-5 mm dik
zijn kan geënt worden.
Vlak boven de perskluit wordt van onderstam en ent een schilfer van 2 à 3 cm lengte
afgesneden. Wanneer het schilfertje te dun
wordt afgesneden vindt geen vergroeiing plaats;
wordt de schilfer te dik afgesneden dan knikken de stammetjes om. De twee snijvlakken
worden nu tegen elkaar aangeplakt door mid-

Afb. 2. Afzuigenting,
entplaats.

vergroeide

del van 2 houten wasknijpers. De kop van de
onderstam wordt bij het enten, op 2 of 3 bladeren na, weggenomen. Broezen of schermen
kan gewenst zijn.
Na ± 5 dagen zijn de planten met elkaar
vergroeid. De knijpers moeten echter niet te
snel worden verwijderd. De planten blijven op
2 wortelstelsels staan. Bij het uitplanten, ongeveer 10 dagen na het enten, wordt de kop van
de onderstam geheel weggenomen.
Voor een normale koude teelt in het voorjaar is het aan te raden de enten een week eerder te zaaien, dan men voor niet-geënte planten
zou doen.
Om de groeikracht en de produktie bij de
3 entmethoden te vergelijken, werden opbrengstvergelijkingsproeven genomen, waarbij
de geënte tomaten werden vergeleken met ongeënte tomaten. De proeven geven alle hetzelfde
beeld te zien. De groei van de tomaten, die
geënt waren volgens de afzuig- en plakmethode,
was in de beginperiode gelijk aan die van ongeënte tomaten, terwijl de tomaten geënt volgens de spleetentmethode in groei achter bleven.
De grond waarin de tomaten gepoot waren, was
ernstig met kurkwortel besmet. Dit kwam bij
de ongeënte tomaten tot uitdrukking in een zeer
slechte groei, nadat het gewas halverwege ontwikkeld was. De geënte tomaten bleven sterk
groeien. De volgorde in groeikracht bij de geënte tomaten was toen : spleetenting, afzuigenting, plakenting. Bij de tomaten, geënt volgens de plakentmethode, waren kennelijk planten, waarvan ent en onderstam niet vergroeid
waren, daar ze niet beter groeiden dan ongeente tomaten. De afzuigentingen vertoonden
de mooiste stand; de tomaten geënt volgens de
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Afb 3. Opbrengst tomaten,
lend e methoden.
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geënt volgens verschil-

spleetentmethode, gaven soms een te sterke
groei.
Het oogstverloop van één van de proeven is
weergegeven in afbeelding 3. De tomaten geent volgens de spleetentmethode gaven 'n oogstverlating van 14 dagen te zien. De tomaten
geënt volgens de afzuigmethode en plakentmethode gaven geen oogstverlating. De produktie bij afzuigenting was in het begin al hoger
dan van de ongeënte tomaten. Alle 3 entmethoden hebben een grote opbrengstvermeerdering
gegeven. Dat de opbrengst van de tomaten geent volgens de plakentmethode het laagst van
de 3 methoden is gebleven, is te verklaren door
de minder goede vergroeiing van ent en onderstam. De groei was in het algemeen minder
sterk, terwijl er ook planten waren, waarvan de
onderstam afgestorven was. De afzuigenting
had in het begin van de oogst ten opzichte van
de spleetenting al een voorsprong en heeft deze
voorsprong gedurende het gehele seizoen behouden. Daar bij het afzuigen het enten ook de
minste moeilijkheden geeft, verdient de afzuigmethode dan ook aanbeveling boven de andere
methoden.

VROEGE PAPRIKATEELT O N D E R GLAS
P. A. KRUYK
De paprikateelt in Nederland wordt vrijwel
uitsluitend in het Westland aangetroffen. Hoewel de jaarlijkse omzet in vergelijking tot de
andere glasteelten niet hoog is, zijn er toch
meerdere bedrijven waar de teelt van paprika
in de zomer onder glas belangrijk is. De belangstelling voor deze teelt hangt begrijpelijkerwijs nauw samen met de financiële uitkomsten
er van. Deze zijn van bedrijf tot bedrijf zeer
verschillend. Het financiële resultaat wordt
enerzijds bepaald door de grootte van de totale
opbrengst, anderzijds door de grootte van de
opbrengst in de eerste periode van de oogst.
Tot ongeveer half juli zijn de prijzen erg aantrekkelijk. Daarna treedt een sterke daling op
in het prijsverloop, omdat Italië dan grote hoeveelheden natuurpaprika's op de markt brengt.
De teelt moet daarom gericht zijn op een
grote oogst voor half juli. Dit is op late, natte
gronden niet goed mogelijk. Op gronden waar
koude tomaten niet vroeg geteeld kunnen worden, is ook de koude paprikateelt niet op zijn
plaats. De stookteelt zou dan uitkomst kunnen
bieden, doch het telen van gestookte paprika's
behoort nog tot de uitzonderingen.
Voor een vroege oogst moet vroeg worden
geplant, d.i. tussen 25 maart en 10 april. De
toestand van de plant op het moment van uitplanten is mede bepalend voor een vroege oogst.
De opkweek van het plantmateriaal is dus erg
belangrijk. De groei van paprikaplanten na het
zaaien verloopt uitermate traag, als de temperatuur in de opkweekkas overeenkomt met die

Afb. I. Bloemontwikkeling van een
pootbare plant, die voldoende vroeg
is gezaaid.

welke voor tomaten gebruikelijk is. Voor een
snelle opkweek van de planten is een temperatuur te verkiezen die gemiddeld 4 tot 6° C
hoger ligt. Op verreweg de meeste bedrijven is
dit niet te verwezenlijken. Om toch op het
moment van uitplanten de beschikking te hebben over een voldoende ver ontwikkelde plant
moet zeer vroeg worden gezaaid, bij voorkeur
reeds vóór 15 december.
Het zaaien kan op de normale wijze in kistjes
gebeuren. Breedwerpig zaaien is ook mogelijk,
maar dan moet nog 14 dagen vroeger worden
begonnen. Na 1 maal verspenen in een verspeenbakje verdient het aanbeveling in een
grote stenen pot op te potten. Perspotten zijn af
te raden, omdat de lange opkweektijd het voldoende op peil houden van het vochtgehalte
van de perspot bemoeilijkt. Bij vroeg zaaien en
een opkweek in een grote stenen pot kan men
eind maart over een plant beschikken, waarvan
reeds meerdere bloemknoppen zichtbaar zijn en
waarvan mogelijk reeds het eerste bloempje in
bloei staat. In dit stadium moet de plant worden
uitgepoot om een vroege oogst te verkrijgen. Na
het uitplanten is de temperatuur in een ongestookte kas belangrijk lager dan in de opkweekkas. De ontwikkeling verloopt langzamer en zo
kan het voorkomen, dat men bij een late opkweek de eerste bloei pas 2 tot 4 weken na
het uitplanten waarneemt. Bij goed opgekweekte
planten beschikt men dan reeds over meerdere
kleine vruchten, die zich snel ontwikkelen en
soms reeds begin juni kunnen worden geoogst.
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Afb. 2. Een vruchtbaar gedeelte
van een paprikaplant.

Bij een gelijke uitplantdatum. is de kans groot
dat een onjuist opgekweekte plant pas begin
juli in produktie komt, op het moment dus, dat
de prijs al sterk gaat teruglopen.
De beste handelsrassen geven in de eerste
maand van de oogst ongeveer 6 vruchten met
een gemiddeld vruchtgewicht van 100 gram.
Verschillende amerikaanse rassen doen het
onder glas uitstekend; zij geven de gewenste
vruchtvorm en gedurende de eerste oogstmaand
meer vruchten. Zo werden van Yolo wonder A

&
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in de eerste maand 6l/ 2 vrucht geoogst, van
Keystone 7l/ 2 vrucht en van Californian wonder 9 vruchten, elk van ± 100 gram. Enkele
van de op het Proefstation gemaakte kruisingen
gaven gedurende de eerste maand van de oogst
belangrijk hogere opbrengsten, nl. 10 tot 15
vruchten per plant in de eerste maand van de
oogst. Het zal daarom gewenst zijn over te
schakelen naar amerikaanse rassen of eventueel
naar op ons Proefstation gewonnen rassen of
hybriden.

SLATEELT OP O N T S M E T T E GRONDEN
W. P. v. WINDEN

De resultaten van een slateelt op een grond,
die kort tevoren is ontsmet, laten soms te
wensen over. Wel zijn de moeilijkheden in het
ene geval minder groot dan in het andere, maar
in de regel moet het ontsmetten van de grond
voor de sla als een noodzakelijk kwaad worden
beschouwd.
Grondverschillen, tijdstip van ontsmetten en
keuze van het middel kunnen een belangrijke
invloed op het resultaat uitoefenen.
Invloed van ,

grondsoort

De schade, welke na het gebruik van D.D.
optreedt, is op slempige en minder goed doorluchte gronden groter dan op gronden met een
prima structuur. Bij stomen is de schade het
grootst, wanneer de betreffende grond voor de
eerste keer wordt gestoomd. Heeft het stomen
al meerdere keren plaats gevonden, dan is de
invloed minder groot. Ook is de invloed van
het stomen op een veengrond belangrijk groter
dan op de meeste andere grondsoorten.
Het tijdstip van toepassingen
Voor alle methoden van grondontsmetting
geldt, dat de nadelen voor de sla minder groot
zijn, naarmate de tijd die verloopt tussen het
toepassen van de ontsmetting en het uitplanten
van de sla langer is. De gassen krijgen beter
de tijd om te ontwijken en de grond kan geleidelijk in de oude toestand terugkeren.
Ook de temperatuur waarbij de ontsmetting
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plaatsvindt is van belang; deze moet voor de
chemische middelen voldoende hoog zijn, omdat anders de kans bestaat dat de gassen te lang
in de grond achterblijven.
De keuze

het middel

Hoewel het ene middel meer gevaar voor de
sla oplevert dan het andere, mag dit de keuze
toch niet beïnvloeden .We moeten te allen tijde
van dàt middel gebruik maken dat voor de
hoofdteelt het meest effektief is.
Het grootste nadeel wordt meestal ondervonden bij het stomen van de grond. Het ontsmetten van de grond met Chloorpicrine, met
het mengsel van Chloorpicrine en E.D.B., of
met D.D. heeft in deze volgorde meestal een
minder nadelige invloed. Op gronden met een
slempige structuur echter, treedt vaak ernstige
schade tengevolge van het ontsmetten met D.D.
op. E.D.B, heeft over het algemeen de minst
nadelige invloed op sla.
Hoe de schade te beperken?
Om hierop een antwoord te kunnen geven
zullen eerst enkele gevolgen van een grondontsmetting nader worden besproken.
Een grondontsmetting wordt in hoofdzaak
toegepast om bepaalde, voor onze cultuurgewassen schadelijke, bodemparasieten te doden.
De werking van de middelen gaat echter altijd
verder dan alleen het doden van deze parasieten. Het microbenleven in de grond wordt voor
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Afb. 1. Sla op ontsm'ette grond.
De vormverandering van de plant
t.g.v. de ontsmetting is duidelijk te
zien.
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een groter of kleiner deel gedood en uit het
evenwicht gebracht. Sommige van deze bodemorganismen herstellen zich zeer snel en zijn kort
na de ontsmetting weer in ruime mate aanwezig. Anderen, bijv. de nitrificerende bacteriën, herstellen zich echter zeer langzaam. Vooral door het stomen van de grond, maar ook
door chemisch ontsmetten, komt veel ammoniakstikstof vrij. Door het ontbreken of slechts in
geringe mate aanwezig zijn van nitrificerende
bacteriën, wordt deze ammoniak in te geringe
mate omgezet tot nitraat. De planten hebben dan
de beschikking over veel ammoniak- en weinig
nitraatstikstof. Tevens kunnen hierdoor de voedingszouten in een andere verhouding worden
opgenomen: meer fosfaat, minder kali. Het gevolg kan zijn, dat de slaplanten een welig en
los weefsel vormen, dat gemakkelijk het opgenomen vocht verdampt en minder goed bestand
is tegen schimmelziekten en ongunstige groeivoorwaarden. Een dergelijk gewas zal ook belangrijk eerder vochtgebrek vertonen dan een
stevig gewas.
Een faktor welke vooral bij stomen een rol
speelt, is de waterhuishouding in de grond. De
voor de planten beschikbare hoeveelheid water
wordt door verschillende oorzaken kleiner. Er
kan een zekere dehydrotatie optreden van de
bodemkolloïden, waardoor het water na het
stomen moeilijk wordt vastgehouden en de aanvulling van het watergehalte slechts langzaam
plaats vindt. Wellicht stijgt tijdelijk de osmotische waarde van het bodemvocht door het afgebroken organisch materiaal zonder dat dit
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duidelijk in de zoutconcentratie tot uiting komt.
Bovendien ontstaat een geheel ander type plant
met een geringere zuigkracht. Door al deze
omstandigheden kunnen gemakkelijk storingen
in de vochtvoorziening optreden.
W e zien dan ook vaak dat op ontsmette
grond de sla aanvankelijk een zeer welige groei
vertoont, terwijl later in de tijd een plotselinge
stilstand optreedt.
Om de schade tengevolge van een ontsmetting
zoveel mogelijk te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:
a. De tijdsduur tussen ontsmetten en uitplanten
zo lang mogelijk maken.
b. Een eventuele overmaat aan voedingsstoffen
uitspoelen.
c. De grond ook na een eventueel spoelen nog
enkele keren nat maken, opdat het watergehalte zo goed mogelijk op peil blijft.
d. De sla tijdens de groeiperiode eerder gaan
gieten dan op de niet ontsmette gronden.
Dit is nodig omdat de sla wat weliger en
zachter is en daardoor sterker aan verdamping onderhevig.
Het komt dikwijls voor dat de grond zowel
voor als na de ontsmetting wordt gefreesd. Op
de ene grond zal het effect hiervan ongunstiger
zijn dan op de andere grond. In het algemeen
kan gezegd worden dat een keer minder frezen
en in plaats daarvan de grond één keer spitten,
de resultaten van de slateelt ten goede zullen
komen.

DE INVLOED V A N DE G R O N D T E M P E R A T U U R OP DE BLOEI V A N
KNOLFRESIA
A. G. A. VAN DE NES
Bij de teelt van fresia's komen de planten op
bepaalde plaatsen soms geruime tijd vroeger in
bloei. Wanneer tijdens een winterteelt kunstmatige verwarming wordt toegepast is dit verschijnsel meestal zonder meer toe te schrijven
aan de invloed die uitgaat van de warmtebron.
In de onmiddellijke omgeving van de kachel of
de verwarmingsbuizen komen de planten het
eerst in bloei. Naarmate de afstand tussen
warmtebron en planten toeneemt, komen de
bloemen later open.
De pleksgewijze ongelijke bloei treedt soms
echter ook op bij een zomer- of najaarsteelt,
waarbij geen of bijna geen gebruik wordt gemaakt van kunstmatige verwarming. In die gevallen doet zich de invloed gelden van de natuurlijke warmtebron, ni. de zon. Deze invloed
is echter tegengesteld aan de vorige, zodat daar,
waar die invloed het geringste is, de planten het
vroegste bloeien. Duidelijk is in die gevallen
nl. de invloed te zien van de schaduw, die bepaalde objecten veroorzaken. Deze objecten
kunnen bewust zijn aangebracht, zoals schermmatten, visnetten of planken, of toevallig aanwezig zijn, zoals kassen, schuren of bomen.
Zelfs de geringe, zich steeds verplaatsende
schaduw van een schoorsteen kan een vervroegende invloed op de bloei van fresia's hebben.
Men kan zich nu afvragen of het vroeger in
bloei komen van planten, die min of meer in de
schaduw zijn opgegroeid, veroorzaakt wordt

door de geringere hoeveelheid licht die zij ontvangen of door de lagere temperatuur waarbij
zij opgroeien.
Het is nog niet mogelijk geweest om bovengenoemde vragen volledig te beantwoorden.
Wel is de invloed van de grondtemperatuur
nagegaan. Dit was mogelijk, doordat het Proefstation de beschikking kreeg over z.g. Wisconsintanks. Door middel van deze tanks is het
mogelijk om de grondtemperatuur, onafhankelijk van de luchttemperatuur, te regelen. Hierin
werden gedurende de laatste jaren enige malen
fresia's gekweekt, waarbij bleek dat de grondtemperatuur van invloed is op het bloeitijdstip,
het aantal zijbloemstengels en het aantal bloemen per bloeiwijze.
De proeven werden in 1958 en 1959 genomen met de rassen Buttercup, Prinses marijke,
Snow queen en Rijnveld's golden yellow. De
knollen werden begin augustus geplant in bakken met een grondtemperatuur van 10, 15, 20
of 25° C. Gedurende 4, 8 of 12 weken werd
deze grondtemperatuur gehandhaafd. Daarna
werden de bakken uit de tanks genomen en
overgebracht naar een andere kas waar de planten onder normale omstandigheden werden
verder gekweekt.
De opkomst
± 14 dagen na het planten waren bij alle
temperaturen de jonge spruiten zichtbaar. Het

Afb. 1. Fresia in bloei.
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verschil in opkomst bedroeg slechts enkele dagen, waarbij in het algemeen de planten die
opgroeiden bij een grondtemperatuur van 20 of
25° C later boven de grond kwamen dan die
bij 10 of 15° C.

Gemiddelde

bloeidatum

Groter waren de verschillen die optraden
tijdens de bloei. Onderstaande gegevens bewijzen dit.

Gemiddelde bloeidatum bij:
Grondtemperatuur

Buttercup

4 weken 10° C
15° C
20° C
25° C
8 weken 10° C
15° C
20° C
25° C
12 weken 10° C
15° C
20° C
25° C

23
30
10
11
9
27
18
22

jan.
jan.
febr.
febr.
jan.
jan.
febr.
febr.
—
—
—
—

Duidelijk blijkt dat de planten vroeger in
bloei zijn gekomen naarmate de grondtemperatuur lager was. Ook blijkt dat de vervroeging
groter was naarmate de lage temperatuur langer
was volgehouden, terwijl anderzijds de planten
later bloeiden naarmate de hogere temperaturen
langer waren volgehouden.
Toch mag men hieruit niet de conclusie
trekken dat deze lijn zich onbeperkt blijft voortzetten. Waarschijnlijk ligt ergens een grens en
zal een combinatie van lage en hoge tempera-

Prinses marijke
3
18
18
20
18
5
20
25

febr.
febr.
febr.
febr.
jan.
febr.
febr.
febr.
—
—
—
—

Snow queen
13
13
16
22
18
9
24
26

febr.
febr.
febr.
febr.
jan.
febr.
febr.
febr.
—
—
—
—-

Golden yellow

28
18
8
10

-—.
—
—
—
—
—
—
—
jan.
febr.
mrt.
mrt.

tuur de snelste bloei geven. Bovendien is het
waarschijnlijk dat bij een bepaalde grondtemperatuur, een bepaalde luchttemperatuur behoort om tot de beste resultaten te komen.
Het aantal zijbloemstengels
Ook dit aantal werd beïnvloed door de verschillen in grondtemperatuur. Hier ziet men
echter dat de hogere temperaturen een gunstige
invloed hebben.

Aantal zijbloemstengels bij:
Grondtemperatuur

Buttercup

Prinses marijke

Snow queen

4 weken 10° C
15° c
?»
20° c
33
25° c
33
8 weken 10° c
15° c
33
20° c
33
25° c
33
12 weken 10° c
15° c
33
20° c
33
25° c
}J

1.6
1.4
2.1
2.7
1.4
1.5
1.9
1.6
—
—
—
—

2.4
3.0
2.4
2.7
1.5
1.8
3.1
2.6
—
—
—
—

2.1
2.4
2.0
2.0
1.5
1.5
2.0
2.1

Bij het nemen van maatregelen om de bloei
te vervroegen door middel van een lagere grondtemperatuur moet er dus rekening mee worden
gehouden, dat de kans op een vermindering
van het aantal zijbloemstengels aanwezig is.
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—

Golden yellow
—
—
—
—
—
—
—
1.4
1.8
3.2
3.0

Het aantal bloemen per bloeiwijze
Hoewel niet altijd even duidelijk, blijkt toch,
dat alle rassen na in de beginperiode van de
teelt bij 10 of 15° C te zijn gekweekt een
groter aantal bloemen per bloeiwijze produceren dan wanneer zij bij 20 of 25° C zijn
opgekweekt.

Aantal bloemen per bloeiwijze:
Grondtemperatuur

Buttercup

Prinses marijke

Snow queen

Golden yellow

4 weken 10° C
15° C
20° C
25° C
8 weken 10° C
15° C
20° C
25° C
12 weken 10° C
15° C
20° C
25° C

8.5
8.3
7.4
7.5
8.2
8.4
7.1
7.2

10.3
8.9
9.0
9.2
11.0
10.9
9.0
9.1

7.6
7.6
7.0
6.2
6.7
7.4
6.3
6.6

—
—
—
—
——
—
—

—
—
—

—
—
—
—

—
—
—

7.2
7.9
6.1
5.9

—

De invloed die uitgaat van de duur van de
toepassing van lage of hoge temperatuur is niet
goed vast te stellen. Bij het ras Prinses marijke
gaf een langere periode 10 of 15° C meer
bloemen, bij het ras Snow queen minder bloemen en bij het ras Buttercup was er geen verschil.
Samenvattend kan dus worden vastgesteld

_—

dat de grondtemperatuur invloed heeft op de
bloei bij knolfresia's. Wanneer tijdens de beginperiode van de teelt de grondtemperatuur
op 10 of 15° C wordt gehouden, treedt vroeger
bloei op en worden meer bloemen per bloeiwijze gevormd dan bij 20° of 25° C. Het aantal zijbloemstengels is in dat geval echter iets
kleiner.
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1. TEELTWIJZE V A N T O M A T E N
a. Het enten van tomaten op verschillende onderstammen
Het zoeken van een onderstam voor de tomaat, die resistent is tegen meerdere bodemziekten werd in 1959 voortgezet. Er zijn 3 nieuwe onderstammen beproefd, nl. één die
resistent zou zijn tegen kurkwortel en knol ( K N ) , één die resistent zou zijn tegen
kurkwortel en slaapziekte (KV) en één die resistent zou zijn tegen knol en slaapziekte
( N V ) . De onderstam die resistent is tegen kurkwortel (K) en ongeënte planten werden
als vergelijkingsobjecten in de proef opgenomen.
De planten werden uitgepoot in grond, die zwaar met kurkwortel en zeer zwaar met
knol besmet was. De onderstammen K N en N V werden praktisch niet aangetast door
knol, terwijl de andere onderstammen en de ongeënte planten zeer ernstig werden
aangetast. Onderstam K N was tevens in hoge mate resistent tegen kurkwortel en vertoonde een krachtige groei. Onderstam N V had een matige groeikracht. Onderstam KV
werd niet door kurkwortel aangetast en bezat een goede groeikracht. De onderstammen
konden niet op resistentie tegen slaapziekte beoordeeld worden, daar vrijwel geen slaapziekte voorkwam. Onderstam K werd zeer ernstig door knol aangetast, ernstiger zelfs
dan de ongeënte planten.
De resistentie tegen de verschillende bodemziekten komt tot uitdrukking in de
produktie aan tomaten in kg per 96 planten :
Op onderstam K N — 411
Op onderstam KV — 345
Op onderstam N V — 336
Op onderstam K — 247
Ongeënt
— 321
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De lage produktie van onderstam K is louter het gevolg geweest van de zeer ernstige
knolaantasting.
b. Afsnijden van het wortelstelsel van het cultuurras bij afzuigenting
Bij het gebruik van tomaten, geënt volgens de afzuigmethode, rijst de vraag of het
wortelstelsel van het cultuurras afgesneden moet worden of dat beide wortelstelsels
aangehouden moeten worden. In de praktijk werd een proef genomen, waarbij de groei
en de opbrengst van afgesneden en niet afgesneden planten werd vergeleken. Het lossnijden van de poot van het cultuurras geschiedde bij het uitplanten. De planten verwelkten na het lossnijden niet en de groei is steeds gelijk geweest aan die van niet
afgesneden planten. Ook in produktie is geen verschil opgetreden.
Het niet afsnijden van het wortelstelsel van het cultuurras behoeft dus geen direkte
nadelen te geven. Bij geregeld gebruik van geënte tomaten zal men echter door het
lossnijden van het wortelstelsel van het cultuurras de besmettingsgraad van de grond ten
aanzien van verschillende bodemziekten kunnen verminderen.
c. Opbrengstvergelijkingsproef met verschillende entmethoden bij tomaat
Daar het enten van tomaten volgens de spleetentmethode in de praktijk op verschillende
bezwaren stuit — o.a. de behandeling na het enten en de oogstverlating — werd gezocht
naar andere entmethoden. Op dit gebied waren elders reeds proefnemingen gedaan.
Naast de spleetentmethode werden de plakentmethode en de afzuigmethode beproefd.
Met deze 3 methoden werd in een tweetal proeven een opbrengstvergelijking gemaakt.
De onderstammen voor alle 3 methoden werden gelijktijdig gezaaid en onder dezelfde
omstandigheden opgekweekt. De ene proef werd begin april uitgepoot, de andere proef
in de 2e helft van mei. Ter vergelijking werden in beide proeven ongeënte planten
opgenomen. De grond, waarin werd uitgeplant, was vrij ernstig met kurkwortel besmet.
De resultaten van beide proeven waren dezelfde. Aanvankelijk was de groei van de
tomaten, geënt volgens de afzuigmethode en de plakentmethode, minstens even sterk
als van de ongeënte planten, terwijl de planten geënt volgens de spleetentmethode in
groei achterbleven. In een later stadium vertoonden de tomaten geënt volgens de afzuigmethode en de spleetentmethode de sterkste groei.
De tomaten geënt volgens de afzuigmethode en de plakentmethode kwamen gelijk
in produktie met de ongeënte tomaten. De tomaten geënt volgens de spleetentmethode
gaven een oogstverlating van ± 14 dagen. De totale produktie van de tomaten geënt
volgens de afzuigmethode was in beide proeven groter dan van de 3 andere behandelingen. De groeikracht van de tomaten geënt volgens de plakentmethode was minder
sterk als van de andere methoden. Dit kwam tot uitdrukking in een lagere opbrengst,
die echter altijd nog belangrijk hoger was dan van ongeënte tomaten.
d. Het gebruik van geënte tomaten bij stookteelten
In 1958 werd de ervaring opgedaan, dat in een stookteelt met geënte tomaten een
grote oogstverlating optreedt. Er is getracht dit nadeel op te heffen door een oude
plant, die volgens de spleetentmethode geënt was, uit te poten en door gebruikmaking
van plakenting in plaats van spleetenting. De planten werden op 8 januari uitgepoot.
Ondanks vroeger enten en het toepassen van een andere entmethode trad er toch
oogstverlating op. Bij de oude, volgens de spleetentmethode geënte tomaten, was de
oogstverlating belangrijk minder dan van de jonge, volgens spleetentmethode geënte
tomaten. De vroegheid van de tomaten, geënt volgens plakentmethode, lag tussen die
beide behandelingen in. De produktie van de behandelingen in kg per 60 planten was
als volgt:
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Spleetentmethode oude plant
Spleetentmethode jonge plant
Plakentmethode
Ongeënt

na 2 weken
7.4
3.2
5.8
10.7

na 4 weken
58.4
51.7
58.1
65.9

totaal
261.0
237.5
240.5
217.2

Met alle 3 behandelingen werd een grotere produktie bereikt dan met ongeënte
planten. De oude planten, volgens spleetentmethode, gaven de hoogste opbrengst. Daar
deze methode ook het minst oogstverlatend werkt, zal hij misschien het best bruikbaar
zijn voor de praktijk. Een bezwaar is echter dat het enten midden in de winter minder
goed slaagt dan in het voorjaar.
e. Verbetering van de kiemkracht van het zaad van de kurkwortelresistente
onderstam
Het zaad van de kruising Lycopersicum esculentum x Lycopersicum hirsutum, dat voor
de kurkwortelresistente onderstam voor de tomaat gebruikt wordt, kiemt slecht en komt
ongelijk op. Om te trachten hierin verbetering te brengen werden kruisingen gemaakt
tussen 3 rassen van Lyc. esculentum (Ailsa Craig, Moneymaker, Potential) en 3 lijnen
van Lyc. hirsutum (018, 027 en 126). Van alle kruisingen werd de kiemkracht en de
kiemenergie bepaald. Om na te gaan of er verschil in groeikracht optreedt, werden
eveneens tomaten geënt op de 9 kruisingen en werd hiervan de opbrengst bepaald.
Ten aanzien van de kieming werden goede resultaten bereikt bij alle kruisingen, die
met Lyc. hirsutum 027 werden uitgevoerd. De kiemsnelheid was belangrijk beter dan
van Lyc. hirsutum 018 en 126, terwijl de kiemkracht ruim 90 % was. Het bleek weinig
verschil te maken welk ras van Lyc. exculentum als kruisingsouder gebruikt wordt.
In de totale produktie van de 9 kruisingen traden geen verschillen op. Wel kwam
naar voren dat kruisingen met Lyc. hirsutum 027 een wat sterkere oogstverlating gaven
dan de kruisingen met beide andere lijnen van Lyc. hirsutum, hetgeen een gevolg was
van een zeer langzame groei in de beginperiode. Bij alle kruisingen werd een belangrijke
opbrengstvermeerdering verkregen t.o.v. ongeënte tomaten. Het ras van Lyc. esculentum,
dat als kruisingsouder is gebruikt, had geen invloed op de vroegheid of de produktie.
f. Dieven van tomaten
In 1958 is met het ras Moneymaker in een lichtgestookte teelt een proef genomen
met het verwijderen van dieven van verschillende grootte. Door het optreden van knol
zijn uit deze proef geen betrouwbare verschillen naar voren gekomen. In 1959 werd
de proef herhaald. Van 3 groepen van elk 140 planten werden de dieven verwijderd
als deze een lengte hadden bereikt van respectievelijk 3-5 cm, 8-10 cm en 12-15 cm.
Ter vergelijking was een serie opgenomen waarbij alle dieven werden verwijderd als
de grootste 8-10 cm lang waren. Deze laatste methode wordt door de praktijk als
normaal beschouwd.
Gedurende de eerste 3 weken van de oogst werd er belangrijk meer ( ± 20 % )
geoogst van de serie, waarbij de dieven uitgenomen werden bij een lengte van 12-15 cm.
Ten aanzien van de totale oogst was er geen verschil tussen deze behandeling en de
praktijkmethode. Het kort en matig kort dieven gaf 2 à 300 gram per plant minder
tomaten.
Deze resultaten wekken de indruk, dat men vooral de jonge planten toch niet te kort
moet dieven.
g. Tomaten met extra stengels
Uit een in 1958 genomen proef, waarbij met verschillende variaties meerdere stengels
bij tomaten zijn aangehouden, is naar voren gekomen, dat zowel de totale oogst als de
oogst gedurende de eerste weken op deze wijze soms kan worden vergroot. Er werd
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toen een ruime plantafstand (80 x 60 cm) aangehouden en de tomaten groeiden in
zwaar gestoomde grond.
In 1959 werd in een lichtgestookte kas nagegaan of een verhoging van de opbrengst
door het aanhouden van een of meer extra stengels ook 2ou worden bereikt als de
grond niet gestoomd werd en dus een normale groei kon worden verwacht. Bij deze
proef zijn zowel de ruime plantafstand van 80 x 60 cm als een meer normale plantafstand van 75 x 45 cm aangehouden. Hoewel de opbrengst per oppervlakte-eenheid
heel wat lager was, waren de oogstverschillen en de vervroeging vrijwel gelijk aan die
welke in 1958 naar voren zijn gekomen. De resultaten in kg per m2 waren als volgt:

Plantafstand 80 x 60 cm

Plantafstand 75 x 45 cm

Behandeling

Geoogst tot
14/6
5/7

totaaloogst

Geoog st tot
14/6
5/7

totaaloogst

normaal
1 dief met 1 tros
1 dief met 2 trossen
2 dieven met elk 1 tros
2 stengels

2.85
2.89
2.61
2.69
2.35

9.00
9.56
10.26
9.95
11.35

2.66
3.22
2.95
2.58
2.28

10.94
11.68
11.96
12.41
12.85

6.12
6.61
7.13
7.08
7.29

6.69
8.08
8.25
8.78
8.25

Deze resultaten stemmen overeen met die welke in de praktijk zijn verkregen. Men
heeft hier en daar het verlatende doch oogstvergrotende effect van 2 stengels toegepast
bij een teelt van late koude tomaten, om een groter gedeelte van de oogst te laten vallen
in een periode met betere prijzen.

h. Geënte tomaten met extra stengels
In 1958 werden aan tomaatplanten, geteeld op gestoomde grond, extra stengels aangehouden. Hiermee werd een belangrijke opbrengstvermeerdering bereikt. Daar tomaten,
geënt op een kurkwortelresistente onderstam, een sterke groeikracht vertonen werd
nagegaan of het hierbij ook mogelijk is extra stengels aan te houden. Eveneens werd
nagegaan of men, door op ruimere afstand te planten, met minder planten kan volstaan.
De proef omvatte de volgende behandelingen:
Normaal gekweekt.
Met een dief met 1 tros.
Met een dief met 2 trossen.
Met 2 stengels.
Met 3 stengels.
Er is met 3 plantafstanden gewerkt, nl. 75 x 50 cm (ongeveer normaal), 75 x 60 cm
en 75 x 75 cm. Het gebruikte ras was Moneymaker; alle planten waren geënt op een
kurkwortelresistente onderstam.
Bij een plantafstand van 50 cm in de rij was de stand van het gewas voor de meeste
behandelingen te dicht. Op 60 cm afstand was de stand nog te dicht voor de planten
met meerdere stengels en op 75 cm voor de planten met 3 stengels. Een te dichte stand
resulteerde in kleine trossen, slechte vruchtzetting en te kleine vruchten tegen het eind
van de oogst. De opbrengsten in kg per 9 m2 waren:
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plantafstand
75 x 50 cm

normaal
met 1 dief met 1 tros
met 1 dief met 2 trossen
met 2 stengels
met 3 stengels

plantafstand
75 x 60 cm

plantafstand
75 x 75 cm

na 3 wk.

totaal

na 3 wk.

totaal

na 3 wk.

totaal

17.8
20.7
22.5
19.9
13.7

89.0
94.0
99.5
113.0
115.0

17.8
23.0
19.8
15.0
14.9

79.0
90.0
98.5
102.5
110.5

16.0
17.7
16.2
12.9
12.0

74.0
81.0
83.0
88.0
93.0

Bij een plantafstand in de rij van 50 cm trad alleen bij de planten met 3 stengels
oogstverJating op, bij afstanden van 60 en 75 cm vertoonden zowel de planten met 2
als met 3 stengels een verlating. Naarmate meer trossen of stengels aan een plant werden
aangehouden, was de opbrengst groter. Bij de nauwste plantafstand waren de vruchten
bij het aanhouden van 2 of 3 stengels te fijn. Bij de ruimere plantafstanden gaf alleen
het aanhouden van 3 stengels te fijne vruchten. De totale produktie was bij een afstand
van 75 cm in de rij te laag. Bij een afstand in de rij van 60 cm kunnen met een dief met
2 trossen, wat betreft vroegheid en totale produktie, goede resultaten worden behaald.
i. Groeibeheersing bij vroege stooktomaten
Bij een vroege stookteelt van het ras Glory (plantdatum 6 januari) is een proef
genomen om na te gaan door welke groeibeheersingsmaatregelen de vroegheid zou
kunnen worden verbeterd. Naast de normale teeltwijze werden tomaten in tompotten
geplant, waarbij de potten naar behoefte konden worden gedraaid en water met voedingszouten kon worden gegeven. Voorts werden tomaten op heuveltjes geplant, in een open
plantgat gezet dat niet werd aangevuld en normaal geplant, waarbij onder in het
plantgat 80 gram kalisalpeter werd gestrooid. Tevens werd nagegaan of het aanhouden
van meer stengels de vroege produktie zou kunnen verbeteren.
Op het moment, dat de bloeiwaarde van de eerste tros duidelijk te beoordelen was,
kwamen aanmerkelijke verschillen naar voren. Vooral de tompotten, waarin met voedingszouten was bijgegoten, gaven tomaten met een zeer goede stand te zien. Het aanhouden
van extra stengels had op dat vroege tijdstip een nadelige invloed. De teelt op de
heuveltjes gaf een wat vroegere bloei. De in de eerste groeiperiode ontstane verschillen
werden door de langdurige mistperiode in februari vrijwel geheel genivelleerd. Er zijn
dan ook geen betrouwbare opbrengstverschillen verkregen. De totaalopbrengst was het
grootst bij uitplanten in een plantgat, dat niet werd aangevuld.
2. TEELTWIJZE V A N K O M K O M M E R
a. Het enten van komkommer op verschillende onderstammen
Het zoeken naar een vervanger van de onderstam Cucurbita ficifolia, die geen entchlorose bij komkommer veroorzaakt en voldoende groeikracht bezit, werd voortgezet.
Onder de getoetste cucurbitaceeën waren er enkele, die een gelijke groeikracht gaven en
één die een sterkere groeikracht gaf, dan ongeënte komkommers.
b. Verschillende snoeiwijzen bij komkommer
In een licht gestookte kas werden het bittervrije komkommerras Vetobit en de bittervrije hybriden Bittex en Bugrostan op verschillende wijzen gesnoeid. Enerzijds werden
de zijscheuten in een jong stadium getopt, anderzijds in een wat ouder stadium.
Bugrostan en Vetobit leverden de hoogste opbrengst bij het snoeien in een jong
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Stadium, ni. wanneer het blad onder de te toppen scheut een middellijn van ± 4 cm
had. Bittex gaf de hoogste opbrengst bij het snoeien in een wat later stadium, nl.
wanneer het blad waar boven werd getopt een middellijn had van ten minste 10 cm.
Aangezien het snoeien niet steeds op tijd is uitgevoerd, zijn de verkregen resultaten
niet volledig betrouwbaar.

3. TEELTWIJZE V A N OVERIGE VRUCHTGEWASSEN
a. Het enten van aubergine op verschillende solanaceeën
Het zoeken naar een goede onderstam voor de aubergine werd dit jaar voortgezet.
Er werd weer een aantal solanaceeën beproefd. Op de meeste solanaceeën was de groei
slecht of gingen de aubergines vrij spoedig dood. De oorzaak was een slechte vergroeiing
van ent en onderstam, of een slechte ontwikkeling van het wortelstelsel van de onderstam. Een goede groei en produktie werd bereikt op Datura species en op Lycopersicum
hirsutum. De laatstgenoemde enting muntte ook uit door een hoog gemiddeld vruchtgewicht.
b. Het enten van meloen op verschillende onderstammen
Het zoeken naar een onderstam voor de meloen, waarbij geen onderstamscheut aangehouden behoeft te worden, werd voortgezet. Daartoe werden meloenen geënt op een
aantal cucurbitaceeën.
Na de vergroeiing van ent en onderstam werd de kop van de onderstam geheel
weggenomen. Korte tijd na het enten was de groei van de planten nog vrij goed, maar
na enkele weken werd de groeikracht minder. Op geen van de dit jaar beproefde
curcurbitaceeën was de groei van de ent gelijkwaardig aan degroei'van ongeënte meloenen.
c. Het enten van paprika en spaanse peper op verschillende solanaceeën
Om na te gaan of de opbrengst van paprika en Spaanse peper verhoogd kan worden
door middel van enten, werd dit jaar weer een aantal solanaceeën als onderstam beproefd.
Op praktisch alle solanaceeën verliep de vergroeiing van ent en onderstam slecht. Veel
van de geënte paprika's en spaanse pepers gingen vrij spoedig dood. Spaanse pepers
geënt op vertegenwoordigers van het geslacht Datura groeiden aanvankelijk zeer goed
maar gingen vrij plotseling dood in het stadium dat de eerste rijpe vruchten kwamen.
d. Opbrengstvergelijking bij geënte paprika en spaanse peper
In 1958 werden in een oriënterende proef goede resultaten bereikt met paprika geënt
op spaanse peper en met spaanse peper geënt op paprika. De produktie van deze
entingen werd dit jaar vergeleken met ongeënte paprika's en spaanse pepers.
De groei van de paprika's geënt op spaanse peper was tamelijk goed; ongeënte
paprika's groeiden echter belangrijk sterker. Van de geënte paprika's werd 15 % minder
vruchten geoogst, ook was het gemiddeld vrachtgewicht ± 15 % lager. Het enten
heeft hier dus een nadelige invloed gehad.
De groei van spaanse peper geënt op paprika, was ongeveer gelijk aan de groei van
ongeënte spaanse pepers. Van beide behandelingen werden evenveel vruchten geoogst.
Verschil in vruchtgewicht was evenmin aanwezig. Veel planten werden aangetast door
een verwelkingsziekte, zowel ongeënte als geënte planten. In deze proef gaf enten dus
geen verbetering.
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4. TEELTWIJZE V A N SLA
a. Stooktemperatuur bij sla in kassen
In twee gestookte kassen op het Proefstation zijn bij de teelt van sla verschillende
temperaturen ingeschakeld. In de ene kas werden de dag- en de nachttemperatuur op
10° C gehouden, in de andere kas werd de nachttemperatuur gesteld op 2° C en de
dagtemperatuur op 12 tot 15° C. De nachttemperatuur van 2° C werd echter alleen
bereikt wanneer de buitentemperatuur voldoende laag daalde. Bij het begin van de
kropvorming van de sla werden de temperaturen zowel voor de dag als voor de nacht
in beide kassen op hetzelfde tijdstip verlaagd.
In de kas, waar dag en nacht 10° C was gegeven was de sla op 2 maart rijp en
moest toen geoogst worden. Het kropgewicht was op dat moment 14 kg per 100 stuks.
In de kas waar 's nachts 2° C en overdag 12-15° C was gestookt is de sla op 11 maart
geoogst. Deze sla woog toen 17 kg per 100 kroppen. De kwaliteit van deze sla was
aanmerkelijk beter dan die van de op 2 maart geoogste sla.
b. Grondafdekking bij sla in gestookte kas
Bij een teelt van sla in gestookte kassen zijn de volgende materialen gebruikt voor
het afdekken van de grond: veen, veen gemengd met rotte mest, bosgrond, turfmolm,
dommest, rivierzand en plastic. Alle vakken afgedekt met organisch materiaal gaven
een betere groei van de sla te zien dan de niet afgedekte vakken. Waar veen als
afdekking gebruikt was, werd de hoogste opbrengst verkregen.
Het gebruik van plastic en rivierzand heeft de groei van de sla hoegenaamd niet
bevorderd. Droogrand trad in deze vakken belangrijk meer op dan in de met organisch
materiaal of niet afgedekte vakken. Wellicht is dit een gevolg geweest van een geringere
verdamping uit de grond tijdens scherp zonnig weer, waardoor de luchtvochtigheid bij
de planten verder is gedaald.
5. TEELTWIJZE V A N OVERIGE GROENTEGEWASSEN
a. Rooitijden bij witlofwortels
Van het witlofras Vroege Mechelse zijn de wortels op verschillende tijdstippen gerooid en wel respectievelijk een dag en 1, 2 en 3 weken voor het inkuilen. Deze rooitijden zijn toegepast voor een trek welke 9 oktober startte en voor een trek welke
15 november begon.
Op 12 november werd het lof van de eerste trek geoogst. Het object waarvan de
wortels een week voor het inkuilen waren gerooid, gaf de hoogste opbrengst. Hierop
volgden resp. een dag, 2 weken en 3 weken voor het inkuilen rooien. De kwaliteit
van het lof was bij de twee eerstgenoemde behandelingen het best.
Bij de trek welke op 15 november begon werd de hoogste opbrengst verkregen in
het object waarvan de wortels 2 weken voor het inkuilen waren gerooid. Hierop volgden
resp. de behandelingen een dag, een week en 3 weken voor het inkuilen rooien. Ook
aangaande de kwaliteit was vrijwel de zelfde lijn aanwezig. Een week voor het inkuilen
rooien gaf echter een iets hoger percentage eerste kwaliteit dan een dag voor het inkuilen
rooien.
6. TEELTWIJZE V A N F R U I T
a. Teelt van Muscaat van alexandrië
In 1957 werd een kas ingeplant met Muscaat van alexandrië op de onderstam Fosters
white seedling. De grond werd voor het planten twee steken diep gestoomd. Omdat in
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deze kas al jaren achtereen fruit was geteeld, werd een sterke onderstam gekozen.
In 1958 was de groei heel goed, zodat in het najaar de onderste legger kon worden
gevormd. In 1959 werden reeds enkele trossen geoogst; de groei was goed, zodat aan
beide zijden van de kas vier leggers konden worden gevormd.
b. Black alicante op verschillende onderstammen
In het najaar van 1957 werden twee kassen ingeplant met Black alicante op de
volgende onderstammen:
Eigen wortel
Fosters white seedling
West frisia
Gros colman
Frankenthaler
Gros maroc
Black alicante op eigen wortel werd voor het planten opgekweekt in de volle grond,
de bomen op onderstammen werden opgekweekt in grote stenen potten in een warenhuis.
In 1958 was de groei van de bomen op eigen wortel matig sterk, terwijl de bomen
op onderstammen matig groeiden. In 1959 was de groei op eigen wortel sterk en rijpten
de bomen ook beter af. Op de onderstammen groeide Black alicante minder sterk en
rijpte later af.
c. Teeltwijze van perzikbomen
In 1956 werden in een serre aan de westzijde van de kas perzikbomen geplant op een
afstand van 3.75 m en volgens de vrije vorm opgekweekt. Aan de oostzijde van de kas
werden de bomen geplant op een afstand van 4 m en als leiboom opgekweekt. Aan de
westzijde werden de rassen Champion en Amsden geplant, aan de oostzijde Lady (Palmerston) en Peregrine. In het najaar van 1959 moest een boom Peregrine worden gerooid en vervangen door een jonge boom, als gevolg van een zware loodglansaantasting.
De resultaten bij de oogst waren per boom als volgt:
Vrije vorm
Amsden
Champion
Leibomen
Lady (Palmerston)
Peregrine

aantal stuks
308
305
222
258

gem. vruchtgew.
72 gram
158 gram
104 gram
109 gram

Uit de opbrengst blijkt wel, dat de vrije vorm de meeste vruchten heeft geleverd.
Bij deze methode houdt de boom een meer natuurlijke vorm, waardoor de groei sneller
is. Door de grotere oppervlakte worden dan meer vruchten geoogst.
7. TEELTWIJZE V A N BLOEMEN EN BLOEMBOLLEN
a. Bewaartemperatuurproeven bij Nerine undulata en Nerine bowdeni
Bollen van Nerine undulata, afkomstig van een in de volle grond gekweekte partij,
werden van 1 november 1957 tot 12 maart 1958 vorstvrij bewaard. Een gedeelte van de
bollen werd constant bij 5 en 9° C bewaard, terwijl een ander gedeelte de eerste 17
weken bij bovenstaande temperaturen werd bewaard en de laatste 8 weken bij resp.
13, 20 en 25° C. Een derde groep werd de eerste 17.weken bij 5 en 9 ° C bewaard,
daarna 4 weken bij 20° C, gevolgd door 4 weken 25° C. Ter vergelijking zijn een
aantal bollen normaal droog of droog in rurfmolm bewaard.
Op 3 september 1958 werden alle bollen onder glas uitgeplant. Op 28 april 1959
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werd de proef beëindigd. In de maanden oktober en november 1958 werd in de groepen
die een natemperatuur ontvangen hadden van 20 en 25° C een klein aantal bloemen
geoogst (van 3 tot 33 °/o). Vanaf begin december groeiden de reeds zichtbare bloemstengels niet verder uit. In het voorjaar 1959 kwamen geen planten meer tot bloei.
Van de bewaring in turfmolm is geen duidelijke invloed uitgegaan.
Evenals in 1958 werden bollen van Nerine bowdeni gedurende 10 weken voorafgaande
aan het planten resp. bij 9, 13, 17, 20 en 25° C bewaard. Er werd op 15 mei geplant.
De invloed van de verschillende bewaartemperaturen was gelijk aan die van het vorig
jaar, zij het minder duidelijk. De bloeitijd viel vroeger naarmate de temperatuur tijdens
de bewaring hoger was. Een minder goed grondmengsel en de hoge temperatuur hebben
in 1959 de groei zeer ongunstig beïnvloed.
b. Bewaartemperatuurproeven bij Nerine corusca major
Om meer inzicht te verkrijgen omtrent de invloed van de temperatuur tijdens de
rustperiode, werden bollen van dit gewas gedurende 12 weken voorafgaande aan het
planten bij verschillende temperaturen bewaard. Een gedeelte der bollen werd constant
bij resp. 2, 5, 9, 13, 17, 23 en 28° C bewaard; terwijl bij andere partijtjes de temperatuur
tijdens de bewaring werd gewijzigd.
Op 17 september 1958 werden alle bollen geplant in de volle grond op een tablet.
Bij de groepen die bewaard werden bij hogere temperaturen, was bij een deel der bollen
de bloemknop bij het uitplanten reeds zichtbaar. In de maanden september-december
werd in de meeste groepen een klein aantal bloemstengels geoogst, vooral bij de groepen,
die een constante hoge temperatuurbehandeling hadden doorgemaakt. Vanaf begin
januari 1959 tot aan begin juni 1959 trad geen bloei meer op. Daarna werden van
bijna alle groepen vrijwel gelijktijdig bloemstengels geoogst tot half september. Het
totale bloeipercentage per groep varieerde van 6 tot 107 %. De lage bloeipercentages
kwamen voor bij enkele hoge temperatuur-behandelingen, die mogelijk schadelijk zijn
geweest voor de bollen.
c. Rem- en verpopproeven bij fresia
Nogmaals werd de invloed van een langdurige bewaring van fresiaknollen bij verschillende temperaturen op de bloeitijd en de bloemproduktie nagegaan. Vergeleken
werden de rassen Buttercup, Oranje zon en Snow queen. De volgende behandelingen
werden in de proef toegepast.
rooitijd
1.
2.
3.
4.
5.

voorjaar
voorjaar
voorjaar
voorjaar
voorjaar

behandeling
1957
1957
1957
1957
1958

11 maanden
2°
11 maanden
5°
11 maanden 13°
11 maanden 30°
—

C
C
C
C

+
+
+
+

3 maanden 30° C
3 maanden 30° C
3 maanden 30° C
3 maanden 30° C
3 maanden 30° C

planttijd
4 sept. 1958
4 sept. 1958
4 sept. 1958
—
4 sept. 1958

De 3 rassen reageerden op gelijke wijze op de verschillende behandelingen. Alle
knollen van behandeling 4 waren na ± 6 maanden bewaring voor 100 % „verdroogd".
Van behandeling 1 was bij het uitplanten 50 % der knollen „verdroogd" en de andere
50 % iets verpopt. Van behandeling 2 was op dat moment 2 % van de knollen „verdroogd" en van het resterende gedeelte 2 / 3 verpopt, terwijl van behandeling 3 1 %
van de knollen „verdroogd" en de rest geheel verpopt.
Tijdens de cultuur bleek dat behandeling 3 zowel t.a.v. de lengte van blad en bloemstengel als t.a.v. het aantal zijbloemstengels en het aantal bloemen per bloeiwijze de
beste resultaten gaf. Daarna volgden resp. de behandelingen 5, 1 en 2. De verschillen
tussen deze laatste behandelingen waren niet groot. De gemiddelde bloeitijd was bij het
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ras Buttercup het vroegst na behandeling 5, gevolgd door resp. de behandelingen 3, 2
en 1. Bij het ras Oranje zon was deze volgorde 3, 5, 2, 1 en bij het ras Snow queen
3,2,5,1.
d. Vergelijking kralen en bladkralen
Bij een vergelijking tussen knollen afkomstig van kralen en bladkralen van het ras
Oranje zon werden wat betreft groei en bloei geen verschillen van betekenis waargenomen. Mede in verband met eerder verkregen resultaten kan worden opgemerkt,
dat de grotere groeikracht en de vroegere bloei, die bij gebruik van bladkralen optreden,
alleen in het eerste groeiseizoen worden waargenomen.
e. Rustdoorbrekingsproef bij fresia
In 1958 werd een oriënterende proef genomen, waarbij op knollen een temperatuurbehandeling werd toegepast van 1-2 weken resp. 35° C en 40° C, gevolgd door
2 weken 1° C. De behandeling van 35° C gaf een redelijk resultaat. In 1959 werd de
proef op grotere schaal herhaald.
De volgende behandelingen werden gegeven:
a. 0-24 dagen 9° C; 10-20 dagen 35° C; 0-14 dagen 1° C.
b. 0-24 dagen 9° C; 10-20 dagen 40° C; 0-14 dagen 1° C.
De behandelde knollen werden op 31 december 1958 in de volle grond in een licht
gestookte kas uitgeplant. De opkomst was, waarschijnlijk als gevolg van de lage grondtemperatuur gedurende de eerste 7 weken na het uitplanten, bijzonder slecht. De knollen,
die behandeling b hadden ondergaan, waren alle versteend. Bij behandeling a waren de
knollen op enkele uitzonderingen na in de grond verpopt.
f. Invloed van de grondtemperatuur op de groei en bloei van fresia
Evenals in 1958 werden de fresia-knollen aanvankelijk uitgepoot in Wisconsintanks,
waarin verschillende bodemtemperaturen kunnen worden gehandhaafd onafhankelijk van
de luchttemperatuur. Er werd ook dit jaar gewerkt met temperaturen van 10, 15, 20 en
25° C. Er was echter slechts één ras in de proef betrokken, nl. Golden yellow, waarvan
de knollen gedurende 12 weken bij bovengenoemde temperaturen verbleven. De planten,
die aanvankelijk in grond van 10° C hebben gestaan, bloeiden 6 weken eerder dan de
planten, die in grond van 20 of 25° C stonden. De beide lage temperaturen gaven meer
bloemen per bloeiwijze, doch belangrijk minder zijbloemstengels dan de beide hoge
temperaturen.
g. Bewaartemperatuurproeven bij fresia
In 1958 werd met een afwijkende temperatuurbehandeling, bestaande uit 3 maanden
30° C, gevolgd door 2 weken 17° C en 4 weken 9° C, bij het ras Snow queen een
belangrijk vroegere bloei verkregen dan met de meer gebruikelijke nabehandeling van
2 à 4 weken 13° C. In 1959 werd nagegaan of het ras Oranje zon op dezelfde wijze
reageert. Na bewaring gedurende 3 maanden bij 30° C ondergingen beide rassen de
volgende behandelingen :
a. 4 weken 13° C.
b. 2 weken 17° C, 2 weken 9° C.
c. 2 weken 17° C, 4 weken 9° C (gelijk geplant).
d. 4 weken 30° C.
Opnieuw bleek behandeling c bij Snow queen de vroegste bloei te geven. Het verschil
in bloeitijd bedroeg ten opzichte van behandeling a 5 dagen en ten opzichte van
behandeling d 22 dagen. Bij het ras Oranje zon werd met behandeling c in vergelijking
tot behandeling a geen vervroeging van de bloei verkregen. Ten opzichte van behande82

ling d bedroeg het verschil 10 dagen. Behandeling b gaf bij beide rassen in vergelijking
met d 6 à 7 dagen vervroeging.
Het aantal bloemen per kam was bij behandeling c iets groter, het aantal bloemstengels iets kleiner dan bij behandeling a. Een groot nadeel bij het ras Snow queen
is de toename van het duimen tengevolge van een bloeivervroegende temperatuurbehandeling. Bij de behandelingen a, b, c en d waren respectievelijk 32 %, 0 %, 50 %
en 0 % der bloemstengels geduimd. Het ras Oranje zon vertoonde geen afwijkingen.
Bij de rassen Blauwe wimpel, Buttercup en Prinses marijke werd de invloed van
koelen bij verschillende temperaturen nagegaan. Deze behandelingen volgden op een
normale warmtebehandeling bestaande uit 12 weken 30° C. Opnieuw bleek een nabehandeling gedurende 4 weken bij 13° C bij alle rassen de vroegste bloei te geven.
Eerst 2 weken 20° C, gevolgd door 2 weken 13° C gaf een iets latere bloei. Een nog
latere bloei werd verkregen bij een nabehandeling bij 2 weken 13° C gevolgd door
2 weken 20° C en bij 4 weken 20° C.
Het aantal bloemen per kam was iets groter naarmate de temperatuursom tijdens de
nabehandeling lager was. Het aantal zijstengels nam daarentegen af. De bewaring gedurende 4 weken bij 13° C gaf bij Buttercup een groot aantal geduimde bloemstengels.
Bij Blauwe wimpel trad dit verschijnsel bij alle behandelingen in meer of mindere mate
op (het minst bij niet gekoeld). Bij het ras Prinses marijke werd het z.g. duimen in het
geheel niet waargenomen. De bloeiduur werd door de behandeling gedurende 4 weken
bij 13° C enigermate gerekt, een verschijnsel dat men meer opmerkt bij vervroeging
van een voorjaarsteelt.
h. Vroegbloei bij iris
Voor vroegbloei bestemde irisbollen van het ras Wedgwood werden op 14 november
1958 onder verschillende omstandigheden uitgeplant en opgekweekt. Verschillen zijn
gemaakt in de vochttoestand van de grond, de plantdiepte, de grondafdekking en de
bewortelingsdiepte.
De vochttoestand van de grond heeft op de bloei slechts een geringe invloed uitgeoefend. Drogere grond gaf iets meer bloei. Veel duidelijker was de invloed van de
plantdiepte. Ondiep planten gaf zowel in „droge" als in „vochtige" grond bijna het
dubbele aantal bloemen. Beperking van de bewortelingsdiepte, door het aanbrengen van
plastic op ± 30 cm diepte in de grond, werkte zowel bij „droge" als bij „vochtige"
grond ongunstig op de bloei. Afdekking van de grond met een dun laagje turfmolm
deed het bloeipercentage niet onbelangrijk afnemen. Ondiep planten in een betrekkelijk
droge grond en een onbeperkte bewortelingsdiepte gaven in deze proef dus de beste
resultaten.
i. Winterbloeiende leeuwebekken
Het onderzoek naar de invloed van zaaitijd en belichting op de bloei van leeuwebekken bij een voorjaarsteelt werd voortgezet bij de rassen New times, Golden spike,
Snowman en Maryland red. Er werd gezaaid op 1 oktober, 21 oktober en 11 november.
Vanaf de opkomst werden alle zaaisels tenminste 3 weken belicht om het optreden van
smeul te voorkomen. Daarna werd van elk zaaisel een gedeelte tot het uitplanten
(12 weken na het zaaien) doorbelicht (16 uur per dag met ± 1 0 0 W a t t / m 2 ) .
Evenals bij de in 1958 genomen proef was de invloed van de belichting het sterkst
bij de op 1 oktober gezaaide partij, die tot aan het uitplanten was doorbelicht. De bloeivervroeging bedroeg ± 4 weken. De invloed van de belichting was bij de planten van
het 2e en 3e zaaisel in veel geringere mate merkbaar. Alle planten van deze zaaisels
bloeiden in de laatste weken van april.
Van het ras New times werd bovendien een aantal planten ook na het uitplanten
belicht. Hiervoor werden gebruikt fluorescentiebuizen of gloeilampen, beide met een
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geïnstalleerd vermogen van 40 of 100 Watt/m2. Deze belichting werd voortgezet tot
kort voor de bloei ( ± 2 0 februari). De invloed van de langdurige belichting op de
bloeitijd was gering. De bloeivervroeging t.o.v. de tot het uitplanten belichte planten
bedroeg ongeveer 10 dagen, doch alleen bij de planten van het Ie zaaisel. Een invloed
van de lichtbron en het geïnstalleerd vermogen werd niet geconstateerd.
In een sortimentproef werden opgenomen de rassen Cherokee, scharlakenrood; Crystal
white, wit; Doubloon, geel; Esquire, purper; Golden spike, geel; Lavendel lady,
lila-rose; Maryland red, rood; New times, rose; Snowman, wit; Treasure chest, rose en
Wintergeen, rose-rood. Met uitzondering van het ras Crystal white, dat bij het beëindigen van de proef nog niet bloeide, zijn alle rassen voor de voorjaarsteelt goed bruikbaar.
De oogstperiode viel tussen 20 maart en 1 mei.
j . Beïnvloeding bloeitijdstip Tritonia crocata
Tritonia (Iridaceae) wordt op beperkte schaal als snijbloem onder glas gekweekt.
De normale planttijd valt tussen half augustus en eind september, de bloeitijd tussen
15 april en 15 mei. Praktijkervaringen hebben geleerd, dat het zeer moeilijk is om een
verschuiving van de bloeitijd te verkrijgen. In dit verband werden in 1958 knollen
tijdens de rustperiode bij verschillende temperaturen bewaard, op verschillende data
geplant en een deel der planten tijdens de groeiperiode belicht. De resultaten waren
gering, zodat betwijfeld moet worden of oogstspreiding mogelijk is. Het verschil tussen
de gemiddelde oogstdatum van de vroegstbloeiende behandeling en de laatstbloeiende
behandeling bedroeg nl. slechts 10 dagen.
8. GEBRUIK V A N PLASTIC
Het was in 1959 niet mogelijk de proef met het afdekken van de grond met zwart
plastic in komkommer- en aardbeienrijen te herhalen. Het afdekken van de wallen van
komkommer- en meloenrijen met zwart plastic gaf ook in 1959 goede resultaten.
Hoewel in de winter van 1958—'59 slechts weinig vorst is voorgekomen, is er in een
warenhuis op het proefstation toch gebruik gemaakt van plastic voor de afdekking van
het slagewas. De gevolgen hiervan waren, dat de sla onder het plastic praktisch altijd
vorstvrij is gebleven, terwijl niet afgedekte sla verschillende nachten door de vorst was
bevangen. Bij de afgedekte sla kwam dan ook helemaal geen vorstschade voor, terwijl
de niet afgedekte sla vrij ernstige vorstschade vertoonde in de vorm van gebobbeld blad
en een te geringe omvang. Als gevolg van het afdekken is de sla steeds blijven doorgroeien, waardoor de vroegheid gunstig werd beïnvloed.
9. H E T GEBRUIK V A N V E N T I L A T O R E N IN KASSEN
Om de invloed van een voortdurende luchtbeweging boven een slagewas na te gaan,
werden 4 ventilatoren aangebracht in een kas waarin vroege stooksla werd geteeld. Kort
na het planten zijn de ventilatoren in bedrijf gesteld. Tot ongeveer 3 weken voor de
oogst is de lucht vrijwel constant in beweging geweest. De in deze kas geoogste sla kon
worden vergeleken met die uit soortgelijke kassen, waarin eenzelfde teelt plaatsvond.
De kwaliteit van de sla was in de ventilatorenkas aanzienlijk minder dan in de andere
kassen. Hoewel deze mindere kwaliteit waarschijnlijk aan andere omstandigheden moet
worden toegeschreven dan aan het gebruik van ventilatoren, werd in ieder geval van
deze ventilatoren geen enkel gunstig resultaat waargenomen.
In het najaar 1959 werd opnieuw een proef genomen, waarbij door metingen werd
nagegaan welke de invloed op temperatuur en luchtvochtigheid is van de diverse typen
ventilatoren. Het bleek echter, dat de betreffende kas dermate „lek" was, dat de eventuele invloed van ventilatoren grotendeels teniet werd gedaan. Op het einde van het
jaar zijn de ventilatoren daarom overgebracht naar een beter gesloten kas, waar opnieuw
metingen zullen worden verricht.
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FYSIOLOGISCH ONDERZOEK
DE OPNAME VAN RADIO-ACTIEVE FOSFOR DOOR JONGE
TOMAATPLANTEN
Ir. Y. VAN KOOT en W». VAN RAVESTIJN
Met behulp van radio-actieve fosfor (P32)
is getracht een inzicht te verkrijgen in de factoren, die de fosforopname door jonge tomaatplanten beïnvloeden. Er is hierbij voornamelijk
aandacht geschonken aan de grondtemperatuur,
de belichting, de vochtvoorziening en de verdamping.
1.

Grondtemperatuur
Omtrent de invloed van de grondtemperatuur
is reeds een artikel verschenen in het jaarverslag
van 1956. Daarin wordt beschreven, dat in het
traject van 12-18° C een temperatuurverhoging
van 2° C bij pas opgepotte tomaatplanten een
verdubbeling van de fosforopname tot gevolg
kan hebben. In dit artikel wordt bovendien op-

gemerkt, dat bij ernstig fosforgebrek het dompelen van de potten in warm water, waaraan
een gemakkelijk oplosbare fosforverbinding is
toegevoegd, wellicht aan te bevelen is. Deze
veronderstelling is door nader onderzoek bevestigd.
Door planten bij lage grondtemperatuur in
fosforarme grond op te kweken zijn planten
met ernstig fosforgebrek verkregen (geheel
paars gekleurd). Deze ontvingen alle gelijke
hoeveelheden P32 in de vorm van mono-ammoniumfosfaat, welke op verschillende wijzen is
toegediend, met name als een normale bemesting, als een startoplossing en door dompelen
in een oplossing van resp. 20, 30 en 40° C.
Vlak na de dompeling is wel een lichte stijging

Fosforopname 16dagen
nadetoediening
50.000Opgenomen fosfor
80.000

Geen aanvullend kunstlicht
Na toediening belicht
. _
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Voor toediening belicht

. . . . Voor en na toediening belicht
Startoplossing
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60.000 -

Dompelen 30 C
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A a n t a l dagen r-i de toediening

Afb. 1. Opheffing fosforgebrek.

Afb. 2. Invloed belichting op de P32-opnam'e uit
de grond.
87

zonder aanvullend kunstlicht tot het oppotten.
Bij het oppotten is de P32 toegediend. Vanaf
dat moment zijn beide partijen in 2 groepen
verdeeld, die toen resp. wel en geen aanvullend
kunstlicht ontvingen.
In afbeelding 2 is de fosforopname grafisch
weergegeven. Hieruit blijkt, dat de van te voren
belichte planten onmiddellijk na de toediening
veel meer fosfor hebben opgenomen dan de
planten, die voor de toediening van de P32 geen
aanvullend kunstlicht ontvingen. Drie dagen na
de toediening hebben eerstgenoemde planten
ongeveer 4 maal zoveel fosfor opgenomen. Dit
verschil zal enerzijds een gevolg zijn geweest
van de grotere fosforbehoefte van de verder
uitgegroeide planten en anderzijds van het groter opnemend vermogen van het veel uitgebreider worstelstelsel van de te voren belichte
planten. Pas na een week werd een duidelijk
effect waarneembaar van het voortzetten van
de belichting na het oppotten. Toen hadden de
doorbelichte planten dubbel zoveel P32 opgenomen als de alleen voor de toediening belichte
planten. De voortzetting van de belichting heeft
de hernieuwde wortelgroei waarschijnlijk in belangrijke mate gestimuleerd. Dit heeft er toe
Afb. 3. Onbelichte plant.

van de grondtemperatuur waarneembaar, maar
deze blijkt niet bestendig te zijn. Voor een herstel van de planten is het dan ook in elk geval
noodzakelijk gebleken, dat ze na de fosfortoediening een tijdlang bij een geschikte temperatuur werden gebracht ( ± 16° C).
Ook dan is de fosforopname gedurende de
eerste 16 dagen na de toediening bij de bemeste
planten onvoldoende. Door gebruikmaking van
een startoplossing wordt de opname duidelijk
verbeterd, echter niet in die mate als bij het
dompelen van de potten in een P32-oplossing
van 20 of 30° C. Wordt in een oplossing van
40° C gedompeld, dan treedt waarschijnlijk
wortelbeschadiging op, want de fosfor-opname
van deze planten ligt niet hoger dan bij de bemeste planten, zoals afbeelding 1 aantoont.
Hieruit blijkt, dat acuut fosforgebrek het snelst
kan worden bestreden door het dompelen van
de potkluit in een fosfor-bevattende oplossing
van 30° C.
2.

Belichting

De invloed van belichting op de fosforopname is eveneens onderzocht. Er zijn hiertoe 2
partijen tomaatplanten opgekweekt, ni. met en
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Afb. 4.
450 W.

Plant belicht met hogedruk kwiklamp HO

3. VochtvooYzieritng en verdamping

Fosforopnamc, 3 weken
na de toediening

Lage luchtvochtigheid

Normale luchtvochtigheid

Hoge luchtvochtigheid

Afb. 5. Invloed luchtvochtigheid op de P32-opname
uit de grond.

geleid, dat deze planten na 2 weken ongeveer
2,5 maal zoveel P32 hadden opgenomen als de
planten, die niet zijn doorbelicht en bijna 6
maal zoveel als de planten, die voor de toediening geen aanvullend kunstlicht hebben ontvangen.
Het is opmerkelijk, dat het belichten van
planten, die voor de toediening geen aanvullend
kunstlicht ontvingen, geen gunstig effect heeft
gehad op de opname van P32. Het uiterlijk van
deze planten verried een tijdelijk vochtgebrek.
Deze week opgegroeide planten hebben deze,
als gevolg van de belichting versterkte verdamping, kennelijk minder goed verdragen. Bovendien waren de planten juist opgepot, waarbij
wortelbeschadiging vrijwel niet kon worden
voorkomen. Zelfs na 2 weken hadden deze
planten nog niet meer P32 opgenomen dan de
planten, die in het geheel geen aanvullend licht
hebben ontvangen.

Voorts is op enkele manieren getracht een
variatie in de vochtvoorziening en de verdamping aan te brengen. Wijzigingen in de luchtvochtigheid hebben het duidelijkste effect te
zien gegeven (afb. 5). De planten, die bij de
laagste luchtvochtigheid hebben gestaan, vertoonden de snelste fosforopname. Dit hangt
waarschijnlijk samen met de sterke verdamping,
waardoor het vochtgebruik uit de grond moet
worden aangevuld.
De vochtigheidsgraad van de grond oefent
eveneens een zeer duidelijke invloed uit op de
fosforopname. De opname van de planten in
enigszins droge en normaal vochtige grond verschilde niet veel. Op den duur was ze in de
droogste grond zelfs het hoogst. De fosforopname in de natste grond was duidelijk het
geringst. Waarschijnlijk moet dit aan een onvoldoende doorluchting en een lagere temperatuur in de natste grond worden toegeschreven,
waardoor het wortelstelsel van deze planten
minder goed heeft gefunctioneerd. Voorts is
getracht de invloed van de turgescentie-toestand
van de plant te onderzoeken. Hiertoe zijn verschillende warmtestralers bij de planten opgesteld. Deze zullen ongetwijfeld de verdamping
in sterke mate hebben bevorderd. Er is dus een
overeenkomstige invloed te verwachten als bij
verlaging van de luchtvochtigheid. Dit blijkt
inderdaad het geval te zijn. De minder turgescente planten hebben meer fosfor opgenomen
dan de planten, die weinig vocht hebben verloren.
Uit deze gegevens komt naar voren, dat de
fosforopname over het algemeen wordt bevorderd door groeiomstandigheden, die verdamping versterken, waardoor de zuigkracht van de
bladeren groter wordt. Het is daarom gunstig
om de jonge tomaatplanten bij betrekkelijk lage
luchtvochtigheid op te kweken. De grond mag
echter niet te vochtig zijn, want hierdoor kan de
fosforopname juist worden belemmerd.

Vé
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BESTUIVING EN BEVRUCHTING BIJ K A S P R U I M E N
D. DE MOS

De Japanse pruimerassen die onder glas geteeld worden vragen voor een goede vruchtzetting in het algemeen vreemd stuifmeel. Enkele
jaren achtereen is er op het Proefstation nagegaan hoe het staat met de kieming van het
stuifmeel van verschillende rassen, waarbij
tevens de rassen onderling werden bestoven. Bij
dit onderzoek zijn enkele rassen uit de praktijk
en ook een aantal nieuwe rassen betrokken, met
het doel na te gaan of aanvulling aan het bestaande sortiment mogelijk is. Bij enkele rassen
was het mogelijk bepaalde cultuuromstandigheden te regelen om na te gaan wat de gunstigste bloeivoorwaarden zijn.
Kieming van het stuifmeel
Bij het bepalen van de kiemkracht van het
stuifmeel, bleek het kiemingspercentage aan vrij
grote schommelingen onderhevig te zijn. Men
zou verwachten dat bij het rijper worden van
de meeldraden steeds meer kiemkrachtig stuifmeel zou worden gevonden, maar dit is niet
altijd het geval. Zo levert het ras Beauty na het
opengaan van de bloemen direkt al veel stuifmeel dat goed kiemt. Het stuifmeel van Golden
japan had enkele jaren achtereen een goede
start, zakte dan af in kiemkracht om later weer
veel beter te kiemen. In het algemeen kan echter
gezegd worden, dat de bloemen eerst voor
100 % open moeten staan alvorens de kieming
van betekenis wordt. Vaak is het zo, dat na het
afvallen van de eerste bloemblaadjes de kieming

het best is en dat de goede kiemkracht voortduurt tot de laatste bloemblaadjes afvallen. In
de praktijk wordt vaak al te vroeg met het bestuiven begonnen. Men kan rustig wachten met
het plaatsen van bijen of met bestuiven met de
plumeau, tot de bloemen volledig geopend zijn.
Op grond van waarnemingen mag worden aangenomen, dat na het volledig openen van de
bloemen, de stempels ook ontvankelijk zijn voor
het stuifmeel.
De bloeiduur is sterk afhankelijk van het
weer. De periode, waarin het stuifmeel uitstekend kiemt en de stempel in goede conditie is,
duurt meestal niet langer dan 6 à 7 dagen. Bij
erg warm weer is dit beduidend korter.
Eerder werd al opgemerkt dat het kiemingspercentage sterk uiteen kan lopen. Zo vonden
we bij Beauty in 1959 een gemiddelde van
41 % en in 1957 maar 14 %. Golden japan
schommelt rond de 10 %. Het percentage zegt
echter niet alles. Golden japan levert nl. veel
meer stuifmeel dan Beauty, omdat de bloeirijkdom veel groter is. Red june de bloois wordt
in de praktijk graag als bestuiver gebruikt, omdat dit ras veel stuifmeel levert, terwijl bij dit
onderzoek werd vastgesteld dat het kiemingspercentage ook gunstig ligt. Hetzelfde kan gezegd worden van de rassen Formosa en Santa

Nieuwe rassen
In het jaarverslag van 1958 zijn enkele

Afb. 1. Indian blood geeft een
rijke bloei en zet zonder vreemd
stuifmeel gemakkelijk vrucht.
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Afb. 2. Een ventilator kan soms de
vruchtzetting gunstig beïnvloeden.

nieuwe rassen besproken die mogelijk voor aanplant in de praktijk in aanmerking zullen komen. Het waren: Great yellow, Wickson, Indian
blood en Ras de bloois. Het is gebleken dat
Great yellow als bestuiver voor Golden japan
dienst kan doen. Beter geschikt is echter het ras
Wickson dat zowel als bestuiver voor Golden
japan als voor Formosa goede resultaten gaf.
Hoewel Beauty voor bestuiving van Golden
japan zeker te gebruiken is, bleek Wickson toch
een beduidend beter resultaat te geven. Jammer
is het dat dit ras zeer laat rijp is. De grote hoeveelheid bloemen en de goede kieming van het
stuifmeel zijn echter gunstige factoren.
Cultuuromstandïgheden
Het ras Formosa geeft in de praktijk wisselende resultaten. Vaak is de zetting onvoldoende. Enkele jaren achtereen werd getracht in afgesloten ruimten enkele cultuuromstandigheden
tijdens de bloei te beïnvloeden. Zo werd door
verneveling de luchtvochtigheid verhoogd, door
middel van ventilatoren de lucht in beweging
gehouden en in de derde plaats de temperatuur
opgevoerd. Bij elke boom Formosa kwam één
boom Golden japan voor, voor de bestuiving.
Als de temperatuur optimaal is blijkt de
zetting bij Golden japan heel goed te verlopen
en zien we ook een verbetering bij Formosa.
Vooral 's nachts is de temperatuur echter vaak
te laag. Bij betrekkelijk koud en donker weer
tijdens de bloei is het wenselijk ook overdag de
temperatuur wat te verhogen. In de praktijk
zou door het plaatsen van warmeluchtkachels
tijdens de bloei de temperatuur op het juiste
peil gehouden kunnen worden.
Naast de temperatuur speelt de luchtvochtig-

heid echter ook een belangrijke rol. In het algemeen moet de relatieve luchtvochtigheid in
pruimekassen goed in de gaten gehouden worden, omdat in het vroege voorjaar geen belommering aanwezig is en de heersende windrichting vaak Oost tot Noord-Oost is. Het vocht is
dan snel verdwenen uit de kassen met het gevolg dat de stempels te sterk uitdrogen. Op
grond van onze waarnemingen mogen we vaststellen, dat de relatieve luchtvochtigheid niet
beneden de 60 % mag dalen. Anderzijds kan
het ook te vochtig zijn. In 1959 bleek de relatieve luchtvochtigheid tijdens de bloei steeds
boven de 80 °/o te liggen. Toen kwam het stuifmeel moeilijk vrij. Ook dan valt de zetting
tegen. In de ruimte waar de luchtvochtigheid
kunstmatig op peil gehouden werd met luchtbevochtigers, werden bij Golden japan 1270
vruchten geoogst en daar waar een ventilator
draaide 2920 vruchten. De luchtvochtigheid was
in beide gevallen vrijwel gelijk. Bij Formosa
was het aantal vruchten bij de luchtbevochtigers
650 en bij de ventilator 800 stuks. Ook hier
dus een duidelijk verschil, dat kennelijk is veroorzaakt door een beter vrijkomen van het
stuifmeel als gevolg van de grotere luchtbeweging. Gewoonlijk zal er in een kas door het
openzetten van de luchtramen voldoende luchtcirculatie zijn, maar men moet oppassen, dat de
luchtvochtigheid dan niet te sterk daalt. Bij een
geschikte temperatuur, maar een te hoge relatieve luchtvochtigheid zou het ook mogelijk zijn
de ventilator van een heteluchtkachel te laten
draaien om de lucht in beweging te brengen.
In een zeer korte tijd wordt de zetting voor een
geheel jaar bepaald, daarom zijn de juiste maatregelen tijdens de bloei van grote betekenis.
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Tenslotte zijn ook enkele jaren proeven ge- echter te gering om er veel waarde aan te
nomen met groeistoffen om de zetting te ver- hechten.
beteren. Deze groeistoffen hadden meestal ten
Naast een goede bestuiver — waarbij takdoel de stijl en stempel van de bloem langer in enting de voorkeur verdient — zijn de tempeconditie te houden. Soms werd een iets betere ratuur- en de luchtvochtigheid de belangrijkste
zetting geconstateerd, meestal was het verschil factoren die de zetting bepalen.

1.

WORTELONDERZOEK

a. Wortelontwikkeling van tomaat
Dit jaar zijn wederom periodieke bepalingen verricht van het gewicht van de bovenen ondergrondse delen van tomatenplanten. Het verloop van de gewichtstoename van
het wortelstelsel gaf dezelfde samenhang met de groei der bovengrondse delen te zien
als vorig jaar. Tijdens het uitgroeien van de vruchten nam het wortelgewicht naar
verhouding veel minder toe dan het gewicht der bovengrondse delen. Ook een vergelijking van de rassen Ailsa craig en Unie, een sterk en een betrekkelijk zwak groeiend
ras, leverde geen nieuwe gezichtspunten op. De waarnemingen zijn evenwel gedaan bij
een teelt in nulpotten waarbij het gebruikelijke verschil in groeikracht niet goed tot
uiting kan komen.
b. Vorming van bijwortels
Naar aanleiding van onderzoekingen in Amerika en praktijkwaarnemingen in het
Westland is nagegaan in hoeverre bepaalde groeistoffen stimulerend werken op de
vorming van bijwortels. Zou de bijwortelvorming op een willekeurig tijdstip versterkt
kunnen worden, dan was mogelijk bij de doorteelt van tomaten een meer gelijkmatige
groei en vruchtzetting te bereiken en een ernstige groeistagnatie tengevolge van bodemziekten te beperken.
Groeistoffen in diverse doseringen zijn telkens in 500 cc water nabij de plantvoet
toegediend, waarna werd aangeaard. 5 mg 2-4 d en 25 mg ß-naftoxyazijnzuur gaven
bij jonge tomatenplanten een tijdelijke en bij volwassen planten géén groeiremming.
Stimulering van de vorming van nieuwe bijwortels is bij deze concentratie niet waargenomen. Dit houdt wellicht verband met een onvoldoende vochthoudendheid van de
bovengrond bij deze proeven.
Afdekking van de grond tussen de looppaden met een mengsel van rotte mest en
veen bevorderde de vorming van bijwortels in en direct onder de afdeklaag, mits deze
laatste goed vochtig werd gehouden.
c. Wortelontwikkeling van sla
Van enkele rassen en nieuwe kruisingen is gedurende de winter de wortelontwikkeling
achter glasramen bekeken. In het algemeen verliep de wortelontwikkeling sneller naarmate de gewasontwikkeling bij een ras sneller voortging. Tussen de rassen en kruisingen
zijn geen belangrijke verschillen in habitus van het wortelstelsel waargenomen.
Voorts zijn kwantitatieve waarnemingen van boven- en ondergrondse delen gedaan
bij planten van de rassen Proeftuins blackpool, Regina en Meikoningin. De ontwikkeling
van de bovengrondse delen verliep het snelst bij Proeftuins blackpool. De wortelgewichten leverden geen betrouwbare verschillen op tussen de drie rassen. De verhouding
tussen het gewicht aan droge stof der boven- en ondergrondse delen, het spruitwortelquotiënt, was voor de drie rassen verschillend. Van jonge plant tot oogstbare krop steeg
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dit quotient over 4 waarnemingen bij Proeftuins blackpool van 13.7 tot 23.0; bij Regina
van 11.1 tot 20.2 en bij Meikoningin van 8.0 tot 15.4. Naarmate een ras een hoger
spruitwortelquotiënt bezat, werd in de lichtarme winterperiode een hoger kropgewicht
vastgesteld. Het absolute wortelgewicht gaf dus geen samenhang met de gewasgroei te
zien, hoewel een snellere bovengrondse groei in het algemeen wel samenging met een
snellere wortelontwikkeling.
d. Wortelontwikkeling van schorseneer
Een voortzetting van de groeimetingen vond plaats op een bedrijf te 's-Gravenzande.
Hier werden vanaf mei tot begin oktober dagelijks de grondtemperatuur op 12 en 30 cm
diepte gemeten. Regelmatig werden de wortels gecontroleerd op lengte- en diktegroei.
Tevens werd het totaal gewicht van loof en wortels per 10 stuks nagegaan. De gemeten
grondtemperaturen waren dit jaar zeer hoog. De maandgemiddelden bedroegen op 12
en 30 cm diepte:
mei
juni
juli
augustus
september
Ie decade oktober

12 cm
14.4° C
16.7° C
19.4° C
18.1° C
16.6° C
11.0° C

30 cm
13.6° C
16.7° C
19.0° C
18.0° C
16.5° C
14.0° C

Werd in voorafgaande jaren het maximum gewicht in de eerste helft van oktober
gevonden, in 1959 met zijn grote droogte en bijzonder hoge temperaturen was het
maximum gewicht reeds begin augustus bereikt. Toen werd ook de hoogste waarde
voor de gemiddelde dikte reeds gevonden. De gewettigde conclusie is, dat bij dit
warmte-minnend gewas de groeitijd onder invloed van de hoge grondtemperatuur is
verkort. Niettegenstaande de grote droogte zijn bovendien zwaardere wortels geoogst.
Opgemerkt zij nog, dat de aanvoer op de bekende 's-Gravenzandse schorsenerenveilingen
een overeenkomstig beeld vertoonde, nl. vroeg en bijzonder zware wortels.
2. OPNAME V A N VOEDINGSSTOFFEN D O O R H E T BLAD
a. De invloed van uitvloeier en glycerine op de opname van P32 door jonge
tomaatplanten
Pas opgepotte tomaatplanten werden bespoten met een oplossing bestaande uit 10 %
suiker, 0.5 % ureum, 0.3 % P32 bevattend mono-ammoniumfosfaat en 0.025 % sulfanylamide. Bovendien werd aan deze oplossing soms nog 0.1 % uitvloeier of 1 %
glycerine toegevoegd.
Meestal is bovenop planten gespoten, maar de spuitvloeistof met glycerine is ook
wel op de onderkant van het blad toegepast. De aan de onderkant bespoten planten
gaven steeds de laagste opname-cijfers te zien. Dit werd echter waarschijnlijk veroorzaakt
door de geringe hoeveelheid spuitvloeistof, die het blad bereikte.
Bij de bespuitingen op de bovenkant van het blad bleek na een korte opname-tijd
(3 uur) de fosforopname door het toevoegen van glycerine eerder geremd dan bevorderd
te zijn. Door het toevoegen van uitvloeier werd deze remming vrijwel geheel opgeheven.
N a een dag bevatten de planten, welke met een spuitvloeistof zonder uitvloeier of
glycerine waren bespoten, het laagste gehalte P32. Toevoeging van uitvloeier heeft de
opname duidelijk verbeterd, maar toevoeging van glycerine of glycerine gecombineerd
met uitvloeier heeft de grootste opname van P32 bewerkstelligd. De opname-cijfers in
7 dagen na de toediening geven een vrijwel gelijk beeld te zien.
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b. Fytotoxische werking van glycerine op tomaatplanten
Om het binnendringen van diverse stoffen o.a. groeistoffen, anti-biotica's en voedingsstoffen te verbeteren en de opnameperiode te verlengen, wordt in de literatuur melding
gemaakt van het gebruik van 1 % glycerine. Dit middel is nu beproefd om de opname
van suiker bij tomaatplanten te verbeteren. Er traden echter spoedig verbrandingsverschijnselen op. Daarom werd de glycerine-concentratie verlaagd. Gespoten werd met
1, 0.5 en 0.25 % glycerine in een oplossing, die naast 5 of 10 % suiker, ureum en
dubbelsuper bevatte. De 10 % suikeroplossing werd tevens met 0.1 % uitvloeier (Shell)
in plaats van glycerine toegepast. Daags na de bespuitingen werden de planten met de
overeenkomstige glycerine-concentraties afgebroesd. De planten, die met een spuitvloeistof zonder glycerine waren bespoten, werden met water afgebroesd. Bij alle behandelingen met glycerine bevattende vloeistoffen traden beschadigingen op. Hoe hoger de
glycerine-concentratie, des te ernstiger was de verbranding. Door het verhogen van de
suiker-concentratie werden de verbrandingsverschijnselen duidelijk verminderd. Bij de
10 % suikerbespuitingen traden glimmende residuvlekken op; bij de bespuitingen met
5 % suiker niet.
c. Beschermend effect van suiker bij mangaanbespuitingen op tomaat
Gezonde jonge tomaatplanten werden 2 maal in de week gedurende 3 weken resp.
met 0.2, 0.4 en 0.6 % mangaansulfaat, al dan niet met 10 % suiker gecombineerd,
bespoten. Aan deze oplossingen werd 0.1 % uitvloeier toegevoegd. Bij geen van de
mangaanbespuitingen werd enige verbranding waargenomen. Hierdoor kon een eventuele
beschermende werking van suiker niet worden vastgesteld.
De beide laagste concentraties (0.2 en 0.4 % ) werden tevens tezamen met 1 %
glycerine verspoten, waarbij in enkele gevallen de uitvloeier kwam te vervallen. Hierbij
traden ernstige beschadigingen op, die bij 0.4 % mangaansulfaat ernstiger waren dan
bij 0.2 %. Het al of niet aanwezig zijn van uitvloeier in de spuitvloeistof had geen
invloed op de verbranding. Door aan deze oplossing 10 % suiker toe te voegen, konden
de verbrandingsverschijnselen weliswaar niet geheel worden voorkomen, maar ze waren
wel beduidend minder.
d. Suiker-ureumbespuiting op kaskomkommer
In de praktijk werden kaskomkommers gedurende de maanden januari en februari
wekelijks met suiker, suiker + ureum en suiker + ureum -f- glycerine bespoten. De
bespuitingen werden 5 maal uitgevoerd. De bespuiting met de glycerinebevattende oplossing vond ook 7 maal plaats.
Bij geen van de bespuitingen werd de vroege of de totale opbrengst verbeterd, wat
met verschillende omstandigheden kan samenhangen. Zo is wat laat gespoten. Bovendien
zijn de planten daags na de bespuiting niet afgebroesd, waardoor nogal wat overtollig
suiker op het bladoppervlak achterbleef. Tenslotte werd tijdens de laatste bespuitingen
een bladverbranding merkbaar bij de planten, die met een glycerinebevattende oplossing
waren bespoten. De verbrandingsverschijnselen kwamen vooral tot uiting op de onderste
bladeren en waren het hevigst bij de 7 maal bespoten planten.

3. TOEPASSING VAN KUNSTLICHT
a. Belichting van tomaat
Tomaatplanten, ras Glorie, werden onder verschillende licht- en temperatuuromstandigheden opgekweekt. Van de op twee data (20 oktober en 10 november) gezaaide
planten werd een gedeelte met 65 W fluorescentiebuizen belicht, een ander gedeelte
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bleef onbelicht. De vroegst gezaaide werden bij een passende, betrekkelijk lage temperatuur (dag 16° C, nacht 10° C), opgekweekt. Bij het laatste zaaisel werden belichte en
onbelichte planten bij normale temperatuur (dag 18° C, nacht 12° C) opgekweekt,
terwijl belichte planten van deze zaaidatum bovendien bij hogere temperaturen (dag
20° C, nacht 14° C) werden geplaatst. Naast fluorescentiebuizen werd bij normale opkweektemperatuur ook een menglichtlamp als lichtbron gebruikt. Een voordeel van dit
lamptype is dat geen voorschakelapparaat nodig is, waardoor de investeringskosten aanmerkelijk lager liggen. Het nuttig effect van deze lamp is echter aanmerkelijk kleiner,
zodat de stroomkosten hoger liggen. In dit verband moet worden opgemerkt, dat het
bruto geïnstalleerd vermogen bij deze proef ruim 2 maal zo groot was als bij de fluorescentiebuizen.
Het verschil in opbrengst tussen beide lamptypen bedroeg na 5 weken slechts 30 g per
plant ten gunste van de fluorescentiebuizen. Bij normale opkweektemperatuur gaf belichting met fluorescentiebuizen t.o.v. onbelicht na 5 weken een meeropbrengst van
380 g per plant. Dit mag, de bijzonder ongunstige weersomstandigheden na het uitplanten (lang aanhoudende mist in februari) in aanmerking genomen, als een gunstig
resultaat worden beschouwd. Tussen de vroege en de late zaaidatum bestond bij de
belichte planten vrijwel geen verschil. Het verschil tussen belicht en onbelicht was bij de
vroegste zaaidatum evenwel aanmerkelijk geringer, nl. slechts 145 g. Waarschijnlijk is
bij de vroege zaaidatum als gevolg van de lage temperatuur, die werd aangehouden, niet
het volle profijt getrokken van de belichting. Dat belichte planten een tamelijk hoge
temperatuur vragen, bleek duidelijk bij de planten van de tweede zaaidatum. De bij de
hoogste temperatuur opgekweekte belichte planten hebben na 5 weken nl. nog 135 g
tomaten per plant meer gegeven dan de bij normale temperatuur opgekweekte belichte
planten.
b. Belichting van meloen
Voor een teelt van vroege meloenen in de stookkas, zijn de planten bij verschillende
belichtingen opgekweekt. 1. Direct na opkomst 14 dagen continu belichten met fluorescentiebuizen daarna tot een daglengte van 16 uur tot aan het uitplanten. 2. Vanaf de
opkomst tot aan het uitplanten 16 uur per dag met fluorescentiebuizen. 3. Als 1, maar
met een menglichtlamp. 4. Als 2, maar eveneens met een menglichtlamp.
Bij het uitplanten waren de planten van alle belichte groepen belangrijk groter dan
de onbelichte planten. Ook na het uitplanten bleef dit verschil nog lang zichtbaar.
Bij de oogst bleek dat alle belichte groepen iets vroeger rijpe vruchten leverden dan de
controlevakken. Ook de totale produktie lag iets hoger, nl. ± een halve vrucht per plant.
Tussen de verschillende lamptypen en de verschillende wijzen van belichting waren
vrijwel geen verschillen waar te nemen.
c. Belichting van sla
Licht- en warmtebehandeling van slaplant)es, gedurende 8 dagen direct na opkomst
gaf ook dit jaar wisselende resultaten. Bij het eerste zaaisel (zaaidatum 11 oktober)
gaf continu belichting met fluorescentiebuizen bij normale grondtemperatuur het hoogste
percentage Ie soort nl. 74.7 %, terwijl het gemiddelde kropgewicht 173 g bedroeg.
Onbelicht bij normale grondtemperatuur gaf 69.8 % Ie soort en een kropgewicht van
166 g. Extra verwarming in combinatie met resp. weinig en geen extra licht gaven bij
deze zaaitijd de minst gunstige resultaten.
Bij het tweede zaaisel (zaaidatum 28 oktober) werd in alle gevallen, waarbij werd
belicht dus zowel met als zonder verwarming een stijging van het percentage Ie soort
en een hoger gemiddeld kropgewicht waargenomen. Bij de belichte groepen varieerde
het percentage Ie soort tussen 32.9 en 48.1 bij onbelicht tussen 24.0 en 30.4. Het
gemiddeld kropgewicht varieerde bij eerstgenoemde groep van 161 tot 170 g, bij laatstgenoemde groep van 153 tot 155 g.
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4. V R U C H T Z E T T I N G EN PROEVEN M E T GROEISTOFFEN
a. Winterteelt van tomaat
Bij een tomatenwinterteelt werd op verschillende manieren getracht de vrachtzetting
te stimuleren. Een bespuiting van de jonge planten met 0.1 % Duraset remde de groei.
Het aantal bloempjes werd met ongeveer 50 % vermeerderd en de trosvertakking verdubbeld. De zetting zowel van de eerste als van de tweede tros was echter zeer slecht.
Alleen door kunstmatige belichting werd de groei duidelijk verbeterd. De zetting van
de tweede tros was beduidend beter. Bestuiven met bewaard Lyc. peruvianum stuifmeel
bleek de zetting gunstig te beïnvloeden. Bestuiving met bewaard tomaatstuifmeel verbeterde in deze proef de zetting hoegenaamd niet. De kiemkracht van laatstgenoemd
stuifmeel was echter minder dan de kiemkracht van het Lyc. peruvianum stuifmeel.
b. Ontwikkeling van de eerste tros bij tomaatplanten
Om de ontwikkeling van de eerste tros te bevorderen zijn tomaatplanten 6, 9 en 13
dagen na de opkomst met 0.1 % Duraset bespoten. Hierdoor werd de bloei van de
eerste tros verlaat. Het aantal bloempjes van de eerste tros werd door de beide laatste
bespuitingen bijna verdubbeld. De bespuiting 6 dagen na de opkomst gaf slechts
ongeveer 50 % meer bloemen. Als gevolg van deze bespuiting werd een sterker vertakte
eerste tros verkregen. Bij de tweede tros was geen invloed van de bespuitingen merkbaar.
Ondanks het groter aantal bloempjes aan de eerste tros werd de vroege oogst niet
verbeterd. Dit hangt wellicht samen met de omstandigheid, dat de bloei van deze tros
plaats vond tijdens de langdurige mistperiode in februari.
c. Orgaancultuur van tomaatvruchten
Door het toevoegen van groeistoffen aan de voedingsbodem is getracht de ontwikkeling van bestoven en gecastreerde bloempjes te bevorderen. Gebruikt werd 0.1 %
Duraset, 1 % No seed, 1 % Tomafix en 5 % Seedless-set. De bestoven bloempjes op
de voedingsbodem zonder groeistof groeiden het beste uit. Van de getoetste groeistoffen
gaf Duraset nog de meest bevredigende resultaten. Wellicht was voor een dergelijke
toepassing de groeistofconcentratie niet juist. Uit de gecastreerde bloempjes hebben
zich bij geen der behandelingen vruchtjes ontwikkeld.
d. Stuifmeelkieming in vitro van enkele Lycopersicumsoorten
Het stuifmeel van Lyc. esculentum (tomaat), Lyc. peruvianum en Lyc. hirsutum werd
in 7 % suiker met 0.007 % boorzuur ( H 3 B 0 3 ) , in stuifmeelextract met 7 % suiker en
in laatstgenoemde oplossing met 0.007 % H 3 B 0 3 te kiemen gelegd. Hiertoe is van
alle drie in deze proef onderzochte stuifmeelsoorten een extract bereid.
Over het algemeen werden de hoogste kiempercentages met de zuivere chemische
oplossing verkregen. Alleen het stuifmeel van tomaat maakte hierop een uitzondering
en gaf door het toevoegen van extract van tomaatstuifmeel een hoger kiempercentage te
zien. In alle andere gevallen resulteerde het gebruik van stuifmeelextract in een lager
kiempercentage, uitgezonderd het extract van Lyc. hirsutum, dat de kieming van tomaatstuifmeel niet beïnvloedde.
De kieming was zeer gering als de oplossing geen boorzuur bevatte.
e. Bewaring van tomaat- en Lyc. peruvianum stuifmeel
Stuifmeel van tomaat en Lyc. peruvianum werd vóór de bewaring gedurende 2,5 uur
bij 10, 15 en 20 % luchtvochtigheid voorgedroogd. Hierna werd het stuifmeel bij
—.35° C en dezelfde of een lagere luchtvochtigheid (10 en 1 5 % ) bewaard. Soms
werd de luchtdruk verminderd.
96

Na 8 tot 10 maanden bewaren bleek het stuifmeel van Lyc. peruvianum over het
algemeen kiemkrachtiger te zijn dan het stuifmeel van de tomaat. Het bewaren bij een
zeer lage luchtvochtigheid (10 % ) was echter voor het stuifmeel van Lyc. peruvianum
minder gunstig. Door het verlagen van de druk kon deze nadelige invloed worden
verminderd. Het bewaren bij 15 % luchtvochtigheid gaf de beste resultaten. Bij deze
wijze van bewaring was de kiemkracht soms slechts weinig minder dan van het oorspronkelijke niet bewaarde stuifmeel.
Het voordragen moet bij het stuifmeel van Lyc. peruvianum niet te intensief gebeuren. Voordrogen bij 20 % luchtvochtigheid was voor dit stuifmeel zeer gunstig.
Het tomatenstuifmeel kon echter het best worden bewaard, wanneer het tevoren wat
sterker was gedroogd. Hieruit blijkt dat het stuifmeel van het Lyc. peruvianum iets
vochtiger omstandigheden prefereert dan het stuifmeel van tomaat.
f. De kieming van tomaatstuifmeel in vivo
De bepaling van het kiemingspercentage van tomaatstuifmeel in vitro, geeft vaak
wisselende uitkomsten. Zelfs onder gunstige omstandigheden wordt geen hogere kiemkracht dan ± 40 % gevonden. Zodoende is de behoefte ontstaan, het kiemingspercentage aan de levende plant te onderzoeken. Hiertoe moeten de stuifmeelkorrels en kiembuizen door een geschikte kleuring van het omliggende weefsel te onderscheiden zijn.
Een recept van L. A. Bionne en P. C. Spicer, waarbij een mengsel van 150 mg! safranine
en 20 mg aniline blauw in 25 ml 45 % azijnzuur wordt gebruikt, bleek goed te voldoen.
Eén uur na de bestuiving zijn de pollen en de uitgroeiende kiembuizen donkerblauw
gekleurd tegen een lichtrode achtergrond van het stempel- en stijlweefsel. Twee uur na
de bestuiving is de buislengte duidelijk toegenomen. Na 3 uur beginnen de pollen
ineen te schrompelen. Ze zijn dan niet meer blauw gekleurd en waarschijnlijk min of
meer leeggezogen door de kiembuis. Door hun vorm zijn de pollen echter nog wel als
zodanig te onderkennen. Enkele niet gekiemde stuifmeelkorrels zijn dan nog donkerblauw.
Op de plant is aldus een kiemingspercentage van ± 90 % gevonden van de op de
stempel aanwezig gebleven stuifmeelkorrels. De nu uitgewerkte methodiek opent de
mogelijkheid om na te gaan, in hoeverre slechte vruchtzetting in de praktijk het gevolg
is van een onvoldoend kiemen van het stuifmeel of een niet goed uitgroeien van de
kiembuizen.
g. Invloed van verschillende soorten stuifmeel op de opbrengst van tomaat
Vorige jaren waren aanwijzingen verkregen, dat bestuiving van de tomaat met stuifmeel van Lyc. hirsutum glabratum resulteerde in een hogere opbrengst aan tomaten.
Om dit nader te onderzoeken werd een proef opgezet waarin gecastreerde tomatenbloemen bestoven werden met o.a. stuifmeel van Lyc. hirsutum glabratum, Lyc. peruvianum, eigen stuifmeel en stuifmeel dat gedood was door middel van een hoge temperatuur. Zoals verwacht gaf deze laatste behandeling vrijwel geen opbrengst. Van de
overige behandelingen werd bij bestuiving met Lyc. Peruvianum de hoogste opbrengst
verkregen en met Lyc. hirsutum glabratum de laagste. De verschillen waren echter te
klein om betrouwbare conclusies te trekken.
h. Het gebruik van een gametocide bij tomaat
In een oriënterende proef werd de werking van een gametocide nagegaan. Een
gametocide is een stof, die de vorming resp. kieming van het stuifmeel tegengaat
zonder de overige bloemdelen te beschadigen. Bij tomaat bleek een uit de Verenigde
Staten afkomstig preparaat, dat natrium 2.3 dichloorisobutyraat als werkzaam bestanddeel bevat, inderdaad een dergelijke werking te bezitten. Na een bespuiting met 0.1 en
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0.05 % kiemde het stuifmeel gedurende ± 14 dagen niet. Hogere concentraties veroor.
zaakten een ernstige beschadiging van de planten. In hoeverre de vrouwelijke bloemdelen
normaal blijven functioneren, moet nog nader worden onderzocht.
i. Bespuiting van herfstkomkommer met een gametocide
Een gametocide werd bij herfstkomkommers toegepast om de ontwikkeling van stuifmeel of van mannelijke bloemen te voorkomen, en aldus het optreden van zaadkoppen
tegen te gaan. De planten zijn met verschillende tussenpozen bespoten met concentraties
van 0.025 % en 0.05 %.
Bij de hoogste concentratie en een frequente toepassing (om de 10 dagen) was er een
geringe remming van de groei. Er is geen opvallende vermindering van de kiemkracht
van het stuifmeel opgetreden. Bij deze behandeling werden 34 % zaadkoppen geoogst.
Bij de onbespoten planten bedroeg het aantal zaadkoppen 52 %.
j.

Bespuiting van herfstkomkommer met gibberellazuur

In een oriënterende proef werd getracht een beter uitgroeien van de vruchten te verkrijgen door de vrouwelijke komkommerbloemen te bespuiten met gibberellazuur. Gedurende de maand september werden de vrouwelijke bloemen 2 maal per week bespoten
met de concentraties 10, 50 en 250 delen per miljoen.
Gibberellazuur gaf in alle concentraties een verhoging van de opbrengst. Tot half
oktober was de oogstverbetering niet groot. Daarna werden van de bespoten planten
gemiddeld 2 vruchten per plant meer geoogst dan van de onbehandelde planten. Het
gunstigste effect werd met de laagste concentratie bereikt. Daar juist de laatste vruchten
bij deze teeltwijze de hoogste prijs opbrengen, kunnen bovengenoemde uitkomsten als
zeer gunstig worden beschouwd.
k. Oriënterende bestuivingsproef bij meloen
In verband met het maken van kruisingen bij meloenen is nagegaan welke manier van
castreren en inhullen de minste beschadiging aan het vruchtbeginsel geeft. Bij een aantal
vruchtbloeiers werden de meeldraden weggenomen, waarna na één dag stuifmeel van een
andere bloem op de stampers werd gebracht. Na het castreren werden de volgende
behandelingen op de bloemen toegepast:
a. inhullen in plastic zakjes.
b. dichtbinden met een loodbandje.
c. dichtknijpen met een wasknijper.
d. verwijderen van het bloemdek.
e. onbehandeld.
Eerstgenoemde behandeling had een ongunstige invloed op de zetting. De verschillen
tussen de overige behandelingen waren gering. Het aantal gezette vruchten was bij deze
behandelingen goed.
1. Het gebruik van maleïne hydrazide tegen voosheid in radijs
Radijsplantjes (ras Ronde rode) werden op verschillende tijdstippen bespoten met
maleïne hydrazide (1000 en 2000 d.p.m.), waaraan in enkele gevallen 1 % glycerine
werd toegevoegd om de opname van de groeistof te verbeteren. Geen van de bespuitingen
leverde enig positief resultaat op.
Bovendien werd het ras Cherry belle in deze proef opgenomen. Dit ras gaf een veel
lager percentage voze radijzen, terwijl de aangetaste radijzen slechts in lichte mate voos
waren. Daar ook overigens de kwaliteiten van dit ras goed zijn, heeft het geen zin dit
onderzoek voort te zetten. De praktijk kan beter dit nieuwe ras gaan telen.
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m. Bestuiving van kaspruimen
In het afgelopen jaar werden vooral de rassen Wickson en Great yellow gebruikt bij
de bestuivingsproeven. Wickson blijkt heel goede resultaten te geven bij de rassen
Formosa en Golden Japan. Als bestuiver voor Golden japan voldoet dit ras veel beter
dan Beauty en ook beter dan Great yellow. De gunstige ervaringen in voorgaande jaren
opgedaan met Wickson als bestuiver voor Formosa werden bevestigd.
Ras de bloois zet moeilijk vrucht; slechts met stuifmeel van het ras Wickson werd
in een enkel geval een bevredigende vruchtzetting verkregen. Golden japan is in staat
het ras Great yellow te bestuiven.
n. Vruchtzetting van Formosa en Golden japan
Evenals voorgaande jaren, werden twee gelijkwaardige bomen van de rassen Formosa
en Golden japan met plastic afgeschermd, om de invloed van de klimaatsomstandigheden tijdens de bloei op de vruchtzetting na te gaan. In één ruimte werd een luchtbevochtiger aangebracht om de luchtvochtigheid op peil te houden, in de andere ruimte
een ventilator om overdag de lucht in beweging te houden. Beide ruimten waren licht
verwarmd door een heteluchtkachel, die op enige afstand was geplaatst.
De relatieve luchtvochtigheid was in 1959 opmerkelijk hoog, nl. gemiddeld boven
de 80 %. Waar de lucht door middel van een ventilator in beweging werd gehouden,
was het resultaat beduidend beter. De oogst in aantal stuks per boom was als volgt:

Luchtbevochitiger
Ventilator

Golden japan
1272
2926

Formosa
630
803

Hoewel de relatieve luchtvochtigheid in het voorjaar vaak te laag is, kan het soms
te vochtig zijn voor een goede verspreiding van het stuifmeel.
o. Stuifmeelkieming bij kaspruimen
Bij enkele rassen werd tijdens de gehele bloeiperiode de kieming van het stuifmeel
bepaald. Ook werd gelet op het snel of minder snel open gaan van de bloemen. Beauty
levert direct na het opengaan van de bloemen een hoog percentage kiemkrachtig stuifmeel. Dit schommelde rond de 40 %. Het stuifmeel van Golden japan start goed, zakt
dan af in kiemkracht maar kiemt bij het rijper worden van de bloemen weer beter.
In het algemeen ligt het kiempercentage niet boven de 10 %. De bloeirijkdom is echter
groot. Dit laatste geldt ook voor de rassen Formosa en Wickson. Formosa geeft echter
een gemiddeld kiempercentage van 25 % en Wickson van 28 %. Het ras Red june de
bloois, dat als bestuiver van Golden japan gunstig bekend staat, reageert op dezelfde
wijze als Golden japan. Ook hier constateren we een gunstige start, dan een afnemende
kiemkracht, doch later weer toenemend als de bloemen rijper worden. Het is nog niet
gelukt stuifmeel van het ras Great yellow op het laboratorium tot kieming te brengen.
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VEREDELING EN NIEUWE GEWASSEN
VEREDELING V A N D E

TOMAAT

Ir G. P. TERMOHLEN

De tomatenteelt in Nederland staat of valt
met de exportmogelijkheden. Deze zijn voor
een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit
en de vroegheid van het produkt. Als Neder'and de export wil behouden, mogelijk zelfs
wil uitbreiden, moet het onderzoek doelbewust
gericht worden op een verdere verbetering van
de kwaliteit, benevens op een vervroeging en
een verhoging van de opbrengst.
Tot voor kort heeft de tomatenveredeling
voornamelijk tot doel gehad het verbeteren van
bestaande rassen, waarbij in het bijzonder werd
gelet op opbrengst en kwaliteit. Deze werkwijze
heeft er in Nederland toe geleid, dat nu twee
rassengroepen een belangrijke plaats innemen,
namelijk de Ailsa craig- en de Moneymakergroep. De vertegenwoordigende rassen van
beide groepen worden al sinds jaren het meest
geteeld. Het is voor nieuw te introduceren rassen bijzonder moeilijk om ook een plaats in het
rassensortiment te veroveren. Dit betekent feitelijk dat de huidige rassen op een hoog peil
staan.
In de Kring worden hoofdzakelijk Ailsa
craig-typen geteeld (vroege stook), in het
Westland hebben de Moneymaker-typen de
overhand. Beide groepen hebben voor- en nadelen. Ailsa craig heeft een goede groeikracht
en een goede produktie; de vruchtkwaliteit gaat
echter dikwijls na de 4e tros te veel achteruit;

ook worden de vruchten dan kleiner. Moneymaker laat nogal eens in groeikracht te wensen
over en heeft meestal een geringere opbrengst.
Zij heeft echter het grote voordeel, dat de kwaliteit van de vruchten, ook later in het seizoen,
beter is. Voor een deel is dit een gevolg van
een belangrijk betere uitwendige vruchtkwaliteit. Wanneer echter de redelijke eis gesteld
wordt, dat de uitwendige vruchtkwaliteit een
representatie moet zijn van de inwendige kwaliteit, dan zijn beide rassen nog wel voor verbetering vatbaar.
De laatste jaren zijn verscheidene hybriden
geïntroduceerd, die beschouwd kunnen worden
als typen, welke tussen groen en bleek in staan.
Het zou ideaal zijn als deze typen inderdaad de
voordelen van de groene en de bleke typen in
zich verenigden. Aan dit doel is echter nog niet
in voldoende mate beantwoord. Het moet echter
voor mogelijk gehouden worden rassen of hybriden te kweken, welke wat betreft kwaliteit
en opbrengst het ideale ras zeer dicht benaderen.
De laatste tijd is het streven ook gericht op
het kweken van rassen die resistent zijn tegen
één of meer ziekten. Belangrijke ziekten welke
reeds in een veredelingsprogramma werden opgenomen, zijn mozaiek, kurkwortel en bladvlekkenziekte. Rassen en hybriden, resistent tegen
de bladvlekkenziekte, zijn reeds op bescheiden
schaal in de praktijk beproefd. Voor kurkwor-

Afb. 1. Vruchtgrootte-verschil tussen een wilde en een gewone tomaat.
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eigenschappen voor die ieder graag in onze
tomatenrassen zou willen zien. Een handicap
zijn de slechte eigenschappen, die ook in de
wilde rassen aanwezig zijn. Bij de veredeling
moet bewust getracht worden deze kwijt te
raken. Daarbij komt dat het eindprodukt qua
opbrengst en kwaliteit ten minste gelijk moet
zijn aan de huidige goede rassen, ook al zou
het nieuwe ras resistent zijn tegen één of meer
ziekten. Deze moeilijkheden zijn er de oorzaak
van dat het kweken van een beter ras veel tijd
vraagt. Hoewel de factor tijd bij de veredeling
een grote rol speelt, moet aan de factor ruimte
een nog groter belang worden toegekend. Meer
ruimte betekent tijdbesparing, omdat de kans
van slagen groter is en het gestelde doel eerder
zal zijn bereikt.

tel is een tussenoplossing gevonden door de
tomaat te enten op een resistente onderstam.
Mogelijk wordt in de nabije toekomst zelfs een
onderstam verkregen welke een resistentie tegen
kurkwortel, knol en slaapziekte in zich verenigt.
Zolang nog niet over rassen kan worden beschikt, die resistent zijn tegen bodemziekten,
is een resistente onderstam een goede oplossing.
De veredeling kan hiervan zelfs een dankbaar
gebruik maken door rassen te kweken, welke
resistent zijn tegen één of meer bovengrondse
ziekten, b.v. mozaiek en bladvlekkenziekte, en
deze op onderstam te enten.
Het ideaal blijft echter rassen te kweken,
welke tegen meerdere ziekten resistent zijn. Een
grote moeilijkheid hierbij is, dat in de meeste
gevallen moet worden uitgegaan van wilde,
kleinvruchtige rassen. In deze rassen komen alle

4
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BITTERVRIJE K O M K O M M E R R A S S E N EN HYBRIDEN
W. P. v. WINDEN
De radicale wijziging van het komkommersortiment voor de teelt onder staand glas heeft
geleid tot het telen van rassen en hybriden
waarvan hoegenaamd niets bekend was.
Produktie en resistentie
Het produktievermogen van deze nieuwe

soorten is in het afgelopen jaar zeer bevredigend geweest, zoals blijkt uit de volgende tabel.
Deze gegevens zijn ontleend aan een landelijke proef, waarbij de verkregen cijfers zijn gerangschikt naar teeltwijze en komkommertype.
In de tabel zijn de opbrengstcijfers weergegeven
in procenten van de gemiddelde opbrengst.

Opbrengst in procenten van de gemiddelde opbrengst
Gestekelde
rassen en
hybriden
Gallex
Bitspot
Sporu
Greenspot
Spottex
Spotvrije
Gladde rassen en
hybriden
Gallex
Bittex
Vetobit
Bugrostan
Buprie
Nobit
Gr.stick
bittervrij
Gr.stick
Vurex
Flamex

Middelvroege
Vroege stookteelt
stookteelt
voor 1mei totaal
voor 1 j uni totaal

Koude teelt
voor 1 juli totaal

98
105
102
104
93
98

95
99
107
100
98
101

85
105
110
107
93

92
103
107
100
98

96
96
108

98
97
105

97
111
86
108
108
92

98
102
93
110
102
92

104
103
92
104
109
89

102
105
96
107
100
90

96
108
88
104
107
96

98
101
97
106
103
95

98

104

98

100

Platglas teelt
voor 1juni totaal

110
86
102
96
77

105
93
105
98
84

101
108
109
110

101
104
106
105

- j kiL, '-£
-*
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Afb. 1. Overzicht van enkele bittervrije komkommerrassen bij de
teelt in een warenhuis.
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Voor elke teeltwijze is de gemiddelde opbrengst
van alle rassen en hybriden op 100 gesteld.
Ten aanzien van de resistentie tegen bitterheid
moest vertrouwd worden op de geruststellende
mededelingen van de zijde van de zaadhandel.
Gelukkig waren bijna alle beproefde rassen en
hybriden voldoende bittervrij.
Temperatuur
Voor het bepalen van de temperatuurbehoefte
van de nieuwe rassen en hybriden kon slechts
worden afgegaan op gegevens over de rassen
die vóór de veredeling waren gebruikt. Zo kon
onderscheid gemaakt worden tussen de min of
meer gestekelde en de gladde typen.
De gestekelde typen zijn ontstaan uit kruisingen tussen Spotvrije en een bittervrije gladde
komkommer. Het mocht worden verwacht, dat
de temperatuurbehoefte van deze groep zou
liggen tussen die van de Spotvrije en die van de
gladde typen, dus bij ongeveer 65° F. Het is
gebleken dat de teelt bij deze temperaturen zeer
goed slaagt. Uit de teeltproeven kwam tevens
naar voren dat de temperatuurgevoeligheid van
deze gestekelde komkommers minder groot is
dan die van Spotvrije, daar zowel een wat hogere als een wat lagere temperatuur geen ongunstige invloed uitoefende. Zo werden bij een
nachttemperatuur van ± 70° F goede resultaten gezien, terwijl ook bij 60° F nachttemperatuur een redelijke ontwikkeling werd verkregen. Wel kwam in het laatste geval de oogst
wat later. Tot de gestekelde groep behoren
Bitspot, Greenspot bittervrij en Sporu, terwijl
Gallex een tussenpositie inneemt.
De temperatuurbehoefte van de gladde bittervrije komkommers ligt ongeveer op hetzelfde
niveau als bij de gladde niet bittervrije rassen.
Of van deze temperatuur zonder ernstige bezwaren belangrijk kan worden afgeweken, is
nog onvoldoende bekend.
Groeikracht
De groeikracht van de verschillende bittervrije rassen en hybriden behoeft in de eerste
periode meestal niet onder te doen voor die
van de oude rassen. Later blijkt dit echter vaak
wel het geval te zijn. Wanneer de planten een
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zware dracht achter de rug hebben, valt de ontwikkeling van nieuwe scheuten dikwijls tegen
en duurt het soms wat langer voordat een
nieuwe snede vruchten gevormd is. Het herstellingsvermogen van de bittervrije rassen is
dus in het algemeen minder groot dan dat van
de oude rassen.
Snoei
Om zoveel mogelijk aan bovengenoemd bezwaar tegemoet te komen, is het aan te bevelen
eerder tot een wat langere snoei over te gaan.
W e blijven hier de zijscheuten van de eerste
orde dan ook niet tot aan de draad op één lid
snoeien maar laten een aantal hiervan minstens
twee leden lang. Ook de zijscheuten van latere
orden moeten in het algemeen wat langer worden gesnoeid dan gebruikelijk is.
De kans bestaat dat met deze snoeiwijze het
gewas te vol wordt. Het is dan beter hier en
daar een scheut in zijn geheel weg te nemen
dan alle scheuten kort te houden.
Het is ook van belang er voor te zorgen, dat
nooit een te sterke snoei ineens wordt toegepast.
Het is beter een scheut op drie bladeren te
toppen, zodat er slechts een klein kopje uitgehaald behoeft te worden, dan te snoeien op
twee bladeren, waardoor een grotere kop moet
worden weggenomen. Hoe verder het seizoen
vordert, des te langer moet er gesnoeid worden.
Maar dan moeten tevens de kopjes kleiner zijn.
Tenslotte willen we nog enkele cultuurmaatregelen noemen die voor elke komkommerteelt
van belang zijn, maar die voor de bittervrije
rassen en hybriden zeker niet achterwege mogen
blijven. Het afdekken van de grond met organisch materiaal, waardoor de structuur van de
grond zo goed mogelijk op peil blijft, is een
belangrijke factor voor het herstelvermogen van
de planten na een zware dracht. Naast een zeer
regelmatige watervoorziening is het van belang
een juist gekozen overbemesting toe te passen,
vooral in de perioden, dat er veel van de planten wordt gevraagd. Wanneer alle zorgen aan
het gewas worden besteed, zullen de resultaten
zeker niet behoeven onder te doen voor de resultaten, welke voorheen met de niet bittervrije
rassen werden bereikt.

1. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ T O M A A T
a. Het kweken van tomaatrassen, resistent tegen de bladvlekkenziekte
In 1949 werd op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen een
kruising gemaakt tussen Potentaat en een selectie uit Lyc. pimpinellifolium met het
doel een tomaatras te kweken, dat resistent is tegen de bladvlekkenziekte. Het selectiewerk is in 1956 voortgezet op het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder
Glas te Naaldwijk.
Na 8 generaties zelfbestuiving, waaruit na kunstmatige infectie steeds de vatbare
planten werden verwijderd, konden in de F9 enkele lijnen geselecteerd worden, resistent
tegen alle tot nu toe in Nederland gevonden fysiologische rassen van de schimmel
Cladosporium fulvum. Onder resistentie wordt niet verstaan volledige ónvatbaarheid.
De lijnen kunnen dus aangetast worden; de aantasting welke later optreedt dan die op
vatbare rassen blijft echter beperkt tot vlekken, waarop weinig of geen sporen gevormd
worden. Deze lijnen bezitten de resistentiefactoren Cfl en Cf3, beide homozygoot
dominant. De factoren zijn afkomstig van Lyc. pimpinellifolium.
Uit een oriënterende opbrengstproef kwam naar voren dat de opbrengst iets lager
was dan die van standaardrassen als Cromco en Glorie. De vruchten zijn van het groene
type, van goede kwaliteit en 2- tot 3-hokkig. Het vruchtmodel van sommige lijnen is
rond, dat van andere rond tot iets plat.
b. Het kweken van kurkwortelresistente tomaatrassen
De verschillen in aantasting, waargenomen op 2-3 weken oude wortels van planten
van een F2 uit de kruising Lyc. esculentum x Lyc. hirsutum, komen niet overeen met de
verschillen welke op 4 maanden oude wortels van dezelfde planten gevonden worden.
Dit betekent dat selectie in een jong stadium niet mogelijk is.
De drie in 1958 via embryocultuur verkregen Fl-planten uit de kruising Lyc. esculentum x Lyc. glandulosum worden in verschillende mate door kurkwortel aangetast. De
aantasting is minder ernstig dan die van een vatbaar cultuurras. De drie Fl-planten zijn
steriel. Eveneens via embryocultuur werd één plant verkregen uit de terugkruising van
een Fl-plant op Lyc. esculentum. Deze plant werd door kurkwortel aangetast, doch
was fertiel. In de nakomelingschap van deze plant zal worden nagegaan of resistente
planten uitsplitsen.
c. Het kweken van virusresistente tomaatrassen
De planten ontstaan uit een zelfbestoven derde terugkruising en uit de vierde terugkruising van een mozaiekresistent ras met het ras Glorie, werden op virusresistentie
getoetst. Hiertoe werden de planten met virusbevattend plantensap van verschillende
verdunningen geïnoculeerd. Enige planten uit de zelfbestoven derde terugkruising vertoonden na inoculatie met de verdunning 1 : 10 geen virussymptomen. Deze planten
bevatten tegen het einde van de teelt wel virus, zodat ze niet als volledig onvatbaar
kunnen worden beschouwd. In de vierde terugkruising werden geen resistente planten
gevonden.
Van de F l , ontstaan uit de meest resistente plant van het oorspronkelijke materiaal
en het ras Moneymaker is na inoculatie met de verdunning 1 : 10 geen enkele plant
vrij van virusverschijnselen gebleven.
2. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ K O M K O M M E R
a. Vergelijking van bittervrije komkommerrassen
In verband met het feit dat de teelt van komkommers onder staand glas in het afgelopen voorjaar voor een belangrijk deel moest plaats vinden met rassen of hybriden,
waarvan nog hoegenaamd niets bekend was, is op een 70-tal bedrijven een landelijke
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rassenproef met deze komkommers opgezet om de eigenschappen vroegheid, kwaliteit
en produktie te toetsen. Zowel de vroege- als de lichte stookteelt, de koude teelt en de
platglasteelt waren in deze proef opgenomen.
Meerdere nieuwe rassen en hybriden hebben ongeveer eenzelfde opbrengst gegeven
als de oude rassen. De kwaliteit is echter beslist beter, omdat de kans op bittere vruchten
bij de nieuwe rassen uitgesloten is en bij de nieuwe hybriden veel geringer is dan bij
de oude rassen.
b. Vergelijking van bittervrije komkommerrassen onder staand-glas
Op het proefbedrijf te Delft is het gehele sortiment bittervrije komkommerrassen en
hybriden uitgeplant om de vroegheid en de produktie na te gaan. De teelt had plaats
in een licht verwarmd warenhuis, waarin de komkommers in de tweede helft van maart
werden uitgeplant. Het warenhuis was in drie vakken verdeeld. Er werd naar gestreefd
in elk vak een bepaalde temperatuur te handhaven.
Er kon geen duidelijke invloed van de temperatuurbehandeling worden geconstateerd.
Tussen de rassen kwamen echter vrij duidelijke verschillen voor, zoals blijkt uit onderstaande tabel, waarin zowel de vroege opbrengst (per 1 juni) als de totaal opbrengst
(per 31 juli) is vermeld.
Aantal vruchten/plant
Ras

Sporu
Bugrostan
Bitspot
Greenspot bittervrij
Gallex
Bittex
Vetobit
Greenstick bittervrij
Buprie
Nobit

per 1/6

per 31/7

15,0
14,7
13,8
13,3
12,6
12,3
11,8
11,0
11,0
10,4

34,7
33,4
33,1
31,5
28,2
30,6
28,5
27,6
29,1
26,8

Zowel ten aanzien van de vroegheid als van de totaal opbrengst stond Sporu bovenaan.
Bugrostan, Bitspot en Greenspot deden weinig onder voor Sporu.
c. Vergelijking van bittervrije komkommerrassen onder platglas
In enkele platglasrijen op de proeftuin te Naaldwijk werden de komkommerrassen
Vetobit en Nobit en de hybriden Gallex, Bittex, Bugrostan, Buprie en Greenstick bittervrij onderling vergeleken. In onderstaande tabel zijn de opbrengst voor 1 juni, de
totale opbrengst en het percentage A komkommers vermeld, alles gerekend per plant.
Ras of
hybride
Vetobit
Nobit
Gallex
Bittex
Bugrostan
Buprie
Greenstick
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Opbrengst per plant
voor 1 juni

totaal

% A

9,4
10,3
11,8
12,2
10,4
10,2
11,9

45,0
45,2
51,1
48,0
50,8
47,8
50,2

44,3
50,5
50,0
59,5
58,1
71,0
58,8

Bittex was 't vroegst, gevolgd door Greenstick en Gallex. De hoogste totale produktie
bereikten Gallex, Bugrostan en Greenstick. Buprie had in deze proef een belangrijk
betere sortering dan de andere rassen en hybriden.
d. Herfstteelt van bittervrije komkommer
Alle bittervrije rassen en hybriden zijn vergeleken bij een herfstteelt. Slechts de
hybride Greenstick bittervrij ontbrak. Ook de rassen Spotvrije en Spottex benevens
enkele kruisingsprodukten zijn in de proef betrokken. Wat betreft de totale produktie
stond Gallex aan de top, gevolgd door resp. Bugrostan, Sporu, drie van onze nieuwe
kruisingen, Nobit, Greenspot bittervrij, Bittex, Spotvrije, Spottex, Vetobit en Bitspot.
e. Veredeling van komkommer op resistentie tegen echte meeldauw
Enkele lijnen met korte dikke augurkachtige vruchten, welke een grote resistentie
tegen „'t wit" bezitten, zijn in 1958 gekruist met de komkommerrassen Nobit en Vetobit.
In 1959 zijn de F l ' s met hetzelfde cultuurras teruggekruist. Een vatbaarheidstoets kon
niet worden uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling dit object over te dragen aan het
Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen.

3. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ ANDERE
VRUCHTGEWASSEN
a. Meloenkruisingen
In 1959 werd de selectie in de meloenkruisingen voortgezet. Opnieuw werd stamselectie toegepast. Nieuwe kruisingen en terugkruisingen zijn niet gemaakt. Er zijn reeds
meerdere vrij uniforme selecties naar voren gekomen. Enkele hiervan hebben behalve een
goede opbrengst ook een voldoende hoog suikergehalte en aroma.
Het doel is uiteindelijk te komen tot een verbeterde Enkele net. Het uiterlijk van het
eindprodukt zal echter waarschijnlijk enigszins afwijken van het Enkele net type.
Er zijn ook twee buitenlandse rassen en één hybride op hun waarde beproefd. Dit
waren Afghanistan, Edisto en Burpee's hybrid. Afghanistan voldeed in geen enkel
opzicht. Edisto en Burpee's hybrid waren bij de teelt onder glas te weinig vruchtbaar.
b. Veredeling en vergelijking van auberginerassen
Bij de veredeling is uitgegaan van selecties die in 1958 het best naar voren kwamen,
namelijk 5 selecties van de kruising Sadohara x Lange violette. Bij de 125 planten
waren er slechts twee, die behalve een goede opbrengst ook de gewenste donkere kleur
bezaten. De vroege opbrengst van deze planten lag 50 % hoger dan bij het handelsras
Lange violette, de totaalopbrengst ± 30 %.
Naast de kruisingen werden twee tuindersselecties en enkele buitenlandse rassen beproefd. Eén tuindersselectie lag qua opbrengst achter bij het normale handelsras. Van
de andere tuindersselectie, waarvan twee typen ter beoordeling beschikbaar waren, was
de opbrengst iets hoger dan van het handelsras, waarbij een kort type als beste naar
voren kwam. De kleur van laatstgenoemde selectie was zeer goed. De buitenlandse
rassen waren afkomstig uit Israël. De opbrengst was zeer slecht, de vruchten waren
echter diep zwart en glanzend.
c. Veredeling en vergelijking van paprikarassen
De paprikateelt is in 1959 gunstig verlopen. Mede door de wat langere duur van de
teelt waren de opbrengsten hoog. Er zijn diverse rassen en kruisingen vergeleken.
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Selecties uit kruisingen, die in 1958 het best voldeden, werden in de proef opgenomen.
Hiervan waren er 4 afkomstig van de kruising Californian wonder x Handelsras en
2 van de kruising Yolo wonder x Handelsras. Voorts werden vergeleken diverse selecties
uit het normale handelsras, Yolo wonder, Californian wonder en Keystone. Als nieuw
ras was aanwezig Yolo wonder A.
De selecties uit het handelsras vertoonden een grotere opbrengst gedurende de eerste
5 weken van de oogst dan het oorspronkelijke handelsras, één ervan gaf ook een hogere
totaalopbrengst. De selecties uit de andere rassen waren, op één uitzondering na, vroeger
dan het handelsras en hadden, op twee selecties na, een hogere totaalopbrengst.
Bij de kruisingen kwam een groot aantal zeer goede lijnen naar voren. Eén selectie
had een vroege opbrengst van bijna 2 kg per plant, hetgeen 115 % méér was dan bij
het beste ras. De totale opbrengst bedroeg ruim 5,5 kg. Een andere lijn gaf de hoogste
totaalopbrengst nl. ruim 7 kg per plant. Een tiental kruisingslijnen gaf een opbrengst,
welke boven 6 kg per plant lag. Bijna steeds ging een hoge totaalopbrengst gepaard
met een grote vroege opbrengst.
d. Vergelijking van aardbeirassen onder platglas
Onder platglas werden de rassen Deutsch evern, Macherauchs frühernte, Regina, Glasa
en Oranda vergeleken. Tevens is in deze proef een vergelijking gemaakt tussen afdekken
van de grond met zwart plastic en met bosgrond. Voor de rassen Glasa en Oranda
werd een ruimere plantafstand aangehouden, omdat deze rassen een weelderiger gewas
geven. In onderstaande tabel zijn de opbrengsten per 28 ramen en per plant aangegeven.

Ras
Deutsch evern
Mach, frühernte
Regina
Glasa
Oranda

opbrengst
per 28 ramen

opbrengst
per plant

51,6 kg
48,2 kg
39,6 kg
23,7 kg
23,6 kg

179 gram
167 gram
137 gram
135 gram
134 gram

De rassen Deutsch evern en Macherauchs frühernte hebben dus de hoogste opbrengsten
gegeven. De verschillende wijzen van grondafdekking hebben de opbrengst vrijwel niet
beïnvloed.

4. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ SLA
a. Slakruisingen voor de herfstteelt
De selectie in de slakruisingen welke door het Proefstation te Naaldwijk in samenwerking met het I.V.T. te Wageningen bij de verschillende teeltwijzen wordt uitgevoerd,
vond o.a. in een vroege herfstteelt plaats. Een aantal nieuwe kruisingen bezat een veel
grotere groeikracht dan Proeftuins blackpool. Bij de oogst lag het gewicht van deze
kruisingen belangrijk hoger dan dat van Proeftuins blackpool.
De gevoeligheid voor rand liep voor de verschillende kruisingen nogal uiteen. Alleen
de minder gevoelige lijnen zijn voor verdere selectie aangehouden.
b. Slakruisingen voor een stookteelt
In het seizoen 1958-'59 is het selectiewerk in de slakruisingen in verwarmde kassen
voortgezet. Dit werk geschiedt in samenwerking met het I.V.T. te Wageningen. Naast
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de diverse selecties werden ook de rassen Regina, Proeftuins blackpool, Interrex er.
Meikoningin uitgeplant.
Bij de oogst bleken meerdere nieuwe selecties een hoger gewicht te hebben bereikt
dan de handelsrassen. Dit gold vooral voor enkele selecties uit de kruisingen Proeftuins
blackpool x Interrex en Kampioen x Interrex. De selecties uit laatstgenoemde kruising
waren echter tamelijk vatbaar voor rand.
Van alle goede selecties zijn de beste kroppen voor zaadwinning aangehouden. Met
de nakomelingschap hiervan zal het volgende seizoen de selectie worden voortgezet. Van
een selectie uit de kruising Proeftuins blackpool x Interrex zijn kleine hoeveelheden
zaad aan een aantal tuinders uitgegeven, zodat deze selectie op grotere schaal zal kunnen
worden beproefd.
c. Slarassen voor een stookteelt
In enkele verwarmde kassen werden de volgende slarassen met elkaar vergeleken:
Regina, Proeftuins blackpool, Interrex, Meikoningin, de nieuw uitgegeven rassen onder
de nummers 2, 18 en 27 van de firma Rijk Zwaan en de nummers 39 en 40 uit
kruisingen gemaakt door het I.V.T. te Wageningen in samenwerking met het Proefstation te Naaldwijk.
Nummer 18 vertoonde aanvankelijk de beste ontwikkeling. Na half januari begon
nummer 2 zodanig sterk te groeien, dat de stand al spoedig beter was dan die van
nummer 18. Bij de oogst bleek nummer 2 het hoogste gewicht te hebben behaald. Het
feit dat nummer 18 in de maand december en in het begin van januari een betere
stand vertoonde dan nummer 2, wekt sterk de indruk, dat nummer 18 voor de oogsttijd
december-januari te verkiezen is boven nummer 2. Nummer 2 zal waarschijnlijk voor de
oogst in februari-maart de beste resultaten geven.
Het gemiddelde gewicht per 100 kroppen dat bij de oogst door de verschillende
rassen werd behaald, was voor:
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer

2
18
27
40
39

16,3 kg
14,6 kg
14,6 kg
14,2 kg
14,2 kg

Regina
Proeftuins blackpool
Interrex
Meikoningin

14,2 kg
13,4 kg
14,1 kg
11,2 kg

d. Slakruisingen voor een koude teelt
Ook bij een koude teelt in een warenhuis is de selectie in de slakruisingen voortgezet.
Naast een groot aantal kruisingen werden ook de rassen Proeftuins blackpool, Interrex
en Meikoningin uitgeplant.
Vooral selecties uit de kruising Kampioen x Interrex gaven zeer goede resultaten.
Ook bij een aantal kwekers waar één van deze selecties op kleine schaal was uitgeplant,
waren de resultaten zeer gunstig. In de meeste gevallen was deze selectie (welke als
no. 39 is uitgegeven) 4 tot 6 dagen eerder oogstbaar dan Interrex.
Van alle lijnen, die een goede kwaliteit sla leverden, zijn de beste kroppen voor zaadwinning en verdere selectie aangehouden. Van no. 39 is meer zaad gewonnen, zodat dit
nummer in de winter van 1959—1960 op ruimere schaal in de praktijk kan worden
beproefd.
e. Vergelijking van slarassen onder gelicht platglas
Zowel op de proeftuin te Naaldwijk als op het proefbedrijf te Delft is een aantal
slarassen onder platglas uitgeplant; in Naaldwijk de rassen Meikoningin, Blondine, Prima
vera en Attractie; in Delft de rassen Blondine, Prima vera, Meikoningin en drie stammen
van het engelse slaras May princess.
Ill

Het ras Blondine had zowel in Naaldwijk als in Delft zeer ernstig gerande kroppen.
De laat opgetreden strenge nachtvorst was hiervan de oorzaak. Ook Prima vera was vrij
ernstig gerand, hoewel in mindere mate dan Blondine. Meikoningin vertoonde slechts
enkele gerande kroppen, terwijl Attractie geheel vrij was van rand. Van de drie selecties
May princess waren de stammen 1 en 2 ernstig door rand en wit aangetast; deze stammen
zijn daarom uitgesloten van verdere selectie. Stam 3 had een zeer goede stand en vertoonde slechts in geringe mate rand en wit. Deze stam is daarom aan de zaadhandel
uitgegeven voor verdere selectie.
Bij de oogst bleek dat stam 3 van May princess het hoogste gemiddelde kropgewicht
had behaald. Blondine had ook een zeer goed gemiddeld kropgewicht. Prima vera kwam
op de derde plaats. Meikoningin en Attractie hadden een iets lager gemiddeld kropgewicht, doch de kwaliteit van de sla was belangrijk beter dan van Blondine of Prima
vera.
f. Vergelijking van slarassen in de open grond
Bij een teelt in de open grond werden de volgende slarassen met elkaar vergeleken:
Resistent, Wonder van feltham, Hilde, Koningskrop, Zwartduits, C.W.P., Attractie en
Zomerkoning. De sla uit deze proef werd niet gelijktijdig geoogst. Op de verschillende
oogstdata zijn steeds de kroppen van de eerste kwaliteit weggesneden. Het bleek dat
Zwartduits en Attractie het grootste aantal eerste kwaliteit slakroppen leverden. Daarna
volgden C.W.P., Hilde, Zomerkoning en Resistent, terwijl Wonder van feltham en
Koningskrop het laagste percentage eerste soort sla geleverd hebben.
De gemiddelde kropgewichten berekend over de gehele oogst, geven een iets ander
beeld te zien. C.W.P. had het hoogste gemiddelde kropgewicht gevolgd door respectievelijk Zomerkoning, Hilde, Wonder van feltham, Attractie, Zwartduits, Resistent
en Koningskrop. Dat de rassen met een hoger gemiddeld kropgewicht niet altijd een
groter aantal kroppen eerste soort hebben gegeven, kan waarschijnlijk worden verklaard
door een grotere bladdikte van deze rassen.

5. VEREDELING E N RASSENVERGELIJKING BIJ ANDERE
GROENTEGEWASSEN
a. Vergelijking van spinazierassen bij een koude teelt
In enkele kappen van een koud warenhuis werden de volgende rassen vergeleken:
Allervroegste scherpzaad (Pannevis), Breedblad scherpzaad (Rijk Zwaan), Breedblad I
scherpzaad (Nunhem), Proloog (Rijk Zwaan) en een aantal nieuwe wolfresistente rassen
van het I.V.T. te Wageningen.
Bij de oogst is het gewicht van elk ras bepaald, waarbij bleek dat enkele van de
nieuwe wolfresistente rassen een belangrijk hogere opbrengst gaven dan de gebruikelijke
rassen. Van deze laatste gaf Breedblad scherpzaad de hoogste opbrengst, gevolgd door
respectievelijk Proloog, Allervroegste scherpzaad en Breedblad I scherpzaad.
b. Vergelijking van witlofrassen
In samenwerking met het Proefstation te Alkmaar werden van het ras Vroege mechelse
10 selecties bij twee verschillende trekken onderling vergeleken. Voor de eerste trek
werden de wortels op 9 oktober ingekuild. Op 12 november werd het lof hiervan
geoogst, gesorteerd en gewogen. De hoogste opbrengst werd verkregen met Vroege
mechelse van Huizer. De tweede plaats werd ingenomen door Vroege mechelse van
Nunhem. In deze trek kwamen vrij veel blauwe kroppen voor, bij laatstgenoemde
selectie meer dan bij eerstgenoemde.
De wortels voor de tweede trek werden op 16 november ingekuild. Bij de oogst op
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29 december bleek ook ditmaal de Vroege mechelse van Huizer de hoogste opbrengst
te geven, gevolgd door de Vroege mechelse van Philibert. Ook in deze trek kwamen
vrij veel blauwe kroppen voor.

6. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ FRUITGEWASSEN
a. Druivekruisingen
Ongeveer 30 % van de in 1957 geplante bomen van de kruising Golden champion x
Prof. aberson heeft in 1959 voor het eerst vrucht gedragen. Zoals te verwachten was,
waren de trossen zeer uiteenlopend van model, terwijl ook de besvorm, de grootte en
de smaak van de druiven varieerden. Alle vruchtdragende bomen gaven witte druiven,
waarbij de kleur varieerde van enigszins donkergroen tot lichtgeel.
Bij de bloei werd, als er meerdere trossen per boom voorkwamen, één tros ingehuld;
de overige trossen werden bestoven met stuifmeel van Black alicante. De indruk werd
verkregen dat een deel van de bomen zelf-fertiel is.
b. Nieuwe druiverassen
Van de italiaanse rassen Regina, Superfrankenthal en Vernaccia, die in 1958 als
oogstekken waren uitgeplant, heeft in 1959 alleen het ras Superfrankenthal vrucht gedragen. Het betrof één klein trosje, zodat slechts een zeer oppervlakkige beoordeling
mogelijk was. De bomen hebben zich wel krachtig ontwikkeld. Verwacht wordt, dat
Vernaccia en Superfrankenthal in I960 vrucht zullen dragen. Daar Regina een jaar later
werd gestekt dan de beide andere rassen, zal dit ras waarschijnlijk pas in 1961 voldoende
vrucht dragen.
c. Druive-onderstammen
Op de belgische druive-onderstammen, die in 1956 ontvangen werden is in het voorjaar van 1959 met succes Black alicante geënt. Het betrof de onderstammen Ruggeri
140, 16-16, Golia, Rupestris du lot, 186-64 en Malègue. Rupestris zou in het bijzonder
geschikt zijn voor herbeplanting op oude druivegronden. Een aantal boompjes is reeds
in de praktijk uitgeplant.
De zestien niet-gecultiveerde uit Wijster afkomstige druivetypen zullen zeker nog een
jaar moeten groeien, voordat zij voor omenting geschikt zijn.
Van de stichting „Boom en Vrucht" te Kesteren werd in het voorjaar 1959 een 8-tal
druive-onderstammen ontvangen. Het waren de rassen Rupestris en Riparia en kruisingen
daarvan. Enkele van deze onderstammen zijn reeds te Huissen (Gelderland) in een
oriënterende proef door hun gunstige eigenschappen opgevallen. Van deze rassen en
kruisingen zijn in het voorjaar 1959 houtstekken gemaakt, die alle goed beworteld zijn.
In 1961 zal ook op deze onderstammen Black alicante geënt kunnen worden.
7. VEREDELING EN RASSENVERGELIJKING BIJ BLOEMEN E N
BLOEMBOLLEN
a. Sortimentsproef bij fresia
Om de kwekers in de gelegenheid te stellen de verschillende fresiarassen onderling
te vergelijken, nadat zij onder gelijke omstandigheden zijn opgegroeid, werden wederom
35 rassen uitgeplant. Gegevens werden verzameld omtrent bloeitijd en produktie, aantal
bloemen per bloeiwijze en vermeerdering van het aantal en het gewicht van de knollen.
Deze stemden overeen met die welke in vorige jaarverslagen zijn vermeld.
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b. Vergelijking van violierrassen
Bij een violierenteelt (maart t / m juni) is een aantal rassen vergeleken. Er werden
door enkele firma's planten beschikbaar gesteld. Er is uitgeplant op 20 maart. De oogstperiode viel tussen 19 mei en 6 juni. De teeltuitkomsten waren goed en de kwaliteit
was prima. Daar het plantmateriaal niet volkomen gelijk was kon echter geen betrouwbare vergelijking worden gemaakt.

8. N I E U W E GEWASSEN
a. Selectie van winterbloemkool
Tengevolge van een ernstig optreden van knolvoet kon in het seizoen 1958-'59
niet betrouwbaar geselecteerd worden. Veel plantmateriaal ging verloren. Planten, die
minder ernstig waren aangetast en met bijzondere zorg waren geplant, vielen veelal
later toch uit, of bleven achter in groei en gaven aan het eind van de teelt geen
volwaardige kool.
Vóór het uitplanten kon ook niet worden geselecteerd op gele harten, daar de temperatuur in de weken voor het uitplanten te hoog was om dit verschijnsel te doen optreden.
De zaadwinning slaagde goed, zodat van alle stammen voldoende zaad (ook voor de
praktijk) beschikbaar kwam.
b. Herfstteelt van koolrabi
Hoewel koolrabi in de glastuinbouw geen onbekend gewas is, is er betreffende de
teelt in de herfst nog vrijwel geen ervaring opgedaan. Omdat de afzetmogelijkheden
voor koolrabi in de voorwinter in Duitsland waarschijnlijk gunstig liggen is een proef
opgezet om na te gaan welke zaai- en plantdata het meest geschikt zijn. In 1959 is
op 17, 22 en 28 september gezaaid. In ieder geval is reeds gebleken, dat deze zaaidata
voor een vroegtijdige oogst te laat zijn.
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BEWARING EN VERPAKKING VAN
TUINBOUWPRODUCTEN
1. NIEUWE VERPAKKING VOOR TOMAAT EN PERZIK
Door de papierfabriek Coldenhove te Eerbeek is een karton voor kleinverpakking geïntroduceerd, dat plat (plano) kan worden geleverd en met één handbeweging de
definitieve vorm verkrijgt. Hierin kunnen 6 vruchten worden gelegd, die door een wand
van elkaar zijn gescheiden. Oriënterende proeven hebben uitgewezen, dat het doosje
waarschijnlijk zowel voor kleinverpakking van tomaten als van perziken goed geschikt
zal zijn. In het laatstegeval gebruikt men tevenscaisses.
2. NARIJPING VAN TOMAAT
Evenals in 1958 werd een narijpingsproef opgezet met tomaten, die half november
waren geoogst. Het narijpen gebeurde bij 20° C, 16° C en 12° C, in daglicht en in
het donker.
In daglicht rijpten de vruchten iets sneller dan in het donker. Hoe hoger de temperatuur was, hoe sneller de rijping verliep. Bij 20° C kwam, mogelijk door de kortere
rijpingsperiode, geen Botrytis voor. Bij 16° C in daglicht trad deze schimmel in sterke
mate op, waardoor de resultaten bij deze behandeling enigszins zijn vertroebeld.
3. KOELHUISBEWARING VAN BLOEMKOOL
Evenals in voorgaande jaren werd de houdbaarheid van bloemkool in het koelhuis
nagegaan. De kool (ras Alpha) was afkomstig van het proefbedrijf „de Kring" te Delft.
Er werd na het oogsten, doppen en verpakken gespoten met maleïne-hydrazide en 2.4
dichloorphenoxyazijnzuur (Aaherba) in verschillende concentraties.
Op 22 juli werd de kool in het koelhuis geplaatst; de gemiddelde temperatuur was
vrij hoog, nl. ± 5° C. Op 7 augustus werd de kool beoordeeld; de kwaliteit was toen
uitstekend. Bij de eindcontrole op 22 augustus (1 maand nâ het inbrengen) bleek dat de
kool in allegevallen nog voldoende stevigwas.
De met 2.4 dichloorphenoxyazijnzuur behandelde kool bleek het best bewaarbaar te
zijn. De bladstelen waren nog stevig aan de stronk bevestigd. Dit in tegenstelling tot
de andere behandelingen en de controlekolen, waarvan de bladstelen na aanraking loslieten. Zowel 0.1 % als 0.15 % Aaherba heeft gunstig gewerkt. Evenals in voorgaande
jaren is duidelijk gebleken, dat bij een bewaring, langer dan 3 weken, bespuiting met
2.4D gewenst is.
4. INVLOED OOGSTTIJD OP BEWAARBAARHEID VAN DRUIF
In 1958 werd een proef opgezet om de invloed na te gaan van het tijdstip van
oogsten op de bewaarbaarheid van druiven. De druiven waren van het ras Black alicante
en afkomstig van kleigrond. Van 23 september tot 4 november werden iedere week
15 kistjes druiven uit dezelfde kas geoogst; 5 kistjes van de onderste legger, 5 van de
middelste en 5 van de bovenste. Gezien de stand van het gewas rond half september
werd 14 oktober als de ideale oogstdatum beschouwd. Op 23 september waren de
druiven beslist nog niet rijp, op 4november zéér rijp.
De druiven werden tot 21 januari 1959 bewaard. Op deze datum werden alle partijtjes
gecontroleerd op indrogen, rot en droge-stofgehalte (suikergehalte). Hierbij bleek, dat
de onrijp geoogste groepen het sterkst waren ingedroogd. Dit ging gepaard met rimpelen
van de bessen. Van de meeste partijtjes waren de druiven van de bovenste legger meer
ingedroogd en vertoonden deze méér rimpeling dan de druiven afkomstig van de andere
leggers. De druiven van de onderste legger rimpelden in het geheel niet, ook niet bij
degroepen, waarvan de stelen sterk waren ingedroogd.
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Bij de druiven van de bovenste legger trad het rot in vrij belangrijke mate op. Er
zijn geen aanwijzingen, dat het optreden van rot afhankelijk is van de rijpheid van de
druiven.
Na de bewaring bleek, dat het droge-stofgehalte bij de vroeg geoogste groepen gemiddeld één punt hoger was, dan dat bij de laat geoogste groepen. Naarmate de indroging, zowel uiterlijk als in gewicht, sterker was, bleek het droge-stofgehalte hoger
te zijn.
Bij deze proef gaven druiven van de onder- en middenleggers betere bewaaruitkomsten, dan druiven afkomstig van de bovenlegger. Hoe later de druiven geoogst
werden, des te beter bleek de bewaarbaarheid te zijn.
5. B E O O R D E L I N G K O E L W A A R D E V A N D R U I F
In het jaarverslag over 1958 is al mededeling gedaan over een proef, die met medewerking van het I.B.V.T. te Wageningen is opgezet. De proef zal een vijftal jaren duren.
De bedoeling is om van druiven van een zo groot mogelijk aantal telers de koelwaarde
na te gaan. Tevens zal worden gelet op de omstandigheden, die deze bewaarkwaliteit
kunnen beïnvloeden. Het aantal deelnemers bedroeg 71, die tezamen 75 partijtjes druiven
van het ras Black alicante leverden. Van alle bedrijven werden gegevens omtrent de
teeltwijze verzameld. Vóór het koelen werd ieder partijtje beoordeeld op kwaliteit, o.a. op
kleur, dauwbeschadiging en verpakkingswijze.
Op 5 januari, 3 februari, 3 en 24 maart werd van ieder partijtje één kistje uit het
koelhuis gehaald om beoordeeld te worden. Nagegaan werden: de indroging van trosen besstelen, het rimpelen van de bessen, rot, slijtage en kleurverandering; voorts werd
een cijfer gegeven voor de veilingkwaliteit (verkoopwaarde) van de druiven. Hierbij
kwam opnieuw naar voren, dat druiven afkomstig van zwaardere gronden in het algemeen beter bewaarbaar zijn dan druiven van lichtere gronden. Tegen de verwachting in,
was de bewaarbaarheid van druiven uit kassen met een voorteek van bloemkool goed.
Het optreden van rot bleek in grote mate afhankelijk van de verzorging van de
druiven, vóór, tijdens en nâ de oogst. In druiven afkomstig uit Poeldijk, waar de meeste
zorg aan de druiven is besteed, trad het minste rot op. Slijtage kwam weinig voor. Waar
slijtage optrad, waren de druiven bij de oogst al min of meer roodgekleurd, vooral aan
de punt.
Het rimpelen van de bessen ging altijd samen met een sterke indroging van de steel.
Het omgekeerde was echter niet altijd het geval.
Op ieder van de vier beoordelingsdata werden de druivetelers in de gelegenheid gesteld, zelf hun druiven te komen bekijken. Hiervan werd door velen gebruik gemaakt.
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PLANTEZIEKTEN EN ^BESCHADIGINGEN
GROENKRAGEN EN GEELKOPPEN
Ir J. VAN DEN ENDE

De benaming „geelkoppen" is in de tomatenteelt nog weinig bekend. Het verschijnsel dat
wij er mede aanduiden, wordt — zoals de naam
zegt — gekenmerkt door een gele kleur van de
koppen van de vruchten (afb. 1). De verkleuring naar geel vindt echter pas tijdens het rijpen
plaats. Aanvankelijk zijn de koppen donkergroen gekleurd. Tot voor enkele jaren werden
geelkoppen dan ook „groenkragen" genoemd.
Bij verschillende bemestingsproeven is evenwel
gebleken, dat de benaming groenkragen aan
twee verschillende afwijkingen werd toegekend
en wel aan geelkoppen en aan een afwijking,
waarvoor wij de benaming groenkragen zouden
willen handhaven.
Bij deze laatste afwijking is de kop van de
nog groene vrucht eveneens donkergroen. Tijdens het rijpen kan deze groene kleur gehandhaafd blijven (afb. 2), maar vaak ook verkleuren de koppen naar rood. Dat de twee verschijnselen vroeger verward werden is begrijpelijk, daar de koppen van de onrijpe vruchten
in beide gevallen donkergroen van kleur zijn.
Toch zijn er enkele kenmerken, die het mogelijk maken om de afwijkingen ook bij onrijpe
vruchten te onderscheiden.
Zo is bij geelkoppen de begrenzing van de

Afb. 1. Geelkop

donkergroene kleur ongeveer cirkelvormig, terwijl bij groenkragen de begrenzing veel grilliger
is. Het groenkraagverschijnsel manifesteert zich
in een aantal smalle, van het kroontje uitstralende, donkergroene banen. Wanneer, zoals
vaak het geval is, het aantal donkergroene banen
zo groot is, dat zij elkaar bovenop de vrucht
raken, is dit verder van het kroontje af echter
niet meer het geval, zodat men daar de afzonderlijke banen weer ziet. Een ander verschilpunt
betreft de intensiteit van de donkergroene kleur.
Bij groenkragen is de tint namelijk harder dan
bij geelkoppen.
Het geelkopverschijnsel vormt een ernstiger
kwaliteitsafwijking dan het groenkraagverschijnsel. Bij groenkragen neemt het aantal
donkergroene banen bij het rijpen gewoonlijk
sterk af. Zo zelfs dat de kop geheel naar rood
kan verkleuren (soms bronskleurig). Behalve
wellicht in minder ernstige gevallen blijft bij
geelkoppen daarentegen de kleurafwijking aanwezig, zij het ook dat de donkergroene kleur
bij het rijpen overgaat in geel. Bovendien kan
het geelkopverschijnsel gepaard gaan met een
inwendige kwaliteitsafwijking. Bij doorsnijden
heeft de vruchtwand ter plaatse dan een sponsachtig en droog uiterlijk.

Afb. 2. Groenkraag.
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Rasgevoeligheid en invloed van de lichtintensiteit
Zoals gezegd, wordt het onderscheid tussen
groenkragen en geelkoppen nog pas sinds
enkele jaren gemaakt. Vandaar dat het aantal
waarnemingen over de afzonderlijke afwijkingen nog vrij beperkt is. Toch kunnen uit de
oudere waarnemingen ongetwijfeld wel enkele
conclusies worden getrokken.
Het eenvoudigst ligt dit voor het aangeven
van verschillen in rasgevoeligheid. De zogenaamde bleke rassen zijn voor beide afwijkingen
weinig gevoelig. Vandaar dan ook dat deze
rassen de laatste jaren zoveel worden geteeld.
De inwendige kwaliteitsafwijking, die met het
geelkopverschijnsel gepaard kan gaan, kan echter wel degelijk ook bij deze rassen optreden.
Ook wanneer er uitwendig geen afwijking te
constateren valt.
Een andere conclusie is, dat het optreden van
beide afwijkingen in sterke mate wordt bepaald
door de hoeveelheid zonlicht. Een sterke belichting van de vruchten werkt de verschijnselen in de hand. In dit verband kunnen een aantal bemestingsproeven met het ras Tuckqueen
worden genoemd. Eén van deze proeven betrof
een winterteelt : oogstperiode van december t / m
maart. De overige betroffen koude teelten. Het
percentage afwijkend gekleurde koppen, voornamelijk geelkoppen, bedroeg voor de winterteelt 6 % en voor de koude teelten gemiddeld
50%.
De nadelige invloed van de sterke belichting
in de zomer komt ook in de praktijk duidelijk
naar voren. Dit heeft tot gevolg gehad, dat bij
de koude teelten de niet bleke rassen vrijwel
geheel het veld hebben moeten ruimen. Bij de
stookteelten hebben zij zich echter weten te
handhaven. De onderste trossen hebben bij
deze teeltwijze gewoonlijk weinig last van de
afwijkingen. Bij de hogere trossen komen zij
echter naar voren. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de toenemende hoeveelheid zonlicht
en anderzijds door een geringere beschaduwing
door de bladeren. De invloed van de belichting
komt voorts ook naar voren uit het feit, dat de
planten langs de gevels van de kassen de afwijkingen gewoonlijk het sterkst laten zien.

pelbevloeiing bij stooktomaten. Met het ras
Glorie werd het volgende resultaat gevonden:
groenkragen geelkoppen tezamen

concentratie 1 atm.
concentratie % a t m gemiddeld

%
8.4
5.6
7.0

%
7.5
10.5
9.0

%
15.9
16.1
16.0

Het groenkraagverschijnsel werd dus bevorderd door een hoge concentratie aan voedingszouten en het geelkopverschijnsel juist door een
lage concentratie. Voor beide afwijkingen tezamen was er tussen de twee concentraties praktisch geen verschil. Met het ras Rénova werden
minder sprekende, maar overeenkomstige, resultaten gevonden.
Bij beide proeven met druppelbevloeiing is
er nog een enigszins andere kleurafwijking van
de koppen van de vruchten voorgekomen. Deze
afwijking waaraan wij de benaming „bleekgele
koppen" hebben toegekend, trad in tegenstelling met groenkragen en geelkoppen op bij
vruchten die goed in de schaduw hingen. Bij
de nog groene vrucht was de kop bleekgroen
van kleur. Dit was vooral rond het kroontje het
geval. De overgang van bleekgroen naar groen
verliep zeer geleidelijk. Bij het rijpen verkleurde het groen naar rood en het bleekgroen naar
bleekgeel. De overgang van bleekgeel naar rood
verliep eveneens zeer geleidelijk. De gele tint
was soms tot halverwege de vrucht merkbaar.
Het verschijnsel van bleekgele koppen werd
bevorderd door een lage concentratie aan voedingszouten. In 1958 was bij het ras Potential
het percentage bleekgele koppen 2.9 % bij de
lage concentratie en 1.1 % bij de hoge concentratie. In 1959 was dit bij het ras Rénova 1.8 %
resp. 1.1 %. Het ras Glorie was weinig gevoelig
voor het verschijnsel.
De invloed van de concentratie aan voedingszouten op het optreden van groenkragen en
geelkoppen is zeer duidelijk naar voren gekomen bij de op blz. ... besproken pottenproef
i.v.m. fysiogene afwijkingen van de vruchten.
Bleekgele koppen kwamen bij deze proef niet
voor. Het gebruikte ras was Renova. Met een
extra gift KCl werd het volgende resultaat verkregen:
groenkragen geelkoppen tezamen

Invloed van de concentratie aan voedingszouten
Daar beide afwijkingen door een sterke belichting in de hand worden gewerkt, rijst de
vraag, wanneer resulteert die belichting nu in
groenkragen en wanneer in geelkoppen. Voor
de beantwoording hiervan kan worden gewezen
naar de op blz. ... besproken proef met drup120

normale bemesting 5 %
extra gift KCl
21 %

20 %
7%

25 %
28 %

De extra gift KCl heeft dus het aantal geelkoppen in sterke mate doen afnemen en het
aantal groenkragen in sterke mate doen toenemen. Voor beide afwijkingen tezamen was er
slechts weinig verschil.

Het gemiddeld gewicht van de vruchten met
geelkoppen was 79 gram en van de vruchten
met groenkragen 55 gram. De vruchten met
geelkoppen waren dus groter dan die met groenkragen. Dit is ook bij enkele andere proeven
gevonden. Bij de reeds eerder vermelde bemestingsproeven met het ras Tuckqueen is het
percentage afwijkend gekleurde koppen, voornamelijk geelkoppen, voor de sorteringen D,
B, A, C en CC afzonderlijk vastgesteld. In
1955 waren deze percentages resp. 58, 54, 31,
16 en 7 %. Hoe groter de vruchten zijn, des te
gevoeliger zijn ze dus blijkbaar voor het geelkopverschijnsel.
Specifiek effect van de voedingszouten
Uit het voorgaande is gebleken, dat men door
een verhoging van de zoutconcentratie wel de
verhouding tussen het percentage groenkragen
en geelkoppen kan veranderen, maar dat het
percentage van beide afwijkingen tezamen gewoonlijk weinig verandering ondergaat. Bij een
onderdeel van de reeds vermelde proef i.v.m.
fysiogene afwijkingen van de vruchten is evenwel naar voren gekomen, dat calciumzouten
het percentage afwijkend gekleurde koppen
kunnen doen toenemen. Dit kan blijken uit de
volgende proefresultaten:
extra gift

groenkragen geelkoppen

KCl
CaCl 2
KNOg
Ca(N03)2
K2S04
CaS04

22 %
25 %
23 %
25 %
11 %
12%

9%
22 %
6%
16%
8%
18%

tezamen
31 %
47 %
29 %
41 %
25 %
30 %

De calciumzouten hebben belangrijk meer
geelkoppen opgeleverd dan de kaliumzouten.
Het aantal groenkragen was bij de calciumzouten maar weinig groter. Bovendien vormde
CaS0 4 hierop een uitzondering, hetgeen zal
samenhangen met de geringe oplosbaarheid van
dit zout.
Het hier besproken specifieke effect van de
calciumzouten dient goed te worden onderscheiden van hun zouteffect. Zoals bij proeven gebleken is, kan door toediening van calciumzouten wel degelijk het aantal geelkoppen worden
verminderd, waarbij dan het aantal groenkragen

toeneemt. De vermindering van het aantal geelkoppen is evenwel geringer dan bij toediening
van kalium- of magnesiumzouten.
Bestrijding
De indruk bestaat dat het geelkopverschijnsel
de laatste jaren een groter probleem vormt dan
vroeger, terwijl groenkragen juist in het verleden meer voorkwamen. Dit kan in verband
worden gebracht met het sterkere uitspoelen
van de grond en met de ruimere watervoorziening tijdens de teelt. Beide maatregelen resulteren in een geringere zoutconcentratie van het
bodemvocht, terwijl tevens het in de grond aanwezige calcium gemakkelijker wordt opgenomen. Voorts zullen het vaker ontsmetten van
de grond en de daarmede gepaard gaande betere
wateropname ook wel een rol hebben gespeeld.
Daar het geelkopverschijnsel een belangrijk
ernstiger euvel vormt dan het groenkraagverschijnsel, is de genoemde verschuiving van
groenkragen naar geelkoppen niet gunstig. Men
zal er in dit verband goed aan doen voor een
ruime bemesting zorg te dragen, waarbij vooral
de kalium- en zonodig ook de magnesiummeststoffen de aandacht verdienen. Hierdoor wordt
enerzijds bereikt dat het accent meer op het
groenkraagverschijnsel komt te liggen, terwijl
anderzijds door een geringere beschikbaarheid
van het calcium een afname van het percentage
afwijkend gekleurde koppen tot de mogelijkheden behoort. Een zware bemesting heeft door
het kleiner blijven van de vruchten gewoonlijk
wel een opbrengstvermindering tot gevolg. De
bemesting moet daarom niet worden overdreven, temeer daar dit kan resulteren in een
schraal gewas, waardoor een sterke belichting
van de vruchten in de hand wordt gewerkt.
Hoewel het effect van een juiste bemesting
niet moet worden onderschat, is het voorkomen
van een te sterke belichting toch wel de doeltreffendste maatregel, die ons ter bestrijding
van de afwijkingen ter beschikking staat. Men
zal dus, vooral langs de gevels van de kassen,
tijdig dienen te schermen. Voorts zal ter beschaduwing van de vruchten in de koppen van
de planten zoveel mogelijk groei moeten worden
gehouden. Het zogenaamde doortelen kan in
dit verband zeer gunstig zijn. Bij enkele proeven is met dit systeem een sterk verbeterde
vruchtkwaliteit verkregen.

<i>
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ZAADKOPPEN BIJ K O M K O M M E R
Ir N. VAN BERKEL

N u het onderzoek ten aanzien van het optreden van zaadkoppen voor een goed deel is
afgesloten, willen wij eens nagaan, wat de belangrijkste resultaten zijn voor ons gebied.
Ontstaan van zaadkoppen
Zaadkoppen ontstaan als gevolg van bestuiving door insekten, die stuifmeel uit een mannelijke bloem overbrengen op de stempel van
een vrouwelijke bloem. Het vruchtbeginsel kan
nu uitgroeien tot een zaadkop, d.w.z. een vrucht
met een verdikt einde (afb. 1). Voor ons gebied is vastgesteld, dat bijen, hommels en
zweefvliegen een rol spelen bij de bestuiving
van de komkommer.
Betekenis van bestuivende insekten
Verschillende jaren achtereen zijn waarnemingen gedaan om te bepalen wat het aandeel
van elk van de genoemde insekten is bij de
bestuiving. Ze hebben ons allereerst geleerd,
dat bijen en hommels prima bestuivers zijn. Dit
kan niet gezegd worden van de zweefvliegen.
Hun betekenis is gering. Voorts is gebleken,
dat de rol van de honingbij in ons gebied overheersend is. Honingbijen komen in grotere
aantallen voor dan de hommels. Dit gaat veelal

ook op voor plaatsen waar een verbod tot het
houden van bijen van kracht is.
Het is opmerkelijk, dat zoveel honingbijen
op de komkommer worden aangetroffen, daar
er verschillende drachtplanten zijn, die aantrekkelijker zijn voor de honingbij. Waar meloenen in de nabijheid van komkommers worden
geteeld, blijkt, dat de honingbij de meloen verkiest boven de komkommer. Ook witte klaver
en koolzaad zijn voor de honingbij aantrekkelijker. Zo plaatsten we eens een bijenvolk naast
een perceel komkommers, dat omringd was door
weiland, waarin witte klaver bloeide. Het resultaat was, dat de bijen druk bezoek brachten aan
de klaver, maar naar de komkommer niet omkeken.
Het lijkt er veel op, dat deze insekten de
komkommer bezoeken bij gebrek aan betere
drachtplanten in de omgeving. Dit tekort zal
zich waarschijnlijk in een gebied met intensieve
tuinbouw eerder voordoen. De wilde insekten
zullen dan automatisch in aantal verminderen,
maar van de honingbij zal men dan extra veel
hinder ondervinden.
Gaasafdekking
Met behulp van gaasafdekking is herhaaldelijk getracht bijen uit komkommerrijen te
weren. Dit lukte, indien men er voor zorgde,
dat er nergens openingen in de afsluiting voorkwamen. Maar gaasafdekking heeft een belangrijke schaduwzijde: de opbrengst kan in betekende mate worden gedrukt, vooral bij ongunstig weer. Men kan het klimaat nl. niet
meer regelen. De ramen staan permanent op
lucht. Om deze reden is gaasafdekking bij platglas niet bruikbaar.
Geslachtelijke toestand

Afb. 1. Drie zaadkoppen en eenjjoede vrucht.
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Naar het schijnt is het optreden van zaadkoppen, behalve van de aanwezige insekten,
mede afhankelijk van de omstandigheden. Het
is een bekend feit, dat bij betrekkelijk late
platglasteelten tegen het eind van de oogstperiode (augustus, september) vaak meer zaadkoppen worden aangetroffen dan in verband
met het insektenbezoek is te verwachten. Dit
hangt wellicht samen met de geslachtstoestand
van de plant. Door een lange dag en hoge
nachttemperatuur ontstaat een toestand, waarbij
relatief veel mannelijke en weinig vrouwelijke

bloemen ontstaan. Deze vrouwelijke bloemen
hebben bovendien in mindere mate het vermogen om parthenocarpisch uit te groeien dan
vroeger in het jaar. Bestuiving doet de vruchtbeginsels goed uitgroeien, zij het tot zaadkoppen. Gevolg is, dat er meer vruchten worden
gevormd. De grote gevoeligheid voor de vorming van zaadkoppen bij een nateelt is wellicht
op dezelfde wijze te verklaren.

enkele groeistoffen, in de hoop dat het stuifmeel onwerkzaam zou worden. Het gevolg hiervan zou zijn, dat geen zaadkoppen meer zouden
ontstaan. Helaas gaven de bespuitingen geen
positief resultaat.
Enquête
Vorig jaar is uit een gehouden enquête gebleken, dat de bijenverordeningen, die in de
belangrijke teeltcentra het houden van bijen
verbieden, heel goed voldoen. Sedert de invoering van de verordeningen is de aanvoer van
komkommers met zaadkoppen aan de diverse
veilingen sterk verminderd.

Groeistofjen
Met behulp van groeistoffen is getracht het
optreden van zaadkoppen te voorkomen. Daartoe werden komkommerplanten bespoten met
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BLADVLEKKENZIEKTE BIJ K O M K O M M E R
Dr Ir L. BRAVENBOER en Da. THEUNE
Tot voor enkele jaren was vrachtvuur één
van de ernstigste bedreigingen van de komkommerteelt. Dit probleem is volledig tot een oplossing gekomen door het gebruik van de
vruchtvuurresistente rassen. De laatste jaren
doen echter twee andere ziekten steeds meer
van zich spreken, nl. bladvuur (Corynespora
melonis) en de bladvlekkenziekte (Mycosphaerella citrullina). Zeer waarschijnlijk is dit een
gevolg van het niet meer toepassen van bestrijdingsmiddelen tegen vruchtvuur.
Bij een beginnende aantasting zijn de verschillen in het ziektebeeld moeilijk van elkaar
te onderscheiden, later zijn de verschillen groter en kan gemakkelijk vastgesteld worden met
welke ziekte we te maken hebben.
De symptomen
Bladvuur (Corynespora melonis), afb. 1.
Aanvankelijk zijn de vlekken klein en rond,
later worden ze groter en hoekiger. Bij een
ernstige aantasting kunnen de vlekken samenvloeien, waardoor het blad te gronde gaat. Op
jonge bladeren komt de ziekte zelden voor.
Afb. 2. Vlek met pycniden van Mycosphaerella citrullina.
* «r .-.

Bladvlekkenziekte
afb. 2.

(Mycosphaerella citrullina),

Ook hier zijn de vlekken aanvankelijk klein
en rond. Later groeien ze uit tot grote ronde
vlekken, waarop dikwijls met het blote oog de
kleine zwarte vruchtlichamen (pycniden) zichtbaar zijn. Op de jonge bladeren treft men de
ziekte ook dikwijls aan. Behalve de bladeren
kunnen ook de stengels en de vruchten worden
aangetast. Dit laatste is tot nu toe nog niet
veel waargenomen. Bij geënte komkommers kan
de schimmel de poot van de onderstam doen
afsterven.
Invloed van de uitwendige

Afb. 1. Bladvuur (Corynespora melonis).
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omstandigheden

Het optreden en de uitbreiding van de beide
ziekten wordt voornamelijk bepaald door de
temperatuur en de luchtvochtigheid. In enkele
proeven is de invloed van de temperatuur op
de groei van de schimmels nagegaan, waarvan
afb. 3 de resultaten weergeeft. Ter vergelijking
is hierin ook vruchtvuur (Cladosporium cucu-

o
-(.

.x Mycosphacrsiia citruiiina
_ o corynespora meionis

merinum) opgenomen. De optimale temperatuur voor de groei van M.citrullina ligt aanmerkelijk lager dan die van C.melonis, terwijl
die van vruchtvuur nog weer wat lager ligt. Dit
is in overeenstemming met de praktijkwaarneming, dat bladvuur vooral in warme jaren ernstig optreedt. Daarentegen trad vruchtvuur vroeger vooral op in een periode met koud weer.
De optimale temperatuur voor het kiemen
der sporen bedraagt zowel voor C.melonis als
M.citrullina ongeveer 25° C. Bij hogere zowel
als bij lagere temperaturen kiemen de sporen
van C.melonis echter ook nog zeer goed en snel,
terwijl dit voor M.citrullina niet het geval is.
Hiermee zou misschien verklaard kunnen worden, dat bladvuur veelvuldiger en ernstiger optreedt dan de bladvlekkenziekte.
De invloed van de luchtvochtigheid is ook
zeer groot. Bij een betrekkelijk lage luchtvochtigheid is de aantasting veroorzaakt door beide
ziekten slechts gering en vindt ook vrijwel geen
uitbreiding plaats. Bovendien duurt het dan vrij
lang voordat de symptomen tevoorschijn komen.
Bij een hoge luchtvochtigheid verloopt de aantasting veel sneller en heviger.

-(- Cladosporium cucumerinum
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Afb. 3- Invloed van de temperatuur op de groei in
vitro van M. citrullina, C.melonisenC.cucumarinum.
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HET V U U R BIJ FRESIA
W». DE BROUWER en A. G. A. VAN DE NES
Symptomen
Het vuur is 20'n algemeen voorkomend verschijnsel dat iedere fresiakweker het kent. Omdat een fresiaplant onder allerlei omstandigheden met een roodkleuring reageert, is het
goed hier precies te definiëren wat onder vuur
wordt verstaan. Alleen de lange, smalle, roestkleurige vlekken langs de randen van de bladeren worden vuurvlekken genoemd (afb. 1).
Doorgaans bevinden ze zich dicht onder de
bladtop. Deze vlekken komen alleen voor op
nagenoeg of geheel volgroeide bladeren, echter
nooit bij jonge bladeren of bij zeer jonge
planten.
De omvang van de aantasting
Het vuur komt voor bij alle teeltwijzen van
zaai- en knolfresia's. Bij buitenfresia's is de
aantasting over het algemeen veel sterker dan
bij kasfresia's. Het optreden onder glas blijft
vrijwel beperkt tot de vroeg geplante partijen
(voor half augustus). In het gehele zuidhollands glasdistrict komt het vuur voor, echter
niet overal even ernstig.

De vuurvlekken zijn niet alleen schadelijk
door het verlies aan bladgroen, waardoor de
groei kan verminderen. Ze kunnen, wanneer ze
in hevige mate optreden, ook aanleiding geven
tot een hinderlijke Botrytisaantasting.
De oorzaak
Uitgaande van de gedachte dat vuur veroorzaakt wordt door een schimmel zijn in 1953 en
1955 proeven genomen, waarbij fresia's met
schimmeldodende middelen werden bespoten.
Deze proeven leverden geen positieve resultaten
op. Tegenwoordig wordt aangenomen, dat men
hier te maken heeft met een verbrandingsverschijnsel, waarbij de groeiomstandigheden de
belangrijkste rol spelen. Sinds 1954 zijn proeven
genomen, waarbij de groeiomstandigheden zijn
gevarieerd teneinde de invloed op het optreden
van vuur na te gaan. Dat bepaalde factoren een
grote invloed kunnen uitoefenen blijkt wel uit
het feit, dat het vuur dikwijls plotseling op vele
bedrijven tegelijk optreedt.
Factoren, die het vuur beïnvloeden
1. Het weerstandsvermogen van de plant.
Het is de meeste kwekers wel bekend, dat
meerjarige knollen van zaaigeel altijd een zwakker gewas geven dan éénjarige knollen. Meerjarige en éénjarige zaaigeelknollen werden
daarom naast elkaar uitgepoot. Het zwakke gewas, in casu dat van de meerjarige knollen was
gevoeliger voor vuur dan het gewas van de eenjarige knollen. Er is ook een proef opgezet,
waarbij knolfresia's buiten regelmatig met magnesiumsulfaat werden bespoten met de gedachte
het gewas sterker te maken. Dit spuiten heeft
weinig effect gegeven.
Vermoedelijk is ook het stadium waarin de
plant verkeert, wanneer deze onder ongunstige
omstandigheden komt, van invloed op het vuur.
De wortels aan de moederknol beginnen vaak al
af te sterven, voordat de wortels aan de jonge
knolletjes volledig zijn uitgegroeid. Er zijn
aanwijzingen, dat de planten in dit stadium
extra gevoelig zijn.
2, De grond

Afb. 1. Typische vuurvlekken op fresiabladeren.
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Ieder jaar is in Berkel bij buitenfresia's, die
op een veengrond met indragende eigenschappen staan, het vuur een ernstiger kwaal dan in

Berkel
Berkel geschermd
Naaldwijk
droog
droog geschermd
vochtig
vochtig geschermd

vankelijk zeer welig; mogelijk zijn de planten,
wanneer de grond droger wordt, gevoeliger voor
vuur. In de afgelopen droge zomer kon in
Naaldwijk bij buitenfresia's de invloed van het
vochtgehalte van de grond worden nagegaan.
Uit bijgaande grafiek ishetgunstige effectvan
een regelmatige vochtvoorziening van de grond
duidelijk aftelezen.
3. De temperatuur

Afb. 2. De invloed van schermen en de vochtigheid
op het optreden van vuur.

Naaldwijk, waar zeop eenzavelgrond worden
geteeld (zie afb. 2 ) .In Berkel is degroei aan-

Er is getracht eente sterke verdamping bij
buitenfresia's tebeperken door een afscherming
met visnetten (3 lagen over elkaar). Zoals uit
de grafiek blijkt, geeft ditin alle gevallen resultaat; zowel inNaaldwijk als inBerkel, zowel
op droge- als op vochtige grond. Door een
scherm aante brengen wordt hetgewas echter
weliger en dus gevoeliger. Wanneer er alleen
wordt geschermd in verband meteeneventuele
vuuraantasting is hetraadzaam er niet mede te
beginnen voor deplanten minstens 10cmhoog
zijn enhetweg tehalen spoedig nadewarmste
periode in de zomer. Laat men hetnetaan het
einde vandezomer of ineenlangdurige vochtige periode liggen, danis dekans op Botrytis
groot. Voor deinvloed van hetschermen op de
bloei zie men hetjaarverslag van 1958, blz.74.
Als proef werden in dezomer planten onder
eenruiters gezet, en zoals werd verwacht, was
de aantasting daar sterker. Een afdekking van
de grond met lichtgekleurd materiaal (vlasscheven) gafin een zonnige periode zo'n sterke
terugkaatsing, dat op die plaatsen de planten
zeer veel vuur kregen.

1. VOORLICHTING I N VERBAND M E T PLANTEZIEKTEN
In 1959 zijn 672gevallen vanziekten en beschadigingen ophet laboratorium nader
onderzocht.
In tegenstelling metvoorgaande jaren is in het afgelopen seizoen slechts één waarschuwingskaart aan de fruittelers toegezonden. In de „NFO berichten van de Kring
Midden Zuidholland" heeft deP D echter regelmatig deaandacht opdebestrijdingvan
de algemeen voorkomende ziekten en plagen gevestigd. Hetligt in debedoeling in het
komende jaar op dezelfde voet voort tegaan. Indien er echter plotseling een bestrijding
dient teworden toegepast, zalereen waarschuwingskaart worden verzonden. Op14april
is eenwaarschuwingskaart in verband metdekoolvliegbestrijding verzonden.
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2. FYSIOGENE ZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN
a. Het afsterven van nateelttomaten
Bij de nateelttomaten (half juli gepoot) trad op enkele bedrijven een onbekend verschijnsel op. De poot boven de grond droogde in en de plant stierf snel af. Uit dit
materiaal kon geen ziekteverwekker worden geïsoleerd. Mogelijk ligt de oorzaak in de
hoge temperatuur van het grondoppervlak tijdens en kort na het planten.
b. Zaadkoppen bij komkommer
Bij een nateelt van komkommers werd getracht bijenbezoek te weren met behulp van
een afleidend gewas, Phacelia, Langs de westzijde van een kas met komkommers lag
een klein perceel Phacelia. Het gewas stond in volle bloei en werd druk door bijen
bezocht, op het ogenblik, dat de komkommers in bloei kwamen. Lange tijd bleven de
komkommers vrij van bijen, hoewel het bezoek aan de Phacelia in de komkommerkas
duidelijk hoorbaar was aan het sterke gezoem. Later, toen de bloei van de Phacelia sterk
was teruggelopen, kwamen er ook bijen op de komkommers. Uit deze waarnemingen
rijst het vermoeden, dat Phacelia een geschikt middel kan zijn om bijen van komkommers
te weren, mits de Phacelia eerder in bloei is dan de komkommers en steeds voldoende
bloemen aanwezig zijn om alle bezoekende bijen van voedsel te voorzien.
Een tiental meters westelijk van genoemd perceel Phacelia, in een warenhuis, stond
een aantal komkommerplanten in volle bloei en werd druk door bijen bezocht. Op dit
moment ontving de Phacelia ook reeds veel bijenbezoek. Een honderdtal bijen op de
komkommers werd met verf gemerkt. Vele van hen werden na enkele dagen waargenomen in kassen met komkommers op een afstand van 70 tot 350 m zuidwestelijk van
de plaats waar gemerkt was. Noch op de Phacelia, noch in de kas met komkommers
naast de Phacelia, werden gemerkte bijen aangetroffen. Het is niet geheel duidelijk,
waarom geen gemerkte bijen op de Phacelia en in de kas ernaast kwamen. Wellicht
zochten deze bijen naar andere komkommers, waarbij de kas naast de Phacelia onopge
merkt bleef. Mocht dit het geval zijn, dan wordt het succes van een afleidend gewas
twijfelachtig, indien nog een oud gewas komkommers voorhanden is.
Van een complex van drie kassen met komkommers werden de luchtramen afgesloten
met nylongaas. Deze kassen bleven vrij van bijen, terwijl een nabije kas zonder gaasafdekking wel bezoek van bijen ontving.
c. Het bitter worden van komkommer
Daar bittere komkommers vooral ontstaan in een periode met veel zon, werd getracht
op zonnige dagen met behulp van een waternevel de overmaat aan ingestraalde energie
weg te vangen en hierdoor vorming van bittere vruchten te voorkomen. Een installatie
tussen de glasbedekking en het komkommergewas aangebracht, leverde telkens na instraling van een bepaalde energiesom, gedurende korte tijd een nevel. De proef vond
plaats met drie rassen van verschillende gevoeligheid voor het optreden van bittere
vruchten, nl. Groene standaard, Spotvrije en Vetobit. Spotvrije gaf belangrijk minder
bittere vruchten dan Groene standaard. In juni, een maand met hoge stralingsintensiteit,
was het percentage bittere vruchten bijzonder hoog. Het effect van de verneveling was
zeer wisselvallig. Meermalen werden hierbij juist de meeste bittere vruchten aangetroffen. Dit kan verband houden met de vele storingen die in de apparatuur zijn opgetreden. Het door veelvuldige bevochtiging week geworden gewas moest soms op kritieke
momenten de beschermende nevel ontberen. Overigens is wel de indruk verkregen, dat
een overmaat aan zonne-energie door verneveling waarschijnlijk toch minder goed zal
kunnen worden gecompenseerd dan door schermen.
Ook is de invloed van verschillende nachttemperaturen op het optreden van bittere
vruchten nagegaan. Er zijn 3 nachttemperaturen gegeven: 15, 17.5 en 20° C. Voor de
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proef werden bovengenoemde drie rassen gebruikt, die verschillende eisen stellen aan
de temperatuur. De eerste weken was het percentage bittere vruchten bij de hoogste
nachttemperatuur het hoogst. Later ontbrak een duidelijke lijn.
Voorts werd nagegaan of met behulp van onderstammen het optreden van bitterheid
kon worden voorkomen. Daartoe werd het bittergevoelige ras Groene standaard geënt
op een viertal bittervrije Cucurbitaceeën, nl. drie pompoenen (Cucurbita pepo): Iron
bark, Large cheese, King of the mammoth en een meloen (Cucumis melo): Hale's best.
Het gebruik van de onderstammen gaf geen resultaat, aangezien de geënte planten
evenals de controle, vele bittere vruchten gaven.
d. Gevoeligheid van komkommerrassen voor het bitter worden van de vruchten
Enkele selecties die zijn voortgekomen uit de komkommerkruisingen, die enkele jaren
geleden door het Proefstation zijn verricht, werden in de afgelopen zomer getoetst op
hun gevoeligheid voor het vormen van bittere vruchten. Onderstaande tabel geeft het
percentage bittere vruchten bij de verschillende rassen weer.
ras of selectie
Spotvrije
Spottex
19B 12B
17A 4
14C 4
14A 1
12A 2

percentage bitter
voor 1 juli
totaal
—
16.7
16.7
34.4
15.7
42.9
7.0
26.8
17.8
38.2
4.8
33.0
14.3
37.7

Spotvrije gaf het geringste aantal bittere vruchten (voor 1 juli geen enkele). In
vergelijking met Spottex gaven verschillende selecties aanvankelijk ook een laag percentage bittere vruchten. Bij de totaalopbrengst steekt echter alleen selectie 17A 4 nog
gunstig af.
In een lichtgestookte kas is bij dezelfde rassen en selecties het optreden van bittere
vruchten nagegaan. Van enkele dezer lijnen was het percentage bittere vruchten even
groot als dat van Spotvrije; andere lijnen waren gevoeliger voor bitterheid. Spottex gaf
meer bittere vruchten dan Spotvrije.
Bij een teelt in een licht verwarmd warenhuis op het proefbedrijf te Delft is de
bitterheid van de nieuwe bittervrije rassen en hybriden onderzocht. Voor Buprie werd
het hoogste percentage bittere vruchten genoteerd, nl. 9.7. Het ras Spotvrije gaf echter
in dezelfde periode ( 1 5 / 6 t / m 31/8) bijna 2 maal zo veel bittere vruchten, nl. 18.7°/o.
Green stick bittervrij gaf 7.1 % bittere vruchten, Gallex en Bugrostan 5 %, terwijl de
overige rassen 2 % of minder bittere vruchten leverden.
e. Koustrepen bij komkommer
In een proef onder platglas gelukte het koustrepen op te wekken, als er laat werd
gelucht. Vroeg luchten gaf geen of belangrijk minder koustrepen. Voorts werd waargenomen dat vruchten die niet afgedekt waren en vruchten die een halve slag gedraaid
werden (onderzijde boven), eerder koustrepen gaven dan vruchten die afgedekt waren
met karton of op hun plaats bleven.
f. Klemhart bij bloemkool in de vollegrond
Er is nagegaan in hoeverre de methode van toepassen van ammoniummolybdaat van
invloed is op de mate van optreden van klemhart bij bloemkool. Het molybdeen werd
bij het oppotten op de volgende manieren toegediend:
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1.
2.
3.
4.

Met zand gemengd door de potgrond gewerkt.
In water opgelost door de potgrond gewerkt.
In water opgelost over de opgepotte planten verspoten.
In water opgelost over de opgepotte planten verspoten, met zodanige voorzorgen,
dat hierbij de grond niet geraakt werd.
De potgrond was in alle gevallen wat zuurder gemaakt, om de omstandigheden voor
het optreden van klemhart zo gunstig mogelijk te doen zijn.
Toediening aan de grond was het meest effectief. Behandeling 1 (gemengd met zand)
resulteerde in het volledig uitblijven van klemhart, behandeling 2 (in water opgelost)
gaf slechts 2.4 % klemhart, terwijl in de onbehandelde groep 66.1 % der planten klemhartverschijnselen vertoonde. De bespuitingen nâ oppotten bleken het minst effectief te
zijn, er traden in de behandelingen 3 en 4 (grond niet resp. wel afgedekt) resp. 13.8 en
23.1 % planten met klemhart op. Molybdeen schijnt dus gemakkelijker uit de grond
dan via het blad opgenomen te worden.
g. Schift, doorwas en hartloosheid in bloemkool
Evenals in voorgaande jaren is bij het onderzoek naar het optreden van schift, doorwas
en hartloosheid in bloemkool, gebruik gemaakt van de rassen Veentjes vroegste en
Aristo. Er werd bij drie verschillende temperaturen opgekweekt en op twee data uitgeplant. Bovendien werden de teeltomstandigheden gevarieerd.
Evenals vorig jaar trad in het ras Veentjes vroegste in een laat stadium hartloosheid
op. De opkweektemperatuur bleek weer een grote invloed gehad te hebben. Bij koude
en normale opkweek vertoonde ongeveer 10 % van het aantal planten hartloosheid,
terwijl bij de warm opgekweekte planten geen hartloosheid optrad.
Geschifte kolen kwamen vooral voor bij het ras Aristo. In de op normale wijze geteelde planten trad meer schift op dan in de iets warmer gehouden planten. Doorwas
werd in ernstige mate aangetroffen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen groene
en witte doorwas. Witte doorwas vertoont op het oog een grote overeenkomst met schift.
Het zijn echter geen bloempjes, maar blaadjes, die zich op de kool ontwikkelen. Het
percentage kolen met deze afwijkingen was als volgt:
Ar isto
Opkweek
koud
normaal
warm

groen
12.1
13.9
20.0

Percentage doorwas
Veentjes vroegste
wit
groen
wit
75.0
30.8
16.6
77.8
22.2
18.4
86.2
39.2
26.4

Opvallend is het grote aantal kolen met witte doorwas bij het ras Aristo. In het
algemeen was het aantal kolen met doorwas het hoogst bij de warm opgekweekte
planten.
Boorders traden dit jaar niet op, ook niet bij de warm opgekweekte groepen.
h. Staartwortel (kwaadstaartigheid) en watervlekken bij peen
Omdat bovengenoemde afwijkingen op verschillende bedrijven moeilijkheden blijven
veroorzaken, is in de afgelopen winter, evenals in de winter van 1955—1956 (zie het
jaarverslag van 1956) een proef bij gelichte peen genomen. Het doel was na te gaan
onder welke omstandigheden deze afwijkingen het sterkst optreden. Er is met verschillende zaaidata (oktober en januari), verschillende data van lichten en uiteenlopende
hoeveelheden water gewerkt. Staartwortel en watervlekken zijn op het proefveld echter
niet opgetreden. Bij de peen van de januari-zaai traden minder sprankerige, gescheurde
en stokkige exemplaren op dan bij die van de oktober-zaai.
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i. Vuur bij fresia
De mening heerst dat een vuuraantasting minder hevig zal zijn, wanneer de planten
steeds voldoende vocht tot hun beschikking hebben. Daarom is bij buitenfresia's in
Naaldwijk een proef opgezet met de volgende behandelingen:
1. Niet gieten.
2. Niet gieten, wel schermen.
3. Gieten als dit nodig is.
4. Gieten als dit nodig is en tevens schermen.
In deze vrijwel regenloze zomer was de vuuraantasting op de droge grond 2 maal zo
sterk als op de vochtige, geschermde grond. Waar alleen geschermd of gegoten was,
hield de aantasting het midden tussen deze beide. Op veengrond in Berkel was de
aantasting weer veel ernstiger dan op de zavel in Naaldwijk. Het afschermen met 3 lagen
visnet was daar beslist niet voldoende.
Door regelmatig met magnesiumsulfaat te spuiten is getracht een aantasting te voorkomen. De bespuitingen hebben echter weinig effect gehad.
j.

Het „duimen" van fresia

Aangenomen wordt dat het „duimen" van fresia's, waarbij de eerst gevormde bloemen
te laag op de bloemstengel staan ingeplant, veroorzaakt wordt door sterke temperatuurschommelingen tijdens of kort na de aanleg van de bloeiwijze. In verband hiermee werd
een proef opgezet, waarbij getracht werd dergelijke temperatuurschommelingen op het
juiste moment teweeg te brengen.
Normaal behandelde fresiaknollen werden in bakken geplant, waarin de grondtemperatuur op 10, 15, 20 en 25° C gebracht kon worden. De planten werden gedurende
6, 8, 10 en 12 weken bij één van bovengenoemde temperaturen opgekweekt, waarna de
bakken werden omgewisseld en gedurende 6, 4, 2 en 0 weken bij een hogere of lagere
temperatuur werden geplaatst. Het „duimen" kwam alleen voor wanneer de grondtemperatuur gedurende 8 of 10 weken 10 of 15° C is geweest en daarna 20 of 25° C.
k. Gasschade bij tuinbouwgewassen
In 1959 zijn door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen
naast de reeds bestaande, nog 2 kastjes geplaatst om het fluorgehalte van de lucht te
bepalen. In het najaar van 1959 werd begonnen met het plaatsen van lichtmeters om
na te kunnen gaan, in hoeverre de uitbreiding van de industrie rondom Rotterdam
en op Rozenburg zal leiden tot een toenemende onderschepping van het licht. De reukwaarnemingen in overleg met de Commissie Bodem-, Water- en Luchtverontreiniging
werden voortgezet.
Half september werd een verbranding bij fresia's geconstateerd in de omgeving van de
Westgaag (Maasland). Het beschadigingsbeeld deed fluorbeschadiging vermoeden. Analyse van het beschadigde materiaal leverde een verhoogd fluorgehalte op, Reukwaarnemingen kort voor het optreden van de schade bevestigden dit.
Enkele malen werd beschadiging bij fresia's waargenomen nadat de ramen met een
fluorhoudend reinigingsmiddel waren schoongemaakt.
Op 22 januari werd de stuurgroep Nieuwe Waterweg opgericht. In deze groep zitten
vertegenwoordigers van alle belanghebbenden bij de luchtverontreiniging, zo ook de
directeur van ons Proefstation.
1. Beschadiging door onkruidbestrijdingsmiddelen
Er is een onderzoek ingesteld naar de snelheid van afbraak van natriumchloraat in de
grond. Hierbij bleek dat de afbraak langzamer verliep naarmate meer organische stof
in de grond aanwezig was. Verder is nagegaan of andere stoffen met een oxyderende
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werking hetzelfde schadebeeld kunnen veroorzaken. Calciumhypochloriet en waterstorperoxyde, bij planten gegoten, gaven het typische chloraatbeeld echter niet.
Bij enige kwekers werd beschadiging door natriumchloraat aan de gewassen waargenomen. In de meeste gevallen was het niet mogelijk vast te stellen, op welke manier
deze schadelijke stof bij de planten terecht is gekomen.
Bij druif werd beschadiging waargenomen door het onkruidbestrijdingsmiddel T.C.A.
Dit middel is ongeschikt om in de omgeving van bomen te worden toegepast.
Bij meloenen werd beschadiging door Chloor I.P.C. waargenomen. Dit onkruidbestrijdingsmiddel was tijdens de voorteek toegepast.

3.

VIRUSZIEKTEN

a. Verschillen tussen Lycopersicum virus 1 en Nicotiana virus 1
Deze zomer zijn tomaatplanten, die onder dezelfde omstandigheden werden opgekweekt met Lycopersicum virus 1 en met Nicotiana virus 1 geïnoculeerd. De met Lycopersicum virus 1 geïnfecteerde planten vertoonden kort na de inoculatieperiode gedurende enige tijd een aucuba-achtig ziektebeeld, dat later overging in het normale mozaïekbeeld. Na infectie met Nicotiana virus 1 is uitsluitend het normale mozaïekbeeld opgetreden.
De reeds in het vorige jaarverslag geuite veronderstelling dat het normale mozaïekbeeld bij tomaten in het zuidhollands glasdistrict in verreweg de meeste gevallen wordt
veroorzaakt door het Lycopersicum virus 1, is dit jaar juist gebleken. Over het gehele
zuidhollands glasdistrict verspreid werden zowel bij de vroege stookteelt als bij de koude
teelt van resp. 50 en 60 planten blad- en wortelmonsters verzameld. De meeste planten
vertoonden het normale mozaïekbeeld. Daarnaast werden ook monsters verzameld van
planten, welke andere virusverschijnselen vertoonden zoals naaldblad, aucuba en strepenziekte. In al deze monsters bleek zowel in de bladeren als in de wortels steeds het
Lycopersicum virus 1 aanwezig te zijn.
b. Gevoeligheid van tomaten voor bepaalde virusvormen
Verschillende malen is waargenomen, dat bij een extreme wisseling in weersomstandigheden of een ingrijpende cultuurmaatregel, het normale mozaïkbeeld in een ernstiger
vorm kan overgaan. Met Lycopersicum virus 1 geïnoculeerde tomaatplanten werden in
Wisconsintanks bij grondtemperaturen van 13° en 18° C geteeld, terwijl bij een gedeelte der planten de grond normaal vochtig en bij een ander deel de grond droog
gehouden werd. Bij alle behandelingen werd het normale mozaïekbeeld waargenomen.
Er zijn echter nog geen wisselende cultuuromstandigheden toegepast.
c. Virusconcentratie en het optreden van complexe strepenziekte bij tomaat
Door middel van inoculaties met verschillende verdunningen van Lycopersicum virus 1
en Nicotiana virus 1 in combinatie met verdunningen van Solanum virus 1, werd getracht
het beeld van complexe strepenziekte op te wekken. De inoculaties werden gelijktijdig
vrij kort na het uitplanten uitgevoerd.
Bij de behandelingen met onverdund Solanum virus 1 bevattend sap, gecombineerd
met verschillende verdunningen ( t / m 1 : 100.000) van Lycopersicum virus I bevattend
sap, trad bij alle geïnoculeerde planten complexe strepenziekte op. Dit was eveneens het
geval, wanneer in plaats van Lycopersicum virus 1 dezelfde verdunningen van Nicotiana
virus 1 werden gebruikt. Werd echter onverdund Lycopersicum virus 1 of Nicotiana
virus 1 gecombineerd met verschillende verdunningen van Solanum virus 1, 1 : 0 t / m
1 : 100.000, dan trad alleen bij de verdunningen t / m 1 : 10 bij alle planten het ge132

noemde ziektebeeld op. Bij de hogere verdunningen vertoonde nog een deel van de
planten complexe strepenziekte en de rest het normale mozaïekbeeld. Merkwaardig is,
dat het ernstigste beeld van complexe strepenziekte niet werd waargenomen, waar beide
virussen in onverdunde toestand waren toegediend, maar bij de combinatie van onverdund Solanum virus 1 met de verdunningen 1 : 10 of 1 : 100 van Lycopersicum virus 1
of Nicotiana virus 1.
Planten, die alleen geïnoculeerd waren met Solanum virus 1, reageerden hierop niet.
Later heeft zich ook in deze planten het Lycopersicum virus .1 of het Nicotiana virus 1
verspreid. Er ontstond dan een beeld van complexe strepenziekte dat duidelijk afwijkt
van het beeld, dat optreedt bij gelijktijdige binnendringing van beide virussen. Het is
gekenmerkt door een plotseling vrijwel volledig afsterven van enkele bladeren, waarna
geleidelijk weer enig herstel optrad. In de series met de grootste verdunningen van
Lycopersicum virus 1 en Nicotiana virus 1 waren aanvankelijk enkele planten aan de
besmetting met deze virussen ontsnapt. Toen later één van deze virussen alsnog binnendrong ontstond hetzelfde beeld als bij de andere planten, waar tevoren alleen Solanum
virus 1 aanwezig was.
d. Gevoeligheid van nateeltkomkommers voor komkommervirus 1
Om de invloed van de groeiomstandigheden op het afsterven van met komkommervirus 1 besmette planten in de herfst na te gaan, werden vanaf half augustus tot eind
september komkommerplanten om de 10 dagen door middel van besmet sap geïnoculeerd. Waarschijnlijk als gevolg van de hoge luchttemperaturen in dit najaar is geen
enkele plant ziek geworden. Ook in de praktijk is de ziekte dit najaar slechts sporadisch
opgetreden.
e. Ontsmetting van komkommerzaad tegen komkommervirus 2
Komkommerzaden, gewonnen van viruszieke planten, zijn met verschillende middelen
ontsmet om de inactiverende werking hiervan op komkommervirus 2 na te gaan. Door
de slechte kwaliteit van het zaad en de betrekkelijk geringe virusbesmetting zijn uiteindelijk te weinig planten overgebleven. Het niet ontsmette zaad leverde 2 % viruszieke
planten, terwijl dit percentage bij de verschillende behandelingen varieerde van 0—2 c/c.
Gezien het kleine aantal planten is het echter niet verantwoord de afwezigheid van virusziekte bij bepaalde behandelingen als een gevolg van de ontsmetting te beschouwen.
f. Het overblijven van komkommernecrosevirus in grond
Eind 1959 is een onderzoek begonnen naar het overblijven van komkommernecrosevirus onder verschillende omstandigheden in de grond. Er is kleigrond, zandgrond en
tuingrond gebruikt, bewaard in erlenmeyers bij 5 en 20° C. Eén erlenmeyer met tuingrond is in een koolzuurgasatmosfeer gezet en één erlenmeyer is gevuld met steriele
tuingrond en bewaard bij 20° C. Op de controledata werden bonenplanten geïnoculeerd
met een extract van een gedeelte van de bewaarde grond.
Reeds na korte tijd blijkt het moeilijk te zijn het virus uit de grond te extraheren.
Na bewaring bij 5° C gelukt dit echter beter dan na bewaring bij 20° C. Vooral in
zandgrond is het temperatuur-effect groot. Koolzuurgas schijnt ook een gunstige invloed
op de bewaarbaarheid uit te oefenen.
g. Virusresistentie bij komkommer
Van kruisingen tussen weinig gecultiveerde vormen uit verschillende buitenlandse
botanische tuinen afkomstige komkommers en het ras Spotvrije, werden de nakomelingen
getoetst op resistentie tegen komkommervirus 2 en komkommernecrosevirus. De planten
zijn tweemaal met deze virussen in de vorm van onverdund plantensap geïnoculeerd.
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Hoewel bij enkele planten een geringe mate van resistentie is aangetroffen, ligt een
oplossing van het virusprobleem door middel van het kweken van resistente rassen toch
nog niet in het verschiet.
h. Meristeemcultuur bij fresia
Van een 20-tal uit meristeemcultures verkregen plantjes werden de knolletjes na
preparatie wederom geplant. De plantjes zijn echter nog te klein om op virus beoordeeld
te kunnen worden.

4. BACTERIE- EN SCHIMMELZIEKTEN
a. Kurkwortel bij tomaat
Uit een schaalcultuur van de steriele schimmel zijn Sclerotien geïsoleerd en bij 25° C
droog bewaard. Na een jaar bewaren groeiden de Sclerotien nog uit. Bij het bepalen van
de afstervingstemperatuur bleek, dat meerdere Sclerotien een temperatuur van 100° C
gedurende 10 minuten konden doorstaan. Werden vóór de temperatuurbehandeling de
Sclerotien met water verzadigd, dan was een temperatuur van 70° C voldoende om de
Sclerotien te doden.
Percolaten van gestoomde en van met kurkwortel besmette grond oefenden geei.
invloed uit op de groei van de steriele schimmel in vitro. Evenmin kon perssap van
wortels van vatbare en resistente planten dit doen.
Infectieproeven met uit besmette grond of uit verkurkte wortels geïsoleerde bacteriën,
actinomyceten, schimmels (anderen dan de steriele schimmel) of combinaties hiervan
hebben nimmer geleid tot kurkwortelsymptomen op tomatenwortels. In combinatie met
de steriele schimmel konden de isolaties geen versterkende of verzwakkende werking op
de aantasting uitoefenen. Er kon in vitro geen duidelijke antagonistische invloed van
deze isolaties worden waargenomen op de groei van de steriele schimmel.
Komkommer is een waardplant voor de steriele schimmel. De schimmel dringt de
wortels binnen, evenwel zonder schade te doen. De in 1958 gedane mededeling, dat
bloemkool en andijvie waarschijnlijk waardplanten zijn voor de steriele schimmel, is
onjuist.
De meermalen in de praktijk gehoorde mening dat turfmolm de aantasting door kurkwortel zou bevorderen, is niet juist. In gestoomde en daarna kunstmatig met kurkwortel
besmette mengsels van grond en turfmolm nam de aantasting af, naarmate meer turfmolm in het mengsel aanwezig was.
b. Resistentie van de kurkwortelresistente onderstam tegen kanker
In de literatuur wordt vermeld, dat Lyc. hirsutum resistent zou zijn tegen kanker
(Didymella lycopersici). Om dit na te gaan werden tomaten geënt op de kurkwortelresistente onderstam, gepoot in een warenhuis waar elk jaar een ernstige aantasting van
kanker optrad.
De resultaten wezen uit, dat de onderstam inderdaad resistentie bezit tegen kanker.
Men kan echter alleen een primaire aantasting vanuit de grond voorkomen. Wanneer
een andere infectiebron aanwezig is, worden de geënte tomaten boven de entplaats aangetast. Wanneer men een warenhuis, waar de grond met kanker besmet is, geheel met
geënte tomaten beplant, zal men waarschijnlijk de aantasting in belangrijke mate kunnen
beperken.
c. Botrytisstippen op tomaatvruchten
In 1957 werd gevonden dat bij een „hard" gewas de luchtvochtigheid gedurende
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minstens 10l/ 2 uur hoog moet zijn om na een bespuiting met Botrytissporen, Botrytisstippen te krijgen. In 1958 gelukte dit nog niet als gedurende 25 uur een hoge luchtvochtigheid gehandhaafd werd. Dit jaar is bij de proeven tevens gelet op de aantasting
van de stengel door Botrytis.
Bij een hoge luchtvochtigheid gedurende 25 uur na een bespuiting met Botrytissporen
traden Botrytisstippen bij de vruchten op. Bij een hoge luchtvochtigheid gedurende 140
uur was de Botrytisaantasting op de stengel weinig sterker dan bij onbehandeld. Door
de warme en droge zomer was het echter moeilijk om de luchtvochtigheid steeds op de
gewenste hoogte te houden. In de praktijk trad hierdoor ook minder Botrytis op dan in
andere jaren het geval was.
d. „Rotpoot" bij tomaat
Als mogelijke veroorzakers van rotpoot bij tomaat komen vier schimmels in aanmer
king, ni. Botrytis cinerea Fr.; Didymella lycopersici Kleb.; Rhizoctonia solani Kühn en
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Massee. In het begin van dit jaar werden vooral aantastingen door Didymella en Rhizoctonia geconstateerd, terwijl Botrytis slechts weinig
voorkwam. In de herfst konden deze schimmels, uitgezonderd Rhizoctonia solani, van
ziek materiaal uit de praktijk geïsoleerd worden.
Voor de verschillende schimmels worden de meest geschikte infectiemethoden gezocht,
om de invloed van uitwendige omstandigheden op het optreden van rotpoot te kunnen
nagaan. Bij het zoeken naar geschikte inoculatiemethoden viel het op, dat Rhizoctonia
solani voornamelijk kiemplanten aantast, terwijl Botrytis cinerea onbeschadigde planten
nauwelijks kan binnendringen. Na inoculatie van jonge tomaatplanten met Didymella
lycopersici wordt de ziekte soms pas na enige maanden zichtbaar.
e. Rotting van jonge tomaattrossen
Op enkele bedrijven trad rotting op van de trossteel van jonge bloeiende tomaten. Uit
de aangetaste trosstelen werd de schimmel geïsoleerd, die ook kanker kan veroorzaken
(Didymella lycopersici).
f.

Bladvlekkenveroorzakcnde schimmels bij komkommer

Dit jaar werd de gevoeligheid van verschillende nieuwe komkommerrassen nagegaan
voor Corynespora melonis, Mycosphaerella citrullina en Colletotrichum lagenarium. Voor
Corynespora melonis bleken de rassen Spotvrije, Spottex en Gallex volledig resistent te
zijn; Bitspot, Sporu en Greenspot werden onder semi-praktijkomstandigheden licht aangetast. Voor Mycosphaerella citrullina en Colletotrichum lagenarium waren alle getoetste
rassen gevoelig.
g. Fusarium bij komkommer
Hoewel in mindere mate dan vorig jaar werden geënte komkommerplanten ontvangen,
die ogenschijnlijk afgestorven waren door Fusariumaantasting. In afwijking met de in
1958 geïsoleerde Fusariumstam, bleken de in 1959 geïsoleerde stammen echter bij nader
onderzoek niet pathogeen te zijn voor C. ficifolia en komkommer.
h. Verticilliumaantasting bij verschillende gewassen
Als afsluiting van het onderzoek naar de specialisatie van diverse Verticilliumisolaties,
afkomstig van onder glas geteelde gewassen, is een aantal isolaties, afkomstig van enkele
onkruiden, getoetst op tomaat, aubergine, paprika, Spaanse peper, komkommer en
meloen. Ook deze onkruidisolaties verschilden in pathogeniteit op de getoetste gewassen.
De pathogeniteit was over het algemeen gering, behalve ten opzichte van aubergine.
De getoetste gewassen worden wel aangetast, echter zonder dat dit uitwendig zichtbaar is.
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i. „Wit" in sla
In verband met het „wit" in sla werd in de herfst van dit jaar o.a. een oogstdervingsproef genomen. De2e proef diende om de invloed na te gaan van een aantasting door
de schimmel Bremia lactucae in jonge slaplanten op de opbrengst. Kort voor het uitplanten werden de planten daartoe in groepen verdeeld en in verschillende mate besmet.
Toen de niet besmette planten oogstbaar waren, werden alle groepen geoogst. Naarmate
de jonge slaplanten heviger met Bremia waren besmet, is het percentage A-sla lager geweest. Een derving aan A-sla van ongeveer 65 % trad op als de plantjes sterk met de
schimmel besmet waren aan het begin van de teelt. Dit moet voornamelijk worden toegeschreven aan de geringe groei van de planten na de schimmelaantasting.
j . Sclerotinia minor bij sla
Bij koude glassla zijn Jiffypotjes en Guernseydoosjes met perspotjes vergeleken om na
te gaan of deze betere resultaten geven ten opzichte van een Sclerotinia minor aantasting. Verder zijn gebruikt :
1. RD 6584 (Allisan) 20 g/m2 door de grond.
2. Brassicol Super 40 g/m2 door de grond.
3. Brassicol Super 40 g / m 2 ; 2l/ 2 week na planten met zand gemengd uitgestrooid.
4. Aafuma 20 g / m 2 ; 2]/2 week na planten met zand gemengd uitgestrooid.
De Jiffypotjes en Guernseydoosjes gaven geen voordelen boven de perspotten (16 %
aantasting). RD 6584 voldeed in de gebruikte hoeveelheid niet. Na het strooien van de
PCNB preparaten was de aantasting gering (1 % en 3 % ) . Brassicol Super door de
grond gewerkt gaf een wisselvallig resultaat.
Er is nogmaals nagegaan of na gebruik van Brassicol Super groeiremming optreedt.
In tegenstelling met voorgaande proeven, die op veengrond genomen werden, lag deze
proef daarom op zavelgrond. Het betrof stooksla. Het poeder is op 2 manieren toegepast:
1. Bassicol Super 50 g/m2 met zand gemengd door de bovenlaag van de grond gewerkt
vóór het poten.
2. Brassicol Super 25 g / m 2 als boven en eenzelfde hoeveelheid 14 dagen nâ het poten
met zand gemengd over de planten uitgestrooid.
Het gewicht en de sortering van de sla (ras Pr. blackpool) van de behandelde vakken
was vrijwel gelijk aan dat van de onbehandelde vakken. De wijze van toepassen en de
omstandigheden zullen een grote invloed uitoefenen op het al of niet optreden van
groeiremming na gebruik van PCNB bij sla.
k. Voetrot in andijvie
In het najaar van 1959 trad voetrot bij andijvie in sterkere mate op dan in voorgaande
jaren. Niet alleen werd veel wegval waargenomen op bedrijven, waar dit bij voorgaande
andijvieteelten ook het geval was geweest, maar ook op bedrijven, waar volgens zeggen
nog nooit andijvie was geteeld, trad deze kwaal op. De mate van wegval schommelde
tussen 0 % en 60 %.
Op grote schaal zijn uit ziek materiaal zowel van jongere als van oudere planten
isolaties gemaakt om een mogelijke veroorzaker voor deze ziekte te vinden. Enkele
schimmels die vrij geregeld geïsoleerd werden, zullen ten aanzien van hun pathogeniteit
op andijvieplanten worden beproefd. Het lijkt wel duidelijk dat hier van een echte
verwelkingsziekte sprake is. Het eerst kleuren de oudere bladeren geel en verwelken,
dan volgen de jongere. Het wortelstelsel is, althans van buiten gezien, nog geheel gaaf
en blijft dit ook totdat de gehele plant is verwelkt. Inwendig is in de hoofdwortel en in
de plantvoet een bruin-zwarte verkleuring waarneembaar. Treedt de ziekte op bij jonge
planten, dan sterven deze vrijwel geheel af. Planten die pas na half november de eerste
symptomen vertonen, sterven veelal niet af. Deze blijven wel sterk achter in ontwikkeling in vergelijking met gezonde planten.
Van enkele bedrijven is de opkweekgrond (grond van een platglasrij) gestoomd,
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waarna er perspotten van gemaakt zijn. Ook werden perspotten gemaakt van niet gestoomde opkweekgrond en van normale potgrond. Hierin werden jonge andijvieplanten
verspeend en na enige tijd werden de planten uitgepoot op enkele bedrijven, waar men
nogal last heeft van voetrot. Voetrot trad op in de planten van alle drie de groepen op
die bedrijven, waar ook in het overige gewas voetrot optrad. Op de bedrijven waar dit
niet het geval was, trad ook geen voetrot op in de proefplanten. Dit wijst dus op een
besmet zijn van de kas- of warenhuisgrond. Ook het feit, dat bij planten, afkomstig van
één plantbed en uitgeplant in 2 naast elkaar liggende kassen, in de ene kas wel en in de
andere kas vrijwel geen voetrot optreedt, wijst in deze richting.
I. Fusarium bij prei
Vorig jaar werd op enkele bedrijven een Fusariumaantasting bij prei aangetroffen. Dit
jaar heeft de ziekte zich uitgebreid. De betreffende bedrijven teelden regelmatig prei.
Bij inoculatie van preiplanten met de geïsoleerde Fusariumschimmel trad echter geen
aantasting op.
m. Papiervlekkenziekte bij prei
Uit het onderzoek van Dr Ir H. A. Hoof, verbonden aan het Proefstation voor de
Groenteteelt in de volle grond, is gebleken dat de schimmel Phytophthora porri de oorzaak van de papiervlekkenziekte is. In de droge zomer van 1959 is de ziekte slechts
hier en daar in geringe mate opgetreden, terwijl in de natte zomers van 1956 en 1957
de aantasting zeer ernstig was.
Twee bespuitingsproeven, die ter bestrijding van deze ziekte waren opgezet, mislukten
tengevolge van het achterwege blijven van een aantasting. Wel bleek dat koperbespuitingen onder bepaalde omstandigheden beschadiging kunnen geven en dat het residu
zeer diep tussen de bladeren terecht kan komen. Men zal daarom geruime tijd moeten
laten verstrijken tussen de laatste bespuiting en de oogst.
5. DIERLIJKE BESCHADIGINGEN
a. De wortelduizendpoot bij tomaat
Al voor de oorlog was de wortelduizendpoot op verschillende bedrijven in de „Kring"
geen onbekende. De laatste jaren komen er echter steeds meer meldingen binnen over
schade, die in het voorjaar door de wortelduizendpoot bij sla en tomaten wordt veroorzaakt. De diertjes zijn ongeveer 6 mm lang, ze hebben 12 paar poten en duidelijke
voelsprieten. De kleur is nagenoeg wit. Ze leven in de grond, zijn lichtschuw en zeer vlug.
Speciaal de nieuw gevormde wortels van pas uitgepote tomaatplanten worden beschadigd. Het „aanslaan" van de planten kan er sterk door worden vertraagd. Bij een
ernstige aantasting worden alle nieuwgevormde wortels beschadigd en gaat de plant te
gronde. Hoe gunstiger de temperatuur en het vochtgehalte van de grond zijn voor het
aanslaan van de planten, hoe minder schade de wortelduizendpoot aanricht.
Over de levenswijze is weinig bekend. Het ligt in de bedoeling daar waarnemingen
over te verrichten in verband met de bestrijding. Tot nu toe heeft 0.1 % parathion de
beste resultaten gegeven, maar vergelijkende bestrijdingsproeven zijn in de praktijk moeilijk uit te voeren. In het afgelopen jaar bleek het mogelijk te zijn de wortelduizendpoot
te kweken; er kunnen nu in het laboratorium oriënterende proeven met verschillende
bestrijdingsmiddelen worden genomen.
b. Grondonderzoek op het aardappelcystenaaltje
In 1959 vond wederom een intensieve gewascontrole bij de onder glas geteelde
tomaten plaats in de gebieden, waar vroeger veel aardappelen geteeld zijn. Hierbij werd
een geringe uitbreiding, van de besmetting geconstateerd. Daarnaast werd in een groter
gebied steekproefsgewijze het tomaatgewas gecontroleerd. Hierbij werd geen aantasting
gevonden.
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c. De wollige slawortelluis bij andijvie
De waarnemingen over de levenswijze van dit insekt zijn voortgezet met het doel een
betere bestrijdingswijze te vinden. In tegenstelling met andere droge zomers was de
aantasting dit jaar over het algemeen gering. Er zijn twee proeven in de praktijk opgezet
om verschillende bestrijdingsmiddelen op hun werking te toetsen. Zelfs op de onbehandelde vakken trad geen wortelluis op. Het mislukken van dergelijke proeven doet
de wenselijkheid van een goede besmettingsmethode sterk naar voren komen. Er wordt
dan ook getracht deze luis zo te kweken, dat oriënterende proeven met verschillende
bestrijdingsmiddelen op kleine schaal kunnen worden genomen.
d. Beschadiging van bloemkool door slakken
Dit jaar kwamen enkele klachten binnen over zeer ernstige schade door slakken bi;
bloemkool in een koud warenhuis. Kleine grijze slakjes beschadigden de kool in een
jong stadium. Een andere klacht betrof bloemkool buiten, waar kleine grijze slakjes de
poot onder het grondoppervlak beschadigden, waardoor de planten afstierven.
e. De koolgalmug bij spruitkool
Omdat de koolgalmug slechts plaatselijk bij spruitkool optreedt en parathion redelijk
werkt, zijn de proeven niet voortgezet. Tegen de koolgalmug moet veel vroeger in het
seizoen (juni) worden begonnen met de bespuitingen dan tegen de melige koolluis
(augustus). Het is in verband met groeiremming en beschadiging bij het jonge gewas
sterk af te raden tegen de koolgalmug een hogere concentratie parathion te gebruiken
dan 0.1 %.
f. Rupsen bij spruitkool
Over het algemeen wordt er behoorlijk aandacht besteed aan de insektenbestrijding
bij spruitkool en o.i. zal het mede daaraan te danken zijn, dat er dit jaar in de praktijk
weinig rupsenschade is opgetreden. Bij de op blz. 148 genoemde proef ter bestrijding van
melige koolluis trad op de onbespoten vakken en de vakken waar Ekatin en Meta-isosystox waren gebruikt een sterke rupsenvreterij op. Na de bespuitingen met parathion
was er heel weinig rupsenvraat, terwijl deze wat meer was na de behandelingen met
Gusathion, Phosdrin en heptachloor.
In 1958 was er een zeer sterke aantasting van het koolmotje; dit jaar is deze aantasting niet van betekenis geweest. De volgende rupsen deden bij de proef de meeste
schade: het grote en kleine koolwitje; het klein geaderd witje, de kooluil en Mesographe
forficalis. Verder kwamen ook rupsen van de gamma-uil voor en bij de oogst zijn
koolbladrollerrupsjes (Tortrix costana) in de spruitjes gevonden. Pas eind september
begonnen de aangetaste planten door de beschadiging heen te groeien.
g. De preimot bij prei
De laatste jaren is de beschadiging, die de rupsjes van de preimot hebben teweeg
gebracht, niet groot geweest. Door het mooie weer in 1959 is echter een zeer sterke
aantasting in de zomer en tot laat in de herfst opgetreden. Dit was een onaangename
verrassing voor vele telers. Niet ieder jaar is op alle velden een bestrijding nodig, maar
dit jaar heeft wel bewezen, dat door een regelmatige controle van het gewas en
bestrijding op het juiste moment veel schade kan worden voorkomen.
h. De bollemijt bij fresia
Bij proeven in voorgaande jaren bleek het mogelijk de mijten te.bestrijden. Dit jaar zijn
geen meldingen van aangetaste partijen binnengekomen. Doordat besmet materiaal ontbrak zijn de proeven gestaakt.
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PROEVEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN
CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN SCHORSENEREN
W. P. v. WINDEN

Daar de onkosten voor handwieden bij de
teelt van schorseneren vrij hoog zijn en een machinale bestrijding van het onkruid niet goed
mogelijk is, wordt steeds meer gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om het onkruid chemisch
te bestrijden. De resultaten met deze chemische
bestrijding zijn echter niet altijd even goed,
terwijl bovendien soms schade aan het gewas
ontstaat. Daarom zullen de mogelijkheden en
moeilijkheden in dit verband hier nader worden
besproken.
De middelen
Wanneer men met zeer onkruidrijk land te
maken heeft, zal het gewenst zijn om twee bespuitingen uit te voeren, nl. één met P.C.P. olie
voor de opkomst van het gewas en één met
chloor I.P.C. wanneer de plantjes een lengte
van 5 tot 7 cm hebben bereikt. Bij een geringere
onkruidbezetting of na een ontsmetting van de
grond met D.D. kan als regel met een chloor
I.P.C.-bespuiting worden volstaan (afb. 1).
Door enkel een P.C.P.-bespuiting voor de opkomst toe te passen kan aanvankelijk ook wel
een goed resultaat worden verkregen (afb. 2).
De onkruidgroei wordt dan echter veelal spoedig hervat.
Van P.C.P.-olie wordt per ha 30 tot 40 liter

gebruikt, aangevuld met water tot 250—1000
liter, afhankelijk van de gebruikte spuitapparatuur. Van chloor I.P.C. wordt gewoonlijk 4 liter
per ha gebruikt, opgelost in 750 tot 1000 liter
water.
De weersgesteldheid
Bespuitingen met P.C.P.-olie geven de beste
resultaten wanneer wordt gespoten bij droog,
zonnig weer en op droog onkruid.
Chloor I.P.C.-bespuitingen moeten echter op
vochtige grond plaats vinden, of er moet kort
na de bespuiting neerslag vallen. Dit middel
werkt nl. vrijwel niet op de bovengrondse delen
van de planten in, maar moet in hoofdzaak
door de wortels worden opgenomen. Bij zeer
veel regen na de toepassing is de kans op schade
aan het gewas echter niet geheel uitgesloten,
omdat het middel dan in de omgeving van de
schorsenerenwortels terecht komt.
,Invloed van de grondsoort
Naarmate de grond lichter en minder humusrijk is, is de kans op schade ten gevolge van
een chloor I.P.C.-bespuiting groter. In lichte
gronden spoelt het middel nl. iets gemakkelijker
naar beneden, waardoor de schorsenerenwortels

Afb. 1. Een schoon veld schorseneren door gebruik van chloor I.P.C.
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Afb. 2. Rechts: controle.
bespoten met P.C.P.-olie.

het opnemen en schade lijden. Op deze gronden
mag een chloor I.P.C.-bespuiting dan ook niet
te vroeg plaats vinden. Het veiligst is, om hier
te wachten tot de schorseneren een lengte van
5 tot 7 cm hebben bereikt.
Op de lichte zavel- en humusrijke zandgron-

den treedt minder snel schade op. Hier wordt
dan ook wel korter na de opkomst gespoten,
terwijl ook in veel gevallen een chloor I.P.C.bespuiting vóór de opkomst is toegepast zonder
dat het gewas hiervan schade heeft ondervonden.
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Links:

V E R B R A N D I N G D O O R B E S T R I J D I N G S M I D D E L E N BIJ C H R Y S A N T
G. BUYS en Dr Ir L. BRAVENBOER

Chrysanten kunnen in ernstige mate worden
beschadigd door bestrijdingsmiddelen. Het chrysantensortiment is groot, terwijl nog regelmatig
nieuwe rassen in de handel komen. Er bestaat
een groot verschil in gevoeligheid van de nieuwe rassen en men weet nooit van te voren welke
gevoelig zijn. De meeste schade komt voor op
gewassen onder glas. Dit is niet verwonderlijk,
daar deze gewassen meestal iets zachter en daarom gevoeliger zijn.
Niet alleen kan schade optreden wanneer
een bestrijdingsmiddel direkt in aanraking
komt met het gewas, b.v. bij een luis- of spintbestrijding, maar ook ten gevolge van grondontsmetting met b.v. chloorpicrine in de omgeving. Als het gas in een warenhuis met chrysanten terecht komt, kan dit zeer ernstige schade
geven. Het een en ander is oorzaak dat in de
periode na eind augustus regelmatig klachten
binnen komen over verbrandingsverschijnselen.
Enerzijds omdat juist rond deze tijd de meeste
gewassen onder glas staan (overzetchrysanten
na stooktomaten), anderzijds door het veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen.
In alle mogelijke groeistadia kan schade optreden. Zo werd bladverbranding waargenomen
op een nog jong, groeiend gewas, terwijl ook
op oudere, zelfs bijna bloeiende gewassen ernstige schade is aangetroffen. Hoewel het er
soms op lijkt dat vooral oud, uitgegroeid blad
gevoelig is, moet worden aangenomen, dat ook
jonge bladeren en groeitoppen gevoelig zijn.

Soms was de verbranding te wijten aan de
omstandigheid dat midden op de dag werd gespoten. Het gewas droogt dan als gevolg van de
zonbestraling snel op, waardoor de schade een
feit wordt. Het is dan ook verklaarbaar dat in
dergelijke gevallen de schade minder was op
beschaduwde plekken.
Het schadebeeld is voor elk middel anders.
Van een aantal middelen zal het beschadigingsbeeld worden beschreven en de gevoeligheid
van verschillende rassen nagegaan worden.
Chloorpicrine
Vooral door dit middel zijn veel gewassen
in meer of mindere mate beschadigd. Het is
logisch, dat gebruik van dit middel in de onmiddellijke nabijheid van een chrysantengewas
gevaarlijk is, maar er is ook nog ernstige schade
opgetreden in gewassen, die 50 meter en soms
nog verder van het ontsmette object verwijderd
lagen.
Het zijn vooral de weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de grondontsmetting die
bepalend zijn voor het optreden van schade.
Zo zal het veel uitmaken of de wind naar het
chrysantengewas toe is of er van af. Bij dampig,
windstil weer zal het gas langer blijven hangen
en de kans op schade groter zijn. Verder zal de
dichtheid van de glasopstanden een rol spelen,
terwijl ook het voldoende gesloten zijn van de
warenhuizen tijdens de uitvoering van een ontsmetting van groot belang is. Soms treedt alleen

Afb. 1. Schade tengevolge van een
bespuiting met een organische fosforverbinding.
Rechts: beschadigd blad.
Links: onbeschadigd blad.
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Afb. 2. Lichte beschadiging door
chloorpicrine.
Rechts: beschadigd blad.
Links: onbeschadigd blad.
schade op onder of bij luchtramen en langs de
gevels in de nabijheid van deuren. Grote kieren
zijn dan al voldoende om een schadelijke hoeveelheid gas binnen te laten.
Het gas van chloorpicrine is zwaarder dan
lucht. Hiermee hangt waarschijnlijk samen dat
de verbranding het ernstigst is op het onderste
blad. Aanvankelijk wordt een dofgroene kleur
op het blad waargenomen, vooral aan de bladranden. In de meeste gevallen zal het bladmoes
langs de hoofdnerven groen blijven. Geleidelijk
gaat deze doffe kleur over in een grijsverkleuring; later wordt de kleur bijna wit. De eenmaal
opgetreden schade blijft meestal tegenvallen.
Wanneer de verbranding vroeg in het seizoen is
opgetreden, zal de stengel zich hierna nog zodanig verlengen, dat de beschadigde bladeren
uiteindelijk tot het onderste stengeldeel beperkt
blijven en bij het oogsten van de bloemen afgestroopt worden. De groei staat, direkt nadat de,
verbranding is opgetreden enkele dagen stil,
omdat veel assimilatie-oppervlak is verloren gegaan. Beschadiging van bloemen is tot nu toe
niet waargenomen.
De chrysantenrassen vertonen een groot verschil in gevoeligheid. Enkele zeer gevoelige rassen zijn: Fibraut, Concern, Indianapolis, Schlager, Rolinda en Billandel. Men denke echter
niet dat de niet genoemde rassen ongevoelig
zijn. Men moet bij dergelijke dingen altijd rekening houden met verrassingen.
Vapam
Hoewel dit middel in het afgelopen jaar nog
maar weinig gebruikt is, werd toch al een
ernstige verbranding op chrysanten waargenomen. Het beschadigde bladmoes kleurde aan144

vankelijk glazig donkergroen, later grijs tot
lichtbruin. Zowel de oude als de jonge bladeren
vertoonden ernstige beschadigingen. De bloemknoppen, die tijdens de verbranding waren gevormd, zijn alle volledig tot ontwikkeling gekomen. Gevoelige rassen zijn: Fibraut, Louis
Germ en Orchid-beauty.
Meta-iso-systox
Het gebruik van dit systemische bestrijdingsmiddel tegen luis en spint gaf op een aantal
rassen zeer ernstige schade, o.a. op Golden seal,
Champagne en Shoesmith. Vooral op oude gewassen, die tegen de bloei of in ieder geval in
knop verkeerden, werd ernstige schade waargenomen. De twee eerstgenoemde rassen bleken
uitermate gevoelig. Na de bespuiting bleef weinig of-geen blad gespaard. Bij het ras Shoesmith
bleef de schade beperkt tot plekjes ter grootte
van één tot enkele centimeters. Het aangetaste
weefsel ging echter volkomen ten gronde. De
beschadiging is zowel op jonge als op oude
bladeren waargenomen. De bloemen bleken ongevoelig te zijn. Daar we betwijfelen of dit
middel al op alle bekende handelsrassen is toegepast, is het niet uitgesloten dat bij gebruik
van dit middel in het nieuwe chrysantenseizoen
ook op andere rassen verbranding zal optreden.
Vloeibare parathion
Dit middel is vergeleken met de bovengenoemde middelen niet bijzonder gevaarlijk. Het
is opvallend dat vooral de oudere bladeren gevoelig zijn. Het schadebeeld uit zich in kleine,
nauwelijks één centimeter grote vlekjes op het
blad, die aanvankelijk lichtgroen, later geel verkleuren. Wanneer tegen de avond wordt gespo-

ten zal de schade waarschijnlijk tot een mini- weer kwam in 1959 veel „wit" in chrysanten
mum beperkt kunnen blijven. Enkele gevoelige voor en werd Karathane veel toegepast, zowel
rassen zijn Joseph en Rolinda.
in spuit- als in stuifvorm. Beide vormen bleken
echter schadelijk te kunnen zijn.
Karawane
Bij sommige rassen, zoals b.v. Shoesmith uit
Dit middel werd preventief en curatief ge- zich de schade in enkele kleine, meestal langbruikt tegen meeldauw (Oidium chrysanthemi) werpige vlekjes op het blad. Aanvankelijk zijn
in chrysanten. De temperatuur is niet altijd en deze geel, later grijs-wit. Bij andere rassen, zoals
zeker niet in het najaar, hoog genoeg om zwavel White america, Superform, Brigitte en Golden
te gebruiken. Daarom waren we in het najaar gunt is de schade veel ernstiger. Over het gevan 1958 blij, eindelijk over een middel te be- hele bladoppervlak bevinden zich kleine necroschikken dat op doeltreffende wijze het „wit" tische langwerpige vlekjes, die later verschromkon bestrijden. Als gevolg van het zeer droge pelen.

1. HERBICIDEN ( O N K R U I D D O D E N D E MIDDELEN)
a. Onkruidbestrijding bij sla onder glas
In samenwerking met het I.B.S. te Wageningen is in de winter van 1958—1959 een
proef opgezet om met chemische middelen het onkruid te bestrijden bij een koude
slateelt. De proef is zowel op zandgrond als op veengrond genomen. Hierbij is chloor
I.P.C. gebruikt in doseringen van 2, 4 en 6 liter per ha en van Simazin 1 kg per ha
al of niet in combinatie met chloor I.P.C.
Chloor I.P.C. gaf een goede bestrijding van het onkruid, ook bij gebruik van 2 liter
per ha. De ontwikkeling van de sla was op de veengrond bij 2 liter chloor I.P.C.
ongeveer gelijkwaardig aan de niet bespoten vakken, terwijl 4 liter een geringe en 6 liter
een wat grotere achterstand te zien gaf. Op zandgrond gaf 4 liter chloor I.P.C. al groeiremming van betekenis, terwijl 2 liter een goede oogst gaf.
Het gebruik van Simazin gaf eveneens een goede onkruidbestrijding, terwijl de sla
slechts weinig lichter woog dan op de onbehandelde vakken. Met de toepassing van
Simazin zal men echter voorzichtig moeten zijn, omdat dit middel lang in de bodem
achterblijft en daardoor mogelijk schade aan een volgend gewas kan geven.
b. Onkruidbestrijding bij andijvie in de volle grond
Bij andijvie werd chloor I.P.C. voor de bestrijding van het onkruid in verschillende
hoeveelheden en op verschillende tijdstippen toegediend, nl. vóór het uitplanten 2 1 en
4 1 chloor I.P.C. per ha en één week na het uitplanten 4 1 chloor I.P.C, al of niet
direkt gevolgd door broezen. Daarnaast werd ook gespoten met 1 kg C.M.U. per ha
vóór het uitplanten.
De stand van de andijvie was bij alle chloor I.P.C.-bespuitingen goed. De beste
onkruidbestrijding werd verkregen, waar chloor I.P.C. één week na het uitplanten was
toegediend (al of niet gebroesd). Waar C.M.U. is gebruikt ging de andijvie volkomen
te gronde.
c. Onkruidbestrijding bij peen en selderij onder glas
Bij een teelt van wortelen en selderij onder koud platglas zijn de chemische onkruid145

bestrijdingsmiddelen Propazin en Shell W beproefd. Propazin werd toegepast op het
moment, dat de kiembladeren van de gewassen goed waren gesterkt. Toen de planten
3 à 4 hartbladeren hadden gevormd, is Shell W of voor de tweede keer Propazin toegediend.
Waar Propazin in het kiembladstadium en Shell W bij 3 à 4 loofblaadjes gespoten
was, vertoonden zowel de peen als de selderij een achterstand in ontwikkeling. Waar
alleen Propazin (eventueel 2 maal) of alleen Shell W is aangewend, was geen achterstand
te zien.
De beste onkruidbestrijding werd verkregen bij het gebruik van Shell W. Daarna
volgden de veldjes, waar Propazin zowel in het kiembladstadium als na de vorming van
het 3e of 4e loofblad is toegediend. De minste resultaten werden verkregen waar
Propazin alleen in het late stadium was gegeven.
d. Onkruidbestrijding bij peen in de volle grond
Bij een teelt van peen in de volle grond is een aantal chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toegepast. Door de onregelmatige en slechte opkomst van de wortelen ten
gevolge van het warme en droge weer en door de beschadigende werking van de
middelen als gevolg van de hoge temperatuur, kunnen uit deze proef geen conclusies
worden getrokken.
e. Onkruidbestrijding bij schorseneer
Na het gebruik van chloor I.P.C. voor de chemische bestrijding van onkruid bij
schorseneren, zijn in dit voorjaar enkele gevallen met lichte schade geconstateerd. De
plantjes vertoonden een minder goede groei, terwijl de bladranden een bruingele kleur
te zien gaven. De schade kwam echter alleen voor op de zeer lichte en humusarme
zandgronden.
f. Onkruidbestrijding bij prei
Bij een nateelt van prei werden 14 dagen na het planten de volgende chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen toegediend: D.N.B.P., D.N.B.P. ester en D.N.O.C. (4 kg
per ha) en chloor I.P.C. (4 liter per ha). Ook zijn D.N.B.P. en chloor I.P.C. gecombineerd toegepast (chloor I.P.C. dan ± 1 week na de D.N.B.P.).
Hoewel het effect van de middelen ten gevolge van de droogte niet groot was, was
het toch duidelijk, dat D.N.B.P. gevolgd door chloor I.P.C. de beste bestrijding heeft
gegeven. De overige middelen vertoonden onderling weinig verschil. De onkruidbezetting
was hier minder ernstig dan op de controlevakken.
2. F U N G I C I D E N (SCHIMMELDODENDE MIDDELEN)
a. Bestrijding van bladvlekkenziekte bij tomaat
In aansluiting op een proef van vorig jaar werd in de praktijk de werking nagegaan
van zineb, maneb en T.C.T.N.B. (Bulbosan) al of niet gecombineerd met T.M.T.D. in
olie. Aan de T.M.T.D. is steeds hetzij magnesiumsulfaat, hetzij mangaansulfaat toegevoegd. De bespuitingen werden éénmaal per 10 dagen uitgevoerd.
Door toevoeging van T.M.T.D. in olie werd de bladvlekkenziekte beter bestreden dan
door elk der middelen afzonderlijk. Deze combinaties gaven echter een belangrijke geringere opbrengst aan tomaten. Afzonderlijk gespoten gaven de middelen zineb en
maneb een betere bestrijding dan T.C.T.N.B. Maneb gaf de hoogste opbrengst. Verder
werden een combinatie van ferbam, zineb en maneb en een combinatie van ferbam,
ziram en manam onderzocht. De combinatie ferbam, zinem en maneb gaf een goede
bestrijding. De andere combinatie was weinig beter dan onbehandeld.
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b. Bestrijding van Botrytis bij tomaat
Vorig jaar kwamen klachten uit de praktijk, dat een papje van T.M.T.D. spuitpoeder
ter bestrijding van Botrytis op de stengel van tomaatplanten minder goed voldeed. Bij
onderzoek bleek T.M.T.D. spuitpoeder spoedig te bezinken. Wanneer men niet voortdurend roert, wordt het papje dat men uitstrijkt te dun. T.M.T.D. in olie, al of niet
met water verdund, bezit dit bezwaar niet. Door broezen spoelt het echter zeer gemakkelijk van de stengels af.
Een papje van captan spuitpoeder voldeed beter. De hechting is goed. Het bezinkt
minder snel dan T.M.T.D. spuitpoeder. Tevens wordt een goede bestrijding van
Botrytis verkregen.

c. Bestrijding van bladvuur in komkommers
Er is nagegaan of spuitmiddelen gunstiger resultaten opleverden dan stuifmiddelen.
Zineb spuit en T.C.T.N.B. spuit (Bulbosan) gaven inderdaad een beter resultaat dan
T.C.T.N.B, stuif. Het nieuwe middel T.E.C, spuit was minder werkzaam dan de beide
eerstgenoemde. Geen van deze middelen heeft een afdoende bestrijding gegeven.

d. Bestrijding van smeul in sla
De laatste jaren is na de oogst meermalen op sla een hoeveelheid T.M.T.D. aangetroffen, die de toelaatbare grens overschrijdt. Daarom is in de voorjaarsteelt nagegaan
hoe lang vóór de oogst de laatste behandeling met T.M.T.D. kan plaatsvinden om nog
een goede bestrijding te verkrijgen. De laatste bestuiving werd 12, 5 of 1 week vóór de
oogst uitgevoerd. De behandelingen vonden éénmaal per 14 dagen plaats, er werd 2 gram
per m2 verstoven.
De verschillen in aantasting en opbrengst tussen de objecten waren gering. Waar de
laatste behandeling slechts 1 week vóór de oogst viel, werd te veel T.M.T.D. op de sla
aangetroffen.
Ook werd een tweetal nieuwe middelen vergeleken met T.M.T.D., nl. Allisan stuif en
Phaltan stuif. Phaltan gaf een minder goede bestrijding dan T.M.T.D. Bovendien was
het gemiddeld kropgewicht lager. Allisan stuif was iets beter dan T.M.T.D., doch
veroorzaakte enige bladverkleuring, waardoor de opbrengst nog minder was dan bij
gebruik van Phaltan.

e. Bestrijding van „wit" in sla
In een bestrijdingsproef is een aantal middelen met elkaar vergeleken in hun werking
tegen Bremia lactucae. Het betrof middelen, die in kleinere proeven als goed (zineb),
als matig (Phaltan) en als slecht (Bulbosan) beoordeeld waren. De middelen werden
één keer per 5—6 dagen over de planten gestoven in een dosis van 1.5 gram per m2.
De eerste keer werd kort na het verspenen van de plantjes in perspotten gestoven, de
laatste keer toen de planten zover waren uitgegroeid dat de onderste bladeren niet meer
met de stuifmiddelen bereikt konden worden. Uit deze proeven kwam inderdaad zineb
als beste fungicide tegen Bremia lactucae naar voren.
In de praktijk, waar de planten niet met opzet worden ziek gemaakt, zoals in bovenstaande proef het geval was, kan met stuiven in een dosis van 1 gram per m2 worden
volstaan.
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3. INSECTICIDEN EN ACARICIDEN (INSEKTEN- EN
M I J T E N D O D E N D E MIDDELEN)

a. Bestrijding van melige koolluis bij spruitkool
In dit jaar, waarin de melige koolluis de kans heeft gehad zich zo sterk te ontwikkelen,
is in samenwerking met het LP.O. te Wageningen, weer een proef ter bestrijding van
dit insekt genomen. Parathion (4 bespuitingen) is in een hogere concentratie gebruikt
dan voorgaande jaren, nl. 0.2 % in plaats van 0.1 %. Speciaal vroeg in het seizoen kan
zo'n hoge concentratie echter wel groeiremming en beschadiging geven. Verder zijn
gebruikt: Gusathion (4 bespuitingen), Phosdrin (7 bespuitingen), Ekatin (2 bespuitingen) en meta-iso-systox (2 bespuitingen). Begin augustus is met de bespuitingen
begonnen en er is zo vaak gespoten als mogelijk was in verband met de veiligheidstermijnen. Alleen aan Phosdrin is een uitvloeier toegevoegd.
Toen 10 september het gewas op luis werd gecontroleerd, bleek meta-iso-systox in
vergelijking met alle andere middelen buitengewoon goed te hebben gewerkt. Tijdens
de oogst viel de aantasting tegen (58 % ) ; dit was ongeveer gelijk aan die na gebruik
van Ekatin (62 % ) . Phosdrin, dat nog 2 maal tussen de l e en 2e pluk is gespoten,
voldeed het beste (24 % ) , terwijl parathion (31 %) in verhouding tot de onbehandelde
spruiten (72 %) ook niet slecht was. Gusathion (73 % ) vertoonde niet de minste
werking.
De bij deze proef opgedane ervaring met meta-iso-systox geeft nog geen voldoende
basis om dit middel al in de praktijk te gebruiken. Wil men het proefsgewijs toepassen,
dan is het aan te bevelen na 15 augustus wanneer de veiligheidstermijn het toelaat nog
één maal parathion te gebruiken en daarna op Phosdrin over te schakelen.

b. Bestrijding van wormstekigheid bij spruitkool
Bij de op deze bladzijde genoemde proef ter bestrijding van melige koolluis is ook gelet
op de aanwezigheid van koolvliegmaden in spruitjes. Er is bovendien met heptachloor
gespoten (3 x) en met een combinatie van heptachloor en parathion ( 3 x ) . Er zijn
weinig wormstekige spruiten geoogst, zodat geen betrouwbare conclusies kunnen worden
getrokken, maar, zoals werd verwacht, kwam na gebruik van heptachloor vrijwel geen
aantasting voor. Van de objecten, die met Ekatin en meta-iso-systox waren bespoten,
werden evenveel aangetaste spruiten geplukt als van de onbehandelde veldjes (14). De
aantasting was lager waar parathion (3) en Phosdrin (4) waren gespoten. Waar Gusathion was gebruikt, was vrijwel geen aantasting.

c. Biologische bestrijding van spint bij fruit onder glas
Onder semi-praktijkomstandigheden is getracht een indruk te krijgen over de waarde
van een drietal natuurlijke vijanden van het kasspint. Hiertoe zijn het spintetende
kevertjes Stethoni punctillum en twee roofmijten Typhlodromus longipilus en Phytoxiulus
riegeli op door spint aangetaste perzikbomen gebracht. Laatstgenoemde mijt werd verkregen door bemiddeling van Prof. G. Dosse uit Duitsland.
Door onbekende oorzaak heeft het spintetende kevertje zich onvoldoende ontwikkeld.
Van de beide roofmijten werden grote aantallen op de perzikbladen aangetroffen. Vooral de mijt Phytoxiulus riegeli kon in zeer korte tijd een spintpopulatie volledig opruimen.
Het is daarom gewenst de gevoeligheid van deze roofmijt voor bestrijdingsmiddelen
na te gaan.
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4.

GRONDONTSMETTING

a. Nieuwe grondontsmettingsmiddelen tegen knol bij tomaten
Er werd op semi-praktijkschaal een aantal nieuwe nematociden beproefd op hun
werking tegen wortelknobbelaaltjes. Behalve in vloeibare vorm zijn er de laatste tijd
ook poedervormige middelen in de handel gekomen. Van de onderzochte middelen
gaven er enkele, waaronder ook poedervormige, een goede doding van de aaltjes.
Wanneer de poedervormige middelen ook in de praktijk goede resultaten blijken te
geven, zal het uitvoeren van een grondontsmetting belangrijk kunnen worden vereenvoudigd.
b. Grondbesmetting bij peen
Er wordt gezocht naar middelen om de zgn. bodemmoeheid bij peen te bestrijden.
Hiertoe zijn in enkele proeven verschillende grondontsmettingsmiddelen gebruikt. In
het algemeen was de opbrengst bij toepassing van deze middelen hoger dan bij de
onbehandelde objecten, vooral na stomen. Kwaadstaartigheid trad slechts in één geval
in belangrijke mate op. Hier werd bij gebruik van D.D. en formaline een vermindering
van de aantasting geconstateerd. Tegen watervlekken gaf geen der grondontsmettingsmiddelen duidelijke resultaten.
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TECHNISCHE ONDERWERPEN
1. V O O R L I C H T I N G OP STOOKTECHNISCH GEBIED
In 1959 is op dit gebied veel werk verricht. Er zijn 222 tekeningen gemaakt voor de
aanleg van verwarming ( ± 432.000 m 2 ) . In 64 gevallen vond rookgasonderzoek plaats.
Verder werden 74 Schotse ketels opgemeten, waarbij het V.O. (verwarmend oppervlak)
werd bepaald. Ook zijn 29 ledenketels op kwaliteit gekeurd. Door de stooktechnici, de
heren Lamers, Meyndert, Vente en de With (bij ons gedetacheerd door het I.T.T. te
Wageningen) werden 1254 adviezen uitgebracht.

2. PLASTIC BUIZEN V O O R G R O N D V E R W A R M I N G
Omdat een behoorlijke bodemtemperatuur voor tomaten van groot belang is, werd een
nieuw gebouwde kas op het proefstation gedeeltelijk voorzien van grondverwarming.
Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om na te gaan of plastic buizen voor dit
doel geschikt zijn. Naar het zich thans laat aanzien zullen deze met succes toegepast
kunnen worden. Om de grondtemperatuur goed in de hand te hebben, moet men water
van betrekkelijk lage temperatuur door de buizen laten stromen (20—40° C). Hiertoe
zal men gebruik moeten maken van een mengklep met grondthermostaat.

3. PLASTIC OF GEGALVANISEERDE REGENLEIDING?
Het gebruik van vaste regenleidingen in kassen en warenhuizen neemt nog steeds toe.
Het is waarschijnlijk, dat er binnenkort een probleem aan de orde komt, waarmede nu
reeds rekening dient te worden gehouden. Dit betreft het bijmesten van de planten en
eventueel het bespuiten van het gewas met voedingszouten via de regenleiding. De
vraag wordt gesteld of het wel mogelijk is om met de bestaande gegalvaniseerde leiding
het bijmesten zonder bezwaar uit te voeren. Het is inderdaad mogelijk dit te doen,
zonder dat men bevreesd behoeft te zijn voor verstopping of verteren van het metaal.
Wél zal het noodzakelijk zijn, dat een regenleiding na het gebruik enige minuten met
schoon water wordt doorgespoeld. Dit is noodzakelijk om te voorkomen, dat er bezinksel
in de buizen komt en het metaal wordt aangetast. Waarschijnlijk is het in veel gevallen
ook mogelijk om de leiding onderste boven te hangen, dus met de doppen naar beneden
gericht. Hierdoor kan de leiding direkt leeglopen en is het vrijwel onmogelijk, dat zich
bezinksel in de buis vastzet. Heeft iemand plastic-regenleiding in gebruik, dan moet
hetzelfde recept worden toegepast. De plasticleidingen worden weliswaar niet aangetast,
maar de sproeidoppen zijn van metaal en kunnen dus wel door zouten beschadigd
worden.
Als we nagaan hoeveel plastic- en hoeveel gegalvaniseerde regenleidingen er in gebruik zijn, dan krijgen we een verhouding van 1 : 6. Dit komt, omdat de plastic regenleiding in de tuinbouw niet altijd voldaan heeft. Het grootste bezwaar van plasticleidingen is steeds geweest, dat ze teveel doorzakken, zodat zeer veel ophangpunten
nodig waren. Hangt de buis onderin, dus 10 of 20 cm boven de grond, dan verschilt
het sproeibereik teveel als doorbuigen van de buizen plaatsvindt. Sedert kort zijn er
harde en dikwandige plastic buizen in de handel gekomen, die normaal aan kettingen
kunnen worden opgehangen op afstanden van 2 m, zonder dat ze doorbuigen.
Als iemand op het ogenblik nog regenleiding moet aanschaffen en hij is voornemens
om in de toekomst via deze regenleiding te gaan bijmesten of bladbespuitingen uit te
voeren, dan is een plastic regenleiding aan te bevelen. Wel moet men dan de beste
kwaliteit kopen die te krijgen is.
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4. T E M P E R A T U U R R E G E L I N G I N KASSEN
Het is van groot belang, dat men de temperatuur in de kassen nauwkeurig kan beheersen. Met kranen en smoorkleppen is geen nauwkeurige regeling mogelijk gebleken.
Wij willen met onze installatie snel kunnen reageren, d.w.z. de temperatuur in onze
kassen snel kunnen aanpassen aan de sterk wisselende buitentemperatuur. Daartoe kan
men een mengleiding aanbrengen. Door het warme ketelwater (b.v. 90° C) te mengen
met het retourwater kan elke gewenste watertemperatuur worden verkregen.
Om een bevredigende regeling van de kastemperatuur te verkrijgen is het gewenst,
dat de watertemperatuur automatisch op de juiste waarde wordt ingesteld. Dit kan op
2 manieren gebeuren. De benodigde warmte is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden (buitentemperatuur en zonbestraling). Daarom is het een geschikt principe
de voeler (piloot), die de watertemperatuur regelt, buiten op te stellen. Deze zorgt
dan voor een hogere mengwatertemperatuur, naarmate het buiten kouder is en naarmate er minder zon is. Een andere mogelijkheid is de binnenthermostaat. Deze is
zodanig geconstrueerd, dat een hogere watertemperatuur wordt verkregen, naarmate de
kastemperatuur verder onder de ingestelde waarde is gedaald.
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DE ONTTREKKING AAN DE GROND VAN MINERALE
VOEDINGSSTOFFEN DOOR DE TOMAAT.
Pag. 29

THE UPTAKE OF INORGANIC MATERIAL FROM THE
SOIL BY TOMATOES.
Ir L. S. SPITHORST
At the end of a tomato-culture in an unheated glasshouse the contents of N a 2 0 , K 2 0 ,
CaO, MgO, N , P 2 0 . SO., and CI in stem,
leaves and fruits as well as the dry matter of
these parts of the plants were determined.
The content of a certain element proved to
vary depending on the part of the plant in
which it occurred. F o r the total accumulated
quantities the next series could be composed:

Na20<P205<MgO <Cl<N<S03<CaO
<K20.
A comparison was made between the total
quantities nitrogen, phosphate and potash fixed
by the plant and a usual mixed nitrogen fertilizer.
Finally a remark was made about the need
of sulphate of the tomatoplant.

fig. 1. Uptake of metaloxyds by tomatoes.
fig. 2. Accumulation of P2O5, Cl, N, SO3 in tomatoes.

VARIATIE IN DE VOEDINGSTOESTAND VAN DE GROND.
Pag. 32

VARIATION IN THE DISTRIBUTION OF FERTILIZERS
THROUGH THE SOIL.
J. P. C. KNOPPERT
Research was carried out on the distribution
of fertilizers after top-dressing as well in horizontal as in vertical direction. It was found
that the horizontal distribution was neglectable. To get an even distribution it is therefore necessary to fertilize the whole area of
soil. Especially on wet soils and on soils impervious to water the total amount of fertilizer
of the top layer (10-20 cm) is often much

higher than that of the sub-soil. On such soils
it is advisable to use liquid fertilizers. On the
other hand fertilizing of the sub-soil may be
necessary.
In the beginning of the growing season the
distribution of the fertilizers is in many cases
uneven. They can be adjusted by an intensive
and deep soil-tillage.

fig. 1. Samples were taken in the pathes, under the top of every bay and
between the plants,
fig. 2. Scheme of horizontal and vertical sampling.
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ONDERBEMALING OP ZANDGROND.
Pag. 37

SUB-DRAINAGE OF SANDY-SOILS.
Ir C. J. VAN DER POST and J. J. VAN SCHIE
Many sandy-soils in the district have a watertable of 55-65 cm. On some of them cucumbers have been grown for many years, resulting in a humous tilth of 70-100 cm deep.
Part of this layer lies below the watertable.
By reduction of the organic material the subsoil is closed resulting in harmful products of
deterioration. The growth of the plants is

checked considerably.
These problems can be solved by lowering
the water-table. This can be done by placing
a drainage-system at about 20 cm below the
water-level. This system discharges via a collecting-drain into a pit, in which the waterlevel is kept constant by a motor-pump and a
floot.

fig. 1. The pump on the gatherwell.
fig. 2. An old boilerceller used as gatherwell.

BEMESTING VIA BEREGENING.
Pag. 39

FERTILIZING THROUGH A SPRINKLING-SYSTEM.
J. J. VAN SCHIE
The interest in fertilizing through sprinklingsystems increases with the popularity of this
method of watering. The advantages are : better
distribution of the fertilizers, laboursaving and
the possibility of nutrition via the leaf.
In coldhouse-tomatoes two experiments
were carried out. In one experiment magnesiumsulphate and nitrate of potash were used
in a concentration of 0.10 %, in the other experiment 0.16 % nitrate of potash and nitrate
of calcium. In total each plot received the same
amount of fertilizers; the amount not added
by sprinkling, being compensated by normal
addition on the soil.
Sprinkling with 0.10 % magnesiumsulphate
prevented magnesium-deficiency completely,

whilst normal addition to the soil did not.
0.15 % Nitrate of potash resulted in clearly
darker and harder plants, less susceptible to
fungi. Burning of the leaves does not occur
when these concentrations are used.
Though the concentrations were low the total amount of fertilizer added, was 30 and 45
kg pro 100 ni2. It is not advisable to rinse the
plants afterwards with pure water.
It may be possible that the fertilizer-solution
will, in the long run, corrode a metal sprinklingsystem.
Good equipment for the mixing of nearly
every kind of fertilizer in sprinkling water is
now available.

fig. 1. Sprinkling in use in a glasshouse.
fig. 2. Installation for mixing fertilizers and water.
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ONDERZOEK NAAR HET GEHALTE AAN KOOLZUURGAS
IN KOMKOMMERKASSEN.
Pag. 51

CARBON-DIOXYD DETERMINATION IN CUCUMBERGLASSHOUSES.
A. A. STEINER
Carbon-dioxyd determination in cucumberglasshouses have shown that the C0 2 -content of
the air increases rapidly during the night e.g.
0.2 % (outside air contains 0.025-0.03 %
C 0 2 ) and after sunrise this drops within a
few hours to 0.03 %. The increase is due to
C0 2 -development from decaying organic matter; the rapid decrease by C0 2 -assimilation by

plants. The increase of C0 2 -content during the
night is much lesser when growing cucumbers
in gravelculture, due to a lack of organic material. Hence in gravelculture there is a C 0 2
deficiency. There is a possibilty that by a C 0 2 introduction growth-promoting wil be obtained,
even when cucumbers are grown in organic
material.

fig. 1. Apparatus for continious Measuring of the carbondioxyd content.
glassho use with
hyd roponics
ordinär y glasshouse
in the o

pen
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fig. 2. The content of CO2 in cucumberhouses and outside.

fig. 3. The content of CO2 in cucumberhouses and outside.

in the open

DE INVLOED VAN HET KASTYPE OP HET KLIMAAT
ONDER GLAS.
Pag. 59

REGULATION OF THE HOTHOUSE-CLIMATE IN PRACTICE.
J. H. GROENEWEGEN
Light is the only climatic factor that cannot be controlled in hothouse-growing. Therefore it is necessary to build houses that allow
as much light as possible to enter from outside. Narrow rods and large panes give a maximum of light, so does a steep slope of the
roof.
Parts that give much shadow should be

avoided. Further is the amount of light influenced by the height of the fronts and by
sort and brightness of the glass. Light houses
are warm houses when the sun is shining. The
higher the house, the easier it is to avoid too
high temperatures. Besides a high air-humidity
does not occur so soon.

fig. 1. Glasshouse of the Bom-type.
fig. 2. Glasshouse of the Venlo-type; glass fixed as in Dutch lights.
fig. 3. Glasshouse of the Venlo-type; glass fixed in the normal way.
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METHODEN V A N TOMATEN ENTEN.
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METHODS USED I NGRAFTING O F TOMATOES
Dr Ir L. BRAVENBOER andG. PET

As theinterest in grafting of tomatoes to
prevent damage caused bysoil-born diseasesis
increasing, research was carried out tofindthe
most suitable method of grafting. Three methods were used: wedgegrafting, approachgrafting andadhesivegrafting. The first mentioned method hasthedisadvantage of retardation of the production. Besides this it is
necessary tokeep the air-humidity high during

at least oneweek after grafting. When adhesivegrafting isused, the growing togetherof
rootstock and graft may beincomplete, resulting inalower total production. Up tonow the
approachgrafting has given thebest resultsin
regard to earliness and total production. In
practice this method isaccepted now and used
generally.

fig. 1. Approachgrafting.
fig. 2. Approachgrafting, after growing together.
wedgcgratting
approachgrafting
adhesive

grafting

(inarching)

fig. 3. Production of tomatoes grafted in different methods.

VROEGE PAPRIKATEELT ONDER GLAS.
Pag. 61

THE CULTURE O F S W E E T PEPPER (CAPSICUM A N N U U M )
UNDER GLASS.
P. A.KRUYK

In order toget a favourable financial result
in sweet pepper growing in unheated houses
it is important to pick asmany fruits aspossible before half July. Therefore besides propagating in large flowerpots, early sowing isnecessary andplanting on themoment thatalready several flowerbuds are showing.
The varieties, available at present are not

early. It is advisable to change tothe American varieties Keystone and Californian wonder.
The Experimental Station in Naaldwijk possesses newcrossings which provide a considerable higher early yield.
These will betried outin practice ona limited scale.

fig. 1. Flowerdevelopment shortly before planting out ofanearly sown plant,
fig. 2. A good crop of sweet pepper.
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SLATEELT OP ONTSMETTE GRONDEN.
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LETTUCE-GROWING ON DESINFECTED SOILS.
W. P. VAN WINDEN
Lettuce growing on soils which were desinfected shortly before, usually meets with
difficulties. Nevertheless this cannot be a reason to abstain from soil-sterilization. By taking
certain measures the damage to the lettuce can
be limited in many cases. The desinfection
should be carried out as early as possible in

order to give the bacterial activity and the
moisture-content the oppertunity to re-esablish.
Besides it is important to moisten the soil well
several times.
It evolved from practice that on desinfected
soils it is often necessary to water the lettuce
sooner than on non-desinfected soils.

fig. 1. Lettuce on desinfected soil. Note the difference in the form of the
head.

DE INVLOED VAN DE GRONDTEMPERATUUR OP DE BLOEI
VAN KNOLFRESIA.
Pag. 71

THE INFLUENCE OF THE SOIL-TEMPERATURE ON THE
FLOWERING OF CORM-FRESIA'S.
A. G. A. VAN DE NES
In 1958 and 1959 experiments were carried
out to determine the influence of the soiltemperature on the flowering of corm-fresia's.
By means of Wisconsintanks the soil-temperature was kept at resp. 10, 15, 20 and 25° C
during, 4, 8 or 12 weeks after planting.
Treated-corms of the varieties Buttercup, Prinses marijke, Snow queen and Rijnveld's golden

yellow were planted under glass at the beginning of August.
After a treatment of 10 or 15° C flowering
started earlier and more flowers per inflorescence were formed than of 20 or 25° C.
The number of flowers bearing side-stems was
a bit less.

fig. 1. Fresia in bloom.

157

DE OPNAME VAN RADIO-ACTIEVE FOSFOR DOOR
JONGE TOMAATPLANTEN.
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THE UPTAKE OF RADIO-ACTIF PHOSPHOR BY YOUNG
TOMATO-PLANTS UNDER DIFFERENT CONDITIONS.
Miss W. VAN RAVESTIJN

The phosphor-uptake can be improved in
different ways: by addition of an initial solution, by raising the soil-temperature till 1618° C and in case of severe phosphor-deficiency also by dipping the soil-blocks in a warm
solution containing phosphor. The best results
are reached with a solution of 30°C, though
a solution of 20° C was also good. 40° C has
definitely an unfavourable influence on the
root-system. The uptake is clearly less than
when an initial solution was given.
The uptake under various conditions of airhumidity, soil-humidity, tension of the plantcells was also studied. Low tension of the
cells encourages the uptake. In the soil the
aeration is an important factor. A slightly dry
soil results in a higher phosphor-uptake. The
same applies to the air-humidity, the lower the
better the uptake of phosphor.

The influence of irradiation is large. Plants,
irradiated before phosphor is added, take in
three days 4 times as much as non-irradiated
ones.
After a weekstime the uptake of plants on
which the irradiation is continued is double
of those, on which irridiation stopped when the
uptake started. Plants, on which irradiation
started, only after the addition of phosphor,
don't show any favourable influence of this
extra light. They give an appearance of lack
of water, probably due to a stronger evaporation of these relatively weak plants.
The addition of an initial solution results
on irradiated as well as on non-irradiated plants
in a quicker uptake of phosphor as in case of
normal fertilizing. On irradiated plants the effect is larger and these plants profit more
from an initial solution.

normal l e r t i l i z e r
starter-solution
dipped at 20°C

fig. 1. Uptake of phosphor.

dipped at 30°C
dippedat 40°C

non . illuminated
illuminated after
3ppLic3tjon

illuminated before

application
illuminated before and
after application

f{g_ 2. The influence of illumination on the uptake r of P32 from the soil.
°

fig. 3. Autoradiograph of a non-illuminated plant.
fig. 4. A plant illuminated by a highpressure mercurylamp HO 450 W .
low airhumidity

normal airhumidity
high airhumidity
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fig. 5. The influence of the air-humidity on the uptake of P32 from the soil.

BESTUIVING EN BEVRUCHTING BIJ KASPRUIMEN.
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POLLINATION OF GLASSHOUSE-PLUMS.
D. DE MOS

During some years experiments on the germination of plum-pollen have taken place in
which new and old varieties were included.
In general pollen germinate best on fully open
flowers untill the petals fall off.
The influence of environment-conditions was
also studied. In enclosures air-humidity, air-

circulation and temperature were varied. Circulation but especially higher temperatures
during cold nights gave better results than
raising of the air-humidity.
Hormone-spraying had only a slight effect
on fertilization.

fig. 1. Indian blood is rich in flowers and gives an excelent setting without
cross pollination,
fig. 2. A fan can have a good influence on fruitsetting.

VEREDELING VAN DE TOMAAT.
Pag. 103

BREEDING-WORK ON THE TOMATO.
Ir G. P. TERMOHLEN

Tomato-growing in the Netherlands is largely dependent on exportpossibilities and this is
related to quality and earliness of the product.
Two main-variety-groups are grown in this
country, the Ailsa craig-group and the Moneymaker-group. In general vigour and production of Ailsa craig are bigger than of Moneymaker. Especially later in season however the
external qualitiy of the Moneymaker-fruit is
better.
These last few years several hybrides have
been introduced with an intermediate position
between the two. However, the point to combine the many good qualities of both varieties,
is not yet reached.

Resistance against important diseases like
mosaic, corky-root and leaf-mold (Cladosporium fulvum) have been included in several
breedingsprogramms. A disadvantage is that in
most cases the origin has to be found in wild
varieties with small fruits. It takes much time
to get rid of the bad properties, without losing
the good ones.
For corky-root a solution is found by grafting the tomato on a resistent rootstock. Possibly other rootstocks, resistant against more
soilborn diseases, will be found. Grafting them
with varieties, resistent against air-born diseases may be a solution which solves many
problems.

fig. 1. Difference in fruitsize between a wild and a normal variety of tomato.
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BITTERVRIJE KOMKOMMERRASSEN E N HYBRIDEN.
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BITTERFREE CUCUMBER-VARIETIES A N D HYBRIDS.
W. P. VAN WINDEN

The recuperative power after a heavy crop
of fruits of several of the new bitterbree varieties and hybrids is less than of plants of
the older existing varieties. In order to reduce
this fault as much as possible it is favourable
to apply a different type of cutting. Several
shoots of the first order should be cut on 2
or 3 internodes. Shoots of higher order have to

be cut in the sameway.
Other cultural measures must be carried out
as good as possible in order to help along the
recovery of the plants. Important are the dressing of the soil with organic matter, a regular
and well-chosen additional fertilizer and a regular water-supply; all of them strictly according to the needs of the plant.

fig. 1. Bitterfree cucumbervarieties.

GROENKRAGEN E N GEELKOPPEN.
Pag. 119

GREENBACK A N D YELLOWHEAD TOMATOFRUIT.
Ir J. VAN DEN ENDE

In unripe fruit both physiological disorders
appear as darkgreen coloured shoulders. During
the ripening-process this darkgreen colour
changes to yellow in the case of yellow-head
as it changes to normal red, except some green
longitudinal stripes, in the case of greenback.
These disorders depend largely on the light
intensity. The so-called „no greenback" varieties
are only slightly susceptable.
In fertilizer experiments it apperared that
greenback is increased by a high total salt concentration in the soil, as yellow head increases
at a low salt concentration. As yellow heads influence the quality of the fruit worst, too low
a fertilizer-level should be avoided. This is the
more important as fruit that are shaded heavily
can show still another disorder, the so-called

light-yellow shoulder. The shoulder of the unripe fruit is lightgreen changing in light yellow
as the fruit ripens.
Potassium- and magnesiumsalts decrease the
occurence of yellow heads more than calcium
salts. Sulfates increase green backs less than
nitrates or chlorides.
The fertilizer-level of the soil should not
be increased too strongly to prevent a decrease
in yield by too small fruit.
To control these disorders attention must be
faid to the amount of light. Especially the
sides of the glasshouses should be shaded in
the right time. In case of a growing period
larger than normal (p.e. 15 instead off 8
trusses) the fruits of the higher trusses are
shaded well then.

fig- 1. Yellowhead fruit.
fig- 2. Greenback fruit.
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ZAADKOPPEN BIJ KOMKOMMER.
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BEE-STUNG CUCUMBERS.
Ir N. VAN BERKEL

The most important insect causing bee-stung
cucumber (as a consequence of pollination) is
the bee. It seems that bees only visit cucumbers if no other flowering plants are present,
a situation that often happens in glass-house
centres.
Cucumbers grown under Dutch lights cannot be protected from bees by gauze, because
this is a technical impossibility.
Besides insects, olimatical conditions seem

also to play a part in the occurrence of beestung cucumbers. In autumn, for instance, less
female flowers are formed, which grow only
difficultly parthenocarpic. By pollination these
fruits develop easily into bee-stung cucumbers.
Up to now spraying with hormones did not
result in making the pollen inactive. The number of bee-stung cucumbers has decreased
strongly in those villages where a law on beekeeping has come into action.

fig. 1. Three bee-stung cucumbers and a normal one.

BLADVLEKKENZIEKTE BIJ KOMKOMMER.
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DISEASES OF CUCUMBERLEAVES.
Dr Ir L. BRAVENBOER and Miss D. THEUNE

Some years ago scab or gumnosis (Cladosporium cucumerinum) was the most important
disease in cucumber-growing. This problem was
solved by the introduction of resistant varieties. The two most important diseases nowadays are Corynespora melonis and Mycosphaerella citrullina. Both diseases occur especially at high air-humidity and relative high
fig- 1.
fig- 2.

temperatures. The optimum temperature in vitro is for C. melonis higher than that of M.
citrullina.
In the first stages of the attack the diseases
can hardly be distinquish from each other. In
a later stage C. melonis forms smaller leafspots than M. citrullina. The latter can also
attack the stems and fruits of cucumber.

Corynespora melonis.
Spot with pycnids of Mycosphearella citrullina.

X Mycosphaerella citrullina
o Corynespora melonis
+.Cladosporium cucumerinum

fig.

3

Influence of the temperature in vitro on the growth of M. citrullina, C. melonis and C. cucumerinum'.
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HET VUUR BIJ FRESIA.
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„FIRE" IN FRESIA.
Miss W. DE BROUWER

Red coloured tissue along the margins of
the leaves is called „fire". Fire occurs on fresia's grown from seed and from corms and by
all different methods of culture. Fungicides are
not effective. Nowaday it is believed that fire
is caused by disturbance of the water supply.
Causal factors are discussed. Weak plants are

more susceptible than healthy ones. Bykeeping
the soil-moisture in a good condition the attack
could be lowered.
Shading out-side fresia's alittle in thehottest
period of the summer gave certain results, but
it was not sufficient.

fig. 1. Typical „fire" spots on fresialeaves.
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fig. 2. Influence of shading and moisture on the occurence of „fire".
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>Naaldwijk
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CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN SCHORSENEREN.
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CHEMICAL WEEDCONTROL IN SCORZONERA HISPANICA.
W. P. VAN WINDEN

In this crop Cl-I.P.C. is often used for chemical weed-control. This is only satisfactory if
the soil is sufficiently wet and the weeds are
still small. On light sandy soils damage may
however occur, if there is much rain shortly

after the application and the plants are young,
On this soil-type it is therefore advisable, to
useP.C.P.-oil as apre-emergence and to apply
Cl-I.P.C. later when the plants are somewhat
bigger.

fig. 1. A clean field of Scorzonera after application of Cl-I.P.C.
fig. 2. Right: Untreated.
Left: Sprayed with P.C.P.-oil.

VERBRANDING DOOR BESTRIJDINGSMIDDELEN BIJ CHRYSANT.
Pag. 143

DAMAGE ON CHRYSANTHEMUMS CAUSES BY PEST- AND
DISEASES CONTROL MATERIALS.
G. BUYS and Dr Ir L. BRAVENBOER

Several chemicals used for the control of this chemical is not yet used on a large scale,
pests and diseases may cause damage to chry- Organic phosphores compound like meta-isosanthemums. If chloropicrin is applied in an systox, parathion e.g. used for the control of
adjacent glass-house the chrysanthemums may aphids and red spider may also cause damage,
be damaged varying from complete kill to very Here again the different varieties show diffeslight burning. The difference in sensibility to rences in sensibility. The fungicide Karathane,
chloropicrin is very great from one variety to used for the control of powdery mildew may
another. The same holds for Vapam, allthough also cause damage on several varieties.
fig. 1. Damage caused by an organic phosphorus insecticide
right: damage leaf
left: undamaged leaf.
fig. 2. Slight damage caused by chloropicrin
right: damage leaf
left: undamaged leaf.
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