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de positie van de vollegronds groenteteelt

De resultaten die binnen dit zo gedifferentieerde vakgebied in het afgelopen
jaar werden bereikt lopen sterk uiteen. In vergelijking met het ,,dure" jaar 1965
was 1966 gemiddeld bezien niet teleurstellend. Dit betekent echter niet, dat
in structureel opzicht de positie van de vollegronds groenteteelt is verbeterd.
Een ongeveer gelijkblijvende geldelijke omzet bij nog steeds stijgende kosten
is erger dan een stagnatie; het is een feitelijke achteruitgang. Men dient dit
vooral óók in het oog te houden bij vergelijkingen met enkele andere takken
van tuinbouw, waarvan de rentabiliteit is afgenomen. Het enig positieve van
dergelijke beschouwingen zou kunnen zijn, dat de vollegronds groenteteelt misschien de aandacht krijgt die ze verdient.

In het afgelopen jaar is er wat de teelt betreft duidelijk sprake geweest van
een verdere ontmenging. Onder invloed van de voortgaande mechanisatie treden
allerlei verschuivingen op, in het bijzonder bij de contractteelt voor de industrie.
Bij de teelt voor verse consumptie daarentegen was er van toenemende mechanisatie in ons land tot nu toe nauwelijks sprake. Toch blijft het ook daarvoor
noodzakelijk, om ondanks een geringere afroming van arbeidskrachten van het
platteland, te streven naar een zo goed mogelijke arbeidsrationalisatie, teneinde
verdere kostenstijgingen zoveel mogelijk te kunnen beperken.
Zeer spectaculair verloopt de mechanisatie van de oogst van stamslabonen
voor verwerking. In twee jaar is het aantal daarvoor beschikbare machines
verdubbeld. Voor 1967 zijn er daarvan rond 70 beschikbaar. Bij een plukcapaciteit van 20 tot 30 ha per machine per seizoen betekent dit, dat er een
areaal van 1400 tot 2100 ha stamslabonen geheel machinaal kan worden geplukt. Deze ontwikkeling kan tot gevolg hebben dat de belangstelling voor
handgeplukte bonen uit België afneemt, temeer daar de kwaliteit daarvan vaak
te wensen over liet. In het algemeen is bij de verwerkende industrie een streven merkbaar naar fijnere peulen die eventueel in hele toestand verwerkt
kunnen worden. Het sorteren zal daarom toenemen.
Het machinaal plukken van spruitkool is, na diverse verbeteringen aan daarvoor reeds beschikbare machines, in het afgelopen jaar in een voor de praktijk te gebruiken stadium gekomen. Het blijkt namelijk mogelijk te zijn om
per machine 600 tot 700 spruitkoolplanten per uur te plukken, indien deze
vooraf goed zijn ontbladerd en de kopspruiten niet te groot zijn. Ook teelttechnisch werden ten behoeve van de machinale pluk van spruitkool bij het
onderzoek goede resultaten verkregen. Een en ander zal binnen enkele jaren
van grote invloed kunnen zijn op de teelt van dit in ons land zo belangrijke
gewas. We verwachten dat dit een der eerste groentegewassen is, waarvan de
oogst ook voor vers verbruik op grote schaal zal worden gemechaniseerd.
Ook de mechanisatiemogelijkheden voor de oogst van stamsnijbonen, die door
de industrie nog vóór de stamslabonen campagne kunnen worden verwerkt, van
fijnzadige halfstro-rassen tuinboon en van knolselderij en andere knol- en wortelgewassen, worden steeds verder uitgediept en bieden reële mogelijkheden
voor de nabije toekomst. Bovendien werd een nieuwe afstaartmachine voor uien
in het afgelopen jaar nog zodanig verbeterd, dat daarmee thans kwalitatief zeer
bevredigend kan worden gewerkt.
Het wassen van witlof in plaats van droog schonen met de hand, dreigt daarentegen in een impasse te geraken. Ten onrechte wordt wel de mening verkondigd dat kwaliteit en houdbaarheid van gewassen lof niet zouden voldoen.
Uit onderzoek in Nederland en België is zelfs het tegendeel gebleken. Een ver-
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antwoorde ontwikkeling hiervan wordt echter belemmerd doordat men in vele

DE VOLLEGRONDS

gevallen minder goed lof gaat wassen en de beste partijen, die voor schonen

GROENTETEELT

met de hand relatief weinig arbeid vergen, nog op de gebruikelijke wijze klaar
maakt. Dat het wassen van witlof hierdoor een ongunstige indruk maakt is
niet verwonderlijk, doch niettemin zeer te betreuren.
De voortschrijdende mechanisatie en daarmee gepaard gaande specialisatie
nopen tot bezinning en een verantwoorde aanpassing in de vollegronds groenteteelt. Door ontmenging verschraalt het aantal teeltmogelijkheden voor de
kleinere intensieve bedrijven, terwijl zich anderzijds juist weer perspectieven
aftekenen voor een rationelere produktie op grotere bedrijven, ook voor de
teelt van groenten voor vers verbruik.
De kleine intensieve bedrijven zullen zich overwegend moeten richten op
en bescherming moeten trachten te vinden door oogstspreiding, waarvoor technisch velerlei ingrepen mogelijk zijn (plantenopkweek, bodembedekking, bodemverwarming, plastictunnels etc). Bij toepassing van zulke methoden krijgen
die bedrijven weer meer een warmoezerij-karakter. Waarschijnlijk is een dergelijk bedrijfstype vrijwel uitsluitend van regionale betekenis. Niettemin is het
verheugend dat ook in het afgelopen jaar vrijwel alle primeurgroenten hoge
prijzen hebben opgebracht. Er schijnen wat dit betreft zelfs mogelijkheden te
zijn voor vervroegde spruitkool, waarvan in 1966 reeds vóór eind augustus
de helft kon worden geoogst.
Het onderzoek met enkele nieuwe respectievelijk minder bekende gewassen
moet worden gezien in het kader om de verschraling van teeltmogelijkheden m
de tuinbouw, bij overgang van een aantal gewassen naar de akkerbouw, te
compenseren. In het afgelopen jaar is gebleken dat er vooral voor bleekselderij
niet alleen teelttechnisch, maar ook bij de afzet wel perspectieven zijn. Dit
laatste is vooral te danken aan de uitstekende presentatie in plastic zakken
met opgedrukte recepten, die door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen werd verzorgd. Voor verdere introduktie van bleekselderij is behalve
de inmiddels gerealiseerde vervroeging (oogsten reeds vanaf begin augustus)
ook onderzoek naar verlating van de aanvoer zeker van belang.
Bij het onderzoek met nieuwe gewassen is verder gebleken, dat bindsla i.v.m.
de randgevoeligheid daarvan, alleen perspectief heeft bij de vroege teelt. Ook
zijn er incidenteel wel kansen voor ijssla, speciaal voor export naar West Duitsland. Waar de teelt van suikermaïs door de praktijk ter hand werd genomen,
werden de kolven helaas meestal te vroeg geoogst. Dit is funest voor de kwaliteit, hetgeen voor de verdere introduktie van dit produkt een averechts effect
heeft.

Ondanks technisch velerlei nieuwe mogelijkheden, is in Nederland de ontwikkeling van grotere gemechaniseerde en gespecialiseerde groenteteeltbedrijven, in tegenstelling tot het buitenland, nog praktisch niet tot ontwikkeling
gekomen. Toch is het noodzakelijk om, ook met het oog op veranderingen in de
afzet van groenten voor vers gebruik, mogelijkheden voor dergelijke bedrijfstypen nader te bezien.
Een krachtige aanpak van allerlei structurele aspecten is thans, mede in verband met de verdere realisatie van de Europesche Gemeenschap, urgenter dan
ooit. Voor de produktie van vollegronds groenten in Nederland zou een goed
motto daarvoor kunnen zijn: „niet méér maar wel anders". Hierbij is het van
groot belang dat de resultaten van onderzoek bij toepassing in de praktijk
terdege door voorlichtingsdiensten en door de afzetorganisaties worden begeleid.
In het afgelopen jaar hebben wij van vele personen en instellingen medewerking
ondervonden, waarvoor op deze plaats een woord van dank wordt gebracht.
Alkmaar, december 1966

Ir. J. van Kampen
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een gedeelte van de nieuwe tuin. (view of the new experimental garden near the research

station).
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het proefstation

De Stichting Proefstation voor de Groenteteelt in de Voilegrond in Nederland
is opgericht in 1953. Het gebouw met de bijbehorende proeftuin beslaat een
oppervlakte van 5,60 ha en is gevestigd te Alkmaar, Hoeverweg 6. Het bevindt
zich ongeveer 800 meter buiten de stad in de richting Egmond en is telefonisch te bereiken onder nummer 02200-16541 (2 lijnen). Vanaf het NS-station
Alkmaar is het Proefstation gemakkelijk te bereiken per NACO-bus (lijn Z).
Vijftien minuten over ieder heel uur vertrekt een bus vanaf het station. Bij
het Proefstation is een bushalte.

BESTUUR PER

voorzitter

A. P. DE BOER, grootebroek
provinciale
commissie

1 JANUARI

uit de veilingen in

1967

secretaris

noord-holland

K. V A N NIENES, noordscharwoude
stichting

tuinbouwproef'bedrijf

,,geestmerambacht"

penningmeester

vice-voorzitter

te

oudkarspel

G. J. KEMPERS, amsterdam
proeftuin
,,hollands-utrechts
veendistrict" te sloten

A. HULTINK, ens
centraal bureau van de

tuinbouwveilingen

in nederland, den haag

lid dagelijks

bestuur

leden

J. SELEN, venlo
landbouwschap, den haag

TH. MEESTER, leidschendam
landbouwschap, den haag
A. V A N N A M E N , zwijndrecht
centraal bureau van de
tuinbouwveilingen
in nederland, den haag
Mr. F. J. MEIJER DREES, haarlem
gedeputeerde staten van noord-holland
J. SOMERS, bergen op zoom
stichting

proeftuin

,,noord-brabant"

te breda
Ir. J. TH. V A N VUGT, vlijmen
vereniging

der nederlandse

fruitverwerkende

adviserende

leden

industrie,

groentenleiden

Prof. Dr. J. SNEEP,
hoogleraar te wageningen
Ir. G. W. V A N DER HELM,
rijkstuinbouwconsulent
te amsterdam

10

Ir. P. J. S T A D H O U D E R S ,
rijkstuinbouwconsulent
te hoorn

en

Het bestuur van de Stichting vergaderde in 1966 viermaal, het dagelijks be-

BESTUURS-

stuur kwam eenmaal bijeen. In verband met opheffing van de proeftuin ,,De

VERGADERINGEN

Duinstreek van Holland" te Heemskerk per 31 december 1965 werd afscheid
genomen van de heer G. Parlevliet, afgevaardigde van genoemde proeftuin.
In zijn plaats werd tot vice-voorzitter benoemd de heer A. Hultink te Ens.

In 1966 vonden de volgende mutaties plaats:

PERSONEEL

Per 1 januari werd de heer J. A. Schoneveld bevorderd tot technisch ambtenaar
1e kl. en de heer J. C. Commandeur tot assistent A. In de onderzoeksector
vertrok op 15 juni Ir. Th. J. Bredero wegens het aanvaarden van een functie
in Liberia. In deze vacature kon worden voorzien door aanstelling van
Ir. R. A. Feddes als onderzoeker voor de afdeling hydrologie. Wegens vertrek
van mevr. J. J. Almasi-van der Werf per 31 december werd op 1 september
mej. M. A. C. Meereboer aangesteld als adjunct laborante.
Het tuinpersoneel werd uitgebreid door aanstelling van de heer K. Kostelijk
per 7 maart.
Op 24 oktober werden wij getroffen door het overlijden van de heer D. Louwen,
die vrijwel vanaf de oprichting van het Proefstation als tuinman in dienst
is geweest.
Ook bij de administratie vonden enkele wijzigingen plaats. Per 31 december
verliet de heer J. B. Roozendaal het Proefstation wegens het aanvaarden van
een andere betrekking, nadat hij op 1 augustus 121/2 jaar als administrateur
aan het Proefstation was verbonden. Op 1 december trad de heer J. J. Appelman in dienst, die per 1 januari 1967 de heer Roozendaal zal opvolgen. Mej.
H. G. Leiker nam op 1 februari en mevr. G. J. Baltus-Langenberg op 1 juni
afscheid. Per 1 januari werd mej. A. J. M. Glorie aangesteld als administratieve
kracht en per 1 november mej. M. J. C. Beers als telefoniste-typiste.
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PERSONEELSBEZETTING
PER
1 JANUARI
1967

directeur

Ir. J. VAN KAMPEN

adjunct directeur

Ir. H. JONGE POERINK

hydrologie

Ir. R. A. FEDDES (ICW)
P. NICOLAI
A. A. OVERTOOM

bodemvruchtbaarheid

Ir. J. H. PIETERS (IB)
Mej. M. A. C. MEEREBOER

fysiologie

Dr. Ir. W. A. WIEBOSCH
J. E. KARSTEN

teelt- enrassenonderzoek

J. BETZEMA
J. C. COMMANDEUR
N. J. SNOEK
Tj. BUISHAND
J. DE KRAKER
Ir. A. A. FRANKEN
CHR. TH. G. BACKUS
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J. P. KOOMEN
C. SCHAAP
J. VLUG

Drs. J. M. M. V A N BAKEL (IPO)

mycologie en virologie

Mej. J. J. A. KERSTENS

Ir. C. K A A I (IPO)

nematologie

C. P. DE MOEL

J. PH. V A N DRIEST

entomologie

J. G. C. BETHE

J. G. VERLAAT

onkruidbestrijding

J. SCHEERINGA

J. A. S C H O N E V E L D

A. T O L M A N

arbeidsrationalisatie

tuinpersoneel

TH. G. BAKKER
H. J. DE GROOT
J. JONKERS
J. K O O Y
K.

KOSTELIJK

J. C. M. V A N DER PAL
JAC. ZIJP

PRONK

documentatie

J. J. A P P E L M A N

administratie

C. P.

Mej. M. J. C. BEERS
Mej. A. J. M. GLORIE
F. G. R. LAMMERTS
Mevr. A. M. P O O L - S T O O P

J. DE KLEIN

huishoudelijke

dienst

Mej. A. DE LANGEN
Mej. M. J. RUIS
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BEZOEKERS

Van de bezoekers die in 1966 het Proefstation bezochten, tekenden 305 het
gastenboek. Hiervan kwamen er 234 uit Nederland en 71 uit het buitenland.
De buitenlandse bezoekers kwamen uit Zweden (25), Noorwegen (24), Duitsland
(4), Oostenrijk (4), Frankrijk (3), Egypte (2), Polen (2), en één bezoeker uit
Basotuland, Engeland, India, Syrië, Suriname, Tsjecho-Slowakije en Zwitserland.

SUBSIDIËRENDE

Het Proefstation heeft in 1966 van de volgende instanties subsidies ontvangen:

INSTANTIES

Ministerie van Landbouw en Visserij - Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland - Provincie Noord-Holland - Provincie Zuid-Holland - Landbouwschap - Vereniging der Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie - Gemeente Alkmaar - Provinciale Commissie uit de Veilingen in NoordHolland - Verenigde Zuurkoolfabrikanten in Nederland. Ten behoeve van aspergeonderzoek en onderzoek naar koolziekten werden via de veilingen extra bijdragen
ontvangen van de telers.

BEGUNSTIGERS

Volgens artikel 1 van het huishoudelijk reglement zijn (na verhoging der donaties per 1-1 -1967) begunstigers van het Proefstation: natuurlijke personen die
jaarlijks een bedrag van f 25,— en rechtspersonen die jaarlijks tenminste f 75,—
als donatie betalen. De begunstigers ontvangen alle publikaties van de Stichting gratis.

TERREINEN EN

Ten behoeve van onkruid- en insektenbestrijding en ter voldoening aan de wet-

OUTILLAGE

telijke voorschriften werd het insektarium verbouwd tot bestrijdingsmiddelenruimte. Kas III werd voorzien van een lichte verwarming.
Het machinepark werd uitgebreid door aanschaffing van een Accord plantmachine, een cambridgerol, een cultivator en een grondfrees achter de Fiattrekker en een grondmengmolen.
De laboratoriuminventaris werd uitgebreid met een oven en een binoculair
microscoop.
Voor administratieve doeleinden en publikaties werden een nieuwe rekenmachine, een elektrische schrijfmachine en een stencilmachine aangeschaft.
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J. B. Roozendaal

samenwerking
met andere instellingen

contactdagen en voorlichting

buitenlandse reizen

iteratuur en publikaties

samenwerking
met andere instellingen

Organisatorisch vormt het Proefstation een schakel tussen de wetenschappelijke
instellingen en degenen die voorlichting geven ten behoeve van de vollegronds
groenteteelt. Daar een Proefstation bovendien landelijk werkt is het noodzakelijk dat naar alle richtingen contacten worden gelegd en onderhouden met instituten, consulentschappen, proeftuinen, commissies en werkgroepen. Hieronder vallen tal van instellingen met een speciale taak, waarvan in vorige
jaarverslagen een overzicht werd gegeven.

Voor het te verrichten onderzoek is nauwe samenwerking met de rijkstuinbouwconsulenten en hun medewerkers, alsmede met regionale proeftuinen on-

CONSULENTSCHAPPEN
EN PROEFTUINEN

ontbeerlijk. De meeste van deze proeftuinen ressorteren onder een consulentschap, sommige onder gemeentelijke of andere instellingen. Voor de in 1966
ontvangen hulp en medewerking bij de uitvoering van de proeven is een bijzonder woord van dank zeker op zijn plaats. Hierin willen wij ook betrekken
de Bedrijfsvoorlichtingsdienst van de Belgische Boerenbond, die een aantal
proeven van het PGV in België heeft verzorgd.
De tuin bij het PGV te Alkmaar heeft een centrale taak bij het onderzoek.
Daarnaast dienen enkele samenwerkende proeftuinen in Noord-Holland, die reeds
vanaf de oprichting van het Proefstation in 1953 nauw met deze instelling zijn
verbonden, afzonderlijk te worden genoemd. Onderstaand volgen enkele gegevens over deze proeftuinen.
proeftuin alkmaar
Hoeverweg 6, telefoon 02200-16541; directeur Ir. J. van Kampen - tuinchef
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A. Tolman - bezoek na afspraak. De oppervlakte bedraagt 5,60 ha. Nadat in
1965 de nieuwe tuin slechts voor een zeer klein gedeelte bij de proefnemingen
was ingeschakeld, werd in 1966 de volledige oppervlakte voor het onderzoek
benut. De grond bestaat uit zeer lichte zavel. pH KCl 7,2 -humus 8,5 % - CaC03
1.4%.
proeftuin „beemster" te noord-beemster
Purmerenderweg 21,telefoon 02991-368; directeur Ir. P. J. Stadhouders - tuinchef
G. Steensma. De oppervlakte van de tuin is 1,25 ha, waarvan slechts een klein
gedeelte voor vollegronds groenteteelt beschikbaar is. De grond bestaat uit
oude zeeklei met een afslibbaar van 60% - pH KCl 6,7 - humus 6% en
CaCOs 2,5%.
tuinbouwproefbedrijf „geestmerambacht" te oudkarspel
Proefpolder 1 - directeur Ir. P. Knoppien, telefoon 02201-293; tuinchef M. Bruin,
telefoon 02201-227. Dit bedrijf ven ongeveer 27 ha bestaat uit vrij zware stugge
zeeklei, waarvan de gemiddelde samenstelling is: afslibbaar 50 % - pH KCl 7,1 humus 2,7 % - CaCOs 5 %.
proeftuin „hollands-utrechts veendistrict" te sloten
Sloterweg 796, telefoon 020-154333; directeur Ir. G. W. van der Helm - tuinchef C. Schelling. De oppervlakte is 1,96 ha, waarvan een belangrijk gedeelte
door glascultures in beslag wordt genomen. De grond bestaat uit kleihoudend,
veraard veen. De belangrijkste analysecijfers zijn: afslibbaar 1 5 % - pH KCl
5,0 - humus 35 % - CaC03 0,2 %.

VERTEGENWOORDIGING

Voor een aantal onderwerpen die zich qua onderzoek en voorlichting uitstrek-

IN COMMISSIES

ken tot regionaal of landelijk niveau en waarbij facetten van verschillende on-

EN WERKGROEPEN

derdelen van de tuinbouw betrokken zijn, worden commissies en werkgroepen
gevormd. In de commissies en werkgroepen waar de vollegronds groenteteelt
bij betrokken is, hebben een cf meer medewerkers van het Proefstation zitting.
Voor een overzicht hiervan verwijzen wij naar voorgaande jaarverslagen.
J. P. Koomen

contactdagen en voorlichting

Voor medewerkers van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en de proeftuinen

VOORLICHTING

werden 4 contactdagen georganiseerd. Zo werd op 12 januari te Utrecht gesproken over proefveldresultaten in het afgelopen jaar met daarop aansluitend
de behandeling van het proefplan voor het komende seizoen.
Op 25 mei en 21 juni werden de deelnemers uitgenodigd voor een bezoek aan
de proeftuin te Alkmaar voor bezichtiging van diverse proeven op het gebied
van teelt- en rassenonderzoek en chemische onkruidbestrijding. De contactdag
van 25 mei trok een flinke belangstelling, die op 21 juni werd door verschillende omstandigheden slecht bezocht.
De laatste bijeenkomst in het verslagjaar werd gehouden op 2 december en
was in hoofdzaak gewijd aan spruitkool. Daarnaast werden enkele korte inleidingen gehouden over verschillende gewassen, 's Middags bezocht het gezelschap enkele proefvelden met spruitkool op het Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel. Op dit bedrijf werd tevens gedemonstreerd met
twee spruitenplukmachines, te weten die van Hermes en de Vries te Leeuwarden en die van Dokex te Enkhuizen. De belangstelling voor deze dag was
zeer goed. Jammer, dat door het overladen ochtendprogramma de discussies
niet tot hun recht konden komen.
Door het Ministerie van Landbouw en Visserij is een cursus georganiseerd voor
medewerkers van de landbouwconsulentschappen over tuinbouwteelten op landbouwbedrijven. Een vrij groot aantal lessen werd gegeven in de bibliotheek van
het PGV, waarbij diverse medewerkers van het PGV als docent zijn opgetreden.

In samenwerking met het IBVT werd op 1 maart de jaarlijkse Groenteconserven-

VERWERKENDE

dag te Wageningen georganiseerd. Hiervoor bestond een flinke belangstelling.

INDUSTRIE

De onderwerpen waren vooral gericht op het gebruikswaarde-onderzoek van

EN ZAADHANDEL

verschillende rassen stamslabonen, spinazie, rodekool, suikermais, bleekselderij,
knolselderij, groene savooiekool en boerenkool. Hierbij speelde de kwaliteit, zo-
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VERWERKENDE
INDUSTRIE
EN ZAADHANDEL

afb. 2. beoordeling van een proefveld door vertegenwoordigers van zaadhandelen
verwerkende industrie, (inspection of a trial plot by agents of seedhouses and
preserving industrie).

wel van het verse als van het verwerkte produkt een belangrijke rol. Dit kwam
ook bij de discussies sterk tot uiting. Bij stamslabonen en spinazie werd bijvoorbeeld opgemerkt dat een objectieve maatstaf voor het bepalen van de
oogstrijpheid zeer urgent is. Bij knolselderij is het zwartkoken nog vaak een
groot probleem. Bij groene savooiekool speelt de kleur van het produkt een
belangrijke rol.Voor het machinaal oogsten van boerenkool bestaat veel interesse.

In de loop van het seizoen werden vertegenwoordigers van de verwerkende industrie en van de zaadhandel enkele keren uitgenodigd voor een beoordeling
van een aantal rassen. Dit betrof de gewassen spinazie, kroten, stamslabonen
en peen. In het algemeen was de opkomst van de verwerkende industrie matig
en die van de zaadhandel zeer goed. Een uitzondering hierop vormde het grote
bonenproefveld in de Wieringermeer dat machinaal werd geoogst. De verwerkende industrie toonde hiervoor een grote belangstelling.
20

Tj. Buishand en J. P. Koomen

buitenlandse reizen

Om de ontwikkelingen in de ons omringende landen te kunnen volgen en de
toepassingsmogelijkheden daarvan in eigen land na te gaan, zijn in 1966 door
medewerkers van het Proefstation enkele reizen naar het buitenland gemaakt.
De voornaamste indrukken die daarbij zijn opgedaan worden onderstaand
weergegeven.

Het 18e Internationale Symposium voor Fytofarmacie en Fytiatrie dat in mei

BELGIË

te Gent werd gehouden, werd bijgewoond door de heer J. G. Verlaat die daar
voor de sectie onkruidbestrijding een spreekbeurt vervulde over „Ervaringen
met 2-chloor-N-isopropylacetanilide bij enkele groentegewassen".

Van 26 tot 28 mei verbleef de heer J. G. Verlaat in Duitsland voor een be-

DUITSLAND

zoek aan het Institut für Gemüsekrankheiten und Unkrautforschung te Fischenich
en aan het Versuchstation Limburgerhof van de B.A.S.F. Te Fischenich werd
met de directeur, Dr. H. Orth, van gedachten gewisseld en werd een aantal
proeven bezichtigd. Interessant was daar vooral hetgeen werd gedaan voor de
koolteelt. Te Limburgerhof werd vooral de onderzoektechniek bij de screening
van nieuwe herbiciden bestudeerd. Tevens werd een rondgang gemaakt langs
de onkruidbestrijdingsproeven.

In juli bezocht de heer J. Ph. van Driest de entomologische afdeling van het

ENGELAND

National Vegetable Research Station te Wellesbourne. Opvallend was dat bij de
langdurende peenteelt een éénmalige behandeling met een insekticide vóór het
zaaien voldoende bescherming biedt tegen de peenvlieg, wat in Nederland niet
het geval is. Waarschijnlijk is dit een gevolg van het geheel of gedeeltelijk
ontbreken van de derde vlucht van de peenvlieg in Engeland. Verder werden
te Wellesbourne zeer goede resultaten tegen de peenvlieg bereikt door toepassing van een rijenbehandeling met granulaten vlak voor het zaaien. Dit is
bovendien een zeer goedkope methode.
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ENGELAND

Verder is opmerkelijk dat in Engeland nog vrijwel geen resistentie van de peenvlieg tegen gechloreerde koolwaterstoffen is aangetroffen. De koolvlieg daarentegen is wel resistent geworden tegen deze groep van insekticiden.
Voor het verrichten van verschillende soorten bepalingen heeft de entomologische afdeling te Wellesbourne de beschikking over een eigen chemisch
laboratorium, waar voor residubepalingen gebruik wordt gemaakt van een
gaschromatograaf.

FRANKRIJK

Voor een nadere oriëntatie inzake de aspergeteelt maakten Drs. J. M. M. van
Bakel en Ir. A. A. Franken van 16 tot 28 augustus een studiereis naar Frankrijk. Zij werden daarbij vergezeld door Ir. J. G. C. van Dam en de heer J. H.
Hulshof (medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering) en de heer
G. Thielen, voorzitter van de asperge-adviescommissie. Bezocht werden de
teeltcentra Loir et Cher, Les Landes, Bouches du Rhône en Elzas. De teelt verplaatst zich van de oude centra (Elzas en Loir et Cher) naar de jongere gebieden zoals Les Landes. Deze verplaatsing wordt o.a. in de hand gewerkt door
verschijnselen van bodemmoeheid in de oude gebieden.
Het gebrek aan arbeidskrachten tijdens de oogst is in Frankrijk een belangrijke
factor. De perceelsgrootte varieert van 10 are op een aantal bedrijven in
Elzas tot 20 à 40 ha op een aantal bedrijven in het zuiden van Frankrijk,
waar uit Algérie gerepatrieerde Fransen indrukwekkende bedrijven hebben
gesticht.
Door enkele plantentelers wordt selectiewerk verricht, waarbij vooral de selectie Chesneau-d'Arbonne opviel, die in vrijwel alle Franse aspergecentra een
belangrijke plaats inneemt. De in Nederland bekende problemen als voetziekte
en bodemmoeheid spelen ook in Frankrijk een rol.
Op 4 oktober werd door „Syndicats de Producteurs d'Endives" een demonstratie
georganiseerd op de terreinen van het Institut Agricole te Beauvais. Deze demonstratie was gewijd aan mechanisatie in de witlofteelt en werd bijgewoond
door Ir. H. Jonge Poerink en de heer J. A. Schoneveld van het PGV en de heer
P. Huisman van het Rtc. te Hoorn. De demonstratie betrof precisiezaaimachines,
een zevental rooimachines, 2 witlofwasmachines en materiaal voor het forceren.
De precisiezaai met ingehuld zaad leek in een minder ver stadium te verkeren
dan in Nederland. Van de rooimachines trokken vooral de aandacht de D'Hooghe
(België), V.D.G. (Frankrijk) en de Canonne (Frankrijk). Onder zeer slechte weersomstandigheden leverden deze machines nog redelijk werk.

22

J. P. Koomen en anderen

literatuur en publikaties

Om met de beschikbare mensen en middelen het grootst mogelijk nuttig effect

DOCUMENTATIE EN

te bereiken, is het noodzakelijk dat iedere onderzoeker de reeds elders behaalde

ATTENDERING

resultaten zoveel mogelijk dienstbaar maakt aan het eigen onderzoek. Hiervoor
is nodig dat alle van belang zijnde binnenkomende literatuurgegevens toegankelijk worden gemaakt, terwijl bovendien de belanghebbenden er ook op worden
geattendeerd. Dit gebeurt bij het Proefstation door het opbouwen van een documentatiesysteem waarin de literatuurgegevens naar gewas, onderwerp en land
(systematische catalogus) en naar auteur (alfabetische catalogus) worden
gerangschikt.
In de systematische catalogus worden de literatuurgegevens volgens de Universele Decimale Classificatie (U.D.C.) geklasseerd. Het attenderen gebeurt
enerzijds door van de voor de documentatie gebruikte kaartjes één of meer
extra copieën te maken en deze eens per week aan de belanghebbenden te
verstrekken en anderzijds door alle voor documentatie opgenomen artikelen in
het wekelijks verschijnend en langs alle afdelingen circulerend „Documentatieoverzicht" op te nemen. Belanghebbenden kunnen hierin bij de artikelen die
zij willen lenen hun paraaf zetten en krijgen dan de door hen geparafeerde
publikaties ter inzage.
C. P. Pronk
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PUBLIKATIES VAN
HET PROEFSTATION

Door medewerkers van het Proefstation zijn regelmatig Mededelingen en Rapporten samengesteld. Een aantal hiervan is inmiddels uitverkocht. Voor een
overzicht van de volledige serie wordt verwezen naar het jaarverslag over 1965.
Onderstaand volgt een overzicht van de publikaties die nog verkrijgbaar zijn. Ze
worden franco toegezonden na overmaking van het vermelde bedrag op postrekening 619524 van het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond te
Alkmaar onder vermelding van hetgeen wordt verlangd. Begunstigers ontvangen
alle publikaties gratis.

mededelingen

14. KOOMEN, J. P. en anderen: Rond de teelt van augurken (3e herziene
druk) - f 2,25
19. JONGE POERINK, H.: Rand in witte kool - f 2,25

1962
1961

24. VAN DER BOON, J„ DELVER, P., KNOPPIEN, P. en VISSER, A.:
Kalibemesting bij vroege aardappelen in Noord-Holland - ƒ 0,75
27. VAN KAMPEN, J. en anderen: 10 jaar P.G.V. - f 2 —

1963
1963

29. BETZEMA, J. en BUISHAND, Tj.: Rond de teelt van spruitkool f 2,50
30. WIEBOSCH, W. A.: Jarowisatie bij enige groente- en aanverwante
gewassen - ƒ 5,—

1964
1965

31. DELVER, P.: Onderzoek over de stand van aardbeien in Kennemerland - ƒ 3,50

1965

32. KOOMEN, J. P. en VAN DER VEN, C. J.: Rond de teelt van knolselderij - f 3,50

1965

33. VAN STAALDUINE, D. en VERLAAT, J. G.: Ontwikkeling van de
chemische onkruidbestrijding in de groenteteelt in Nederland (overdruk) ƒ 1 , —
34. BUISHAND, Tj.: Vroege andijvie in de vollegrond - f 3,—

1965
1966

36. BETZEMA, J. en SNOEK, N. J.: Onderzoek bij de teelt van vroege
24

bloemkool - f 3,—

1966

PUBLIKATIES VAN

rapporten

HET PROEFSTATION
10. BUISHAND, Tj., DE KRAKER, J. en BREEBAART, mej. G.: Teelt- en
rassenonderzoek bij tuinbonen in 1963 - f 0,70

1964

13. BUISHAND, Tj. en DE KRAKER, J.: Onderzoek ten behoeve van de
groenteteelt voor de verwerkende industrie II - ƒ 2,—

1964

15. BUISHAND, Tj., DE KRAKER, J. en BREEBAART, mej. G.: Teelten rassenonderzoek 1964 bij tuinbonen - f 1,20

1965

16. BETZEMA, J., JONGE POERINK, H. en VAN DER VALK, G. G. M.:
Een studiereis naar Midden-Engeland van 11-18 augustus 1963 -

f 1,75

1965

17. BUISHAND, Tj. en BREEBAART, mej. G.: Rassenonderzoek 1964 bij
stamslabonen, stoksnijbonen en spekbonen in Beneluxverband - f 1,75 1965
18. DE KRAKER, J. en BUISHAND, Tj.: Teelt- en rassenonderzoek bij
tuinbonen in 1965 - ƒ 1,50

1966

19. VERLAAT, J. G.: Ervaringen bij het onkruidbestrijdingsonderzoek in
de vollegronds groenteteelt in 1965 - ƒ 4,—

1966

20. BUISHAND, Tj., DE KRAKER, J. en COMMANDEUR, J. C : Gebruikswaarde-onderzoek van spinazierassen in 1965 - f 1,50

1966

21. SCHONEVELD, J. A.: Arbeidskundig onderzoek bij het centraal sorteren van asperge - f 1,75

1966

22. BUISHAND, Tj.: Teelt- en rassenonderzoek bij suikermais in 1964

en 1965 - f 1,75

1966

24. SCHONEVELD, J. A. en URSEM, C. Th.: Arbeidskundig onderzoek
bij het oogsten en transporteren van sluitkool - f 2,50

1966

25. SCHONEVELD, J. A.: Onderzoek naar de werkmethoden bij de witloftrek - f 3,50

1966

26. WIEBOSCH, W. A.: Aspecten van het gebruik van omhuld zaaizaad,
zogenaamd pillenzaad - ƒ 1 , —

1966
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PUBLIKATIES VAN

jaarverslagen

HET PROEFSTATION
Vanaf 1954 is jaarlijks een jaarverslag verschenen. De jaarverslagen tot en
met 1964 zijn uitverkocht, die over 1965 en 1966 zijn verkrijgbaar à ƒ5,— per stuk.

artikelen in vakbladen en tijdschriften

Met publikaties in boekvorm wordt slechts een vrij beperkt aantal geïnteresseerden bereikt, vooral wanneer het gaat om directe gegevens voor de praktijk.
Daarom zijn van medewerkers van het PGV weer diverse artikelen in vakbladen
opgenomen. Verder zijn bijdragen verschenen in Mededelingen van de Directie
Tuinbouw. Totaal zijn aldus in het verslagjaar meer dan 50 artikelen geplaatst.
Aan de samenstelling van de rassenlijst voor groentegewassen werd ook door
deskundigen van het Proefstation meegewerkt. Hierdoor is het Proefstation
mede verantwoordelijk voor de inhoud van de rassenlijst. Ook werd medewerking verleend aan het tot stand komen van de Tuinbouwgids en het Tuinbouwkundig Woordenboek. Voor het weekblad Landbouwdocumentatie en voor
de Mededelingen van de Directie Tuinbouw werd een aantal referaten verzorgd.
F. G. R. Lammerts
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GRONDWATERSTANDEN- EN
HERONTGINNINGSPROEFVELD

Dit jaar is het onderzoek in zijn oorspronkelijke opzet afgesloten. Het doel
hiervan was in korte tijd een inzicht te verkrijgen in de reacties van de opbrengst van een aantal belangrijke vollegronds groentegewassen op de ontwateringsdiepte bij verschillende profielen, te weten klei op pikklei, klei op
zavel en zavel. Als gewassen waren spinazie, tuinboon, kroot, slaboon en prei
in het onderzoek opgenomen. De pikklei en de klei op zavel werden vóór de
winter gespit met de spitmachine en in maart bewerkt met een aangedreven
eg. De zavel werd in dezelfde periode gespit en geëgd. Door de vele neer-
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GRONDWATERSTANDEN- EN
HERONTGINNINGS-

grondwaterstand
(groundwater level)

PROEFVELD

N e e r s l a g - pa nv e r d a m p i ng
( R a i n f a l l - pan e v a p o r a t i o n )

afb. 3. neerslag-panverdampingin mm en fluctuaties van grondwaterstand in cmvoor
de objecten30, 60en90cm-maaiveld, gedurendeperioden van een week,(differences
between rainfall and pan evaporation in mm and the averages of the ground water
depths in cm for the objects 30, 60 and 90 cm, during periods of one week).
slag in de hier op volgende periode (afbeelding 3) is het effect van genoemde
eg geheel teniet gedaan. Hierdoor konden de verdere voorjaarswerkzaamheden
pas laat beginnen.
De bemesting was voor alle gewassen 234 kg P2O5 per ha in de vorm van
superfosfaat en 104 kg K2O als patentkali. De stikstofbemesting was voor spinazie 175, voor tuinboon en prei 163 en voor slaboon 138 kg zuiver N per ha.
In de kroot werden N-trappen aangelegd van 0, 90, 180, 270 en 360 kg per ha
30

over de verschillende grondwaterstandsvakken.
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Slab o o n
( d w a r f fr ench beans)

afb. 4. verband tussen opbrengst en ontwateringsdiepte

T

40

grond w a t e r s t . d i e p t e in cm.
(groundw a t e r d e p t h s incm)

voor spinazie en slaboon in de jaren 1963-1966 van het klei
is 100 bij een ontwateringsdiepte

van 100 cm. (the

relation

between yield and ground water depths for spinach and dwarf french beans during the years 1963-1966 for heavy
clay and sandy loam. Rel. yield is 100 for a ground water depth of 100 cm).
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GRONDWATER-

De grondwaterstanden vertoonden onder invloed van neerslag en verdamping

STANDEN- EN

ook dit jaar weer fluctuaties (afbeelding 4). Opvallend is dat de waterstanden

HERONTGINNINGS-

gedurende een lange periode beneden het streefpeil zijn gebleven. Dit is een

PROEFVELD

gevolg van het grote verdampingsoverschot in dezelfde periode, waardoor niet
voldoende water kon worden geïnfiltreerd. De stijging van de grondwaterstanden tussen 12 en 26 juni is het gevolg van intensieve neerslag (35 mm)
in genoemde periode.
N-trappenproef bij kroot
Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de nadelen van een slechte ontwatering
gecompenseerd kunnen worden door verhoging van de stikstofbemesting. Voor
een optimale produktie op het pikkleiprofiel blijkt een ontwatering beneden 100
cm en een bemesting van 270 kg N per ha noodzakelijk te zijn. Voor zavel zijn
dit respectievelijk 120 cm en 360 kg N per ha.
spinazie, tuinboon, stamslaboon en prei
De opbrengsten van deze gewassen zijn weergegeven in tabel 1. Het ontbreken
van opbrengsten van spinazie op de zavel bij een ontwateringsdiepte van 40 cm
is een gevolg van het feit dat de grondwaterstanden niet boven 55 cm zijn
gestegen.
De droogteverschijnselen bij stamslabonen (geoogst op 8/8) op het pikkleiprofiel zijn een gevolg van het grote verdampingsoverschot tijdens de groeiperiode van dit gewas. De neerslag in de periode eind juli-begin augustus heeft
dit vochttekort echter geheel gecompenseerd, hetgeen blijkt uit de opbrengstcijfers van 1/9. Een intensiever en dieper wortelend gewas als tuinboon vertoont geen droogteverschijnselen; wel wordt bij een ontwateringsdiepte van
60 cm de hoogste opbrengst verkregen. Verder blijkt dat:
a. om opbrengstderving te voorkomen voor beide profielen een ontwateringsdiepte van 100 cm of meer noodzakelijk is,
b. het zavelprofiel bij ondiepere grondwaterstanden een gevoeliger reactie in
opbrengstderving vertoont dan het oorspronkelijke pikkleiprofiel.
c. bij voldoende ontwatering de opbrengsten op zavel hoger liggen dan op klei,
d. de klei droogtegevoeliger is dan de zavel in perioden met grote verdampingsoverschotten.
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Voor de toekomst zal worden getracht een energiebalans op te stellen voor

Zavel

Klei-op-pi kklei
Profiel (profile)

Ontwateringsdiepte ir

(heavy c lay)
cm

40

(groundwaterdepth in cm)
Gewas
(erop)

Zaaidatum

Oogstdatum

(sowing

(harvest

date)

date)

60

80

100

(Sc

120

Spinazie

2-5

8-6

70

75

80

85

90

(spinach)

2-5

13-6

135

185

196

195

180

40

—

ndy loam)

80

60

100

120

65

124

130

130

134

180

210

208

213

213

»

Tuinboon
18-7

Stamslaboon

25-5

8-8

112

117

110

104

104

87

1Î4

132

140

145

(dwarf french

25-5

1-9

137

193

210

212

212

125

187

214

232

238

146

147

148

175

212

17-4

125

148

112

(broad beans)

beans)
Prei

16-6

1-10

390

465

480

485

485

175

470

555

570

570

(leek)

16-6

10-11

485

660

675

675

675

225

535

655

710

715

tabel 1. gemiddelde opbrengsten in kg/are bij grondwaterstanden van 40-120 cm
beneden mv. op pikklei en op zavel.
(mean yield in kg/are for groundwaterdepths of 40-120cm below ground level
for heavy clay and sandy loam).

verschillende gewassen onder verschillende klimatologische omstandigheden.

GRONDWATER-

Hiervoor zal een volledig weerstation op het proefveld worden ingericht. Op het

STANDEN- EN

90 cm grondwaterstandsvak zal op elk van de drie profielen een lysimeter

HERONTGINNINGS-

worden geïnstalleerd, teneinde een waterbalans voor de plant te kunnen be-

PROEFVELD

rekenen. Een lysimeter stelt ons in staat voor een bepaald volume grond de
aan- en afgevoerde hoeveelheden water te meten en daaruit conclusies omtrent
de verdamping te trekken.

Ir. R. A. Feddes, P. Nicolai', A. A. Overtoom en P. C. Mosch

Op zware gronden vertonen fijnzadige tuinbouwgewassen dikwijls een grote

BEREGENING

gevoeligheid voor vochttekorten tijdens kieming en aanslag. Bovendien blijkt
de grondbewerking na het zaaien hierop van grote invloed te zijn. Teneinde
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BEREGENING

hierin een duidelijk inzicht te verkrijgen is een onderzoek gedaan naar de
invloed van grondbewerking en kunstmatige beregening op de opkomst. Als
grondbewerkingen werden gekozen: a. geen behandeling, b. aanrollen met een
cambridgerol en c. aanrollen met een drukrol op de rij.
De aangehouden beregeningstrappen waren: 1. niet beregenen, 2. beregenen
tot veldcapaciteit en 3. beregenen met de dubbele hoeveelheid van 2, in twee
keren te geven.
Door storingen in de beregeningsinstallatie zijn de gegevens minder betrouwbaar. De voorlopige indruk is dat beregeningstrap 3, gecombineerd met grondbewerking c op zware grond de beste opkomst geeft. Op het zavelprofiel werden bij kroot de beste resultaten verkregen door na het zaaien alleen te beregenen en bij witlof door beregeningstrap 2 te combineren met aanrollen door
middel van de cambridgerol. Het onderzoek wordt in 1967 voortgezet.
P. Nicolai', A. A. Overtoom en P. C. Mosch

BEMESTING EN

Op het grondbewerkingsproefveld van de Jacob Sijpkens heerd te Nieuw Beerta

GRONDBEWERKING

(N.Gr. 2337 en I.B. 682) werd bij stamslabonen een onderzoek gedaan naar
de reactie van de opbrengst op de stikstofbemesting. Het proefveld ligt op
zware klei met een slibfractie kleiner dan 16 mu van 6 6 % in de bouwvoor tot
5 9 % op een diepte van 100 cm. De grondbewerkingen, uitgevoerd sinds 1962,
zijn spitten, ploegen en cultivateren. De N-trappen waren 60, 120 en 180 kg
zuiver N per ha, waarbij elke trap per grondbewerking driemaal was aangelegd. De peulopbrengsten, weergegeven tegen de N-bemesting (afbeelding 5),
zijn de totale gewichten van driemaal doorplukken. Uit deze gegevens blijkt dat:
a. bij de drie grondbewerkingen de opbrengst toeneemt met het verhogen
van de N-bemesting,
b. het optimum nog niet bereikt is bij een bemesting van 180 kg N per ha,
c. spitten gecombineerd met 60 kg N per ha dezelfde opbrengst geeft als
ploegen en een bemesting van 165 kg N per ha,
d. cultivateren gecombineerd met 180 kg N per ha een opbrengst geeft die
10 kg per are lager ligt.
Deze verschillen in stikstofleverantie kunnen worden verklaard door de verschillen in de grond-water-lucht verhouding die ten gevolge van de onderscheiden grondbewerkingen optreden. Een goede grond-water-lucht verhouding
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geeft een optimale N-mineralisatie. Wordt echter het poriënvolume sterk ge-

BEMESTING EN
GRONDBEWERKING
P e u l o p b r e n g s t in kg / a r e
( y i e l d of p o d s in Kg / a r e )

spitten
ploegen
euIt i v a t e r e n

•
X
A

180
Kg N/ha

afb. 5. verband tussen peulopbrengst
verschillende

grondbewerkingen

yield of pods and fertilization

van stamslabonen

of nitrogen for different cultivation

clay, spitten = treatment with excavator; ploegen
vateren

= treatment with

en stikstofbemesting

op zware klei te nieuw beerta. (relation

bij

between

methods on heavy

= treatment with plough;

culti-

cultivator).

reduceerd, zoals bij cultivateren, dan zal tengevolge van een slechte aeratie
ook de N-mineralisatie sterk afnemen. De hoeveelheid voor de plant opneembare
stikstof is daardoor ook minder, met als gevolg een lagere opbrengst.
De bladopbrengst geeft hetzelfde beeld als de peulopbrengst. Ondanks de
sterke bladontwikkeling die optreedt bij spitten in combinatie met hoge N-bemesting waren de peulen van goede kwaliteit en was er betrekkelijk weinig
uitval. Op beschutte plaatsen, waar het gewas langer nat blijft, zal dit echter
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BEMESTING EN
cm -maai veld
( cm - b e l o w g r o u n d l e v e l )

GRONDBEWERKING
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ongunstiger resultaten opleveren. Hoewel men door een grotere rijenafstand

BEMESTING EN
GRONDBEWERKING

kan bewerkstelligen dat het gewas sneller droogt.
Uit het onderzoek naar de reactie van de plantdichtheid op de N-bemesting is
gebleken dat bij slechte structuur bemesting met stikstof een gunstige invloed
heeft. Zo zien we bij cultivateren, waar een minder goede grond-water-lucht
verhouding voorkomt, het aantal planten per m toenemen met de hoeveelheid
tot een maximumgift van 100 kg per ha. In dit bemestingstraject is bovendien
een nauwe correlatie tussen de plantdichtheid en de opbrengst. De opbrengstdervende invloed van cultivateren werkt niet direct, maar indirect via de
plantdichtheid.
Samenvattend kunnen we zeggen dat op gronden met een gehalte aan afslibbare delen van 60% of meer, spitten de beste grondbewerking is, dankzij het
bevorderen en in stand houden van een goede grond-water-lucht verhouding.
Andere grondbewerkingen zullen bij de teelt van stamslabonen zeker een bemesting van 180 kg stikstof per ha vragen.
P. Nicolai

Aan de hand van literatuurstudie, werkbesprekingen en bezoeken aan rijks-

BODEMVRUCHT-

tuinbouwconsulentschappen, bedrijven, proeftuinen en -velden werd in dit als

BAARHEID

een oriënteringsperiode bedoelde jaar een beeld verkregen van de gewenste
richting van nader onderzoek op het gebied van de bodemvruchtbaarheid in de
vollegronds groenteteelt. Een en ander werd vastgelegd in enkele verslagen
en een beschouwing en resulteerde in een voorlopig onderzoekprogramma voor
1967 en volgende jaren, dat indien mogelijk zal worden gericht op de volgende
onderdelen: overbemesting met stikstof met als proefgewas spruitkool; tuinbouwrijp maken van landbouwgronden en toepassingsmogelijkheden van minimum grondbewerking in combinatie met chemische onkruidbestrijding.
Ir. J. H. Pieters

In samenwerking met het Rlc. te Horst werd een bemestingsproef in viervoud

STIKSTOFBEMESTING

aangelegd op een in 1964 aangeplant perceel asperge. Vanaf 1965 wordt jaar-

BIJ ASPERGE

lijks 0, 500, 1000 en 2000 kg kalkammonsalpeter per ha gegeven. In 1966 werd
voor de eerste keer geoogst en wel van 30 april tot 1 juni. Tabel 2 geeft de
belangrijkste oogstresultaten weer.
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Bemesting in kg kas
(treatment in kg N)

0(

Gemidd. stengelgewicht

Opbrengst in kg per ha

in grammen

(yield in kg/ha)

(mean spear weight \n g.)

0)

2486

30,6

500 (100)

2425

30,1

1000 (200)

2328

30,1

2000 (400)

2596

30,6

tabel 2. opbrengst bemestingsproef asperge.
(fertilizer experiment with 0, 100, 200and 400kg nitrogenjha.)

Het eerste oogstjaar was er dus nog geen duidelijk verband tussen opbrengst
en bemesting.
Ir. A. A. Franken en C. T. G. Backus
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Bij de aardappelveredeling is in grote lijnen dezelfde werkwijze gevolgd als in

AARDAPPEL

voorgaande jaren. Er zijn geen kruisingen verricht, daar de beschikbare hoeveelheid voor 1967 nog ruim voldoende is. Evenals in 1965 zijn alle ouderejaars stammen serologisch onderzocht. Vergeleken met 1965 is er een zeer
grote vooruitgang in de gezondheidstoestand waar te nemen.
klonen

In het verslagjaar zijn 18500 zaden uitgezaaid afkomstig van 45 kruisingen.
De kiemkracht van het zaad was goed en na een selectie op type zijn 6600
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zaailingen opgekweekt in stenen potten. Bij de oogst is opnieuw enige selectie
toegepast en zijn 5500 klonen aangehouden voor beproeving als eerstejaars.

eerstejaars

Van de 7423 uitgeplante zaailingen zijn er bij de oogst 964 aangehouden voor
verdere beproeving. Dit aantal is vrij hoog, daar op de tuin te Alkmaar de
knolvorm meestal zeer goed is. Het aantal zaailingen met onregelmatige knollen
zal dan ook in 1967, als op zwaardere grond wordt uitgeplant, ongetwijfeld
vrij hoog zijn.

tweedejaars

Deze werden uitgeplant op de sub-proeftuin te Spierdijk. Van de 328 zaailingen
zijn er 70 aangehouden voor verder onderzoek. Monsters hiervan zijn verzonden
naar de Plantenziektenkundige Dienst (PD) te Wageningen voor onderzoek op
resistentie tegen wratziekte en aardappelmoeheid.

derdejaars

Van de 100 zaailingen, die zomer 1965 voor resistentie-onderzoek naar de PD
waren gezonden, bleken er 24 resistent tegen wratziekte. Van 42 zaailingen
was de uitslag onbeslist. De kans dat de zaailingen, waarvan de uitslag onbeslist was, bij een volgend onderzoek vatbaar blijken te zijn, is volgens de
PD zeer klein. Resistentie tegen aardappelmoeheid bleek bij 45 zaailingen
voor te komen. Bij een vrij groot aantal is resistentie tegen beide ziekten aanwezig. De zaailingen die resistent zijn tegen wratziekte en die waarvan de
uitslag onbeslist was, zijn uitgezet voor verdere beproeving. Na beoordeling
op looftype, knolvorm, vroegheid, produktie enz. is een klein aantal overgebleven voor verdere beproeving.

ouderejaars

In totaal zijn 133 ouderejaars beproefd. In 1965 was door wateroverlast de be42

oordeling zeer moeilijk en moesten vrij veel zaailingen een jaar langer worden

beproefd. In 1966 waren de omstandigheden veel gunstiger en kon een groot

AARDAPPEL

aantal zaailingen worden afgevoerd. Verder zijn ± 100 kruisingsouders vermeerderd, waaronder de inteeltlijnen van Sirtema.
voorbeproeving

Op de proefvelden van IVRO en COA zijn in de groep „zeer vroege en vroege
consumptie" een aantal ouderejaars zaailingen beproefd. Enkele hiervan hebben
in de Voorbeproeving I en II een zeer goede indruk gemaakt en zullen in 1967
verder worden beproefd. Ook een aantal van onze zaailingen op het aardappelproefveld te Zeerijp hebben het goed gedaan en zullen door het IVRO verder
worden beproefd.
buitenlandse beproeving

Door bemiddeling van de Verenigde Kweekbedrijven zijn zaailingen in Italië,
Frankrijk, Duitsland, België, Oostenrijk en Joegoslavië beproefd. PGV 58-125
en 57-106 zijn in sommige van deze landen aangemeld voor de rassenlijst.
Vooral PGV 57-106 heeft door een goede kwaliteit, goede vorm en een goede
veldresistentie tegen de aardappelziekte in meerdere landen een goede
indruk gemaakt.
vermeerdering

Van vier zaailingen is de stamselectie ter hand genomen. Deze wordt verricht
door vier, bij de ZAP aangesloten bedrijven. Per bedrijf wordt één zaailing
vermeerderd. In het voorjaar van 1966 heeft elk bedrijf het voor vermeerdering beschikbare pootgoed en ± 25 door de NAK goedgekeurde stammen ontvangen. Het vermeerderingsveld en de éénjarige stammen zijn opgenomen in
de veldkeuring van de NAK. Op deze wijze kan men de beschikking krijgen
over gezond pootgoed.
J. Betzema en J. C. Commandeur

Aan de 119 kruisingen van 17 vrouwelijke en 7 mannelijke planten (zie jaar-

ASPERGE

verslag PGV 1965, blz. 51) zijn wederom oogstwaarnemingen verricht. Tabel 3
vermeldt per vrouwelijke plant de produktie van de slechtste en beste combinatie, alsmede het gemiddelde van de 7 kruisingen.
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Opbrengst (yield)
Nummer vrouwelijke plant
(number female
plant)

Slechtste

Beste

combinatie

combinatie

(the worst

(the best

combination)

combination)

Gemidd. van
7 kruisingen
(mean of the 7
(combinations)

1

5 200

8 700

7 100

2

3 300

7 300

5 200

5

4 600

7 300

6000

g

6 100

7 600

6 900

10

6 200

8 800

7 200

11

5 800

g000

7 300

12

4 200

7 800

6200

18

5 100

8800

7 100

20

4 500

6800

5 700

22

6 400

8900

7400

25

4 200

6800

5 700

26

4 000

g 200

6 300

27

3goo

6 400

5 700

28

5 800

7 600

6700

33

5 400

8 900

7800

34

4200

6 800

5 900

35

4100

7 200

5 800

tabel 3. produktie van de vrouwelijke planten in kg per ha.
(crossing between 17female and 7 male plants, yield of the female plants in kgjha).

De vrouwelijke planten 1, 10, 11, 18, 22, 26 en 33 geven met enkele mannelijke
planten zeer vruchtbare combinaties.
Het is ook mogelijk de produktie per mannelijke plant weer te geven. Zie
hiervoor tabel 4.
In tabel 4 blijkt dat de mannelijke planten 3, 13, 29, 31 en 37 zeer produktieve
combinaties kunnen geven.

Van 29 kruisingen die in 1965 zeer produktief zijn geweest, is het gewicht van
elke stengel bepaald. Na het seizoen zijn de stengels verdeeld in de klassen
0-10 gram, 10-20 gram, enz. In tabel 5 wordt voor 6 kruisingen het gewichts44

percentage voor de verschillende klassen weergegeven.

ASPERGE

Opbrengst (yield)
Nummer man-

Gemiddelde van

Slechtste

Beste

combinatie

combinatie

(the worst

(the best

combination)

combination)

3

5 400

9 200

7 500

8

4600

7 600

6100

13

4600

8 900

6 700

24

3300

6800

5100

29

4700

8900

6300

31

4 200

8300

6500

37

4 500

8900

6900

nelijke

plant

(number male
plant)

17 kruisingen
(mean of the
17 combinations)

tabel 4. produktie van de mannelijke planten in kg per ha.
(yield of the male plants in kg/ha).

Uit tabel 5 blijkt dat er een groot verschil bestaat in de stengelverdeling
van de 6 kruisingen. Z o heeft b.v. de kruising 1 0 x 1 3 veel lichte, de kruising
18 x 37 daarentegen veel zware stengels opgeleverd.

tabel 5. gew/critspercentages voor verschillende

kwaliteitsklassen,

(quality of the spears).

Gewichtspercentage in

de volgende klassen

(weightpercentage of the spears in the following classes)
Kruising

meer dan

(crossing)

50 gram
0-10 g

10-20 g

20-30 g

30-40 g

40-50 g

(more than
50 g)

1 x29

2,3

13,7

22,7

21,4

17,1

22,8

10x13

4,2

18,0

21,5

19,6

10,6

26,1

11 x37

5,5

11,9

20,8

20,5

40,2

18x37

1,1
0,2

3,8

7,1

11,4

15,7

61,8

28x13

2,2

15,8

23,6

22,2

21,4

14,8

33x31

0,8

4,0

9,6

13,1

15,9

56,6
45
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het kweken van een mannelijk ras

In 1963 zijn acht MM planten gekruist met één vrouwelijke plant. In 1965 zijn
deze kruisingen uitgeplant naast materiaal uit Frankrijk en Duitsland, alsmede
naast de kruising Mary Washington x selectie Beeren. De stand van de mannelijke kruisingen was weer goed in vergelijking met het overige materiaal.
In 1966 is er aan gewerkt om het aantal MM planten te vergroten.

het kweken van inteeltlijnen

Het inteeltprogramma met materiaal uit diverse landen en uit enkele teeltcentra
in Nederland is voortgezet. Momenteel zijn er 22 lijnen voor de vierde maal,
26 lijnen voor de vijfde maal en één lijn voor de zesde maal ingeteeld.
Ir. A. A. Franken en C. T. G. Backus
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In dit hoofdstuk worden de ervaringen, in 1966 opgedaan bij het teelt- en rassenonderzoek, kort weergegeven, gerangschikt naar alfabetische volgorde van de
gewassen waarmee is gewerkt. Bij enkele gewassen wordt de potsoort „jiffy seven"
vermeld, welke naam bij velen nog niet bekend is. Deze nieuwe potsoort bestaat uit een samengeperst droog mengsel van organisch materiaal en meststoffen en heeft de vorm van een grote damsteen. Voor het gebruik zet men
ze naast elkaar in b.v. een plastic bak en begiet het geheel met een ruime
hoeveelheid water. Ze gaan opzwellen tot bruikbare potjes, waarin direct gezaaid of verspeend kan worden.
AARDBEI

In augustus 1965 is er op de tuin van het PGV een aardbeirassenproef aangelegd met 9 rassen. Deze rassen zijn gekozen in samenwerking met het
Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp. De gewasontwikkeling na
de winter was zeer matig, wat zeker van invloed is geweest op de produktie.
In de groep „tamelijk vroeg" gaf Cambridge Vigour met slechts 69 kg per are
de hoogste opbrengst. Het ras Senga Gigana viel bijzonder tegen en had een
produktie van 61 kg per are. Van de middenvroege rassen was Senga Sengana
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het produktiefst met een totale opbrengst van 114 kg per are. Bij de late
rassen Talisman, Redgauntlet en Elista was weinig verschil in opbrengst. Deze
hadden een produktie van respectievelijk 88, 85 en 84 kg per are.

J. P. Koomen en C. Schaap
ANDIJVIE

oogstzekerheid bij vroege teelt

Bij de vroege tot zeer vroege teelt worden de kwaliteit van het produkt en
de oogstzekerheid bedreigd door vroegtijdige pitvorming. In aansluiting op voorgaand onderzoek is de invloed nagegaan van verschillende temperaturen tijdens
de opkweek en het tijdstip dat de plant daaraan w e r d blootgesteld, alsmede van
de leeftijd van het plantgoed op twee tijdstippen van uitplanten in april. V o o r
nadere details zie onder fysiologisch onderzoek op blz. 92.
De groeiomstandigheden zijn nogal ongunstig geweest v o o r een vroeg produkt,
maar zeer gunstig voor vroegtijdig schieten. Met de beproefde variaties is het
niet gelukt de pitvorming als bepalende factor voor het oogsttijdstip geheel
uit te schakelen. Wel hebben ze grote invloed gehad op het kropgewicht op het
tijdstip dat het produkt moest worden geoogst wegens pitvorming (uiterste
oogstdatum), zoals blijkt uit tabel 6.
Omstreeks 10 juni w e r d het minimum gewicht voor een kwaliteitsprodukt (375
gram) bereikt. Het gewicht nam in die periode zeer snel toe, zodat het v ó ó r

tabel 6. kropgewicht in grammen per oogstdatum, gemidd. van 3 hoogste

gewichten,

(fresh weight of heads in grams at the ultimate date of harvesting, average of 3
highest

weights).

Opkweektemp.
(temp, of
raising)
15° C

Planttijd
planting)

6/4
21/4

21°/26° C

6/4
21/4

50

31/5

2/6

6/4
21/4

21° C

Uiterste oogstdatum (ultimate date of harvesting)

(date of

228

7/6

339
286
266

—
—
—

13-14/6

283
526
659
516
698
431

= enkele dagen te laat geoogst (harvested some days too late).

17/6

—
720*
640
638
642
566

20/6

—
—
—
639

—
680

half juni al meer dan 500 à 600 gram bedroeg. Door zeer hoge temperaturen

ANDIJVIE

in die tijd, viel de laatste uiterste oogstdatum reeds op 20 juni.
Het oogstresultaat kan als volgt worden samengevat. Door opkweek bij 21 ° C
gaf in begin april uitgeplante andijvie een produkt met een hoog kropgewicht (600 gram of meer) en een behoorlijke oogstzekerheid. Deze nam nog
aanmerkelijk toe voor een kropgewicht van tenminste 500 gram door verhoging
van de grondtemperatuur tot 26° C. Na opkweek bij 15° C werd van de vroege
uitplant een kropgewicht van maximaal 339 gram verkregen met slechts een
geringe oogstzekerheid. Van de uitplant in de derde decade van april werd een
produkt van tenminste 500-600 gram per krop verkregen, maar de oogstzekerheid was nog laag vergeleken met die van de opkweek bij 21 ° C.

Dr. W. A. Wiebosch en J. E. Karsten

forceerproef

ASPERGE

De in het jaarverslag PGV 1965 op blz. 59 beschreven forceerproef werd in
1966 voortgezet. De belangrijkste gegevens van 1965 en 1966 worden in tabel
7 weergegeven.
Doordat in 1966 eerder met het verwarmen werd begonnen, kon reeds op
20 maart voor de eerste keer worden geoogst. De zeer hoge veilingprijzen
in het begin van het seizoen waren oorzaak van een zeer hoge geldelijke opbrengst in 1966. De resultaten van het forceren waren beide jaren gunstig.

tabel 7. gegevens forceerproef asperge 1965 en 1966.(some results of forcing
asparagus 1965and1966).

1965

1966

Aanvang verwarming (start of forcing)

16-3

4-3

Begin oogst (start of harvesting)

31-3

20-3

10-5

4-5

1 147 kg

1 075 kg

Fin. opbrengst (proceeds)

f 7210

f 9 460

Gemidd. prijs/kg (mean price/kg)

ƒ 6,27

f 8,80

13033 I

14173 I

Einde oogst (end of harvesting)
Produktie/20 are (yield/0,2 ha)

Olieverbruik (oil cons.)
Oliekosten (costs of oil)

f 1 390

ƒ 1 730
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lengte steekseizoen

De proeven te Baexem en te Helden, waarbij w o r d t nagegaan in hoeverre de
produktie van asperge afhankelijk is van het tijdstip waarop jaarlijks wordt
gestopt met het oogsten, zijn in 1966 voortgezet. Zie tabel 8.

Opbrengst in kg per ha (yield kg/ha)

Lengte steekseizoen
(length of cutting
1965

tabel 8. invloed

1986

1965

1966

4020

5 470

3 720

3870

24 juni

4 530

5 400

4 320

4270

1 juli

5 630

5450

4 920

4 030

Geoogst t.m. 17 juni

harvesting

Helden

Baexem

season)

lengte

oogstseizoen

op de produktie.

(influence

of length

of

period on the yield).

In 1965 gaf de langste oogstperiode een aanzienlijk hogere produktie. Er zijn
echter aanwijzingen dat deze lange oogstperiode het gewas teveel heeft uitgeput ten nadele van de produktie in 1966.

plantafstanden

In 1966 w e r d deze proef, die voorjaar 1964 was aangelegd in samenwerking
met het Rlc. te Horst, voor het eerst geoogst en wel van 30 april tot 1 juni.
Tabel 9 toont aan dat er het eerste oogstjaar een duidelijk produktieverschil
was ten gunste van de nauwere afstanden, terwijl het gemiddeld stengelgewicht ongeveer gelijk was.

tabel 9. invloed van de plantafstand

op de produktie.

(effect of crown spacing on

the yield).
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Plantafstand

Opbrengst in kg/ha

Gem. stengelgewicht in g

(plant distance)

(yield kg/ha)

(mean spear weight/g)

160x20 cm

2 910

29,1

160x30 cm

2 660

30,4

160x40 cm

2 330

31,7

160x50 cm

2 080

30,2

plantgewichten

ASPERGE

Ook dit proefveld werd in 1964 aangelegd in samenwerking met het Rlc. te
Horst en in 1966 voor het eerst geoogst, eveneens van 30 april tot 1 juni.
Bij een gemiddeld plantgewicht van 5,3 gram was de produktie 2280 kg per
ha. Voor een plantgewicht van 11,2 gram was dit 2330, voor 26,4 gram 2720
en voor 50,5 gram 3 130 kg per ha. Het gemiddeld stengelgewicht was voor
alle objecten vrijwel gelijk, slechts de lichtste planten (5,3 gram) leverden
lichtere stengels.
Ir. A. A. Franken en C. T. G. Backus

AUGURK

In een rassenproef in tweevoud te Alkmaar, waarin een nieuwe selectie uit
Hokus werd vergeleken met de rassen Hokus en Levo, gaf Levo de hoogste
produktie, gevolgd door Hokus. De nieuwe selectie kon in produktie niet met
Hokus meekomen en gaf geen vervroeging van de oogst. De vruchtkwaliteit van
Hokus was beter dan die van de selectie. De vruchtvorm van Levo was matig.
In de proef was tevens een oriënterend object opgenomen, waarin Levo vanaf
15 juni tot 24 augustus om de veertien dagen werd bespoten met een vloeibare
mengmeststof (Wuchsal). Noch in gewasontwikkeling, noch in opbrengst kon
enige verbetering ten opzichte van het niet bespoten object worden geconstateerd.

opkweekproef

Een opkweekproef te Alkmaar met het ras Hokus bestond uit de volgende objecten: perspot 6 cm, jiffy seven, plastic mandje en losse planten. Tijdens het
uitplanten (1 juni) was bij de losse planten het eerste echte blad net zichtbaar. Bij de overige objecten begon het tweede echte blad zich te ontplooien.
De planten in jiffy seven hadden meer moeite met de aanslag dan de andere
planten. De bloei begon bij perspot 0,4; bij plastic mandje 0,9; bij jiffy seven
3,1 en bij losse planten 11 dagen na 1 juli.
Afbeelding 7 vermeldt het oogstverloop. Hieruit blijkt dat 6 cm perspotten
de hoogste opbrengst hebben gegeven, gevolgd door jiffy seven die, naarmate
het seizoen vorderde, het plastic mandje voorbij streefde. De losse planten
bleven aanzienlijk achter in produktie. Het gemiddeld vruchtgewicht bedroeg
voor alle objecten rond 51 gram.
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Te Venlo werd het ras Levo opgekweekt in 4, 6 en 8 cm perspotten en uit-

AUGURK

geplant op 27 mei. Hier bleek dat de mate van gewasontwikkeling in het
begin van het groeiseizoen een duidelijke invloed heeft op de produktie, ook
al vervlakken de standverschillen in de loop van de zomer. De 8 cm perspot
gaf de hoogste opbrengst, namelijk 297 kg per are. Voor de 6 cm perspot bedroeg dit 267 en voor de 4 cm 248 kg.
grondbedekking

Op drie proeftuinen in Nederland werden verschillende vormen van plastic
grondbedekking bij augurken vergeleken. Zowel te Alkmaar (plantdatum 1 juni)
als te Venlo (plantdatum 27 mei) gaf doorzichtig plastic de hoogste opbrengst,
te Alkmaar op de voet gevolgd door grijs plastic. Te Venlo was grijs plastic
vervangen door wit (ondoorzichtig) plastic, dat aldaar de tweede plaats innam.
Zwart plastic en onbedekt waren op beide plaatsen duidelijk minder. De opbrengstverschillen te Venlo waren groter dan die te Alkmaar. Zie tabel 10.

Bij het samenstellen van dit jaarverslag waren de gegevens van de proef te
Breda nog niet verwerkt. De voorlopige indruk is echter dat de resultaten overeenstemmen met die te Alkmaar en Venlo. Ook een aantal proeven in enkelvoud, aangelegd bij tuinders in Limburg, gaven opbrengstverhoging bij gebruik van doorzichtig en grijs plastic. De onkruidbezetting is onder grijs plastic
geringer dan onder doorzichtig.
Te Alkmaar waren verder nog de plastic tunnel en ,,geventileerd" plastic, zogenaamd Ventifol (beide doorzichtig) opgenomen als bedekking over het ge-

tabel 10. opbrengst grondbedekkingsproef. (treatments of polyethylene mulching
ongherkins).

Opbrengst
(yield

Object (treatment)

in kg/are
kg/are)

Alkmaar

Venlo

Doorzichtig folie (transparent)

173

282

Grijs folie (grey coloured)

171

—
256

Wit folie (white coloured)
Zwart folie (black coloured)

150

227

Onbedekt (uncovered)

148

218
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was totdat de augurken de ruimte grotendeels hadden gevuld. Ventifol bleek
voor augurken vrijwel onbruikbaar. De plastic tunnel biedt wel perspectief, al
viel in deze proef het opbrengstverhogend effect tegen.
teelt langs gaas en touw
Na het bemoedigende resultaat van de oriënterende proef in 1965, zijn in 1966
meer proeven aangelegd. Tot nu toe zijn ons slechts de opbrengstgegevens van
de proef te Venlo bekend. Voor de horizontale (vlakveld) teelt is 200x 25 cm
en voor de verticale (gaas en touw) 125x40 cm als plantafstand genomen. Het
plantgetal per m2 was bij alle objecten gelijk, namelijk 2.
De gewasontwikkeling op het vlakke veld en van het gaasobject was goed,
die van de teelt langs touw liet te wensen over. Omdat de augurk van nature
geen klimmer is, moeten de planten regelmatig geleid worden. Vooral bij harde
wind zakte het gewas teveel naar beneden. De augurken van het vlakke veld
hadden een opbrengst van 353 kg per are, gevolgd door die van het gaasobject met 339 kg, terwijl de langs touw geteelde augurken slechts 308 kg per
are opbrachten.
Uit enige tijdwaarnemingen bij het oogsten is gebleken dat alleen bij hoge
opbrengsten de plukprestatie bij de verticale teelt iets hoger wordt dan bij
op vlak veld geteelde augurken. De voornoemde resultaten en de extra kosten
van het steunmateriaal, alsmede de arbeidskosten voor opzetten enafbreken ervan
in ogenschouw genomen, kan worden gesteld dat de verticale teelt niet heeft
voldaan.
plantafstanden
Om na te gaan of een zeer nauwe plantafstand invloed heeft op de duur
van de oogst en de opbrengst, is te Alkmaar een oriënterende proef met een
zwak (Levo) en een matig groeiend ras (Hokus) opgezet. De proef bestond uit
vijf objecten met een regelafstand van 120 cm, waarbij in de regel de afstand
varieerde van 6 tot 18 cm en één afstand van 240 bij 12 cm.
Er is geplant op 1 juni. Het begin van de bloei varieerde bij Levo van 26 juni
tot 1 juli en bij Hokus van 1 tot 6 juli. Bij de zeer nauwe plantafstanden had
Levo een geringe ontwikkeling van zijranken. Bij Hokus vormden, de ranken
in de nauwe afstanden „etages", waardoor de vruchten moeilijk te vinden waren
en het plukken werd bemoeilijkt. In beide rassen varieerde de opbrengst binnen
het ras. Bij Levo leek een tendens aanwezig dat de regelafstand van 120 cm
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bij afstanden in de regel van 15 en 18 cm voordelen biedt boven 240x12 cm.

Totaal over alle afstanden was de opbrengst van Levo 233 kg en die van
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Hokus 169 kg. Uit dit onderzoek is gebleken dat Levo zich vanwege de gewasontwikkeling, het gemakkelijker plukken en de opbrengst beter leent voor een
nauwe plantafstand dan Hokus. Een verkorting van de oogstperiode kon niet
worden verkregen.
J. P. Koomen en J. Vlug

oogstvervroeging
De natuurlijke omstandigheden zijn vóór de tweede helft van mei niet geschikt om de teelt in de vollegrond te beginnen. Onderzocht is of er vroeger
kan worden begonnen door gebruik te maken van plastic tunnels. Op 26 april,
6 mei en 24 mei zijn van het ras Hokus per keer 4 grootte-stadia (resp. 1-4)
uitgeplant, namelijk de volgroeide kiemplant en planten waarvan resp. het eerste, tweede en derde echte blad was ontplooid. Het plantgoed, dat bij 18-21° C
in 8 cm perspot was opgekweekt, was tamelijk zacht. Er is geplant op 20 cm
op de regel en met een regelafstand van 245 cm. Direct na het uitplanten zijn
de tunnels met een basisbreedte van 75 cm en met plasticfolie van 0,1 mm
afb. 8. teelt van augurken onder plastic tunnels en met haverscheiding voor luwte,
(growing gherkins with plastic tunnels and with shelter belts of oatsj.
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dikte aangebracht. Als controle zijn op 24 mei de 4 stadia uitgeplant, waarbij de grond was bedekt met een strook doorzichtig plasticfolie. Afhankelijk van het tijdstip van uitplanten en van de plantgrootte hebben de tunnels
4-61/2 week over het gewas gestaan. Ze zijn verwijderd toen de planten de
grond geheel bedekten of zelfs een belangrijk deel van de tunnelruimte vulden.
Bloei en vruchtzetting waren toen reeds begonnen.
Van de vroegste objecten kon op 10 juni voor het eerst worden geplukt en
van de controles pas eind juli. Ook in opbrengst zijn aanmerkelijke verschillen
opgetreden. Half augustus had de vroegste uitplant reeds het grootste deel
van zijn produktie opgeleverd, de tweede omstreeks de helft en de derde
uitplant pas 1li-1h van zijn totale produktie. De proef is beëindigd op 12 september. De opbrengst was hoger naarmate er vroeger was geplant en per
planttijd was ze bij de twee oudere stadia hoger dan bij de twee jongere.
In de eerste week na het uitplanten trad zonnebrand op, uitgezonderd bij het
als kiemplant uitgezette object. Voornamelijk bij de laatste uitplant zijn er
planten door verloren gegaan. Tot begin augustus is zeer fijn geplukt en nadien
aanmerkelijk grover, waardoor de opbrengsten sterker zijn gedrukt, naarmate
het object vroeger was.
Na half juli heeft het gewas erg geleden van bacterievlekkenziekte. In de
vroegste objecten traden het eerst verouderingsverschijnselen op. De totaalopbrengsten van de eerste uitplant lagen tussen 273 en 348, bij de tweede
tussen 253 en 296 en bij de derde tussen 211 en 261 kg per are. Van de
controles zijn alleen de twee jongere stadia overgebleven, die resp. 187 en
196 kg per are hebben opgebracht.
Dr. W. A. Wiebosch en J. E. Karsten

BLEEKSELDERIJ

In 1966 waren 3 Nederlandse, 1 Belgisch en 2 Engelce rassen in het onderzoek opgenomen. Uit proeven te Alkmaar, Maarssen en Venlo is gebleken dat
voor Nederlandse omstandigheden Verbeterde LFD van de firma Duivestein in
alle opzichten een zeer betrouwbaar ras is. Goudgele zelfblekende van de firma
Vreeken was in 1966 voor het eerst in de proeven opgenomen en kwam sterk
met de selectie van Duivestein overeen. Goudgele zelfblekende van de firma
Nunhem en No. 387 van de Belgische Boerenbond waren iets korter en iets
minder goed gesloten. De Engelse rassen waren nog aanzienlijk korter, minder
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goed gesloten en bleekten aanzienlijk trager. Te Venlo kwamen veel planten
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afb. 9. verschil in plantlengte
en sluiting
engelse

tussen het
bleekselderijras

cluseed golden

marvel

(links)

nederlands

en een

type, (difference

in plant

length and closing, left: the
english variety

cluseed

golden marvel, right: a dutch
variety).
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voor met bruine harten. De Engelse rassen hadden hiervan duidelijk minder
last, wat kennelijk een gevolg was van de minder goede sluiting.
Tenslotte is gebleken dat bij rijpe bleekselderij in de herfst uitstel van de
oogst gemakkelijk leidt tot een aanzienlijke vermindering van het aantal verkoopbare struiken.

oogstvervroeging

Als vervolg op een oriënterend onderzoek in 1965 werd in 1966 bevestigd dat
de oogst van bleekselderij van de vollegrond aanzienlijk kan worden vervroegd, zonder beducht te hoeven zijn voor schieters. Een warme opkweek van
het plantmateriaal is dan echter noodzakelijk. De eerste oogst vond plaats op
11 augustus bij een gemiddeld struikgewicht van 1165 gram. Hiervoor was op
7 maart in kistjes in een verwarmde kas gezaaid, op 23 maart verspeend in
6 cm perspot en op 4 mei buiten uitgeplant. Een object dat eveneens op 7
maart warm was gezaaid, doch als losse plant werd uitgeplant, was pas eind
augustus oogstrijp.
Schieters kwamen alleen voor (ruim 40 % van het aantal aanwezige planten)
in bleekselderij die op 31 maart ( ± 2 weken eerder dan normaal) onder onverwarmd platglas was gezaaid en op 7 juni buiten was uitgeplant. Door variatie in zaai- en planttijd is het mogelijk gebleken vanaf eerste helft augustus
tot eind oktober regelmatig bleekselderij van de vollegrond te oogsten.
Om na te gaan of de aanvoer van het verse produkt kan worden verlaat, werd
door het IBVT te Wageningen een oriënterend onderzoek ingesteld naar de
mogelijkheid van bewaring en verpakking. Dit onderzoek, dat werd verzorgd
door de heer J. de Maaker en mej. M. A. Verhoeven, heeft duidelijke informaties
opgeleverd voor een meer gericht onderzoek in de herfst van 1967.
BLOEMKOOL

rassen weeuwen- en vrijsterteelt

J. P. Koomen en J. Vlug

Om te komen tot een verantwoord standaardsortiment voor de vroege teelt
van bloemkool werd het rassenonderzoek in samenwerking met het IVT
voortgezet met zeven Mechelse en zeven Alpha selecties. Het onderzoek was
gesplitst in een vroege proef met de zeven Mechelse selecties en twee vertegenwoordigers uit de Alphagroep en een latere proef, bestaande uit de zeven
Alpha- en twee Mechelse selecties. De volledige proeven zijn uitgevoerd op de
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proeftuin bij het PGV en daarnaast in landelijk verband alleen die proeven waar-

voor men in het betreffende gebied interesse had. Voor 1967 staat alleen een
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proef in de vrijstersteelt op het programma met de beste selecties uit vorengenoemde proef en enkele net in opkomst zijnde selecties. In het seizoen 19671968 zullen de proeven in de weeuwenteelt weer worden voortgezet.
rassen zomerteelt
De rassenproef zomerbloemkool die in 1965 in samenwerking met het IVT werd
gelanceerd is in 1966 voortgezet, waarbij het totale sortiment tot 27 Nederlandse en 15 buitenlandse selecties is uitgebreid. Hiernaast zijn de beste 10
selecties uit de voorgaande proeven landelijk beproefd. De grote rassenproef
met de 42 selecties werd op 5 mei onder platglas gezaaid en 7 juni op de
sub-proeftuin te Grootebroek uitgeplant bij een afstand van 60x55 cm. Hoewel
we toen met een zeer droge periode te kampen hadden, waren aanslag en
groei dankzij intensieve beregening prima.
Uit de oogstwaarnemingen en uit de gegevens van 1965 hopen we opnieuw
een sortiment van ± tien selecties te kunnen samenstellen. Dit materiaal moet
dan in de komende proeven dienst doen als vergelijkingsmateriaal naast nieuw
op te nemen nummers of selecties of voor beproeving in landelijk verband.
rassen herfstteelt
Deze proef bestond uit zes Australische selecties, acht Flora Bianca- en Tussensoort selecties, elf Alpha selecties, twee Mechelse selecties en één Lecerf
selectie. Behalve de zes Australische, waren er nog tien selecties uit het buitenland. Van het Nederlandse sortiment waren 12 selecties aanwezig. Deze
proef, die in samenwerking met het IVT eveneens op de sub-proeftuin te Grootebroek is uitgevoerd, werd op 7 juni gezaaid en op 5 juli geplant.
Wederom is gebleken dat de beproefde Australische selecties niet in staat
zijn Flora Bianca te vervangen. De voor- en nadelen van deze Australische selecties zijn in ons jaarverslag van 1965 reeds uitvoerig besproken. Ook de
andere selecties moesten het afleggen tegen de Nederlandse Flora Bianca,
hoewel er in de vroegere groep enkele zaten die wellicht voor een vroege
herfstteelt bruikbaar zijn.
overwintering opkweekmateriaal
Om nogmaals de aandacht op overwintering van weeuwenplanten onder staand
glas te vestigen hebben we een opkweekmethodenproef bij platglas en staand
glas uitgevoerd. Als opkweekmateriaal is gebruikt: plasticpot 10 cm, plasticzak
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10 cm, stenenpot 10 cm, perspot 8 cm, plasticbak 18 planten per bak en
plasticbak 15 planten per bak.
Reeds tijdens de overwintering kwam duidelijk naar voren dat platglas nadelen
heeft voor overwintering van bloemkoolplanten. Dit bleek nog duidelijker tijdens
het uitplanten. Van het platglas ging tijdens de winter ongeveer 50 % van het
aantal planten verloren, terwijl dit bij staand glas miniem was. Ook de kwaliteit van de overgebleven planten was ver in het voordeel van staand glas. De
ontwikkeling op het veld was gelijk aan die van 1965. De 5 0 % oogstdatum
van de onder staand glas opgekweekte planten was gemiddeld over alle potsoorten ± 16 dagen vroeger. Onderlinge vroegheidsverschillen tussen de potsoorten waren dit jaar niet van betekenis.
opkweekmethoden zomerteelt
In een teeltproef zijn de tien selecties van de landelijke rassenproef zomerbloemkool opgekweekt:
a. als trapplant, b. in plasticbak ( 4 9 x 2 8 x 7 cm) 24 planten per bak, c. idem
maar 54 planten per bak, d. in jiffypot 4 cm vierkant en e. in jiffy seven. Het
doel van deze proef was vooral de mogelijkheden van de nieuwe potsoort
jiffy seven na te gaan. Er werd gezaaid op 3 juni. De voor de objecten b tot
en met e benodigde planten zijn verspeend en 7 juli op de sub-proeftuin te
Grootebroek uitgeplant. Door intensieve beregening is, ondanks de heersende
droogte, toch een prima aanslag en een vlot groeiend gewas verkregen.
Na verwerking van de oogstgegevens bleek dat de 50 % oogstdatum van de
in jiffy seven opgekweekte planten gemiddeld over alle rassen 1 1 / 2 tot 2 dagen
vroeger was. Dit vroegheidsverschil bleek bij de vroegste selecties het grootst
te zijn. Ook was bij de vroegste selecties het percentage 1e kwaliteit het hoogst
bij de in jiffy seven opgekweekte planten. Bij de latere selecties was dit niet
zo merkbaar, maar wel bleek dat het percentage 6 1 over het geheel bij jiffy
seven het hoogst was. Dit gaf dus een aanwijzing dat een kool opgekweekt
in jiffy seven groter kan worden. Van de overige objecten kwamen de trapplanten met de beste papieren uit de bus. De in plasticbak en in de normale
jiffypot opgekweekte planten bleven hierbij achter en waren onderling praktisch gelijk.
Het is echter twijfelachtig of genoemde voordelen van jiffy seven wel opwegen
tegen de hogere kosten die men maakt ten opzichte van b.v. trapplanten, temeer
omdat vervroeging van de oogst voor de zomerteelt niet zo belangrijk is. Dan
zou het alleen in verbetering van de kwaliteit gezocht moeten worden en dat
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verschil lijkt ons, hoewel aanwezig, niet groot genoeg. In de januarizaai zal een

dergelijke vervroeging misschien de oogstverlating van 7 à 10 dagen ten
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opzichte van de weeuwenteeit gedeeltelijk kunnen overbruggen. Om dit na te
gaan zal in 1967 de jiffy seven met enkele andere bruikbare potsoorten in de
januarizaai worden vergeleken.
plantafstanden herfstteelt
Op de sub-proeftuin te Grootebroek werd het ras Sesam uitgeplant bij de
afstanden 75x40, 75x50, 75x60, 60x50, 60x60 en 60x70 cm. Gezaaid werd
op 7 juni en uitgeplant op 5 juli. De resultaten stemden wat de afstanden in de
rij betreft overeen met die van de vrijstersteeltproef 1965 (zie jaarverslag 1965,
blz. 73).
Specifiek voor de herfstteelt was dat de rijenafstand van 75 cm bij alle vier
plantafstanden beter was dan die van 60 cm. Dit wordt o.i. wel enigszins beïnvloed door het vele malen doorlopen tijdens de oogst. Vooral in de herfstmaanden, wanneer het meestal vrij nat is, zal men bij de rijenafstand van 60 cm
te veel beschadigen. Bij een ruimere afstand van b.v. 70 à 75 cm zal men
hiervan minder last hebben. In de rij kan men echter in overeenstemming met
de proeven van 1965, gerust nauw planten tot b.v. 40 à 50 cm.
zaadsortering
Vanwege de goede resultaten in 1965 is dit onderzoek in het afgelopen jaar
op uitgebreider schaal voortgezet. Vooral opkomstsnelheid en verdere ontwikkeling van de planten zijn nauwkeurig nagegaan. Voor deze proef is een partij
zaad gesorteerd in de fracties 1,2-1,4; 1,4-1,7; 1,7-2,0 en 2,0-2,4 mm doorsnede. De verhouding was 1 8 % van de fractie 1,4-1,7 mm, 5 6 % van de fractie
1,7-2,0 mm en 2 6 % van de fractie 2,0-2,4 mm. Van de fractie 1,2-1,4 mm
was er minder dan 0,5 %. Op 29 april, 20 juni en 7 juli is in zaaikistjes gezaaid, gelijk met niet gesorteerd zaad.
Over opkomstsnelheid en opkomstpercentage kan praktisch hetzelfde worden
gezegd als vorig jaar. De opkomst verliep sneller naarmate het zaad grover was.
Ook de ontwikkeling van de planten was gelijk aan die in 1965. Het grofste zaad
gaf namelijk wederom de zwaarste planten. Ook bij weging van de planten was
het verschil in dezelfde verhouding aanwezig.
De zaaiïngen van 20 juni en 7 juli zijn resp. op 12 en 29 juli (22 dagen oud)
bovendien nog uitgeplant om na te gaan of de verschillen in ontwikkeling
zouden blijven bestaan. Al spoedig bleek dit tegen te vallen. Door het uitplanten treedt er blijkbaar een dusdanige groeistoornis op dat de verschillen
worden genivelleerd. Om deze groeistilstand na het uitplanten te voorkomen
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zal in het komende jaar ook ter plaatse zaaien in de proef worden opgenomen. Mogelijk dat dan meer is te bereiken met het oog op een gelijkmatiger
oogst van bloemkool. Dit zou dan vooral perspectieven kunnen bieden voor
precisiezaai.

sprouting broccoli

Naar aanleiding van de belangstelling die de verwerkende industrie in dit gewas stelt, is een oriënterende rassenproef genomen. Door de vele regen is
het gewas echter grotendeels mislukt en kon er geen betrouwbaar beeld van
de gedragingen van de rassen worden verkregen. Voordat met uitgebreid rassenonderzoek zal worden verder gegaan zal in 1967 met enkele rassen een
kleine oppervlakte worden beteeld. De mogelijkheden die dit gewas zouden
kunnen bieden voor de verwerkende industrie zijn namelijk ook nog niet geheel
bekend.
J. Betzema en N. J. Snoek
BOON

stamslaboon vervroegde teelt

Reeds enkele jaren wordt het plantmateriaal voor de vervroegde teelt met
succes opgekweekt in grote plasticzakken. Het doel hiervan is vroeg zaaien,
laat uitplanten van grote planten en vroeg oogsten. Het onderzoek vond plaats
op verschillende grondsoorten en was enerzijds gericht op rassenvergelijking
en anderzijds op vergelijking tussen rechtstreeks zaaien in plasticzakken en
verspenen. Op de proeftuin te Alkmaar begon de oogst op 30 juni. Als gevolg
van veel harde wind behaalden de bladrijke sterke rassen betere resultaten
dan de compact groeiende rassen. Rechtstreeks zaaien in plasticzakken gaf
langere planten (zie afbeelding 10) die gevoeliger voor wind waren dan de
verspeende objecten. Dit kwam bij de meeste rassen tot uiting in opbrengstderving en verlating van de oogst bij rechtstreeks zaaien. Te Alkmaar bedroeg
de opbrengstderving bij drie rassen meer dan 20%, het vroegheidsverschil
tussen zaaien en verspenen varieerde van 1 tot 7 dagen.
Te Hauwert lag het proefveld goed beschut en begon de oogst reeds op 21
juni. Het verschil tussen gezaaid en verspeend was minder groot dan te Alkmaar,
maar bij enkele rassen toch duidelijk aanwezig. In het algemeen gaf het verspenen een iets vroegere oogst en een hogere opbrengst dan het rechtstreeks
zaaien in plasticzakken.
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In de vervroegde teelt zijn twee nieuwe rassen gunstig naar voren gekomen,
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afb. 10.links: verspeend in plastic zak, rechts direct in plastic zak gezaaid,(left:
dwarf french bean pricked out in plastic sack, right sown in plastic sack)

te weten Flair van Sluis en Groot en Gustosa van Gebr. Sluis. Flair is een
zeer vroeg ras met grote peulen die gemakkelijk plukken. Men moet in een
jong stadium plukken, anders worden de peulen te grof. Kwaliteit en opbrengst
zijn goed. Gustosa heeft fijne, donkergroene ronde peulen. Het is een compact
en sterk gewas, de peulen zitten vast en plukken vrij moeilijk. Gustosa is middenvroeg en produktief. Verder werden goede resultaten behaald met Prelude,
Lotus (zeer gevoelig voor wind) en Centrum (iets later oogslbaar).

stamslaboon normale teelt
In de normale teelt werd een 20-tal rassen beproefd. Het hoofdproefveld lag in
de Wieringermeer en werd met een „Borga" machinaal geoogst. Daarnaast werd
op verschillende plaatsen een rassenproef gezaaid voor handpluk. De Nederlandse markt stelt hoge eisen aan de consumptiekwaliteit. Hierdoor komen
Amerikaanse rassen zoals Harvester, Processor, Sprite enz. nauwelijks in aanmerking. Ook de rassen van het Duitse type zoals Greenstar en Prinzessa bleken kwalitatief onvoldoende te zijn. Nieuwe Nederlandse rassen kunnen echter
ook niet zonder meer worden aanbevolen. Tot de rassen met een zeer beperkte
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gebruikswaarde behoren onder andere Flits, Copiosa en Troef. Cordon is een
zeer laat ras en geeft vaak sterk wisselende uitkomsten.
Het type Dubbele Witte is op de verse markt nog altijd zeer gewild. Het oude
ras Dubbele Witte zonder draad bleef in 1966 vrij gezond en gaf daardoor een
goed resultaat. Centrum (Record) voldeed goed, zowel bij handpluk als bij machinale oogst. Lotus vormt in de zomer gemakkelijk een draadje en is daarom
meer geschikt voor vroege en late teelt. Widusa was matig tot goed. Bij eenmalige pluk blijkt dit ras weinig kwaliteitsvast te zijn. Vooral als aan de rijpe
kant wordt geoogst, zijn de peulen gevoelig voor transport en slechts kort
houdbaar. Oktavo is een middenvroeg ras met een sterke bladontwikkeling. Elan
is eveneens middenvroeg, heeft een grove peul en hierdoor een beperkte gebruikswaarde. Tiptop komt op de proefvelden reeds enkele jaren vrij constant
gunstig naar voren. Opmerkelijk is echter dat dit late ras tot nu toe in de
praktijk weinig opgang maakt.
Bij de verwerkende industrie valt een toenemende belangstelling waar te
nemen voor rassen met fijne, ronde peulen, waarvan de fijnste sortering in
hele toestand kan worden verwerkt. De gehele Dubbele Witte groep is voor dit
doel ongeschikt. Prelude is een grensgeval. Op het ogenblik is dit voor de
verwerkende industrie een zeer belangrijk ras. Irene heeft een nog fijnere
peul, doch heeft als nadelen de gevoeligheid voor Colletotrichum en het minder mooie planttype voor machinale pluk. Irene moet echter binnenkort plaatsmaken voor Corene, een Colletotrichum resistente Irene met een betere plantvorm. Voor machinale oogst kunnen misschien in de toekomst ook Simplo en
Gustosa een rol van betekenis gaan spelen.
stamslaboon late teelt
Op enkele plaatsen werd een onderzoek ingesteld naar de gebruikswaarde
bij laat zaaien. Te Vierpolders kwam Irene zeer gunstig naar voren, met Oktavo in opbrengst op de tweede plaats. Te Mirns in Gaasterland werd op 1
juli nog een boneproef gezaaid. Op dit proefveld werd de voorkeur gegeven aan
Lotus, met een jong geplukte Elan als goede herfstboon op de tweede plaats.
stokslaboon rassen
In het kader van landelijk onderzoek werd op enkele plaatsen in Nederland
een rassenproef gezaaid waarin enkele nieuwe rassen werden vergeleken met
Aromata als standaard. De resultaten zijn nog niet ontvangen, zodat over de
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opbrengsten niets kan worden gezegd. Wat betreft het plant- en peultype

komen Situla van de Enkhuizer Zaadhandel, No. 501 van J. A. Zwaan, Largo

BOON

van Vreeken, No. 2312 van Gebr. van den Berg en No. 23264 van Nunhem
zeker voor verdere beproeving in aanmerking.
stamsnijboon rassen

In verband met het meer rendabel maken van de boneplukmachines is de vraag
gesteld in hoeverre het mogelijk zou zijn stamsnijbonen machinaal te plukken.
Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan zeer vroege rassen die vóór de
slabonencampagne geoogst kunnen worden. Het sortiment stamsnijbonen zonder
draad omvat een achttal rassen, die in een rassenproef bij eenmalige handpluk werden beoordeeld.
Pfälzer Juni bleek zeer vroeg te zijn. Het was een compact gewas met zeer
kromme peulen. Het „snit" in de fabriek viel echter mee. Als vroeg werden
genoteerd No. 703 van J. A. Zwaan, Aubade en Dageraad. Vooral No. 703
heeft in deze proef de aandacht getrokken. De peulen waren voor een stamsnijboon mooi van vorm, namelijk recht en gemiddeld 16,6 cm lang en 21 mm
breed. De kleur was echter donkergroen. Aubade had tamelijk lichtgroene peuien,
ongeveer 18 cm lang en 24 mm breed. Dageraad kwam in gewastype en vroegheid sterk overeen met Aubade. De peulen waren echter aanmerkelijk korter
(gem. 13,4 cm) met veel abortie.
Brede zonder draad, Triumphator en Vincent waren middenvroeg en hierdoor
reeds minder geschikt voor het gestelde doel. Maarschalk bleek een zeer
laat ras te zijn.
Tj. Buishand en J. de Kraker

KNOLSELDERIJ

Te St. Paneras en te Middelburg werd een proef aangelegd met de in de
praktijkproeven 1964-1965 goedgekeurde rassen. Waar niet te vroeg wordt
uitgeplant en tijdig met de oogst wordt begonnen om regelmatig knollen met
blad te veilen, kan het gemakkelijk te rooien ras Invictus worden aanbevolen.
Bij te lang doorgroeien geeft dit ras echter gemakkelijk knollen met een holle
kop en verdient Roem van Zwijndrecht de voorkeur.
Voor de teelt op grote bedrijven (fabrieksteelt) is Roem van Zwijndrecht het
meest oogstzekere ras, al blijft de gevoeligheid voor zwartkoken een bezwaar.
Dit laatste bleek in 1966 ook het geval te zijn bij Hild's Neckarland, een ras
dat zware en te Middelburg zeer zware knollen opleverde. Wat het zwartkoken
betreft kwamen Invictus en Alabaster het gunstigst naar voren.
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zaai- en planttijden

In een zaai- en planttijdenproef op een groeizame zavelgrond te St. Paneras
heeft zelfs een plantdatum van 7 juli bij Invictus nog knollen opgeleverd met
een gemiddeld gewicht van ± 800 gram, wat voldoende is voor verkoop met
blad aan de veiling. De oogst hiervan vond echter plaats op 15 november, wat
gevaarlijk laat is in verband met kans van wegvriezen. Op 18 oktober was het
gemiddeld knolgewicht van dit object ± 550 gram. Invictus, geplant op 29 juni
en geoogst op 8 november, leverde een gemiddeld knolgewicht op van 940
gram en een plantdatum van 23 juni gaf op 26 oktober een gemiddeld knolgewicht van bijna 900 gram.
Roem van Zwijndrecht, geplant op 29 juni, had op 18 oktober een gemiddeld
knolgewicht van ± 850 en op 8 november van bijna 950 gram. Voor fabrieksteelt, die overwegend op zwaardere langzamer groeiende percelen plaats vindt,
is een plantdatum van 15 juni in de meeste gevallen al zeer laat.

zeer nauw planten en doorbossen

Als vervolg op een proef in 1965 werden in 1966 op een lichte, humusrijke
tuingrond de rassen Roem van Zwijndrecht en Invictus zeer nauw geplant
(30x25 cm). In de zomer werden ze om en om geoogst en als geboste knolselderij op de veiling te Alkmaar aangeboden. De veilingprijzen hiervoor waren
teleurstellend laag. De planten die op een afstand van 60x50 cm bleven
staan, werden in de herfst geoogst. Deze knollen waren weliswaar kleiner
dan van de controle-objecten die direct op 60x50 cm waren uitgeplant, doch
nog ruim voldoende groot. Het gemiddeld knolgewicht (met iets blad er aan)
was bij Roem van Zwijndrecht normaal geplant 1380 gram en na het doorbossen 1145 gram. Voor Invictus was dit resp. 1303 en 1150 gram. De laatste
datum van doorbossen (18 augustus) gaf de sterkste opbrengstdaling in de
herfst.

holheid

Dat het ras Invictus, tweede helft mei uitgeplant op een lichte, humusrijke
grond, veel last van holheid kan krijgen, is duidelijk gebleken in een proef
waarbij vanaf 18 juli om de twee weken 50 knollen werden doorgesneden.
Op 15 augustus werd reeds bij een aantal knollen lichte inwendige holheid
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geconstateerd, op 29 augustus waren vrijwel alle knollen van binnen min of

meer hol. Op 12 september, toen de gemiddelde knoldiameter bijna 11 cm was,
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was bij enkele knollen de holheid reeds „door de kop heengebroken". Begin
oktober had ± 50 % van het aantal knollen een holle kop.

J. P. Koomen en J. Vlug

vroege teelt

KROOT

Voor de vroege teelt wordt gewoonlijk een Egyptische selectie gekozen. Een
bezwaar van dit type is de vaak paarsrode kleur en de dikplatte vorm. De
Detroitselecties zijn beter van vorm en kleur, doch later oogstbaar en gevoelig
voor schieten, vooral bij een vroege zaai. Gladoro van R. Zwaan staat tussen
beide groepen in.
In een zaaitijden/rassenproef werden ruim 30 binnen- en buitenlandse selecties
van het type Detroit, Ruby Queen, Crosby en Green Top Bunching beoordeeld
op de gebruikswaarde voor oogst in juli en augustus. Als vergelijkingsrassen
fungeerden Alvro (Egyptische) van Jos Huizer en Gladoro van R. Zwaan. Er
werd gezaaid op 29 maart, 5 april en 21 april. De rijenafstand bedroeg 30 cm,
in de rij werd gedund op ongeveer 7 cm.
In het algemeen bleken de monsters uit Amerika zeer gevoelig te zijn voor
schieten. Bovendien liet de kleur vaak te wensen over. De goedgekeurde
Detroit selecties van Nederlandse herkomst sloegen een goed figuur. Wel
kwamen duidelijke verschillen in vroegheid en schieten naar voren. Alvro was
gemiddeld drie dagen vroeger oogstbaar dan Gladoro, geen van beide had
schieters. Kogel van R. Zwaan was ruim vier dagen later dan Gladoro. De
eerste zaai gaf 8% schieters, de tweede zaai nog 6%. New Globe en Boltardy
van Sluis en Groot waren nog iets later. New Globe was iets gevoelig voor
schieten, namelijk 3 % in de eerste en 1% in de tweede zaai. Boltardy had
geen schieters. Kogel van Gebr. van den Berg kwam in gevoeligheid voor
schieten overeen met Kogel van R. Zwaan, doch was tamelijk laat oogstbaar.
De niet genoemde selecties uit de praktijkproef 1963-1964 bleken voor deze
vroege zaaitijden te gevoelig voor schieten.
late teelt

In een nateeltproef vond de herhaling plaats van een rassenvergelijking met
de goedgekeurde selecties uit de praktijkproef 1963-1964. Er werd op 16 juni
gezaaid bij een rijenafstand van 30 cm. Het zaadverbruik varieerde van 8 tot
151/2 kg zaad per ha. Sommige selecties moesten naderhand gedund worden
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om een gelijkmatige standdichtheid te krijgen. Bij de oogst varieerde het plantgetal van 42 tot 49 per m2, met uitzondering van New Globe waar dit 36
was. Dit heeft de opbrengst bij de eerste en tweede oogst ongunstig beinvloed. Bij de derde oogst bleek New Globe produktief te zijn. Ook Vuurkogel van Nunhem, Kogel van R. Zwaan en Nero van Gebr. Sluis gaven een
hoge opbrengst. Bij de laatste oogst op 11 oktober varieerde het percentage
modjo's bij deze vier selecties van 13 tot 23. Ongeveer 5 0 % bestond uit
A-kroten, de rest viel in de B-sortering. De verschillen in vorm en kleur waren
vrij klein.
Tj. Buishand en J. de Kraker

PETERSELIE EN

In een oriënterende proef werd nagegaan hoeveel zaad gebruikt moet worden

BLADSELDERIJ

voor een op rijen gezaaide fabrieksteelt. Er werd op 2 mei gezaaid. De opkomst was onregelmatig ten gevolge van te diep zaaien. De eerste oogst
vond eind juli plaats. Een maand later werd voor de tweede keer gemaaid
en eind september kon voor de derde keer worden geoogst.
Bij peterselie varieerde de zaadhoeveelheid van 2,5 tot 9 kg per ha. Bij de
eerste oogst nam de opbrengst toe naarmate meer zaad werd gebruikt. Bij de
tweede en derde oogst was de invloed van de standdichtheid op de opbrengst
vrij gering.
Bij bladselderij varieerde de zaadhoeveelheid van 2,5 tot 12 kg per ha en
werden bladselderij, knolselderij en groene selderij beproefd. De groene selderij
gaf een vrij grof produkt met dikke stelen en bladnerven. Voor de teelt van
bladselderij biedt dit type weinig perspectief. Knolselderij, dik gezaaid voor
bladproduktie, heeft goed voldaan, al lag de opbrengst als gevolg van een
langzamer groei, lager dan bij bladselderij. Daartegenover staat dat het blad
van knolselderij steviger is en hierdoor vermoedelijk beter bestand zal zijn
tegen vervoer los op de wagen. Ook hier nam de produktie toe naarmate meer
zaad werd gebruikt. Bij een dichtere stand wordt de kans op het spoedig geel
worden van het blad echter groter. Voor het vaststellen van de juiste zaadhoeveelheid is verder onderzoek noodzakelijk.
Tj. Buishand en J. de Kraker

PREI

rassen herfstprei
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inwendig verre van wit was. Om na te gaan of deze klacht algemeen geldt

In 1965 was bij enkele selecties herfstprei opgevallen dat het ,,witgedeelte"

werden in 1966 in samenwerking met het IVT 48, voor het merendeel buiten-
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landse, selecties beproefd. Hoewel enkele nummers die wat schacht betreft
inwendig enigszins aanvaardbaar leken, waren de resultaten toch niet bevredigend. De lange Franse zomertypen en de zgn. Bulgaarse Riesen waren
in deze proef nog niet opgenomen. Aangezien in deze typen misschien meer
mogelijkheden zitten, zullen enkele vertegenwoordigers hiervan in 1.967 bij de
praktijkproeven worden opgenomen.
zeer vroege teelt

Uit de in 1964-1965 genomen proeven was gebleken, dat voor de zeer vroege
teelt rond december moet worden gezaaid. In het afgelopen seizoen is deze
proef met vijf selecties voortgezet, waarbij op 16 november en 7 december
werd gezaaid onder licht verwarmd glas (10-12° C) en 21 december en 18
januari bij ± 18° C. Wederom is in zaaikistjes gezaaid. Na opkomst werd
bij alle objecten een gelijke temperatuur van 12-15° C aangehouden, 's Nachts
daalde de temperatuur tot 6-8° C. De proef werd op enkele plaatsen in Nederland uitgeplant bij 25x10 of 20x15 cm. De drie eerste zaaidata konden
begin april worden uitgeplant, de laatste zaaidatum 2 à 3 weken later.
De resultaten stemden overeen met die van 1965. De op 16 november gezaaide
prei gaf eind juni een behoorlijke opbrengst, maar moest snel geruimd worden
vanwege de schietneiging. De zaai van 7 december kwam eind juni iets hoger
in opbrengst dan de eerste zaai, terwijl de schietneiging iets geringer was.
De derde zaai (21 december) had op dat tijdstip een opbrengst die zeker niet
lager was en kon tot ± half juli op het veld blijven staan voordat de schietneiging te groot werd. Vooral tegen half juli werden van dit object hoge opbrengsten behaald.
De op 18 januari gezaaide prei vertoonde tot eind juli nog weinig schietneiging.
Vooral in juli gaf dit object over het algemeen de hoogste opbrengst en de
minste schieters. Omdat dit object in juni ook reeds een vrij behoorlijke opbrengst gaf, is deze zaai wel de meest geschikte methode, temeer omdat bij
ongunstige prijzen in juni de prei rustig door kan blijven groeien tot bv. half
juli. De reeds eerder opgedane ervaring, dat Goliath van Rijk Zwaan voor deze
teelt één van de beste rassen is, werd in deze proef bevestigd, hoewel het
verschil met de andere gebruikte rassen niet groot was.
De door ons al enkele jaren met succes toegepaste zaai in zaaikistjes vindt
in de praktijk nog lang niet overal toepassing. Vooral in de bestaande teeltgebieden van vroege prei blijft men nog vasthouden aan de opkweek in perspotjes. Om zowel de voor- als nadelen van beide methoden nauwkeurig na te
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gaan, zullen in het seizoen 1966-1967 beide teeltmethoden in een proef
worden vergeleken.

plantmethoden herfst- en winterprei

Deze proef was een herhaling van 1965 en wat de resultaten betreft een bevestiging van de in het vorig jaarverslag gedane mededeling. Ook ditmaal
daalde bij herfstprei de opbrengst naarmate dieper werd geplant. De met het
plantschopje op vlak veld geplante prei gaf bij alle drie gebruikte rassen de
hoogste opbrengst. Ook gaf aanaarden weer een opbrengstverlaging ten opzichte van niet aanaarden.
Dieper planten had evenals aanaarden wederom zeer weinig invloed op de
lengte van het wit, zodat kan worden herhaald dat ondiep planten de hoogste
opbrengst en ook het hoogste rendement (witgedeelte) per are geeft. Een
zelfde proef met winterprei staat nog te velde, zodat gegevens hierover in dit
jaarverslag nog niet vermeld kunnen worden.
J. Betzema en N. J. Snoek
SLA

kropsla rassen voorjaarsteelt

Het rassenonderzoek in de voorjaarsteelt werd voortgezet met Type 39, Liba
(type 47), Hilde en Resistent. De plantdatum was 6 april. Type 39 vormde goed
gesloten, vaste kroppen met een gemiddeld gewicht van 334 gram. Het aantal
smeulplanten was groot, evenals het percentage (34%) kroppen met rand.
Liba had de lichtste kroppen (294 gram) en was nogal heterogeen. Ook bij
dit ras werd een behoorlijke smeul- en randaantasting geconstateerd.
Met een gemiddeld kropgewicht van 325 gram en een beperkte smeul- en randaantasting kon Hilde goed meekomen. Van dit ras kon bij de eerste oogstdatum (27 mei) 95% van het aantal kroppen worden geoogst. Resistent heeft
goed voldaan. Bij de eerste oogst kon 86 % van de kroppen worden geoogst,
waarmee het zelfs Type 39 voorbij streefde. Resistent had de minste rand- en
smeulaantasting. Het gemiddeld kropgewicht bedroeg 318 gram. Het donkergroene, dikke blad is echter een nadeel van dit ras. Bij geen der rassen
kwam virus voor.

kropsla rassen zomerteelt
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Ten opzichte van de proef in 1965 was het ras Assam vervangen door Beka.

Van de vier proeven, waar de gegevens van bekend zijn, varieerden de zaaidata
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van 28 april tot 20 mei. Sluiting en vastheid van Hilde waren wederom goed.
Het-gemiddeld kropgewicht bedroeg 324 gram. Als gewastype kwamen Neckarriesen, Suzan en Attractie dicht bij Hilde. Het gemiddeld kropgewicht bedroeg
resp. 311, 300 en 267 gram. De sluiting was bij alle drie iets minder goed
dan bij Hilde. Neckarriesen had een vrij sterke randaantasting. Attractie had een
groot aantal smeul- en virusplanten, ook in Suzan kwam vrij veel virus voor.
Groso viel dit jaar tegen. Op Attractie na had dit ras de laagste opbrengst
(281 gram) en op Neckarriesen na het grootste aantal randplanten. Resistent
had een goede sluiting en vastheid, vrij veel smeul, weinig virus en een gemiddeld kropgewicht van 299 gram. Bij Zomerkoning waren sluiting en vastheid matig. De kroppen (322 gram) zagen er niet mals uit. De helder lichtgroene en losse kroppen van Beka hadden een grote omvang en het hoogste
gemiddeld gewicht (350 gram). Het blad was dik met grove nerven.

kropsla rassen herfstteelt

Te Alkmaar werd op 15 juli en te Bergen op Zoom op 21 juli gezaaid. In
beide proeven heeft Wonder van Voorburg bewezen een aanbevelenswaardig
ras voor de herfstteelt te zijn. Naast goede kropeigenschappen, had dit lichtgroene en aantrekkelijk uitziende ras met 241 gram tevens het hoogste gemiddeld kropgewicht. Groso kwam in kropgewicht (233 gram) op de tweede
plaats. De vastheid en de snelheid van de kropvorming lieten te wensen over.
Dit ras werd behoorlijk door rand aangetast en ook virus kwam veel voor.
Sluiting en vastheid van Hima en Hilde waren goed. Het gemiddeld kropgewicht bedroeg resp. 220 en 207 gram. Hima had gedrongen kroppen van geringe
omvang. Omdat het blad vrij sterk gebobbeld is, ziet de krop er niet aantrekkelijk
uit. Het sterke ras A.W.U. kropt laat en moeilijk en had een uitgesproken groene
kleur. Rand en virus kwamen slechts in beperkte mate voor. Het gemiddeld
kropgewicht bedroeg 223 gram.
kropsla grond- en gewasbedekking

In een oriënterende proef werd in de voorjaarsteelt bij Type 39 nagegaan in hoeverre grond- en gewasbedekking bij kropsla perspectief biedt. De plantdatum was
5 april. Tussen de grondbedekkingsobjecten waren wel enige verschillen, doch
deze waren te gering om van een werkelijk voordeel te spreken. Ook de gewasbedekking met geventileerd plasticfolie (Ventifol) heeft niet voldaan. Het
gewas onder de plastictunnel ontwikkelde zich prima en gaf vroeg een goed
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oogstbaar produkt. De kroppen konden in één keer worden geoogst. Met de
tunnels zal in 1967 verder onderzoek worden verricht.

bindsla rassen voorjaarsteelt

Enkele rassen die in 1965 ongeschikt bleken, zijn in 1966 niet in de proef
opgenomen. Voor de rasbeschrijving kan worden verwezen naar jaarverslag
PGV 1965, blz. 96. Blanke bindsla had van de vier rassen met 820 gram per
krop de hoogste opbrengst, gevolgd door groene bindsla met 794 gram.
Lettuce cos Balloon kwam niet verder dan 741 gram; de kleine stevige kroppen
van Lettuce cos Winter Density, wat wel stoofsla maar geen bindsla is, brachten het tot 502 gram. Hoewel niet zo hevig als in 1965, kwam er ook in 1966
vrij veel rand voor, uitgezonderd in Winter Density, die praktisch geen rand
had. Smeul kwam slechts sporadisch voor.

bindsla grondbedekking

In een oriënterende proef te Alkmaar werd bij „groene bindsla" nagegaan
in hoeverre grond- of gewasbedekking met plasticfolie van invloed is op vroegheid en opbrengst. Noch bij grondbedekking met folie, noch bij gewasbedekking
met geventileerde folie kon een belangrijke vervroeging worden geconstateerd.
Alleen bij het gewas dat vanaf het planten tot de oogst onder plastictunnels
had gestaan, werd een merkbare vervroeging waargenomen. Hierbij moet
worden opgemerkt, dat de krop snel sloot, doch de vastheid iets te wensen
overliet.

bindsla zaai-, plant- en oogsttijdstippen

Bindsla kan voor de verwerkende industrie een aantrekkelijk produkt zijn. Het
grootste probleem is echter de gevoeligheid voor rand. De proef werd genomen
met blanke bindsla. Elk object werd geoogst in een jong, bijna rijp en rijp stadium.
Het eerst gezaaide (2 februari) en tevens eerst geplante (6 april) object
heeft het best voldaan. Noch in het jonge, noch in het bijna rijpe stadium
werd rand geconstateerd, het gemiddelde kropgewicht bedroeg resp. 300 en 495
gram. In het rijpe gewas was 24% van het aantal kroppen verrand; het gemiddelde kropgewicht bedroeg 705 gram. Het optimale tijdstip van oogsten zal
dus tussen beide laatste stadia in liggen. Bij de latere zaai- en plantdata
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was het randpercentage van het bijna rijpe stadium reeds niet meer acceptabel.

In de jong geoogste objecten kwam op één uitzondering na geen rand voor,
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doch de opbrengst was te laag om nog enig rendement op te leveren.
Bij een officieuze beoordeling van het gesteriliseerde produkt gaf het bijna
rijpe gewas de beste indruk, al was de consistentie iets te zacht. Kleur en
smaak waren goed. Het jong geoogste gewas gaf een zeer groene kleur en
een sterk op de voorgrond tredende bladsmaak. Van het rijpe gewas was het
produkt te geel en iets te dradig, de smaak was echter goed.
ijssla

In een oriënterend onderzoek met het ijsslaras Great Lakes heeft de teelt
in het voorjaar onder plastic tunnels een vervroeging van 10 à 14 dagen gegeven. Grondbedekking met plastic folie heeft niet voldaan. In de zomerteelt was
ijssla opgenomen in een kropslarassenproef en na de oogst op een aantal
veilingen aangeboden. In de meeste gevallen bracht het produkt minder op dan
kropsla, alleen te Venlo werd een hogere prijs gemaakt. Verder is gebleken
dat rand ook bij ijssla kan worden beperkt door tijdig te oogsten.

J. P. Koomen en J. Vlug

zaai- en planttijden bewaarkool

SLUITKOOL

Om inzicht te krijgen in de juiste zaai- en plantdatum werd in 1965 een proef
genomen met twee selecties rode en twee selecties witte bewaarkool, waarin
de volgende objecten voorkwamen:

Zaaidatum 17 maart
Zaaidatum 31 maart
Zaaidatum 14 april
Zaaidatum 28 april

plantdata 28 april, 12 mei, 26 mei en 9 juni
plantdata 12 mei, 26 mei en 9 juni
plantdata 26 mei en 9 juni
plantdatum 9 juni

In 1966 is deze proef met de wittekool selecties herhaald, in hoofdzaak om
de invloed van zaai- en plantdatum op het optreden van „grijs" na te gaan.
De invloed van zaai- en plantdatum op de opbrengst is in grote trekken gelijk aan die van 1965. Over het optreden van „grijs" in deze proef kan nu nog
weinig worden gezegd. Of zaai- en plantdatum hierop invloed hebben valt te
betwijfelen. Hoewel er in 1965 tamelijk veel „grijs" in de proef voorkwam, was
de invloed van zaai- en plantdatum niet duidelijk vast te stellen.
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Uit deze proef is gebleken dat naarmate men vroeger plant de opbrengst toeneemt. De invloed van de zaaidatum is veel kleiner. Bij het planten na half mei
verdient een 8-10 weken oude plant de voorkeur. Bij vroeger uitplanten kan
een jongere plant ook heel goed voldoen.
„grijs" bij deense wittekool
De laatste jaren wordt door de praktijk een toeneming van het ,,grijs" geconstateerd. De oorzaak is onbekend, evenals de omstandigheden die het optreden bevorderen of voorkomen. Ook een enquête onder een aantal kooltelers
heeft weinig licht in deze zaak gebracht. Daar het niet duidelijk is of de afwijking alleen een kwestie van selectie is, of dat ook bepaalde teeltmaatregelen
van invloed zijn, is het probleem van beide zijden benaderd.
teeltmaatregelen
Behalve de zaai- en planttijdenproef, die apart werd beschreven, is op het
proefbedrijf Geestmerambacht met twee selecties een plantafstandenproef, gecombineerd met stikstoftrappen aangelegd. Deze trappen zijn:
1. geen stikstof,
2. 350 kg kalkammonsalpeter per ha bij het planten en 350 kg op 19 juli,
3. 700 kg kalkammonsalpeter per ha bij het planten, 350 kg op 19 juli en 350
kg op 16 augustus.
De kool is in de tweede helft van december voor de eerste maal omgelegd.
Tijdens het omleggen is „grijs" geconstateerd, maar de mate van aantasting
tabel 11.produktie op 5 november 1966. (yield on november 5 of white cabbage
for storage).

Plantafstand
(plant distance)

Kg k.a.s. per ha
(ammonium nitrate

Selectie A

Selectie B

(variety A) kg/are

(variety B) kg/are

346

limestone kg/ha)

76

65x 50 cm

0

355

65x 70 cm

0

362

352

6 5 x 9 0 cm

0

328

350

65 x 50 cm

700

538

611

65 x 70 cm

700

590

569

65x 90 cm

700

515

600

65x 50 cm

1400

745

718

65 x 70 cm

1400

710

697

65 x 90 cm

1400

630

633

was nog gering en er kon nog geen invloed van plantafstand of stikstofhoe-
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veelheid worden geconstateerd. Wel bestond er een duidelijk verschil in gevoeligheid tussen de twee selecties. Of deze indrukken juist zijn zal tijdens
de verdere bewaring moeten blijken.
Hoewel deze proef werd opgezet voor het verkrijgen van meer gegevens wat
betreft het „grijs", heeft ze ook waardevolle inlichtingen verstrekt over de
invloed van plantafstand en stikstofhoeveelheid op de produktie.
selecties
In samenwerking met het IVT te Wageningen is in het kader van de praktijkproeven een rassenproef aangelegd met selecties van de Nederlandse zaadhandel, een aantal buitenlandse rassen en kweekprodukten van het IVT. De
toegevoegde nummers hebben als bewaarkool geen hoge gebruikswaarde, maar
zullen vooral worden bekeken op het al of niet gevoelig zijn voor „grijs".
In deze proef met 43 selecties kwamen tussen de selecties grote verschillen
in groeisnelheid en habitus voor. Het ziet er naar uit dat de verschillen in
bewaarbaarheid nog groter zullen zijn. De kool is eind december voor de
eerste keer omgelegd. Er kwam toen reeds tamelijk veel grijs voor, vooral in
de nummers die door de zaadhandel waren ingezonden. Dit is begrijpelijk als
men bedenkt dat de andere selecties vaak ver van het bewaartype afstaan.
In de nummers van het IVT kwam vrijwel nog geen grijs voor, hoewel bij de
veldbeoordeling enkele hiervan als deense wittekool werden geclassificeerd. Hoe
dit zich tijdens de verdere bewaring zal ontwikkelen moet worden afgewacht.
Bij het omleggen in december werd echter sterk de indruk verkregen dat er
tussen de selecties grote verschillen in gevoeligheid voor „grijs" bestaan.
plantafstanden bewaar rodekool
Om enig inzicht in de mogelijkheden van een dichter plantverband te krijgen
werd in 1965 met drie selecties een proef aangelegd bij de afstanden 60x65,
60x50, 60x40 en 60x35 cm. In 1966 is deze proef herhaald op kleigrond
te Oudkarspel en werd de ruime afstand 60x80 cm toegevoegd. Bij het planten
werd een kleine hoeveelheid stikstof als voorraadbemesting gegeven, hetgeen
leidde tot een rustige groei. Het aantal verdrongen planten was beduidend
kleiner dan in 1965. Door de mooie nazomer had de tweemalige overbemesting
met stikstof veel effect. Dit komt vooral tot uiting in de opbrengst van de
nauwe afstanden, zoals uit tabel 12 blijkt.
Het taaie type, dat speciaal voor een dichter plantverband zou zijn geselecteerd, reageerde duidelijk gunstiger dan in 1965. De reactie van het extra
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Plantafstand

Aant. pl./are

Extra taa i type

Taai type

Graag type

(number of

(extra slow

(slow growing

(quick growing)

(plant
distance)

plants per

growing type)

are)

19S6

6 0 x 8 0 cm

208

520

6 0 x 6 5 cm

256

type)

1965

1966

554

513

type)
1965

1966

1965

576

—

565

—

599

525

662

696

60x 50 cm

333

487

464

607

486

662

637

6 0 x 4 0 cm

417

428

428

596

428

586

567

6 0 x 3 5 cm

476

405

413

582

410

608

564

tabel 12. opbrengst

in kg per are van rode bewaarkool.

(yield in kg per are of

red cabbage for storage).

taaie type met veel omblad was gelijk. Dit type is minder geschikt voor
een afstand kleiner dan 6 0 x 6 0 cm. Het grage type stond

in

produktie

ook nu weer aan kop, maar het verschil met het taaie type was niet groot.
Na twee jaar afstandenproeven met rodekool kan worden gezegd dat een
dichter plantverband door veel selecties goed zal worden verdragen. Het gemiddeld koolgewicht daalt sterk, terwijl de opbrengst per ha bij goede teeltmaatregelen niet of weinig afneemt. De afstand 6 0 x 8 0 cm is voor een maximale opbrengst te ruim en de bewaarbaarheid van deze grote kolen zal tegenvallen. De factoren die voor een groot gedeelte over het al of niet slagen
van een teelt bij een dichter plantverband beslissen, zijn de aanslag en de
bemesting.
J. Betzema en J. C. Commandeur
rassen en planttijden groene savooiekool

O p zware klei te Oudkarspel werden op 10 juni, 24 juni en 8 juli zes weken
oude planten uitgezet. Slechts de op 24 juni geplante serie leende zich voor
een goede vergelijking.
Ostara had een minder fijne kroes, was tammer in groei en minder donker
dan Groenland. Een late groene Put evenzo, maar deze was grof gekroesd.
Hammer was ook iets lichter groen, maar maakte eerder een kool. De Bredase
Putjes vormden ook vrij snel een kool, maar hadden een grove kroes en waren
in kleur niet uniform. De Winterkoning typen groeiden snel uit tot een forse
plant met veel omblad. Het rcodnervige en vlot groeiende ras Pontoise maakte
een plat kooltje. Een nog snellere koolvormer is Friedberger, een laat Hammer
78

type. Een andere goede selectie was Chieftain, deze had weinig omblad.

Daar deze proef in eerste instantie voor de groentedrogerijen was opgezet,
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werden de rassen tevens op hun drogestof-gehalte beoordeeld. Hierbü bleken
rassen met veel groen en weinig bleek blad zoals Bredase Putjes het hoogste
percentage te bereiken. De meer snelle en vaste koolvormers, zoals Friedberger en Chieftain hadden een laag gehalte aan drogestof. Dit was vooral het geval wanneer ze laat werden geoogst en dus al veel omblad hadden
verloren. Alle rassen hadden een vrij lange stronk. Alleen Chieftain maakte
hierop een gunstige uitzondering.
J. de Kraker

rassen winterteelt

SPINAZIE

In de winterteelt zijn een voorjaars- en een zomerras alsmede enkele speciale
winterrassen vergeleken. Eind augustus werd gezaaid, veertien dagen later
nog eens. Gedeeltelijk werd vóór de winter al geoogst, waarbij het hart niet
mocht worden geraakt om in het voorjaar nogmaals te kunnen oogsten. Naast
de standaardbemesting welke bij het zaaien werd gegeven, kreeg een gedeelte
van de eerste zaai half september nog een aanvullende bemesting van 6 kg
kalksalpeter per are. Deze extra gift had een zeer gunstig effect. Het andere
deel werd eerst eind februari overbemest. De planten waren inmiddels te veel
verzwakt om hierop snel te kunnen reageren.
Nobel was wel later, maar zeker niet slechter dan Winterreus en Hiemalis.
Ook Wiremona heeft goed voldaan. Nu gebleken is dat meerdere rassen voor
deze teelt geschikt zijn maar dat de teeltmethoden weinig speling toelaten,
zal het verdere onderzoek worden omgebogen naar verschillende teeltaspecten.

rassen zeer vroege voorjaarsteelt

Rond de jaarwisseling werden 20 rassen breedwerpig gezaaid. Hierbij werd
7 kg zaad per are gebruikt. Dit was voor verschillende rassen te veel, wat
zich uitte in een te dichte stand en groeiremming. Deze zaai heeft meerdere
keren sterk van de vorst geleden, zodat een vrij scherpe selectie mogelijk is
geworden. Zo konden Pré-Vital, Bovri R, Primo, Huro, Rivaal, Vital R, Virtuosa
en Virtex als ongeschikt voor deze teelt worden afgevoerd. Artex, Subito en
Wiremona waren in kwaliteit en produktie matig. Ezeloren en Vroeg Scherpzaad
Zomer waren vroeg, maar gevoelig voor wolf, evenals Massy. Dit laatste ras
stond evenals het Duitse ras Müma veel te dik om op vroegheid beoordeeld te
kunnen worden. Zowel Massy als Müma waren zeer produktief. In iets mindere
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mate geldt dit voor Früremona en Winterreus. De hybriden 308 en 500 waren
eveneens vrij g o e d ; de hoge zaadprijs van hybriden zal v o o r deze teelt echter
bezwaarlijk blijven.
Er bleek een duidelijk verband te bestaan tussen het wegvallen van de planten
in een zeer jong stadium en de opbrengst. Met de beste rassen uit deze
proef zal de te gebruiken zaaizaadhoeveelheid nader worden onderzocht.
rassen vroege voorjaarsteelt
Op 24 februari w e r d een aantal rassen breedwerpig gezaaid bij 3 1 / 2 kg zaad
per are. Ondanks dit geringe zaadgebruik stonden ook hier sommige rassen
te dik, w a t de vroegheid ongunstig beïnvloedde. Dit was vooral het geval
bij Früremona en Hiemalis. Hybride 500 kon het eerst worden geoogst. Direct
hierna volgden Wolvex en Artex; vooral dit laatste ras was matig van kwaliteit. Früremona, hybride 308 en Subito behoorden ook tot de snelle rassen, deze
drie lagen hoog in opbrengst en waren van goede kwaliteit.
Naast deze proeven werden nog 12 Japanse rassen uitgezaaid. Deze zouden
duidelijk sneller moeten zijn dan het Nederlandse sortiment. Over het algemeen
waren ze iets vroeger, de kwaliteit was echter zeer matig. Vrijwel alle waren
wolfgevoelig en hadden erg fijn en soms ook nog gekarteld blad.
rassen voorjaarsteelt
Deze teelt wordt meestal machinaal gezaaid. Om de proeven ook op deze manier te zaaien moest wegens de slechte weersomstandigheden tot 1 april worden
gewacht. Bij 12'/ 2 cm rijenafstand w e r d 70 k g zaad per ha gebruikt. Er was
een duidelijk verschil in opkomstsnelheid tussen de rassen. Früremona, W o l vex en Fortex waren duidelijk het snelst. In deze proef waren naast de
voorjaars- ook enkele zomerrassen opgenomen. Duidelijk kwamen de laatstgenoemde rassen met een langere groeiperiode en een hogere

produktie

naar voren.
De rassen werden vergeleken in het stadium dat de hoofdstengel gemiddeld
5 cm lang was. Fortex had met enkele andere rassen deze grens het eerst
bereikt. Fortex was duidelijk produktiever en heeft stevig donkergroen rond
blad met een wat lange bladsteel. Een nadeel is de snelle vorming van zware
zaadkoppen. Früremona gaf weer een gunstiger indruk. Dit ras schiet iets
minder snel dan Fortex en vormt geen zware zaadkoppen. Spartan B was 1 Vi
dag later en onderscheidde zich in gunstige zin van andere selecties uit de
Resistoflay-groep. Ook hybride 320 behoort tot de vroege en goede rassen.
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Protekta was drie dagen later dan Fortex en had een hogere opbrengst. Ze

had nu weer mooi groot blad, maar kenmerkte zich steeds door een te geel hart.
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Als bladspinazie voor verse consumptie was ze daarom ongeschikt. Nog twee
dagen later en heel goed waren Matares en hybride 530. Advance was zeven
en Nores negen dagen later dan Fortex en hadden een zeer hoge produktie.
rassen zomerteelt
Deze rassen werden 16 mei gezaaid op 12'/2 cm rijenafstand. Het zaadgebruik
was gemiddeld 75 kg per ha. In deze proef werden ook enkele snelle (voorjaars) rassen opgenomen, die het stadium van een 5 cm lange hoofdstengel
ongeveer een week eerder bereikten dan de zomerrassen. Naast een week
vroegheidsverschil bedroeg de veidopbrengst van het traagste ras (Estiva) meer
dan het dubbele van het snelste ras (Vital R). Bij de snelle rassen kwamen
Früremona, hybride 340 en Rivaal er goed uit. Hybride 530, Subito en No.
77-33 waren een dag later, hadden iets mooier blad en kwamen iets hoger
in opbrengst.
In volgorde waren Advance, Nobel, Noordland, Noorman en Estiva later en
nam de opbrengst vrijwel steeds iets toe. De wolfresistente rassen Nores,
Matares en No. 927 (Rijk Zwaan) verschilden weinig in vroegheid. De opbrengst van deze rassen lag steeds iets lager dan die van de wolfgevoelige
zomerrassen.
rassen herfstteelt
In de herfstproef liepen de meeste rassen die in de voorjaarsteelt waren beproefd weer mee. Voor de zomerrassen zou de zaaidatum (17 augustus) te
laat zijn. Hiervoor werden nu enkele andere opgenomen. Deze proef heeft
veel geleden van uitwendige omstandigheden zoals grond en virusbesmetting.
Hierdoor kunnen de gemeten waarden niet als maatgevend worden gezien. Wel
bleken enkele rassen meer weerstand te hebben, vooral de hybriden, Hiemalis
en enkele selecties uit de Resistoflay-groep, o.a. No. 5034 (Koning & Vlieger).
rassen late herfstteelt
Om na te gaan welke rassen voor een late teelt kunnen worden aanbevolen,
werden 1 september nog eens twaalf rassen gezaaid. Hierbij werd ongeveer
60 kg zaad per ha gebruikt bij een rijenafstand van 12'/2 cm. Mede door de
zachte herfst kwamen de rassen nog ruimschoots klaar. Ondanks de late
zaai schoten sommige rassen toch nog door. Naarmate een ras sneller was,
lag de opbrengst hoger. De oogst vond plaats op 10, 12 en 14 oktober. Subito
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was het eerst klaar, gevolgd door Virtuosa. Beide waren heel mooi van kwaliteit. Vervolgens kwamen No. 5034, Wolvex en Früremona. Alle genoemde rassen
kwamen boven de 20 ton per ha.
Tj. Buishand en J. de Kraker

SPRUITKOOL

nieuwe hybriden
De door het IVT gekweekte hybride Thor is reeds menig jaar in beproeving.
In 1966 kwamen de eerste hybriden afkomstig van de Nederlandse zaadhandel
voor beproeving beschikbaar. Om de tuinders met deze nieuwe hybriden kennis te laten maken werden in de Rtc's Groningen, Barendrecht, Emmeloord en
Goes demonstratieproeven aangelegd. De proef in eigen beheer werd in tweevoud aangelegd op het proefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel. Hierin zijn
14 hybriden, afkomstig van vier zaadbedrijven, vergeleken met Thor en twee
bestaande selecties.
Daar van de hybriden nog maar zeer weinig zaad beschikbaar is en van
sommige zelfs nooit zal komen, lijkt het ons niet gewenst nu reeds gedetailleerde resultaten te publiceren. Bovendien is de kans groot dat dezelfde bedrijven het volgend jaar weer geheel andere hybriden zullen aanbieden. Het
grootste gedeelte van de nieuwe hybriden bleek tot de vroege groep te behoren. Enkele zijn zelfs vroeger dan de bekende vroege Groninger selecties.
De kwaliteit van de spruiten was van enkele hybriden zeer goed. Hoewel het
resultaten van één jaar betreft, lijkt het er toch op dat de hybriden een
waardevolle aanvulling en zelfs verbetering van het bestaande rassensortiment
gaan vormen.
vervroegde teelt
De laatste jaren blijkt er eind augustus, begin september reeds een goede
markt voor spruitkool te bestaan. Met de normale zaai- en plantdata kan een
vroege selectie niet vóór half september voor de eerste keer worden geplukt,
waarbij de kwaliteit vaak te wensen overlaat. Op de tuin te Alkmaar is nagegaan of het mogelijk is om in augustus spruiten van goede kwaliteit aan de
markt te brengen. Hiertoe werd op 2 februari in een verwarmde en in een
koude kas gezaaid. De planten zijn verspeend in plasticbak en perspot en als
kleine en grote plant uitgezet. De warm opgekweekte planten zijn uitgezet op
7 en 21 april, die uit de koude kas op 21 april en 2 mei. De proef is ter
oriëntatie aangelegd en bestond uit vier selecties bij twee plantafstanden
(60x 70 en 60x 35 cm) in enkelvoud. Uit het oogpunt van kwaliteitsverbetering
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is de nauwe afstand in de proef opgenomen. De spruitzetting verloopt dan

langzamer, wat vooral zo vroeg in het seizoen, de kwaliteit ten goede komt.

SPRUITKOOL

De Japanse hybride Jade Cross viel af door het grote aantal schieters (vooral
in de warm gezaaide objecten) en door het zeer snelle smetten van de spruiten. O o k is bekend dat deze hybride zeer moeilijk plukt. Long Island of V r o e g e
Dwerg is een zeer lage vroege spruit. Vanwege doorgroei van de onderste
spruiten en de slechte kwaliteit hoger aan de stam is deze selectie evenmin
geoogst. Huizer laat gaf een zeer goede kwaliteit spruiten. Toch heeft deze
selectie voor een vroege teelt niet voldaan, omdat de oogst grotendeels samenvalt met die van een vroege selectie die zonder extra opkweekkosten
eind mei wordt geplant. Stiekema vroeg heeft in deze proef de beste resultaten gegeven.
De afstand 60 x 70 cm heeft beter voldaan dan 60 x 35 cm. De nauwe afstand
gaf wel een iets betere kwaliteit maar de verlating van de oogst is voor een
vervroegde teelt onaanvaardbaar, vooral omdat de kwaliteit bij de ruime afstand ook goed bleek te zijn. In 1967 zal de proef met een beperkt aantal
objecten worden herhaald. Stiekema vroeg zal worden vergeleken met een
vroege Nederlandse hybride en Hild's Ideaal.
top- en oogsttijdstippen

Om een beter inzicht te krijgen in het optimale top- en oogsttijdstip bij de
teelt voor één- en tweemalige pluk is op het proefbedrijf Geestmerambacht te
Oudkarspel met de selecties Stiekema Vroeg en Huizer laat bovengenoemde
proef aangelegd. Algemeen w o r d t aangenomen dat spruitkool kan worden getopt op het moment dat geen lengtegroei meer plaats vindt en de onderste
spruiten een doorsnede van een cm hebben bereikt. De vroege selectie vert ä t e / 13. resultaten van een top- en oogsttijdstippenproef
vroeg, (results of an experiment

with different

met de selectie

dates of stopping and

stiekema
harvesting.

brussels sprouts variety stiekema

early).

Topdatum

Oogstdatum

Opbrengst in kg/are

(date of stopping)

(date of harvesting)

(yield in kg/are)

12 September

26 September

18 oktober

175

31 oktober

212

18 oktober en 11 november

242

18 oktober

149

11 november

184

18 oktober en 22 november

221

83

SPRUITKOOL

keerde op 12 september in bovengenoemd stadium en is toen voor de eerste
keer getopt. De tweede topdatum was 14 dagen later. Van de late selectie
waren de topdata 3 en 17 oktober.
De helft van het aantal veldjes bestemd v o o r éénmalige pluk w e r d geoogst
op het moment dat de onderste spruiten nog geen smet vertoonden. Het andere

afb. 11. links: getopt op 12 september,

rechts: getopt op 26 september

(brussels

sprouts, reaction of the top to the date of stopping, left: stopped at september
12. right: stopped at september

26).

gedeelte op het moment dat de spruiten in de kop 2-3 cm in doorsnede waren.
Bij het in twee keer plukken zijn bij de eerste pluk alleen de onderste spruiten
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verwijderd. De overige spruiten zijn geruime tijd later geplukt om een maximale

opbrengst te verkrijgen. Omdat de late selectie bij het schrijven van dit ver-
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slag nog niet geheel is afgeoogst, worden in tabel 13 alleen de resultaten
van de vroege selectie vermeld.
Het tijdig toppen had bij Stiekema vroeg een gunstige invloed op de opbrengst.
Bij toppen vroeg in het seizoen reageert het gewas ook nog sterk. Dit is op
afbeelding 11 duidelijk te zien. De late selectie heeft op verschil in topdatum
bijna niet gereageerd. Dit wordt niet door de selectie veroorzaakt maar veel
meer door het feit dat de groei laier in het seizoen sterk afneemt. In het
algemeen is toppen na half oktober ook voor éénmalige pluk niet aan te
raden omdat het gewas door het toppen een gedeelte van de bescherming
tegen vorst en harde wind verliest.
Zoals werd verwacht, geeft het in twee keer plukken een belangrijk hogere opbrengst dan éénmalige oogst. Bij laatstgenoemde oogstmethode geeft het betrekkelijk vroeg oogsten opbrengstderving, maar kwaliteitsverbetering vergeleken
met de latere oogstdatum.
oogstspreiding bij éénmalige pluk
De zaai- en planttijdenproef werd in 1966 herhaald met een vroege, een middenvroege en een late selectie. De plantdata, met daarachter tussen haakjes
geplaatst de zaaidata, waren: 16 mei (17 maart), 26 mei (7 april), 2 juni (17 maart),
9 juni (28 april), 21 juni (7 april), 1 juli (28 april).
De oogst van het vroegst geplante object vond voor de vroege, middenvroege
en late selectie resp. plaats op 10 oktober, 22 november en 30 december. Hieruit blijkt dat reeds door middel van rassenkeuze een grote spreiding is te verkrijgen. Op 1 januari was van de vroege selectie alleen het laatst geplante
object nog niet geoogst. Van de middenvroege selectie betrof dat de objecten
geplant op 21 juni en 1 juli. Van de late selectie waren op die datum alleen
de op 16 en 26 mei geplante objecten geoogst.
De oogstspreiding die door verschuiving van de plantdatum is verkregen was
over het algemeen niet groot. Alleen uitplanten op 21 juni en 1 juli gaf
een sterke verlating, alsmede een zeer grote opbrengstderving. Bij de vroege
selectie was de opbrengst van het op 21 juni geplante object gehalveerd, vergeleken met het op 2 juni geplante object.
Oogstspreiding is te verkrijgen door middel van rassenkeuze en in mindere
mate door het verschuiven van de plantdatum. De spreiding, verkregen door
verlating, gaat gepaard met opbrengstverlaging. Het in één keer oogsten na
half januari lijkt daarom en uit kwaliteitsoogpunt voorlopig niet aantrekkelijk.
J. Betzema en J. C. Commandeur
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In een kleine teeltproef werden gunstige resultaten verkregen met het ter
plaatse zaaien onder een plastickapje. Zodra de planten 20 à 25 cm groot
waren, werd het plastic verwijderd. De oogst kwam gelijk met die van in
perspotten opgekweekte suikermais. Ter plaatse zaaien gaf echter forser en
steviger planten met mooiere kolven.
Een rassenproef werd opgekweekt in perspotten en half mei in de vollegrond
geplant. De vroege rassen werden op 22 augustus voor de eerste keer geoogst, de laatste oogst vond plaats op 21 september. Tot de vroege tot middenvroege rassen behoorden Earlyking, Golden Beauty, Spring Gold, Kelvedon
Glory, Gold Crest en Morning Sun. Deze groep biedt voor het Nederlandse
klimaat de beste perspectieven.
In het afgelopen seizoen is gebleken dat de telers vaak te vroeg oogsten met
als gevolg te jonge kolven zonder smaak. De Nederlandse verse markt kan
nog slechts kleine hoeveelheden verwerken. Neemt de aanvoer iets toe, dan
is het produkt vrijwel onverkoopbaar.
Tj. Buishand en J. de Kraker

TUINBOON

rassen primeurteelt
Op 28 januari werden tien rassen onder platglas uitgezaaid nadat het zaad
met TMTD was behandeld. De planten werden 23 maart op 70x15 cm uitgezet. Het gewas werd regelmatig doorgeplukt. Major was het vroegst en behaalde de hoogste opbrengst. Witkiem van De Jongh stond in opbrengst op de
tweede plaats. Andere goede rassen waren Witkiem van P. Pik, Ezetha's
Witkiem en Futura.
blankblijvende rassen
De goedgekeurde Driemaal Wit selecties werden vergeleken met enkele nieuwe
witbloeiende typen. De proef was een herhaling van die in 1965. Pas op 26
april kon worden gezaaid. De opkomst was over het algemeen slecht en ongelijk. Daar hierdoor vruchtzetting en rijping ook erg verschillend verliepen
is het moeilijk om een juiste conclusie te trekken. Hierom wordt volstaan
met enkele gegevens die duidelijk overeen kwamen met die van 1965.
Driemaal Wit van Beemsterboer was zeer produktief, maar grof van sortering.
Ook heel goed in opbrengst was Nr 48 van A. R. Zwaan, die een fijnere zaadsortering had. Uit de R-serie van Nunhem was R12 nog produktiever met
een goede sortering. Veel fijner waren R34 en R60. Dit waren tevens de
vroegste rassen. Welke gebruikswaarde deze rassen hebben, zal nog nader
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moeten worden onderzocht.

rassen met kort stro

TUINBOON

Deze rassen werden gelijk met de hiervóór besproken proef gezaaid. Het ras
Lux was minder goed dan vorig jaar, wat vooral door een slechte opkomst werd
veroorzaakt. Felix was daarentegen zeer goed. Dit halfhoge bruinkokende ras
heeft glanzende peulen, die heel gemakkelijk plukken en een tamelijk fijne
zaadsortering hebben. Over de gebruikswaarde van Compacta Wit en Compacta Bont kan nog weinig worden gezegd. Beide vormen sterk vertakte planten
met vrij dikke stengels. Hierdoor is ondanks het korte stro het totale plantgewicht toch nog hoog.
Tj. Buishand en J. de Kraker
praktijkproeven

WITLOF

In 1966 zijn de praktijkproeven witlof met middelvroege selecties weer gestart
in samenwerking met het IVT. Er werden 32 selecties ter beoordeling aangemeld. Op 11 mei 1966 werden ze uitgezaaid in de Wieringermeer. In de
tweede helft van november werden ze gerooid. Eén partij wortels werd meteen
opgezet, de andere partij zal ± half januari 1967 worden opgezet. De eerste
beoordeling heeft inmiddels plaats gevonden. Hieruit werd de indruk verkregen
dat het ingezonden materiaal zeer goed is.
verbetering trekgrond
De in 1965 opgezette proef met trekgrond van verschillende samenstelling werd
in 1966 voortgezet. De drie objecten (veencompost, mengsel bestaande uit 5 0 %
veencompost en 50% weidegrond en alleen weidegrond) zijn in dezelfde vorm
gehandhaafd. In het vorige seizoen was de temperatuur van veencompost moeilijk in de hand te houden wegens broei. In 1966 lukte dit wel, omdat het
materiaal nu goed was uitgebroeid.
In opbrengst was er weinig verschil tussen de objecten. Veencompost + weidegrond lag iets lager in produktie. In kwaliteit was het lof van het object
veencompost minder dan van veencompost + weidegrond en deze was weer
minder dan van het object weidegrond. Het percentage afval was bij veencompost het hoogst, namelijk 31 %. Bij veencompost + weidegrond was dit
26% en bij weidegrond 24 %.
verschillende forceertemperaturen
Bij de zeer vroege trek speelt de forceertemperatuur een grote rol. In 1966
werden daarom twee selecties geforceerd bij vier verschillende temperaturen.
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De gebruikte selecties waren Extra vroege Mechelse van Philibert en Volwerk
(een vrij korte selectie) en Extrema van R. Zwaan (een in deze groep iets
langer type). De forceertemperaturen waren 18, 22, 26 en 30° C.
leder object werd op vier tijdstippen geoogst, van onrijp tot overrijp. De gegevens zijn nog niet verwerkt. De eerste indruk was dat de optimum temperatuur niet voor beide selecties gelijk is. Bij de forceertemperatuur van 30° C
was Extra vroege Mechelse van Philibert en Volwerk produktiever dan Extrema
van R. Zwaan. Bij de lagere temperaturen gaf Extrema echter de hoogste
opbrengst.
C. Schaap

WORTEL

rassen winterwortel
In 1966 is naast de gehouden praktijkproef met winterwortelen tevens een
rassenproef met hoofdzakelijk buitenlandse rassen en selecties opgezet om
na te gaan of er buitenlandse selecties zijn die vooral qua kleur voor de industrie beter bruikbaar zijn dan de in ons land bekende. In samenwerking
met het IVT zijn te Alkmaar en Wogmeer 68 nummers uitgezaaid. Beide proeven zijn beoordeeld in een vroeg (half september) en in het normale oogststadium (eind oktober). Dit was noodzakelijk omdat er tussen de verschillende
nummers grote verschillen in vroegheid waren. De opbrengst- en beoordelingsgegevens bevinden zich op het ogenblik voor verwerking te Wageningen, zodat
hierover nog niets kan worden gezegd. Het is de bedoeling om in 1967 de
beproeving met de in 1966 goedbevonden rassen en selecties voort te zetten.
oogsttijdstippen waspeen
Bij de teelt van waspeen voor de industrie is naast de opbrengst ook de
sorteringsverhouding van groot belang. Hierbij is groter dan 25 mm doorgaans
B-peen, daar deze meestal gemiddeld meer dan 50 gram per stuk wegen.
Van de overige sorteringen zijn de fijnste de meest waardevolle voor de industrie. Om na te gaan welke invloed het oogsttijdstip op sortering en opbrengst heeft, werd op 26 april te Alkmaar een oogsttijdstippenproef gezaaid.
De oogstdata waren 20 juli; 3, 17 en 31 augustus; 14 en 28 september; 12 oktober en 9 november.
Uit tabel 14 blijkt dat de relatieve opbrengst van de eerste tot de laatste
oogst meer dan verdubbeld is. Bij de eerste oogst vonden we een gunstige
sortering, maar een vrij lage opbrengst. Bij de tweede oogst was de opbrengst
toegenomen en het percentage 10-17 mm het hoogst. Zou alleen deze sortering voor de industrie aanvaardbaar zijn, dan is deze oogstdatum de gun-

stigste. De opbrengst van de derde oogstdatum is op 100 gesteld. Dit zou

WORTEL

het beste object zijn wanneer de beide fijnste sorteringen de meest gewenste
groep zouden vormen. De vierde oogstdatum gaf opnieuw een toename in
opbrengst, maar een te laag percentage bruikbare fijne peen. Vanaf de vijfde
tot de laatste oogstdatum blijft de opbrengst vrij regelmatig stijgen, maar in de
sorteringen traden geen noemenswaardige veranderingen meer op. Voor een
optimale hoeveelheid waspeen van de beide fijnste sorteringen zijn de laatste
vier oogstdata dus niet aantrekkelijk meer.
Omdat het bij de verwerking de gewoonte is de wortelen kopvrij te maken
en te snijden is dit bij deze proef ook uitgevoerd. Duidelijk is hierdoor een
verschuiving naar de fijnere sorteringen waar te nemen. Hoe fijner de partij
wortelen, hoe groter de verschuiving. Het verloop van de eerste naar de
laatste oogstdatum blijft echter onveranderd. De cijfers in de tabel hebben
betrekking op niet geschrapte wortelen.

Oogstdatum
(date of
harvesting)

Rel.
opbrengst
(yield
relative)

Idem, maar gesneden en kopvrij in %

Verdeling per sortering in %
(percent of
10-17

17-21

total yield in gradings)
„ 1 2 5 25 mm
stek
en op (splitted)

(the same for ent carrots without heads)
10-17

17-21

21-25

25 m m
e n o p

afval
(splitted)

20-7

61

29

45

18

3

5

49

29

11

2

9

3-8

76

31

37

22

6

4

38

36

16

2

8

17-8

100

19

35

24

13

9

25

34

19

8

14

31-8

106

14

28

26

20

12

15

34

23

13

15

14-9

128

5

18

23

44

10

9

24

25

27

15

28-9

138

6

19

23

38

14

10

25

24

22

19

12-10

144

7

19

27

39

8

9

26

26

28

11

9-11

146

7

17

25

39

12

tabel 14.opbrengst in % per sortering.

(yield in percentage per grading).

De sortering wordt fijner naarmate de stand dichter is. Toch is de indruk gewekt dat het oogsttijdstip soms belangrijker is dan de standdichtheid. De gehele
standdichtheidskwestie is echter een moeilijke zaak omdat gebleken is dat men
bij een bepaalde hoeveelheid zaad nooit een zekere en regelmatige standdichtheid kan garanderen.
De voorlopige indruk uit deze proef is dat misschien de tweede, maar vrij
zeker de derde oogstdatum de meest aantrekkelijke is geweest, hetgeen echter in hoge mate mede afhankelijk is van de weersomstandigheden tijdens de
groeiperiode.
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zaai- en oogsttijdstippen winterwortel
Deze proef is in 1966 herhaald te Wogmeer, waarbij op 26 april, 10 mei en 24
mei een Berlikumer, een Chantenay en een Flakkeese selectie werden gezaaid.
De oogstdata waren 22 september en 11 en 28 oktober. Voor het eerst sedert
drie jaar van beproeving kan gesproken worden van betrouwbare resultaten.
De Berlikumer van de eerste zaai gaf bij alle drie oogstdata een vrij hoge
opbrengst, maar het percentage stek was te hoog. Van de tweede zaai was
dit veel beter. De wortelen van de derde zaai waren bij alle drie oogstdata
te fijn voor een goede opbrengst. Van de drie oogstdata was de tweede oogst
het best, hoewel de derde niet ver achterbleef.
Hoewel Chantenay bekend staat als een ras met een kortere groeiperiode dan
Flakkeese en Berlikumer, hebben in deze proef de eerst gezaaide over de
gehele linie het best voldaan. De tweede zaai bleef iets achter, maar de derde
gaf duidelijk een te lage opbrengst. Ten aanzien van de oogstdata gaf Chantenay
hetzelfde beeld als Berlikumer. Voorkeur voor de tweede oogst dus. Het gebrek
van Chantenay dat deze wortel snel scheurt is in deze proef enorm meegevallen.
Ook bij Flakkeese gaf de tweede zaai en de tweede oogst het beste resultaat.
Merkwaardig was dat in deze proef de drie rassen vrij gelijk hebben gereageerd
op de verschillende zaai- en oogsttijdstippen. Bij alle drie rassen gaf de eerste
zaai en de tweede oogst, vreemd genoeg niet de derde, de beste inwendige
kleur. Deze waarnemingen waren echter visueel, wat bijzonder moeilijk is. Afgewacht dient te worden wat de bepalingen op kleur en drogestof door het
IBVT zullen opleveren.
standdichtheid winterwortel
Het is bekend dat bij de normale teelt van winterwortelen een standdichtheid
van ± 100 wortelen per m2 de hoogste opbrengst met de gunstigste sorteringsverhouding geeft. Omdat steeds meer winterpeen op ruggen wordt geteeld, werd
nagegaan of hiervoor dezelfde normen gelden. Ook is het met het oog op
arbeidsbesparing nodig na te gaan of precisiezaai perspectieven biedt. Daarom is
op 3 mei op de tuin van het PGV een proef uitgezaaid met de volgende objecten:
1. Vlakveld: rijenafstand 30 cm; gedund op 2, 3 en 4 cm - rijenafstand 60 cm;
gedund op 1, 1 1 / 2 en 2 cm - rijenafstand 50-10-50-10 cm; gedund op 2, 3 en 4
cm - rijenafstand 30 cm; precisiezaai op 1 1 / 2 , 2, 3 en 4 cm - rijenafstand 60
cm; precisiezaai op 1 1 / 2 , 2 en 3 cm.
2. Ruggenteelt: rijenafstand 60 cm, 1 rij per rug; gedund op 1, 1 1 / 2 en 2 cm -
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rijenafstand 60 cm, 2 rijen per rug; gedund op 2, 3 en 4 cm.

De voor het dunnen bestemde objecten zijn extra dik gezaaid, zodat het tijdens

WORTEL

het dunnen mogelijk was overal de beoogde standdichtheid regelmatig te verwezenlijken. Tijdens de oogst is nogmaals de standdichtheid bepaald. De geoogste wortelen zijn normaal gesorteerd in A, B, C, D en stek. Gebleken is
dat nog 20 tot 30 % van het na dunnen aanwezige aantal planten niet is toegekomen. Dit percentage nam toe naarmate de stand dichter was. Bij precisie-
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affa. 12. een /u/ste standdichtheid waarborgt een goede opbrengst en een prima
sortering, (a correct plant density will give a high yield and an excellent grading).
zaai was dit zelfs 40-45 %, omdat hierin ook het verlies tijdens de kieming
en de opkomst ligt opgesloten.
De hoogste opbrengst met de gunstigste sortering gaven bij alle rijenafstanden
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de objecten met ± 80-100 geoogste wortelen per m2. De meest gewenste rijenafstanden waren 30 cm op vlak veld en ruggenteelt op 60 cm met twee rijen
per rug. Bij precisiezaai konden alleen bij de rijenafstand van 30 cm de op
V/2 en 2 cm gezaaide objecten aan de standdichtheidsnorm van 80-100 geoogste wortelen per m2 voldoen. De overige objecten, dus ook van de rijenafstand 60 cm, gaven een te dunne stand. Uit een en ander blijkt dat precisiezaai bij winterwortelen zeer goed mogelijk is wanneer bij een nauwe rijenafstand van bv. 30 cm wordt geteeld.
J. Betzema en N. J. Snoek

FYSIOLOGISCH

In het kader van oogstspreiding is bij andijvie een onderzoek begonnen naar

ONDERZOEK

de invloed van de opkweekomstandigheden en de planttijd op produktie en
oogstzekerheid van de vroege teelt in de vollegrond. Bij augurk is het onderzoek gericht op de mogelijkheid de teelt vroeger te kunnen beginnen door het
gebruik van plastic tunnels. Het onderzoek bij bloemkool over het verschil in
gedrag van weeuwen en vrijsters in de vroege teelt werd voortgezet.
andijvie
De proefopzet sloot aan op onderzoekresultaten van het PGV en het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen. Er is gezaaid bij 15, 21, 26
en 32° C. Van elk van deze zaaisels is vanaf het verspenen plantmateriaal verder
opgekweekt bij 15°, 21° en bij 21° lucht/260 grondtemperatuur. Om de invloed
van de hogere kiemtemperaturen meer tot zijn recht te doen komen is er resp.
!/2. 1. 11/2 e n 2 cm diep gezaaid. Enkele dagen na opkomst zijn de plantjes
verspeend in 6 cm perspot.
Op 6 en 21 april zijn planten van 4, 5, 6, 7 en 8 weken oud uitgezet op het
veld. Elke leeftijd omvatte alle variaties per opkweektemperatuur. Bij de tweede
uitplant zijn de objecten 5-7 weken oud van de hogere opkweektemperaturen
één en twee weken afgehard bij 15° C. Zowel door de leeftijdverschillen als
door de opkweektemperaturen was het plantgoed van zeer uiteenlopende hoedanigheid. De planten van 15° C waren korter en steviger van blad dan die
van de hogere opkweektemperaturen.
Na het uitplanten groeide het gewas van opkweek 15° C vrijwel zonder enig
bladverlies door, terwijl van 21 ° en 21 °/26° C het oudere blad geleidelijk
vergeelde en grotendeels afstierf. De hartbladeren die toen bij de meeste
van laatstgenoemde objecten werden gevormd waren gekroesd en die van 15°
C min of meer tulpvormig (zie afbeelding 13). Met het vorderen van de groei
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vervaagden deze verschillen. Intussen vertoonde het gewas van 15° C een veel

krachtiger toename in volume, waardoor van eenzelfde uitplant de jongere
planten van 15° C de oudere van 21° en 21 °/26° inhaalden of zelfs over-

FYSIOLOGISCH
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troffen. De meeste 15° objecten bereikten echter een aanmerkelijk lager kropgewicht, omdat ze vroeger moesten worden geoogst dan die van de hogere
temperaturen. Voor opbrengstgegevens zie blz. 50 van dit jaarverslag.
De volgende verbanden konden worden vastgesteld. Opkweektemperatuur als
geheel en planttijd zijn samen de belangrijkste factoren, die niet van elkaar
zijn te scheiden. De noodzaak van een optimale opkweektemperatuur (21 C)

afb. 13. andijvie, links gekroesde - rechts tulpvormige bladeren, (endive, left: a
heart with crisped leaves, right: a heart with tuliplike leaves).
verminderde naar gelang er later werd geplant. Bij de optimale temperatuur
had een hogere kiemtemperatuur praktisch geen invloed op de oogstzekerheid
en het kropgewicht; een lagere (15° C) had een zeer ongunstige invloed op
beide. Bij een suboptimale opkweek (15° C) werkte een hogere kiemtemperatuur gunstig op het kropgewicht, maar beïnvloedde de oogstdatum niet.
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De invloed van de leeftijd hangt af van de opkweektemperatuur en de planttijd.

ONDERZOEK

Was er vroeg geplant, dan nam na optimale temperatuur het kropgewicht enigszins toe met de leeftijd, doch na suboptimale was eerder het tegengestelde het
geval. Door later uitplanten was de invloed na suboptimale opkweek aanzienlijk
groter, in die zin dat het kropgewicht hoger was en de uiterste oogstdatum
later viel, naarmate het plantgoed jonger was geweest. Na optimale opkweek
was er geen invloed meer van de leeftijd. De duur van het afharden bij 15° C
had geen ongunstige invloed op kropgewicht, doch wel op uiterste oogstdatum.
augurk
De opbrengst van dit warmteminnend gewas hangt sterk af van de weersgesteldheid gedurende de oogstperiode. Naar vergroting van oogstzekerheid wordt
gestreefd door de teelt in zijn geheel te vervroegen. Het onderzoek is begonnen
met een proef, waarin plantgoed van verschillende leeftijd is uitgeplant onder
plastic tunnel op drie tijdstippen in april-mei. Bijzonderheden hierover zijn reeds
vermeld op blz. 57 van dit verslag.
Bij de overige waarnemingen viel de interactie op die zich bij de gebruikte
potmaat voordeed tussen de grootte van het plantgoed en het tijdstip van
uitplanten. De planten met tweede of derde blad, waarbij de wortels reeds uit
de kluit waren gegroeid, vertoonden spoedig na het uitplanten een krachtige
aanslag. Bij de jongere was de kluit nog niet geheel doorworteld en duurde
het aanmerkelijk langer, voordat er flinke groei optrad. Dit verschil verminderde
naarmate er later was geplant.
Bij het begin van de bloei verschenen de vrouwelijke bloemen eerder, naarmate het plantgoed groter was en vroeger werd uitgeplant. De vroegste objecten
begonnen vrijwel gelijktijdig met mannelijke en vrouwelijke bloemen te bloeien.
Het optreden van zonnebrand in deze proef is stellig een gevolg van het feit
dat het plantgoed onvoldoende stevig was.
bloemkool
Bij de opkweek van vrijsters heeft zich bij herhaling en onder zeer uiteenlopende omstandigheden een ernstige groeistoornis voorgedaan. Vooral
van de zaaisels van eind december en januari die „geforceerd" waren opgekweekt, ging een groot deel van het plantgoed verloren door verwelkingsverschijnselen bij de kiemplanten. Zodra de oorzaak hiervan is opgehelderd, wordt
dit onderzoek voortgezet.
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Dr. W. A. Wiebosch en J. E. Karsten

witlof

PRECISIEZAAI

Proeven in voorgaande jaren hebben aangetoond dat precisiezaai bij witlof
een behoorlijke besparing kan geven op de dunarbeid (40-50 % ) en een verlenging betekent van de periode waarin kan worden gedund. In 1966 zijn
deze resultaten in de praktijk getest. Hiertoe w e r d met omhuld zaad in het
Rtc. Arnhem ± vier ha, verdeeld over vijf praktijkpercelen, met de „ S t a n h a y "
precisiezaaimachine gezaaid op afstanden van % , 1 en i y 2 " (resp. 19, 25 en 38
mm). Als vergelijking diende normale zaai met niet omhuld zaad. De opkomst van
de normale zaai was op één perceel goed en op vier matig, die van de precisiezaai was op alle percelen goed. Na de opkomst en na het uitdunnen zijn de
aanwezige planten geteld. In tabel 15 w o r d t een overzicht gegeven van de som
van de afstanden tussen de planten, uitgedrukt in percentage van de regellengte.
Precisiezaai % " gaf een goede plantverdeling, maar een hoog percentage afstanden kleiner dan 3 " , wat nog vrij veel dunarbeid vraagt. In de normale
zaai bestond 38 % van de regeiiengte uit afstanden groter dan 8 " (20 cm).
Bij het oogsten werden alle worteis met een diameter groter dan 3 cm als
bruikbaar beschouwd. Het verschil in het totale aantal bruikbare wortels tussen
wel en niet gedunde veldjes was niet groot. Het totale gewicht daarentegen
nam bij de gedunde veldjes toe.
tabel 15. som van de plantafstanden

kleiner dan 3", 3-5", 5-8" en groter dan 8"

uitgedrukt in % van de regellengte. (the sum of plant distances less than 3", 3-5",
5-8" and more than 8", in % of the length of the row).

Afstand (distance)
Object

kleiner dan 3"

(treatment)

(less than 3")
vóór 1) na 2)

3-5"

groter dan 8"

5-8"

(more than 8")

vóór

na

vóór

na

vóór

na

»/«"

52

10

36

50

10

28

2

12

1"

37

8

49
41

12

26

6

17

20

30

16

23

33

14

24

32

38

I1/*"
normale zaai

24

6

45
40

28

5

26

1

(normal sowing)

1) vóór is vóór het uitdunnen (before thinning)

-

2) na is na het uitdunnen (after thinning)

spinazie
Bij normaal gezaaide spinazie komen de zaden zeer dicht bij elkaar te liggen,
waardoor de planten eikmaar kunnen gaan hinderen. Bij precisiezaai komen de
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planten op één te staan. Om na te gaan of dit leidt tot een hogere produktie

PRECISIEZAAI

en een betere blad/steel verhouding is in 1966 op 3 mei een proef ingezaaid
met het ras Nores en op 16 augustus met Vital R. Voor beide proeven werd
alleen de zaadfractie 3-31/2 mm gebruikt. Er werd gebruik gemaakt van de
Stanhay precisiezaaimachine en van de Thilot zaaimachine. Elk object bestond
uit een rijenafstand van 25 en van 12y2 cm. Onderstaande zaadhoeveelheden
hebben betrekking op 25 cm; voor 12y2 cm werd de dubbele hoeveelheid
gebruikt. De objecten waren: Stanhay afstand in de rij 17, 13 en 9 mm, bij
resp. 26, 37 en 52 kg zaad per ha. Bij de Thilot objecten was het zaadverbruik
30, 39 en 55 kg per ha.
Uit tellingen bleek de opkomst van precisiezaai, vermoedelijk door op gelijkmatiger diepte zaaien, 5 à 6% hoger te zijn dan van normale zaai. Om eventuele verschillen in vroegheid te kunnen vaststellen werd op drie tijdstippen
geoogst, waarvan in tabel 16 de gegevens worden vermeld.
Zaaidatum (date of sowing) 16-8

Zaaidatum (date of sowing) 3-5
Object
(treatment)
12Vü/25cm

Oogstdatum (date of harvesting)

Oogstdatum (date of harvesting)
3-6
121/2

8-6

25

1272

14-9

13-6
25

1272

25

1272

21-9
25

1272

27-9

25

1272

25

Stanhay

52/26 kg

—

22,2

6,9

38,6

23,4

12,5

4,4

24,9

11,7

30,1

16,3

Thilot

60/30 kg

—

22,7

12,9

38,0

29,2

16,8

7,0

30,2

14,7

32,8

19,8

Stanhay

74/37 kg

16,4

—

32,0

14,2

45,2

36,5

20,7

8,9

30,7

16,3

36.7

24,6

Thilot

78/39 kg

15,6

—

30,0

13,7

41,2

33,6

17,2

7,0

26,5

15,4

33.8

23,5

Stanhay 104/52 kg

16,2

—

25,3

19,4

49,6

38,7

22.5

9,9

34,2

21,2

43,5

31,5

Thilot

16,2

—

21,8

13,4

44,0

39,6

21.6

8,8

34,3

17,2

41,0

25,7

110/55 kg

tabel 16. opbrengst in tonnen per ha.

(yield in 1000 kg/ha).

Bij een zaadverbruik van 26-30 kg heeft precisiezaai opbrengstverlagend gewerkt. Bij de objecten met een hoger zaadverbruik kon echter een meeropbrengst door precisiezaai worden geconstateerd. Analyses van het geoogste
produkt gaven de tendens dat de blad/steel verhouding bij precisiezaai iets
gunstiger was dan bij de normaal gezaaide objecten. Opgemerkt wordt dat bij
de vergelijkbare Stanhay en Thilot objecten de plantgetallen niet geheel gelijk waren.
wortel
In een standdichtheidsproef met winterwortelen op lichte humusrijke grond te
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Alkmaar werden zeven objecten met een „Stanhay" precisiezaaimachine gezaaid.

Het zaad werd eerst omhuld en op een korrelgrootte gebracht van 3-3,5 mm.

PRECISIEZAAI

Vergeleken werden 9, 13 en 17 mm in de rij bij een rijenafstand van 60 cm en
9, 13, 17 en 25 mm in de rij bij een rijenafstand van 30 cm. Deze afstanden
kwamen overeen met die van de gewone zaai in de standdichtheidsproef. De
objecten 9 mm en 13 mm in de rij bij een rijenafstand van 30 cm hebben een
zeer goede indruk gegeven en leverden voldoende oogstbare wortels per m2.
In een praktijkperceel te Ursem is een proef genomen met zaad dat vóór het
omhullen werd gecallibreerd in de fracties 1,0-1,2 mm, 1,2-1,4 mm en 1,4-1,7
mm. De fractie 1,4-1,7 mm had bij de opkomst en tijdens de groei een duidelijke
voorsprong op de kleinere fracties. Elk object werd apart geoogst, geteld, gesorteerd en gewogen. De fractie 1,0-1,2 mm leverde per are 4200 stuks met
een gewicht van 600 kg goede wortelen en 75 kg stek. De fractie 1,2-1,4 mm
gaf per are 5475 stuks met een gewicht van 675 kg goede wortelen en 50 kg
stek. De fractie 1,4-1,7 mm kwam tot 7200 stuks per are met een gewicht van
700 kg aan goede wortelen en 65 kg stek.
sla en andijvie
In 1966 werd te Alkmaar en Zuidwolde een oriënterende proef genomen met
precisiezaai van omhuld sla- en andijviezaad. Vergeleken werden precisiezaai
met de „Stanhay" (twee verschillende bandjes), normale zaai met de „Thilot"
met omhuld zaad en normale zaai met niet omhuld zaad. De opkomst wasopbeide
plaatsen slecht, zowel van het omhulde als van het niet omhulde zaad. Dit
is vermoedelijk grotendeels te wijten aan de weersomstandigheden na het zaaien.
In verband hiermee moest van waarnemingen en opbrengstbepalingen worden
afgezien. Bij deze gewassen zal nog meer onderzoek moeten worden verricht.
radijs
Bij radijs, ras Cherry Belle, werd precisiezaai met de Stanhay vergeleken
met normale zaai (Thilot) en breedwerpige zaai. De rijenafstand bij Stanhay en
Thilot bedroeg 10 cm, de zaadhoeveelheden varieerden van 0,7-1,8 kg per are.
Gebleken is dat de hoogste zaadhoeveelheden de opbrengst hebben gedrukt.
Bij precisiezaai was het opkomstpercentage iets hoger dan bij de andere objecten, terwijl ook een geringe vervroeging werd geconstateerd. Het aantal
bossen radijs varieerde van ca. 540 bij precisiezaai tot ca. 460 bij de andere
twee objecten. Naast bepalingen van sorteringsverschillen tussen de objecten
werden ook tijdwaarnemingen van het bossen verricht. Deze gegevens zijn
echter nog niet beschikbaar voor verwerking.
C. Schaap
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werkmethode en normstelling
sluitkool
In het jaarverslag PGV 1965, blz. 134 w e r d melding gemaakt van de grote i n vloed van de soort schuur en het aantal personen, trekkers en wagens op de
hoeveelheid arbeid. Met deze variabelen zijn grafieken samengesteld, waarvan
afbeelding 14 een voorbeeld geeft. Hieruit kan de totaal benodigde arbeid worden
afgelezen, afhankelijk van transportmiddel, aantal personen, schuur en van de
afstand perceel tot bedrijfsgebouwen.

afb. 14. arbeidsstudie
,,koolboet",

voor het lossen van wittekool

in de bewaarplaats,

links:

rechts: inrijschuur. (a sample of reproduce work study results on white

cabbage for storage, left: traditional

storage, right: drive in storage.

= lossen met mand (unloading by basket).
= lossen door het raam (unloading through the window).
— •— • = lossen direct van wagen op stapel (unloading directly

from farm cart

to the stocks) - 1 , 2 . . . = aantal personen (number of workers) - 1 ha = 21000
stuks (heads) = 50000 kg - I wagen (1 farm cart) = 2000 kg - 1 eenheid

transport-

afstand = 250 m veld of 1000 m weg. (1 transport distance unit = 250 m field or
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1000 m road).

bloemkool

ARBEIDSRATIONALISATIE

In het verslagjaar is een begin gemaakt met methode-analyse en tijdstudie bij
de zomer- en herfstteelt van bloemkool. Resultaten kunnen hier uiteraard nog
niet van worden vermeld.
mechanisatie

met behulp van vierwielige

trekker

O o k dit project is in 1966 gestart, waarbij het accent w e r d gelegd op bewer-

.V~.

Jfe.
ftjfr/"*

afb. 15. mechanisatie met de vierwielige
kwalitatief betere ziektebestrijding

trekker maakt een snelle, gemakkelijke

en

mogelijk, (mechanization by four-wheel tractor makes

possible a quick, easy and qualitative

better control of

diseases).

kingen die reeds goed met de vierwielige trekker uitvoerbaar zijn zoals grondbewerking, uitplanten, schoffelen en ziektebestrijding. Waar mogelijk, werden
deze bewerkingen vergeleken met de tweewielige trekker. De gegevens zijn nog
niet uitgewerkt. Gebleken is dat de uitvoering van een dergelijk project grote
moeilijkheden meebrengt, vooral wanneer het gaat om afstanden en ongunstige
weersomstandigheden.
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sorteren van asperge

Op verzoek van de bedrijfseconomische afdeling van het Centraal Bureau van
de Tuinbouwveilingen w e r d de capaciteit, manprestatie en kwaliteit van het werk
nagegaan bij het sorteren met de „ S o r t a i r " sorteermachine. Gebleken is dat
de capaciteit van de Sortair per uur ongeveer 2 5 % en de manprestatie 1 0 %
lager ligt dan bij het sorteren aan de band. De kwaliteit van het w e r k was
echter aanmerkelijk beter, hetgeen resulteerde in een prijs die 7 tot 26 cent
per kg hoger lag. De meerkosten van de machine bedroegen afhankelijk van het
aantal draaiuren 3 tot 8 cent per kg. Het grote verschil tussen machine en band
w e r d veroorzaakt door de verwisseling van personen aan de band. Hoe het gemiddelde is over verschillende banden bij de verschillende sorteerafdelingen,
is niet bekend. Het leiding geven speelt hier een grote rol.

organisatie en planning

Na het onderzoek van werkmethode en normstelling bij het centraal sorteren
van asperge is in 1966 weer een stap in de goede richting gezet met de invoering ervan. Na een bijeenkomst waarin het nieuwe systeem w e r d uiteengezet
zijn vele verenigingen ermee gaan experimenteren. Bovendien w e r d gezocht naar
verbeteringen in dit systeem, maar ook naar verbeteringen bij andere werkzaamheden binnen de afdeling. Het lijkt zinvol om in 1967 het volgend stadium
in te luiden, namelijk het stimuleren van en de controle op de prestatie en de
kwaliteit van het werk.

witlof

Uit de verzamelde gegevens van de heer C. Ursem, specialist arbeidsvoorlichter
bij het Rtc. Hoorn, is gebleken dat het op een goed geleid bedrijf mogelijk is
de taaktijden bij de witloftrek te realiseren.
J. A. Schoneveld
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Op pag. 139 van jaarverslag PGV 1965 is melding gemaakt van een aantasting
door de aspergemineervlieg Melanagromyza simplex Loew. Uit onderzoek van
K. W. Spencer (Beiträge zur Entomologie 16.3-61 1966) is gebleken dat deze
naam onjuist is en moet luiden: Ophiomyia simplex (Loew.) Spencer.
De volgens de in jaarverslag 1965 beschreven methode geïsoleerde Fusarium

VOETZIEKTE EN

stammen werden nader gedetermineerd. Het bekende systeem van Wollenweber

BODEMMOEHEID

bleek niet te hanteren voor deze verse isolaties. Daarom werd overgegaan op

BIJ ASPERGE

de systematiek van Snyder en Hansen, die wel geschikt is om pas geïsoleerde
Fusaria te determineren. Als gevolg daarvan zullen de voor asperge parasitaire
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VOETZIEKTE EN

Fusarium oxysporum stammen voortaan Fusarium oxysporum f. asparagi Schlecht,

BODEMMOEHEID

f.asparagi Cohen et Heald. genoemd worden. De bekende Fusarium culmorum

B!J ASPERGE

(W. G. Sm.) Sacc. heet dan voortaan Fusarium roseum Lk emend. Snyder et
Hansen. „Culmorum".
Tenslotte werd het parasitair vermogen van 200 Fusarium oxysporum stammen
getest op jonge kiemplanten van asperge. Vier weken na de behandeling zijn
de plantjes beoordeeld. Bijna alle plantjes die geïnoculeerd waren met bepaalde stammen Fusarium oxysporum vertoonden langwerpige, bruine vlekjes
op het stengeltje. Bij herïsolatie uit de plantjes bleken weer Fus. oxysporum
stammen geïsoleerd te worden die bij opnieuw testen weer dezelfde ziektesymptomen gaven. Op deze wijze getest en beoordeeld bleken van de 200
Fusarium oxysporum stammen ongeveer 30% Fusarium oxysporum f. asparagi
te zijn. Dit hoge percentage kan worden verklaard uit het feit dat alleen uit
aangetaste stengels (zie jaarverslag 1965) schimmels werden geïsoleerd. Een
groot aantal van de geteste kiemplanten is uitgeplant in de kas en zal te
zijner tijd opnieuw worden beoordeeld.

Nader onderzoek is verricht naar de oorzaken van het optreden van „topverwelking" (of ,,top-Fusarium"). Hoewel 1966 een vrij nat jaar was, trad dit
verschijnsel zeer algemeen op. Met regelmatige tussenruimten zijn grond en
gewasmonsters genomen, waarbij vooral gelet werd op het vochtgehalte. Aangezien vergelijkingsmateriaal ontbreekt, kunnen de gevonden waarden nog niet
geïnterpreteerd worden. Het is daarom noodzakelijk dit onderzoek voort te zetten.

In samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid zijn ten behoeve
van het onderzoek naar topverwelking een aantal boriumbemestingsproeven
bij asperge opgezet. In de loop van het groeiseizoen waren geen verschillen
te zien. In 1967 zal moeten blijken of de boriumbemesting invloed heeft op
de produktie.
Drs. J. M. M. van Bakel en mej. J. J. A. Kerstens

STENGELAALTJES IN

verband tussen de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes vóór het zaaien

GROENTEGEWASSEN

en de optredende schade

(Ditylenchus dipsaci)
Omdat uit proeven in voorgaande jaren (zie jaarverslag 1963 blz. 114, 116
en 1964 blz. 114) geconcludeerd kon worden dat de omstandigheden voor de
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activiteit van stengelaaltjes op verschillende delen van het proefveld te Opper-

does niet gelijk waren, werden in 1964 en 1965 verschillende gewassen ge-

STENGELAALTJES IN

teeld met het doel om zowel op de voor stengelaaltjes gunstige als op voor

GROENTEGEWASSEN

hun ongunstige plekken hoge en lage besmettingsgraden te verkrijgen. In 1966

(Ditylenchus dipsaci)

werd op het hele proefveld peen (ras Flaro) gezaaid. Bij de eerste beoordeling
(eind juli) was, zelfs bij de hoogste dichtheid van de aaltjes vóór het zaaien
niet meer dan 60% van de planten aangetast en bij de oogst (tweede helft
oktober) 9 5 % .
Op de gunstige plekken waren zowel eind juli als eind oktober al bij een
begindichtheid van 1 stengelaaltje per 500 g grond planten aangetast, terwijl
5 0 % van de planten was aangetast bij een begindichtheid van 100 resp. 10
stengelaaltjes per 500 g grond. Op de ongunstige plekken daarentegen trad in
juli beneden een begindichtheid van 100 stengelaaltjes en in oktober bij minder dan 10 stengelaaltjes per 500 g grond nog geen aantasting op. Op deze
plekken was in oktober 50% van het aantal planten aangetast bij een dichtheid van 150 stengelaaltjes per 500 g grond, terwijl in juli hoogstens 3 0 %
was aangetast bij een dichtheid vóór het zaaien van ongeveer 500 stengelaaltjes per 500 g grond.

invloed van het gewas op de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes

Op bovengenoemd proefveld te Opperdoes werden in 1964 uien (zeer goede
waardplant), peen (goede waardplant) en witlof (geen waardplant) geteeld. In
1965 werd dit herhaald, echter zodanig dat de volgende combinaties optraden:
1964-1965: peen-ui (26x), peen-witlof (26x), peen-peen (13x), witlof-ui (26x),
witlof-peen (26x), witlof-witlof (13x), ui-peen (28x), ui-witlof (28x) en ui-braak
(14x). Vergelijking van de bevolkingsdichtheden in het najaar van 1963 met die
in het voorjaar van 1966 liet zien, dat deze laatsten voornamelijk bepaald werden door het in 1965 geteelde gewas. Op de veldjes waar in 1965 uien geteeld waren, werd een geringe vermeerdering gevonden, op die waar in 1965
peen geteeld werd, bleef de bevolkingsdichtheid gelijk, behalve bij de combinatie witlof-peen, waar een geringe vermindering gevonden werd. Op de veldjes
met als laatste gewas witlof nam de bevolkingsdichtheid bij alle voorvruchten
af. Duidelijk kwam uit deze proef naar voren, dat de evenwichtsdichtheid van
het stengelaaltje na een gewas peen op de verschillende veldjes van het proefveld verschillend is.
Uit de verschillende mate van aantasting van peen op verschillende delen van
het proefveld, alsmede uit het feit dat de bereikte evenwichtsdichtheden op de
verschillende veldjes van het proefveld niet gelijk waren, mag worden afgeleid
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dat de veronderstelling inzake het voorkomen van voor stengelaaltjes gunstige

GROENTEGEWASSEN

en ongunstige plekken, juist was.

(Ditylenchus dipsaci)
verticale verdeling van stengelaaltjes in de grond

Van de in het jaarverslag 1965 (blz. 146) beschreven proef om de invloed van
uitwendige omstandigheden op de verticale migratie van stengelaaltjes bij afwezigheid van een gewas na te gaan, werd begin februari 1966 van elk object
één cilinder uitgegraven en werd per laag van 10 cm dikte de besmettingsgraad bepaald. Evenals in 1965 hadden de aaltjes zich niet verplaatst, maar
waren wel in aantal gedaald. In de lagen 0-10, 10-20 en 40-50 cm waren nog
resp. 413, 661 en 182 aaltjes aanwezig, dat is resp. 55, 43 en 2 3 % van het
aantal in september 1965.

bestrijding van stengelaaltjes in ui en phlox

In een veldproef die in samenwerking met de heren J. L. Koert (SNUiF) en
S. J. Hoefman (Rlc. Dordrecht) te Ouddorp werd genomen, werd de nematicide
werking tegen het stengelaaltje van twee verbindingen onderzocht. Daar op
Goeree en Overflakkee in bloemzaadgewassen vaak aantasting optreedt, is in
deze proef naast ui ook phlox opgenomen. Op grond van aanwijzingen uit de
praktijk werd behalve Nemafos ook AAvlitox toegepast. Zowel de uien als de
phlox werden behandeld met Nemafos (45 % emulsie) in een dosering van
1 g actieve stof, toegediend in 4 I water per m2 en phlox bovendien met Nemafos
in bovengenoemde dosering, maar in 100 ml water per m2. Verder werden uien
ook nog behandeld met AAvlitox 20%

in e e n

dosering van 3 g en 6 g per m2

(0,6 en 1,2 g actieve stof), gegeven in 100 ml water per m2. De behandelingen
met Nemafos vonden 12 dagen voor het zaaien plaats en die met AAvlitox
vlak voor het zaaien.
Uit tellingen van de aantallen aangetaste en niet-aangetaste phloxplanten tijdens de oogst (begin september) bleek dat op de onbehandelde veldjes weinig
of geen aantasting voorkwam bij minder dan 10 tot 20 stengelaaltjes per 500 g
grond vóór het zaaien. Op de met Nemafos behandelde veldjes kwam zelfs bij 100
stengelaaltjes per 500 g grond in het voorjaar nog geen uitval van betekenis voor.
In tegenstelling tot de resultaten bij phlox was de gunstige werking van Nemafos
bij de uien ogenschijnlijk minder goed zichtbaar, daar hier een sterke uitval door
aantasting van de uievliegmade optrad. Gemiddeld werden bij afwezigheid van
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aaltjes op de met Nemafos behandelde veldjes 100 planten per m2 geoogst

tegen 150 planten per m2 op de met AAvlitox behandelde. Deze resultaten stem-

STENGELAALTJES IN

men niet overeen met die van een bestrijdingsproef in de Wieringermeer in 1964,

GROENTEGEWASSEN

waar Nemafos wel een goede bestrijding van de uienvlieg gaf (jaarverslag 1964

(Ditylenchus dipsaci)

blz. 115). De werking van beide doseringen AAvlitox tegen het uienstengelaaltje was gering. Bij deze behandelingen kwam al aantasting voor bij een begindichtheid van 5 à 10 stengelaaltjes per 500 g grond, terwijl 5 0 % van het
aantal planten aangetast was bij 40 stengelaaltjes per 500 g grond. Op de met
Nemafos behandelde veldjes kwam geen aantasting van betekenis voor bij
dichtheden vóór het zaaien van minder dan 100 stengelaaltjes per 500 g grond.

onderzoek naar de nematicide werking van enige verbindingen tegen het
stengelaaltje

Op een proefveld in de Wieringermeer werd het effect van 11 bestrijdingsmiddelen op aaltjesaantasting in uien vergeleken. Tien dagen voor het zaaien
werden de verbindingen PH 80-16 en PH 80-17 toegediend (4,5 g per m2 in
2 I water) en vlak voor het zaaien 7 g UC 21149 ( 1 0 % granulair, dus 0,7 g
actieve stof) per m2, 5 g Terracur P ( 1 0 % granulair, dus 0,5 g actieve stof)
per m2 en 2,5 g Birlane 1 0 % (0,25 g actieve stof) per m2. Achttien dagen na
het zaaien werd een behandeling uitgevoerd met Nemafos (45 %) waarvan per
m2 2 ml (1 g actieve stof) in 5 I water werd toegediend. De \ erbindingen
Rogor, Systox, Meta-iso-Systox, Kilval en AAsystem werden 32 dagen na het
zaaien toegediend in doseringen van resp. 1,5 ml; 1,5 ml; 0,5 ml; 1,25 ml en
1,25 ml per m2 in 100 ml water. De behandeling met Nemafos werd uitgevoerd
op 24 veldjes, alle andere behandelingen op 10 veldjes. Op 24 veldjes werd
geen behandeling toegepast. Ter bestrijding van de made van de uienvlieg
werden alle veldjes, met uitzondering van 10 onbehandelde, bespoten met 2,5 g
Birlane 1 0 % per m2.
De opbrengst aan gezonde planten tijdens de oogst (eind augustus tot begin
september) was op de onbehandelde veldjes, die geen Birlane-bespuiting hadden gehad gemiddeld ongeveer 850 planten per m2, en op die welke wel met
Birlane bespoten waren gemiddeld ongeveer 1050 planten per m2. Uit de proef
bleek dat bij afwezigheid van aaltjes maximaal gemiddeld ongeveer 1400 planten per m2 geoogst zouden zijn. Door aantasting van het stengelaaltje zou de
maximale opbrengst dus verminderd zijn met gemiddeld 350 planten per m2
(25 %). De aantasting door de made van de uienvlieg zou verantwoordelijk zijn
voor een vermindering van de opbrengst met gemiddeld 200 planten per m2
(14%).
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Het maximaal te oogsten gemiddeld aantal planten werd goed benaderd op de

GROENTEGEWASSEN

veldjes, die behandeld waren met UC 21149, met Nemafos en met Terracur P.

(Ditylenchus dipsaci)

Hier werden in totaal geoogst resp. gemiddeld 1377, 1380 en 1370 planten
per m2. Van deze aantallen waren echter tijdens de oogst resp. gemiddeld 0,2;
3,6 en 28 planten per m2 aangetast. Daar uit proeven in voorgaande jaren gebleken is, dat het aantal zieke planten tijdens de oogst een maat is voor de
nematicide werking van een middel tegen het stengelaaltje, volgt hieruit dat
UC 21149 de beste bestrijding gaf van stengelaaltjes in uien, terwijl de werking van Nemafos vrij goed was en die van Terracur P matig. De werking van
de andere middelen was onvoldoende. Gemiddeld werden hierbij 23 tot 51 zieke
planten per m2 tijdens de oogst gevonden, terwijl vóór de oogst al 120 tot
250 planten per m2 weggevallen waren. Op de onbehandelde veldjes werden
tijdens de oogst 58 zieke planten gevonden.

De vrij goede werking van Nemafos bleek ook uit de opbrengst aan de gezonde
planten van 10 veldjes van dit object, die vóór het zaaien waren bemonsterd.
Evenals in de proef te Ouddorp kwam aantasting van uien door het stengelaaltje alleen voor bij begindichtheden van 100 of meer aaltjes per 500 g grond.

Ir. C. Kaai en C. P. de Moei

PEENVLIEG
(Psila rosae F.)

Evenals in 1965 werden in 1966 weer nieuwe insekticiden in veldproeven getoetst op hun werking tegen de peenvlieg. De resultaten bij de kortdurende
peenteelt (3-5 maanden) in 1966 waren vrijwel identiek met die van 1965.
De insekticiden werden als spuit-, stuif- of strooipoederformulering volvelds
vóór het zaaien op de grond aangebracht en vervolgens ingeharkt. Granulaten
werden uitsluitend in een rijenbehandeling toegepast, waarbij ze vóór het zaaien
in de zaaivoor werden gestrooid. Tevens werd het effect nagegaan van een
zaadbehandeling, waarvoor een paar speciale zaadbehandelingspoeders en enkele spuitpoederformuleringen werden gebruikt; het zaad werd met het poeder
en een 2%-ig bindmiddel LZ 855 gemengd en twee dagen later uitgezaaid.

De beste resultaten werden verkregen met diazinon, waarbij geen verschil in
effect tussen rijen- en volveldsbehandeling werd gevonden. Bij de bemonstering
ruim 5 maanden na het zaaien waren in beide behandelingen de aantastingen
respectievelijk 0,4% en 0,5% tegen 1 7 % in de onbehandelde veldjes. Bij de
rijenbehandeling werd echter per oppervlakte-eenheid veel minder van de hoe110

veelheid actieve stof gebruikt dan bij devolveldsbehandeling. Zowerdvan diazinon

bij de volveldsbehandeling een dosering overeenkomend met 6 kg actieve stof
per ha gebruikt (met een stuifpoederformulering) terwijl bij de rijenbehandeling

PEENVLIEG
(Psila rosae F.)

met het granulaat de dosering overeenkwam met 3,75 kg actieve stof per ha
bij een rijenafstand van 20 cm. Andere veelbelovende insekticiden waren in
volgorde van hun werking: dichlofenthion volvelds (12 kg actieve stof per ha);
trichloronaat 5081, 5082a en 5274, (respectievelijk volvelds, in de rij en als
zaadbehandeling); chloorfenvinfos volvelds. Deze resultaten werden verkregen
in een proef die op 4 mei was ingezaaid, bemonsterd 3, 4 en ruim 5 maanden
na het zaaien en uitgevoerd werd op zavelgrond met een gehalte aan organische stof van ca. 7,6 %.
Bij een proef voor de langdurende peenteelt (6 tot 12 maanden) werden met
verschillende insekticiden eenmalige behandelingen in het tweeblad stadium
(een maand na het zaaien) en tweemalige behandelingen uitgevoerd. Bij de
bemonstering 6 maanden na het zaaien bleek, dat de éénmalige behandelingen
in het tweeblad stadium met diazinon en chloorfenvinfos dezelfde goede resultaten gaven als de tweemalige behandelingen met deze insekticiden. Bij de
tweemalige behandeling met diazinon bestond de eerste behandeling uit een
grondbehandeling vóór het zaaien, terwijl de tweede behandeling 3 maanden
later werd uitgevoerd. Voor chloorfenvinfos was de eerste behandeling eveneens een grondbehandeling, maar had de tweede behandeling twee maanden
later plaats. De beste resultaten met geen of slechts een gering onderling verschil werden verkregen met de volgende insekticiden en behandelingen.
Bij de éénmalige behandelingen in het tweeblad stadium: diazinon en chloorfenvinfos. Bij de tweemalige behandelingen: trichlcronaat (5081) vóór het zaaien
en trichloronaat 2 maanden later; chloorfenvinfos vóór het zaaien en chloorfenvinfos 2 maanden later; diazincn vócr het zaaien en diazinon 3 maanden
later; trichloronaat vóór het zaaien en diazincn drie maanden later. De aantasting varieerde hier van 0-0,5 % tegen 26 %

in

de onbehandelde veldjes.

Veelbelovend waren de volgende middelen in volgorde van hun werking:
branofos in 2 blad stadium en branofos 2 maanden later; chloorfenvinfos
vóór het zaaien en diazinon 3 maanden later; trichloronaat in het 2 blad stadium. Deze proef werd ingezaaid cp 2 mei op grond met een gehalte aan
organische stof van 8,4 %.
J. Ph. van Driest
fenologische waarnemingen
In verband met de korte werkingsduur van de organische fosforverbindingen
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PEENVLIEG
(Psila rosaa F.)

ten opzichte van de gechloreerde koolwaterstoffen, zijn waarnemingen verricht
om na te gaan of het mogelijk is het juiste tijdstip vast te stellen waarop de
tweede bestrijding van de peenvlieg dient plaats te vinden. Hierbij werd gebruik gemaakt van vierkante, gele plastic vangbakken. De waarnemingen zijn
uitgevoerd te Alkmaar en te Twello. Bovendien is het verschijnen van de
wortelvlieg geregistreerd met behulp van houten vangbakken gedurende de hele
waarnemingsperiode te Alkmaar en gedurende een gedeelte hiervan te Twello.
De voornaamste resultaten van de waarnemingen waren:
1e. De oriëntatie met de gele vangbakken heeft aangetoond dat het mogelijk
is, waarnemingen over het imago van de peenvlieg in het gewas te verrichten.
2e. Overeenkomstig Missonnier en Boulle werden uitsluitend vrouwelijke vliegen
waargenomen.
3e. Houten vangbak en gele vangbak hebben vrijwel gelijke resultaten opgeleverd.
4e. Tussen Alkmaar en Twello zijn grote verschillen in de vluchtcurve. Het
verschil tussen beide plaatsen speelt ook een rol in het wel of niet permanent
aanwezig zijn van de peenvlieg gedurende de waarnemingen.
5e. Er zullen nog nadere waarnemingen verricht moeten worden op enkele dicht
bij elkaar en op enkele iets van elkaar verwijderd liggende velden. De mogelijkheid van het opbouwen van een regionaal advies zal hieruit moeten blijken.

Drs. L. E. van 't Sant en J. G. C. Bethe

WITLOFMINEERVLIEG
(Napomyza lateralis FALL]

Volgens onderzoek van Spencer (Engeland) kunnen op grond van morfologische
kenmerken drie soorten worden onderscheiden, te weten Napomyza lateralis Fall,
afkomstig van kamille; Napomyza cichorii Spencer, afkomstig van witlof en
Napomyza carotae Spencer, die peen als normale waardplant heeft.
In enkele nieuwe proeven met waardplanten werden de gedragingen van deze
drie Napomyzasoorten getoetst door ze over te brengen naar twee groepen van
Composieten en naar verschillende Umbelliferen. Voor meer uitgebreide gegevens over de verrichte waarnemingen verwijzen wij naar Jaarverslag 1966 van
het IPO te Wageningen. In genoemd jaarverslag worden ook gegevens vermeld
over een onderzoek naar het chromosomenpatroon van elk der Napomyzasoorten en over kruisingsproeven.

Fenologische waarnemingen in 1966 over larven en pupariën en het verloop
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van aantasting door N. cichorii bij witlofplanten afkomstig van Flakkee toonden

aan dat bij vier van de vijf onderzochte velden het percentage aangetaste
planten van eind juli tot midden november is toegenomen van ± 2% tot 98 %.

WITLOFMINEERVLIEG
(Napomyza lateralis FALL)

Op het vijfde perceel was op 20 juli reeds 1 0 % van het aantal planten aangetast. Het aantal aangetaste bladeren per plant steeg van 0,02 in het eind
van juli tot 7,4 medio november. Het aantal larven per plant nam in dezelfde
periode toe van 0 tot 1,94.
In België was de aantasting heviger dan in Nederland. In de omgeving van
Zaventhem en Kampenhout kwamen in het najaar 14 tot 25 aangetaste blaadjes
per plant vrij algemeen voor. Hiervoor zouden drie factoren verantwoordelijk
kunnen zijn, te weten het gelijktijdig optreden van de vlieg Ophimya pinguis Fall,
de meer geconcentreerde ligging van de witlofpercelen en de aanwezigheid van
verwilderde witlof langs de randen van de percelen.
Verder is gebleken dat in Nederland de eerste vlucht van N. cichorii schade kan
doen aan witlof op het veld. Het passeren van de eerste generatie via een
andere composiet dan witlof is dus niet noodzakelijk, zoals voorheen wel werd
verondersteld. De techniek voor het waarnemen van de eerste vlucht van
N. carotae Spencer bij winterpeen is nog een probleem. Door nog niet opgehelderde redenen was de aantasting in het najaar gedurende enkele jaren
laag, waardoor onvoldoende larven en pupariën werden verkregen. Voor een
juist oordeel over diverse generaties van N. carotae Spencer dient nog meer
onderzoek plaats te vinden.
Ten behoeve van het onderzoek naar parasieten van de Napomyzasoorten werd
voor determinatie van de Braconide sluipwespen de medewerking verkregen
van de heer Griffiths (Engeland). Uit het beschikbare materiaal werden de
volgende parasieten gedetermineerd:
a. Chorebus ( = Dacnusa) glaber (Nixon). Deze soort is zeer algemeen in
Nederland en België en is volgens Griffiths specifiek voor N. cichorii.
b. Dacnusa pubescens (Curtis), die niet alleen op N. cichorii, maar ook op
andere Napomyza- en Phytomyzasoorten parasiteert.
c. Chorebus parvungulus (Thomson), welke door Griffiths nog niet eerder als
parasiet van N. cichorii was opgemerkt, doch die een normale parasiet is van
de echte Napomyza lateralis Fall.
d. Opius spec, die nader zal worden onderzocht.
In navolging van onderzoek door de heer Lounsky (Gembloux) werd te Wageningen een proef opgezet waarbij het blad op de witlofwortels op verschillende hoogten (25, 10 en 5 mm) werd ingekort. Daarnaast werd van één object
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WITLOFMINEERVLIEG

alle blad verwijderd en slechts het groeipunt intact gelaten. De aantasting-

(Napomyza lateralis FALL)

percentages van de kroppen waren zodanig dat geen enkele invloed aan de
lengte van afsnijden kon worden toegeschreven. Deze ervaringen komen
overeen met proeven van gelijke strekking in 1965 te Alkmaar en Wageningen,
maar zijn in flagrante tegenspraak met de bevindingen van de heer Lounsky, die
door zeer kort afsnijden een zeer geringe of geen aantasting in de kroppen
vond. Wellicht dat deze tegenstelling gelegen is in het feit dat het uitgangsmateriaal voor de proeven in Nederland in 1966 ongeveer twee en een halve
maand na het rooien werd opgekuild, terwijl dit te Gembloux zeer kort na het
rooien plaats vond.
Drs. L. E. van 't Sant en J. G. C. Bethe

WOLLIGE

In Californie is na het verwijderen van de Italiaanse populier (Populus nigra

SLAWORTELLUIS

var. Italica) de schade door de wollige slawortelluis duidelijk afgenomen. Een

(Pemphigus bursarius L.)

onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat ook inheemse vormen van Populus nigra L. als waardplant fungeren voor de gallen. Een eventueel verbod
tot het telen van de Italiaanse populier in Nederland zal dan ook niet leiden
tot het uitsterven van de wollige slawortelluis. Bij dit onderzoek werd veel
medewerking verkregen van Ir. J. F. Wolterson, directeur van het Bosbouwproefstation te Wageningen.
In proeven bij zomerwaardplanten werd gewerkt volgens een door Hille Ris
Lambers ontwikkelde methode. Bij het overbrengen van Pemphigus exemplaren,
in hoofdzaak afkomstig van andijvie, slaagde het overbrengen naar andere
andijvieplanten goed en werden er zelfs kleine kolonies gevormd. De infectie
slaagde niet bij kamille, melkdistel en kruiskruid en slecht bij akkerdistel,
muizenoor en tandzaad.

Op een plaats waar in 1965 andijvie door Pemphigus was aangetast, werden
grondmonsters genomen. Hierin werden geen wortelluizen gevonden. Op dezelfde plaats werd in juni opnieuw andijvie uitgeplant. In de tweede helft van
juli was de aantasting reeds hevig. Daarna werden opnieuw grondmonsters
genomen. Elk monster bevatte ruim 4 dm3 grond. De aantallen wortelluizen
waren groot en varieerden van 151 tot 560 per monster. Op 10 augustus werd
andijvie uitgeplant na een zeer recente voorvrucht van zwaar aangetaste andijvie en zonder deze voorvrucht. De laatstgenoemde planten hadden medio
september vrijwel geen luizen aan het wortelstelsel, de eerstgenoemde enkele
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tientallen per plant. Er zijn aanwijzingen dat de aanwezigheid van wortelluizen in

de grond de groei van andijvie iets heeft geremd. Voor meer uitgebreide gegevens
over het onderzoek naar de wollige slawortelluis verwijzen wij naar jaarver-

WOLLIGE
SLAWORTELLUIS
(Pemphigus bursarius L.)

slag 1966 van het IPO te Wageningen.

Drs. L. E. van 't Sant en J. G. C. Bethe

Te Akersloot werden twee koolveldjes aangelegd, waarin op 5 en 7 mei spruitkool, rodekool en wittekool werden geplant. Deze planten zijn gedurende de

PARASIETEN VAN
KOOLRUPSEN

waarnemingsperiode niet met bestrijdingsmiddelen in aanraking gekomen. Op
6 juni werden voor het eerst rupsen van de soort Pieris brassicae L. (grote
koolwitje) op de koolplanten waargenomen. Omstreeks 23 juni kropen vele
van deze rupsensoort op de muren van een ca. 7 m van één der veldjes
verwijderd huis. Op 25 juni werd vastgesteld, dat een aantal van de zich op
de muren bevindende rupsen was geparasiteerd door het sluipwespje Apanteles
glaneratus L. (Braconidae) en op 30 juni bleek, dat 73 % van dit aantal rupsen
was geparasiteerd. Verder werd op 30 juni vastgesteld, dat 30-32 % der koolplanten matig tot zwaar was aangetast door P. brassicae L. rupsen.
Op 1 juli was het aantal P. brassicae L. rupsen in de veldjes sterk verminderd.
Op 6 juli werden uit de coconnetjes tevoorschijn gekomen A. glaneratus L.
wespjes waargenomen, terwijl uit een aantal verzamelde P. brassicae L. poppen
de eerste vlinder op 10 juli uitkwam. Opmerkelijk was, dat de A. glaneratus L.
wespjes begonnen uit te komen, terwijl de P. brassicae L. rupsenpopulatie in
het veld begon te verminderen. Zo waren op 17 juli praktisch alle P. brassicae L.
rupsen uit de veldjes verdwenen, terwijl een week later veel A. glaneratus
wespjes om de koolplanten vlogen alsmede enkele P. brassicae L. vlinders.

Op 7 juli werden enige rupsen van de soort Plutella maculipennis Curt, (koolmot) verzameld van de koolplanten. Deze rupsjes verpopten zich en uit één der
poppen werd op 17 juli een sluipwespje verkregen van het genus Angitia
onderfam. Ophioninae).
J. Ph. van Driest

Bij spruitkoolplanten die niet met bestrijdingsmiddelen in aanraking waren ge-

PARASIETEN VAN DE

weest, bleek op 19 september dat van veel planten de topbladeren bedekt wa-

MELIGE KOOLLUIS

ren met grote aantallen luizen van de soort Brevicoryne brassicae L., waar-

(Brevicoryne brassicae L.)

tussen diverse mummies aanwezig waren. Van één plant werden bladdelen
met grote luizenkolonies verzameld en in het laboratorium opgekweekt. Uit
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deze kweek werden de volgende parasieten verkregen: Aphidius spp. (Hy-

MELIGE KOOLLUIS

menoptera, Aphidiidae), waarvan 24 exemplaren tevoorschijn kwamen in de

(Brevicoryne brassicae L.j

periode van 22 tot en met 27 september; Charips spp. (Hymenoptera, Cynipidae)
een hyperparasiet, waarvan er 81 uitkwamen in de periode van 22 september
tot en met 5 oktober; Asaphes vulgaris Walker (Hymenoptera, Pteromalinae), een
hyperparasiet, waarvan 6 exemplaren uitkwamen op 27 september.

J. Ph. van Driest
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In dit hoofdstuk van het jaarverslag zal worden volstaan met een beknopte
weergave van de belangrijkste resultaten die de verschillende onkruidbestrijdingsproeven hebben opgeleverd. Voor een meer gedetailleerde verslaggeving
zie men het jaarrapport van de afdeling onkruidbestrijding dat in het voorjaar
van 1967 zal verschijnen.
Het jaar 1966 heeft zich gekenmerkt door een zeer droge periode in mei en
de eerste helft van juni, voorafgegaan door een periode met veel neerslag.
Daardoor zijn vrijwel alle voorjaarsproeven pas in mei aangelegd en behandeld
onder extreem droge omstandigheden. Dit heeft vanzelfsprekend zijn stempel
gedrukt op de resultaten. De maanden juli en augustus waren zeer neerslagrijk
en daardoor waren de resultaten van de nazomerproeven vaak sterk afwijkend
van die van de vroege proeven.

Een plantmethoden-middelen-grondbewerkingsprcef te Alkmaar heeft uitgewezen,

ANDIJVIE

dat difenamid voor andijvie te toxisch is en dat Alipur ook de opbrengst merkbaar drukt. Rowmate (UC 22463) vertoonde een redelijke selectiviteit voor dit
gewas. Ook de onkruidbestrijding was goed, wellicht dank zij het feit dat deze
proef op 16 augustus, dus in een natte periode, is aangelegd en behandeld.
Alle bespuitingen werden uitgevoerd vlak voor het planten. Chloor-IPC stond
evenwel nog steeds voorop in opbrengst, maar door de aanwezigheid van veel
kruiskruid liet deze keer de herbicidewerking veel te wensen over.
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ANDIJVIE

Merkwaardig was, dat machinaal planten bij chloor-IPC en difenamid aanzienlijk hogere opbrengsten gaf dan planten met de hand. Bij de overige middelen
waren geen verschillen tussen beide plantmethoden te constateren. In de
meeste gevallen was regelmatig schoffelen beter dan niet schoffelen. Dit is
geheel in tegenstelling met de ervaring in 1965. Indien Rowmate in onderzoek
blijft, zal in 1967 met dit middel verder worden gewerkt.

AUGURK

De optimistische verwachtingen, dat Ramrod ook bij augurk bruikbaar zou zijn,
is niet geheel bewaarheid. Rowmate was selectiever, maar heeft, waarschijnlijk
tengevolge van de langdurige droogte, in deze proef volkomen gefaald ten aanzien van de onkruiden. In 1967 wordt dit onderzoek voortgezet.

BLEEKSELDERIJ

Linuron, toegepast na opkomst van de onkruiden en acht dagen na het uitplanten over het gewas gespoten, heeft alle andere behandelingen in opbrengst
overtroffen, ondanks het feit dat gedurende de eerste weken na de behandeling
duidelijk groeiremming te zien was. Propazin, toegepast direct na het uitplanten,
nam een zeer goede tweede plaats in, direct gevolgd door Campagard, toegepast na de opkomst van de onkruiden. Tenoran bleef bij de reeds genoemde
middelen merkbaar achter, terwijl onbehandeld en schoffelen ver in de minderheid waren bij de chemische behandelingen. Over de hele linie was schoffelen
na de bespuitingen beter dan het ongeroerd laten van de bovengrond.

BLOEMKOOL

Een doseringsproef met 8 en 12 kg Ramrod per ha heeft aangetoond dat dit
middel in hoge mate selectief is voor bloemkool. De behandelingen werden uitgevoerd op 20 en 25 mei, dus in de droge periode. Dientengevolge liet de onkruidbestrijding veel te wensen over.
Op de veengrond te Sloten werden op 16 maart en 7 april bespuitingen met
Ramrod uitgevoerd tegen 9 kg per ha. Het bestrijdingseffect was, ondanks het
buitengewoon hoge humusgehalte, uitstekend; vooral de toepassing na het
uitplanten.
Een eenvoudige proef te Heiloo wees eveneens uit dat behandeling na het
uitplanten een beter effect sorteert dan vóór het uitplanten. Op de proeftuin te
Vierpolders gaf Ramrod in een dosering van 10 kg per ha een zeer acceptabele
onkruidbestrijding en was 8 kg iets minder effectief. Desmetryn over het gewas
gespoten gaf bij doseringen van 1 1 / 2 en 2 kg een ernstige contactschade, terwijl 1
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kg per ha niet alleen goed werd verdragen maar tevens de beste oogstresultaten

gaf. Ramrod bleef hierbij iets achter, evenals bij het schoffelobject (niet be-

BLOEMKOOL

spoten). Desmetryn, gespoten tussen de planten, kon ook niet volledig meekomen. Alle behandelingen hadden hier enige verlating van de oogst tot gevolg.

Een zaaibedproef te Haarlemmermeer werd voor en na opkomst behandeld

BOERENKOOL

met Ramrod in doseringen van 6, 8 en 10 kg per ha. Dit proefveld herbergde
veel polygonaceeën als perzikkruid, zwaluwtong en varkensgras, die allen een
grote resistentie voor Ramrod bleken te bezitten. Op een ander perceel van
hetzelfde bedrijf werd nadien een proef aangelegd met uitgeplante boerenkool.
Hier kwam vooral kleine brandnetel, muur en kruiskruid voor. Ramrod in dezelfde doseringen en toegepast ongeveer 10 dagen na het planten, heeft muur
en kruiskruid zeer goed bestreden. Kleine brandnetel evenwel heeft hier de
bespuitingen overleefd, zij het dat ze dermate werden geremd dat er van concurrentie en zaadvorming geen sprake geweest kan zijn.
Nog 10 dagen later werden andere velden behandeld met desmetryn in doseringen van 1, 1 1 / 2 en 2 kg per ha. Het gewas heeft hier niet van geleden en de
aanwezige onkruiden werden volledig opgeruimd door de contactwerking. Slechts
enkele grasplantjes boden weerstand. Vóór het dichtgroeien van het gewas zijn
er op de behandelde perceeltjes ook geen nieuwe onkruiden van betekenis meer
bovengekomen. Op het moment van samenstelling van dit verslag had de oogst
nog niet plaatsgehad. Omtrent opbrengstverschillen (die overigens zeer onwaarschijnlijk worden geacht) kan hier derhalve niets worden medegedeeld.
Ditzelfde geldt voor een proef te Alkmaar, waar met diverse middelen tussen
de planten werd bespoten. Waar aan de spuitvloeistof geen Gramoxone was
toegevoegd, werd ook geen schade geconstateerd, waar evenwel paraquat in een
combinatie voorkwam werd rigoureuze schade aangericht. De onkruidbestrijding
was bij aile toegepaste middelen (waaronder linuron, monolinuron, H 2839 en
desmetryn) uitstekend en lang van werkingsduur. Terwijl eind december het
perceel buiten de proef met onkruiden (vooral muur) was overdekt, was de
grond tussen de planten van de bespoten velden nog volkomen zwart.

In een middelenproef te Alkmaar met het ras Centrum hebben tengevolge van

BOON

de droogte verschillende middelen onvoldoende effect gesorteerd. Het reeds
toegelaten middel Ivorin en het experimentele triazine A 1866 gaven nog de beste
bestrijding met bedekkingspercentage van 13 tot 15%. Alle andere middelen
schommelden tussen de 25 en 30%, terwijl onbehandeld voor honderd procent
met onkruiden was overdekt. Het meest opvallende verschijnsel in deze proef
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was dat de bonen op de met Rowmate (UC 22463) behandelde velden sterk
chlorotisch opkwamen. Niettemin is dit object bij de oogst sterk meegevallen.
Na A 2158 en BV 207 nam het een goede derde plaats in met een relatieve
opbrengst van 112 (schoffelen = 100). De beide triazinen A 1866 en A 2156
bleven te ver achter in hun opbrengst. De keuringsmiddelen H 2839, ML 5050
en SL 25025 waren gelijkwaardig aan Ivorin.

'."-*;
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afb. 16.verschil in gevoeligheid voor herbiciden tussen twee bonerassen. Links: lotus,
van voor naar achter H 2839, SL 25025, onbehandeld en ivorin. rechts: elan, v.v.n.a.
onbehandeld, ivorin, SL 25025 en H 2839. (difference

in susceptibility

for

herbicides

between two varieties of dwarf french beans, left: lotus, from bottom to top H2839,
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SL 25025, untreated and ivorin. right: elan, f.b.t.t untreated, ivorin, SL 25025 and H2839.

Een grote veldproef met de rassen Lotus, Irene, Prelude, Greenstar en Elan

BOON

heeft verbluffende rasverschillen in gevoeligheid voor Ivorin, H 2839 en SL 25025
te zien gegeven. Beide laatstgenoemde middelen zijn thans ook bij de PD in
keuring. Lotus is het meest gevoelige ras. Zelfs het goedgekeurde middel
Ivorin resulteerde hier in een opbrengstvermindering van betekenis. De beide
keuringsmiddelen waren vrijwel dodelijk voor dit ras. Elan daarentegen verdroeg alle middelen uitstekend. Zie afbeelding 16. Greenstar bleek zeer gevoelig te zijn voor SL 25025 en niet voor H 2839, terwijl bij Irene juist het
omgekeerde het geval was. Prelude was, hoewel in mindere mate dan Lotus,
gevoelig voor beide keuringsmiddelen. Van de 20 objecten vielen er 14 uit in
het voordeel van niet schoffelen en slechts 6 in het voordeel van regelmatig
loshouden van de bodem. De verschillen ten gunste van niet schoffelen waren
echter procentueel gemiddeld aanzienlijk groter.
Laboratoriumproeven met concentratiereeksen van linuron en monolinuron bevestigden bij herhaling dat alle bonerassen veel gevoeliger zijn voor linuron dan
voor monolinuron, maar lieten bovendien geen twijfel bestaan over de gevoeligheidsverschillen tussen de rassen.

Evenals vorige jaren toonden linuron, chloroxuron, propazin en Campagard een

KNOLSELDERIJ

hoge mate van selectiviteit voor dit gewas. Het bestrijdingseffect was bij alle
middelen goed tot zeer goed. Te Alkmaar viel de vergelijking tussen niet en wel
schoffelen uit in het voordeel van het regelmatig loshouden van de bovengrond,
in de Haarlemmermeer was het tegengestelde hot geval. Over dit moeilijk te
verklaren verschil zal verder onderzoek misschien nadere aanwijzingen kunnen
geven.

Een middelenproef te Alkmaar is tengevolge van de langdurige droogte na de

KROOT

bespuitingen mislukt. Te Wognum werd een proef verzorgd door het Rtc. Hoorn.
Hier gaven pyrazon (6 kg per ha), chlorazon (5 kg per ha) en HS 92 (5 kg
per ha) een redelijke onkruidbestrijding. Een goede bestrijding gaven Ramrod
(8 kg per ha) en pyrazon + IPC (6 + 5 kg per ha) beide vóór opkomst.
Lenacil (1 '/2 kg per ha) faalde volkomen. De hoogste opbrengst gaf Ramrod,
de laagste HS 92.

Zaaibedproeven te Alkmaar en Ens hebben Ramrod aangewezen als een veel-

PREI

belovend middel. Het voordeel van dit herbicide boven de combinatie van
paraquat en chloor-IPC is, dat Ramrod een goede bestrijder is van kruis-
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kruid en bovendien desnoods vóór en na opkomst kan worden aangewend.
Op produktievelden waren het dezelfde middelen als in voorgaande jaren die
goed voldeden nl. simazin, Camparol en monolinuron. In een proef te Alkmaar
voldeed ook Ramrod goed. Vergelijking van drie plantmethoden, gecombineerd
met bovengenoemde middelen, viel uit in het voordeel van machinaal planten.
Open plantgaten gaven hier een zeer slechte aanslag en bij alle middelen nog
een extra opbrengstvermindering. Schoffelen werkte bij Ramrod en monolinuron
gunstig, bij simazin en Camparol ongunstig.
Een kleine proef met verschillende rijenafstanden zonder verdere bewerking
wees uit, dat door verkleining van de afstand, gecombineerd met een onkruidbestrijding die schoffelen en/of wieden onnodig maakt, aanzienlijk hogere opbrengsten per oppervlakte-eenheid mogelijk zijn.

RADIJS

Om de selectiviteit van Ramrod te toetsen bij andere kruisbloemigen dan de
koolsoorten, is een kleine proef met radijs opgezet. Toepassing direct na het
zaaien gaf goede resultaten. Latere aanwendingen resulteerden in beschadiging,
vooral bespuitingen over het gewas.

SPINAZIE

Middelenvergelijkingen hebben Ramrod wederom als een veelbelovend herbicide
voor spinazie gekenmerkt. Slechts in één proef (te Schijndel) werd een groeiafwijking geconstateerd. Onderzoek naar nawerking van de vergeleken middelen
met de testgewassen sla en tuinkers toonde overduidelijk aan dat Ramrod na
de oogst van spinazie uit de grond was verdwenen of althans onwerkzaam gemaakt. Dit kan niet worden gezegd van linacil, B 5484, HS 92, chlorazon en
BV 207. Zelfs Alipur drukte de opbrengst aan spinazie niet onaanzienlijk, evenals in 1965 werd geconstateerd.
Een herhaling van de proef van 1965, waarbij op één perceel drie teelten spinazie werden uitgevoerd, heeft wederom aangetoond dat Trixabon zonder bezwaar kan worden toegepast bij twee van de drie teelten. Het meest aanbevelenswaardig is behandeling van de tweede en de derde teelt, omdat bij de
vroegste spinazie vrijwel nooit van een nijpend onkruidprobleem sprake is.

SPRUITKOOL

In een middelen-grondbewerkingsproef te Alkmaar werd Ramrod toegepast voor
en na het uitplanten in doseringen van 8 en 12 kg per ha en desmetryn alleen
na het planten in een dosering van 1 1 / 2 kg per ha. De onkruidbestrijding door
Ramrod was zeewriatig, die door desmetryn dankzij de felle contactwerking zeer
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goed. De hoogste opbrengst werd verkregen bij 12 en 8 kg Ramrod na het

uitplanten. Daarop volgden desmetryn en onbehandeld. Ramrod vóór het uit-

SPRUITKOOL

planten gaf een geringe opbrengstvermindering. Er bestaat een aanwijzing, dat
schoffelen na de behandeling geen verbetering van de oogst heeft opgeleverd.
Te Dirkshorn werd een proef uitgevoerd met 6, 8 en 10 kg Ramrod en met
1, 1 1 / 2 en 2 kg desmetryn per ha, beide middelen toegepast ± een maand na
het uitplanten. Ook hier voldeed Ramrod maar matig. De aanwezige onkruiden
waren te groot voor dit middel. Desmetryn daarentegen gaf een radicale opruiming te zien. Opbrengstbepalingen zijn hier niet verricht. Bij de gewasbeoordelingen bleven alle chemische objecten iets achter bij de controle.

In verband met het aanvragen voor toelating van linuron na de opkomst werd

WORTEL

te Alkmaar een grote proef opgezet met tijdstippen en doseringen van linuron
in één- en tweemalige behandelingen. Door de droogte in mei heeft deze
proef wel interessante, maar enigszins vertekende uitkomsten gegeven. De
vroeg behandelde velden werden door de contactwerking van linuron van onkruiden gezuiverd, maar door het uitblijven van regen spoelde linuron niet in
de grond en kwam spoedig een volgende generatie onkruiden op die het gewas
zware concurrentie heeft aangedaan. Velden die uitsluitend na de opkomst
zijn bespoten, vertoonden toen een vrij dichte onkruidpopulatie, maar deze werd
bijtijds opgeruimd door linuron. De beste cnkruidbestrijding en de beste opbrengst werden op deze humeuze grond verkregen bij toepassing van 1 kg
linuron vóór opkomst en een tweede behandeling met dezelfde dosering in
het tweeblad stadium.
Te Ens werden de beste resultaten bereikt met dezelfde behandelingen, maar
dan telkens in de dosering van 1/2 kg per ha.

Screeningsonderzoek heeft uitgewezen dat het Sandoz-preparaat „6602" een
uitmuntend wortelmiddel kan worden. De veiligheidsmarge bij dit middel zowel
vóór als na opkomst is zeer groot. In een doseringen-tijdstippenproef te Alkmaar overtrof dit middel linurcn in opbrengst en in herbicide-werking (grassen!)
Afbeelding 17 geeft een goed beeld van het bestrijdingseffect van 6602.
In een middelenproef te Ens was 6602 na opkomst verreweg het beste van
alle. Hier liet de vooropkomst behandeling veel te wensen over. Droogte na deze
behandeling zal hieraan zeker niet vreemd zijn geweest.

J. G. Verlaat en J. Scheeringa
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afb. 17. bestrijding

van kruiskruid,

muur en straatgras

in vijf stadia met „6602", resp. 0, 1, 2, 3 en 4 weken na het

zaaien van de onkruiden, op de foto is de vierde behandeling net uitgevoerd, (control of chickweed, groundsel and
annual gras by „6602", sprayed 0, I, 2, 3 and 4 weeks after sowing of weeds, photograph
fourth

treatment).
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the

inhoudsopgave

DE POSITIE VAN DEVOLLEGRONDS GROENTETEELT
HET PROEFSTATION

.

. . .

5
9

SAMENWERKING MET ANDERE
INSTELLINGEN

17

CONTACTDAGEN EN
VOORLICHTING . .
BUITENLANDSE REIZEN

21

LITERATUUR EN
PUBLIKATIES .

23

HYDROLOGIE EN BODEMVRUCHTBAARHEID . . . .

29

grondwaterstanden- en
herontginningsproefveld

. .

beregening

33

bemesting en grondbewerking
bodemvruchtbaarheid

29

. . .

stikstofbemesting bij asperge

34
37
37

VEREDELING

41

aardappel

41

asperge

43

127

INHOUDSOPGAVE

TEELT- EN RASSEN49

ARBEIDSRATIONALISATIE.

aardbei

49

precisiezaai
arbeidsrationalisatie . . .

andijvie

50

asperge

51

augurk

53

bleekselderij

58

ZIEKTEN EN PLAGEN . . .

bloemkool

60

voetziekte en bodemmoeheid

boon

64

bij asperge

knolselderij
kroot

67
69

stengelaaltjes in groente-

peterselie en bladselderij . .

128

MECHANISATIE EN

ONDERZOEK

70

gewassen

105
105
106
110
112

70

witlofmineervlieg

sla

72

wollige slawortelluis . . . .

sluitkool

75

parasieten van koolrupsen . .

spinazie

79

parasieten van de melige

spruitkool

82

koolluis

suikermais

85

tuinboon

86

witlof

87

CHEMISCHE ONKRUID-

wortel

88

BESTRIJDING

92

100

peenvlieg

prei

fysiologisch onderzoek . . .

97
97

diverse groentegewassen . .

114
115
115

119
119

