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Erratum
De grafieken afb. 34 en afb. 36 (biz. 49 en 50) dienen verwisseld te worden.
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Afb. 1. Kas met zaagtanddakophet 1.T. T. pree/terrein

INLEIDING
De snelle ontwikkeling, die de tuinbouw thans doormaakt, komt sterk tot uiting in
de toepassing van technische hulpmiddelen en het aanvaarden van nieuwe werkmethoden. Ieder j a a r staat men versteld hoeveel „nieuws" er komt, hoe gemakkelijk het
geaccepteerd wordt en hoe spoedig men het gevoel heeft, dat het reeds tijden in gebruik is.
Voor het werkmethodenonderzoek is dit j a a r - na het succes in de bloembollenteelt - allerwege in de tuinbouw belangstelling ontstaan. Geen wonder, want de toenemende drang naar verkorting van de werktijden zal naast het automatiseren vooral
opgevangen kunnen worden door betere werkmethoden en een betere organisatie
van het werk.
Opmerkelijk is, dat het automatiseren terwille van arbeidsbesparing, vaak onverwachte nevenvoordelen oplevert. Bij de sproeiinstallatie in kassen bijvoorbeeld, is
arbeidsbesparing reeds bijzaak geworden; hoofdzaak is nu dat het water volgens een
vast p r o g r a m m a in nauwkeurig vastgestelde hoeveelheden kan worden gegeven. Ook
de belangstelling voor het automatisch luchten in kassen is meer te zien als het verkrijgen van een nauwkeurige temperatuurregeling dan als louter arbeidsbesparing.
Een rechtstreeks gevolg van deze ontwikkeling is, dat de kweker thans in staat is
verschillende groeifactoren beter te regelen en daardoor de mogelijkheid krijgt om de
planten zo te laten reageren, dat zij een bijna optimaal resultaat leveren. Een kunst

die specialisten, zoals tomaten- en komkommerkwekers, reeds in hoge mate verstaan.
Het is overigens een misvatting dat door toepassing van uitstekende toestellen en automaten straks minder vakkennis nodig zal zijn. Nog steeds is het immers de kweker die
dient te bepalen—-afhankelijk van doel en omstandigheden - wat hij de meest gewenste omstandigheden acht en welke verhoudingen tussen b.v. licht, temperatuur,
vochtgehalte van grond en lucht en C0 2 -gehalte hem op grond van kennis en ervaring het beste lijken. Een oud gezegde is, dat het oog van de meester het p a a r d
vet maakt.
Het is verheugend, dat ook nieuwe materialen, zoals kunststoffen snel ingang
vinden, al kan men ze nog lang niet geheel op h u n doelmatigheid beoordelen. Soms
leiden ze tot nieuwe mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld blijkt bij het gebruik van
witte folie onder jonge stooktomaten, waar door lichtreflectie een groeiverbetering
optreedt. Door een bijpassende onderbevloeiing (door middel van kunststof drainbuizen) en door een systeem van grondverwarming eveneens bestaande uit kunststof
verwarmingspijpen, kan men dan onafhankelijk van elkaar het klimaat van grond en
lucht in een kas beïnvloeden. Dit alles kan weer leiden tot teelten ,,het gehele j a a r
r o n d " met als resultaat een betere spreiding van de oogst, kans op hogere prijzen en
een betere benutting van de kassen.
Ook in de vollegrondsteelten is dit j a a r weer vooruitgang geboekt. De mogelijkheden voor een „plantlijn", een systeem waarbij wordt getracht vanaf het uitzaaien
tot en met het uitplanten op het veld één logisch aaneengesloten gemechaniseerd geheel te krijgen, komen langzamerhand binnen ons bereik.
Het is duidelijk, dat alleen door steeds weer de nieuwste technische mogelijkheden
te benutten, onze tuinbouw de in de E.E.G. verkregen plaats zal kunnen behouden.
Voor het Instituut is 1961 een moeilijk j a a r geweest. Een bedrijfsorganisatorisch
onderzoek bracht de wenselijkheid aan het licht, in de directie van een zo technisch
georiënteerd Instituut een ervaren Delfts ingenieur op te nemen. Per 1 oktober is
Ir. E.J . Doedens als adjunct-directeur van het Instituut in dienst gekomen.
O p 31juli is de stichtingsakte van de Centrale School voor Tuinbouwtechniek verleden, waardoor de afdeling „onderwijs" van het Instituut kon worden opgeheven.
Het bestuur van het Instituut vormt tevens het bestuur van de School.
Het onderzoek naar de toepassing van kunststoffen dat door het Kon. Shell Plastics Laboratorium wordt ondersteund, heeft voortgang gevonden. I n samenwerking
en met steun van het Staatsgasbedrijf is een onderzoek begonnen inzake de mogelijke
toepassing van aardgas voor verwarmingsdoeleinden in de tuinbouw.
Het is prettig te ervaren, hoe door gesprekken met kwekers, door samenwerking
met allerlei instanties, door aanzienlijke voor het onderzoek verleende subsidies en
vooral ook door het enthousiasme van de medewerk(st)ers, het toch ook dit j a a r weer
mogelijk is gebleken de tuinbouwtechniek een stapje verder te brengen. Dat vele
kwekers reeds na korte tijd van het werk van het Instituut weten te profiteren, is voor
allen een grote voldoening.
DR. IR. E . W . B. VAN DEN MUIJZENBERG

ALGEMEEN OVERZICHT
Personeel
I n tabel 1zijn de veranderingen opgenomen, die zich in de loop van hetj a a r , mede
door interne mutaties, hebben voorgedaan in en tussen de daarbij aangegeven groeperingen van het personeel.
Tabel1
Afdeling
Onderzoek
Ontwikkeling en voorlichting .
Onderwijs
Technische dienst
Algemene dienst
Totaal

Einde 1960

Benoemd

Vertrokken

Einde 1961

18
31
W
45
15

2
3
(1)
8
3

3
3

17
31

6
4

47
14

109

16

16

109

De spanning op de arbeidsmarkt heeft wederom ook bij het Instituut een groter
personeelverloop te zien gegeven dan normaal het geval pleegt te zijn.
Proefterreinen, gebouwen en inrichting
O p het proefterrein aan de Dr. S. L. Mansholtlaan is een betere drainage in de 4
typekassen aangelegd, terwijl hierin tevens een automatisering van de luchtingsinstallatie vrijwel is voltooid.
Er iseen nieuwe kweekkasgebouwd met een steil op het zuiden gericht zaagtanddak,
groot 26,5 X 22,5 m, waarin, evenals in de andere kassen, een automatisering van de
watervoorziening is uitgevoerd.
Inventaris
Voor onderzoek, beoordeling van technische hulpmiddelen, werkplaatsen en proeftuinen zijn o.a. gekocht als aanvulling, hetzij als vervanging:
Een registrerende millivoltmeter, generator, stof/roetzuiger, 37 pk vierwielige trekker, laadkraan op trekker, mestklopper, nevelspuit, elektrische rekenmachine, idem
telmachine, glans- en droogmachine voor fotoafdeling, lichtdrukmachine.
Correspondentie
In dit j a a r zijn 10.056 briefnummers gebruikt, waarvan 798 voor schriftelijke adviezen (zie tabel 2).
Een aantal grote projecten voor de overheid, waarvoor door het Instituut adviezen
zijn uitgebracht, vergde in dit j a a r veel tijd.
De bij het onderwerp „diversen" vermelde tekeningen hebben o.a. betrekking op
illustratieve tekeningen ten dienste van publikaties, tentoonstellingen en dergelijke.

Tabel 2. Schriftelijke adviezen entekeningen 1961
Tuinbouw

Handel en Industrie

Onderwerp

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

Adviezen

Tekeningen

Adviezen

Tekeningen

18
71
250
9
50
47
142
33

45
46
252

7
32
49

9
16
8

132
28
42
92
103

35
7
33
15

15
6
11

620

740

178

65

Documentatie
De literatuurcatalogus telt nu ongeveer 35.500 kaarten, gerangschikt volgens
U.D.G. en auteursnaam. Het Instituut beschikt over + 10.400 foto's en ongeveer
3050 lantaarnplaatjes.
Publikaties
Verschenen zijn Mededeling 49, 16 Globale Beoordelingsrapporten, het Jaarverslag 1960 en het Jaarboek Tuinbouwtechniek 1961-'62.
Een lijst van publikaties van medewerkers in o.a. de vakbladen, is opgenomen
aan het einde van dit verslag.

Afb. 2.
Bezoekers in het Centrum voor
Tuinbouwtechniek

VOORLICHTING EN ONTWIKKELING
Het werk van deze afdeling is in het afgelopen j a a r voor een groot deel bepaald
door twee economische noodzakelijkheden, n.1. het opvoeren van de arbeidsproduktiviteit per arbeidskracht en het intensiveren van de bedrijven.
De behoefte aan technische en arbeidstechnische voorlichting is sterk toegenomen.
Voor een groot deel wordt dit reeds opgevangen door medewerkers van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, doch het aantal aanvragen voor individuele adviezen aan
het I . T . T . blijft veel groter dan met het beschikbare personeel kan worden verwerkt.
Er wordt nu nagegaan op welke wijze tot een meer gedecentraliseerde voorlichting
kan worden gekomen, waarbij het I . T . T . dan zijn aandacht in de eerste plaats aan de
groepsvoorlichting en aan de bijscholing van de assistenten zal kunnen wijden en
daarnaast de contacten met handel en industrie kan onderhouden.
Adviezen
In tabel 2 zijn opgenomen de schriftelijke adviezen, die in de loop van 1961 zijn
gegeven. Het aantal mondelinge adviezen, verstrekt bij bedrijfsbezoeken, op tentoonstellingen, per telefoon en op het I . T . T . bedraagt een veelvoud hiervan. Minder dan
voorheen heeft de voorlichting betrekking op dejuiste keuze uit het aanbod van technische hulpmiddelen; vaak wordt voorlichting gevraagd over de ontwikkeling van
nieuwe of aangepaste hulpmiddelen. Dit geldt zowel van de zijde van de tuinders als
van de zijde van handel en industrie. D a t ook vele fabrikanten met ernstig personeelstekort te kampen hebben, blijkt o.a. uit de lange levertijden, het afzeggen van aangenomen opdrachten en de soms geringe belangstelling voor het vervaardigen van
nieuwe werktuigen.
Een belangrijke steun bij de voorlichting vormen de globale beoordelingsrapporten, waarvoor in de praktijk grote belangstelling bestaat. Voor sommige categorieën
zijn nu zoveel rapporten verschenen, dat een goede onderlinge vergelijking mogelijk
wordt.
De belangstelling van de praktijk voor het werk van het I . T . T . blijkt ook uit het
aantal „begunstigers", dat in februari 1961 de 2000 passeerde.
Ontvangst van bezoekers
Vele tuinders uit binnen- en buitenland besloten ook in 1961 een bezoek aan het
I.T.T. te brengen. Velen komen op eigen gelegenheid, hetgeen een relatief grote belasting voor verschillende medewerkers betekent. Anderzijds stellen de zeer grote
excursies ons ook wel eens voor moeilijkheden om voor voldoende rondleiders te zorgen. H e t blijft in alle omstandigheden gewenst voorgenomen bezoeken ruim van te
voren aan te kondigen. Er kan dan vrijwel steeds voor gezorgd worden, dat terzake
kundige medewerkers aanwezig zijn. Dit geldt zeer in het bijzonder voor excursies.
Centrum voor Tuinbouwtechniek
De door het aanbrengen van de galerij verkregen extra ruimte is thans weer volledig door verschillende exposanten ingenomen. I n totaal zijn nu in het C . T . T . 235

Stands verhuurd. Steeds wordt getracht voor de verschillende technische hulpmiddelen een zo goed mogelijke opstelling te verkrijgen. Bij de werktuigenafdeling wordt
als ernstige handicap ondervonden, dat inzenders h u n materiaal komen weghalen
om hiermede wachtende klanten te bedienen. Hoewel deze handelwijze zeker verklaarbaar is, komt het er toch op neer, dat juist ,,in het seizoen", als ook de belangstelling van de bezoekers het grootst is, enkele machines of werktuigen niet getoond
kunnen worden.
De bezoekers aan het G.T.T. zijn in een viertal categorieën te splitsen, n.1. de individuele adviesvragers, de excursies, de buitenlanders en de scholieren. Voor elk v a n
deze groepen is er in het G.T.T. veel te zien en te leren.
In 1961 zijn in het Centrum voor Tuinbouwtechniek 5813 bezoekers geregistreerd.
I n werkelijkheid is het aantal bezoekers groter geweest. V a n het genoemde aantal
bezoekers waren 1285 buitenlanders uit verschillende landen. Eén van de bezoekers
was Prof. Farrell uit East-Lansing (Ver. Staten), die bezig is voor de Universiteit
van Michigan een „ T e c h n o r a m a " te verwezenlijken, dat dezelfde doelstellingen heeft
als het C.T.T.
V o o r d r a c h t e n e.d.
Voor verenigingen, studieclubs e.d.zijn lezingen gehouden over verschillende onderwerpen van detuinbouwtechniek. Bij plaatselijke demonstraties isenkele malen een nabeschouwing gegeven, terwijl inleidingen zijn gehouden op assistentenvergaderingen.
I n verschillende elders georganiseerde cursussen zijn enkele lessen over tuinbouwtechniek verzorgd. Ook voor het project Werkmethodeverbetering in bloembollenschuren is aan een aantal cursussen medegewerkt. Een aantal lezingen is gehouden
voor provinciale smedenorganisaties.
T e Wageningen zijn eveneens een aantal voordrachten gehouden voor groepen
bezoekers, die belangstelling voor bepaalde onderwerpen toonden. Speciaal zijn te
noemen de Winterstudiedag voor leden van de Ned. Fruittelers Organisatie met 165
deelnemers en de Ontwikkelingsdag „Kas en Kasklimaat", waaraan ca. 450 personen deelnamen. V a n deze laatste bezoekers bleek 5 7 % uit de tuinbouw afkomstig te
zijn, 21% uit kringen van onderzoek, voorlichting en onderwijs en 2 2 % uit handel en
industrie.
O p verzoek zijn ook in het buitenland enkele lezingen gehouden. Door de B.B.C,
te Londen is een vraaggesprek over het werk van het I . T . T . opgenomen.
In principe zijn medewerkers van het I . T . T . steeds beschikbaar voor het houden
van lezingen, mits deze overdag worden georganiseerd.
Tentoonstellingen en demonstraties
Aan de meeste tentoonstellingen en demonstraties op het gebied van de tuinbouwtechniek is medewerking verleend ; soms alleen door het verzorgen van de voorlichting, m a a r in andere gevallen ook door actief mee te werken aan de voorbereidingen.
De eerste in hetj a a r was de Mechanisatietentoonstelling te Lisse, uiteraard gericht
op de mechanisatie van de bloembollenbedrijven. Als uitvloeisel van de cursussen
over werkmethodeverbetering was er veel belangstelling voor peltafels en leesbanden.
De z.g. geventileerde bloembollenstelling werd hier voor het eerst getoond.
10

Aß. 3.
^el/rijdendewerksteüing teBunnik.

De Werktuigendag van de N.C.B., gehouden op 4 mei te Liempde, mocht zich
evenals voorgaande jaren weer in een zeer groot aantal bezoekers verheugen. I n onze
voorlichtingsstand bleken de vragen een meer gespreid karakter te hebben d a n het
j a a r daarvoor. Enkele medewerkers van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst verleenden h u n medewerking i n onze stand. I n plaats van het gebruikelijke voorlichtingstoneel is op deze dag een kleine demonstratie gehouden over de gebruiksmogelijkheden van kunststoffen in de tuinbouw, zowel wat betreft de folies als de buizen.
O p 6 j u n i werd de Werktuigendemonstratie v a n de N . F . O . te Bunnik gehouden.
O p initiatief van Ir. Burgmans is als voorlichtingsobject de opzet en de werktuigeninventaris van een 7 h a fruitteeltbedrijf naar voren gebracht. De Werkgroep Stapelkisten demonstreerde met een kistenleegstorter en een verbeterde hefapparatuur. De
zelfrijdende werkstellingen en de spitmachine verkregen bijzondere aandacht van de
fruittelers.
De van 17-22 juli gehouden Wéhaté werd enigszins gehandicapt door het ontbreken van enkele grote kassenbouwers en door het wegblijven van de leden van de
Vimpoltu. Desondanks werden er vele adviezen gevraagd, waarbij naast verwarming
vooral het automatiseren van de kasluchting en het watergeven naar voren kwamen.
O p 5 september werd de Technische D a g v a n het Instituut gehouden; er waren dit
keer ca. 950 bezoekers.
Voor de M . G . '61 te Groningen is een onbemande stand ingericht. Assistentie werd
verleend aan de voorlichtingsstand van de Noordelijke consulentschappen.
Verder werd medewerking verleend aan een door de Friese Mij v. L a n d b o u w ge11
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organiseerde werktuigendemonstratie te Berlikum, waar veel materiaal aanwezig was
door de deelneming van de Vimpoltu, maar waar het aantal bezoekers beneden de
verwachting bleef.
Voorts werd voorlichting gegeven op enkele plaatselijke demonstraties, alsmede op
een groentetelersdag te Middelburg.
Bouwkunde
Als uitvloeisel van de drang n a a r intensivering op de bedrijven zijn ook in het
afgelopen j a a r weer veel kassen gebouwd. D a t er in deze branche geld te verdienen
valt, blijkt o.a. uit het aantal nieuwe kassenbouwers, dat op het toneel is verschenen.
Mede dank zij de steun van Borgstellingsfonds en Waarborginstituten wordt er veelal
naar gestreefd een zo groot mogelijke oppervlakte glas tegelijk op te richten, omdat in
dit geval van lagere bouwprijzen en installatiekosten kan worden geprofiteerd.
V a n de verschillende kastypen is ongetwijfeld het z.g. verbeterde Venlo-warenhuis
het meest populair. Hoewel teelttechnisch niet in alle opzichten ideaal komt het in
de groenteteelt overal daar in aanmerking, waar de financiering de beperkende
factor vormt.
D e teelttechnische voordelen van de kassen met groter overspanning en steiler
dakhelling worden thans wel algemeen erkend. M e n streeft er bij de bouw van Venlowarenhuizen dan ook zo veel mogelijk naar om meer licht en lucht in de kas te krijgen. Algemeen worden de Venlo-warenhuizen nu gebouwd met goothoogte van
2,30 à 2,40 m. Door toepassing van de glasmaat 73 X 165 cm is het mogelijk de daken
een glashelling te geven van 25°. Er wordt reeds gesproken over glaslengten van 170
en zelfs 175 cm, maar deze worden door de handel nog niet in standaardmaten geleverd.
D a t men niet willekeurig de dakhelling kan gaan veranderen zonder ook aandacht
te besteden aan de constructie van de onderbouw, hebben de stormen van het afgelopen najaar wel bewezen. Ook de nokconstructies behoeven veelal aanpassing. Met
verschillende kassenbouwers is nagegaan op welke wijze hun kastypen aan de nieuwe
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eisen kunnen worden aangepast. Hierbij komen veelal ook constructiedetails van
b.v. nokafdichting, verankering, schoring e.d. aan de orde.
Meer algemeen komt men tot het inzicht, dat het schilderen van houten kassen
als middel tegen houtbederf slechts zeer betrekkelijke waarde heeft. Vooral het hout,
dat gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten de kas aanwezig is, zal vaak een vochtgehalte bezitten, dat boven de toelaatbare 2 1 % ligt. Een goede bescherming van
niet-duurzame houtsoorten is vooral te bereiken door het inbrengen van een conserveringsmiddel onder vacuüm en druk, of desnoods door langdurig drenken. Oppervlakkige behandelingen hebben meestal weinig zin. Een bezwaar is dat op de juiste
wijze geconserveerd hout niet wit is.Door een Nederlandse firma is thans een machine
ontwikkeld, waarmee een witte reflectielaag op het hout kan worden aangebracht.
O p deze wijze is het mogelijk ook houten kassen te bouwen, die lange tijd meegaan
en weinig onderhoud vragen.
De keuze tussen geconserveerd hout en thermisch verzinkt staal zal in vele gevallen
dus door de prijs worden bepaald.
Door een Nederlandse firma zijn geplastificeerde stalen kasonderdelen n a a r voren
gebracht, m a a r aangezien de prijs hiervan beduidend boven die van thermisch verzinkt staal ligt, zal hier voorlopig niet veel belangstelling voor bestaan.
Getracht wordt de prefabrikatie van kassen zoveel mogelijk te bevorderen, zodat
op de bouwplaatsen weinig of niet gezaagd of gelast behoeft te worden.
Een belangrijke factor om meer licht in de kas te krijgen vormt ook het schoonhouden van glas. Hieraan wordt meer aandacht besteed dan voorheen. Behalve n a a r
goede reinigingsmethoden van het glas wordt echter ook gezocht naar mogelijkheden
om de oorzaak van de vervuiling weg te nemen. Dit isin vele gevallen de roetneerslag,
die door de ketelinstallatie op het bedrijf zelf wordt geproduceerd.
Vooral voor de grotere kascomplexen bestaat veel belangstelling voor het automatisch luchten. Door Nederlandse firma's zijn twee systemen n a a r voren gebracht,
nl. elektrisch en pneumatisch. Beide systemen hebben specifieke voor- en nadelen; de
perfectionering zal vooral op het gebied van de regeltechniek gevonden moeten
worden.
Bedrijfsschuren
I n samenwerking met de Werktuigencommissie van de N . F . O . is een standaardplan ontwikkeld voor een fruitteeltbedrijfsschuur, dat een goede algemene leidraad
blijkt te zijn bij nieuwbouw en verbouwing. Een gedetailleerd standaardplan zal wel
nooit gemaakt kunnen worden, gezien de uiteenlopende eisen op de verschillende
fruitteeltbedrij ven.
I n overleg met het Proefstation voor de Champignoncultuur teHorst wordt gewerkt
aan een nieuw standaardplan voor bouw en verwarming van champignonhuizen.
Voor de moderne bedrijfsopzet van bloembollenschuren wordt gezocht naar grote
basisruimten, waarin de verschillende afdelingen, al naar de eisen van het ogenblik,
op eenvoudige wijze kunnen worden ingepast. Voor dit systeem zijn goed isolerende,
gemakkelijk verplaatsbare wanden nodig.
De bouw van bedrijfsschuren wordt op vele bedrijven gestagneerd door het uitblijven van een bouwvergunning.
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V e r w a r m i n g en luchtbehandeling
H e t maken van installatietekeningen voor tuinders is dit j a a r van veel geringer
omvang geweest dan voorgaande jaren. Dit vindt zijn oorzaak deels in het feit, dat
hiervoor minder personeel beschikbaar was, m a a r ook het verhogen van de tarieven
in het najaar van 1960 heeft hiertoe belangrijk bijgedragen. Klaarblijkelijk zijn de
tuinders nog niet bereid deze kosten te dragen, hoewel deze betrekkelijk gering zijn.
Daarnaast staat echter ook, dat langzamerhand meer installatiebedrijven in staat
zijn zelf een goede installatie te berekenen. Het aantal door ons voor tuinders in
tekening gebrachte installaties bedroeg 182.
Er zijn veel mondelinge verwarmingsadviezen verstrekt, eventueel vergezeld van
enkele schetsen. Deze adviezen hadden veelal betrekking op verandering van bestaande of aanleg van nieuwe installaties, capaciteiten van ketels en circulatiepompen, brandstofkeuze, schoorsteenafmetingen, ketelreiniging, ketelwaterbehandeling,
enz.
De belangstelling voor zware stookolie is nog steeds groeiende. Zware stookolie is
n a a r verhouding de goedkoopste brandstof, terwijl oliestookinrichtingen relatief
goedkoop volautomatisch zijn uit te voeren. Veel aandacht is besteed aan de luchtverontreiniging. Door een doelmatige stookwijze is hier reeds heel wat aan te doen.
De hoge belastingen en de grote rookgassnelheden in de moderne verwarmingsketels
vragen echter ook goed geïsoleerde schoorstenen van voldoende hoogte. O p het
I . T . T . wordt nagegaan of door het doseren van magnesiumoxydepoeder in de vlam
de mogelijkheid bestaat het zwavel uit de olie te neutraliseren. Hiermee wordt beoogd de corrosie van de ketel te verminderen, m a a r ook dat de roetneerslag op kassen
e.d. minder zal vastkleven en dus gemakkelijker af te spoelen is (regen).
Rookgasonderzoeken worden door het I . T . T . alleen nog m a a r in bijzondere gevallen verricht. Dit is vrijwel geheel overgenomen door de oliemaatschappijen, die dit
als een onderdeel van h u n service hebben ingevoerd.
Door een aantal slatelers is gebruik gemaakt van kachels, waarbij de rookgassen
niet uit de kasruimte werden afgevoerd. Aan het op deze wijze aan de sla toegevoerde
G 0 2 worden de gunstige teeltuitkomsten toegeschreven. Bij deze verwarmingsmethode dient men steeds bedacht te blijven op eventuele CO-vorming, of bij toepassing v a n zwavelhoudende brandstof op het ontstaan van S 0 2 beschadiging.
O p vele glasbedrijven is een afzonderlijk regelbare grondverwarming aangebracht, waarbij overwegend gebruik gemaakt wordt van polyethyleenbuizen. O m
een gelijkmatige temperatuurverdeling te verkrijgen is de temperatuur van het circulerende water slechts enkele graden hoger dan de verlangde bodemtemperatuur.
Voor het grondstomen is op een aantal plaatsen gebruik gemaakt van kunststofafdekzeilen, waaronder de stoom (dus boven de grond) wordt vrijgelaten. Hoewel
deze methode van werken minder omslachtig is dan de gebruikelijke, kan nog niet
met zekerheid worden gezegd dat of het bereikte effect gelijkwaardig is.
Voor geconditioneerde kassen, die tot n u toe vrijwel alleen voor onderzoekdoeleinden werden gebouwd, begint nu ook in de praktijk belangstelling te komen, o.a.
voor meristeemcultures van anjers.
14

lu

>. V S

.4

HBS
:

:

«1
1
I»

:

:

-

:

:W;

:

ai

0

;

:: :-::^

4/Ä. 5. KetelinstallatieWarmtebedrijfErica.

Warmtebedrijven
I n het warmtebedrijf te Erica zijn alle stoomleidingen boven de grond gebracht
ï.v.m. de hoge grondwaterstand. De oorspronkelijke isolatie van deze leidingen had
inmiddels zo veel geleden, dat deze voor een groot deel vernieuwd moest worden.
Het z.g. „Kleine Blok" is met een eigen ketelinstallatie uitgerust, doordat de ontwikkeling van het tuinbouwcentrum sneller en anders is verlopen dan kon worden
voorzien. O m onder alle omstandigheden een goede warmteverdeling tussen de aangesloten bedrijven te garanderen, zijn z.g. piekbegrenzers in de installatie opgenomen. T e n behoeve van de gemeente Schoonebeek en ten dienste van de Werkgroep
Warmtebedrijven is een voorontwerp gemaakt voor een eventueel aldaar te stichten
warmtebedrijf.
Bloembollenschuren
De vorig j a a r proefsgewijs geïntroduceerde geventileerde bloembollenstellingen
hebben in het algemeen zeer goed voldaan. Naast de oorspronkelijke opzet, ni. de
bewaring van de leverbare bollen, zijn ook goede resultaten bereikt bij de plantgoedbehandeling en bij het heetstoken. Een bezwaar dat nog aan dit systeem kleeft is, dat
het transport van de bollen wat gecompliceerder is d a n bij het gebruik van gaasbakken.
Projecten
Hieronder zijn te verstaan de technische installaties, die voor kassen en klimaatruimten ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek worden ontworpen. Deze
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opdrachten omvatten zowel het verwarmings-, luchtbehandelings- als het elektrotechnische gedeelte van de installaties. In principe behelzen deze opdrachten: medewerking aan het opstellen van het programma van eisen, maken van schetsontwerp
en globale begroting, uitwerken tot definitief bestek, tekeningen en begroting, verzorgen van de aanbesteding, coördinatie en toezicht tijdens de uitvoering en controle op de goede werking.
I n bewerking of uitvoering waren :
• Chemisch laboratorium, klimaatcellen, dakkas en ventilatiesysteem laboratoriumruimten voor het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de L a n d b o u w te
Wageningen.
• Installaties Reactorgebouw I.T.A.L. o.a. ten behoeve van plantenbehandelings- en
plantenbestralingsruimten.
• Klimaatcellen en klimaatkassen van het radiobiologisch laboratorium van het
I.T.A.L.
• Complex klimaatkassen van het Biochemisch Laboratorium te Leiden.
• Klimaatkassen voor het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer te Wageningen.
• Complex van 20 plantbehandelingsruimten voor het Laboratorium voor Plantenfysiologisch Onderzoek te Wageningen.
• Kassencomplex, waaronder enkele klimaatkassen voor het Proefstation te Aalsmeer,
o Centraal kassencomplex van het Laboratorium voor Plantensystematiek te Wageningen.
• Complex klimaatkassen voor het Laboratorium voor Entomologie, Virologie en
Phytopathologie te Wageningen.
• Klimaatkas voor het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen.
• Ventilatie-inrichting varkensproefbedrijf van het I . V . O . te Schoonoord (op verzoek
van het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen).
• Klimaatkas voor de Directie Noordoostpolderwerken te Kampen.
Elektriciteit
Vrijwel alle beschikbare tijd is gebruikt voor de uitvoering van de elektrische installaties in de reeds genoemde projecten. Daarnaast zijn ook de elektrische installaties uitgewerkt voor de proefkassen op de proeftuinen te Venlo en Huissen, alsmede
voor het proefstation te Aalsmeer. Voor de klimaatcellen is een signaleringssysteem
voor te hoge ofte lage temperatuur of relatieve luchtvochtigheid ontwikkeld, waarbij
gebruik gemaakt wordt van de reeds aanwezige regelapparatuur.
Het vorig j a a r ontwikkelde belichtingsarmatuur met afneembare reflector is thans
in de handel verkrijgbaar. Met dit a r m a t u u r kunnen delampen niet alleen boven, m a a r
ook tussen deplanten gebruikt worden, hetgeen vooral bij onderzoek van belang is.
Voor elektrische grondverwarming onder lage spanning wordt met succes gebruik
gemaakt van normaal installatiedraad met p.v.c.-isolatie. Dit kan gemakkelijker aangebracht worden dan het gaas, terwijl het beter bestand is tegen zure grond.
Uit Amerika is een nieuw type fluorescentiebuis ontvangen, waarvan de spectrale
energieverdeling aangepast is aan de behoeften van de plant. Ervaringen zijn hiermee
echter nog niet opgedaan.
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Aß. 6.
Elektrische grondverwarming in
een kweekkas.
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Machines en werktuigen
Door de toenemende schaarste aan arbeidskrachten in vrijwel alle tuinbouwgebieden zet het streven naar mechanisatie en motorisatie zich in versterkte mate voort.
Voor allerlei handelingen die tot voor kort in handwerk werden uitgevoerd, wordt
naarstig gezocht naar werktuigen, die dit handwerk kunnen vervangen. Voor enkele
gevallen is dit inmiddels ook gelukt.
O p een aantal plaatsen bestaat behoefte aan een werktuig dat in staat is de grond
tot grote diepte los te maken en goed te mengen. Naast de kopfrees zijn enkele freesmachines geconstrueerd met horizontale freesas, waarmee het mogelijk is de grond
50-80 cm diep los te maken en te mengen.
Na het slechte weer in het najaar van 1960 kwam er een grote belangstelling voor
de grondbewerking met behulp van lieren. Het werken met de verhaalkop wordt in
de praktijk dikwijls nog als te omslachtig beoordeeld. Ook het ploegen met de lier in
kassen en warenhuizen heeft opgang gemaakt. Het leggen van de kunststof grondverwarmingsbuizen gebeurt op snelle wijze met hiervoor ontwikkelde sleuventrekkers.

Afb- 7.

_ ™

Gecombineerdploegen eneggen. |
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4/ï». S. Plantkoker in parallellogram.

4 / è . 9. Plantenschop BOOTperspotten.

Meer dan voorheen wordt werk opgedragen aan loonwerkers. Dit leidt er toe, dat
ook deze bedrijven zich beter kunnen ontplooien, waarbij financiering, tarifiëring,
organisatie en uitvoering van het werk in meer deskundige handen komt.
Bij het maaien in boomgaarden zijn de cirkelmaaiers sterk favoriet. Proefnemingen
met maaikneuzers hebben niet tot goede resultaten geleid. Naar het principe van de
cirkelmaaier is door een Nederlandse firma een specifieke snoeihoutversnipperaar
gemaakt, geschikt voor loonwerkers of gezamenlijk gebruik door fruittelers.
Voor de grondbewerking in de fruitteelt zijn enkele nieuwe verstekwerktuigen in de
handel gekomen, bestemd voor het bewerken van de grondstrook tussen de boomstammen op de rij.
Mede door de goede financiële uitkomsten in de fruitteelt zijn in deze bedrijfstak
veel nieuwe trekkers en werktuigen aangeschaft. Er bestaat een tendens naar zwaardere trekkers met een groot aantal versnellingen.
De automatische spuiten zijn in de fruitteelt gemeengoed geworden. De machines
worden veelzijdiger, zodat de meesten zowel als nevelspuit en als snelspuit gebruikt
kunnen worden.
Het sortiment rugnevelspuiten is weer met enkele merken uitgebreid; daarnaast
zijn ook een gemotoriseerde rugspuit en een propaanspuit op de markt verschenen.
Voor de nachtvorstwering bestond grote belangstelling. Een nachtvorstdag te Horst
trok 500 bezoekers. De meest in aanmerking komende methode voor nachtvorstwering is nog steeds het sproeien. Soms worden sproeiers gebruikt, die voor dit doel
1!

minder geschikt zijn. Voor plaatsen waar geen sproeiwater aanwezig is of de grond
het sproeien in het voorjaar niet verdraagt, wordt gezocht naar een goede methode
om de nachtvorst te kunnen weren d.m.v. vuren en kachels. Vooral in Limburg
bestaat hiervoor belangstelling. Door het ontbreken van late nachtvorsten is nog geen
goede vergelijking tussen verschillende typen nachtvorstkachels mogelijk geweest.
Ook op azalea's bleek sproeien een goede methode voor nachtvorstwering.
Voor het watergeven wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van kunststof- en
aluminiumleidingen. Een Nederlandse firma heeft veel aandacht besteed aan het
watergeven onder glas, en ontwikkelde daarvoor o.a. een regenautomaat en een verdunningsmeter (voor de gevallen waarbij de sproeileiding gebruikt wordt voor overbemesting).
Het boren van bronnen is op sommige plaatsen vervangen door een combinatie
van spuiten en boren, waardoor de bron veel sneller gereed is en meestal ook goedkoper kan worden opgeleverd.
Voor het bedekken van grond met kunststoffolie is een kunststofmrijder ontwikkeld, die gelijktijdig de grond enigszins op ruggen legt. Speciaal voor aardbeien blijkt
dit een goede methode te zijn.
In het gebruik van bollenrooiers voor de zandgrond valt een sterke toename te bespeuren. Aan de bestaande machines zijn weer enkele verbeteringen aangebracht.
Behalve tulpen worden nu ook crocussen, irissen en plantgoed van hyacinthen machinaal gerooid. Met de ontwikkeling van bollenrooiers voor de klei is wel enige vooruitgang geboekt, maar een gebruiksklare machine is nog niet tot stand gekomen.
De mechanisatie van de kruidenteelt op het veld is goed gevorderd (mede door
het afstoten van enkele moeilijke gewassen). Er moet echter nog wel een en ander
gebeuren om de drogerijen hierbij aan te passen. Aan de constructie van een valeriaanrooier is medegewerkt.
Voor het rooien van witlof is een buitenlandse machine zodanig verbeterd, dat er
thans goede resultaten mee worden verkregen.
In Nederland is een éénrijige bonenplukmachine ontwikkeld, die aanzienlijk lichter

«**••'
Afb. 10.
Automatische nevelspuit.
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Aß. 11.
Trekkerkraanbijhetmestladen.

is en een betere schoning geeft dan de tot nu toe gebruikte buitenlandse machines.
Bij het sorteren van fruit wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van opstortapparaten, leesbanden en kistenvulinrichtingen. Voor het op kleurafwijkingen sorteren van erwten en bonen is een elektronische machine beschikbaar, die dit doet met
een snelheid van 150 zaden per seconde.
Werkorganisatie en werkmethoden
O p dit gebied zijn onderzoek en voorlichting nog zeer nauw met elkaar verweven.
Er wordt hier verwezen naar blz. 66 van dit verslag, waar een overzicht van de verschillende werkzaamheden wordt gegeven.
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Afb. 12.
i Beddenrooier voorbloembollen.

GLOBALE BEOORDELING
De volgende beoordelingsrapporten zijn in druk verschenen.
Tabel3. Beoordelingsrapporten 1961
Nummer
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116

Merk
Atomax
Acolite
Pluviodotti BI
Douven
NAAN
Pluviodotti B 20
Vicon
Gehamerd glas
BSE
Munckhof
Tuwaco
Ransomes
Birchmeier
Mannesmann
Willmes
Votex

Onderwerp
rugnevelspuit
sproeileiding met doppen
draaiende sproeier
snelspuit
draaiende sproeier
draaiende sproeier
kunstmeststrooier
tuindersglas
rugnevelspuit
bestuurbare verstekfrees
oliegestookte luchtverwarmer
motorgazonmaaier
rugnevelspuit
draaiende sproeier
rugnevelspuit
cirkelmaaier

Keuringen
Verschillende verduurzamingsmiddelen zijn gekeurd op plantenbeschadiging.
Hiervan geven de volgende middelen geen beschadiging aan de gewassen als ze op
kasconstructies worden aangebracht.
Velusol, houtverduurzamingsmiddel.
Metalife T.X., corrosiewerend middel op zinkstof-basis.
Basilit U.A.S., houtverduurzamingsmiddel.
Overige proefnemingen
Met twee rugnevelspuiten, een nevelkop, verduurzaamd tomatentouw, nylon tuinnetten en enkele draaiende sproeiers zijn proefnemingen uitgevoerd, waarvan aan de
inzenders adviserende rapporten zijn verzonden.
Houtverduurzaming
Over de raamlijstenproef, opgezet in 1952, is het volgende op te merken:
bij de onbehandelde lijsten zijn de lijsten van Yang en van Oregon Pine nog in goede
staat, terwijl de lijsten van vurehout op de hoeken sterk zijn ingerot. V a n de serie
vurehouten lijsten met verschillende hoekverbindingen en behandeld met verschillende verduurzamingsmiddelen zijn de zwaluwstaartverbindingen en de verduurzaming met kopernaftenaat in white spirit met lijnolie en afgedekt met verfin de beste
staat. De gespijkerde hoekverbinding heeft in deze serie het minst goede resultaat
gegeven.
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In 1957 is in samenwerking met het Hout-Instituut T . N . O . een raamlijstenproef
opgezet. Hiervan vertonen de meeste houtsoorten enige krimpscheurtjes. Verder verkeren ze nog in goede staat.
Bij frambozen en bramen zijn in het voorjaar van 1957 verschillende soorten palen
gezet, die met diverse middelen zijn verduurzaamd.
De onbehandelde wilgepalen zijn alle bij de grond afgerot. Deze palen hebben niet
voldaan.
V a n de dennepalen, die met avenarol zijn bestreken, is in totaal 18% bij de grond
afgerot. Dit middel heeft, op deze wijze aangebracht, niet voldaan. De overige houten
palen, behandeld met creosootolie, celcure en superwolmanzout, zijn nog in goede
staat, evenals de betonpalen. De palen van T-profielstaal, die bij de plaatsing met
loodmenie zijn bestreken, zijn sterk gecorrodeerd.
In 1958 is een proef opgezet om de duurzaamheid van verschillende soorten bonenstokken te bepalen.
De ongeschilde wilgestokken zijn na 3 j a a r gebruik wegens opgetreden breuk en
slapheid afgevoerd. V a n de geschilde wilgen is na 3j a a r gebruik 2 0 % afgevoerd en na
4 j a a r de rest. V a n de overige stokken, die na 4-jarige dienst verder zullen worden
gebruikt, is het volgende op te merken.
V a n 10% van de gekyaniseerde stokken is de onderste punt ingerot en afgebroken.
Bij de stokken, behandeld met kopersulfaat, is dit 3 3 % en bij de geschilde onbehandelde stokken, 2 3 % . De gecelcuriseerde stokken zijn alle nog in goede staat.

Afb. 13. Aanbrengen vanplasticgrondverwarmingspijpen metbehulp van trekkerlier.
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ONDERZOEK
PLANTENBESTRALING
Plan 2.U.D.C.621.32:635.64.
Opkweken van tomaten in uitsluitend kunstlicht
Voor het onderzoek van de licht/temperatuurverhouding bij het opkweken van
tomaten in uitsluitend kunstlicht zijn wederom een aantal behandelingen in 4 z.g.
lichtkisten vergeleken. Hierbij is o.a. ook nagegaan wat de invloed is van plotselinge
verlaging van de lichtintensiteit bij verschillende „ t y p e n " planten. Het blijkt dat het
lichtrendement, dat is de hoeveelheid gevormde droge stof per eenheid toegediende
energie, afhankelijk is van het drooggewicht van de planten en niet van de voorafgaande behandeling. De plant schijnt zich dus vrijwel onmiddellijk aan te passen aan
een verandering in lichtomstandigheden. Genoemde feiten zijn waargenomen tijdens
de opkweekperiode, dus vóór het uitplanten.
In een teeltproef zijn voorts verschillende opkweekbehandelingen in uitsluitend
kunstlicht vergeleken. De beste teeltresultaten zijn verkregen met de aldus opgekweekte planten :
zaaidatum : 21 december
belichting : 15 uur licht van T L lampen (65W) ca. 7000 lux op pothoogte
temperatuur: 15 uur 26°C en 9 uur 15°C
plantdatum : 30 j a n u a r i
Deze planten gaven begin april de eerste vruchten; op 1 mei was de gemiddelde
opbrengst per plant 0,6 kg en op 3 augustus 5,7 kg. De totale geldopbrengst per plant
op 3 augustus bedroeg f 8,05, berekend naar de gemiddelde dagprijzen voor tomaten
op de veiling Berkel 1958 t/m 1960.
Dit voorbeeld geeft een goede illustratie van de technische mogelijkheden van het
opkweken in uitsluitend kunstlicht. De tuinbouwkundige aspecten ervan zijn nog
onderwerp van studie.
Doorbelichting van t o m a t e n na het uitplanten
De geldopbrengst van een gewas tomaten wordt bepaald door de vroegheid en de
grootte van de oogst. O n d e r Nederlandse omstandigheden worden maximale geldopbrengsten verkregen bij stookteelten, waarvoor in december of januari wordt
geplant met een plantdichtheid van 3 - 3 | plant per m 2 . Een dichter plantverband
leidt tot lagere opbrengsten per plant, wat wordt toegeschreven a a n de ongunstiger
belichting bij het opgroeien, als gevolg van onderlinge beschaduwing. Belichting na
het uitplanten is bijzonder duur wegens het geringe aantal planten per m 2 , waardoor
een groot deel van het licht op de grond terecht komt. O m het effect van doorbelichten (dus na het uitplanten) te vergroten, zouden de planten dus dichter bij elkaar
moeten staan, wat evenwel betekent dat op lagere kg-opbrengsten gerekend moet
worden. Wanneer deze opbrengst echter voldoende vroeg is, kunnen daarentegen
hoge kg-prijzen en dus hoge geldopbrengsten verwacht worden.
Bovenstaande gedachtengang is het uitgangspunt geweest van een oriënterende
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I Proefopstelling doorbelichting
op 6-2-1961.

doorbehchtmgsproef op kleine schaal. De tomatenplanten, eveneens met kunstlicht
opgekweekt, zijn uitgeplant op 3 februari op onderlinge afstand van 25 cm in de rij
en op bedden van 5 rijen eveneens op een afstand van 25 cm.
De planten zijn belicht tot 7 maart, in principe van 4.00-20.00 uur, doch met behulp van een schemerschakelaar werden de lampen gedoofd bij zonnig weer (schakeling bij omstreeks 10 cal/cm 2 /uur totale straling buiten). Zodoende is gemiddeld
7 uur per etmaal belicht. Als lampen zijn gebruikt H P L 400 W-lampen, ophanghoogte 1.00-1.50 meter, met een geïnstalleerd vermogen van ca. 130 W per m 2
(= ongeveer 1lamp per 3 m 2 ).
De meeste planten zijn getopt na 2 trossen, sommige al na 1tros.
Bijgaande foto's geven een goed beeld van deze teeltwijze.
De oogst begon op 10 april en eindigde 25 mei, toen waren per plant ongeveer
8 vruchten geoogst met een bij de beste groepen gezamenlijk gewicht van ongeveer
400 gram. Berekend naar de gemiddelde veilingprijs te Berkel voor 1958 t / m 1960,
was de geldopbrengst voor deze groepen f 1 - à f 1,20 per plant. Bij een voor toepas-

Afb. 15.
Het gewas op 8-3-1961.
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Doorbelïchte tomaten op
17-4-1961.
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sing op grotere schaal geschikt geachte beplanting, waarbij gemiddeld 12,5 planten
per m 2 kasoppervlakte staan, zou dit betekenen een opbrengst van f 12,50—f 15,- per
m 2 . Deze proef droeg een oriënterend karakter ; met vrij grote zekerheid is echter te
zeggen dat de teeltresultaten nog beter kunnen zijn; met name zou meer aandacht
aan de eerste tros besteed moeten worden.
Of het voor deze teeltmethode wel strikt nodig is om na het uitplanten door te belichten, staat overigens nog te bezien; niet direct belichte randrijen gaven ook goede
opbrengsten. I n dit verband is te denken aan een soort blijver en wijker systeem, met
de bedoeling een verhoging van de vroege oogst.
Overigens zijn de beschikbare gegevens nog te summier om een goed inzicht te
kunnen verschaffen in de economische aspecten van deze teeltwijze.
A a n v u l l e n d e b e l i c h t i n g bij h e t o p k w e k e n v a n t o m a t e n
De proeven met aanvullend kunstlicht vonden plaats in het kader van een landelijke belichtingsproef. Voor deze proef zijn op 4 plaatsen tomatenplanten opgekweekt;
van elk van deze 4 groepen planten zijn de opbrengsten vergeleken in teeltproeven op
6 verschillende plaatsen in het land. Omstreeks de uitplantdatum, 1februari, zijn de
betrokken planten hiertoe vervoerd met een verwarmde vrachtauto. O p 2plaatsen zijn
planten opgekweekt zonder kunstlicht en op twee plaatsen met kunstlicht. Eén van de
opkweekplaatsen met kunstlicht wasop het I T T . De planten zijn hier belicht met H P L
hogedruk-kwiklampen; tijdens de opkweek zijn de lampen enige malen wijder uit elkaar gehangen. De resultaten van de teeltproef op het I T T stemmen in grote lijnen
overeen met die op de andere plaatsen. De belichte planten waren beduidend vroeger
dan de onbelichte; het verschil in vroegheid werd evenwel geringer n a a r m a t e de
oogst vorderde, doch op het einde van de oogstperiode, die d u u r d e van 10 april tot
3 augustus, was het verschil nog duidelijk.
Als illustratie zijn in de volgende tabel enige gegevens vermeld van de beste groep
belichte en van de beste groep niet-belichte planten te Wageningen.
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Tabel 4. Vergelijking van enige gegevens over vroegheid en opbrengst van wel en niet met kunstlicht opgekweekte
tomatenplanten.

Beste groep
belichte
planten

Eerste bloei Ie tros in dagen na 12 februari
Eerste bloei 2e tros in dagen na 12 februari
Eerste rijping Ie tros in dagen na 10 april
Eerste rijping 2e tros in dagen na 10 april
Aantal dagen na 19 april, waarop 250 gram
per plant was geoogst
Aantal dagen na 19 april, waarop 1000 gram
per plant was geoogst
Totale opbrengst in kg per plant
Totale opbrengst in guldens per plant*)
Gem. kg-prijs in guldens*)

4,9
18,6
8,9
23,3
8,2
28,1
5,2
6,74
1,29

Beste groep Verschil belicht en
niet-belichte
niet-belicht
planten

17,5
26,7
21,3
30,1
18,2
34,0
5,1
5,87
1,15

12,6 dagen
8,1 dagen
12,4 dagen
6,8 dagen
10,0 dagen
5,9 dagen
0,1 kg per plant
0,87 guld./plant
0,14guld./kg

*) Berekend volgens gem. dagprijzen voor alle tomaten op de veiling Berkel voor 1958-1960.

Als gevolg van de vervroeging hebben de belichte planten een belangrijk hogere
geldopbrengst gegeven dan de onbelichte.
De belichtingskosten bedroegen ongeveer 30 cent, deze zijn dus ruimschoots goedgemaakt door de hogere geldopbrengst van de belichte planten.
De resultaten van de gehele landelijke belichtingsproef zijn vermeld in een artikel
in het n u m m e r van februari 1962 van de Mededelingen van de Directie Tuinbouw.
Conclusies
In dit artikel worden naar aanleiding van twee j a a r gezamenlijke proefnemingen
de volgende conclusies gegeven.
1. Door een goede aanvullende belichting kan de duur van de opkweek van tomatenplanten worden teruggebracht van elf tot acht weken.
2. Voor de resultaten van aanvullende belichting is de bestralingssterkte van doorslaggevende betekenis; het lamptype hiervoor is van minder betekenis (uiteraard
wel voor wat de economische aspecten betreft).
3. De methode van afnemende belichting is zowel in economisch opzicht als in verband met de aanpassing aan de natuurlijke omstandigheden na het uitplanten te
verkiezen boven andere methoden.
4. De zwaardere planten, door de aanvullende belichting verkregen, geven een
vroegere oogst met een meerwaarde van gemiddeld 60 centen per plant.
5. Bij verschillende teeltmethoden na het uitplanten van belichte en niet-belichte
planten (bedoeld zijn zowel een „snelle" teelt bij hoge temperaturen als een
„matig snelle" teelt bij lagere temperaturen) werd eenzelfde vervroeging van de
oogst bereikt.
26

Aß. 17.
Cardanisehe ophanging van solarimeter. Het scherm is
afgenomen.

VERGELIJKENDE LICHTMETINGEN
IN KASSEN VAN VERSCHILLEND TYPE
Plan

U.D.C. 536.58.

Daartoe genoodzaakt door de grote variabiliteit van de lichtverdeling en van het
lichtniveau in kassen is, nadat aanvankelijk een meting met vaststaande solarimeters
is uitgevoerd, een nieuwe meetmethode ontwikkeld. Daartoe zijn vier solarimeters
opgehangen in Cardanische ringen en voorzien van wieltjes en tegengewicht.
In ieder van de typekassen is een rail gemonteerd, waarop een solarimeter door een
motor heen en weer bewogen wordt (afb. 17). De rail loopt evenwijdig met de oostgevel, 7 meter daarvan verwijderd. De hoogte van de rail is instelbaar en wordt bepaald in afhankelijkheid van het gewas. De solarimeters keren 's avonds naar het
noordeinde van de rails terug en 's morgens bij het licht worden beginnen ze iedere
dag gelijktijdig en met gelijke snelheid h u n banen heen en weer over de rails af te
leggen, met omkeerpunten nabij de zuidgevel van de kassen. H u n snelheid is 40
meter/uur. De solarimeters zijn door passende bedradingen verbonden met een millivoltschrijver. D e uitslag in millivolts is een m a a t voor de stralingsintensiteit, die de
solarimeter ontvangt. Een ijkfactor geeft het verband aan tussen millivolts en calorieën/cm 2 minuut.
Doordat het contragewicht van de solarimeter een thermosfles is, kan de gemiddelde temperatuur in de meetbaan gelijktijdig met het licht gemeten worden.
Uit de verwerkte gegevens blijkt, dat zowel in het voorjaar als in de zomer de
2-kapper belangrijk lichter is dan het Venlowarenhuis. O p donkere dagen zijn de
verschillen tussen de kassen klein.
Tabel5. Vergelijkende lichtmetingen
Periode
15 maart t/m 1 april
15 t/m 18 september
23 t/'m 26 september

Vwh
100
100
100

8K

4K

2K

110
111
106

108
110
110

112
117
112
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Gemiddeld vertonen de 8K en de 4K geen noemenswaardige onderlinge verschillen en een lichtwinst t.o.v. het V w h van 9 % , terwijl over dezelfde periode de 2 K 14%
meer licht ontvangt dan het Vwh. Zoals gezegd zijn de verschillen op donkere dagen
kleiner en derhalve op lichte dagen groter.
Er zijn op zeer lichte dagen lichtwinsten van 2 0 % en meer gemeten voor de 2 K
in vergelijking met het Vwh, op donkere dagen bedraagt dat percentage 1 à 3 % , zo
weinig dat het bezwaarlijk is er voor die gevallen reële waarde aan te hechten.

TEELTVERGELIJKINGEN IN VERSCHILLENDE
TYPEN KASSEN
Plan. 45. U.D.C. 631.344.8:687.

De proeven in vier kassen van verschillend type zijn voortgezet. De typen betreffen
een Venlo-warenhuis met een kapbreedte van 3.20 m en een dakhelling van 20° en
3 stalen kassen met een dakhelling van 30° en kapbreedten van resp. 3.28 m (8-kapper), 6.56 m (4-kapper) en 13.12 m (2-kapper). De kassen zijn gelijk van oppervlakte;
de nokrichting is O - W , terwijl de plantenrijen in N-Z richting staan.
Hoewel de kassen in h u n geheel bij de proef zijn betrokken, lag bij het onderzoek
het zwaartepunt op proefvakken met 50 planten. V a n deze vakken bevinden zich er
twee in een N-Z lopende b a a n in het midden van elk der kassen. De grond van deze
vakken is vooraf intensief met elkaar gemengd.
De temperatuur in de kassen is geregeld met behulp van voelers, waarvan er vier
in iedere middenbaan stonden. Hiermee is bereikt, dat in de middenbanen van de
vier kassen gelijke temperaturen gehandhaafd konden worden.
Tomatenplanten van het ras Moneymaker werden op 1 februari uitgeplant en
getopt op 7juni op twee bladeren boven de laatst bloeiende tros. De oogst begon op
26 april en eindigde op 31 juli.
H e t kastype-effect
In de proefvakken zijn grote verschillen tussen de vier kassen gevonden. De kgopbrengst n a m toe met de kapbreedte en de dakhelling. Uit tellingen bleek, dat deze
Tabel 6'. Enkele gegevens van stookiomaten in kassen van verschillend type

Stooktomaten
Aantal trossen per plant
Aantal geoogste vruchten per plant
Vruchtgewicht in g
Opbrengst in kg/m2
Idem in %
Opbrengst in guldens/m2*)
Idem in %
Gem. kg-prijs in guldens*)

Vwh

8K

4K

11,9

12,1

12,4

12,8

85
51
13,5
100
15,52
100
1,15

88
53,7
14,7
109
16,36
105
1,11

92
52,6
15,1
112
16,80
108
1,11

95
53,5
15,9
118
18,12
117
1,14

*) Volgens gemiddelde prijzen over dejaren '58, '59 en '60 van de veiling Berkel.
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verschillen in hoofdzaak toegeschreven moeten worden aan verschillen in aantallen
vruchten en in aantallen trossen per plant en slechts in geringere m a t e a a n verschillen in vruchtgewicht (tabel 6).
D a a r tevens uit waarnemingen bleek, dat - althans voor de eerste 7 trossen - de
zettingspercentages voor de verschillende kassen gelijk waren, volgt hieruit, dat per
tros een groter aantal bloemen is gevormd, n a a r m a t e kapbreedte en dakhelling toenamen. Dit blijkt duidelijk uit afb. 19. Hierin zien we ook, d a t de procentuele verschillen in aantallen vruchten over de eerste 7 trossen gerekend voor de vier kassen
nagenoeg niet veranderen. Het kastype-effect kwam in deze proef dus al bij de eerste
tros naar voren. Bij de hogere trossen, d.w.z. na half mei, n a m e n de procentuele
verschillen toe. Dit betekent, dat de uiteindelijke proefresultaten ten nauwste samenhangen met het tijdstip van beëindiging van de teelt.
De gevonden verschillen waren merendeels wiskundig zeer betrouwbaar en duiden
op een systematisch verschil in groeiniveau tussen de kassen. W a t de vroegheid betreft, zijn echter slechts zeer kleine verschillen geconstateerd, die weinig praktische
betekenis hebben.
Bij de bloei (datum eerste open bloem per tros) van de eerste 3 trossen is waargenomen, dat de 2K steeds + 1 dag vroeger was dan het Vwh. De 4 K was eveneens
wat vroeger. Tussen de 8 K en het V w h geen verschil. De verschillen in tijdstip van
bloei tussen deze kassen enerzijds en de 4 K en 2 K anderzijds waren betrouwbaar.
D e rijpingswaarnemingen aan de eerste tros (datum eerste rijpe vrucht) gaven geen
betrouwbare verschillen meer te zien, terwijl voor de zesde tros alleen tussen de 2 K
en de overige kassen een betrouwbaar verschil voorkwam van ca. 3 dagen.
Daar de kg-opbrengsten, n a a r m a t e het oogstseizoen verder verstreek, in de stalen
kassen niet alleen absoluut, maar ook relatief toenamen t.o.v. het Venlo-warenhuis,
zijn in de stalen kassen verhoudingsgewijze meer kilogrammen tegen een lagere prijs
geplukt. Hierdoor is in de 8 K en 4 K een wat lagere gemiddelde kg-prijs bereikt. I n
de 2K wordt dit effect praktisch geheel gecompenseerd door de reeds vermelde oogstvervroeging. Het verschil in gemiddelde kg-prijs tussen het Vwh en de 8K of 4 K
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Afb. 19. A. Aantallen werkelijk gevormde vruchten en bloemenper plant voor een toenemend aantal trossen.
B. Aantallen werkelijk gevormde vruchten [inprocenten van het Venlo-warenhuis).

(tabel 6) komt overeen met het effect, dat een vervroeging van ca. 1 dag, gerekend
over de gehele oogst, op de gemiddelde kg-prijs heeft.
Ondanks het bovenstaande is de rangorde van de kassen, wat betreft de financiële
opbrengsten, dezelfde als voor de kg-opbrengsten. De procentuele verschillen zijn
echter niet gelijk.
Buiten de middenbanen is ook de rest van de kassen bij de proef betrokken geweest.
De waarnemingen bleven daar echter beperkt tot opbrengstbepalingen; de temperatuurvoelers stonden zoals reeds opgemerkt, in de middenbanen.
De opbrengstverschillen tussen de kassen vertoonden dezelfde tendens als die,
welke in de proefvakken werden verkregen, doch zij waren kwantitatief minder groot.
Hiervoor zijn voorshands twee verklaringen aan te voeren. In de eerste plaats was het
percentage randplanten zeer groot, mede doordat er in verband met andere proeven
een 1.60 m brede open b a a n door het gewas liep. Het bleek nu, dat er tussen de opbrengsten van de randrijen in de vier kassen geen duidelijke verschillen voorkwamen.
In de tweede plaats was de plantafstand in de rest van de kassen ruimer dan in de
proefvakken. Er bestaat dan ook een sterk vermoeden, dat - ook bij planten die niet
onder invloed van randwerking staan — de invloed van het kastype minder sterk tot
uiting komt bij een ruimere plantafstand. (tabel 7).
Tabel 7. Kg-opbrengsten van stooktomaten in procenten van het Venlo-warenhuis

Standplaats
Middenbaan
Overige rijen exclusief randrijen
Overige rijen inclusief randrijen

30

Vwh
100
100
100

109
103
101

4K

2K

112
107
103

118
110
108

H e t standplaats-effect
Daar in elk der vier kassen een systematisch verloop in temperatuur bestaat in
N-Z richting in de orde van 1.5°C, werden binnen de kas verschillen gevonden,
welke samenhangen met de ontwikkelingssnelheid van de plant. Zo werden bij waarnemingen betreffende bloei, rijping en aantallen trossen zeer betrouwbare verschillen
gevonden tussen de noord- en zuidvakken. Voor de eerste tros was bijvoorbeeld het
verschil in gemiddelde bloeidatum 1dag en het verschil in gemiddelde rijpingsdatum
4 dagen. Er werden daarentegen geen verschillen geconstateerd in kilogramopbrengst
en gem. vruchtgewicht.
O m een indruk te krijgen van de ruimtelijke verdeling der produktie buiten de
middenbanen werden de kassen in O - W richting in 10 stroken verdeeld en elke strook
werd in N-Z richting in 3 percelen gesplitst.
Uit de verkregen cijfers bleek, dat de ruimtelijke opbrengstpatronen der onderscheidene kassen goed met elkaar overeenstemden. Dit betekent dus, dat de invloed
van het klimaat die van toevallige factoren overtrof. Wanneer grondverschillen al een
rol gespeeld mochten hebben, dan is deze toch van ondergeschikte betekenis geweest. Tevens bleek, dat de invloed van het aan de standplaats gebonden klimaat in
sommige gevallen de invloed van het kastype overtrof. Dit was met name bij de randrijen het geval.
Over de verschillen in randwerking tussen de vier proefkassen kan nog geen definitieve uitspraak worden gedaan. De resultaten van dit j a a r geven nog een onvoldoend
duidelijk beeld van het eventuele verschil in „dieptewerking" van het randeffect
voor de topgevels in de verschillende kastypen. Er is echter een aanwijzing, dat dit
effect in de hoge kassen verder reikt dan de buitenste 2 rijen.
Samenvatting
In vier verschillende typen kassen zijn in 1961 vergelijkende teeltproeven genomen
met stooktomaten.
De kg-opbrengsten bleken toe te nemen met de dakhelling en de kapbreedte en
deze werden in hoofdzaak bepaald door de trosgrootte en het aantal trossen. D a a r er
slechts geringe verschillen in vroegheid van de oogst zijn opgetreden, werden de geldelijke opbrengsten voornamelijk bepaald door de aantallen geoogste kilogrammen.
Zowel de absolute als de relatieve verschillen tussen de kassen werden groter, naarmate langer werd doorgeteeld. Verder is het vermoeden gewekt, dat de plantafstand
invloed heeft op de kwantitatieve opbrengstverschillen tussen de kassen.
Binnen de kas traden verschillen op in ontwikkeling als gevolg van verschillen in
temperatuur en licht. Dit effect overtrof in sommige gevallen de invloed van het
kastype. Aangetoond kon worden, dat grondverschillen geen noemenswaardige invloed hebben uitgeoefend op de proefresultaten. De indruk bestaat, dat het randeffect in hoge kassen iets groter is dan in lage.
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VERGELIJKING VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN
VAN DE TEELT VAN VROEGE STOOKTOMATEN
IN VERSCHILLENDE TYPEN KASSEN
Plan 45. U.D.C. 631.344.8:697.658.155.

In „Teeltvergelijkingen in verschillende typen kassen" zijn de opbrengstverschillen
tussen diverse typen van kassen weergegeven. In het volgende worden deze opbrengsten vergeleken met de produktiekosten.
O m in de voorgaande bijdrage (blz. 30 derde alinea) genoemde redenen wordt
deze vergelijking beperkt tot de opbrengsten uit de proefvakken. Blijkens tabel 8
zijn deze opbrengsten als volgt:
Tabel 8. Opbrengsten van vroegestooktomaten uii

L

de proefvakken in 1961

Vwh

8K

4K

2K

13,5
15,52

14,7
16,36

15,1
16,80

15,9
18,12

kg/m 2
gïd/m 2

In tabel 9 zijn de produktiekosten in de vier kastypen vermeld; hieraan liggen de
volgende uitgangspunten ten grondslag:
Tabel 9. Produktiekosten van stooktomaten per m2 in vier kastypen
Venlo-warenhuis
P e r c e n t a g e v a n rente en
afschrijving

7%

Kosten van duurzame productiemiddelen
Glasopstanden
Verwarmingsinstallaties
Overige
Subtotaal
Kosten van bewerking en
aflevering
Brandstoffen
Arbeid
O v e r i g e m a t e r i a l e n en
werk door d e r d e n
Veilingkosten, t r a n s p . , enz.
Subtotaal
Produktiekosten p e r m 2
Kostenverschil per m 2 t.o.v.
Venlo-warenhuis
Opbrengsverschil p e r m 2
t.o.v. Venlo-warenhuis
v.d. proefvlakken 1961

32

8-kapper

4-kapper

2-kapper

' /o

qo/
3
/o

70/
' /o

qo'

/o

•?/ o

7%

9%

1,46
1,45
0,65

1,80
1,84
0,65

1,69
1,45
0,65

2,13
1,84
0,65

2,25
1,45
0,65

2,85
1,84
0,65

2,53
1,45
0,65

3,21
1,84
0,65

3,56

4,29

3,79

4,62

4,35

5,34

4,63

5,70

2,24
2,50

2,24
2,50

2,44
2,50

2,44
2,50

2,55
2,50

2,55
2,50

2,55
2,50

2,55
2,50

1,0,70

10,70

1,0,75

1,0,75

1,0,75

1,0,75

1,0,80

1,0,80

6,44
10,-

6,44
10,73

6,69
10,48

6,69
11,31

6,80
11,15

6,80
12,14

6,85
11,48

6,85
12,55

-,—

-,—

0,48

0,58

1,15

1,41

1,48

1,82

-.—

-,—

00
3

70/

0,84

1,28

2,60

1. De investeringskosten van Venlo-warenhuis, 8-kapper, 4-kapper en 2-kapper,
waarin de proeven zijn genomen, bedragen resp. f 17,-, f 2 2 , - , f 3 0 , - en f 3 4 , per m 2 . Bij deze prijzen moet worden opgemerkt, dat er momenteel kassen - van
een weliswaar iets ander type - tegen aanzienlijk lagere prijzen worden gebouwd.
2. Voor rente en afschrijving is een tweetal bedragen berekend, namelijk 7 en 9 %
van de nieuwwaarde. Hiervan bedraagt de rente, bij een rentepercentage van 4 %
en een gemiddeld geïnvesteerd vermogen van 5 0 % van de nieuwwaarde, 2 % . Bij
de bepaling van de afschrijving is rekening gehouden met de invloed van de economische slijtage, die op kan treden tengevolge van een wijziging in het kastype
en/of een afname van de vraag naar tomaten. Bovendien gaat het bij de proeven
om betrekkelijk nieuwe kassen, zodat het niet uitgesloten moet worden geacht, dat
het produktieniveau in de loop der j a r e n enigszins zal dalen.
3. Voor onderhoud en verzekering zijn per j a a r en per m 2 de volgende bedragen
aangehouden :
Venlo-warenhuis
fO,27

8-kapper
f0,15

4-kapper
f 0,15

2-kapper
f0,15

Hierbij is voor het Venlo-warenhuis een bedrag opgenomen voor vernieuwing van
het dek.
4. De kosten van de verwarmingsinstallatie hebben betrekking op een bedrijfsgrootte
van 3000 m 2 glasopstand, die verwarmd worden met een automatische oliestookinstallatie.
5. De afschrijving op de verwarmingsinstallatie is analoog gehouden aan die van de
kassen.
6. De brandstofkosten zijn gebaseerd op een verbruik van 32 ton 3500 sec. olie voor
1000 m 2 Venlo-warenhuis. De hogere brandstofkosten in de stalen kassen berusten op in 1960 in deze proefkassen opgedane ervaringen.
7. De overige kosten zijn ontleend a a n het artikel over „Uitkomsten van de teelt van
vroege stooktomaten in Berkel" door J . van der Does in „Mededelingen Directeur
van de T u i n b o u w " van april 1960, met dien verstande dat arbeids- en veilingkosten zijn aangepast, omdat de kg-opbrengsten van de proeven hoger liggen dan
die door de heer V a n der Does zijn aangehouden.
De vergelijking van opbrengsten en kosten wordt uitgevoerd aan de hand van een
drietal criteria, namelijk de opbrengst-kostenverhouding, het netto-overschot per
f 100,- benodigd vermogen en het netto-overschot per m 2 glasoppervlakte. Welk van
deze criteria de keuze van het kastype moet bepalen, hangt af van de omstandigheden, waaronder het bedrijf wordt gevoerd.
Centraal dient uiteraard te staan een zo groot mogelijk verschil tussen opbrengst en
kosten gedurende de gebruiksduur van de glasopstand. Een belangrijk criterium is
dan ook de opbrengst-kostenverhouding. Dit criterium is tevens de graadmeter van
het weerstandsvermogen van de produktie tegen een mogelijke prijsdaling van het
produkt. Of anders gezegd, het kastype met de grootste opbrengst per f 100,- kosten
biedt de beste mogelijkheden om een prijsdaling van het produkt op te vangen.
33

Indien alle produktiefactoren d a n ook in voldoende m a t e beschikbaar zijn, kan de
opbrengst-kostenverhouding als richtsnoer bij de keuze van het kastype worden aangehouden.
Nu komt het evenwel dikwijls voor, dat het vermogen bij de stichting of uitbreiding
van een bedrijf de beperkende factor is. In die gevallen zal het netto-overschot per
f 100,- benodigd vermogen de keuze tussen de kastypen moeten bepalen.
Het netto-overschot per m 2 dient als criterium te worden gehanteerd, indien de
tuinbouwer bij zijn plannen gebonden is aan een bepaalde niet voor uitbreiding vatbare hoeveelheid grond.
Voor de opbrengsten uit de proefvakken in 1961 zijn de drie bovengenoemde criteria berekend in tabel 10.
Tabel 10. Opbrengst-kostenvergelijking voordeproef in deproefvakken in 1951

Bij rente en afschr. van
Opbrengst-kostenverhouding

7%
9%

Netto-overschot per m 2

7%
ÖO/

Netto-overschot per f 100
benodigd vermogen1)
x

) Hierbij is aangenomen,
Venlo-warenhuis
f42,-

7%
QO
•J /o

8-kapper

4-kapper

2-kapper

155
145

156
145

151
138

158
144

5,52
4,79

5,88
5,05

5,65
4,66

6,64
5,57

13,14
11,40

12,51
10,74

10,27
8,47

11,25
9,44

Vwh

dat de verschillende kastypen per m 2

8-kapper
f47,-

het volgende vermogen vragen:

4-kapper
f 5; >»-

2-kapper
f59 ,-

Uit de tabel blijkt, dat het netto-overschot per m 2 van de 2-kapper duidelijk uitsteekt boven dat van de andere drie kastypen. W a t het netto-overschot per f 100,benodigd vermogen betreft, staat het Venlo-warenhuis op de eerste plaats. De opbrengst-kostenverhouding bij Venlowarenhuis, 8-kapper en 2-kapper laat geen grote
verschillen zien. De verschillen worden kleiner, naarmate meer wordt afgeschreven.
De vergelijking van de opbrengsten aan vroege stooktomaten uit de proefvakken
1961 met de produktiekosten leidt op grond van het bovenstaande tot de conclusie,
dat degenen, voor wie bij de bouw van een glasopstand het vermogen de beperkende
factor vormt, h u n keuze op een Venlo-warenhuis moeten laten vallen. Voor de tuinbouwers, die een bepaalde oppervlakte glas willen bouwen en die over voldoende
vermogen beschikken om per m 2 een hoog bedrag te investeren, wijst de uitgevoerde
vergelijking de 2-kapper als de beste keuze aan.
H e t is wellicht overbodig er tot slot op te wijzen, dat de getrokken conclusies steunen op de uitkomsten van de teelt van alleen vroege stooktomaten in éénj a a r . Bovendien kunnen de conclusies niet zonder meer worden overgedragen op de situatie van
een bepaald bedrijf. Wij mogen immers niet uit het oog verliezen, dat de keuze van
een kastype moet plaats vinden in het kader van de gehele bedrijfsstructuur.
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CONSTRUCTIES VAN GLASOPSTANDEN
Plan 18. U.D.C 674.04.

Teneinde het vochtgehalte in niet-verduurzaamd vurehout in en aan kassen vast
te stellen (dit i.v.m. N E N 3251) zijn niet de Baur vochtmeter metingen verricht. Dit
leidt tot de onderverdeling van hout naar de plaats waar het wordt toegepast.
Zo is h o u t op de scheiding tussen twee klimaten, met name de glasroeden, gedurendelangere tijd zeer n a t ( 2 6 - 3 4 % ) . Hout dat geheel in de kas aanwezig is, zal het
evenwichtsvochtgehalte bezitten (minder dan 2 1 % ) , mits dit niet verstoord wordt
door continu contact met water, sproeien en vochtopname door kopshout.
Verduurzaming onder vacuüm en druk met passende middelen is de meest zekere
methode om rot te voorkomen; schilderwerk geeft geen bescherming tegen het zeer
fiat worden van hout o.a. door damptransport en condensatie in het hout.

WITTE KUNSTSTOFFOLIE ALS REFLECTIEMATERIAAL
BIJ WINTERTEELTEN
Plan 4. U.D.C. 535.312:678.7.

De hoeveelheid licht in de wintermaanden is veelal de beperkende groeifactor voor
jonge stooktomaten. Deze kan slechts met veel kosten aangevuld worden. Worden
deze tomaten op een grondbedekking van witte folie uitgeplant, d a n zal de lichthoeveelheid overdag door de reflectie worden verhoogd. Hierbij wordt er profijt van
getrokken, dat ook de onderkant van een groen blad assimileert als het licht ontvangt.
Er is dan een sterkere groei en een verhoogde produktie te verwachten. Het ontwikkelen en het zetten van de eerste en tweede tros is een knelpunt voor de tomaat in
de wintermaanden. Mogelijk wordt ook de ontwikkeling van de tros door het meerdere licht bevorderd.
In stookkas 3 op het I . T . T . is 1februari 1961 een proef met witte folie als grondbe-

l»}i|s31Ö

Aß. 20.
Overzicht van de reflectieproef.
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dekking opgezet. De proefvakken dienen in verband met de randinvloeden van het
licht groot genomen te worden, zodat slechts in de zuid- en noordhelft van de kas
resp. 7 en 5 rijen op witte folie zijn uitgeplant.
Een infiltratiesysteem met plastic-drainbuizen is aangelegd om extra water aan de
plant te kunnen geven, daar de bedekte grond niet met de besproeiingsinstallatie nat
gemaakt kan worden. De watervoorziening is hiermede voldoende verzekerd.
Proefverloop
Reeds enige dagen na het uitplanten viel de gebogen bladstand van de planten op
de witte folie op. Deze bladstand heeft zich blijkbaar aangepast om zoveel mogelijk
instralend als reflecterend licht op te vangen.
Een rode stengelverkleuring op de witte folierijen is geconstateeid; de groei van
dieven was vroeger en sterker.
Er is geen stagnatie in de topgroei geconstateerd, zodat misschien mag worden
aangenomen dat de groeipunten van de zijscheuten door het reflecterend licht worden geactiveerd.
De witte folie reflecteert energie en gaat dus het warmer worden van de grond
overdag tegen, evenals de afkoeling 's nachts.
Tabel 11. Gegevens bodemtemperatuur op 10 cm diepte

Kweekwijze en tijdstip
Witte folie bedekte grond
Onbedekte grond
Witte folie bedekte grond
Onbedekte grond

8 uur
8 uur
17 uur
17 uur

3febr.
14,0
13,5
15,0
15,2

14febr.
14,0
13,8
16,8
17,7

2 mrt.
15,4
15,3
16,4
16,7

15mrt.

30 mrt.
17,0
16,9
18,1
18,3

17,5
17,2
17,7
17,6

De nachttemperatuur van de grond onder de witte folie is steeds hoger dan van de
onbedekte grond.
O p zonnige dagen stijgt de temperatuur van de onbedekte grond veel meer dan
van de bedekte grond. O p bewolkte dagen is er weinig verschil.
Voor de jonge tomaat op de witte folie is het echter niet gunstig, dat op zonnige
dagen, juist als de bovengrondse delen actief kunnen zijn, de worteltemperatuur
weinig verhoogd wordt.
Lichtmetingen zijn verricht met een vlakke lichtmeter, een halfbolvormige lichtmeter en een bolvormige lichtmeter.
Uit de verkregen gegevens van de vlakke lichtmeter is een reflectie van ongeveer
5 7 % van het invallend licht 30 cm boven de witte folie berekend. Voor de onbedekte
grond is dit 4 , 2 % . De halfbolle lichtmeter, die ook horizontaal licht ontvangt, gaf
6 3 % boven de witte folie weer.
Uit een serie snel opvolgende aflezingen van het totale licht (met de bolvormige
lichtmeter) boven de witte folie en de onbedekte grond zijn de volgende getallen afgeleid:
witte folie bedekt
27,3 ( = 1 2 6 ) ,
20,7 ( = 1 3 3 )
onbedekte grond
21,7 ( = 1 0 0 ) ,
15,6 ( = 1 0 0 )
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Afb. 21.
Vergelijkingvande bloei.

PROEF MET DE TOMATEN GEPLANT OP WITTE FOLIE EN OPEN GROND1FEBR 1961 KAS 3 I.T.T.
VERGELIJKING VAN DE BLOEI
PERCENTAGE BLOEIENDE PLANTEN OP DE VERSCHILLENDE DATA A.EERSTE TROS IN BLOEI
B. TWEEDE TROS IN BLOEI
C. DERDE TROS IN BLOEI
Wz
1.WIT ZUID 259 ST
D.VIERDE TROS IN BLOEI
2.0PEN ZUID 195 ST
Oz
3.WIT NOORD 180 ST
Wn
100%
«.OPEN NOORD 252 ST
On
90 -

50
40
30
20
10

23/ 2« 25 26 27 28 1 / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1 /

Bloei
Zowel uit de percentages van de planten met bloeiende eerste t / m vierde tros (zie
afb. 21) als uit het aantal bloeiende bloemen eerste t / m vierde tros per plant is een
vervroegde bloei voor de planten op de witte folie vastgesteld.
Alle eerste en tweede trossen kwamen in bloei door het gunstige weer.
Oogst
De oogst van rijpe vruchten begint op de met witte folie bedekte vakken en is daar
de eerste tijd belangrijk hoger.
Tabel12. Gemiddelde opbrengst inkg
Kweekwijze

2 mei

16 mei

1juni

15juni

30juni

17juli

31juli

Witte folie
Onbedekte grond

15,2
2,9

345
256

860
765

1355
1254

1770
1688

2210
2141

2359
2289

Verschil

12,3

89

9::

101

m

69

70

Zie grafiek opbrengst: de kromme, die de oogstgegevens van de tomaten op de
witte folie geplant weergeeft, ligt aanvankelijk belangrijk boven die van de onbedekte
grond. (afb. 22)
H e t vervroegd in produktie komen van de planten op de witte folie geplant blijkt
ook uit een vergelijking van de oogstgegevens van de randrijen en de binnenrijen in
de noord- en zuidhelft van de kas afzonderlijk. Ziegrafiek geldelijke opbrengst,(afb. 23)
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PROEF MET DE TOMATEN GEPLANT OP WITTE FOLIE
EN OPENGROND 1 FEBR.1961. KAS 3 I.T.T.

KG
2300
22
21
2000
19
ie
17
16
1500
K
13
12
11
1000
9
8
7
6
500
4
3
2
100

Aß. 22.
Grafiek kg-opbrengst.

OPBRENGSTGRAFIEK TOMATEN INKG
GEPLANT OPWITTEFOLIE:
GEPLANT OP OPENGROND:
VERVROEGINGSKROMME:

26/ 304/ 8 12 16 20 24 28 1,/ 5 9 13 17 21 25 29 3/? 7 11 15 19 23 27 31^

PROEF MET DE TOMATEN GEPLANT OP WITTEFOLIE
EN OPEN GROND 1FEBR.1961. KAS3 I.T.T.
3000
29
28
27
26
2500
24
23
22
21 •
2000
19
18
17 16
1500 14
13
12
11
1000

OPBRENGST GRAFIEK IN CONTANTEN BEREKEND NAAR DE
GEMIDDELDE DAGVEILING PRIJZEN TE BERKEL
VAKKEN MET WITTE FOLIE:
_..-'"'
VAKKEN OPENGROND:

GEMIDDELDE KG PRIJS TOMAAT
VAKKEN MET WITTE FOLIE F1.20
VAKKEN OPENGROND
F1.14

7
6
500
4
3

26/ 30 4/5 8 12 16 20 24 28 \/% 5 9 13 17 21 25 29 3/? 7 11 15 19 23 27 31/?

A/b. 23.
Grafiek geldelijke opbrengst.

Een wiskundige beschouwing van de kg-opbrengst per plant op 17 j u n i van de
binnenrijen geeft weer, dat de meeropbrengst op de rijen met witte folie bedekt op die
d a t u m betrouwbaar is;op 31juli echter niet.
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Het afnemen van deze winst in produktie iszowel te constateren bij een vergelijking
van de vakken, de randrijen, als bij de vakken in de zuid- en noordhelft van de kas.
De lagere bodemtemperatuur inj u n i enjuli onder de met witte folie bedekte grond
in de tijd dat de factor licht niet meer beperkend is, is de waarschijnlijke oorzaak van
deze afname.
Vruchtgewicht
Tabel13. Gemiddeldvruchtgewichtingrammen
Kweekwijze
Witte folie
Onbedekte grond

Randrij

Zuidhelft

Noordhelft

70,5
66,0

58,8
56,6

60,5
56,8

Tabel14. Vruchtgewicht ingrammen
Kweekwijze

Vruchtgewicht

Binnenrijen - witte folierij:
% rijen met vruchtgewicht
onbedekte rijen:
% rijen met vruchtgewicht

53

20

54

20

55

56

20

10

40

58

57

30

20

59

Totaal

20

100

20

100

Uit al deze gegevens blijkt, dat het vruchtgewicht van de tomaat op de witte folie
geteeld groter is dan van de onbedekte grond. Voor de kwaliteit is dit gunstig.
Tabel15. Gemiddeldaantal geoogste vruchtenpei
•plant
Kweekwijze
Witte folie
Onbedekte grond

Alle vakken

Randrij

Zuidhelft

Noordhelft

91
92

99
102

87
93

95
92

Het aantal vruchten per plant van de binnenrijen varieert sterk.
Tabel16. Aantalvruchtenperplantvan de binnenrijen
Kweekwijze

Vruchten 81 84 86 87 89 90 92 93 94 96 Totaal

Witte folie,
% rijen met aantal vruchten per plant
onbedekte grond,
% rijen met aantal vruchten per plant

20 10 10
10 20

10

20 10
30

10 30

20

100

100

Uit deze gegevens van 31juli kan niet met zekerheid worden aangenomen, dat de
planten op de witte folie geplant minder vruchten hebben geleverd per plant.
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Samenvatting
De tomaten, die op de witte folie geplant zijn, komen vroeger in bloei en produktie
dan die op de onbedekte grond.
O p 15juni is de kg-opbrengst per plant op de witte folie betrouwbaar hoger dan
van de onbedekte grond.
Waarschijnlijk is de minder hoge grondtemperatuur injuni/juli de oorzaak, dat de
hogere kg-opbrengst per plant op 31juli niet meer wiskundig betrouwbaar hoger is.
H e t vruchtgewicht is op de witte folie hoger d a n op de onbedekte grond.
H e t aantal vruchten per plant op de witte folie is niet met zekerheid lager d a n op
de onbedekte grond.
Het is wellicht mogelijk door zeer vroeg uit te planten in een verwarmde kas met
infiltratiesysteem en grondverwarming op witte folie een zeer vroege oogst te krijgen,
waarbij ook de eerste en tweede tros beter tot ontwikkeling komen.

TEMPERATUURVERDELING IN KASSEN VAN VERSCHILLEND TYPE, BIJ OPEN EN GESLOTEN LUCHTRAMEN
Plan 68. U.D.C. 536.58.

I n de verwarmde typekassen, waarin zoveel mogelijk dezelfde temperatuur is gehandhaafd, zijn in april temperatuurmetingen uitgevoerd op 1/3 en 2/3 van de kasAfb. 24. Temperatuurverdelingin 2-kapper op 12juli 1961.
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hoogte en op 10 cm afstand van de beglazing in hetzelfde verticale profiel. Gebleken
is, dat vooral op stralingsdagen (veel licht) verschillen bestaan in de opbouw van het
temperatuurveld tussen de kassen met wel en niet doorlopende nokluchting. Een
doorlopende nokluchting wordt gevonden in de 2-kapper en de 4-kapper, terwijl de
luchting in de 8-kapper en het Venlo-warenhuis door afzonderlijke gescheiden r a m e n
plaatsvindt, en wel in de 8-kapper 7 ramen in alle dakhelften, verspringend; in het
Venlo-warenhuis alleen 7 ramen in de zuidelijke dakhelft van iedere kap.
In de kassen met doorlopende nokluchting zijn de temperaturen bij het glas meerdere graden lager dan de temperaturen op 1/3 en 2/3 van de hoogte gemeten. Deze
temperaturen zijn tegelijkertijd belangrijk lager dan die op overeenkomstige plaatsen
in de 8-kapper en het Venlo-warenhuis. De temperaturen nabij het dak zijn in de
8-kapper en het Venlo-warenhuis op stralingsdagen gelijk aan of iets hoger d a n de
temperaturen op 1/3 en 2/3 van de kashoogte in diezelfde kassen (zie afbeelding 25,
Jaarverslag I T T 1960).
De indruk wordt gewekt dat bij opening van de luchtramen de temperatuur in de
nabijheid van het glas vlugger daalt dan in de lager gelegen punten en dat de daling
in de kassen met doorlopende nokluchting sneller is dan in de 8-k. en het Vwh.
I n juli zijn de temperaturen op 2 cm, 300 cm (halve kashoogte) en 600 cm (hele
kashoogte) in de 2-kapper registrerend gemeten en tegelijkertijd de temperatuur op
Afb. 25. Temperatuuwerdeling in 8-kapper op 12juli 1961.
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2 cm, 150 cm (halve kashoogte) en 300 cm (hele kashoogte) in de 8-kapper, tezamen
met de buitentemperatuur op 200 cm hoogte.
O p de voor zomerweer donkere 12ejuli (stralingstotaal 152 cal/cm 2 , dag) worden
tussen de open 2-kapper en de open 8-kapper geen belangrijke verschillen gevonden
in de opbouw van de temperatuur en in het verloop van de temperatuur met de tijd.
Wel ligt in de 2-kapper de noktemperatuur dichter bij de buitentemperatuur d a n in
de 8-kapper. Vroeg in de middag vindt buiten een grote temperatuurdaling plaats.
De temperaturen in de beide kassen volgen de daling van de buitentemperatuur. Als
buiten een constant temperatuurniveau bereikt is, gaan de temperaturen in de kassen
oplopen (afb. 24 en 25.).
Een geheel ander beeld wordt gevonden op de zonnige 31e juli (stralingstotaal
558 cal/cm 2 .dag). Er is nu wel degelijk verschil tussen de lage 8-kapper en de hoge
2-kapper. I n de 8-kapper wordt gedurende de gehele dag een homogene temperatuur
gemeten (afb. 26), een tiental graden boven de buitentemperatuur gelegen. I n d e
2-kapper daarentegen zijn de temperaturen op 2 cm en 300 cm hoogte belangrijk
hoger dan de temperatuur in de 8-kapper, terwijl de temperatuur in de nok (600 cm
hoogte) zich bij het niveau van de buitentemperatuur aansluit. De temperatuurverdeling in de gesloten kas (vóór 8 uur en na 17.00 uur) is echter homogeen (afb. 27).
Afb. 26. Temperatuurverdeling in 8-kapper op31juli 1961
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Afb. 27. Temperatuurverdeling in 2-kapper op31juli 1961

Dit betekent, dat erinde open 8-kapper nog een behoorlijke menging van delucht
over het gehele volume plaatsvindt, terwijl inde2-kapper een intensieve luchtverversing alleen langs debeglazing van hetdak bestaat, bijonvoldoende uitwisseling met
de meer inwendig gelegen luchtmassa's.

ECONOMISCHE ASPECTEN VAN HET WARMTEBEDRIJF
Plan 90. U.D.C 697.3:334.

Bij deopzet van een warmtebedrijf voor een bepaald gebied ishetgewenst om een
prognose te maken van de ontwikkeling van de oppervlakte te verwarmen staand glas.
De noodzaak hiertoe isdeste groter, omdat bepaalde onderdelen vande centrale,
zoals de afstandsleiding, in hetalgemeen reeds dadelijk opde uiteindelijk voor het
gebied benodigde capaciteit moeten worden afgestemd. Het is evenwel niet voldoende
om deze uiteindelijke capaciteit tekennen. Ook kennis van destadia, waarin de ontwikkeling van de oppervlakte staand glas zich voltrekt, isvan belang.Juist deze kennis
stelt ons mede instaat om bij deplanning van het warmtebedrijf de onderbezettingslasten te berekenen enooko meenvergelijking metde kosten v a nindividueel verwarmen opte stellen.
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Een prognose van de ontwikkeling van de oppervlakte staand glas is geen eenvoudige opgave. Een dergelijke prognose steunt noodzakelijkerwijze op een aantal veronderstellingen. Toch verdient een dergelijke prognose de voorkeur boven een vaak
onberedeneerde schatting.
De veronderstellingen hebben onder meer betrekking op de aard van de bedrijven
in het betrokken gebied en op de gemiddelde oppervlakte staand glas, waarmede de
bedrijven beginnen, het voor een dergelijk bedrijfstype benodigde eigen vermogen,
het inkomen dat in deze bedrijven gemiddeld over een aantal j a r e n is te verwachten
en de spreiding rond dit gemiddelde.
Deze gegevens stellen ons in staat om het verloop van de besparingen in een reeks
van j a r e n te bepalen, uitgaande van een bepaald bedrag voor het privé-gebruik.
Indien wij aannemen, dat de thans bestaande financieringsmogelijkheden gehandhaafd blijven, stelt kennis van de behaalde besparingen ons in staat te berekenen, hoe
lang het duurt dat een gemiddelde oppervlakte staand glas van 1250 m 2 per bedrijf
kan zijn uitgegroeid tot een gemiddelde oppervlakte van 4000 m 2 . Bij een gemiddelde
winstverwachting van f 0,75 per m 2 in de eerstej a r e n en f 1,- per m 2 later, blijkt deze
groei achtjaren te vragen. De prognose geeft tevens een beeld van de stadia waarin de
groei zich voltrekt.

AARDGASVERWARMING IN KASSEN
Plan 97. UDC. 662.69: 631.344.4/6

Met het doel na te gaan in hoeverre aardgas bij directe verbranding in een kas
zowel wat betreft de verwarming, als wat betreft de koolzuurbemesting voordeel
biedt boven de traditionele werkwijzen, zijn sedert september 1961 in een bloemenkas
van het I . T . T . oriënterende proeven genomen.
Teneinde een zo groot mogelijk deel van de door de verbranding ontwikkelde
warmte bij de planten te brengen, is de keuze gevallen op warmteoverdracht door
middel van straling. Bij gasgestookte stralers wordt ten hoogste ongeveer tweederde
deel van de ontwikkelde warmte door straling, de rest in de vorm van convectiewarmte afgegeven.
Stralingsbranders
De oriënterende proeven zijn met drie typen gasstralers uitgevoerd t.w.
1. lage temperatuurstralers welke in het infra-rood spectrum relatief lange elektromagnetische golven uitzenden.
2. middel temperatuurstralers welke zowel relatief lange als korte elektromagnetische golven uitzenden
3. hoge temperatuurstralers met relatief korte golven.
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Ajb. 28.
Grote Zaandamstraler in kas.

Het aardgas
Voor de proeven wordt aardgas geleverd door het gasbedrijf van de gemeente
Wageningen, dat het op zijn beurt van het Staatsgasbedrijf inkoopt. H e t aardgas
heeft in volumeprocenten gemiddeld de volgende samenstelling: 1,8% C 0 2 , 4 % N 2 ,
9 0 % C H 4 , 4 , 2 % C n H 2 n + 2 ; de relatieve dichtheid t.o.v. lucht ( = 1)'bedraagt 0,65.
H e t aardgas bevat per m 3 minder d a n 5 m g anorganische zwavel. T e r verhoging van
de ruikbaarheid voegt het gasbedrijf Wageningen een mercaptanenhoudend odorant
toe.
Proefnemingen
Bij de oriënterende proefnemingen is nagegaan:
— de mogelijke gunstige en schadelijke werking op planten van gaswarmtestraling
met verschillende golflengten en intensiteiten,
— de met elk der stralen te bereiken temperatuurverdeling in de kas en in de bodem,
— de invloed van de verbranding van het aardgas op de kasatmosfeer, t.w. het G 0 2 gehalte en de relatieve vochtigheid.
Waarnemingen
Waargenomen is het volgende:
— warmtestraling met relatief korte golven heeft een strekkende werking op tomatenen komkommerplanten, waardoor bloemtrossen in h u n ontwikkeling geheel of gedeeltelijk worden gestoord.
— bij te hoge stralingsintensiteit treedt verdroging en/of verbranding van de bladeren
op.
—•de straling heeft een drogende werking op de grond.
—•het koolzuurgehaltevan de luchtbevordert devegetatieveontwikkelingvan de plant.
I n hoeverre dit invloed heeft op de vruchtvorming moet nader worden onderzocht.
— de temperatuurverdeling in de bloemenkas was bevredigend maar geeft uiteraard
onvoldoende aanwijzing voor de te verwachten verdeling in op gelijke wijze te verwarmen in de praktijk gebruikelijke kassen.
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A/b. 29.

Home/straier.

C o n c l u s i e s u i t de o r i ë n t e r e n d e
proeven
De verkregen resultaten wettigden voortzetting van de proefnemingen op praktijkschaal en wel met stralers welke in het
infrarood-spectrum relatief lange elektromagnetische golven uitzenden en waarbij
het optreden van te hoge stralingsintensiteit wordt voorkomen.
Constructie van de voor verdere proefnemingen te gebruiken straier
Naar aanleiding van de bovengenoemde conclusies is een lage temperatuurstraler
vervaardigd, voorzien van een afscherming met aluminiumplaten aan de onderzijde,
zodanig instelbaar, dat te intensieve straling direct onder de brander wordt afgeschermd en dat door reflectie de breedtespreiding van de straling wordt vergroot.
W a r m t e v e r d e l i n g v a n de s t r a i e r
O m een indruk te krijgen van de warmteverdeling van de straier is met behulp
van een actinometer de stralingswarmte gemeten bij verschillende ophanghoogten
en afstanden. Deze actinometer meet niet de totale stralingswarmte, doch slechts een
klein gedeelte ervan.
Ook op andere manieren is de warmteverdeling van de stralers nagegaan, o.a.
door de temperatuur van de turfmolm en van de lucht boven de turfmolm op verschillende plaatsen te meten. Uit de meetresultaten en de groei van de tomatenplanten kan de benodigde afstand van meerdere stralers in onderling verband werkend
tezamen met de gunstige ophanghoogte vrij nauwkeurig worden vastgesteld.
H e t k o o l z u u r - e n k o o l m o n o x y d e g e h a l t e i n de k a s
Bij de lage-temperatuurstraler is gedurende enkele dagen het C0 2 -gehalte in de
kas met een Wösthoff-G0 2 -recorder geregistreerd. De kastemperatuur werd overdag
ingesteld op 18°G, 's nachts op 13°C.
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De hoogste C0 2 -concentratie bedroeg 0,2%, gemeten vlak boven de straler en bij
maximum gasverbruik. De laagst gemeten concentratie bedroeg 0,06%, onder de
straler op 10 cm boven de bodem, gedurende de nacht bij een gasverbruik van 400 l/h.
Overdag was op deze plaats de concentratie bij bewolkte en onbewolkte hemel resp.
0,14% en 0,08%. In de ochtend van 4-8 uur en in de vooravond van 17-19 uur, als
de maximale hoeveelheid gas werd verstookt, bedroeg het C 0 2 - g e h a l t e 0,18%.
Geen hinder werd ondervonden van koolmonoxyde, bij meting bleek het gehalte
kleiner d a n 0,0005%. Veiligheidshalve is bovendien een CO-detector opgehangen.
Deze reageerde niet.
_ N a a r aanleiding van deze resultaten is besloten met stralers van laatstgenoemde
uitvoering het onderzoek voort te zetten op praktijkschaal in een tomatenkas gedurende een volle teeltperiode.

REGISTREREND METEN VAN HET
KOOLZUURGASGEHALTE VAN DE LUCHT
Plan 69. U.D.C. 546.264.

I n een kleine „diffusiedichte" tabletkas, verdeeld in twee afdelingen, zijn registrerende metingen uitgevoerd van het koolzuurgasgehalte van de lucht. Daarvoor is de
Wostnofl-C0 2 -recorder van het Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek geleend. Aanvankelijk is daarmee het verloop buiten en in de lege kas gemeten. D a a r n a
zijn tomaten m potten op de tabletten geplaatst en is het verloop onder invloed van
de beplanting geregistreerd. Er is een grote gang gevonden in het koolzuurgehalte
van de lucht gedurende het etmaal. Na zonsondergang loopt het C0 2 -gehalte van de
lucht op tot een niveau van ongeveer 0,06 volumeprocent. Het m a x i m u m wordt
meestal omstreeks of kort na middernacht bereikt. Zodra het licht begint te
worden gaat het C 0 2 - g e h a l t e van de
lucht dalen. Blijft de kas gesloten, d a n
daalt het niveau op een zonnige dag al
vroeg in de morgen (om 7à 8 uur) onder het buitenniveau, om tenslotte een
waarde van ongeveer 0,01 volumeprocent te bereiken. Na het openen van de
kas stijgt het volume-percentage C 0 2
van de lucht tot een waarde die ongeveer 0,005 procent onder het buitenniveau blijft.

Aß, 30.
WosthoffC02-recordermet kranensysteem.

Afb.31.
„Diffusiedichte"-kas met ventilator, geperforeerde
slang en leidingen voor bemonstering van de kaslucht.

Blijkbaar is de luchtverversing tussen de planten op de tabletten (waar de monsters
worden getrokken) onvoldoende, alhoewel de deuren openstaan en een ventilator in
de zuidgevel voor geforceerde ventilatie zorgt.
Koolzuurgasdosering
Vanaf 24 juli is dagelijks een hoeveelheid koolzuurgas uit een cilinder aan het
zuidelijk gedeelte van de kas (inhoud 28 m 3 ) toegevoegd. Dit is als regel in de morgenuren gebeurd, omdat de temperatuurstijging in de dichte kas op een later tijdstip
ontoelaatbaar groot zou worden. De toegevoerde hoeveelheid C 0 2 is 75 à 100 gram,
afhankelijk van de klimatologische omstandigheden buiten. De toename van het
koolzuurgasgehalte verloopt langzaam en gaat door tot een niveau van 0,1 volumeprocent is bereikt. D a a r n a is geen C 0 2 meer toegevoerd.
In het kasje zorgt een ventilator voor een homogene verdeling van het koolzuurgas
in de ruimte. D a t is nodig, ondanks de wijze van aanvoer door een geperforeerde
slang, die boven de tabletten aan de kapconstructie is bevestigd (zie afb. 31).
Een kranensysteem maakt het mogelijk naar believen te monsteren op één van de
tabletten, beneden in het pad of boven in de nok. N a langzame dosering bij werkende
ventilator is de gemeten verdeling steeds gelijkmatig geweest.
De koolzuurgasdosering is op deze wijze twee m a a n d e n lang uitgevoerd. H e t gewas
is in die tijd goed gegroeid en tot produktie gekomen. Na 25 september is geen G 0 2
meer gedoseerd, omdat de toestand van het gewas het afsluiten van de kasvoor langere
tijd niet meer toestond. In de meetperiode zijn een aantal wetmatigheden aan het
licht gekomen.
Zo is de snelheid van C0 2 -afname in de kas in hoge mate afhankelijk van het
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Afb. 33. Lichtniveauen C02

Afb. 34. Afname van COz-gehalte.

lichtniveau. Afbeelding 32 laat het verloop van het gehalte na dosering zien op een
donkere dag (31 aug.). Dat de planten ondanks hec lage lichtniveau koolzuurgas aan
de kaslucht onttrekken wordt gedemonstreerd door de verhoging van het C 0 2 gehalte in de kas na opening van de deuren. Door ventilatieverliezen kan het C 0 2 gehalte nl. nooit onder het buitenniveau komen. Afbeelding 33 laat de invloed van het
lichtniveau op de snelheid van verandering van het koolzuurgas gehalte in de kas
zien (25 september).
De totale tijd, waarin het volumepercentage van 0,1 tot het buitenniveau daalt,
is in afb. 32 veel langer dan in afb. 33.
Verhoging van het koolzuurgasgehalte van de kaslucht bevordert de afnamesnelheid van dat gehalte per tijdseenheid (bevordert de opnamesnelheid door de planten).
Dit geldt voor verhogingen van ongeveer 3 à 5 maal het natuurlijk koolzuurgasgehalte van de lucht. Bij verdere verhoging treedt een vertraging in de snelheidsafname
van het koolzuurgasgehalte op (wordt de opnamesnelheid door de planten niet verder
verhoogd).
I n afb. 34 is een mogelijke aanduiding van dit verschijnsel te zien. Er isd a a r gedoseerd tot 0,17 volumeprocent. Een kwartier na het beëindigen van de dosering is de
afnamesnelheid klein, d a a r n a neemt de afname van het volumepercentage koolzuur
weer toe.
In afb. 35iste zien hoe na een snelle dosering gedurende korte tijd een grote afname
van het volumepercentage koolzuur plaatsvindt, d a a r n a gaat het wat langzamer.
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Afb. 36.
Verloop CO2•gehalte in lege kas.

Ventilatieverliezen
H e t verloop van het C 0 2 - g e h a l t e van de lucht na dosering is beschreven alsof
alleen het gewas daarop van invloed is. De „diffusiedichte" kas is echter niet geheel
diffusie-dicht.
N a de teelt zijn metingen gedaan in de lege kas met verhoogd CO a -gehalte van de
lucht. I n afb. 36 is het verloop van dat gehalte aangegeven op een winderige dag in
november. Tijdens de teelt zijn de ventilatieverliezen ongetwijfeld belangrijk kleiner
geweest. Gedurende een 14-daagse meetperiode in de lege kas, is gebleken dat de
ventilatieverliezen zo zeer afhangen van windrichting en windsterkte, dat van vaste
verliezen bij een bepaald concentratieverschil in C 0 2 in en buiten de kas geen sprake
kan zijn.
De afname in het volumepercentage G 0 2 in de kas is dus niet te splitsen in een deel
als gevolg van de ventilatie en een deel als gevolg van de activiteit van de planten.

VERGELIJKING VAN DE BEWORTELING VAN
TOMATENPLANTEN OPGEKWEEKT IN STENEN POT,
KUNSTSTOFPOT EN POLYETHYLEENZAK
Plan 59. U.D.C. 631.346.

Tomatenplanten, die 10 augustus opgepot zijn in verschillende soorten potten,
vertonen op 5 september geen grote groeiverschillen. Eind september is de beworteling vergeleken door ze uit de potten te halen. I n een coupe, die door de kluit heen is
gemaakt, zijn de wortels schoongespoeld e n hierdoor zichtbaar geworden.
Stenenpot
De wortels die tegen de potwand zijn geconcentreerd, zijn op meerdere plaatsen
bruin verkleurd. In de coupes lopen de vrij dikke wortels radiaal naar de wand toe en
zijn vrij dik. N a het uitplanten sterven de geconcentreerde wortels af.
Kunststofpot
Enige wortels groeien tegen de potwand, doch vertonen geen sterke ontwikkeling.
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Aß. 37.
Wortelontwikkeling inpolyethyleenpot, stenenpot en
polyethyleenzakjes.
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4/ê.35.
Doorsnede nan de ivortelkluiten.

Enkele bruine vlekjes zijn aanwezig, wat wijst op een begin van potziekte. I n de
coupes zijn veel dunne wortels aanwezig, die overal verspreid groeien. N a het uitplanten zullen geen wortels afsterven.
Polyethyleenzak
Hoewel de diameter groter is,bereiken enkele wortels de wand, doch concentreren
zich hier niet. Geen bruine verkleuringen zijn waargenomen. Ook door instraling
wordt de temperatuur van de kluit verhoogd.
In de coupes zijn veel dunne wortels aanwezig, die overal verspreid groeien. N a
het uitplanten zullen geen wortels afsterven.
Conclusie
Tomatenplanten opgekweekt in kunststofpotten of polyethyleenzakjes worden
minder vlug potziek d a nin eenstenen pot.
I n een stenen pot is een sterke concentratie v a n wortels tegen de wand aanwezig,
terwijl dit in de kunststofpot of polyethyleenzak niet het geval is. Dit laatste heeft
voordelen alsde plant door omstandigheden te laat wordt uitgeplant.
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Afb. 39. Mooiebeworteling in polyethyleenzak.

T o m a t e n opgekweekt in polyethyleenzakjes en
perspotten
In dezelfde kas zijn op 1 februari tomaten uitgeplant, opgekweekt in perspotten ; 17 februari opgekweekt in kleine polyethyleenzakjes en 20 februari opgekweekt in grotere polyethyleenzakken.
O p 1februari was de stand van de jonge tomaten in de grote
polyethyleenzakjes veel beter en in de kleine polyethyleenzakjes
beter dan in de perspotten.
De temperatuur in de polyethyleenzakjes wordt overdag belangrijk hoger dan in de grond op 10 cm diepte in de kas. Dit
komt door de gemakkelijke overdracht van warmte, doch ook
door instralingsenergie van de zon door de doorzichtige polyethyleenwand (muizenval effect).

De eerste tros van de laatstgeplante tomaten opgekweekt in de grote polyethyleenzakken is het vroegst. De andere trossen zijn bij de eerst uitgeplante tomaten vroeger.
De tomaten opgekweekt in perspotten en uitgeplant op 1 februari vertonen een
betere groei en blijven voor. De opbrengst van deze tomatenplanten is hoger dan van
de later uitgeplante.
De kg-opbrengst per plant op 31juli is: perspot 4.562 gram, kleine polyethyleenzak
4.106 gram, grote polyethyleenzak 4.098 gram.
De na de oogst vergeleken beworteling van de planten laat grote verschillen zien
tussen perspot en polyethyleenzak. De harde perspot is nog aanwezig, waaruit al n a a r
standplaats enkele grote wortels zich goed hebben ontwikkeld. Er komen vrij weinig
kleine wortels uit deze harde kluit. (afb. 40)
De beworteling van de tomatenplanten opgekweekt in de polyethyleenzakjes bestaat
uit vrij veel regelmatig grote wortels, waarvan enkele zich na het uitplanten iets beter
hebben ontwikkeld, (afb. 41)
D a a r de perspot vroeg is uitgeplant, zijn er weinig wortelpunten afgestorven; later
uitplanten zou waarschijnlijk veel schade veroorzaakt hebben.
T o m a t e n uitgeplant na lange opkweektijd in stenen potten en polyethyleenzakjes
Tomatenplanten, opgekweekt in stenen potten en polyethyleenzakjes, zijn zeer laat
buiten uitgeplant wegens nachtvorstgevaar en wel op zwarte en witte kunststoffolie.
De opbrengstverschillen tussen stenen pot en polyethyleenzakje zijn groot en worden
toegeschreven aan het laat uitplanten, waarbij de beworteling in de stenen pot veel
geleden heeft. De kg-opbrengst per plant in de stenen potten bedroeg resp. 1.820 g r a m
op zwarte en 1.860 gram op witte folie.
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Afb. 40.
Beworteling vantomaten, gekweekt in
perspot, op 27-7-1961. Plantdatum
1-2-1961.

Afb. 41.
Beworteling vantomaten, gekweekt in
grotepolyethyleenzakken op
27-7-1961. Plantdatum21-2-1961.

De kg-opbrengst per plant in de polyethyleenzakjes bedroeg resp. 2.370 gram en
2.490 gram.
Door na de oogst het wortelgestel te vergelijken van de tomatenplanten opgekweekt
in stenen potten en polyethyleenzakjes is het verschil in opbrengst gemakkelijk te verklaren, (zie afb. 42 en 43)
Afb. 42. Beworteling instenenpot.

Aß. 43. Bewortelim

èolvethyleenzak.
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4/£. 44.
Doorworteling vandegrondzonderinfiltratie.
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Aß. 45.
Doorworteling vande grond bijinfiltratie.

KUNSTSTOFDRAINBUIZEN VOOR INFILTRATIE
Plan 48. U.D.C. 626.844: 626.862: 678.7.

Nagegaan is in hoeverre kunststofdrainbuizen bruikbaar zijn voor infiltratie bij de
teelt van tomaten in een verwarmde kas. Hierdoor is het mogelijk om de grond te
bevochtigen, zonder dat het gewas nat wordt, terwijl ook de paden niet modderig
worden. De 6 m lange p.v.c.-buizen, met een diameter van 40 m m , zijn op 10 cm
diepte tussen de tomatenrijen gelegd. H e t ingebrachte water dringt door de smalle
sleufjes in de wand van de drainbuis in de grond.
O n d e r overigens zoveel mogelijk gelijke teeltomstandigheden blijkt de gewichtsopbrengst van tomaten uit de geinfiltreerde kas ditj a a r 15% hoger d a n van die uit de
controle kas, die in de voorgaande 7 oogstjaren gemiddeld 8 % meeropbrengst heeft
gegeven.
Bij de bestudering van de beworteling van de tomaten n a de oogst, bleek dat de
beworteling van de planten, hoewel asymmetrisch, en de doorworteling van de grond
(in profielen) in de geinfiltreerde kas veel beter was dan in de contrôlekas.
O p grond van de verkregen resultaten mag verwacht worden, dat vooral op gemakkelijk dichtslaande gronden de ondergrondse bevloeiing in verwarmde kassen
lonend is.
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Aß. 46.
Beworteling vantomaten inperspotten
ineen kasmet infiltratiesysteem.
Enkele grote wortels groeienin de
richting vande buizen.

NACHTVORSTWERING IN DE TUINBOUW
Plan 10. U.D.C. 632.111.

I n samenwerking met het K . N . M . I . is een meetprogramma, betreffende temperatuurverdeling en windsnelheidsverdeling uitgevoerd. Het rapport is in bewerking.
De a p p a r a t u u r voor stralingsmetingen is aangepast aan het doel, het vaststellen
van de grootte van de straling, uitgezonden door de bodem en van de tegenstraling
van de atmosfeer.
Er is een gemeenschappelijke proef opgezet ter bestudering van de mogelijkheid
om met kacheltjes een doeltreffende nachtvorstwering te verwezenlijken.

GRONDONTSMETTING DOOR DIRECTE VERHITTING
Plan 96. U.D.C. 631.462.

Begonnen is met een Zwitserse grondsteriliseermachine, die geleverd wordt voor
het ontsmetten van potgrond. Bij proefnemingen bleek, dat binnen zekere grenzen, de
machine hiervoor geschikt is.
De onder 6° hellende en roterende trommel wordt aan de hoge zijde gevoed met
1200 kg/h grond met 2 5 % vocht (op nat gewicht begrepen). Het toerental van de
trommel is 45 omw/min, de diameter en lengte zijn resp. 31 en 180 cm. I n tegenstroom met de grond wordt verbrandingsgas van een oliebrander toegevoerd van
ca. 1000-1200°G. De aaltjes worden gedood als de voeding van de grond gelijkmatig
en het vochtgehalte niet te hoog is, zodanig, dat de grond niet samenbalt. De grondtemperatuur is ca. 80° G.
Het verdient aanbeveling de warme grond een half uur af te dekken, zodat de
aaltjes ook in de kernen van de grondkluiten worden gedood. H e t warmterendement
van de machine in de originele uitvoering bedraagt 4 5 % . Dit is op te voeren tot 6 0 %
door een aanjager te gebruiken en de lekspleten van de trommeleinden beter af te
sluiten, doch de machine wordt hiermede moeilijk hanteerbaar.
Kleihoudende gronden kunnen niet worden gesteriliseerd, omdat de grond kluiten
vormt en aan de trommelwand blijft kleven. De grond wordt in de machine geschept
en valt uit de trommel in een kruiwagen. De grondtoevoer is later gemechaniseerd.
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MECHANISATIE-METHODEN IN DE GROENTETEELT
Plan 84. U.D.C. 635.1/.8: 631.3.

De voortgaande mechanisatie in de tuinbouw dreigt in het bijzonder op de kleine
bedrijven te worden afgeremd door het relatief geringe aantal te maken machineuren en door de zware eisen die de aanschaf van werktuigen aan de financiering van
de bedrijven stelt.
Nagegaan wordt in hoeverre gemeenschappelijk gebruik van werktuigen mogelijkheden biedt en aan welke vorm van gemeenschappelijk gebruik de voorkeur moet
worden gegeven. I n de vergelijking zal tevens het loonbedrijf worden betrokken.
Het onderzoek is voorshands in het bijzonder op de opengronds groenteteelt gericht.

GRONDBEDEKKING MET KUNSTSTOFFOLIE
Plan 16.U.D.C. 678.5.

Bij een grondbedekking met zwarte kunststoffolie is getracht de invloed na te gaan
op het gehalte aan vocht en voedingsstoffen in de bedekte grond.
Grondmonsters zijn voor en na de oogst genomen van met zwarte folie bedekte en
onbedekte bedden met aardbeien. De monsters zijn genomen in het midden van het
bed; de bemonstering is slechts een momentopname.
De verkregen gegevens geven aanleiding tot de volgende beschouwing:
Vochtgehalte
O n d e r de kunststoffolie zal de grond minder snel uitdrogen. De bovenste (0-5 cm)
laag midden onder de brede folie wordt op den duur echter zeer droog door de
geringe watertoevoer uit de ondergrond. Deze toevoer is o.a. afhankelijk van de
grondsoort en de breedte van de folie.
Humusgehalte
Het humusgehalte blijkt na de oogst overal gedaald te zijn. In de diepe laag van
15-25 cm is de afname gering, doch er is geen regelmatige tendens gevonden.
Zuurgraad pH [KCl)
De p H is het meest gedaald onder de met brede folie bedekte grond in de 0-5 cm
laag, doch dit is ook het geval onder de smalle folie. De diepere lagen geven minder
grote verschillen te zien. Invloed van de verhoogde concentratie N 0 3 is aannemelijk.
P 2 0 5 Bepaald is P-Al.
In 21 van de 24 monsters wordt een toename van P-Al geconstateerd. Deze toename, die in het algemeen na de oogst wordt gevonden, is het grootst in de onbedekte
grond in de bovenste laag.
N0Z Nitraat [Butijn)
Een zeer sterke toename van N 0 3 is in de 0-5 cm laag onder brede folie gevonden.
I n mindere mate is dit het geval onder de smalle folie. De diepere lagen onder de
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folie en alle monsters van de onbedekte grond geven een verlaging van de N 0 3 concentratie na de oogst te zien, zoals gebruikelijk is.
K20
In de 0-5 cm laag onder de brede folie is na de oogst de concentratie K 2 0 hoog,
doch niet toegenomen. I n alle andere monsters wordt een afname van het K 2 0
gehalte na de oogst gevonden.
Kalium is gemakkelijk door vocht te transporteren.
MgO
In bijna alle monsters is een toename van het M g O gehalte gevonden, doch in het
monster van de 0-5 cm laag onder de brede zwarte folie is deze toename het grootst.

ZWARTE FOLIE ALS GRONDBEDEKKING
BIJ AARDBEIEN
Plan 16. U.D.C. 678.5.

H e t onderzoek met zwarte kunststoffolie als grondbedekking bij aardbeien (zie
Jaarverslag 1960 pag. 26) is met de volgende proeven voortgezet. Als plantmateriaal
is het vroege ras Glasa en het produktieve ras Senga Sengana gekozen.
Geplant is in enkele en in dubbele rijen. I n de dubbele rijen ligt de zwarte folie
bol, doordat de grond in het midden iets opgehoogd is.
Het heeft veel geregend in de nazomer van
ïiSïCïi
..-.-„as
1960, zodat het aanslaan van de planten op de
l
i ='•*••*
onbedekte grond niets te wensen overliet.
Uit de standcijfers, die op 16november 1960
en op 13april 1961 van het gewas zijn opgenomen blijkt, dat er weinig verschil bestaat tussen
de enkele rijen met vlakliggende zwarte folie en
de controlerijen. Dit komt overeen met de conclusies van vorig j a a r . De standcijfers voor de
dubbele rijen met de bolgelegde zwarte folie,
blijken echter aanzienlijk beter te zijn dan de
controle.Deze betere stand isteverklaren, doordat meer regenwater op de bolgelegde folie ter
beschikking van de plant komt.
Het onkruid isdoorwieden enfrezen bestreden,
waarbij de folierijen minder arbeid behoeven.

A/b. 47. Aardbeien, rasGlasa,opzwarte /olie;
controlerijen.
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O m schone vruchten te krijgen, is in april stro tussen de rijen gelegd. Voor de met
folie bedekte rijen is dit eigenlijk overbodig.
O p 12, 19, 30 mei en 9 j u n i zijn alle rijen tegen botrytis en meeldauw geneveld
(T.M.T.D. enCaptan).
Een beregeningsinstallatie voorkwam nachtvorstschade op 15 en 28 mei.
De oogstgegevens zijn in grafiek 1-4 weergegeven.
Uit afb. 48 blijkt, dat de opbrengst van het ras Glasa op de dubbele rijen met
zwarte folie belangrijk hoger is (totaal 51%) dan van de controle-rijen. Het rotpercentage van de folierijen is lager dan van de controle, doch een gedeelte van de
vruchten lag erg vochtig, daar de afstand tot de rand te klein was gekozen (15 cm).
Uit afb. 49 blijkt, dat de opbrengst van de enkele rijen op de zwarte folie niet
veel hoger is dan van de controlerijen. Het rotpercentage op de zwarte folierijen is
echter veel lager.
I n afb. 50 is de opbrengst van alle dubbele rijen met zwarte folie hoger dan die
van de controlerijen, doch het verschil is niet groot. Het gewas op de folie is echter
wel forser en ook de bloei is beter. Door de droogte injuni heeft dit gewas veel geleden
(juist tijdens de rijpingstijd van de vruchten) en is de opbrengst gedaald. Het niet zo
sterk uitgegroeide gewas op de controlerijen heeft iets minder geleden van de droogte.
De geplukte vruchten van Senga Sengana zijn klein en bestaan voor 5 0 % uit
tweede kwaliteit als gevolg van de droogte. H e t zeer lage rotpercentage is door de
droogte tijdens de oogst te verklaren.
Uit afb. 51 blijkt, dat de opbrengst van de enkele rijen met vlakliggende zwarte
folie lager is dan van de controlerijen.
Hoewel de standcijfers geen lagere opbrengst deden verwachten, is deze aan de
droogte gedurende de rijpingstijd toe te schrijven. Het zeer lage percentage rotte
vruchten wijst ook op de droogte tijdens de rijping.
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Afb.51. Senga Senganaop zwartefolie

Afb. 50. Senga Senganaop bolgelegde
zwartefolie, indubbele rijen,opbrengstper 100m2{455planten).

vlakgelegdin enkelerijen,op
brengstper 100m" (157plan
ten).

Devergelijkende gegevens zijn samengevat in onderstaande tabellen 17en 18.
Tabel17. Aardbeienras Glasa
Vergelijkende
gegevens

Bolgelegde zwarte folie
Controle
Vlakgelegde zwarte folie
Controle

Tabel18. Aardbeien ras Senga Sengana

Verkoopbare Rotperopbrengst centages
per 100 m 2
153kg
101 kg
112 kg
99 kg

10,6
16,2
5,8
13,9

Vergelijkende
gegevens

Bolgelegde zwarte folie
Controle
Vlakgelegde zwarte folie
Controle

Verkoopbare Rotperopbrengst centages
per 100 m 2
260 kg
222 kg
186 kg
202 kg

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

Conclusie

Het bol leggen van de zwarte folie heeft extra voordelen voor de groei van de planten, die hierdoor meer water in de omgeving van het wortelgestel ter beschikking
krijgen.
Het percentage rotte vruchten wordt sterk verlaagd bij uitplanten op zwarte folie.
Het uitplanten van aardbeien op bolgelegde zwarte folie heeft economisch gunstige
resultaten gegeven, ook in eenjaar, waarin het aanslaan van de planten door de vele
regen geen probleem vormde.
59

GRONDBEWERKING
Plan 81.U.D.C. 631.51.

De in 1956 opgezette grondbewerkingsproef, waarbij ploegen, spitten, bladenfrees,
hakenfrees en hakfrees op rivierkleigrond met elkaar vergeleken worden, is dit j a a r
voortgezet.*)
Het gewas knolselderij leverde de volgende opbrengsten :
bladenfrees
hakenfrees
spitten
hakfrees
ploegen

542 kg/are
523 kg/are
500 kg/are
500 kg/are
459 kg/are

V a n dit gewicht was ongeveer 4 0 % blad.
De tendens, waarop in het vorige verslag is gewezen, namelijk dat de bladenfrees,
spitten en de hakenfrees op deze grond de beste grondbewerkingswerktuigen zijn,
terwijl de hakfrees en de ploeg minder goed voldoen, is ditj a a r bevestigd.
Grondbewerkings- en grondverbeteringsproef
Deze in 1958 opgezette proef is dit j a a r voortgezet.**)
In afwijking van de plannen is dit j a a r als voorteek spinazie en als nateelt prei
geteeld. De volgende opbrengsten (oogstbaar produkt) zijn verkregen:
Tabel 19. Opbrengstcijfers grondverbeteringsproef

L:ige gift

Hoge gift
Grondverbetering

spinazie
in kg/are

prei
in kg/are

PH

spinazie
in kg/are

prei
in kg/are

PH

Turfstrooisel -f-klei
Zwartveen (tuinturf) 4- klei
Stalmest
Compost
Turfstrooisel
Zwartveen (tuinturf)

137,2
114,4
192,6(1)
104,6
138,6(3)
139,2(2)

234
492(2)
428(3)
508(1)
400
346

7.5
7,7
6,8
6,9
6,4
6,3

134,2
170,0
198,0(1)
194,0(2)
183,4(3)
167,6

424
476(2)
512(1)
432
454(3)
422

7,6
7,7
6,5
6,7
6,5
6,9

Totaal

826,6

2408

1047,2

2720

De tussen haakjes geplaatste getallen (1), (2) en (3) geven de hoogste, op één n a
hoogste en op twee na hoogste opbrengsten (per kolom) aan. Zowel bij de hoge gift,
als bij de lage gift geeft stalmest in 3 van de 4 gevallen de hoogste opbrengsten.
Tuinturf gaf in 3 van de 8 gevallen goede opbrengsten.
In 1959 was er een tendens, dat de opbrengsten op de hoge giftveldjes beter lagen
dan op de lage giftveldjes. In 1960 reageerde het gewas herfstandijvie net zo, doch
de voorjaarssla gaf op de minst „verbeterde" grond de beste opbrengsten. En in 1961
liggen zowel de opbrengsten van spinazie als van prei op de laagste gift het beste.
*) Ziejaarverslag 1957, blz. 48; 1958, blz. 44; 1959, blz. 46; 1960, blz. 52.
**) Ziejaarverslag 1958, blz. 42; 1959, blz. 44; 1960, blz. 55.
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Voor de verkregen resultaten ishet moeilijk met zekerheid een verklaring te vinden.
Mogelijk is er sprake van, dat op de „hoge gift"-veldjes onvoldoende rekening gehouden is met het vastleggen van bepaalde meststoffen. Er zouden dan op de „hoge
gift"-veldjes minder meststoffen ter beschikking van de planten zijn.
Naast de structuur zou ook de bemestingstoestand verschillen en de opbrengsten
zouden dan sterker door de bemestingstoestand dan door de structuur zijn beïnvloed.
De in tabel 19 vermelde resultaten zijn verkregen door de veldjes, die geploegd
zijn en de veldjes die gefreesd zijn te sommeren. De gevonden cijfers zijn ook anders
te groeperen, zoals tabel 20 laat zien.
Tabel 20. Grondbewerking met ploeg enfrees

Grondverbetering
Grondbewerking

Ploegen
Frezen

Lage gift

Hoge gift
spinazie
in kg/are

prei
in kg/are

spinazie
in kg/are

prei
in kg/are

157,7
117,9

433,3
436,0

214,1
135,0

449,3
457,7

De ploegbewerking voldeed dit j a a r bij de spinazieteelt beter dan het frezen (deze
verschillen zijn groot) ; frezen voldeed beter bij de preiteelt (deze verschillen zijn
klein). Deze resultaten stemmen overeen met die van hetj a a r 1959.

GRONDBEDEKKING IN DE FRUITTEELT
Plan 82. U.D.C. 678.5.

Sedert 1958 worden proeven genomen met het bedekken van grond in boomgaarden met kunststoffolie.*)
In 1958 is een oriënterend proefje opgezet; in 1959 is dit uitgebreid, zowel in
Wageningen als daarbuiten. O m een goed overzicht te krijgen over de dit j a a r behaalde resultaten, worden deze naar proefplaats en soort van waarneming gesplitst.
Oogst- en groeiwaarnemingen
Tabel 21 vermeldt alle resultaten, die dit j a a r verkregen zijn. Er dient op gewezen
te worden, dat er zowel waarderingscijfers, scheutgroeimetingen als opbrengsten vermeld staan. Onderlinge vergelijking van de kolommen is dus niet mogelijk. De vergelijking van de cijfers per kolom wel.
De volgende conclusies zijn uit genoemde tabel te trekken: (zie blz. 62)
1. Strobedekking geeft betere resultaten dan bedekking met kunststoffolie (kolom 1).
2. Bedekking met kunststoffolie geeft zowel betere (kolom 2, 3, 4, 5 en 6), gelijke
(kolom 9 en 10) als minder goede groei en vruchtdracht (kolom 7 en 8).
3. Chemische onkruidbestrijding geeft soms wat betere resultaten dan mechanische
onkruidbestrijding (kolom 3 en 4).
*) Zie jaarverslag 1958, blz. 44; 1959, blz. 48; 1960, blz. 56.
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Zwarte bessen (ras Goliath),
Middelrode,
(opbrengst ingr per struik 1959,'60, '61)
Morellen (jongere aanplant),
Uden,
gem. scheutgroei per boom in dm
Morellen (oudere aanplant),
Uden,
gem. scheutgroei per boom in dm
Golden Delicious,
Bergen op Zoom,
gem. scheutgroei per boom in dm
Tideman Early Worcester,
Beesel,
gem. scheutgroei per boom in dm
Stark Earliest,
Beesel,
gem. scheutgroei per boom in dm
Doyenné du Comice,
Grebbedijk,
gem. scheutgroei per boom in dm
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B e p a l i n g e n v a n de b o d e m v o c h t i g h e i d
Evenals vorige j a r e n zijn weer reeksen waarnemingen gedaan om vast te stellen of
er verschillen in bodemvochtigheid zijn geweest en hoe groot deze verschillen waren.
De bedekking met stro geeft, ten opzichte van de andere wijzen van grondbedekking, een hoger vochtgehalte van de grond in de loop van het hele groeiseizoen. De
verschillen tussen de andere grondbedekkingen onderling zijn wisselend en gering.
Overal zijn de verschillen op 20 cm diepte groter dan op 40 cm. Het gemiddelde
verschil tussen stro (gunstigste) en gras (ongunstigste) is op 20 cm 9,8% en op 40 cm
6,4%. Voor een doorwortelde laag van 90 cm zou een verschil van 5 % vocht getaxeerd
kunnen worden. Dit staat gelijk met 45 m m neerslag: een belangrijke hoeveelheid.
Soortgelijke bepalingen zijn gedaan in Middelrode, Beesel en Bergen op Zoom en
de resultaten liggen hier ongeveer gelijk met de bovenvermelde. Overal bleek, dat
kunststoffolie de bodemvochtigheid nauwelijks (betrouwbaar) verhoogde. Als een
verhoging optrad, was deze van minder belang: ± 1%, dat is bij 90 cm doorwortelde
laag een hoeveelheid, die met 9 m m neerslag overeenkomt.
Bepalingen van het poriënvolume
O m na te gaan of de biologische activiteit onder kunststoffolie tot aan de oppervlakte doorgaat, zijn een aantal poriënvolumebepalingen gedaan op de proeftuin te
Beesel op 13 december 1961.Tabel 22 geeft de resultaten.
Tabel 22. Poriënvolumen, op verschillende diepten bepaald in de proeftuin te Beesel

Totaal poriënvolume op diepte in cm

Onder kunststoffolie

Zonder kunststoffolie

5-15
15-25

45,1
43,5

45,7
44,9

Verschil

1,6

0,8

Deze resultaten zouden wijzen in de richtingvan een iets hoger poriënvolume onder
kunststoffolie, alhoewel de gegeven cijfers ook een andere explicatie mogelijk maken.

BODEMBEHANDELING IN DE FRUITTEELT
Plan 83.U.D.C. 631.58

De bodembehandelingsproef in de fruitteelt, begonnen in 1958, is dit j a a r voortgezet.*) O p de proeftuin aan de Grebbedijk is zowel bij Golden Delicious op
E . M . I V , als bij Doyenné du Cornice op Kwee A een proef opgezet, om na te gaan of
verschillende systemen van grondbehandeling groei- en opbrengstverschillen doen
ontstaan.
De bodembehandelingen zijn:
1. Gras, om de 10 dagen tot 5 cm terugmaaien
(de termijn 10 dagen geldt alleen voor de periode van sterke grasgroei; de rest van
hetj a a r wordt minder vaak gemaaid: 10-12 maal perj a a r maaien).
*) Ziejaarverslag 1958,blz.44, 1959,blz.51en 1960,blz.53.
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2. Gras, om de 20 dagen tot 5 cm terugmaaien
(voor de termijn om 20 dagen geldt hetzelfde als voor die van 10 dagen: 5-6 maal
per j a a r maaien).
3. Bomen op zwarte stroken, daartussen gras
(de zwart te houden grond wordt regelmatig tot 5 cm diepte gefreesd ; het gras behandeld als onder 1.
4. Zwarte grond, bewerkt met de bladenfrees tot 5 cm diepte.
5. Zwarte grond, bewerkt met de bladenfrees tot 10 cm diepte.
6. Zwarte grond, bewerkt met de schijveneg tot 5 cm diepte.
Deze proef ligt in drievoud. Bovendien bestaat elk proefvak nog weer uit drie
veldjes, waarop verschillende hoeveelheden stikstof gegeven worden. Aangepast aan
nieuwere inzichten in de behoeften zijn in 1960 de volgende hoeveelheden gegeven:
trap 1 100 kg N/ha, trap 2 200 kg N/ha, trap 3 400 kg N/ha. De verkregen resultaten kunnen het best afzonderlijk behandeld worden voor de appels en de peren.
Golden Delicious
Bij het proefveld van de Golden Delicious heeft zich de grote moeilijkheid voorgedaan, dat sedert de aanleg vele bomen zijn uitgevallen en meteen weer vervangen.
Er staat dus nu een weinig homogene boomgaard. Er is getracht deze ongelijkheid
weg te werken, door uit te gaan van een potentieel produktievermogen van de bomen
(veldjes) en dit getal te delen op de werkelijk verkregen opbrengsten.
De appels zijn ook nog gesorteerd en van elke sortering is een partijtje op de veiling
te Arnhem geveild op 6 december 1961. De toen behaalde prijzen waren:
Tabel 23. Prijzen voor Golden Delicious op de veiling te Arnhem op 6 december 1951

Sortering in mm
<60
60-65
65-70
70-75
>75

Prijs per kg in guldens
0,52
0,62
0,69
0,74
0,79

Aan de hand van de reeds eerder verkregen quotiënten tussen opbrengst en produktievermogen, de uit tabel 23 verkregen prijzen per kg en de verkregen sortering,
is tabel 24 samengesteld, (zie blz. 65)
Bij vergelijking van de cijfers onderling blijkt:
1. Bladenfrees 10 geeft de beste resultaten, op de voet gevolgd door bladenfrees 5 en
schijveneg 5. De geheel zwartgehouden grond geeft dus de hoogste opbrengsten.
2. Gras 20-5 geeft de slechtste resultaten. Er vindt hier waarschijnlijk concurrentie
plaats tussen boomgroei (vruchtdracht) en grasgroei.
3. Bij de grasveldjes blijkt elke meerdere hoeveelheid stikstof tot een hogere produktie
te leiden. Bij de zwartgehouden veldjes is dat niet het geval (trap 2 was het beste).
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Tabel24. Financiële resultaten verkregen bij Golden Delicious in het bodembehandelingsproefveld Grebbedijk
N trap 1
Bodembehandeling

Gras 10-5
Gras 20-5
Zwart-gras
Bladenfrees 5
Bladenfrees 10
Schijveneg 5

N trap 3

N trap 2

Ie

herhaling
2e

3e

Ie

herhaling
2e

3e

Ie

herhaling
2e

3e

175
102
354
312
454
368

226
101
379
396
368
368

48
103
297
248
310
348

154
185
247
296
441
360

163
86
308
464
403
303

148
274
298
260
381
370

271
218
305
363
191
330

172
123
223
526
331
279

184
291
380
206
374
330

Genoemde conclusies zijn dit j a a r uit de waarnemingen te trekken. Deze zijn
enerzijds wel een voortzetting van de in vorige j a r e n via scheutmetingen verkregen
resultaten, anderzijds wijken ze er in bepaalde opzichten vanaf.
Met een deel der appels wordt een bewaarproef genomen op het I.B.V.T. De verschillende hoeveelheden stikstof, die ter beschikking gesteld zijn, zouden verschillen
in bewaarbaarheid kunnen veroorzaken.
Doyenné du Comice
De Doyenné du Gomice bloeiden ditj a a r voor het eerst. V a n de 252 bomen, die in
de proefvakjes staan, bloeiden er 163. De veldjes met de hoogste stikstofgiften bloeiden iets rijker.
De oogst van dit j a a r was zeer klein. De vruchten hingen onregelmatig en de oogst
is daarom niet bepaald. Wel zijn, evenals vorigejaren, scheutmetingen verricht.
Tabel25. Scheutmetingen bij Doyenné duComice in hetbodembehandelingsproefveld Grebbedijk {gemiddelde lengte
indmperboomper veldje)
N trap 1

Ie

herhaling
2e

3e

Ie

herhaling
2e

3e

Ie

herhaling
2e

3e

121
115
154
146
131
191

132
89
199
184
123
135

80
76
92
200
211
140

121
136
161
147
142
177

89
140
96
184
124
117

131
83
145
101
195
92

108
1.40
193
102
148
160

60
147
149
225
153
107

134
96
97
130
199
151

Bodembehandeling

Gras 10-5
Gras 20-5
Zwart-gras
Bladenfrees 5
Bladenfrees 10
Schijveneg 5

N trap 3

N trap 2

De conclusies zijn bijna precies dezelfde als bij de Golden Delicious:
1. Bladenfrees 10 geeft de beste resultaten.
2. Gras 10-5 geeft ditmaal de slechtste resultaten.
3. Bij de grasveldjes geeft de hoogste stikstoftrap de meeste scheutgroei; bij de zwartgehouden veldjes is dit niet het geval. Blijkbaar is de stikstofgift op de grasveldjes
ook ditj a a r aan de lage kant geweest.
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ARBEIDSFYSIOLOGISCHE BEOORDELING VAN HET
GEBRUIK VAN EEN PLUKEMMER EN EEN PLUKSLEDE
Plan 13.U.D.C. 631.358.1: 612.766.1.

In samenwerking met de heerJ. H. van Loon, arbeidsfysioloog bij het Laboratorium
voor fysiologie der dieren (Landbouwhogeschool), is een onderzoek gedaan naar de
inspanning bij het werken met een plukslede en een plukemmer. Meting van het
energieverbruik en de polsfrequentie van 4 plukkers tijdens het werk wees uit, dat de
lichamelijke inspanning bij beide methoden van plukken ongeveer even groot was bij
bomen met een grote vruchtbezetting (loopafstand 3 à 5 m per kwartier). Bij bomen
met een geringe vruchtbezetting (loopafstand 60 à 100 m per kwartier) waren het
energieverbruik en de polsfrequentie hoger tengevolge van de toegenomen looparbeid; bovendien bleek hier het werken met de plukslede meer inspanning te vergen,
vermoedelijk door het over grote afstanden voorttrekken van de slede.
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de normale plukslede en van een plukemmer, die met behulp van een kruisriem steunt op beide schouders.

WERKMETHODEN BOOMKWEKERIJEN
Plan 23.U.D.C.631.543: 658.3.024.

De resultaten van een oriënterend onderzoek naar de werkmethoden en werkorganisatie op Boskoopse bedrijven (Jaarverslag I . T . T . 1960, blz. 59) zijn besproken met
enige boomkwekers. N a a r aanleiding van deze bespreking is in samenwerking met
Ir. Dorsman, Rijkstuinbouwconsulent te Boskoop, een plan opgesteld, dat is voorgelegd aan vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Dit plan is goedgekeurd
en in het najaar kon een aanvang worden gemaakt met het onderzoek. Door de inspecteur van het Tuinbouwkundig Onderzoek is een stuurgroep, bestaande uit verschillende vertegenwoordigers uit de boomkwekerij geïnstalleerd.
Gedacht wordt de eerste fase van het onderzoek - de uitvoering van studies op
een groot aantal bedrijven - in de eerste helft van 1962 af te sluiten.

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

In het kader van de werkzaamheden van de werkgroep „stapelkisten" (voorzitter
Ir. J . J . van Hennik) is het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van stapelkisten voortgezet.*)
M e t d e ervaringen van het vorigej a a r zijn de technische voorzieningen verbeterd.
Zo is gewerkt met een hefmast achter op de trekker. In tegenstelling tot onze vroegere
herinrichting is de bediening hydraulisch. De hefhoogte bedraagt + 2,75 m en de
hefcapaciteit ca. 750 kg, terwijl de mast tevens achterover kan worden gekipt. De
*) Ziejaarverslag I.T.T. 1960, blz. 58 en 1959, blz. 58.
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bruikbaarheid van deze hefmast is goed. Tegen de vele voordelen staat echter de
moeilijker aanbouw aan de trekker.
Voor het transport uit de boomgaard is een lage platte wagen ontwikkeld. O p het
dek zijn 2 rolbanen aangebracht om het laden en lossen van kisten te vergemakkelijken.
Voor het dumpen van het fruit op de sorteermachine is een kantelaar (dumper)
ontworpen, waarmede de kist ca. 150° kan worden gedraaid. Het fruit komt boven
uit de kist, waardoor kleppen aan de kisten niet nodig zijn. Deze dumper is een verbetering ten opzichte van die van het voorafgaande jaar.
H e b b e n de technische hulpmiddelen goed voldaan, tijdens de proefnemingen is
toch wel gebleken dat vooral in een moderne aanplant met rijenafstanden van 4 of 5
meter de beschikbare ruimte onvoldoende is om de stapelkisten bij de plukker te
brengen en uit de rij te transporteren. W a t betreft de beschadiging en bewaring van
fruit in stapelkisten kan worden verwezen naar het jaarverslag van het I.B.V.T.

STAPELBORDEN IN DE FRUITTEELT
Plan 2l.U.D.C.621.869.

Gelijktijdig met het onderzoek n a a r de toepassingsmogelijkheid van stapelkisten is
op een bedrijf het gebruik van stapelborden bestudeerd. Het stapelbordensysteem is
minder ingrijpend dan het stapelkistensysteem. Het systeem moet worden beschouwd
als een compromis. Voor bedrijven, waarvoor de overgang op stapelkisten te kostbaar
zal zijn, biedt het stapelbordensysteem de mogelijkheid om grotere transporteenheden te vormen. M e n blijft echter met kleine kisten werken, die meer kans op beschadiging van het fruit geven. Zolang de kisten op een stapelbord als eenheid worden behandeld, is de stapelkist in de minderheid. N a a r m a t e deze eenheid meer tijdelijk is,
zal de stapelkist de voorkeur verdienen.
Naast een hefmast achter de trekker is een stapelbordenhefwagen voor het transport in de schuur wenselijk, vooral in diegevallen, waar in de schuur weinig ruimte is
om te manoeuvreren. M e t de hefwagen kunnen 60 kisten tegelijk worden vervoerd
(2 stapelborden), die door de trekker met behulp van de hefmast in de deuropening
zijn gestapeld.
De voordelen van het stapelbordensysteem zullen groter zijn, wanneer de kisten
niet met de hand van de stapelborden op de vrachtauto behoeven te worden afgeladen. Het laden van de vrachtwagen met stapelborden neemt ongeveer \ van de tijd,
die nodig is om de kisten van de stapelborden met de hand op de vrachtwagen te
laden. Voor verdere bijzonderheden over de technische a p p a r a t u u r en tijdstudies
wordt verwezen naar het rapport, dat in 1962 door de werkgroep stapelkisten zal
worden uitgebracht.
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