jaarverslag 1963 van het proefstation voor
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de groenteteelt in de vollegrond in nederland

Het afgelopen jaar is door de strenge winter voor de stapelprodukten zeer goed
begonnen doch heeft verder, in het bijzonder bij de afzet van vroege aardappelen
en grove groenten, in de sector van de vollegronds groenteteelt vele financiële
teleurstellingen opgeleverd.

Door onderzoek werden wederom velerlei resultaten verkregen, waarvan dit
verslag moge getuigen. In de behoefte aan economisch en bodemkundig onderzoek kon nog niet worden voorzien. Bovendien is in meer algemene zin de
leemte tussen de noodzaak van en de mogelijkheden voor onderzoek ten behoeve van de vollegronds groenteteelt weer vergroot. Daarom is het zeer te
betreuren dat de hiervoor door het bedrijfsleven beschikbaar gestelde middelen,
op zo gevoelige wijze werden ingekrompen.

Om de activiteiten zo efficiënt mogelijk te richten op problemen die vooral
voor de afzet van belang zijn, werd in 1963 besloten regelmatig contact te
houden met de afdeling marktonderzoek van het Centraal Bureau van
Tuinbouwveilingen in Nederland.

Verder mag niet onvermeld blijven dat op 28 november het tienjarig bestaan
van het PGV werd herdacht. Deze gelegenheid werd aangegrepen om de publikaties een moderner karakter te geven en de resultaten in de jaarverslagen op beknopte, maar gemakkelijke wijze voor belanghebbenden toegankelijk te maken.
Voor uitvoeriger gegevens wordt daarbij verwezen naar afzonderlijke rapporten,
waarvan er inmiddels negen zijn verschenen, alsmede naar de mededelingen
indien de desbetreffende onderzoekingen geheel of ten dele werden afgesloten.

Tenslotte wil ik allen die aan het onderzoek hun medewerking hebben verleend, daarvoor langs deze weg hartelijk dank zeggen.

alkmaar, 7 februari 1964

Ir. J. VAN KAMPEN, directeur
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het proefstation

De Stichting Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond in Nederland
is gevestigd te Alkmaar, Hoeverweg 6 en is telefonisch te bereiken onder nummer 02200-16541 (2 lijnen). Het gebouw met proeftuin bevindt zich ongeveer
800 meter buiten de stad in de richting Egmond. Vanaf het NS-station
Alkmaar is het Proefstation gemakkelijk te bereiken per NACO-bus (lijn Z).
Vijftien minuten over ieder vol uur vertrekt een bus vanaf het station. Bij
het Proefstation is een bushalte.
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VAN HET
PROEFSTATION

De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO te Den Haag
heeft het recht de bestuursvergaderingen door een afgevaardigde te laten bijwonen.

BESTUURSVERGADERINGEN

Het Bestuur van de Stichting vergaderde in 1963 driemaal; het Dagelijks Bestuur kwam viermaal bijeen. In de vergadering van 28 november 1963 werd
het tienjarig bestaan van het Proefstation op bescheiden wijze herdacht.
in 1963 vondende volgendemutatiesplaats:
PERSONEEL
Door interne overplaatsing van de heer J. A. Schoneveld naar de afdeling
Arbeidsrationalisatie ontstond een vacature bij de afdeling Cultuurtechniek en
Waterhuishouding. In deze vacature werd voorzien door aanstelling van de
heer P. Nicolai. Tot technisch ambtenaar Ie klas bij de afdeling Entomologie
werd per 1 april aangesteld de heer J. Ph. van Driest. Als adjunct-laborante
voor de afdeling Mycologie is per 19 augustus in dienst getreden mej. J.
Kerstens. De heer J. P. Koomen, technisch administrateur, werd met ingang
van 1 januari 1963 bevorderd tot hoofdassistent A. Wegens vertrek van de
heer B. J. Koedijk werd per 1 april voor de afdeling Teeltonderzoek aangesteld de heer N. J. Snoek. Wegens huwelijk van mej. G. H. A. Dekker werd
per 1 augustus mej. H. G. Leiker als administratieve kracht aangesteld.
Ter uitbreiding van het tuinpersoneel trad op 1 april de heer J. de Reus in
dienst. In verband met vertrek van de heer J. Tromp werd in juni de heer
F. de Boer aangesteld. De heer Th. G. Bakker, adj. tuinchef, werd per 1 januari
1964 bevorderd tot assistent en de heer J. lonkers met ingang van 1 juli tot
hulp-assistent. Om het vele werk op de tuin te kunnen opvangen, is gedurende
ongeveer een half jaar de heer J. Koopman als los-arbeider in dienst van het
Proefstation geweest. Als hulp van de werkster is per 1 april voor halve dagen
in dienst getreden mevr. A. Visser-de Jong.

PERSONEELSBEZETTING
PER
31 DECEMBER
1963

directeur

Ir. J. VAN KAMPEN

adjunct-directeur

Ir. H. JONGE POERINK

onderzoekers

Drs. J. M. M. VAN BAKEL mycologie en
virologie, gedetacheerd door het ipo.
Ir. A. A. FRANKEN asperge-onderzoek,
door het proefstation gedetacheerd
bij de proeftuin „noord-limburg"
te venlo.
Ir. H. JONGE POERINK randonderzoek bij
witte kool en witlofonderzoek.
Ir. C. KAAI nematologie,
gedetacheerd door het ipo.
Ir. P. KNOPPIEN bodemkunde,
gedetacheerd door het
ministerie van landbouw en visserij.
Ir. G. G. M. VAN DER VALK cultuurtechniek
en waterhuishouding,
gedetacheerd door het icw.
Ir. W. A. WIEBOSCH plantkunde,
gedetacheerd door het
ministerie van landbouw en visserij.

gastmedewerker

J. G. VERLAAT chemische onkruidbestrijding

J. B. ROOZENDAAL, administrateur
Mej. J. A. M. ABBO steno-typiste
Mej. J. VAN HET KAAR telefoniste-typiste
Mej. H. G. LEIKER administratieve kracht
J. P. KOOMEN technisch administrateur,
gedetacheerd door het
ministerie van landbouw en visserij.
J. VLUG assistent

administratie

technische
administratie

CHR. TH. G. BACKUS assistent A.
J. G. C. BETHE assistent
gedetacheerd door het ministerie van
landbouw en visserij.
J. BETZEMA hoofdassistent A,
gedetacheerd door het ministerie
van landbouw en visserij.
Mej. G. BREEBAART assistente.
TJ. BUISHAND hoofdassistent A,
gedetacheerd door het
ministerie van landbouw en visserij.
J. C. COMMANDEUR assistent.
J. H. VAN DRIEST
technisch ambtenaar Ie klas
Mej. J. KERSTENS adjunct-laborante
J. DE KRAKER assistent A.
P. NICOLAI assistent A.
A. A. OVERTOOM assistent
C. P. PRONK assistent
C. SCHAAP assistent A.
J. A .SCHONEVELD technisch ambtenaar
N. J. SNOEK assistent.
Mej. J. STAAL analiste.
N. J. A.VRIEND assistent.

technisch personeel

A. TOLMAN tuinchef
TH. G. BAKKER adj. tuinchef
F. DE BOER
J. JONKERS
D. LOUWEN
J. DE REUS

tuinpersoneel

I. DE KLEIN amanuensis-concierge
Mej. A. J. KEURIS schoonmaakster
Mevr. A. VISSER-DE JONG schoonmaakster.

huishoudelijk
personeel

BEZOEKERS

Van de bezoekers, die in het verslagjaar het Proefstation bezochten, tekenden
501 het gastenboek. Hiervan kwamen er 402 uit Nederland en 99 uit het buitenland. De buitenlandse bezoekers kwamen uit Frankrijk (52), Duitsland (19),
Engeland (11), België (5),Zwitserland (3),Zweden (2), Ierland (1), Nieuw Zeeland
(1), Schotland (1) en IJsland (1).

BUITENLANDSE

Door personeelsleden van het Proefstation werden in chronologische volgorde
onderstaande dienst- en studiereizen gemaakt.

REIZEN

Op 3 februari hield de heer J. P. Koomen op uitnodiging van de Bedrijfsvoorlichtingsdienst voor de Provincie Oost-Vlaanderen een lezing te Wetteren
(België) over de teelt van augurken.
Op uitnodiging van de Landwirtschaftskammer „Westfalen-Lippe" werden door
de heer J. Betzema op 14 en 15 februari twee lezingen gehouden, respectievelijk te Waltrop en te Bielefeld (Duitsland) over de teelt van bloemkool in de
vollegrond. Op deze reis werd hij vergezeld door Ir. W. A. Wiebosch.
De heren Ir. H. Jonge Poerink, J. Betzema, Tj. Buishand en J. P. Koomen
hadden op 27 februari een bespreking te Mechelen met een aantal medewerkers
van de Belgische Boerenbond en van het tuinbouwonderwijs in België. Hierbij
werden de resultaten van de proeven in 1962 toegelicht en de samenwerking voor
1963 besproken.
Op 9 en 10 april bezocht de heer Tj. Buishand een aantal andijvieproeven
die in Beneluxverband waren aangelegd te Geel, Wezembeek, Anderlecht,
Vilvoorde en Wetteren.
Ir. C. Kaai en de heer J. G. Verlaat namen deel aan het XVe Symposium
Voor Fytofarmacie en Fytiatrie, dat op 6 en 7 mei te Gent werd gehouden.
De heer Kaai heeft hier, samen met Ir. H. den Ouden van het IPO, een
voordracht verzorgd over de bestrijding van Heterodera rostochiensis en
Ditylenchus dipsaci.
Van 29 tot en met 31 mei was de heer Tj. Buishand in de Belgische plaatsen
Geel, Mechelen, Vilvoorde, Anderlecht en Wetteren voor het doen van
waarnemingen aan gezamenlijke proeven met andijvie en tuinbonen.
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Voor waarnemingen aan Beneluxproeven met bloemkool, prei en spruitkool
bevond de heer J. Betzema zich op 5 en 6 juni te Mechelen, Puurs, Tongerlo,
Geel en Pamel.

De heren Tj. Buishand en J. P. Koomen bezochten op 1 en 2 juli een
aantal proeven met bonen, knolselderij, bleekselderij en augurken in de Belgische provincies Antwerpen en Brabant.

BUITENLANDSE
REIZEN

Op 15 en 16 juli werden door de heren J. Betzema en N. J. Snoek enkele
proefvelden met wortelen aangelegd te Geel en tevens waarnemingen verricht
aan spruitkool-, bloemkool- en preiproeven te Mechelen, Lier, Merchtem en
Pamel.
Van 15 tot en met 20 juli bezocht de heer J. G. Verlaat verschillende proefvelden en laboratoria op het gebied van chemische onkruidbestrijding te
Evesham, Woodstock, Wellesbourne, Luddington en Sittingbourne in Engeland.
Op 5 en 6 augustus werd door de heer Tj. Buishand een reis gemaakt naar
Roeselare, Wetteren, Lier, Vilvoorde, Pamel en Geel voor bezichtiging en
beoordeling van een aantal Beneluxproefvelden met bonen.
De heren Ir. H. Jonge Poerink, Ir. G. G. M. van der Valk en J. Betzema
maakten van 11 tot en met 18 augustus een studiereis naar Engeland. Zij
bezochten verschillende groenteteeltbedrijven in de omgeving van Evesham,
Boston en Cambridge, alsmede enkele proefstations en instituten.
De reis die de heren J. Betzema en J. P. Koomen van 4 tot en met 6 september
naar de Belgische plaatsen Wetteren, Merchtem, Mechelen, Vilvoorde, Lier,
Schriek en Anderlecht ondernamen, had tot doel gegevens te verzamelen
van en waarnemingen te verrichten aan proefvelden met spruitkool, prei,
augurken, knol- en bleekselderij.
Ir. C. Kaai nam deel aan het 7e Symposium van de „Society of European
Nematologist", dat van 9 tot en met 13 september te Auchincruive in Schotland werd gehouden. Tijdens dit symposium hield de heer Kaai een voordracht, getiteld: „The relation between population density of Ditylenchis
dipsaci and the amount in some crops". Tevens maakte hij van de gelegenheid
gebruik van 13 t.m. 19 september enkele instellingen in Engeland te bezoeken
waar men zich bezig houdt met aaltjesonderzoek.
De jaarlijkse werktuigendag van de Belgische Boerenbond werd dit jaar gehouden op 19 september te Zellik bij Brussel en namens het Proefstation
bezocht door Ir. H. Jonge Poerink.
Ten behoeve van waarnemingen betreffende het optreden van en de schade
door de witlofmineervlieg bezocht de heer J. G. C. Bethe in gezelschap van
Drs. L. E. van 't Sant (IPO) van 24 tot en met 26 september een aantal wit-
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BUITENLANDSE
REIZEN

lofbedrijven in de omgeving van Brussel, Leuven en Mechelen. Tevens vond
een bespreking plaats te Gembloux.
Door Ir. J. van Kampen, J. Betzema en J. P. Koomen werd op 9 en 10
oktober een bespreking gevoerd in het kantoor van de Belgische Boerenbond
te Leuven en werden verschillende Benelux-proefvelden met prei, spruitkool,
bleekselderij en knolselderij bezocht in de omgeving van Geel, Vilvoorde,
Schriek en Mechelen.
Op 15 oktober bracht Ir. C. Kaai een bezoek aan het „Institut für Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung" te Münster in Duitsland.
De heren J. P. Koomen en J. Vlug maakten op 28 en 29 oktober een reis
naar Schriek en Geel (België) voor het oogsten van een proef met knolselderij en het verrichten van waarnemingen aan enkele andere Benelux-proeven.
De heer J. Betzema bevond zich op 3 en 4 december in België voor het
oogsten van een preiproef te Peulis en het doen van waarnemingen aan
proeven met spruitkool te Mechelen, Vilvoorde, Pamel, Lier en Geel.
De laatste buitenlandse reis in het verslagjaar werd gemaakt door de heer
J. Betzema, die op 18 december op uitnodiging van Kempens Testbedrijf
te Geel een lezing over de spruitkoolteelt in Nederland heeft gehouden.

SUBSIDIËRENDE
INSTANTIES

Het Proefstation heeft in 1963 van de volgende instanties subsidies ontvangen:
Ministerie van Landbouw en Visserij, afdeling Tuinbouw - Centraal Bureau
van de Tuinbouwveilingen in Nederland - Landbouwschap - Provincie NoordHolland - Provincie Zuid-Holland - Gemeente Alkmaar - Provinciale Commissie uit de Veilingen in Noord-Holland - De Verenigde Zuurkoolfabrikanten
in Nederland.
Ten behoeve van asperge-onderzoek, onderzoek naar rand in kool en onderzoek naar vallers en kanker in kool werden via de veilingen extra bijdragen
ontvangen van de telers.

BEGUNSTIGERS
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Volgens artikel 1 van het huishoudelijk reglement zijn begunstigers van het
Proefstation natuurlijke personen, die jaarlijks een bedrag van tenminste ƒ 10,—
en rechtspersonen, die jaarlijks een bedrag van tenminste ƒ 25,— als donatie
aan de Stichting betalen. De begunstigers ontvangen alle publikaties van de

Stichting gratis. Per 31 december 1963 telde het Proefstation 127 begunstigers,
waarvan 46 donaties van ƒ 25,—. Per 31 december 1962 waren deze aantallen
respectievelijk 118 en 37. Het aantal buitenlandse donateurs bedraagt thans 13,
waarvan uit Duitsland (5), België (4), Denemarken (1), Frankrijk (1), Ierland
(1) en Zwitserland (1).

BEGUNSTIGERS

TERREINEN

Het Proefstation beschikt over een tuin van 1.82 ha, die volledig bij het onderzoek is ingeschakeld. Met medewerking van de Gemeente Alkmaar konden
gedurende het verslagjaar de eerste voorbereidingen worden getroffen om de
proeftuin in 1964 aanzienlijk uit te breiden. Om voor bepaalde proefnemingen
de beschikking te hebben over voldoende grond heeft het Proefstation in 1963
twee percelen land gehuurd die als subproeftuinen in gebruik zijn. Deze zijn
gelegen te Grootebroek en Spierdijk en hebben een oppervlakte van respectievelijk 60 en 50 are.
KASSEN

De kweekkas bestaat uit een grote afdeling met twee enkele tabletten en vier
dubbele. Deze afdeling wordt gebruikt voor het opkweken van planten en voor
veredelingswerk bij aardappel, boon, kool en ui. Naast deze grote afdeling
zijn er nog zes luisdichte cellen die hoofdzakelijk gebruikt worden voor ziektenbestrijdingsonderzoek. De warmtebron van deze kas is een volautomatische
oliestookinrichting. Een mechanisch ventilatiesysteem zorgt voor de luchtverversing en temperatuurbeheersing in de cellen. De belichting door middel van
hoge druk kwiklampen werd in de winter 1962-1963 wederom aanmerkelijk
uitgebreid. De kas achter de kweekkas kan worden verwarmd. De warmte is
afkomstig van de volautomatische oliestookinrichting in de kweekkas. De
warme kas is verdeeld in afdelingen, zodanig dat in elk de temperatuur afzonderlijk kan worden geregeld. Achter de verwarmde kas bevindt zich een koude
kas met een grondoppervlakte van 261 m2. Deze wordt gebruikt voor het overhouden van veredelingsmateriaal en het uitvoeren van kruisingen. Hierachter
ligt een verrolbare witlofschuur.
OUTILLAGE

Evenwijdig aan de nieuwe vleugel van de schuur werd een bromfiets- en
fietsenbergplaats gebouwd, met een vloeroppervlak van ± 3 6 m2. De laborato-
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OUTILLAGE
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riuminventaris werd o.m. uitgebreid met een droog- en steriliseerstoof. Ten
behoeve van lezingen en het vertonen van dia's werd overgegaan tot aanschaffing van een projector met afstandsbediening en een projectiescherm
op statief. De teeltafdeling kreeg de beschikking over een sorteermachine met
diverse zeefplaten en twee propaanspuiten (proefveld uitvoering). Voor de
administratie werd o.m. ter verbetering van de leesbaarheid van interimrapporten, een elektrische schrijfmachine gekocht. De kantoorinventaris werd
uitgebreid met enkele schrijfbureaus en correspondentiekasten. De concierge
kreeg de beschikking over een lasapparaat, tevens snijbrander. Door de aanschaf van een tweede auto, „Renault Fourgonnette" werd de vervoerscapaciteit
aangepast bij de behoefte.

samenwerking
met andere instellingen

contactdagen en voorlichting

publikaties

samenwerking
met andere instellingen

Ook in 1963 bestond er weer een prettige samenwerking met verschillende
instituten en instellingen. Het aantal proeven dat door het Proefstation geheel
of gedeeltelijk voor deze instituten werd verzorgd, onderging vrijwel geen verandering. Er werd samengewerkt met, respectievelijk medewerking verleend
aan de volgende instellingen: Centrum voor Landbouwwiskunde - Centrum
voor Plantenphysiologisch Onderzoek - Instituut voor Bewaring en Verwerking
van Tuinbouwprodukten - Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek
van Landbouwgewassen - Instituut voor Bodemvruchtbaarheid - Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding - Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek - Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen - Instituut
voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw - Instituut voor Veredeling
van Landbouwgewassen - Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut - Landbouw Economisch Instituut - Proefstation voor de Akker- en Weidebouw - Rtc. voor Bodemaangelegenheden - Rtc. voor Plantenziekten - Stichting Nederlandse Uien-Federatie - Stichting voor Plantenveredeling.
Voor het residu-onderzoek van met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen bespoten gewassen werd samengewerkt met de Plantenziektenkundige Dienst en
met de Keuringsdienst voor Waren te Amsterdam. Het onderzoek werd verricht door laatstgenoemde Dienst.

INSTITUTEN,
CONSULENTSCHAPPEN
EN PROEFTUINEN
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VERTEGENWOORDIGING
IN COMMISSIES
EN WERKGROEPEN

Het onderzoek en de andere werkzaamheden van het Proefstation worden
verricht in overleg en in nauwe samenwerking met instituten, andere proefstations en rijksdiensten, alsmede met verschillende commissies en werkgroepen,
waarin het Proefstation door een of meer leden van het personeel is vertegenwoordigd. Deze commissies en werkgroepen zijn:
groenteteelt algemeen
Hoofdcommissie inzake het onderzoek van groenteteeltvraagstukken - Commissie Groenteteelt uit het College van Overleg voor het Tuinbouwkundig
Onderzoek - Contactcommissie voor tuinbouwteelten op akkerbouwbedrijven Subcommissie Tuinbouw van de Hoofdcommissie „Nieuwe Bedrijfssystemen in
de Landbouw".
groenteteelt bijzonder
Peulvruchten Studie Combinatie - Werkgroep voor Conservenonderzoek Witlofwerkgroep.
bodem,bemesting en waterhuishouding
Tuinbouwbemestingsgroep - Morgan-Venemagroep - Commissie voor bemesting
van groentegewassen op landbouwbedrijven.
rassenonderzoek en veredeling
Diverse commissies voor praktijkproeven met groentegewassen.
planteziekten enplagen
Subcommissie groenteteelt van de Adviescommissie Veldproeven Plantenziekten in de Tuinbouw - Werkgroep Onkruidbestrijding in de Tuinbouw Commissie „Koolziekten" - Commissie „Asperge-onderzoek".
voorlichting
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Diverse commissies voor samenstelling van de Tuinbouwgids - Stichting Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie - Commissie „Permanente Landbouw Manifestatie".

De tuin die te Alkmaar bij het Proefstation ligt, heeft slechts een kleine oppervlakte. Verscheidene proeven waren dan ook aangelegd op de proeftuinen die
reeds vanaf de oprichting van het Proefstation nauw met deze instelling samenwerken. Dit zijn: Proeftuin „De Duinstreek van Holland", te Heemskerk Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel - Proeftuin „HollandsUtrechts Veendistrict" te Sloten.
Daarnaast geniet het Proefstation een grote gastvrijheid op de proeftuin
„Beemster", die gevestigd is te Noord-Beemster. Ook op de subproeftuinen te
Grootebroek en Spierdijk waren in 1963 weer diverse proeven van het Proefstation ondergebracht. Voorts was het in 1963 noodzakelijk enkele percelen
grond te huren voor het in eigen beheer uitvoeren van een aantal proeven.
Dit betrof een perceel te Limmen (zandgrond) waar een aantal proeven op
het gebied van chemische onkruidbestrijding was geplaatst en een perceel te
Hauwert (zavelgrond) voor het onderbrengen van rassen- en teeltproeven.
Verder werd voor het landelijk onderzoek medewerking ondervonden van
de Rijkstuinbouwconsulenten en een aantal van hun medewerkers in de verschillende ambtsgebieden, alsmede van een aantal proeftuinen. De meeste van
deze proeftuinen ressorteren onder een consulentschap, sommige onder gemeentelijke of andere instellingen. Ook de samenwerking met de Bedrijfsvoorlichtingsdienst van de Belgische Boerenbond in verschillende provincies was
in 1963 wederom zeer prettig. Voor de samenwerking met en de hulp
van genoemde personen en instellingen is een woord van dank zeker niet
misplaatst. Onderstaand wordt een kort overzicht gegeven van de samenwerkende en subproeftuinen.

SAMENWERKENDE
PROEFTUINEN

proeftuin alkmaar

Hoeverweg 6, telefoon 02200-16541; directeur Ir. J. van Kampen - tuinchef
A. Tolman - bezoek vrijdags van 14-16 uur, verder na afspraak.
De tuin is 1.82.00 ha groot. De grond bestaat uit humushoudende, zeer lichte
zavel. Een infiltratie-systeem, gecombineerd met een onderbemalingsinstallatie,
zorgt voor een zeer goede water- en luchthuishouding. In 1963 werd op deze
tuin en in debijbehorende kassen en laboratoria het volgende onderzoek verricht:
Teeltproeven met aardbei, andijvie, bleekselderij, bloemkool, prei, spinazie,
stamslaboon, winterbloemkool, witlof en wortel. Veredeling van aardappel,
stamslaboon en ui. Rassenonderzoek bij aardbei, andijvie, bleekselderij, knolselderij, kroot, kropsla, spinazie, stamslaboon, stoksnijboon, tuinboon en winterbloemkool. Vallers en kanker in kool, bepalingen van aaltjes, waarnemingen ten
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PROEFTUINEN

behoeve van de wortelvlieg en witlofvlieg, voorjaarsziekte in wortel. Chemische
onkruidbestrijding bij een groot aantal groentegewassen.
proeftuin „beemster" te noord-beemster

Purmerenderweg 21, telefoon 02991-368; directeur Ir. P. J. Stadhouders tuinchef G. Steensma - bezoek woensdag- en vrijdagmiddag, verder na afspraak.
De oppervlakte van de tuin is 1.25.00 ha, de grond bestaat uit oude zeeklei
met een afslibbaar gehalte van 59 %. Door regelmatige uitbreiding van de
glasopstand wordt de oppervlakte voor proeven in de volle grond steeds kleiner.
Zo werd in 1963 weer een nieuwe, vaste kas gebouwd met een oppervlakte
van 4320 m2. In het verslagjaar werden er voor het Proefstation de volgende
proeven verzorgd: Teeltproeven met andijvie, prei en spruitkool. Rassenonderzoek bij andijvie, augurk en knolselderij. Bemestingsonderzoek met structuurverbeterende middelen.
proeftuin „de duinstreek van holland" te heemskerk

Rijksstraatweg 1c, telefoon 02512-2321; directeur Ir. G. W. van der Helm
tuinchef W. J. G. Vendel - bezoek iedere werkdag, excursies na afspraak.
Deze tuin heeft een oppervlakte van 1.55.00 ha en bestaat uit ontkalkt duin
zand (geestgrond). De proeven die er in 1963 voor het Proefstation werden
uitgevoerd hadden betrekking op: Teeltonderzoek bij wortel. Rassenonderzoek bij knolselderij. Organische meststoffen en cacaoafvalkalk.
tuinbouwproefbedrijf „geestmerambacht" te oudkarspel
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Proefpolder 1, telefoon 02201-227 (tuinchef), directeur Ir. P. Knoppien
telefoon 02201-293 - tuinchef M. Bruin - bezoek elke werkdag na afspraak,
behalve zaterdag.
Dit bedrijf is ongeveer 27 ha groot, de grond bestaat uit vrij zware zeeklei.
Een van de belangrijkste problemen die er worden bestudeerd is dat van herontginning en structuurverbetering. Diverse meerjarige proeven worden er genomen op het gebied van organische bemesting, bekalking en bezanding.
Op het waterstanden-herontginningenproefveld wordt een groot aantal proefgewassen geteeld bij verschillende grondwaterstanden, gecombineerd met verschillende manieren van herontginning. Andere onderzoekingen hadden in 1963
betrekking op: Teeltproeven met bloemkool en spruitkool. Rassenonderzoek bij
augurk, knolselderij, koolraap en stamslaboon. Op het gebied van ziektebe-

strijding werd weer veel aandacht besteed aan het onderzoek naar het optreden
en de bestrijding van vallers en kanker in kool.

SAMENWERKENDE
PROEFTUINEN

proeftuin „hollands-utrechts veendistrict" te sloten

Sloterweg 796, telefoon 020-154333; directeur Ir. G. W. van der Helm tuinchef W. C. Sol - bezoek elke werkdag na afspraak.
De oppervlakte van deze tuin is 1.96.00 ha, de grond bestaat uit kleihoudend,
veraard veen. In 1963 werden er voor het Proefstation de volgende proeven
genomen: Veredeling van stamsla- en stoksnijboon. Rassenonderzoek bij augurk
en stamslaboon. Onkruidbestrijdingsproeven in diverse groentegewassen.
sub-proeftuin te grootebroek

S. Reus, Zesstedenweg 265, beheerder van de proeven J. Betzema.
Deze tuin op lichte kleigrond is ongeveer 0.60.00 ha groot. In 1963 waren er de
volgende proeven ondergebracht: Teeltproeven met bloemkool, inclusief winterbloemkool. Veredeling van de vroege aardappel. Rassenproeven met bloemkool, inclusief winterbloemkool. De rassenproef met bloemkool was een praktijkproef van het IVT.
sub-proeftuin te spierdijk

P. Kok, Zuidspierdijkerweg 83, beheerder van de proeven J. Betzema.
De oppervlakte bedroeg 0.50.00 ha, het perceel bestaat uit venige klei. Het
onderzoek dat er in 1963 plaatsvond, betrof: Veredeling van de vroege aardappel. Rassenonderzoek bij kroot en wortel, eerstgenoemd gewas als praktijkproef van het IVT.
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contactdagen en voorlichting
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Als onderdeel van de werkzaamheden van het Proefstation en met name voor
het landelijk onderzoek, is het van groot belang regelmatig contacten te onderhouden met degenen die zich bezighouden met onderzoek, voorlichting, afzet
en verwerking van groenten. Hiertoe werden ook in 1963 weer enkele bijeenkomsten georganiseerd. Deze waren enerzijds gericht op een snelle bekendmaking van onderzoeksresultaten, anderzijds op informatie van problemen in
de vollegronds groenteteelt. De contacten met de conservenindustrie betroffen
uiteraard de mogelijkheden en vooral de moeilijkheden die zich in verschillende gewassen bij bepaalde rassen en teeltwijzen voordoen en de vraag in hoeverre hier door onderzoek verbetering in kan worden gebracht. Aangezien de
contractteelt en dus de verwerking van groenten in het algemeen van jaar tot
jaar toeneemt, is dit een verantwoord onderdeel van het onderzoek geworden.

Nadat in november 1962 de proefplannen voor 1963 waren besproken met
medewerkers van consulentschappen en onderzoekinstellingen in Nederland,
vond op 27 februari een soortgelijke bijeenkomst plaats te Mechelen. Hierbij
waren behalve enkele medewerkers van het Proefstation te Alkmaar, een aantal
consulenten van de Belgische Boerenbond, leraren van het tuinbouwonderwijs
in België en chefs van enkele Belgische proeftuinen aanwezig. Deze dag
stond in het teken van de samenwerking op het gebied van groenteteelt onderzoek en leidde er toe dat in 1963 weer een vrij groot aantal proeven van
het Proefstation in België werd aangelegd.

VOORLICHTINGSDIENSTEN

Op 8 maart werd in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap te
Barendrecht een „witlofdag" belegd. Ir. D. Kers hield een inleiding over
de ontwikkeling van de witlofteelt op de Zuidhollandse eilanden en de heer
C. J. van der Ven over enkele problemen bij de witlofteelt. Ir. H. Jonge Poerink bracht verslag uit over een reis die was ondernomen naar Frankrijk,
ter bestudering van de mechanisatie van de teelt en de bewerking van witlof
in dat land. In de namiddag werd een excursie gehouden naar een witloftrekkerij en enkele silo's voor hetJaewaren van witlofwortels. Aan deze contactdag werd door 27 personen deelgenomen.
De excursie die sinds enkele jaren door het Proefstation voor medewerkers
van de rijkstuinbouwconsulentschappen en de chefs van proeftuinen wordt georganiseerd, vond in 1963 plaats op 9 en 10 juli.
Op de eerste dag werd een bezoek gebracht aan de conservenfabriek van de
firma Hak te Giessen. Vandaar werd gereden door de Bommelerwaard, tijdens
welke rit de heer J. Noordermeer van het consulentschap te Geldermalsen
verschillende wetenswaardigheden over dit gebied vertelde. Het middagprogramma bracht ons naar België, waar onder leiding van de heren E. A. Claes
en A. Marien een rondgang werd gemaakt langs de proeven op Kempens testbedrijf te Geel. Het volgende doel was de Rijkstuinbouwschool te Vilvoorde.
Hier was het de heer R. Verbesselt, leraar, die op vlotte wijze de rondleiding
verzorgde. De reis van Geel naar Vilvoorde leidde onder andere door het
belangrijke tuinbouwgebied rond Mechelen, waar de heer A. Marien (consulent bij de Belgische Boerenbond) vele interessante zaken over wist te vertellen.
De tweede dag begon met het bezichtigen van de Provinciale tuinbouwschool
te Anderlecht en de hierbij behorende proeftuinen. De heer W. Mollemans,
leraar aan deze school, gaf deskundige toelichting over de school en de proeven. Van Anderlecht voerde de reis naar Wetteren. Op dit traject was het de
heer L. Brys, consulent bij de Belgische Boerenbond, die op kundige wijze
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de bijzonderheden van dit gebied toelichtte. Een kort bezoek werd nog gebracht
aan de nieuwe, in aanbouw zijnde veiling ten westen van Brussel. Bij het Proefstation voor de Tuinbouw te Wetteren werden behalve de proeftuin, ook een
groente- en een bloemenbedrijf bezichtigd. De heer A. Bosmans en een van
zijn collega's zorgden hier voor een interessante toelichting, respectievelijk
voor wat de groente- en de bloementeelt betreft. De belangstelling voor deze
excursie was groot. Er namen 44 personen aan deel, waaronder twee van de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.
Op 17 december werd te Utrecht de zogenaamde problemendag gehouden. Deze
dag stond reeds gedeeltelijk in het teken van 1964. Aan de hand van de resultaten van onderzoek in 1963 werd het proefplan voor 1964 behandeld. Een
aantal suggesties van de aanwezigen waren van dien aard dat ze alsnog in het
proefplan werden verwerkt. De heer J. G. Verlaat hield een inleiding over
een aantal ervaringen met nieuwe middelen in de chemische onkruidbestrijding.
Op twee na, waren alle tuinbouwconsulentschappen vertegenwoordigd, benevens twee landbouwconsulentschappen, NAKG, IVT en Rtc. voor Plantenziektenbestrijdng. Het aantal deelnemers was 30.

VERWERKENDE
INDUSTRIE
EN ZAADHANDEL

In samenwerking met het IBVT te Wageningen was op 28 januari „Een dag voor
de conservenindustrie" georganiseerd. Op deze dag werden de volgende inleidingen gehouden: De kwaliteit van rijp geoogste doperwten in blik door
Ir. E. Steinbuch (IBVT) - Voedingswaarde en organoleptische eigenschappen van
verduurzaamde groenten door Dr. Ir. I. Weits (ILO) - Teelt en kwaliteitsonderzoek bij stamslabonen door Tj. Buishand (PGV) - Chemische onkruidbestrijding
bij de vollegronds groenteteelt door J. G. Verlaat (PGV). Deze dag, die zowel
door vertegenwoordigers van de industrie als van de zaadhandel goed werd
bezocht, kan als zeer geslaagd worden beschouwd.
Door de onverwachte, zeer snelle zetting van de stamslabonepeulen was het
niet mogelijk tijdig een algemene uitnodiging te verzenden voor een bezoek aan
het centraal-rassenproefveld in Noord-Holland. Wel werden de inzenders van
de nieuwe rassen op 20 augustus in de gelegenheid gesteld de rassen op een
proefveld te Wolfheze te beoordelen. Op deze dag werden de voor- en nadelen van de rassen vrij uitvoerig besproken.
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Het onderzoek naar de gebruikswaarde van winterwortelen voor de industrie

werd dit jaar op enkele plaatsen voortgezet. Evenals in 1962 werden ook nu
de proeven te Breda en Spierdijk gezamenlijk beoordeeld. De eerste beoordeling vond plaats op 2 oktober op het bedrijf van de heer G. Verschuren te
Breda, de tweede op 8 oktober in de veiling te Avenhorn. Deze tweede beoordelingsdag was gecombineerd met-sen bezoek aan het Proefstation te Alkmaar,
waar enkele andere gewassen beoordeeld konden worden. Dit betrof in de
eerste plaats een vijftiental knolselderijrassen, waarvoor grote belangstelling
bestond. Daarnaast waren nog enkele rassen witte koolrapen en pastinaken
verzameld.

VERWERKENDE
INDUSTRIE
EN ZAADHANDEL

Eveneens te Alkmaar vond op 10 december een beoordeling plaats van de
in de praktijkproeven goedgekeurde witlofselecties van het type Vroege Mechelse,
aan welke beoordeling ongeveer vijftien personen deelnamen.
Tenslotte werd op 13 december een conservendag te Roosendaal georganiseerd door de Peulvruchtenstudiecombinatie. De medewerking van het Proefstation kwam hierbij tot uiting door de inleiding die de heer Tj. Buishand
hield over rassenonderzoek bij stamslabonen.
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publikaties

Uitgegeven is een folder, waarin taak en betekenis van het Proefstation in
het kort staan beschreven. Deze folder wordt uitgereikt aan de bezoekers. De
folders zijn, behalve in het Nederlands, ook in de Duitse-, Engelse- en Franse
taal gesteld. Verder is het Proefstation begonnen met het uitgeven van rapporten. Deze hebben ten doel de tussentijdse resultaten van nog niet afgerond onderzoek op snelle wijze bekend te maken.
MEDEDELINGEN
In de loop van het verslagjaar zijn de volgende mededelingen verschenen:
24. Kalibemesting bij vroege aardappelen in Noord-Holland, door Ir. J. van der
Boon, Ir. P. Delver, Ir. P. Knoppien en A. Visser
25. Enkele aspecten van het veredelingswerk bij asperge, door Ir. A. Franken
26. Mogelijkheden voor extensieve groenteteelt, door Ir. J. van Kampen
27. 10 jaar PGV, door Ir. J. van Kampen en anderen
RAPPORTEN
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1. Samenvattend verslag van een andijvie-zaaitijdenproef in 1962, door Tj.
Buishand
2. Samenvattend verslag van het rassenonderzoek bij knolselderij in 1962,
door J. P. Koomen
3. Verslag over het centraal rassenproefveld met stamslabonen in 1962, door
Tj. Buishand en mej. G. Breebaart
4. Een studiereis naar Noord-Frankrijk en België ten behoeve van mechanisatie
in de witlofteelt en het wassen en veilingklaar maken van de kroppen van 7
t/m 10 november 1962, door Ir. H. Jonge Poerink en Ir. W. S. Duvekot
5. Ervaringen bij het onkruidbestrijdingsonderzoek in de vollegronds groenteteelt in 1962, door J. G. Verlaat
6. Het optreden en de bestrijding van vallers (Phoma lingam) in sluitkool,
door Drs. J. M. M. van Bakel en J. de Kraker
7. Onderzoek ten behoeve van de groenteteelt voor de verwerkende industrie,
door Tj. Buishand en anderen.

Kan de weeuwenteelt van bloemkool worden vervangen door zaaien in januari?
door J. Betzema. Groenten en Fruit, 23 januari 1128 en 1129
De boneplukmachine in opmars, door Tj. Buishand. Hollandsch Landbouwweekblad, 25 januari 61H-I-J
Het zaaien van tuinbonen, door Tj. Buishand. Groenten en Fruit, 30 januari 1169

ARTIKELEN
IN
VAKBLADEN
EN
TIJDSCHRIFTEN

De vroege teelt van andijvie in de vollegrond, door Tj. Buishand. Groenten en
Fruit, 30 januari 1175 en 1177
Hoe staat het met rand in de witte kool?, door Ir. H. Jonge Poerink. Groenten
en Fruit, 20 februari 1279
Enkele ervaringen bij het rassenonderzoek met knolselderij in 1962, door J. P.
Koomen. Groenten en Fruit, 20 februari 1281 en 1283
De kunst van het vroeg andijvie telen in de vollegrond, door Tj. Buishand.
De Tuinderij, 19 februari 248 en 249
Wat bepaalt de rassenkeuze bij prei?, door J. Betzema. De Tuinderij, 19 maart
342 en 343
Zaaien en planten van witlof voor de zeer vroege trek, door Tj. Buishand.
De Tuinderij, 19 maart 350 en 351
Mogelijkheden voor beschutting van enkele windgevoelige groentegewassen
in de open grond, door J. P. Koomen. Groenten en Fruit, 20 maart 1425
Wanneer moeten wij spruitkool zaaien? door Tj. Buishand en J. Betzema.
Groenten en Fruit, 20 maart 1449 en 1450
Enkele opmerkingen over de spruitkoolteelt, door Tj. Buishand. Hollandsch
Landbouwweekblad, 5 april 336 B en C
Watervoorziening bij de teelt van tulpen, door Ir. G. G. M. van der Valk
en J. A. Schoneveld. Mededelingen Rtc. Hoorn, april 70-73
Resultaten asperge-onderzoek, door Ir. A. A. Franken. Groenten en Fruit,
10 april 1545 en 1547
Nieuwe stamslabonerassen vragen de aandacht, door Tj. Buishand. Groenten en
Fruit, 10 april 1549
Stamslabonen onder glas en vroeg in de vollegrond, door Tj. Buishand. De
Tuinderij, 12 april 446 en 447
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De rij van onkruidbestrijdingsmiddelen wordt steeds maar langer, door J. G.
Verlaat. Groenten en Fruit, 1 mei 1731
De teelt van stamslabonen in de volle grond, door Tj. Buishand. Hollandsen
Landbouwweekblad, 3 mei 429 I en I
Wat biedt het Proefstation te Alkmaar voor de groenteteler, door Tj. Buishand
en J. P. Koomen. De Tuinderij, 28 mei 622-624
Invloed van grondwaterstand op de produktie van enkele gewassen op de kleien zavelgronden (1), door Ir. G. G. M. van der Valk en J. A. Schoneveld.
Mededelingen van de Directie Tuinbouw, mei 296 t/m 300
Wat is er in 1963 te zien op de tuin van het Proefstation te Alkmaar?, door
Tj. Buishand en J. P. Koomen. Groenten en Fruit, 5 juni 1932 en 1933
Witlof zaaien en planten, door C. Schaap. Groenten en Fruit, 12 juni 1987
Invloed van de grondwaterstand op de produktie van enkele gewassen op kleien zavelgronden (II), door Ir. G. G. M. van der Valk en J. A. Schoneveld.
Mededelingen van de Directie Tuinbouw, juni 379-385
Aantasting van tulpen door het uiestengelaaltje, door Ir. C. Kaai, M. W. S.
Kok en Dr. Ir. J. W. Seinhorst. Mededelingen van de Directie Tuinbouw,
september 494-498
Enkele opmerkingen over het voorbije augurkenseizoen, door J. P. Koomen.
Groenten en Fruit, 9 oktober 583
Enkele opmerkingen over de vroege teelt van sla in de vollegrond, door Tj.
Buishand. Groenten en Fruit, 11 december 953-955
Verschuivingen in de vollegronds groenteteelt, door Ir. J. van Kampen. Groenten en Fruit, 18 december 1015-1017
Tien jaar Proefstation voor de groenteteelt in de volle grond te Alkmaar, door
Ir. J. van Kampen. Mededelingen van de Directie Tuinbouw, december 1963
Voor het weekblad Landbouwdocumentatie verzorgde het Proefstation een
aantal referaten. Tenslotte werd ook medewerking verleend aan het tot stand
komen van de Tuinbouwgids.
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Voor een beschrijving van het proefveld verwijzen wij naar de vorige jaarverslagen, waarin inrichting en doelstelling werden omschreven.
Het onderzoek werd in 1963 voortgezet met twaalf gewassen en teelten
waarvan er acht nog niet eerder in het programma waren opgenomen. De
opbrengsten op de klei en de zavel waren goed tot zeer goed. Verrassende
afwijkingen in het voorheen geconstateerde verband tussen de grondwaterstanden en de opbrengsten werden niet gevonden. Evenals in voorgaande jaren
bleken de toevallige variaties bij veel gewassen groot. In verschillende gevallen kon de spreiding aanzienlijk worden verkleind, door een correctie toe te
passen op vruchtbaarheidsverschillen tussen de grondverbeteringsblokken. Een
verdere correctie is nog niet mogelijk, omdat de juiste oorzaken nog niet zijn
aan te wijzen. Ons vermoeden gaat in de richting van de sterke grondwaterfluctuaties die tussen overigens vergelijkbare objecten optreden onder invloed
van regenval en afvoer.

GRONDWATERSTANDEN EN
HERONTGINNINGENPROEFVELD

Bij verschillende gewassen kon worden waargenomen dat bij afname van de
ontwateringsdiepte de opbrengstverhouding tussen middenrijen en randrijen in de
proefveldjes afnam van 1 tot 0,5. Naar de oorzaak hiervan wordt een onderzoek ingesteld. De objecten met de hoogste grondwaterstanden vragen veel
werk. Het is in de loop van de tijd wel duidelijk geworden dat juist deze objecten van zeer groot belang zijn om een goed inzicht in de invloed van de
grondwaterdiepte op grond en gewas te verkrijgen. Als deze objecten in dit
stadium zouden worden opgeheven, zou het proefveld veel van haar waarde
verliezen.
Bij de klei-objecten met een ontwatering van 60 cm en dieper is de structuur geleidelijk beter geworden, als gevolg van een goede grondbewerking.
Bij de minder diep ontwaterde kleigronden werd dit voorjaar voor het eerst
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GRONDWATERSTANDEN EN
HERONTGINNINGENPROEFVELD

een nadelige invloed op de structuur waargenomen. In tegenstelling tot de
voorgaande jaren bleven deze objecten nu langer nat en konden de veldwerkzaamheden pas vrij laat beginnen. De structuur bleef slecht en de onkruidontwikkeling (straatgras) was moeilijk te onderdrukken.
Bij de zavelgronden werd de grondbewerking bij hogere waterstanden nauwelijks bemoeilijkt. Wel was ook hier bij grondwaterstanden van 60 cm en
hoger de onkruidvegetatie moeilijk tegen te gaan. Uit volumebemonsteringen
bleek de dichtheid van de zavel bij hoge grondwaterstanden toe te nemen.
Meer dan in andere jaren werd bij de oogst het werk op de kleigronden
bemoeilijkt door aanhangende grond, vooral bij kroten en prei.
De in 1963 op dit proefveld geteelde gewassen waren: tulp, gevolgd door herfstbloemkool; spinazie, gevolgd door prei; vroege kroot, gevolgd door herfstandijvie; vroege andijvie, gevolgd door phacelia en iris; aardappel, gevolgd
door winterbloemkool; sla, gevolgd door late kroot; slabonen, met haverwindscherm. Van deze gewassen is de herfstbloemkool door het late tijdstip
van uitplanten mislukt. Van een aantal gewassen uit dit teeltplan zullen wij
in het kort een indruk geven over de reactie der gewassen op grondsoort en
grondwaterdiepte.
tulp
In de drie proefjaren hebben hoge waterstanden in de winter in toenemende
mate schade veroorzaakt aan de tulpen. Tabel 1 geeft een overzicht van het
percentage bollen dat na de winter 1962-1963 niet is opgekomen.

gemiddelde
grondwaterstand
in cm beneden
maaiveld
20
40
60
90
120

- 40
- 60
- 90
-120
-150

pikklei

zavel

62
20
29
23
20

81
32
29
33
24

86
10
15
15
9

NIET OPGEKOMEN TULPEN IN PROCENTEN
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klei op zavel

krelage's kleuren- Copland's krelage's kleuren- Copland's krelage's kleuren- Copland's
triumph
triumph
record
pracht
record
pracht
triumph pracht
record
39
40
10
9
8

64
63
7
23
16

74
62
6
12
9

67
22
21
13
13

95
35
20
17
18

75
14
20
1
6

TABEL 1

Het uitvalpercentage is op de weinig voor slempen gevoelige klei gemiddeld
hoger dan op de slempige zavel. De zavel is namelijk gevoeliger voor de
grondwaterdiepte dan de klei. De onregelmatigheden in de uitvalpercentages
zijn voor een deel het gevolg van plaatselijk gestagneerde afvoer van opper-

vlaktewater in lage terreingedeelten. Begreppeling werd niet toegepast. De produktie van de overgebleven planten werd door een diepe ontwatering bevorderd.
Het is overigens niet mogelijk aan te geven of de geringere produktie het gevolg was van een beschadiging van het wortelgestel tijdens de winterperiode
aan wel van een ongunstige luchthuishouding tijdens de bovengrondse ontwikkeling van de planten.

GRONDWATERSTANDEN EN
HERONTGINNINGENPROEFVELD

spinazie

Het ras Vital-R werd op 11 april gezaaid bij een rijafstand van 15 cm en
gebruik van 150 kg zaad per hectare. De standdichtheid liep uiteen van ± 70
planten per meter op de klei tot ± 80 planten op de zavel. Op de kleigrond
was de opkomst onregelmatig en later dan op de zavel. Dit verschil in vroegheid is sterk afhankelijk van de vochttoestand in de bovenste centimeters van
de grond. Bij hoge grondwaterstanden (zavel minder dan 60 en klei minder
dan 40 cm beneden maaiveld) ging de waarde van het produkt achteruit door
sterke vermenging met grassen en door een wankleurig uiterlijk. Uit periodieke

Pikklei

kg per ore

Zavel

kg per are

400

400

360

350

-

320

290

-

280

I

240

200

-

160

-

120

240

/

200

160

120

<>

>
20

40

60

80

100

120

140

gem grond v a t e r s t o nd rn c

VERBAND TUSSEN OPBRENGST EN GRONDWATERSTAND
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eo

100

120

140
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FIGUUR 1

oogsten bleek de spinazie op zavel bij een goede ontwatering drie à vier dagen
vroeger te zijn dan op de klei. Figuur 1 geeft een indruk van de samenhang
tussen produktie en grondwaterdiepte. De in deze grafiek aangegeven opbrengsten zijn de gemiddelden van twee oogstdata.
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prei

STANDEN EN
HERONTGINNINGENPROEFVELD

Het ras Goliath werd op 14 juni geplant bij een afstand van 25 x 40 cm en
op 1 oktober en 4 november geoogst. In de daartussen gelegen periode werden (op 6 en 27 augustus) diktemetingen uitgevoerd om een indruk te krijgen
van het stadium waarin de te verwachten verschillen zouden ontstaan. Bij verTABEL 2

OPBRENGST PREI IN KG PER ARE

grondsoort

pikklei
zavel
klei op zavel

35 cm
- mv

55 cm
- mv

75 cm
- mv

105 cm
• mv

240
270
300

395
320
390

400
355
420

400
385
440

135 cm
- mv
400
410
440

gelijking van deze metingen met de opbrengsten bleek een nauw verband te
bestaan tussen de produktie op 6 augustus en de oogst. De spreiding in de
opbrengsten kon voor een groot deel worden verklaard uit invloeden vóór deze
datum, i.e. verschillen in aanslag of in grootte van het plantmateriaal. Tabel 2
geeft een benaderd beeld van de opbrengst bij de tweede oogst.
aardappel
Het ras Eersteling werd op 24 april geplant in ruggen op 50 x 40 cm en
OPBRENGST AARDAPPELEN BIJ VERSCHILLENDE GRONDWATERSTANDEN

ZaveL

Pikklei

kg perare

FIGUUR 2

kg per are
500

500

24/ 7
450

450
2<

/7

/<

400

400
17

350

350
"/7

300

/7

300

•

250

/
/

250
200

200
150

150
100

-

100
50

50

20
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40

60

120
U0
80
100
gem grondwaterst and in c m - m v

20

40

60

B0
100
120
gem. grondwaterstand in

140
m-mv

in twee keer afgeoogst, namelijk op 17 en 24 juli. Het tijdstip van oogsten
bleek van invloed te zijn op het verband tussen de grondwaterstand en de opbrengst in deze zin, dat naarmate men later oogst het maximum van de opbrengsten verschuift naar de diepere grondwaterstanden. Bij figuur 2 moet
aangetekend worden dat de spreiding van de gegevens rond de lijnen bijzonder gering was.

GRONDWATERSTANDEN EN
HERONTGINNINGENPROEFVELD

slaboon

Op 5 april werden dubbele haverwindschermen gezaaid aan de westzijde van
de drie meter brede proefveldjes en op 28 mei werden de bonen (Prelude)
gezaaid met een zaaimachine. De opkomst was op de zavel snel en regelmatig,
op de klei daarentegen zeer onregelmatig. Na een zeer geconcentreerde bloeiperiode werd op 9 en 20 augustus telkens de helft van de oppervlakte geplukt.
Deze eenmalige pluk werd toegepast omdat doorplukken langzamerhand (gerekend over het totale bonenareaal) een exeptie is geworden. Bovendien vraagt
doorplukken op een proefveld veel tijd en zorg, en zijn de gegevens van een
eenmalige pluk beter interpreteerbaar.

OPBRENGST SLABONEN BIJ VERSCHILLENDE GRONDWATERSTANDEN

Pikklei

FIGUUR 3

Zavel

gem. grondwaterstand ii

gem. grondwaterstand il

Uit figuur 3 blijkt dat zelfs op de zavel de bonenproduktie zeer weinig beïnvloed
is geweest door de grondwaterdiepte.
Bij de oogst bleek dat vooral bij de hogere grondwaterstanden de wortels dichtbezet waren met grote wortelknobbels. De stikstofproduktie van de hierin levende bacteriën heeft vermoedelijk deze geringe gevoeligheid voor de waterstand veroorzaakt.
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Met het beregeningsproefveld zijn we in 1963 minder gelukkig geweest. De
tuloenveldies hadden tijdens het winterseizoen schade opgelopen. Voor de drie
cultivars Copland's Record, Kleurenpracht en Krelage's Triumph bedroegen
de uitvalpercentages respectievelijk 20, 17 en 35 % van het aantal opgezette
bollen. De schade kwam zeer onregelmatig over de veldjes voor. Deze schade,
die in vorige jaren nauwelijks optrad, heeft ons wel geleerd dat een goede begreppeling in proeven een belangrijke voorzorg is. Bij de stamslabonen werden
de bonen op de nog jonge onberegende kleivelden gehavend door harde zuidwestewind in juni. Het is wel gebleken dat een van de nadelen van de klei,
namelijk de kans op vertraagde kieming ten opzichte van de zavel, geheel kan
worden gecompenseerd door een lichte beregening zodra de zaden in de uitgedroogde laag komen.
De definitieve bewerking van de gegevens werd nog niet uitgevoerd. Al is de
waarde van gemiddelden daarom beperkt, toch willen wij in het kort deze
uitkomsten vermelden. Behoudens tijdens de kieming van de zaden, werden
als uitdrogingsgrenzen voor de meer vochtige en natte objecten de vochtspanningen 2,4 en 3,0 aangehouden.

tulp

Het is gebleken dat de weergave van de opbrengst in gesorteerde eenheden
aanzienlijke fouten kan bevatten als gevolg van fouten bij het sorteren. Vergelijking van de opbrengsten en de grootteverdeling van de bollen heeft ons
de beschikking gegeven over het verband tussen deze grootheden. Op de aard
van dit verband zal in een mededeling nader worden ingegaan.

zavel

pikklei
vochttrappen

droog
vochtig
nat

kleurenpracht

krelage's
triumph

223
223
266

170
202
223

Copland's kleurenpracht
record
212
228
250

OPBRENGST TULPEN IN KG PER ARE
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266
292
281

krelage's
triumph
207
207
212

klei op zavel
Copland's kleurenpracht
record
234
223
244

276
244
260

krelage's
triumph

Copland's
record

202
175
191

255
244
271

TABEL 3

In tabel 3 wordt de kg opbrengst aan bollen per 100 m2 vergeleken met grondsoort en vochttrap. Vermoedelijk hebben dus alleen op de pikklei de tulpen
gunstig gereageerd op de beregening.

slaboon

BEREGENINGSONDERZOEK

vochttrappen
droog
vochtig
nat

pikklei

zavel

klei op zavel

12/8

22/8

12/8

22/8

12/8

22/8

69,8
94,4
87,4

121,7
138,8
131,2

109,8
100,4
106,3

130,5
134,8
130,7

58,7
93,5
87,2

110,2
123,6
118,8

OPBRENGST SLABONEN IN KG PER ARE ONGESORTEERD

TABEL 4

Het proefras wasPrelude. Op 12 augustus werd van alle veldjes de helft van
het aantal planten in één keer afgeplukt, op 22 augustus vond de eenmalige
pluk plaats bijde andere helft. De opbrengsten worden weergegeven in tabel 4.
Hieruit blijkt dat beregening alleen zin heeft gehad op de kleigronden bijde
eerste pluk.
aardappel
Ook de aardappelen (Eersteling) werden in tweemaal geoogst. De gemiddelde
opbrengsten zijn per oogstdatum vermeld in tabel 5.

vochttrappen
droog
vochtig
nat

pikklei

klei op zavel

zavel

18/7

24/7

18/7

24/7

18/7

24/7

302
318
320

345
363
353

363
375
380

421
413
380

335
338
347

399
379
390

OPBRENGST AARDAPPELEN IN KG PER ARE

TABEL 5

Beregening leidde tot eenvervroegde afsterving van het gewas. Vanhet voornemen omvoor de rooidatum de volledige afrijping af te wachten, moest worden afgezien in verband met aantasting door Phytophthora infestans. Deberegeningseffecten zijn, behoudens bij de eerste pluk vande bonen, zeer gering.
Dit was, gezien het vrij vochtige voorjaar, geen verrassing.

Het onderzoek naar de geschiktheid vanzouthoudend gietwater is dit jaar uitgevoerd metconcentraties tot 5000 mgchloor perliter. Er konnoggeen duidelijke schade worden geconstateerd. In 1964zullen op enkele droogtegevoelige
proefvelden op duinzandgronden de proeven worden voortgezet in de hoop
tot afronding vanhet onderzoek te kunnen komen.

BEREGENING MET

ZOUTHOUDEND
WATER BIJ TULPEN
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BEZANDING
VAN ZWARE
KLEIGRONDEN

Ondanks ziekte van de met de uitvoering van dit onderzoek belaste assistent
kon het onderzoek in het seizoen 1962-1963 met succes worden beëindigd.
Teneinde in de gelegenheid te zijn het verzamelde cijfermateriaal grondig te
laten bewerken, zijn verdere proeven voorlopig opgeschort. De medewerking
die wij bij dit onderzoek van de tuinders mochten ontvangen was zeer groot.

Bij eenin 1958aangelegde proef wasopde zware zeekleigrond vanhet proefbedrijf GMAte Oudkarspel is met behulp van een zware grondvijzel respectievelijk 5 en 10 cm lichte zavel plaatselijk uit de ondergrond naar boven
gebracht. Na afloop van deze bewerking zijn, als gevolg van het onvoldoende
toevloeien van de vrij stijve, zavelige ondergrond brede geulen in het terrein
overgebleven. De bewerkbaarheid van de bovengrond is door het opbrengen
van de zavel verbeterd. Een tweede proef is in 1960aangelegd, eveneens op
het proefbedrijf te Oudkarspel. Hiervoor werd vrij grof spuitzand gebruikt, waarvan respectievelijk 2 en 4 cm op afzonderlijke veldjes is gebracht en door de
bouwvoor gewerkt. In het verslagjaar zijn op deze bezandingsproeven pootaardappelen, ras Eersteling, verbouwd. De oogstgegevens van beide proeven
zijn vermeld in tabel 6. Het opbrengstniveau bij de in tabel 6 vermelde
proeven ligt niet gelijk. Dit kan veroorzaakt zijn door verschil in grond, doch
mogelijk ook doordat gebruik werd gemaakt van pootgoed van verschillende
grootte. Bij de bezandingsproef met spuitzand is een iets grotere potermaat
gebruikt. Hoewel beide proeven in enkelvoud zijn genomen en de verkregen
cijfers dusmetenige reserve moeten worden beschouwd, stemmen de resultaten

OPBRENGST VAN AARDAPPELEN OP BEZANDINGSPROEVEN

bezandingsproef
met zavel

bezandingsproef
met spuitzand

controle
5 cm zavel
10 cm zavel

controle
2 cm spuitzand
4 cm spuitzand
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opbrengst in
tonnen perha

TABEL 6

verhoging t.a.v.
(in procenten)

27,7
29,3
30,2

6
9

30,7
32,2
35,8

5
17

van de proef met zavel goed overeen met de resultaten van een in 1962 door
het ICW op gelijkwaardige grond genomen proef. Hierbij gaf Eersteling 4 en
9 % opbrengstverhoging bij respectievelijk 5 en 10 cm zand. Deze proef was
in viervoud uitgevoerd.

Dit proefveld is in 1959 en 1960 op het herontginningenproefveld te Oudkarspel
aangelegd. Het doel is de invloed te bestuderen van een aantal organische meststoffen op structuur en chemische samenstelling van de grond en op de groei
van diverse groente- en bollenteeltgewassen. Evenals bij het grondwaterstandenproefveld zijn de volgende bodemprofielen in het onderzoek betrokken.

BEZANDING
VAN ZWARE
KLEIGRONDEN

STRUCTUURVERBETERINGSPROEF

a. oorspronkelijk pikkleiprofiel
c. lichte zavel afkomstig uit de ondergrond
d. zavelgrond als bij c, doch afgedekt met 20 cm kleibouwvoor, afkomstig van a.
De objecten van de organische bemesting zijn: controle - 5 cm tuinturf - 5 cm
tuinturf met 1 cm huisvuilcompost - 5 cm tuinturf met 1 cm cacaoafvalkalk verteerde stalmest - 5 cm tuinturf met 1 ton stalmest per are - 5 cm huisvuilcompost met 1 ton stalmest per are - 5 cm cacaoafvalkalk met 1 ton stalmest per are.
Tuinturf, huisvuilcompost en cacaoafvalkalk zijn gedeeltelijk gegeven in het
najaar van 1959, de rest in het voorjaar van 1960. Hierna is niets meer toegediend. Stalmest is gegeven als goed verteerde mest in het voorjaar van 1960
en 1961, zodat hiervan totaal 2 ton per are is gebruikt. In 1962 en 1963 is geen
stalmest toegediend. De proefgewassen in 1963 waren sla en andijvie.
resultaten bij sla

Het ras Blondine is op 20 oktober 1962 onder platglas gezaaid. De in perspotten opgekweekte planten zijn de strenge winter goed doorgekomen. Op 8 april
kon worden geplant. Vooraf is op 29 maart bemest met 10 kg 12 + 10 -f 20
en 3V2 kg superfosfaat per are. Er is op ieder veldje drie keer geoogst, te weten
op 4, 6 en 8 juni. De verschillen in vroegheid waren niet groot en zullen mogelijk pas na uitvoerige bewerking van het cijfermateriaal kunnen worden aangetoond. Als gevolg van scherp drogend weer kwam in de sla, speciaal in het
inwendige van de kroppen, bij de laatste oogsten veel rand voor. In tabel 7
zijn enkele oogstgegevens samengevat. Het gemiddelde kropgewicht is bepaald
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van het totaal aantal tijdens de oogst aanwezige kroppen. Het percentage oogstbaar is eveneens berekend van het totaal aantal aanwezige kroppen. In beide
gevallen is dus geen rekening gehouden met het uitval. Er kwamen wèl vrij
veel uitvallers voor. Het gemiddelde percentage was 13; de verschillen tussen
de objecten waren gering en waarschijnlijk niet betrouwbaar.
Op zavelgrond was het percentage oogstbare kroppen het hoogst, bovendien
kwam belangrijk minder rand voor. Zavel + kleibouwvoor gaf een iets hoger
gemiddeld kropgewicht. Pikklei gaf het minste resultaat. Van de organische
bemesting gaven cacaoafvalkalk -f stalmest en huisvuilcompost + stalmest

OOGSTGEGEVENS SLA

TABEL 7

a. pikklei

d. zavel met kleibouwvoor

c. zavel

gem.
kropgewicht in
grammen

oogstbaar

controle
tuinturf
tuinturf met
huisvuilcompost
tuinturf met
cacaoafvalkalk
stalmest
tuinturf met
stalmest
huisvuilcompost
met stalmest
cacaoafvalkalk
met stalmest

290
320

60
64

16
11

295
290

66
73

8
7

320

66

14

310

66

305
305

68
65

12
16

335
330

315

63

13

320

64

325

gemiddeld

305

object

%

gem.
0/
kropge/o
zichtbaar wicht in
grammen
rand

/o
oogstbaar

gem.
°/o
kropgezichtbaar wicht in
rand
grammen

°/o

°/o

oogstbaar

zichtbaar
rand

315
320

58
69

15
16

4

315

68

13

75
76

9
6

345
345

73
65

13
14

315

76

7

340

63

14

10

340

73

5

335

71

12

69

12

345

77

5

350

69

10

65

13

320

72

6

330

67

13

(objecten 8 en 7) gemiddeld de beste opbrengst. De controles waren het minst.
Bij cacaoafvalkalk + stalmest kwamen de hoogste fosfaat-, kali-, stikstofen magnesiumcijfers in de grond voor.
resultaten bij andijvie

40

Op 14 juni is het ras Breedblad Volhart Winter gezaaid en op 6 en 7 augustus
op het proefveld uitgeplant. Vóór het planten is bemest met 7 kg 9 + 10 + 23
per are. Op 9 september kreeg de andijvie een overbemesting met 3 kg kalksalpeter per are. Op zavelgrond kwam vrij veel magnesiumgebrek voor, zodat
daar twee maal kort achter elkaar, te weten op 30 september en 1 oktober,

STRUCTUUR-

is gespoten met magnesiumsulfaat. De bespuitingen hadden een vermindering
van de aantasting tot gevolg. Vóór de bespuitingen is het aantal aangetaste
planten per veldje geteld. Ieder veldje is in twee keer geoogst, namelijk op 3
en 18 oktober. Bij de eerste oogst gaf zavelgrond gemiddeld het hoogste gewicht, hierna kwam zavelgrond -f kleibouwvoor, terwijl pikklei een belangrijk lagere oogst gaf. Van de organische bemestingen gaf cacaoafvalkalk +
stalmest de hoogste opbrengst, gevolgd door stalmest en huisvuilcompost +
stalmest. De controlevakjes gaven de laagste opbrengst. Bij de tweede oogst
bleek de andijvie op klei het sterkst in gewicht te zijn toegenomen en op zavel-

OOGSTGEGEVENS ANDIJVIE (2e OOGST)

TABEL 8

a. pikklei
object

d. zavel met kleibouwvoor

c. zavel

Igewichts% magoogst toename
nesiumkg/are l i n ° / 0 v a n
gebrek
1 2e oogst

VERBETERINGSPROEF

oogst
kg/are

gewichts° / 0 magtoename
nesiumin ° / 0 van
gebrek
2e oogst

oogst
kg/are

gewichta° / 0 magtoename
nesiumi n ° / 0 v a n gebrek
2e oogst

controle
tuinturf
tuinturf met
huisvuilcompost
tuinturf met
cacaoafvalkalk
stalmest
tuinturf met
stalmest
huisvuilcompost
met stalmest
cacaoafvalkalk
met stalmest

461
484

17
18

4
2

437
481

7
17

13
7

475
502

21
13

4
1

498

24

11

502

9

47

512

15

13

481
480

18
18

1
2

457
531

6
10

7
7

476
537

9
14

2
1

496

30

1

516

12

4

515

13

3

489

18

4

522

6

13

508

9

4

521

13

1

525

2

3

531

9

3

gemiddeld

489

19

3

496

9

13

507

13

4

grond het minst. De verschillen in kilogramopbrengst tussen de profielen waren
nu niet groot meer. In tabel 8 zijn de gegevens van de tweede oogst en het
percentage planten met magnesiumgebrek vermeld.
Ook bij de tweede oogst gaf cacaoafvalkalk + stalmest gemiddeld over de
drie profielen de hoogste opbrengst, doch op de beide zavelprofielen was
stalmest juist iets beter. Op kleigrond gaf stalmest slechts een matige oogst.
De door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid bepaalde structuurcijfers wijzen bij het object stalmest op kleigrond op een lager poriënvolume en een
lager luchtgehalte dan bij de controle. Mogelijk is dit de oorzaak van de minder
goede resultaten bij stalmest op klei. Bij stalmest op zavelgrond waren de
structuurcijfers belangrijk beter dan bij de controle.
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De gewichtstoename na de eerste oogst geeft een beeld van de groei in de
periode tussen beide oogstdata. Deze was bij de objecten cacaoafvalkalk +
stalmest, huisvuilcompost + stalmest en tuinturf + cacaoafvalkalk, gemiddeld
over de profielen, het minst. Hieruit volgt, dat de andijvie bij deze objecten
het eerst was volgroeid. Het percentage planten met magnesiumgebrek gaf een
duidelijk verband met de K-Mg verhouding in de grond. Een uitzondering hierop
vormt het object tuinturf + huisvuilcompost, waarbij belangrijk meer magnesiumgebrek voorkwam dan op grond van de K-Mg verhouding in de grond
was te verwachten. Binnen de herhalingen van dit object was er wèl een verband met de K-Mg verhouding. Samengevat waren de resultaten als volgt.
1. Bij sla gaf zavelgrond het hoogste percentage oogstbare kroppen en het
minste rand. Zavel + kleibouwvoor gaf het hoogste gemiddelde kropgewicht.
2. Andijvie was op zavelgrond het snelst volgroeid, doch gaf bij de laatste
oogst op zavelgrond -j- kleibouwvoor een iets hogere opbrengst.
3. Van de organische bemestingen gaf bij sla cacaoafvalkalk + stalmest op
alle profielen het beste resultaat. Hierna volgde huisvuilcompost + stalmest.
De controlevakjes waren het minst.
4. Bij de laatste oogst van andijvie waren op zavelgrond de objecten stalmest
en cacaoafvalkalk + stalmest het best. Op kleigrond was dit cacaoafvalkalk +
stalmest. Stalmest op klei gaf een lage opbrengst, hoewel toch nog hoger
dan de controle.
5. Stalmest heeft op zware zeeklei een minder goede, maar op zavel een
betere structuur van de grond veroorzaakt.
6. Er was een duidelijk verband tussen het optreden van magnesiumgebrek bij
andijvie en de K-Mg verhouding in de grond. Het niveau van het magnesiumgebrek was bij tuinturf -+- huisvuilcompost belangrijk hoger dan op grond
van de K-Mg verhouding in de grond was te verwachten.
7. Bij het object cacaoafvalkalk + stalmest waren de grondanalysecijfers voor
fosfaat, kalium, stikstof en magnesium het hoogst.

PROEF MET
VEENPRODUKTEN
EN STALMEST
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Op de proeftuin te Beemster is in 1959 een proef opgezet, waarbij de werking van tuinturf en turfmolm op zware zeekleigrond wordt nagegaan. Van
deze veenprodukten, alsmede van het mengsel hiervan, is in de jaren 1959 en
1960 een laag van totaal 5 cm door de bouwvoor gefreesd. Van een aantal
oudere bemestingsobjecten op dit perceel zijn stalmest en nawerking van vroeger gegeven huisvuilcompost in de proef betrokken gebleven. In het afgelopen
jaar zijn geen organische meststoffen toegediend. Aan kunstmest is begin

april 2V2 kg superfosfaat en 8 kg patentkali en op 10 juni 5 kg kalkammonsalpeter per are gestrooid. Als proefgewas is op 21 maart prei, ras Herfstreus,
onder platglas gezaaid en op 10 en 11 juni op het veld uitgeplant. De plantafstand bedroeg 50 X 12V2 cm. Het gewas is één keer bijgemest met 2 kg kalksalpeter per are. Op 12 en 14 september werd gedeeltelijk geoogst, de rest
volgde van 21 tot en met 24 oktober. De oogstresultaten zijn vermeld in tabel 9.
OPBRENGST PREI IN KG PER ARE

object

PROEF MET
VEENPRODUKTEN
EN STALMEST

TABEL 9

controle

huisvuilcompost

stalmest

gemiddeld

turfmolm
tuinturf
turfmolm met tuinturf
controle

252
261
244
251

220
225
224
215

244
263
247
251

239
248
238
239

gemiddeld

252

250

241

!

221

Uit de cijfers van deze tabel blijkt, dat alleen tuinturf een geringe opbrengstverhoging heeft gegeven. Stalmest en turfmolm hadden geen invloed. Nawerking
van vóór 1959 gegeven huisvuilcompost heeft een vermindering van opbrengst
en een lager percentage eerste soort veroorzaakt en bovendien een wat lichtere
kleur van het gewas. Een zelfde verschijnsel heeft zich, eveneens bij prei,
voorgedaan in 1960. De oorzaak van deze nadelige werking is nog niet bekend.
Op het gehele veld trad in vrij ernstige mate papiervlekkenziekte op. Vermoedelijk is de aantasting in de,;grond achtergebleven na de teelt van prei in
1960. Als gevolg van deze ziekte waren de opbrengsten dit jaar niet hoog. De
verschillen tussen de objecten waren vrij gering; alleen bij stalmest was de
aantasting schijnbaar minder, doordat de prei wat langer doorgroeide.

Op de proeftuin te Heemskerk wordt sinds 1949 de invloed van een aantal
organische meststoffen vergeleken. Het hoofddoel van de proef is het langjarig
effect van enkele organische mestsoorten op duinzandgronden na te gaan. Hiernaast wordt aandacht besteed aan de invloed van het afwisselen van stalmest
met de andere organische bemestingen. In dit verband waren in 1961 alle
veldjes gesplitst in wel en geen stalmest. De nawerking hiervan is thans nog
merkbaar. In 1962 zijn alle organische bemestingen volledig toegediend. In 1963
kregen de stalmestvakjes (object 5) op 5 april 1 ton stalmest per are. Overigens
is dit jaar geen organische bemesting toegediend. De kunstmestgiften waren
op alle veldjes gelijk en bedroegen 10 kg 12 + 10 -f 18, 7 kg superfosfaat

ORGANISCHE
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en 20 kg Dolokal per are. Na het strooien hiervan is de grond op 16 april
gefreesd. De veldjes zijn sinds 1961 gesplitst in twee gewasstroken. Op strook
a stond in 1963 zaaisla, gezaaid op 17 april met ee-n nateelt van op 18 juli
geplante andijvie; op strook b is op 17 april weeuwenbloemkool geplant, gevolgd door op 11 juli geplante stamslabonen. Bloemkool kreeg op 17 mei een
overbemesting met 4 kg kalksalpeter per are, andijvie en bonen op 30 augustus
respectievelijk met 2 of IV2 kg kalkammonsalpeter per are. De dit jaar gebruikte stalmest is mogelijk nogal vers geweest en rijk aan stro. Bij de voorteelten van bloemkool en sla uitte zich dit in een slechtere groei en uiteindelijk in een minder goede opbrengst. De stand van de stambonen was als gevolg
van de koude nazomer vrij slecht. Ook de teelt van sla was geen succes.
De oogstgegevens van de vier teelten zijn in tabel 10 samengevat.
OOGSTGEGEVENS VAN DIVERSE GEWASSEN

TABEL 10

stambonen

bloemkool
organische bemesting

/o
geoogst

percent. vroegheic
°/o geeerste
oogst t/m
kwaliteit
17 juni

sla

andijvie

oogst in
kg/vak

0//o
oogstbaar

gem.
kropgewicbt
geoogste
sla in
grammen

oogst in
kg/are

met stalmest in 1961.
zuiveringsslibcompost
huisvuilcompost
controle
turfmolm
stalmest

79
81
58
71
15

64
69
62
63
57

37
57
34
41
32

2,1
3,6
2,8
2,8
6,1

39
16
21
38
17

344
304
341
328
309

447
502
448
445
480

81
82
75
76
16

61
72
67
50
72

44
47
42
46
28

2,5
2,5
1,7
2,4
5,8

25
18
18
47
11

313
314
318
S33
279

428
438
390
398
460

zonder stalmest in 1961:
zuiveringsslibcompost
huisvuilcompost
controle
turfmolm
stalmest
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Bij bloemkool gaf huisvuilcompost het beste resultaat. Bij sla was turfmolm
het gunstigst en zowel bij stambonen als bij andijvie gaf stalmest een goede
oogst. Bij andijvie was huisvuilcompost eveneens gunstig, zelfs gaf huisvuilcompost in combinatie met in 1961 gegeven stalmest de hoogste opbrengst.
De nawerking van in 1961 gegeven stalmest was bij stamslabonen, sla en andijvie gemiddeld gunstig, bij bloemkool gemiddeld ongunstig. Voor dit laatste
kon tot nog toe geen verklaring worden gevonden. Bij de voorteelten van
bloemkool en sla werkte in 1963 gegeven stalmest (object 5) ongunstig, mogelijk als gevolg van gebruik van vrij verse en strorijke mest.

Op twee verschillende percelen (Zegers te Helden-Beringen en Janssen te
Helden-Panningen) werd in 1959 eenproef aangelegd omhet effect van50 en
100 ton compost perha te vergelijken metde produktie vaneenobject zonder
compost. Nadat in 1962 gedurende eenkorte periode was geoogst, liep de oogst
in 1963over het volledige oogstseizoen. In tabel 11 zijn de opbrengstgegevens
over beide jaren van beide proefvelden vermeld.
PRODUKTIE VAN ASPERGE IN EEN COMPOSTPROEF

BIJ ASPERGE

TABEL 11

Janssen

zeegers
opbrengst in kg perha

COMPOSTBEMESTING

gemiddeld

opbrengst in kg perha

gemiddeld

object

geen compost
50 ton compost
100 ton compost

1962

1963

stengelgewicht in
grammen

1225
1274
1272

3900
3848
3894

37,3
38,8
38,3

1962

1963

stengelgewicht in
grammen

1287
1487
1525

4391
4979
5168

35,4
36,9
36,2

In proef Zegers heeft toediening van compost in 1963geen effect gehad. De
opbrengst vandit proefveld is laag, doordat de pH vanhet perceel te laag is.
Vóór de aanleg is te weinig kalk gegeven, daar het analyserapport eenpH
vermeldde van5,5.Achteraf bleek de pH slechts 4,5 te zijn. In proef Janssen
lijkt een zwakke tendens aanwezig te zijn dat de opbrengst gunstig wordt beïnvloed door toediening van compost. Na wiskundige verwerking van deopbrengstgegevens bleken deverschillen echter te klein omeenpositieve conclusie
te rechtvaardigen.

45

veredeling - veredeling - veredeling - veredelin«

De veredeling van de vroege aardappel werd in 1963 voortgezet, waarbij de
opbrengstproefvelden weer waren aangelegd te Sint Paneras en Grootebroek.
Het proefveld te Sint Paneras was in hoofdzaak bedoeld voor toetsing van
nieuwe nummers op vroegheid. Ondanks de strenge winter kon hier reeds
op 5 april worden gepoot. Voor een juiste beoordeling van de vroegheid
is het gewenst zeer vroeg te rooien. Daarnaast werd ook van elk nummer een
aantal planten op een later tijdstip geoogst. De eerste oogst vond plaats op
10 juni, de tweede op 1 juli. Behalve vroegheid- en opbrengstbepalingen vonden
na het oogsten waarnemingen ten behoeve van oogdiepte en model plaats.
Op het proefveld te Grootebroek worden van de oudere nummers zowel de opbrengst als de vroegheid bepaald, maar daarnaast wordt ook geselecteerd op
model, diepte van de ogen, kleur, enz. De knollen werden op 10 april gepoot,
wat twee weken vroeger was dan 1962. Ook op dit proefveld vond het rooien
in twee rijpheidsstadia plaats, namelijk 20 juni en 3 juli. In Spierdijk was
tenslotte een proefveld aangelegd waarin twee onderdelen van het veredelingswerk waren opgenomen, te weten de vermeerdering van daarvoor in aanmerking komende nummers en het in stand houden van kruisingsouders of nummers die hiervoor geschikt lijken. In geen van de proefvelden kwamen onderzeeërs voor, evenmin werd schade door nachtvorst opgemerkt. De aantasting
door verschillende virussen was niet verontrustend.

AARDAPPEL

Door een nauwere samenwerking met de Verenigde Kweekbedrijven te Emmeloord zijn in 1963 voor het eerst een aantal veelbelovende nummers die in
gevorderd stadium van onderzoek verkeren, opgenomen bij een aangesloten
bedrijf van de Zaaizaad en Pootgoedtelersvereniging Anna Paulownapolder.
Deze nummers worden daar ziektevrij vermeerderd, zo nodig met behulp van
stamselectie. Bovendien worden vanaf dit bedrijf de poters voor verder onderzoek afgeleverd.
kruisingen

Het kruisen van aardappelen heeft dit jaar weer normaal doorgang gevonden.
Met 29 kruisingsouders is een flink aantal geslaagde combinaties gemaakt.
Ook is een aantal inteeltlijnen van Sirtema en Oberarnbacher Frühe opnieuw
zelfbestoven. Lang niet alle kruisingen hebben echter zaad geleverd, vooral bij
Sirtema was dit moeilijk. Getracht is ook met twee maal ingeteelde stammen
van Sirtema en Oberarnbacher Frühe proefkruisingen te maken. Het resultaat
ervan is tegengevallen, de meeste lijnen waren namelijk moeilijk of niet in
bloei te krijgen. Bovendien leverden verschillende lijnen geen stuifmeel. Niette-
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min slaagde een aantal van deze proefkruisingen, zodat hier zaad van is gewonnen. Ook bij deze twee maal ingeteelde stammen was Sirtema het ras
dat de meeste moeilijkheden gaf.s
klonen
In 1963 werden in de kweekkas bij het Proefstation ongeveer 13000 zaden
uitgezaaid, waarvan een groot aantal mogelijke resistentie tegen aardappelmoeheid, wratziekte en Phytophthora bezitten. Het kunstmatig testen tegen laatstgenoemde ziekte wordt in dit stadium niet meer toegepast, maar verschoven
naar het moment waarop bepaalde nummers iets voor de toekomst gaan beloven. Van de uitgezaaide zaden zijn na een eerste selectie bijna 8000 planten
opgepot en onder platglas verder opgekweekt. Ze konden bijna alle worden
aangehouden voor verder onderzoek.
eerstejaars
Van de ruim 7500 eerstejaars klonen zijn er na beoordeling op loof en vooral
knolvorm ongeveer 1000 nummers aangehouden voor verdere beoordeling.
Aantasting door virussen kwam zeer weinig voor. Wel moesten uit verschillende kruisingen vrij veel planten worden verwijderd die een sterk afwijkende
loofvorm hadden. Alle eerstejaars zaailingen waren ook in dit verslagjaar
opgeplant te Spierdijk.
tweedejaars
Deze werden in rijen van vijf knollen per nummer uitgepoot op de subproeftuin te Grootebroek. Na beoordeling op de aan dit materiaal te stellen
eisen zijn er van de 848 nummers 213 aangehouden. Voor onderzoek op resistentie tegen wratziekte zijn 100 nummers opgezonden naar de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen. Van deze nummers kwam een groot gedeelte bovendien in aanmerking voor onderzoek op resistentie tegen aardappelmoeheid. De overige nummers moeten, door een beperking van het aantal in
te zenden monsters, een jaar extra worden beproefd.
derdejaars
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Na onderzoek door de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen op wratziekte en aardappelmoeheid bleken 104 nummers tegen wratziekte resistent te

zijn en een aantal bovendien tegen aardappelmoeheid. Deze zijn in veldjes van
16 planten uitgepoot te Grootebroek. Om een goede beoordeling op vroegheid
mogelijk te maken vond de eerste rooiing reeds plaats op 20 juni. Op 3 juli is
voor de tweede keer gerooid, waarbij speciaal is gelet op de diepte van de
ogen en de vorm van de knollen. Beoordelingen aan bijna volgroeide aardappelen zijn namelijk veel betrouwbaarder dan aan niet volgroeide aardappelen. Voor een zo gezond mogelijke teelt van pootgoed zijn dezelfde nummers
ook uitgepoot te Spierdijk. Voor verder onderzoek kwamen in aanmerking
35 wratziekteresistente nummers, waarvan 16 bovendien resistentie tegen aardappelmoeheid bezitten.

AARDAPPEL

ouderejaars

In het verslagjaar werden nog 100 ouderejaars nummers beproefd. Daarnaast
zijn een aantal inteeltlijnen van Sirtema en Oberarnbacher Frühe uitgepoot.
Na een strenge selectie zijn voor verdere beproeving 37 nummers ouder dan
vier jaar in omloop gebleven. Deze zijn resistent tegen wratziekte. Vier ervan
hebben bovendien resistentie tegen aardappelmoeheid. Om verdere inteelt of
proefkruisingen te kunnen uitvoeren, zijn van de inteeltlijnen zo veel mogelijk nummers aangehouden.
voorbeproeving

Op de door de Commissie ter bevordering van het kweken en het onderzoek
van nieuwe aardappelrassen (COA) te Wageningen aangelegde proefveld te
Lutjebroek (voorbeproeving I) zijn in het verslagjaar 12 zaailingen opgenomen.
Van deze nummers werd er één als goed en drie als vrij goed beoordeeld.
In een proefveld van het COA te Sint Paneras (voorbeproeving II) waren vijf
nummers van het Proefstation opgenomen,- waarvan drie voor de eerste maal.
Voor onderzoek op Y-virus werden bij het IVRO te Wageningen 17 nummers
opgeplant. De eerste resultaten waren, wat Y-virus betreft, gunstig. Wel kwam
in sommige nummers enig X- en S-virus voor. Voor onderzoek op cultuurwaarde en wratziekte zullen drie nummers worden opgezonden naar het vermeerderingsbedrijf te Zeerijp. Een drietal andere nummers die reeds te Zeerijp
waren opgenomen, gaan voor vermeerdering naar het vermeerderingsbedrijf
ten behoeve van de observatieproefvelden te Zijldijk. Hierbij is één nummer
met aardappelmoeheidsresistentie. In de observatieproefvelden, die ook door
het COA worden aangelegd, waren van het Proefstation de nummers V 28-100
en 55121 opgenomen. Laatstgenoemde zal nog één jaar op de observatie-
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velden in Noord-Holland worden beproefd. V 28-100 komt niet voor verder
onderzoek in aanmerking en is inmiddels reeds afgevoerd.
De samenwerking met de Verenigde Kweekbedrijven te Emmeloord heeft er
toe geleid dat op de proefvelden van dit bedrijf 22 nummers werden uitgeplant, waarvan 13 zaailingen voor de eerste keer. Eveneens zijn door dit bedrijf
vijf nummers opgezonden voor beproeving in België, Duitsland, Frankrijk
en Italië. Drie ervan komen voor herbeproeving in aanmerking. In het komende jaar zullen zo mogelijk opnieuw enkele nummers in het buitenland
worden beproefd.

ASPERGE
In 1959 is te Maasbree een rassenproef aangelegd met 37 herkomsten (zie
jaarverslag 1961, pag. 52). In 1963 is het veld weer geoogst en wel van 10 mei
tot 24 juni. Thans zijn de oogstgegevens van drie jaar bekend. In figuur 4
zijn deze gegevens van de 37 herkomsten vermeld. De totale hoogte van de
kolom geeft de opbrengst aan, het gearceerde gedeelte het gemiddeld gewicht
per stengel. Dit varieerde van 30 tot 48 gram. In de zomermaanden van
1962 is van elke herkomst het aantal stengels geteld en de diameter van
de stengels bepaald. Door het Centrum van Landbouwwiskunde zijn correlatiecijfers berekend tussen de zomerwaarnemingen 1962 en de oogstwaarnemingen
1963. Op grond van deze correlaties zijn de volgende regressievergelijkingen
opgesteld om uit de zomerwaarnemingen 1962 de opbrengst en het gemiddeld
stengelgewicht 1963 te voorspellen:
zl = 31,9x + 2,88y - 2078; z2 = 4,16x - 0,088y - 39,6*
Met behulp van de formule zl = 31,9x + 2,88y - 2078 is het mogelijk reeds
in het najaar een selectie uit te voeren, waardoor het aantal herkomsten waarvan de opbrengst moet worden nagegaan, tot de helft kan worden gereduceerd.
Van de herkomsten 30 en 31 (zie fig. 4) is in de zomer 1962 een aantal planten
gemerkt. Deze planten zijn in 1963 apart geoogst. De opbrengst varieerde van
425-875 gram, het gemiddeld stengelgewicht van 37,7 tot 57,3 gram. Deze
planten worden gebruikt voor het verdere veredelingswerk.
Op een proefveld te Horst zijn in 1962 119 kruisingen uitgeplant (zie jaarver-

*
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Z l = opbrengst 1963 ;

Y := aantal stengels 1962.

Z2 = gemiddeld stengelgewicht 1963;

X = gemiddelde diameter 1962 ;

OPBRENGSTGEGEVENS ASPERGE VAN 37 HERKOMSTEN

FIGUUR 4
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slag 1962, pag. 49). Om een indruk van de vroegheid te verkrijgen is begin
mei 1963 van elke kruising het aantal opgekomen stengels bepaald. Dit aantal
varieerde van 98 tot 342. Het verschil in vroegheid was dus groot. In het najaar zijn stengelwaarnemingen verricht. Aan de hand van deze waarnemingen
zal worden bepaald van welke kruisingen de opbrengst zal worden nagegaan.
het kweken van een mannelijk ras
Zoals reeds in het jaarverslag 1962 op pag. 49 is vermeld, waren 31 mannelijke
planten supermannelijk (MM). In 1963 is hiervan een aantal gekruist met goede
vrouwelijke planten. Deze kruisingen zullen het volgend jaar worden uitgezaaid.
Om het aantal MM planten te vergroten is in 1962 van een groot aantal
andromonoecische planten zaad geoogst en uitgezaaid. Van de 257 nakomelingen
hebben er nu reeds 204 gebloeid, hiervan waren 163 mannelijk. Met deze
mannelijke planten zijn proefkruisingen gemaakt om de MM planten op te sporen.
het kweken van inteeltlijnen
In 1961 is het inteelt-onderzoek begonnen. Uitgegaan werd van materiaal afkomstig uit diverse aspergecentra in Nederland, van enkele praktijkvelden uit
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België, Denemarken en Frankrijk en van enkele verwilderde planten uit de
Nederlandse duinen. In 1961 waren slechts 16 lijnen voor de eerste maal ingeteeld. In 1963 zijn 21 lijnen voor de eerste maal, 26 lijnen voor de tweede
maal en één lijn voor de derde maal ingeteeld. Het zaad is reeds uitgezaaid
in een warenhuis.
verbandtussenzaadgrootteen ontwikkelingvan deplant
Van een bepaalde kruising is het gewonnen zaad in vier fracties verdeeld,
namelijk: zaad met een diameter kleiner dan 2V2 mm, 2V2-3V2 mm, 3V2-4Vs mm,
en groter dan 4Va mm. Van elke fractie zijn voor zover mogelijk 200 zaden
gezaaid, waarvan 100 planten zijn uitgezet. De resultaten worden in tabel 12
weergegeven. De laatste drie kolommen in deze tabel geven aan de plantgewichten in het vermelde aantal maanden na het zaaien.
TABEL 12

PLANTONTWIKKELING BIJ VERSCHILLENDE ZAADGROOTTE

zaadgrootte

a. minder dan 2,5 mm
b. 2,5 - 3,5 mm
c. 3,5 - 4,5 mm
d meer dan 4,5 mm

1000-korrelgewicht in
grammen

kiempercentage

10,8
14,3
20,8
24,8

8,70
92,5
96,5
99,0

plantgewicht in grammen
één maand

twee maanden

acht maanden

0,076
0,104
0,133
0,161

0,59
0,62
0,67
0,74

513
501
471
643

Uit de tabel blijkt dat het kiempercentage toeneemt, naarmate de zaden groter worden. Aanvankelijk is de ontwikkeling van de planten uit de grote zaden
beter, na acht maanden bestaat er vrijwel geen verschil meer tussen de planten uit de fracties a, b en c. De planten van fractie d zijn echter belangrijk
zwaarder.
vegetatieve vermenigvuldiging
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In 1961 zijn de ouderplanten van de kruisingen die op het proefveld te Horst
waren uitgeplant, gescheurd. De scheurlingen zijn daarna op de proeftuin te
Venlo uitgeplant. In 1963 zijn deze scheurlingen weer opgegraven, opnieuw
gescheurd en daarna weer in een rolbak opgekweekt. In augustus zijn ze op
de proeftuin te Venlo uitgeplant. Van de 17 vrouwelijke planten zijn er nu 361
klonen, van de zeven mannelijke planten 188. Niet alle planten lieten zich
even gemakkelijk scheuren, wat tot uiting kwam in de grote variatie in het
aantal klonen per plant. Dit varieerde namelijk van 3 tot 45.

In verband met de afsluiting van het veredelingswerk bij bonen werd dit jaar
een strenge selectie toegepast, zowel voor het materiaal dat kunstmatig werd
getoetst als voor de populaties die op verschillende plaatsen in de volle grond
werden beproefd.

BOON

beoordeling ondernatuurlijke omstandigheden

Op het tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel werd op 20
mei gezaaid. De opkomst verliep vrij vlot. Later in het seizoen werd in lichte
mate Colletotrichum waargenomen, vooral in de stamsnijbonen en in de lijnen
van de kruising Phaseolus coccineus x Phaseolus lunatus. Verder werden sommige nummers aangetast door groenmozaiek, terwijl ook iets scherpmozaiek
voorkwam. Vlak voor het afrijpen van het gewas werd bij enkele nummers vrij
veel Ascochyta waargenomen.
Op de sub-proeftuin te Hauwert werden de bonen tussen gladiolen gezaaid voor
toetsing op resistentie tegen Phaseolus virus 2. De zaaidatum was 4 juni. Later
is gebleken dat deze zaaitijd te vroeg is geweest. De bonen werden namelijk
onvoldoende door het virus aangetast. Door de weelderige groei kwam veel
Sclerotinia voor. Op het toetsveld te Wolfheze kon goed worden geselecteerd op
resistentie tegen Phaseolus virus 1. In de hiervoor gevoelige nummers kwam
vrij ernstig rolmozaiek voor. Ook werd zwarte-vaatziekte waargenomen. Op
de proeftuin te Sloten is de grond zwaar besmet met Nicotiana-virus II. Dit
bodemvirus veroorzaakt bij bonen het zogenaamde stippelstreep. Verschillende
nummers werden op deze proeftuin geplant voor beoordeling op gevoeligheid
voor deze ziekte. Enkele lijnen bleken reeds een behoorlijke veldresistentie
te bezitten.
kunstmatige toetsingop Colletotrichum

In 1963 zijn alleen lijnen van de kruising Dubbele Witte zonder draad x Ph.
dumosus getoetst op resistentie tegen Colletotrichum. In januari werd begonnen
met het toetsen van 438 nummers. Dit is te beschouwen als een voorselectie.
Van ieder nummer werden 25 zaden met Colletotrichum besmet. De vatbare
tot zeer vatbare nummers werden niet verder getoetst. Het resterende zaad
van de 187 minder vatbare nummers werd in april en mei nog eens getoetst.
De resistente planten hiervan zijn daarna rechtstreeks in de volle grond uitgeplant. Van bijna 4200 planten bleken er 1590 zo goed als resistent te zijn,
wat neerkomt op gemiddeld 37 %. Bij de voorselectie in januari bleef 82 %
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van de nummers onder de 40 % resistentie, in april en mei was dit 57 %. Verder
hadden 61 nummers een resistentie van 41-60 %, 15 nummers van 61-81%
en drie nummers van 8 1 - 1 0 0 % . Dit materiaal vertoonde een behoorlijke
veldresistentie.
uitgifte materiaal
Het overgehouden materiaal zal aan de selectiebedrijven beschikbaar worden
gesteld. Dit materiaal bestaat zowel uit populaties als uit eindprodukten. Twee
stamslabonenummers zijn in 1963 vermeerderd tot flinke partijen zaaizaad. Deze
nummers kunnen desgewenst direct bij de Raad voor het Kwekersrecht worden
aangemeld. Verder kunnen nog worden genoemd de veelbelovende kruisingen
van Prelude met eigen géniteurs en de lijnen van de kruising Dubbele Witte x
Ph. dumosus. Tenslotte zijn nog enkele stoksla- en stoksnijbonelijnen aangeboden.
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rassen
In 1963 werd een onderzoek ingesteld naar de gebruikswaarde van negen
rassen of selecties voor vroege en late teelt. Uit de plantanalyses is gebleken
dat deze negen proefrassen tot drie duidelijk te onderscheiden typen behoorden;
namelijk type Nummer Vijf, type Breedblad Volhart en het Franse ras Géante
Maraîchère, dat een geheel apart type is. Het vormt namelijk weinig blad,
is gevoelig voor schieten en vertoont een slechte sluiting van de krop. De
consumptiekwaliteit is matig. Géante Maraîchère biedt geen perspectieven voor
de teelt in Nederland.
De selecties van Breedblad Volhart bleken niet geschikt te zijn voor voorjaars- en zomerteelt. Dit type vormt veel bladeren, die lang en smal zijn.
De sluiting van de kroppen is matig, het blad is vrij stug en de gevoeligheid
voor schieten groot. Het nieuwe ras Golda vertoont in planttype veel overeenkomst met Breedblad Volhart. Golda groeit sneller en geeft een forse krop,
waardoor de produktiviteit zeer goed is. Dit ras is echter gevoelig voor
schieten en mede daardoor minder geschikt voor de vroege teelt.
De selecties van Nummer Vijf bleken weinig gevoelig voor schieten en gaven
een mooie krop van goede kwaliteit. Nummer Vijf van Nunhem bleek iets
forser te groeien, waardoor de opbrengst zeer goed was. Bij ter plaatse zaaien
was de gevoeligheid voor schieten gering, bij uitplanten echter vrij groot. De
Grosse Bouclée selecties van Clause en Vilmorin gaven een mooi uniform
gewas van goede kwaliteit. Wat de opbrengst betreft nemen deze selecties
een middenpositie in. De gevoeligheid voor schieten was zeer gering. Het ras
Rosabella van A. R. Zwaan en Zn. kwam in opbrengst overeen met Grosse
Bouclée. Het gewas bleek iets sterker te zijn, waardoor minder smet optrad.
De gevoeligheid voor schieten was iets groter. Enkele planten schoten zelfs
zeer snel. Batavia Améliorée van Clause bleek eveneens een Nummer Vijf type
te zijn. Dit ras heeft zowel in de vroege als in de zomerteelt een prima indruk
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verschil in pitlengte bij andijvie, een aanwijzing voor de schietgevoelig-

heid. 1 is nummer vijf, 2 is grosse bouclée (cl.), 3 is grosse bouclée (vilm.), 4 is
rosabella, 5 is golda, 6 is batavia, 7 is géante maraîchère, 8 is breedblad volhart a,
9 is breedblad volhart b

gemaakt. Voor meer uitvoerige gegevens betreffende deze rassen wordt verwezen naar Rapport nr. 9 over teelt- en rassenonderzoek bij andijvie in 1963.
zaaitijden
Het onderzoek naar de invloed van de zaaitijd op vroegheid, produktie en
schietneiging werd dit jaar voortgezet met een zaaitijdenproef in landelijk
verband. Deze proef was gericht op de zeer vroege en vroege teelt in de volle
grond. In verband met voortijdig schieten is het opkweken van het plantmateriaal onder verwarmd glas noodzakelijk. Desondanks blijft zaaien vóór
maart riskant. De eerste zaai (30 januari) gaf bijvoorbeeld een gemiddeld kropgewicht van ruim 200 gram, waarbij reeds pijpvorming optrad. Ook bij de
tweede zaai (13 februari) werd op veel plaatsen met „pijp" of „schot" geveild.
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Het kropgewicht hiervan bedroeg gemiddeld 340-350 gram. De derde zaai (27

februari) werd op enkele plaatsen te laat geoogst, waardoor het beeld van de
gemiddelde opbrengst iets geflatteerd was. De vierde en vijfde zaai (13 en 27
maart) gaven de minste moeilijkheden. Het gemiddeld kropgewicht nam toe
tot ongeveer 500 gram.
Op de sub-proeftuin te Hauwert werd een zaaitijdenproef uitgevoerd, speciaal
gericht op de zomer- en herfstteelt. Hierbij werd zowel ter plaatse als op zaaibed
gezaaid. In het algemeen gaf ter plaatse zaaien een vervroeging van de oogst,
een verbetering van het kropgewicht en een vermindering van de pitlengte.
Rassen die weinig gevoelig zijn voor schieten kunnen zonder risico na half
mei ter plaatse en na half juni op zaaibed worden gezaaid. Voor uitvoeriger
gegevens wordt verwezen naar Rapport nr. 9, dat in februari 1964 is verschenen.

ANDIJVIE

oogsttijdstippen
Op de proeftuin te Alkmaar werd een onderzoek ingesteld naar het optimale
oogsttijdstip in de zeer vroege en vroege teelt. Voor deze proef werden dezelfde
zaai- en plantdata aangehouden als bij de zaaitijdenproef. Door te lage temperatuur tijdens het opkweken van de planten zijn de resultaten van deze proef
zeer matig geweest. In de eerste zaai woog een niet geschoten krop slechts
ruim 100 gram en in de tweede zaai ruim 200 gram. In de derde zaai was het
kropgewicht van niet geschoten planten toegenomen tot ruim 250 gram, terwijl
pas in de vierde zaai normale kroppen van ruim 400 gram konden worden
geoogst. In het algemeen neemt de pitlengte toe, naarmate later wordt geoogst.
Bij een vroege zaai verloopt deze toeneming zeer snel. De speling in oogsttijd
bedraagt hierdoor meestal slechts een à twee dagen. Bij later zaaien verloopt
het strekken van de pit (schieten) aanvankelijk vrij langzaam, waardoor de
speling in oogsttijd groter is. In de zomerteelt werden de objecten steeds in drie
keer geoogst, waarbij regelmatig acht planten werden geanalyseerd. De resultaten kwamen overeen met die in de vreege.teelt. Bij vóór half juni gezaaide
andijvie wordt het optimale oogsttijdstip grotendeels bepaald door de pitlengte.
Daarna is de hoeveelheid afval (rotte blaadjes) de bepalende factor.
grondbedekking met plasticfolie
In 1963 is een proef opgezet om de invloed van bedekking met plastic op
de opbrengst na te gaan. Direct na het opploegen van de aspergebedden werd
op 24 april een gedeelte van de bedden met doorzichtig plastic, en een ander
gedeelte met zwart plastic afgedekt. Het plastic werd aan één kant van het
bed ingegraven en aan de andere kant bevestigd aan een staaldraad. Het oogst-
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seizoen liep van 29 april tot 2 juni. De opbrengsten waren per bedlengte van
40 meter als volgt.
Doorzichtig plastic: opbrengst 16,46 kg, gemiddeld stengelgewicht 35,6 gram.
Zwart plastic:
opbrengst 11,83 kg, gemiddeld stengelgewicht 34,7 gram.
Controle:
opbrengst 11,88 kg, gemiddeld stengelgewicht 35,4 gram.

Opbrengst
in kg per
40 meter

/

t doorzichtig

5 e week

PRODUKTIE VAN ASPERGE PER WEEK
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FIGUUR 7

Bedekking met doorzichtig plastic heeft dus beduidend meer opgebracht dan
de overige objecten. In figuur 7 vindt men het opbrengstverloop van de drie
objecten gedurende de vijf oogstweken. Het object met doorzichtig plastic was
belangrijk vroeger oogstbaar dan de beide andere. Zwart plastic gaf slechts
een iets vroegere oogst dan de controle.

lengte steekseizoen
kwaliteit

opbrengst in kg
per 10 are

object
17 juni
24 juni
1 juli

0 c -f d
0

°/o aa
40,6
38,3
33,2

165
139
159

ASPERGE

totale opbrengst
1958 t/m 1963
1506
1571
1806

12,17,6
21,4

TABEL 13

PRODUKT1E EN KWALITEIT

Dit onderzoek dient om na te gaan in hoeverre de opbrengst van asperge afhankelijk is van het tijdstip waarop het oogsten wordt beëindigd. Hiertoe is
vanaf 1958 in een praktijkveld Va gedeelte geoogst tot 17 juni, Vs tot 24 juni
en Vs tot 1 juli. Tabel 13 geeft een overzicht van de opbrengsten in 1963.
FIGUUR 8

OPBRENGST OOGSTPERIODEN
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Het percentage AA neemt af en het percentage C + D toe, naarmate langer
wordt geoogst. Gedurende de zes proefjaren heeft het 1 juli-gedeelte ± 20 %
meer opgebracht dan het 17 juni-gedeelte en 15% meer dan object 24 juni,
wat in figuur 8 wordt aangetoond. Uit deze grafiek blijkt dat in de eerste vier
oogstjaren de objecten die het langst geoogst worden, de hoogste opbrengst
gaven. Vanaf het vijfde jaar loopt het 17 juni object echter in. Ofschoon de
proef een oriënterend karakter had en slechts betrekking heeft op één bepaalde grondsoort, blijkt uit dit onderzoek dat men niet te star vast moet
houden aan de datum van 24 juni, die in de praktijk algemeen als het eind
van het oogstseizoen wordt beschouwd.

AUGURK
In het kader van het landelijk onderzoek is op drie plaatsen in Nederland
en op één plaats in België een rassenproef in drievoud aangelegd en bovendien
nog op enkele plaatsen in enkelvoud. De proef bestond uit enkele bekende
rassen als standaard en een aantal minder bekende of geheel nieuwe rassen. Als
gevolg van de koude en natte zomer ontwikkelde het gewas zich op de meeste
plaatsen slechts matig en was de produktie in het algemeen laag. Slechts op de

ras
guntruud
gunter
hocus
baar), nietplekker
vencross
truda

beemster

oudkarspel

sloten

st. kath.
waver

gemiddeld

165
158
176
126
178
107

149
144
120
205
155
138

376
365
442
406
382
387

84
76
115
58
83
77

194
186
213
199
200
177

OPBRENGSTEN IN KG PER ARE
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TABEL 14

proeftuin te Sloten werd een hoge opbrengst behaald. In tabel 14 zijn per
ras de opbrengsten vermeld van de proeven die in drievoud waren genomen.
Gemiddeld over alle proefvelden heeft dus het nieuwe mozaïekvrije ras Hocus
de hoogste opbrengst gegeven. Vooral te Sloten op veengrond en te Sint Kathelijne Waver op zavelgrond stond dit ras in produktiviteit ver boven de
andere. Op de zware klei te Beemster en vooral te Oudkarspel kon de opbrengst van Hocus niet meekomen met die van het vroege hybride ras Vencross.
De oorzaak hiervan moet worden gezocht in het feit dat Hocus vrij laat oogstbaar is en vooral op zware grond aanvankelijk slechts langzaam groeit. In een

AUGURK

afbeelding 9:

op de voorgrond haarlose nietplekker met ernstige mozaïekaantasting,
daarachter het voor mozaïek onvatbare ras hocus

zomer met gunstig weer haalt Hocus deze achterstand weer ruimschoots in,
doch in een koude zomer wordt de opbrengst er door benadeeld. Te Oudkarspel
gaf Baarlose Nietplekker de hoogste opbrengst, omdat dit ras daar niet door
mozaïek werd aangetast. Te Sloten, waar ook geen mozaïek voorkwam, stond
Baarlose Nietplekker op de tweede plaats. Op de beide andere proefplaatsen had
dit ras ernstig van mozaïek te lijden.
Resumerend, heeft Hocus in deze proeven het beste resultaat gegeven. Als
dit ras onder glas wordt gezaaid en daarna buiten uitgeplant, zal ook op de
zwaardere gronden de kans op een teleurstelling zeer klein zijn. Het hybride
ras Vencross heeft in 1963 een zeer bevredigende indruk gegeven en verdient
daarom zeker de aandacht. Vooral de vroege oogstbaarheid ervan is een groot
voordeel. Baarlose Nietplekker werd op twee proefvelden ernstig door mozaïek
aangetast. Ook in de praktijk kwam deze ziekte in 1963 zeer ernstig naar voren,
zodat Baarlose Nietplekker niet langer kan worden geadviseerd, zelfs niet in
het westen van Nederland waar tot en met 1962 nog maar weinig mozaïek
voorkwam.
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rassen
Als voortzetting van het in 1962 met dit gewas begonnen onderzoek, werden
in 1963 zeven rassenproeven aangelegd, waarvan één in België. Hiervan zijn
die te Alkmaar, Hauwert, Zutphen en Geel zeer goed geslaagd. De proef te
Voorschoten werd laat geplant en kon daardoor niet volledig uitgroeien. De
proeven te Erica en Paterswolde kwamen door een ernstige roestaantasting
(septoria) op het blad niet geheel tot hun recht. Het Nederlandse handelssortiment iszeer klein. In de proeven waren dan ook slechts twee Nederlandse en
daarnaast vier Belgische rassen opgenomen. Alle deelnemende rassen waren
zelfblekend, dat wil zeggen dat ze. bij een vlotte groei op het veld na het
oogsten niet behoeven te worden nagebleekt. Ook aanaarden is bij de zelfblekende rassen niet nodig.
Gemiddeld over alle proefvelden had Extra lange volle goudgele nr. 4-413
van de Belgische Boerenbond de zwaarste struiken. Het gemiddeld gewicht per
struik bedroeg bij dit ras 1483 gram. Lange volle goudgele van Okkerse volgde
op de tweede plaats met 1447 gram en de Nederlandse selectie LPD van de
firma Duivenstein stond nummer drie met een gemiddeld struikgewicht van
1434 gram. Deze volgorde stemde goed overeen met de uitslagen van het oriënterende onderzoek in 1962.De geoogste struiken werden gesorteerd in een aantal
gewichtsgroepen. Uitgedrukt in procenten van het totale aantal geoogste
struiken was het percentage struiken van 1 kg en zwaarder, voor alle rassen
vrijwel gelijk. De selectie van de Belgische Boerenbond en de selectie Golden
Selfblanching bleven iets langer groen dan de overige. Voor het oogsten in
volledig rijpe toestand komt dit dus neer op een iets langere groeiperiode. Uit
enkele kwaliteitsbeoordelingen werd de indruk verkregen dat juist deze twee
langer groenblijvende rassen beter van smaak zijn dan die welke op het veld
wat vroeger bleken.
Teelttechnisch kan bleekselderij zeker op tal van bedrijven (uitgezonderd op
zware grond) worden geteeld. De afzet voor verse consumptie op de veilingen
zal echter bij een uitbreiding van de teelt nog op moeilijkheden stuiten. In 1964
zullen de proeven met dit gewas worden voortgezet, waarbij speciaal met het
oog op de kwaliteit ook aandacht zal worden besteed aan de groene, niet zelfblekende rassen.
plantafstanden
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De belangstelling voor dit onderdeel van het landelijk onderzoek was minder
groot dan voor het rassenonderzoek. De plantafstandenproef werd op drie
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afbeelding 10:

bleekselderij, klaar om te worden geoogst

plaatsen genomen, namelijk te Alkmaar, Voorschoten en in de Belgische plaats
Geel. Te Alkmaar werd Lange extra goudgele van de firma Supergran als
proefras gebruikt. Op de beide andere plaatsen Extra lange volle goudgele
nr. 4-413 van de Belgische Boerenbond. De gebruikte plantafstanden, het aantal
planten per are bij die afstanden en het gemiddeld oogstgewicht zijn vermeld in tabel 15.
Het gemiddeld gewicht in grammen per struik, zoals dat in de tabel is aanTABEL 15

PLANT- EN OPBRENGSTGEGEVENS BLEEKSELDERIJ

aantal planten
per are

object

40
40
30
30

X
X
X

X

40
30
30
20

cm
cm
cm
cm

625
833
1111
1667

aantal struiken
zwaarder dan 1 kg

417
467
525
425

gemiddeld gewicht
in grammen
per struik

1509
1308
1084
808

totale opbrengst
in kg/are

943
1090
1204
1347
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gegeven, betreft het gemiddeld gewicht over alle sorteringen. Voor de handel
zijn het meest aantrekkelijk struiken met een gewicht van 1200-1400 gram.
De afstand 40 x 40 cm is te ruim. Deze afstand geeft niet het optimale aantal
struiken zwaarder dan 1 kg en bovendien veel struiken met een gewicht van
rond 2 kg. Dit is te zwaar, vooral voor bleekselderij die door de verwerkende
industrie wordt afgenomen. Bij 40 x 30 en 30 x 30 cm was het aantal struiken
boven 1 kg groter, terwijl hier vrijwel geen struiken waren met een te hoog
gewicht. De afstand 30 x 20 cm geeft door het grote aantal planten per are
weliswaar een hoge totale opbrengst, doch deze bestaat voor ± 75 % uit
struiken lichter dan 1 kg. De helft hiervan is zelfs niet zwaarder dan 600 à 700
gram. Bovendien had dit object iets meer septoria (roest) en aanzienlijk meer
smet dan de overige afstanden.
De conclusie uit deze proeven sluit aan bij de voorlopige indrukken van
dit onderzoek in 1962. Voor de teelt op goede percelen is een afstand van
40 x 30 cm te verkiezen. Op de iets stuggere gronden zal waarschijnlijk met
30 x 30 cm kunnen worden volstaan, wat bovendien op deze gronden het
bleken ten goede zal komen.

BLOEMKOOL

belichting van jonge planten

Uit een zaaitijdenproef, waar herfstzaai (weeuwenteelt) was vergeleken met
zaaien in januari, kwam naar voren dat dit laatste goede perspectieven biedt.
De in januari gezaaide bloemkool was echter enkele dagen later oogstbaar dan
de in de herfst gezaaide. Om te zien of dit verschil in oogsttijd kan worden
genivelleerd door de jonge planten extra licht te geven, is een oriënterende
belichtingsproef genomen. Hierbij is nagegaan of belichting vanaf het zaaien tot
aan het planten of tijdens perioden variërend van één tot zeven weken enige
invloed uitoefent op de vroegheid en kwaliteit van de kool. De belichting is
zodanig uitgevoerd met HPL 2-lampen, dat ongeveer 260 watt/m2 werd gegeven.
De duur van de bij-belichting was in de periode van 1 tot 22 februari 123Ai uur
per etmaal. Na 22 februari duurde deze van kwart voor twee 's nachts tot
kwart voor vijf in de middag (15 uur).
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Mede door de strenge winter is pas op 1 februari gezaaid. Als plantdatum
was 21 maart gekozen. Dit moest echter worden uitgesteld tot 5 april. De
belichting is echter wel op 21 maart beëindigd. Het object met de langste belichtingsduur is zeven achtereenvolgende weken belicht. Vóór het uitplanten werd
de lengte en het aantal bladeren van de planten opgenomen. Hierbij leken
de planten met de langste belichting meer gedrongen te zijn en een iets groter
aantal bladeren te hebben dan die van de overige objecten. Ook in de ont-

wikkeling van het gewas waren enige verschillen aanwezig. De langst belichte
planten (zes en zeven weken) vertoonden duidelijk een mindere stand dan de
overige objecten. Daarentegen was de meeste bladontwikkeling waar te nemen
bij de objecten die vanaf 28 februari, dus vanaf vier weken na het zaaien,
waren belicht. Bij de oogst bleek dat de langste belichtingsduur het oogsttijdstip belangrijk had vervroegd. De kwaliteit van de kool was echter minder goed
en de boorderneiging beduidend groter. Een belangrijke vervroeging werd eveneens geconstateerd bij enkele objecten die tot 14 of 21 maart waren belicht
maar waarbij de belichting later was begonnen. Bovendien was de bladontwikkeling van deze objecten zeer goed en de boorderneiging nihil. Een verlating van de oogst kwam voor bij enkele objecten die alleen in de beginperiode waren belicht.

BLOEMKOOL

De eerste indruk uit dit onderzoek is, dat bijbelichting vanaf drie à vier weken
na het zaaien tot aan het uitplanten waarschijnlijk het beste resultaat zal geven.
Een belichtingsduur van zes à zeven weken, dus praktisch gedurende de gehele
opkweekperiode, zal weliswaar de oogst nog meer vervroegen, maar dit gaat ten
koste van de kwaliteit van de kool en bevordert het aantal hoorders.
opkweekvan deplanten
In deze proef werden enkele potsoorten met elkaar vergeleken en nagegaan
of er verschil bestaat tussen zaaien in potten en verspenen. Hiertoe zijn stenen
potten, perspotten, plasticpotten, plasticzakken en trapplanten gebruikt. De
perspotten hadden een doorsnede van 6 cm, de overige van 8 cm. Op 24 januari
is zowel op zaaibed als in potten (uitgezonderd de plasticpotten) gezaaid, alsmede op een zaaibed. Vanaf het zaaibed werd op 19 februari in de diverse
potten verspeend. Van de trapplanten is de helft verspeend en de anderehelft niet.
Op 5 april zijn alle planten op het veld uitgezet. Groei en ontwikkeling waren
van alle objecten goed, behalve van de perspotten. Vooral bij de in perspotten gezaaide planten kwam veel molybdeengebrek voor. Een bespuiting met
ammoniummolybdaat had weinig resultaat, zodat dit object veel hartloze planten
opleverde. Ook het in perspot verspeende object leed aan dit euvel, maar de
aantasting was minder ernstig. Een bespuiting had op deze veldjes nog wel effect,
aangezien hartloze planten niet voorkwamen.
Uit de oogstgegevens in tabel 16 blijkt, dat er nogal verschillen waren. In de
eerste plaats valt het op dat bij de sortering naar grootte het percentage A
kolen bij verspenen in potten steeds hoger ligt dan bij zaaien in potten. Slechts
bij de trapplanten ligt dit anders. Ook komt duidelijk tot uiting dat plasticpotten en plasticzakken het hoogste percentage A kolen geven.
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object
zaaien in stenen pot
verspenen in stenen pot
zaaien in perspot
verspenen in perspot
zaaien in plasticzak
verspenen in plasticzak
zaaien als trapplant
verspenen als tiapplant
verspenen in plasticpot

7. *

7« b

"/o c

°/o afwijkend

50 o/o oogstdat.

70
75
42
63
80
81
71
70
83

21
19
15
26
12
13
21
20
10

4
2
8
3
2
1
1
6
2

5
4
35
8
6
5
7
4
5

12 juni
18 juni
18 juni
22 juni
15 juni
18 juni
22 juni
23 juni
19 juni

SORTERING NAAR GROOTTE IN PROCENTEN

TABEL 16

Een belangrijk punt is ook de vroegheid. Voor het bepalen hiervan is de datum
berekend waarop 50 % van het aantal kolen was geoogst. Bij het beschouwen
van deze data (zie tabel 16) blijkt er een duidelijk verschil in vroegheid te zijn
tussen het zaaien en verspenen in de diverse potten. Rechtstreeks zaaien in de
potten gaf in deze proef steeds een behoorlijke vervroeging van de oogst. Vooral
in die tijd van het jaar is dit belangrijk. Ook tussen de diverse potsoorten
komen enkele verschillen voor. De stenen pot blijkt bij rechtstreeks in de pot
zaaien de vroegste oogst te geven. Het is enigszins verwonderlijk dat de plasticzak met zijn betere beworteling toch iets later is dan de stenen pot. De niet
verspeende trapplanten waren het laatst.
zaaien enplanten
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In het afgelopen seizoen zijn opnieuw enkele proeven genomen, waarbij ter
plaatse gezaaide bloemkool is vergeleken met planten van verschillende ouderdom. Wederom is gebleken dat het zaaien ter plaatse zeer goed mogelijk is en
in sommige gevallen en op bepaalde bedrijven zelfs voordeel kan bieden. Op
gronden waar de bovenlaag echter vrij snel indroogt, kan de opkomst moeilijkheden geven. Ook de groei en de ontwikkeling van het gewas zijn vrijwel
altijd prima. Boorders komen praktisch niet voor en de kwaliteit van de kool
is meestal beter dan of evengoed als die van op zaaibed gezaaide planten.
De meest geschikte tijd van zaaien is na half mei. Een koud voorjaar geeft een
verlating van de oogst, wat bij ter plaatse gezaaide bloemkool sterker tot uiting
komt dan bij uitgeplante kool. Uitplanten van zeer kleine, ongeveer drie weken
oude plantjes die onder glas zijn gezaaid is eveneens zeer goed. Groei en ontwikkeling hiervan zijn te vergelijken met die van ter plaatse gezaaide bloemkool.
Ook deze teeltwijze geeft vrijwel geen boorders. Het is echter niet gemakkelijk
deze nog zeer kleine plantjes snel te planten. Bovendien kan de aanslag vooral

bij sterk drogend weer en op niet opdrachtige gronden moeilijkheden geven.
Het object waarvan de plantjes ongeveer vier weken oud waren, gaf van alle
uitgeplante objecten de beste resultaten. Onder bijna alle omstandigheden worden
hiervan de meeste goede kolen geoogst, met in vele gevallen het hoogste percentage A I . Ook hierin komen hoorders slechts sporadisch voor. Met klem
willen wij dan ook adviseren om vooral voor een zomer- of vroege herfstteelt
deze jonge plantjes te gebruiken.
Vijf weken oude planten brengen reeds enige bezwaren met zich mee, vooral
wanneer de planten op het zaaibed vlot zijn gegroeid. Het gewas wordt in veel
gevallen niet zo zwaar en de kans op hoorders neemt vrij sterk toe. Vooral op
de zwaardere gronden is de kans op een gedeeltelijke mislukking vrij groot.
Wanneer de planten op het zaaibed door een of andere oorzaak minder vlot
groeien, kan de planttijd iets worden verschoven. Het uitplanten van zes weken
oude planten komt in de praktijk nog vrij veel voor, doch moet sterk worden
ontraden. Onder minder gunstige weersomstandigheden wordt de kans op een
misgewas zeer groot. Niet alleen dat onder dergelijke omstandigheden de groei
niet wil vlotten, maar ook het aantal hoorders neemt dan sterk toe. De kwaliteit van de kool heeft hiervan ernstig te lijden.
Het voordeel van het gebruik van jonge planten of van ter plaatse zaaien
neemt toe, naarmate de grond minder geschikt is voor de teelt van bloemkool.
Op goede bloemkoolgronden kan het nu eenmaal wat meer lijden dan op de
minder goede gronden.
rassen en teelt

BLOEMKOOL

WINTERBLOEMKOOL

In samenwerking met het IVT te Wageningen en de heer M. Wattel van het
Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes is in 1962 een aanvang gemaakt met een
vrij uitgebreid rassen- en teeltonderzoek bij winterbloemkool. Door de lange en
strenge winter zijn alle proeven echter mislukt. In de zomer van 1963 zijn
wederom verscheidene proeven uitgeplant op het gebied van rassen, zaaidichtheid, plantafstanden en zaai- en planttijden. De resultaten hiervan worden
eerst bekend in mei 1964 en zullen in het jaarverslag over 1964 worden gerapporteerd.
BOON

Door het Proefstation wordt veel aandacht geschonken aan het onderzoek naar
de gebruikswaarde van stamslabonen. Na één jaar vooronderzoek door het IVT
te Wageningen kunnen nieuwe rassen te Alkmaar op het Centraal-rassenproef-
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veld worden geplaatst. Veelbelovende rassen komen vervolgens in de zogenaamde Benelux-serie, waar ze in diverse teeltwijzen en op verschillende grondsoorten worden beproefd.
centraal-rassenproefveld slaboon

In 1963 werden op dit proefveld 33 rassen beoordeeld. Over het algemeen was
de stand van het gewas goed, de ziekteaantasting gering en de opbrengst hoog.
Op de stugge grond te Oudkarspel kwamen rassen van het type Dubbele Witte
zonder draad gunstig naar voren. Op de proefvelden te Hauwert en Geel was
de groei te weelderig. De vroege, compact groeiende rassen gaven op deze
plaatsen de beste resultaten. Opvallend was dit jaar de zeer geconcentreerde
peulzetting, waardoor sommige late rassen vroeger konden worden geoogst dan
vroege rassen met een minder geconcentreerde peulzetting. De zeer vroege rassen
No 42 van A. R. Zwaan en Flits van Sluis en Groot vertoonden in de normale
teelt peulen met een draadje. Vermoedelijk was dit het gevolg van de hoge
temperatuur in het begin van de peulzetting. Van de nieuwe rassen heeft B 2963
van Gebr. van der Berg in het eerste beproevingsjaar sterk de aandacht getrokken.
benelux-serie slaboon

In deze serie waren acht rassen opgenomen te weten Prelude, No 42 en Flits
als vroege en Dubbele Witte, Widusa, Tiptop, Irene en Cordon als middenvroege tot late rassen. In de proeven die vóór 18 mei werden gezaaid, behaalde
Dubbele Witte een hoge opbrengst. In de late teelt werd dit ras hevig aangetast door virus en gaf hierdoor op verschillende plaatsen de laagste opbrengst.
Het gemiddelde van negen proefvelden bedroeg 111 kg per are. Het sterke
late, gezonde ras Cordon van Sluis en Groot behaalde met 148 kg per are
de hoogste opbrengst. Irene van Nunhem, No 42 van A. R. Zwaan, Tiptop
van Koning en Vlieger en Prelude en Widusa van Gebr. Sluis vormden de
middengroep met 125-128 kg per are. Het ras Flits van Sluis en Groot stelde
met een opbrengst van 103 kg per are teleur. Ook in een paar proeven onder
glas bleef Flits in opbrengst achter bij Prelude en No 42.
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Als nieuw aspect van onderzoek zijn de rassen, uitgezonderd Cordon en Tiptop,
op één proefveld met de plukmachine van Ploeger geoogst. Door een hevige
virusaantasting waren de resultaten bij een paar rassen niet betrouwbaar. Afgezien hiervan werden duidelijke verschillen waargenomen in het percentage
trosjes en in het plukverlies. Voor uitvoeriger gegevens wordt verwezen naar

een rapport over het rassenonderzoek bij stambonen in 1963, dat maart 1964
zal worden uitgegeven.
plantüjdenvroegeteelt slaboon

BOON

Voor de vroege teelt wordt gewoonlijk onder glas gezaaid en vroeg uitgeplant.
Zowel in de praktijk als uit proeven is echter gebleken dat vroeg uitplanten
vaak teleurstellende resultaten geeft. Om na te gaan hoe groot de invloed is
van de planttijd op vroegheid en produktie, is te Alkmaar een planttijdenproef
opgezet. Op 17 april werd het ras Dubbele Witte zonder draad in de kweekkas
gezaaid en op 23 april in plasticzakken verspeend. Per zak kwamen drie planten.
Het uitplanten vond plaats op drie data, te weten 8, 15 en 22 mei. Ter vergelijking werd op 8 mei onder glas gezaaid en op 15 mei buiten uitgeplant,
zonder dat tussentijds was verspeend. De plantafstand bedroeg voor alle objecten
50 x 45 cm, waarbij drie planten per pol kwamen te staan.
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FIGUUR 11

Bij de oogst waren de verschillen in vroegheid zeer groot. De bonen die het
laatst werden geplant, (22 mei) konden reeds op 11 juli voor de eerste keer
worden geplukt. Het object 8 mei gezaaid en 15 mei geplant zonder verspenen
was pas op 1 augustus oogstbaar. Daar voor de vroege bonen hoge prijzen
werden betaald, was het verschil in financieel resultaat eveneens zeer groot.
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object
17 april gezaaid; 22 mei geplant
17 april gezaaid; 15 mei geplant
17 april gezaaid; 8 mei geplant
8 mei gezaaid; 15 mei geplant

datum eerste pluk
11 juli
18 juli
18 juli
1 augustus

kg/are
171
142
119
186

guldens/are
174
108
78
70

RESULTATEN PLANTTIJDENPROEF STAMSLABONEN

TABEL 17

Ter illustratie wordt in tabel 17 de opbrengst in kg en in guldens perare
weergegeven. Hetis echter de vraag of deze resultaten ookin jaren bij andere
weersomstandigheden worden bereikt.
snijboon-rassen
Op de proeftuin te Alkmaar werd een stokboneproef opgezet met de rassen
Combine, Romore, Ezetha's Superba, Ezetha's Superia, Precosa, Helda, de
pronkboon Emergo en de spekboon Neckarkoningin. Er werd op 13meionder
glas gezaaid enop23mei buiten uitgeplant. De afstand vande stokken bedroeg
100 x 50 cm. Van de pronkboon werden twee, van de overige rassen drie
planten per stok gezet. De oogst begon op 6 augustus en duurde tot 2 september. Tot de vroege rassen behoorden Romore, Ezetha's Superba, Ezetha's
Superia en Emergo. Precosa en Helda waren gemiddeld drie, Combine en
Neckarkoningin zes dagen later dan de vroege rassen. De pronkboon Emergo
behaalde in deze proef met211kgper arede hoogste opbrengst. De volgende
groep werd gevormd door Romore met 175 kg, Neckarkoningin met 171 kg
en Superia met169kg.Daarop volgden Precosa en Helda met 128kg,Ezetha's
Superba met 124kg en Combine met 113kg.In het algemeen waren de opbrengsten te laag. Afgezien hiervan heeft het nieuwe ras Superia zonder draad
van deEnkhuizer Zaadhandel indeze proef sterk de aandacht getrokken. Verder
onderzoek naar de gebruikswaarde is echter gewenst.
KNOLSELDERIJ
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Als voortzetting en tevens voorlopige afsluiting van het rassenonderzoek met
dit gewas is wederom een landelijke proef uitgevoerd. De belangstelling hiervoor was groot. Er konden 13 proeven worden aangelegd, waaronder drie in
België. De deelnemende rassen waren dezelfde als in 1962. Dit sortiment was
echter aangevuld met enkele minder bekende rassen, die op enkele plaatsen
in enkelvoud naast deproef indrievoud waren uitgeplant. Ookin 1963 kwamen

er tussen de rassen weer grote verschillen voor in opbrengst, schietgevoeligheid, knolvorm, inwendige kleur en schurftaantasting. Gemiddeld over alle
proefvelden hadden Hild's Neckarland van Nunhem, Maagdenburger van Van
der Ploeg, Maagdenburger Markt van Sluis en Groot en selectie Huizer van
Jos. Huizer de zwaarste knollen. Ook Ceva van Vreeken kon wat dit betreft
nog behoorlijk meekomen. Aan enkele proeven was een oogsttijdenproef gekoppeld. Hieruit bleek dat de opbrengst aan knollen in de periode van 8 oktober
tot 4 november nog zeer sterk en van 21 oktober tot 4 november nog sterk
toeneemt.
In selectie Huizer kwamen vrij veel schieters voor en in de rassen Pomona van
Gebr. Sluis en Belga van Pannevis zeer veel. Ook Hild's Neckarland bleek
hiervoor tamelijk gevoelig. In de overige rassen was het aantal schieters niet
van betekenis. Een zeer zware bladontwikkeling hadden Venlose van Gebr.
Sluis, Roem van Zwijndrecht van Rijk Zwaan en Maagdenburger. Bepaald
weinig blad hadden Invictus, Pomona en Belga.
Knolvorm en rooibaarheid lopen parallel. Een gladde en ronde kool laat zich
gemakkelijker rooien dan een hoekige knol met een hoge wortelaanzet. Gunstig
was dit bij Invictus van Gebr. Dippe, Belga, Ceva en Pomona. Een slechte
knolvorm werd geconstateerd bij Ivora (Nunhem), Maagdenburger en Venlose.
De rooibaarheid wordt ook beïnvloed door de mate van schurftaantasting op de
knollen. Dit lag geheel anders dan in 1962, toen Ivora ernstig, Hild's Neckarland vrij ernstig en de overige rassen in geringe mate werden aangetast. In
1963 had Ivora van alle rassen de minste en Invictus de zwaarste schurftaantasting. Ook in Roem van Zwijndrecht kwam dit jaar vrij veel schurft voor.
Waarschijnlijk is de schurftaantasting niet in hoofdzaak een rassenkwestie, maar
speelt de besmetting tijdens de teelt van het zaad een grote rol. In 1964 heeft
het Proefstation het onderzoek naar schurft ter hand genomen.
Opvallend was in 1963 in sommige rassen het grote aantal knollen met een
holle kop. Vooral in enkele proeven op zeer groeikrachtige grond kwam deze
schoonheidsfout voor in de rassen Ivora en Maagdenburger Markt. Belga, Roem
van Zwijndrecht, Venlose, Pomona en Ceva vertoonden dit euvel slechts in zeer
lichte mate, de overige rassen namen een tussenpositie in. Belangrijk is ook
de inwendige kleur van de knollen. Ivora en Invictus blijven blank, Hild's
Neckarland en Ceva vrijwel blank tijdens het koken. Selectie Huizer en in iets
mindere mate Venlose, Belga en Pomona vertonen een vrij sterke grauwe verkleuring. Tenslotte werd van de proef te Alkmaar het drogestofgehalte bepaald.
De verschillen tussen de rassen waren klein, het gehalte varieerde van 10,14%
bij Venlose tot 8,91 % bij Invictus. Aangezien deze bepalingen slechts met een
vrij gering aantal knollen plaatsvonden, is de betrouwbaarheid twijfelachtig.

KNOLSELDERIJ
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Gemiddeld over alle eigenschappen hebben Hild's Neckarland, Maagdenburger,
Roem van Zwijndrecht en Ceva een goede indruk gegeven. Maagdenburger
Markt viel in 1963 tegen door het grote aantal holle koppen. Overigens had
dit ras verschillende goede eigenschappen. Ook Invictus stelde dit jaar teleur.
Rassen als Ivora, Belga en Pomona waren in 1963 slecht. Van de minder
bekende rassen die op enkele proefvelden in enkelvoud waren uitgeplant, heeft
Balder van de Deense firma Deahnfeldt nogal de aandacht getrokken door
verschillende goede eigenschappen. In de loop van 1964 zal een boekje over
de teelt van knolselderij verschijnen, waarin de resultaten van deze proeven
uitvoerig worden behandeld.
plantafstanden
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In deze proef, die op drie plaatsen is genomen, werd de invloed van de plantafstand op groei, knolgrootte en produktie nagegaan. De plantafstanden waren
40 x 40, 50 x 40, 60 x 40 en 60 x 30 cm, het proefras was Roem van Zwijndrecht. Evenals bij de rassenvergelijking kan ook bij het onderzoek naar de
plantafstanden onderscheid worden gemaakt of de knollen bestemd zijn voor
de conservenindustrie dan wel voor directe aanvoer op de veiling. Op alle
drie proefvelden gaf de ruimste plantafstand (60 x 40 cm) de zwaarste knollen,
die gemiddeld 1112 gram per stuk wogen. Normaal gesproken zouden de
knollen kleiner worden naarmate er meer planten per are staan. Hiervan
uitgaande, zou de afstand 40 x 40 cm de kleinste knollen opleveren. Dit
klopte slechts voor de proef te Hauwert, waar de knollen bij deze afstand
gemiddeld 696 gram wogen. Te Serooskerke en Geel gaf de op een na nauwste
afstand (60 x 30 cm) de kleinste knollen. Het is zeer goed mogelijk dat de
zeer nauwe afstand van 30 cm in de rij hiervoor verantwoordelijk is. Bij aanvoer op de veilingen wordt knolselderij per stuk verkocht en stelt de koper de
prijs afhankelijk van de knolgrootte. In dit geval zal een afstand van 60 x 40 cm
en op de wat stuggere gronden 50 x 40 cm de beste resultaten geven.
Als er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke produktie per oppervlakteeenheid, zal een nauwere afstand te prefereren zijn. De nauwste afstand gaf op
alle proefvelden de hoogste opbrengst per are. Deze opbrengsten waren: 40 x 40
cm 588 kg, 50 x 40 cm 509 kg, 60 x 40 cm 461 kg en 60 x 30 cm 488 kg.
In het algemeen zal men als contractteler voor de industrie dus gebaat zijn met
een vrij nauwe plantafstand. In de contracten wordt namelijk een prijs per gewichtseenheid opgenomen en geen eisen voor een minimale knolgrootte, hoewel
de verwerkende industrie grote knollen prefereert boven kleine.
In 1963 werd de indruk verkregen dat bij de nauwere plantafstand meer schurft

op de knollen voorkwam dan bij de ruimere afstanden. In eerder genomen
proeven is dit nimmer tot uiting gekomen, doch in de praktijk schijnt men deze
ervaring wel vaker op te doen.
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KROOT
Op de proeftuin te Alkmaar werden twee rassenproeven voor de vroege teelt
opgezet. De eerste werd op 20 februari in perspotten gezaaid, opgekweekt
onder verwarmd glas en op 18 april uitgeplant. De tweede werd op 9 april
ter plaatse gezaaid. In beide proeven waren de goedgekeurde selecties van
de praktijkproeven 1961-1962 opgenomen. Bij de „plantkroten" bleek Alvro van
Jos Huizer het vroegst te zijn. Hierop volgde met één dag verschil Juweel van
A. R. Zwaan en Zn. Egyptische van Nunhem was drie dagen en Gladoro van
R. Zwaan vier dagen later oogstbaar. De overige selecties waren vijf dagen
later dan Alvro. De Egyptische selecties van Nunhem en van de Enkhuizer
Zaadhandel bleken nogal gevoelig te zijn voor schieten. Het verschil in financiële opbrengst tussen Alvro, Juweel, Egyptische van „West-Friesland" en
Gladoro was klein en vermoedelijk niet wiskundig betrouwbaar.
In de tweede proef, die ter plaatse werd gezaaid, reageerden sommige selecties geheel anders. De Egyptische van de Enkhuizer Zaadhandel bleek bijvoorbeeld weinig gevoelig te zijn voor schieten. De Egyptische van „WestFriesland" was in de eerste proef relatief laat en in de tweede proef het vroegst.
Hierdoor vormde deze selectie met Juweel van A. R. Zwaan, Egyptische van
R. Zwaan en Alvro van Jos Huizer de kopgroep in de tweede proef.
KOOLRAAP
In verband met verschillende vragen over smaak, vorm, vroegheid en produktie
van witte koolrapen is op het proefbedrijf „Geestmerambacht" te Oudkarspel
een oriënterende rassenproef genomen. Op 14 mei zijn zes rassen op een zaaibed
gezaaid en op 3 juli uitgeplant. De plantafstand was 50 x 50 cm. Bij de oogst
bleken Westerwälder en Grote Witte minder mooi van vorm te zijn. Beide
rassen hadden namelijk een dikke, vlezige hals. Op doorsnede waren de rapen
iets grauwwit van kleur. Het drogestofgehalte bedroeg respectievelijk 9,6 en
9,3 %. Het ras Witte Perfection was goed van vorm, maar tamelijk gevoelig
voor barsten, terwijl de kleur ook iets grauw was. Het drogestofgehalte was
9,8 %. Hoffmans Witte Reuzen gaf zware rapen tot 3 kg per stuk. De kleur
op doorsnede was mooi wit, het drogestofgehalte bedroeg 9,4 %. Een selectie
hieruit is Schmalz Witte. Dit ras was minder grof en mooi wit van vleeskleur.
Het drogestofgehalte was hoog, namelijk 11,3 %.
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rassen vroege teelt
In 1962 zagen wij op de Gemeenteproeftuin te Driesum in Friesland zeer goede
resultaten van een vrijsterteelt van sla tussen tuinbonen. Door het sterk beschuttende effect van dit gewas werd een vroege slaoogst verkregen van
uitstekende kwaliteit. Naar aanleiding hiervan werd in 1963 een onderzoek
ingesteld naar de gebruikswaarde van een aantal rassen voor deze combinatieteelt. Na overleg met het IVT te Wageningen werden Blondine, Meikoningin,
Suzan, Amplus, No 47 van het IVT en vier selecties van Type 39 in de
rassenvergelijking opgenomen. Deze negen rassen werden op 25 januari in de
kweekkas gezaaid en op 5 februari in 4 cm perspot verspeend. De verdere opkweek
vond plaats in een vorstvrij gehouden warenhuis. Door de strenge winter was
het eerst op 2 april mogelijk om uit te planten. Er werd op twee data geoogst,
namelijk op 29 mei en 5 juni. Enkele indrukken waren als volgt:
Het ras Suzan bleek vrij sterk en oogstzeker te zijn. Het was weinig gevoelig
voor rand en gaf het hoogste gemiddeld kropgewicht. Blondine was iets
vroeger dan Suzan, de kroppen waren groot, de sluiting zeer matig. Blondine
was gevoelig voor rand. Het oude ras Meikoningin heeft in deze proef niet
voldaan. In kropgewicht stond dit ras op de zesde plaats. Bovendien was de
sluiting matig. Amplus en No 47 gaven eveneens een matige indruk. De
kroppen van No 47 waren wel zwaar, maar onvoldoende gesloten. De gevoeligheid voor rand was vrij groot. De kroppen van Amplus waren niet
zwaar, maar goed gesloten. De verschillen tussen de vier selecties van Type
39 waren vrij groot. Dit betrof vooral de gevoeligheid voor smeul, de vroegheid
van de oogst en het gemiddeld kropgewicht. De sluiting van de kroppen wasgoed.
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In verband met de belangstelling van groentedrogerijen voor pastinaken werd
te Hauwert een oriënterende rassenproef genomen. Hiertoe werden op 15 mei
zeven monsters gezaaid. Bij de oogst van 20 november bleken deze tot drie
typen te behoren, namelijk een lang type met lange staart, een lang type met
korte staart en een kort type. De veldjes waren te klein voor een betrouwbare
opbrengstvergelijking. Wel werd een drogestofbepaling verricht. Hierbij is gebleken dat niet alleen tussen de rassen, maar ook binnen een ras grote
verschillen kunnen voorkomen. Tussen de rassen varieerde het gehalte van
16 tot 18,3 %. Bij het ras Holkruin werden bovendien 15 wortels elk afzonderlijk geanalyseerd. Het drogestofgehalte liep hierbij uiteen van 15,6 % tot 20,4 %.
Het gemiddelde bedroeg 17,9 %. Door doelbewuste selectie moet het mogelijk

zijn dit belangrijk op te voeren. Dit geldt niet alleen voor pastinaken, maai

PASTINAAK

vermoedelijk ook voor andere wortel- en knolgewassen zoals peen en knolselderij.
zaaitijden
Volgens de Tuinbouwgids worden pastinaken half mei gezaaid. Aangezien dit
gewas een zeer lange groeiperiode heeft, werd te Hauwert een oriënterende
zaaitijdenproef opgezet. De zaaitijden waren 18 april, 3 mei en 15 mei. Als
proefras fungeerde Lange Holkruin. In het begin van november werden nog
duidelijk verschillen in wortelgewicht en drogestofgehalte geconstateerd. Later
bleek dit te nivelleren, zodat bij zeer laat oogsten de zaaidatum een minder grote
rol speelt dan bij vroeg oogsten. Als bijkomende bijzonderheid bleek de eerste
zaai weinig, de tweede matig en de derde tamelijk hevig aangetast te zijn door
de wortelvlieg.
zeer vroege teelt

PREI

Voor de teelt van zeer vroege prei is een kleine oriënterende proef opgezet
met het ras Goliath. De eerste zaai vond 28 december plaats op een verwarmd
grondtablet. Deze planten zijn niet verspeend. Op 25 januari is opnieuw
gezaaid, nu in een koude kas zonder verwarming. Ook deze planten zijn niet
verspeend. Het uitplanten vond plaats op 9 april bij een afstand van 25 x 10 cm.
Vóór het uitplanten is de gemiddelde lengte van de planten en de diameter
vastgesteld. Hierbij bleken de in december gezaaide planten korter, maar iets
dikker te zijn dan de in januari gezaaide. In beide zaaisels werd veel hinder
ondervonden van een te hoge zoutconcentratie van de opkweekgrond. Opvallend was dat prei daar zo sterk op reageerde. De planten zijn in drie
groepen gesplitst. Een gedeelte werd geplant zonder de wortels en bladeren
in te korten. Bij de tweede groep is dit wèl gebeurd. De planten van de derde
groep zijn in een natte zak op een warme plaats 24 uur gebroeid, blad en
wortels zijn intact gelaten.
OPBRENGST IN KG PER ARE

object

niet inkorten
inkorten
broeien en niet inkorten

TABEL 18

alkmaar,
gezaaid 28 december
geoogst 7 juli

alkmaar,
gezaaid 25 januari
geoogst 11 juli

diiesum
gezaaid 25 januari
geoogst 25 juli

580
501
510

492
475
515

766
760
664
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Op 7 juli zijn de veldjes van het in december gezaaide object geoogst. Uit de
opbrengst (zie tabel 18) blijkt dat het object zonder inkorten het produktiefst
was. De beide andere objecten ontliepen elkaar weinig. Het gedeelte dat in
januari was gezaaid, werd op 11 juli geoogst en gaf een lagere opbrengst
dan de eerder gezaaide prei, ondanks dat deze planten een week langer konden
groeien. Het zaaien in december geeft dus een vervroeging. De verschillen
tassen de plantbehandelingen zijn veel kleiner dan bij de in december gezaaide
proef. Het object waarvan wortels en bladeren waren ingekort, was echter
opnieuw in de minderheid.
Op de proeftuin te Driesum was een proef aangelegd met planten die te
Alkmaar waren opgekweekt. De plantdatum was eveneens 9 april. Op 25 juli
heeft de oogst plaats gevonden, waarbij een zeer hoge opbrengst werd verkregen.
Het verschil in opbrengst tussen de objecten was echter nihil. Wèl viel het op
dat bij deze proef een betrekkelijk groot aantal schieters voorkwam, wat te
Alkmaar, waar 14 dagen vroeger werd geoogst, niet het geval was.
Deze zeer vroege teelt van prei bleek zowel in kg opbrengst als in geldelijk
opzicht een succes te zijn. De prei werd gesorteerd in bosjes van vijf stuks
op de veiling aangevoerd. Voor de sortering kleiner dan 1,5 cm doorsnede en
een gewicht van 250 gram per bos werd 28 cent betaald. De sortering 1,5-2 cm
à 400 gram per bos bracht 37 cent op en de sortering 2-3 cm doorsnede
à 800 gram 50 cent per bos. Omgerekend komt dit neer op ruim ƒ 340,—
per are.
zaai- en planttijden
In 1963 zijn weer enkele proeven genomen om enig inzicht te krijgen in de
juiste grootte of ouderdom van het uit te planten materiaal. De zaaidata waren
15 en 29 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 mei. Op de vroegste plantdatum
(10 mei) zijn alleen planten gebruikt van het zaaisel van 15 maart. Deze planten
waren dus acht weken oud. De volgende planting was op 24 mei en bestond
uit planten van de eerste en tweede zaai, die respectievelijk 10 en 8 weken oud
waren. Op 7 juni werd opnieuw geplant, nu met 12, 10 en 8 weken oude
planten. Op 21 juni zijn planten gebruikt die respectievelijk 14, 12, 10 en 8 weken
oud waren en op 5 juli planten met een leeftijd van 16, 14, 12, 10 en 8 weken.
De laatste planting was 19 juli en bestond uit planten van alle zaaisels. De
oudste waren nu dus 18 weken.
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De proeven waren aangelegd te Alkmaar, Ammerzoden, Beemster, Driesum,
Erica, Paterswolde en in de Belgische plaats Peulis. Opnieuw is gebleken
dat de opbrengst daalt naarmate later wordt geplant, ongeacht of jonge dan
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wel oude planten worden gebruikt. Slechts het vroegste object (gezaaid op
15 maart en geplant op 10 mei) maakte hierop een uitzondering. Dit object
zou dan immers de hoogste produktie moeten geven, wat niet het geval was.
Wederom is gebleken dat bij gelijke plantdatum de opbrengst toeneemt, naarmate de planten tot een bepaalde grens ouder zijn. Gemiddeld over alle proefvelden lag deze grens bij planten van 12 weken oud. Bij de twee laatste
plantdata (5 en 19 juli) echter bij de 14 weken oude planten. Planten ouder
dan 14 weken gaven weer een lagere produktie. Bij de proef in België kwamen
de jonge, kleine plantjes nog ongunstiger naar voren dan in Nederland. In
België laat men namelijk het plantgat open. Een kleine plant verstikt dan gemakkelijk als het plantgat door regen dichtslibt.
In de praktijk geldt nog algemeen de gedachte dat een preiplant van potlooddikte de meest ideale is. Uit metingen is echter gebleken dat een plant
van ongeveer 3 mm doorsnede, mits lang genoeg, voor uitplanten in mei zeer
geschikt is. Voor het uitplanten in juni is een plant van 5 mm doorsnede
te prefereren, terwijl een diameter van 5-6 mm de beste resultaten gaf bij de
plantdata van 5 en 19 juli. Voorwaarde hierbij is echter, dat op dat tijdstip de
planten op het zaaibed krachtig aan de groei moeten zijn.
rassen

RAAP

Bij de verwerkende industrie bestaat enige belangstelling voor witte consumptierapen. Gewoonlijk wordt dit gewas laat gezaaid en geoogst. Daar er
soms reeds vroeg in het seizoen vraag is naar dit produkt werden op de subproeftuin te Hauwert op 9 april elf rassen gezaaid, die weinig blad maken
en snel een knol vormen. De rijafstand bedroeg 30 cm, in de rij werd op 6-7 cm
uitgedund. Later bleek dat deze afstand te nauw was. De drie vroegste rassen
konden op 21 juni worden geoogst. De opbrengst varieerde van 498 tot 528
kg per are. De knollen van deze vroege rassen waren klein, plat en hadden
een ingezonken kop. Op 28 juni werden wederom drie rassen met platte knollen
geoogst. De opbrengst daarvan varieerde van 324 tot 405 kg per are. De
meer ronde rassen zoals White Egg, Zesweekse en Sneeuwbal hadden een iets
langere groeiduur en gaven een opbrengst van 310-425 kg per are. Qua vorm
waren de rassen met ronde knollen aantrekkelijker voor de industrie dan die
met platte knollen.
bewaring van het plantgoed

Nadat dit onderzoek een jaar heeft stil gelegen om de goede objecten in de
praktijk te toetsen, is getracht het in 1963 af te sluiten. Voor deze proef is
plantgoed van Noordhollandse strogele, klasse AA, gebruikt. De bewaring
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vond plaats in de temperatuurcellen van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse. De veldproef werd aangelegd te Berkhout. De objecten
waren als volgt:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

schuurbewaring temperatuur 9° C
bewaartemperatuur 20° C gedurende
bewaartemperatuur 20° C gedurende
bewaartemperatuur 20° C gedurende
bewaartemperatuur 30° C gedurende
bewaartemperatuur 30° C gedurende
bewaartemperatuur 30° C gedurende

7
9
12
7
9
12

(21 december-15 maart)
weken (25 januari -15 maart)
weken (11 januari -15 maart)
weken (21 december-15 maart)
weken (25 januari -15 maart)
weken (11 januari -15 maart)
weken (21 december-15 maart)

Bij alle objecten is zowel de plantmaat 8-15 als 15-20 beproefd bij een afstand
van respectievelijk 50 x 15 cm en 50 x 20 cm. De plantdatum was 9 april.
Tussen het einde van de warme bewaring en de planttijd lag een periode van
± 3 weken, wat noodzakelijk is om de sjalotten een enigszins geleidelijke
overgang te geven van de vrij hoge temperatuur naar de koude grond. De
resultaten kunnen als volgt worden samengevat. In de grote plantmaat kwamen
veel meer schieters voor dan in de kleine. De objecten a, b en c hadden
veel schieters, in object d kwam in de grote maat een tamelijk groot aantal
en in de kleine maat een gering aantal schieters voor. De bewaartemperatuur
van 30° C gaf alleen enkele schieters in de grote plantmaat die zeven weken
bij deze temperatuur was bewaard. Object d had de sterkste verklistering, met
in de kleine plantmaat gemiddeld 14 en in de grote plantmaat 20,7 klisters
per plant. De verschillen tussen de bewaarobjecten waren echter niet groot.
Naarmate de bewaartemperatuur hoger was, hadden de planten meer loof
en bleven ze langer groen. De schuurbewaring werd op 14 augustus geoogst,
de overige objecten 10 à 14 dagen later. De grote plantmaat gaf een aanzienlijk hogere opbrengst dan de kleine plantmaat, vooral wat betreft de sortering
7-15. Object d gaf de hoogste opbrengst; van de kleine plantmaat 57,9 en van
de grote 71,4 kg. De schuurbehandeling had de laagste opbrengst, respectievelijk
45,7 en 43,8 kg. De objecten van 30° stelden in deze proef wat opbrengst
betreft enigszins teleur. De welige groei, waardoor het gewas dicht en dus lang
nat bleef, was waarschijnlijk de oorzaak dat in dit object meer koprot voorkwam dan in de andere.
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Zeer belangrijk is de invloed van het prepareren bij de keuring. Na een lange
bewaarperiode (9 en 12 weken) en vooral bij 30° C hebben de planten de
neiging om „bossig" te worden, wat het vaststellen van virus bemoeilijkt. Goed-
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afbeelding 12: op de voorgrond sjalotten waarvan het plantgoed 9 weken bij30"c is bewaard, daarachter een veldje met veel schieters, waarvan hetplantgoed is bewaard bij 9°c

keuring in klasse AA is na deze behandeling vrijwel uitgesloten. Na een bewaarperiode van 7 weken bij 20 of 30° C kan een normale keuring worden
toegepast.
Wat betreft verklistering en opbrengst heeft een bewaring gedurende 12 weken
bij 20° C het best voldaan. Deze temperatuur is echter niet voldoende om het
schieten geheel te onderdrukken. In verband hiermee en vanwege de keuringseisen geeft 7 weken bij 30° C de beste resultaten. Ook in de praktijk heeft
deze behandeling zeer goed voldaan. In verband met de keuringseisen en de
koprotkwestie kon dit onderzoek nog niet worden afgesloten. In 1964 zal tevens
met een ruimere plantafstand en met enkele tussentemperaturen (23° en
25°) worden gewerkt.
SPINAZIE
Evenals in 1962 had dit onderzoek enerzijds betrekking op de tuindersteelten
in voorjaar en herfst, anderzijds op de teelt voor verwerking, in het bijzonder
voor het diepvriezen.
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afbeelding 13:

boven bovri rond, onder bovri scherp

rassen voor de tuindersteelt
Dertien wolfresistente rassen zijn vergeleken met Breedblad scherpzaad, terwijl
in enkele proeven ook Viroflay als standaardras was opgenomen. In de voorjaarsteelt zijn de proeven genomen op de proeftuinen te Alkmaar, Beemster,
Driesum, Naaldwijk en Sloten, alsmede op de bedrijven van de Gebr. Hoogendoorn te Rotterdam en de heer C. van der Vliet te Voorschoten. Voor de
herfstteelt is gezaaid op de proeftuinen te Alkmaar, Sloten en Vleuten. Bovendien
zijn in samenwerking met de Belgische Boerenbond en het INACOL deze
proeven ook genomen op een aantal plaatsen in België. Ook in 1963 is gebleken dat de resultaten op de vollegrond sterk kunnen worden beïnvloed door
allerlei factoren, zoals een lage pH, kleine verschillen in de samenstelling van
bouwvoor en bemesting, verslemping en dergelijke. Hierdoor kwamen slechts
zeven proefvelden voor beoordeling en opbrengstbepalingen in drievoud in
aanmerking, waaronder één proef van de herfstteelt. De resultaten hiervan
worden per ras vermeld. Allereerst van de oude, niet wolfresistente rassen en
daarna in volgorde van gemiddelde opbrengst de wolfresistente rassen. Tenslotte
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worden drie rassen vermeld die niet in alle proeven konden worden opgenomen.

breedblad scherpzaad. Dit heldergroene oude ras is bij de teelt in de vollegrond
nog steeds de snelste groeier. De gevoeligheid voor doorschieten is vrij groot
maar het is overigens en ook kwalitatief een goed ras. In vergelijking met het
thans beschikbare sortiment is de vatbaarheid voor valse meeldauw („wolf")
echter een groot nadeel. Het scherpe zaad kan teelttechnisch bezwaarlijk zijn.
Van de 12 volledig beproefde rassen kwam Breedblad Scherpzaad op de achtste
plaats bij een gemiddelde opbrengst van 231 kg per are.
viroflay. Dit lichtgroene vroege ras heeft eveneens een vrij grote aanleg voor
doorschieten en is evenmin wolfresistent. De rondzadigheid is echter een voordeel. Het blad is vrij dun, wat eerder aanleiding kan geven tot broei, verslappen
en dergelijke. Viroflay kwam met een gemiddelde opbrengst van 271 kg per
are op de vierde plaats.
bovri rond en bovri scherp(Van der Ploeg). Bovri Rond is iets donkerder van
kleur, lijkt iets minder snel door te schieten dan Bovri Scherp en heeft iets
grover blad. Overigens zijn beide rassen, afgezien van de zaadvorm, praktisch
niet van elkaar te onderscheiden. Ze behoren binnen deze groep tot de latere
rassen, maar waren evenals in 1962 zeer produktief. Ze kwamen met een gemiddelde opbrengst van respectievelijk 276 en 274 kg per are op de eerste en
tweede plaats. Bij een keuze tussen deze rassen zou de rondzadigheid van het
eerstgenoemde ras de doorslag kunnen geven.
melex (Gebr. Sluis). Dit rondzadige ras lijkt veel op Breedblad Scherpzaad
en heeft eveneens een enigszins spits blad. Het was niet geheel raszuiver,
hetgeen tot uiting kwam door afwijkingen in bladvorm en lengte van de steel.
Dat het trager zou zijn dan Wolfex kwam bij dit onderzoek praktisch niet tot
uiting. Ze waren namelijk beide tamelijk vroeg en hebben een geringere aanleg
voor doorschieten dan Breedblad Scherpzaad. De produktiviteit was in tegenstelling tot in 1962 gemiddeld beter dan van Wolfex en bedroeg 271 kg per are.
spinoza (A. R. Zwaan). Dit is een rondzadig ras met dik en enigszins spits blad
met korte steel. Het groeit vrij traag en heeft een geringe aanleg voor doorschieten. Kwalitatief maakt Spinoza een zeer goede indruk. Het werd echter op
de proeftuin te Alkmaar in zeer lichte mate aangetast door Hyalodendron, een
zwakteparasiet. Spinoza kwam met een gemiddelde opbrengst van 252 kg
per are op de vijfde plaats.
duetta (R. Zwaan). Dit rondzadige ras is een snelle groeier. Schiet echter
tamelijk snel door en bleek wederom kougevoelig te zijn. Evenals bij Proloog
zijn de bladeren iets komvormig, de kleur is echter wat lichter. Duetta maakt
een enigszins zwakke indruk, hoewel het bij dit onderzoek beter heeft voldaan
dan Proloog. Met een gemiddelde opbrengst van 241 kg per are kwam Duetta
direct na Spinoza op de zesde plaats.
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pré-vital (Sluis en Groot). Ook dit ras heeft rond zaad. Het heeft smalle, middelgroene bladeren en lange stelen. Het is een snelgroeiend ras met een vrij
sterke neiging tot doorschieten en met een middelmatige opbrengst. Deze
bedroeg gemiddeld 235 kg per are, waarmee Pré-Vital in produktiviteit voor
1963 op de zevende plaats komt.
resistoflay (Nunhem). Dit is een snel groeiend, tamelijk vroeg schietend rondzadig ras, met vrij klein en tamelijk dun blad. Het was in verhouding tot de
andere rassen iets minder produktief dan in 1962 en bleef met gemiddeld 217
kg per are nog iets beneden Breedblad Scherpzaad.
wolfex (Gebr. Sluis). Dit scherpzadige ras heeft het in opbrengst veel minder ver
gebracht dan in 1962. Dit komt voornamelijk door het tegenvallen van de opbrengst in de herfstteelt en op de proeftuin te Driesum (vrij lage pH). Dit zou er
op kunnen wijzen dat Wolfex minder oogstzeker is dan Melex, waar het in
andere eigenschappen veel mee overeenkomt. Met een gemiddelde opbrengst
van 216 kg per are komt Wolfex op de tiende plaats.
vüal-r (Sluis en Groot). Dit is een tamelijk grof bladig snelgroeiend ras
met rond zaad en lange steel, waarvan tegen de oogst het hart snel omhoog
komt en de bloemstengel spoedig zichtbaar is. Met een gemiddelde opbrengst
van 214 kg per are heeft Vital-R sterk teleur gesteld en bezet daarmee in
1963 de op een na laatste plaats.
proloog (R. Zwaan). Dit rondzadige ras heeft vooral bij de herfstteelt slecht
voldaan en bleef ook bij de voorjaarsteelt in opbrengst ver achter. Het is
voor de vollegronds teelt wel een van de zwakste rassen, waardoor windschade
spoedig optreedt. Daardoor werd het aangetast door de zwakteparasiet Volutella. De gemiddelde opbrengst was 197 kg per are. (Zie verder onder Duetta).
virtuosa

(R. Zwaan). Dit scherpzadige ras werd op vijf van de zeven proef-

velden uitgezaaid. Het heeft daarbij een betere indruk gemaakt dan Duetta en
Proloog. Het schiet wat minder snel door, doch is tevens iets later oogstbaar.
Hoewel Virtuosa in 1962 nog niet in dit onderzoek was opgenomen, is dit ras
naar onze mening beter geschikt voor de vollegrondsteelt dan beide voornoemde
rassen van dezelfde kweker. De gemiddelde opbrengst was 226 kg per are.
huro (Nunhem). Dit rondzadige ras werd op slechts twee proefvelden uitgezaaid, zodat de opbrengst niet vergeleken kan worden met het gemiddelde van
de andere rassen. Het is een middelvroeg, grootbladig ras met een geringe aanleg voor doorschieten en heeft in het algemeen een goede indruk gemaakt.
perex (A. R. Zwaan). Ook dit rondzadige ras, voorheen aangeduid als N o 16,
werd op slechts twee proefvelden uitgezaaid. Het is een traaggroeiend ras met
vrij dik en iets gebobbeld donkergroen blad en een korte steel. Perex is uiter86

lijk gosd van kwaliteit.
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afbeelding 14:

het blad van proloog wordt gemakkelijk aangetast door de zwakteparasiet volutella

Uit dit tweejarig onderzoek is gebleken, dat er thans voor de tuindersteelt
enkele zeer goede wolfresistente spinazierassen zijn, die behalve in kwaliteit
ook in opbrengst voor de niet-resistente rassen zeker niet onder doen. In
vroegheid kon tot nu toe Breedblad Scherpzaad echter niet worden overtroffen.
Het voorgaande kan enig houvast geven indien- men uit de wolfresistente rassen
een keuze moet doen. Men raadplege daarvoor eventueel ook het jaarverslag
1962, blz. 61 e.v. Dit onderzoek zal in 1964 in samenwerking met het IVT
worden voortgezet.
rassen voor diepvriesteelt

Dit is een voortzetting van het onderzoek in 1962, waarbij aan de kweekbedrijven werd verzocht nieuwe rassen in te zenden, die zich speciaal zouden
lenen voor de teelt van diepvriesspinazie. Daarbij worden vooral hoge eisen
gesteld aan de kwaliteit. Teelttechnisch bezien moeten deze rassen weinig of geen
neiging hebben voor doorschieten en moeten ze bij niet te dik zaaien een rede-
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lijke opbrengst geven. Zowel de voorjaars- als de herfstproef werd in drievoud
aangelegd op de Prof. van Bemmelenhoeve in de Wieringermeer. Hiervoor
werd 40 kg zaaizaad per ha gebruikt bij een regelafstand van 25 cm, op veldjes
ter grootte van 40 m2. Ten gevolge van een zeer ongelijke opkomst van de
herfstproef, zijn de volgende gegevens uitsluitend ontleend aan de voorjaarsproef en dus gebaseerd op slechts één proefveld. Hierbij werd Viking als
standaardras vergeleken met de nummers 218, 219 en 220 van Nunhem, de
nummers 7, 22, 308, 320 en 425 van Sluis en Groot, Estiva en Hiemalis van
Gebr. Sluis, alsmede Phoenix en Loreley van A. R. Zwaan. Alle met name
genoemde rassen werden aangetast door wolf. Alle onder nummer vermelde
rassen zijn nieuw, wolfresistent en rondzadig.
De oogst vond plaats op een tijdstip dat het produkt nog geschikt was voor
diepvriezen, waarna monsters naar het IBVT werden gebracht voor verwerking
en kwaliteitsbeoordeling. In produktiviteit stond het traag schietende vrij korte
en normaal groene ras Viking met een opbrengst van 23 ton per ha duidelijk
bovenaan, terwijl de gemiddelde opbrengst van alle rassen 18,2 ton per ha
bedroeg. Na Viking volgden met een opbrengst hoger dan het gemiddelde
respectievelijk Nr 218, Nr 320, Phoenix en Estiva.
nrl2H is een traag schietend type met middelgroen, grof doch mooi en iets
gebobbeld blad. Het is een opstaand rozettype en dus zeer goed maaibaar. De
neiging voor doorschieten is zeer gering.
nr 320 is een middel- tot donkergroen, traag groeiend type met grof en iets
gebobbeld blad. De neiging tot doorschieten is gering.
phoenix is eenlichtgroen traag schietend ras,met tamelijk fijn, smal en glad blad.
estiva is een Noormantype met tamelijk donkergroene, iets gebobbelde en korte
ronde bladeren. Het vormt een kort gewas dat zich iets minder goed laat maaien.
Het is zeer traag groeiend met geringe aanleg voor doorschieten.
Met een opbrengst lager dan het gemiddelde volgden op de zojuist genoemde
rassen in volgorde van afnemende opbrengsten:
nr 219. Dit is een niet hoogopgaand, maar niettemin zeer goed maaibaar ras
met lichtgroen, zeer glad en vrij grof blad. Het is een matig snelle groeier met
geringe neiging tot doorschieten.
nr 425. Een middelgroen, matig snel groeiend ras met glad en vrij grof blad.
Het is een enigszins opstaand, goed maaibaar type met een vrij geringe aanleg
voor doorschieten.
nr 220. Dit is een tamelijk lichtgroen ras met vrij smal en lang glad blad.
Het is een iets opgaand, goed maaibaar type, dat matig snel groeit en een
geringe aanleg heeft voor doorschieten.

lia
nr MS. Een lichtgroen ras met vrij zacht en langwerpig, doch grof blad. Het
is een matig snel groeiend type met een geringe neiging tot doorschieten en
goed maaibaar.
lordey is een zeer karakteristiek type met een zeer donkergroene, steil opgaande, lange, vrij kleine en spitse bladeren. Het groeit zeer traag en heeft
vooral om het hoge drogestofgehalte bekendheid gekregen. Onder normale
groeiomstandigheden schiet het zeer laat door. Het is niet wolfresistent, doch
werd bij dit onderzoek slechts aan enkele bladpunten aangetast.
nr 7. Dit is een vrij donkergroen ras met grof gebobbeld blad. Het is een opgaand en zeer goed maaibaar type, dat traag schiet.
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hiemalis werd bij dit onderzoek ernstig aangetast door valse meeldauw, hetgeen
waarschijnlijk niet uitsluitend aan het toeval moet worden toegeschreven. Het is
een lichtgroen type met matig grove, zeer gladde, lange bladeren. Hiemalis
groeit matig snel en heeft een geringe neiging tot doorschieten.
nr 308 is een licht- tot middelgroen ras met middelgroot en vrij zacht blad.
Het is een vrij snelle groeier met enige neiging tot doorschieten. De opbrengst bedroeg omgerekend 14 ton per ha.
De vroegheid kan worden uitgedrukt in het aantal dagen tussen zaaien en
oogsten. Dit aantal wordt hierna per ras vermeld. Nr 308 (50), Hiemalis en de
nummers 22, 219, 220 en 425 (51), de nummers 7, 218 en 320 (55), Viking
en Phoenix (56), Loreley (58) en Estiva (61).
Ook uit dit rassenonderzoek is evenals in 1962 gebleken, dat het spinazie
sortiment de laatste jaren door effectief kweekwerk zeer aanzienlijk is verbeterd. Teelttechnisch is het mogelijk met deze nieuwe rassen, die elkander in
kwaliteit bij verwerking niet veel ontlopen, voor diepvriezen bij uitstek geschikte spinazie te telen. Zeer waarschijnlijk zullen hiervoor alle niet wolfresistente rassen binnen afzienbare tijd geheel uit het sortiment verdwijnen. De
uiteenlopende groei- en schietsnelheid van de wolfresistente rassen is voor het
plannen van de oogst voor verwerking van zeer grote betekenis.

teeltonderzoek

Bij het teeltonderzoek werd getracht door middel van een oogsttijdstippenproef
normen te vinden om, rekening houdende met de kwaliteit en de opbrengst,
het optimale oogsttijdstip te kunnen bepalen. Het voortgezette teeltonderzoek
werd met medewerking van de desbetreffende Rijkstuinbouwconsulentschappen,
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uitgevoerd op de Prof. van Bemmelenhoeve in de Wieringermeer, in de Noordoostpolder en in de omgeving van Usquert. De herfstproeven zijn grotendeels
mislukt. Daardoor kwam alleen de voorjaarsproef in de Wieringermeer voor
beoordeling in aanmerking. Wederom zijn hiervoor de rassen Noorman, Loreley
en Vital-R gebruikt, bij zaaizaadhoeveelheden van 40, 60 en 80 kg per ha. Deze
proef werd in drievoud opgezet en in verband met de eerder opgedane ervaringen uitsluitend gezaaid op een regelafstand van 22 cm. Tot nu toe zijn er nog
geen gegevens bekend van het verwerkte produkt en is ook de wiskundige
verwerking van alle gegevens nog niet voltooid. In grote lijnen werden echter
de in voorgaande jaren bij dit onderzoek verkregen resultaten bevestigd. (Men
raadplege hiervoor ook het jaarverslag 1962, blz. 82 e.v.)
Ook in deze voorjaarsproef gaf Noorman de hoogste opbrengst, op vrij grote
afstand gevolgd door respectievelijk Loreley en Vital-R. Ook in 1963 nam de
opbrengst toe met grotere zaaizaadhoeveelheden, wat wederom gepaard ging
met een teruggang in kwaliteit. De verschillen in opbrengst waren bij gebruik
van 40, 60 en 80 kg zaad per ha voor Vital-R echter vrij gering. Tenslotte werd
de totale drogestof produktie van de verschillende objecten per ras bepaald.
In het algemeen neemt die bij gebruik van meer zaad per ha relatief minder
toe dan de opbrengst aan vers gewicht. Voor Noorman was de drogestof
produktie bij 80 kg zaad per ha zelfs geringer dan bij 60 kg per ha! Ook in
1963 bleek de gebruikte zaaizaadhoeveelheid van invloed te zijn op het tijdstip
van oogsten. Gemiddeld moest bij 80 kg zaad per ha namelijk vier à vijf dagen
eerder worden gemaaid dan bij 40 kg per ha. In de herfstteelt bleek de grote
groeisnelheid van Vital-R een voordeel te zijn, omdat dit ras daardoor aan
een periode van slecht weer nog juist kon ontkomen.

90

Bij het oogsttijdstippenonderzoek werd van dezelfde rassen 40 en 80 kg zaad
per ha gezaaid. Deze objecten zijn in zes keer geoogst, namelijk van zeer vroeg
tot zeer laat. De resultaten zijn nog niet van dien aard, dat op grond daarvan
een optimaal oogsttijdstip kan worden vastgesteld. Wel is opgevallen, in het
bijzonder bij gebruik van 40 kg zaad per ha bij de rassen Vital-R en Loreley,
dat bij later oogsten het drogestofgehalte aanvankelijk toeneemt, maar bij zeer
laat oogsten weer duidelijk afneemt. Tevens lijkt de opbrengst per ha bij het
begin van het doorschieten minder toe te nemen dan men in het algemeen wel
verwacht. Indien enigszins mogelijk, zullen deze proeven in 1964 nog worden
voortgezet. In tegenstelling tot eerder gedane mededelingen, zullen alle bij dit
onderzoek verkregen gegevens pas na een reeks van jaren en na wiskundige
verwerking afzonderlijk worden gepubliceerd.

plantafstanden

SPRUITKOOL

Voor de normale teelt is de plantafstand vrij algemeen 70 x 60 cm. In rassenproeven van het IVT gaf 70 x 30 cm goede resultaten voor de eenmalige pluk.
Daarom is nagegaan in hoeverre deze resultaten ook gelden voor andere grondsoorten en in andere delen van Nederland en België. Ook het verloop van een
eventuele aantasting door ziekten of plagen dient hierbij te worden geobserveerd.
In onze proeven zijn naast de standaardafstand van 70 x 60 cm eveneens opgenomen de afstanden 70 x 45 cm en 70 x 30 cm. De nadruk is dus gelegd op
een nauwer plantverband. Deze afstanden zijn zowel in de eenmalige pluk
als in de normale teelt vergeleken.
Bij waarnemingen aan het gewas leek 70 x 45 cm de beste afstand te zijn.
Op bijna alle proefvelden waren de planten bij de ruimste afstand (70 x 60 cm)
het meest gaan zitten (gestreken). Bij 70 x 30 cm was een aantal planten in het
gewas verstikt. Deze leverden bijgevolg geen spruiten. Uit een paar vroege
proeven kon de opbrengst worden berekend. Hierbij bleek dat de indruk over
de stand van het gewas niet geheel interpreteerbaar was voor de produktie.
Bij beide oogstmethoden nam de produktie namelijk toe, naarmate dichter was
geplant. De meeropbrengst bij dichter planten kwam nog beter tot uiting in de
geldelijke opbrengst. Dit werd veroorzaakt doordat een nauwer plantverband een
gunstiger sortering gaf. De afstand van 70 x 30 cm is dus beter dan die van
70 x 45 cm. Het verschil in opbrengst tussen normaal oogsten en eenmalige
pluk was bij 70 x 60 cm het grootst en in het nadeel van de eenmalige pluk.
Voor de andere afstanden waren deze verschillen veel kleiner of niet aanwezig. Dit
zijn slechts de eerste indrukken. Afgewacht dient te worden hoe de reactie
op de andere proefvelden is geweest.
zaaien, planten entoppen

Als de eenmalige pluk van spruitjes opgang zal maken, is het noodzakelijk
plantafstand en andere teeltmaatregelen hierbij aan te passen om een spreiding
in de oogst mogelijk te maken. Voor een onderzoek in deze richting werd gezaaid op 25 maart en 15 april. Het uitplanten vanaf het zaaibed vond plaats
op 27 mei en 10 juni. Bovendien werd op 6 mei ter plaatse gezaaid. Van alle
objecten is de helft op 25 september getopt en de andere helft op 25 oktober.
Voorzover de gegevens van deze proeven bekend zijn, geven ze de indruk
dat door het toepassen van deze maatregelen inderdaad oogstspreiding mogelijk
is. Wel is gebleken dat het noodzakelijk is na de eerste pluk reeds de plukdata
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voor de volgende objecten vast te stellen, aangezien het zeer moeilijk is het
stadium van rijpheid op het oog te bepalen.
Een andere mogelijkheid voor oogstspreiding is spruitkool als nateelt. Om dit
na te gaan is een proef aangelegd met vier rassen, vier zaaitijden en vier
planttijden. De rassen waren Long Island, Wilhelmsburger, Hild's Ideaal en
Nr 65, (een Groninger type). De gekozen zaaidata waren 16 en 27 mei en 7 en
17 juni. Van de verschillende zaaidata zijn de planten achtereenvolgens uitgeplant op 27 juni, 8 juli, 19 juli en 30 juli. Bij de eerste plantdatum kan dit
op vrij gekomen spinazieveld, voor de tweede op doperwtenland. Het uitplanten
op 19 en 30 juli is mogelijk respectievelijk als nateelt na vroege aardappelen
en van Bintje, die beide voor de pootgoedteelt worden verbouwd.
De eerste indruk is dat Long Island en Wilhelmsburger niet zo geschikt zijn
voor nateelt als de beide andere rassen. Verder menen wij te mogen zeggen dat
uitplanten op 30 juli veel te laat is. Ook bij uitplanten op 19 juli zal de opbrengst niet hoog worden. De beide vroegste plantdata gaven een behoorlijke
indruk. Eerst als alle opbrengstgegevens zijn verzameld en verwerkt, kan definitief worden beoordeeld welke plantdatum nog toelaatbaar is.
machinale pluk
In overleg met het Proefstation heeft het IVT te Wageningen een prototype
van een machine voor het plukken van spruiten ontwikkeld. Deze machine
is ook door het Proefstation beproefd, waarbij van de verschillende plukhandelingen de tijden werden opgenomen om te komen tot verbetering van
de langst durende handelingen bij gebruik van de machine. Het plukken van
de topspruiten bleek de grootste moeilijkheid te zijn. De beschadiging van
machinaal geplukte spruiten was zeer gering. Het sorteren op een sorteermachine eiste echter aanmerkelijk meer tijd dan van met de hand geplukte
spruiten.

TUINBOON

rassen
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Het onderzoek naar de gebruikswaarde van een zestal rassen is dit jaar voortgezet met twee proeven, waarvan één op de primeurteelt en één op de teelt
voor de industrie was gericht.
De belangstelling voor de proef in de primeurteelt van tuinbonen was groot.
De rassen zijn namelijk op elf plaatsen gezaaid. Door de langdurige winter
zijn twee proeven mislukt. Tussen de overige plaatsen varieerde de zaaidatum
van 13 februari tot 11 april, terwijl pas in de periode van 3 tot 25 april werd

TUINBOON

afbeelding15: verschillende peulvormen bij tuinbonen. 1 is ezetha'switkiem, 2 is
futura, 3 is v3, 4 is bonus,5 is con amore.6 is canner45
geplant. Ondanks de late plantdata waren de opbrengsten op de meeste plaatsen
zeer goed. Het ras Canner behaalde op de meeste plaatsen de hoogste opbrengst.
Het verschil met Ezetha's Witkiem, V 3 en Futura was echter klein. Bonus
en Con Amore stelden in opbrengst teleur. Beide bleken nogal gevoelig te zijn
voor Botrytis en vertoonden reeds vrij vroeg bladval. Tussen de zes rassen
was slechts een vroegheidsverschil van een paar dagen. Tussen de proefplaatsen
varieerde de gemiddelde opbrengst van 134 tot 342 kg per are. Dit grote verschil
kwam hoofdzakelijk door de mate van gewasontwikkeling. De proefvelden met
een tam groeiend gewas gaven een lage opbrengst, op plaatsen met een zware
en weelderige groei werden hoge opbrengsten behaald.
De proef voor de industrieteelt bestond uit vijf rassen die op vijf plaatsen
waren uitgezaaid voor beoordeling op produktie bij de eenmalige pluk. Er werd
eind maart of begin april in de volle grond gezaaid. De oogst vond plaats in de
periode van 15 tot 24 juli. Het bruinkokende ras Canner behaalde op alle
plaatsen de hoogste opbrengst, die gemiddeld 229 kg per are bedroeg. Het
rendement van Canner was goed. Futura stond met 192 kg per are op de tweede
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plaats. Het rendement was ongunstig, Futura is speciaal gekweekt voor de
primeurteelt en is niet geschikt voor de industrieteelt. De blankblijvende rassen
Driemaal Wit en Lux behaalden respectievelijk 152 en 156 kg per are.
Het gunstige resultaat bij Lux werd verkregen door meer zaad te gebruiken,
waardoor meer planten per oppervlakte-eenheid kwamen te staan. Op een
stugge grond laat Lux het vaak totaal zitten. Door de geringe stro-ontwikkeling
biedt dit ras perspectieven voor het maaien en dorsen van het gehele gewas.
Het groenzadige en groenblijvende ras Staygreen gaf een gemiddelde opbrengst
van 148 kg per are. Door de fijne zaden en de groene (onrijpe) kleur wordt
Staygreen vaak te laat geoogst, wat een stugge zaadhuid ten gevolge heeft.
Voor uitvoeriger gegevens wordt verwezen naar het rapport over teelt- en
rassenonderzoek bij tuinbonen in 1963, dat in maart 1964 zal verschijnen.
zaaitijden
Op de sub-proeftuin te Hauwert werd bij vijf rassen de invloed van de zaaitijd
op produktie en virusaantasting nagegaan. De drie zaaidata waren 9 april, 23
april en 6 mei. De derde zaai kwam doelbewust naast gladiolen te staan. De
rijafstand bedroeg 70 cm. De afstand in de rij was afhankelijk van ras en
zaaitijd. Zo varieerde bij Canner, Futura en Driemaal Wit het aantal planten
van 7 per m2 in de eerste zaai tot 9 in de tweede zaai en derde zaai. Bij
Lux was dit respectievelijk 10 en 13, bij Staygreen 9 en 11. De rassen werden
drie keer geplukt. Hoewel de opbrengst afnam naarmate later werd gezaaid
was de gemiddelde opbrengst door het koele weer buitengewoon goed. Canner
behaalde in deze proef gemiddeld 346, Lux 321, Futura 306, Driemaal Wit
267 en Staygreen 252 kg per are. De aantasting door virus was in de eerste
en tweede zaai nihil. De derde zaai werd door luizen vanuit de gladiolen besmet
met mozaïekvirus. De indruk werd verkregen dat Driemaal Wit en Staygreen
iets gevoeliger zijn voor dit virus dan Futura, Canner en Lux. Dit dient echter
nader te worden onderzocht.
plantafstanden
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Op de sub-proeftuin te Hauwert werd een plantafstandenproef genomen waarbij
de verbeterde witkiem Major van Nunhem als proefras fungeerde. De rijafstand
bedroeg 70 cm, in de rij werden de zaden op 5, 10 en 15 cm gelegd. De zaaidatum was 8 april. Het werd een zwaar gewas, dat eind juni ging legeren. De
oogst vond plaats op 16 juli bij een hardheidsgetal van 19. Het produkt was
dus nog jong, daar de hardheid voor bruinkokende tuinbonen 24 mag bedragen.

De afstand 70 x 5 cm gaf een opbrengst van 275 kg per are. Het gewas was
zeer slap en ging zeer snel legeren. Dit object was moeilijk te oogsten. De
afstand 70 x 10 cm gaf de laagste opbrengst, te weten 258 kg per are. Desondanks heeft deze afstand voor de eenmalige pluk goed voldaan. De peulen
vertoonden namelijk een geconcentreerde zetting, wat voor het rendement belangrijk is. De afstand 70 x 15 cm stond in opbrengst op 266 kg per are. De
peulzetting was ongelijkmatiger, vermoedelijk door de ruimere afstand. Deze
afstand leent zich hierdoor beter voor doorpiukken dan voor éénmalige oogst.

TUINBOON

wel of niet toppen

Voor de vroege teelt en in een zwaar gewas wordt gewoonlijk kort vóór de
oogst getopt. Over de invloed hiervan op produktie en vroegheid is betrekkelijk
weinig bekend. Er is daarom op de sub-proeftuin te Hauwert een oriënterende
topproef opgezet met vijf rassen en twee zaaitijden. De zaaidata waren 9 en
23 april. De periode van zaaien tot toppen bedroeg respectievelijk 78 en 73
dagen. De oogst begon 15 en 18 dagen na het toppen. Van elk object werd een
gedeelte diep, een gedeelte ondiep en een gedeelte niet getopt. Bij het ondiep
toppen werden de planten ongeveer vijf cm en bij het diep toppen 20-30 cm
ingekort. Daarna groeiden de niet getopte planten nog verder uit, zodat de
verschillen in plantlengte bij de oogst vrij groot waren. Afhankelijk van het ras
bedroeg de lengte van de diep getopte planten 65-80 cm, bij ondiep getopte
90-100 cm en bij niet getopte 105-140 cm.
De vroegheidsverschillen waren opvallend klein. Bij de rassen met lang stro
(Canner, Futura, Driemaal Wit) gaf het diep toppen een oogstvervroeging van
een paar dagen ten opzichte van het niet toppen. Bij het kortblijvende ras Lux
gaf het toppen een verlating van de oogst. De objecten werden drie keer doorgeplukt. Het ondiep toppen gaf soms een vermindering en soms een verhoging
van de produktie. Het diep toppen had bij alle rassen een sterke opbrengstderving tot gevolg.
éénjarige cyclus

Voor de zaadproduktie behoort de ui nog steeds tot de echte tweejarige gewassen. Een snellere reproduktie door verkorting van de generatieduur is dan
ook van belang, zeker ten behoeve van de veredeling. Daarom is naast ander
fysiologisch onderzoek bij ui een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de
omstandigheden waaronder het mogelijk zal zijn binnen een jaar tijds een zaad-
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oogst te hebben van een gewas, waarvan de teelt in de herfst begint onder glas.
Het ras Grobol is begin november in de warme kas gezaaid en om voldoende
groei te verkrijgen direct met kunstlicht (HPL) bijbelicht, aanvankelijk 20 en
later 16 uren per dag. Dit gewas reageert voor de bolvorming zeer sterk op
de daglengte. Door een betrekkelijk korte continue belichting met zwak gloeilampenlicht vormden in het voorjaar van 1963 zeer jonge plantjes reeds een
bolletje. Omdat de bladgroei daar.„sterk door vermindert, bleven de bolletjes
echter te klein. Het bleek dat niet te vroeg met de inductie tot bolvorming
moet worden begonnen als bijvoorbeeld een bolletje ter grootte van een flinke
plantui wordt verlangd. Na enig afharden is een deel van de bolletjes begin
april buiten uitgeplant en een ander deel half mei, nadat de bolletjes waren
gedroogd en bewaard bij ± 6° C. Vooral bij de eerste uitplant duurde het
tot in de eerste helft van mei voordat enige hergroei optrad. De fijnste sortering
vertoonde in het algemeen de eerste hergroei. De eerste uitplant heeft het
zwaarste gewas opgeleverd, dat vrijwel geheel vegetatief is gebleven. In de loop
van augustus verscheen daarin een klein aantal bloeistengels voornamelijk in
de grovere sortering van de objecten die de snelste hergroei hadden vertoond.
In de tweede uitplant trad in de eerste helft van september één schieter op.
Mede op grond van deze ervaringen, is dit onderzoek inmiddels voortgezet.

WITLOF

rassenonderzoek
Met de in de praktijkproeven van 1960 en 1961 goedgekeurde selecties, geschikt voor de zeer vroege en de vroege trek, zijn in het afgelopen seizoen
rassenproeven genomen. Met medewerking van de consulentschappen te Geldermalsen en Roermond en het IVT te Wageningen lagen de proeven in viervoud te Alkmaar (PGV), Ammerzoden (tuinder A. Fraaye), Neer (tuinder J.
Sijben) en Wageningen (IVT). Te Wageningen zijn alleen de extra vroege selecties
uitgezaaid. De kwaliteit van het lof te Ammerzoden was zeer goed. De proef
in Neer gaf de hoogste kg opbrengst aan lof, doch de kwaliteit was iets aan
de grove kant. In kwaliteit volgde daarop het lof van Wageningen en Alkmaar.
Dat de kwaliteit te Alkmaar minder goed was dan in voorgaande jaren komt
waarschijnlijk omdat de wortels onvoldoende waren afgerijpt.
zeer vroege selecties
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Aan de in praktijkproeven goedgekeurde selecties Aktiva van Nunhem en
Extra Vroege Mechelse van Philibert en Volwerk zijn in deze proef nog toegevoegd Malina van Nunhem en een Belgisch-Franse selectie, de Extra Vroege
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Mechelse van Bourgeois. Vande Extra Vroege Mechelse van Philibert werden
de stammen Aen Bontvangen, die onderling slechts kleine verschillen vertoonden.
Voor de eerste trek werd op alle plaatsen gezaaid in de eerste week van mei
en gerooid op 19 augustus. Drie tot zeven dagen daarna werden de wortels
opgezet, die toen 15à 16weken oudwaren en een diameter hadden van3,5
à 4 cm.Het 100-wortelgewicht bedroeg 12 à 13 kg. In Neer was de worteldiameter groter en het gewicht hoger danop de overige plaatsen. Dit is waarschijnlijk ook de oorzaak van de hogere opbrengsten en het iets grovere lof.
In Alkmaar werd de proef zowel metzaai- als plantlof uitgevoerd, terwijl alle
objecten hier werden geforceerd bij 23 en 26° C. Op de andere plaatsen was
de forceertemperatuur ca. 24° C. De oogst van het lof viel tussen 17 en 19
september. Te Wageningen vond het rooien, inkuilen en oogsten van hetlof

gewichtspercentages
ras

100-kropgewicht
in kg

kwaliteit I
9-16
cm

16-22
cm

kwaliteit 11
9-16
cm
!

1622
cm

kwaliteit
1 en II
groter
dan
22 cm

stek

30
19
19

aktiva
philibert a
philibert b

6,0
7.0
7,2

4
7
7

1
1

malina
extra vroege mechelse
van bourgeois

6,8

6

1

27

32

9

25

7,3

7

1

26

37

11

18

29
31
1 31

GEMIDDELDE OPBRENGST EN KWALITEIT EERSTE TREK

30
35
34

7
7
8

TABEL 19

twee à drie weken later plaats dan op de overige plaatsen. Tabel 19 geeft
een overzicht van de 100-kropgewichten in kg en de gewichtspercentages van
de sorteringen. De kwaliteits-sortering geschiedde volgens de voorschriften van
het Centraal Bureau. Kwaliteit I is gesloten en vast, kwaliteit II heeft een
minder stevige krop, eventueel iets open. De cijfers uit de tabel zijn verkregen
door dievan de 26 parallellen te middelen. Op alle plaatsen was de tendens
van de onderlinge verschillen gelijk.
In deze eerste trek kwamen beide stammen van Philibert en Volwerk zeer
gunstig naar voren. De buitenlandse selectie van Bourgeois gaf eveneens een
hoog kropgewicht. Ookhet percentage stek van deze drie selecties lag gunstig
ten opzichte van dat van Malina en Aktiva. Van beide laatstgenoemde bleek
Malina in deze zeer vroege trek zelfs beter te voldoen dan Aktiva. Het lage
percentage kwaliteit I bij alle selecties wijst op eennogjonge wortel.
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gewichtspercentages
ras

aktiva
Philibert a
Philibert b
malina
extra vroege mechelse
van bourgeois

100-krop
gewicht
in kg

kwaliteit I
9-16
cm

16-22
cm

8,9
9,7
10,1

34
37
37

12
16
14

9,0

27

11

10,2

35

19

kwaliteit 11
9-16
cm
22
| 21
i 21

GEMIDDELDE OPBRENGST EN KWALITEIT TWEEDE TREK

21
16

16-22
cm

kwaliteit
I en 11
groter
dan

stek

16
13
13

2
3
5

14
10
10

19

7

15

4

9

17

TABEL 20

De tweede trek werd op 18september gerooid, overigens wasdeze trek identiek
aan deeerste. Dewortels waren toen 19à 20weken oud, deworteldiameterwas
gemiddeld 4 cmen het 100-wortelgewicht ca. 15kg.Ooknu lagen deze cijfers
voor Neer aanmerkelijk hoger. Deinkuildatum wasomstreeks 25 september, de
oogst van het lof vond plaats in de week van 21 tot 26 oktober. Slechts te
Wageningen wasdit twee à drie weken later.
Bij deze trek zien wedezelfde volgorde vande selecties alswede kwaliteit en
het 100-kropgewicht onderling vergelijken. Hetverschil tussen Aktiva en Malina
is nu echter vrijwel verdwenen. Het aanmerkelijk hogere percentage kwaliteit I
toont aandatde wortels nu voldoende oud (rijp) waren. De verschillen tussen
zaai- en plantlof waren zeer gering, mogelijk iets ten gunste van het plantlof.
De verschillen tussen de trektemperaturen waren eveneens zeer miniem.
vroege selecties
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In deze proef zijn de in de praktijkproeven goedgekeurde vroege selecties
vergeleken. Bovendien waren opgenomen twee Belgisch-Franse selecties, namelijk
Extra Vroege Mechelse en Heel Vroeg no 1, beide van Bourgeois. De proef
werd niet te Wageningen genomen, maar wasoverigens gelijk aan die met de
zeer vroege selecties. Dezaai voor deeerste trek vond plaats in de eerste week
van mei, gelijk metdie voor de zeer vroege selecties. Omstreeks 20 september
werd gerooid envijf dagen later ingekuild. Dewortels waren toen ca.20weken
oud. De worteldiameter bedroeg ongeveer 4,5 cm en het 100-wortelgewicht
12-14 kg.In Neer washet wortelgewicht weer aanmerkelijk hoger. De forceertemperatuur in Alkmaar bedroeg 19 en 23° C, in Ammerzoden en Neer ca.
23° C. De oogst vanhetlof vond plaats op 24 oktober. De resultaten van de
eerste trek zijn weergegeven in tabel21.
Zowel in opbrengst als in kwaliteit I staat Extra Vroege van Bourgeois aan

de top, direct gevolgd door Vroege Mechelse van Gebr. Broersen en Nunhem's
Malina. De Vroege Mechelse van A. R. Zwaan en van R. Zwaan zijn vooi
deze vrij vroege trek minder geschikt, het type is ook iets langer. Ook de
Belgische selectie Heel Vroeg no 1 van Bourgeois schijnt in deze eerste trek
nog niet geheel op zijn plaats te zijn, hoewel de naam dit wel zou doen verwachten.
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gewichtspercentages van de sorteringer
ras

vroege mechelse.
gebr. broersen
vroege mechelse,
j . groenendijk
malina, nunhem
vroege mechelse.
pannevis
vroege mechelse,
a. r. zwaan
vroege mechelse,
r. zwaan
extra vroege mechelse
bourgeois
heel vroeg no 1,
bourgeois

100-krop
gewicht
in kg

kwaliteit I

kwaliteit II

9-16
cm

9-16
cm

16-22
cm

16-22.
cm

kwaliteit I en II
groter dan
22 cm

stek

8,5

21

12

21

23

8

15

8,3
8,7

11
23

12
11

9
24

24
22

19
6

25
14

8,6

10

21

12

19

17

21

7,7

16

10

21

20

8

25

7,8

8

13

9

22

18

30

9,0

26

14

18

21

6

15

8,8

16

13

17

23

14

17

GEMIDDELDE OPBRENGST EN KWALITEIT VAN VROEGE SELECTIES

TABEL 21

In Ammerzoden werd de tweede trek opgezet op 22 oktober, te Alkmaar en
Neer op 5 november. De wortels waren nu 24-26 weken oud. De oogst van het
lof vond plaats op respectievelijk 27 november, 10 december en 3 januari. De
resultaten konden nog niet worden verwerkt, doch wel kan reeds worden gezegd
dat Vroege Mechelse van A. R. Zwaan en R. Zwaan in deze trek beter op hun
plaats waren dan in de eerste trek, daar zowel opbrengst als kwaliteit aanmerkelijk beter waren. Met nadruk willen wij er hier nog eens op wijzen dat
het van groot belang is, voor de trek in een bepaald seizoen een juiste rassenkeuze toe te passen. Een latere selectie die te vroeg wordt getrokken, geeft
een te lang en te los produkt. Een vroege selectie die te laat, of liever gezegd
te oud, wordt getrokken heeft de neiging roosjes te vormen.
zaai- en trektijden
Een extra vroege en een vroege selectie werden tussen 13 maart en 15 mei
vijf keer onder platglas gezaaid. Deze zaaisels zijn in evenveel keren tussen
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15 mei en 8 augustus uitgeplant. Bovendien werd tussen 24 april en 17 juli
op vijf verschillende data direct in het veld uitgezaaid. Volgens een bepaald
schema vonden nu vijf trekken plaats. De eerste werd op 24 juli en de laatste
op 18 december ingekuild. In deze verschillende trekken varieerde de ouderdom
van de wortels van 16 tot 34 weken. De laatste trek was op het moment van
samenstellen van dit jaarverslag nog niet geoogst. Uit de eerste vier trekken
kwamen reeds enkele interessante resultaten naar voren. Het bleek dat zaaiwortels van een bepaalde leeftijd en ca. drie weken oudere plantwortels, beide
gerekend vanaf het moment van zaaien, in 1963 ongeveer gelijke trekresultaten
gaven. Dit jaar gaven zaaiwortels van de extra vroege selectie bij 19 à 20 weken
ouderdom pas een redelijk produkt. Het optimum lag tussen 22 en 25 weken.
Bij de vroege selectie lag dit tijdstip ongeveer twee à drie weken later. Een
extra vroege selectie die later in het seizoen werd gezaaid en gerooid gaf bij
gelijke ouderdom van de wortel in de latere trek een vrijwel gelijk oogstresultaat
als een even oude wortel die vroeger in het seizoen werd geforceerd. Door de
zaai- en rooitijden van extra vroege of vroege selecties te spreiden, zou men
dus ook de trektijden voor deze selecties naar een later tijdstip kunnen verschuiven.

precisiezaai

Met de Stanhay precisie-zaaimachine is getracht ingehuld witlofzaad te zaaien.
Door zeer slechte weersomstandigheden kort na het zaaien is deze proef helaas
niet gelukt. Proefjes met sla, prei, wortelen en bloemkool slaagden beter, zodat de
verwachtingen voor de toekomst op dit gebied veelbelovend zijn. Deze proeven
zullen het komende jaar dan ook met verschillende gewassen, waaronder ook
witlof, worden herhaald.

machinaal dunnen
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Op een klein perceel witlof werd de tijd, benodigd voor het dunnen en op
stuk zetten van de plantjes zoals dit normaal met de hand geschiedt, vergeleken
met de tijd benodigd na gebruik van de Vicon dunmachine. Het éénmalig gebruik van deze machine in het gewas gaf voor het daarna volgende handwerk
een arbeidsbesparing van ongeveer 30 %. Voor het gebruik van de dunmachine
mag het gewas niet te groot zijn, terwijl de stand regelmatig en vrij dicht
moet zijn. Als het gewas onregelmatig is opgekomen, worden in de rij aanwezige gaten door de machine natuurlijk nog vergroot. Bij een goede en dichte

afbeelding 16:
sortering van witlof,
getrokken van wortels
die op 24 april
werden gezaaid en op
11 november opgekuild
(28 weken oud)
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afbeelding 17:
gezaaid op 5 juni,
opgekuild
11 november
(22 weken oud)

afbeelding 18:
gezaaid op 17 juli
opgekuild
11 november
(16 weken oud)

fiJi

van alle objecten
werd het lof
op 2 januari
uit de kuil gehaald

101

WITLOF

gewasstand kan de dunmachine een aanmerkelijke besparing betekenen op de
arbeid.

verbetering van de trekgrond

In een trekinrichting met een betrekkelijk fijnzandige grond werden grondverbeteringsproeven genomen. De oorspronkelijke grond is vergeleken met
grond waaraan compost, zwartveen, compostzwartveen mengsels en weidegrond
waren toegevoegd. De gegevens van deze proef zijn nog niet verwerkt, doch
de indruk is reeds verkregen dat de weidegrond en het mengsel van oorspronkelijke grond en het compostzwartveen mengsel, de beste resultaten gaven.

invloed van de temperatuur boven de trekkuil

O m na te gaan in hoeverre de temperatuur boven de kuil van invloed kan zijn
op kwaliteit en opbrengst van de kroppen, zijn als boventemperaturen aangehouden 4, 14 en 24° C. In alle drie gevallen had de forceergrond een temperatuur van 24°. De eerste trek vond plaats van 23 augustus tot 13 september
met de selectie Extra Vroege Mechelse van Philibert. De wortels waren toen
16 weken oud. Het object met een boventemperatuur van 4° C vertoonde
t.o.v. het object met boventemperatuur 24" C een opbrengstverhoging aan lof
van ca. 30 %, terwijl de opbrengst aan gesloten kropjes met ongeveer de helft
toenam. De tweede trek met dezelfde selectie mislukte, doordat er veel rotte
wortels en kropjes voorkwamen. De derde trek werd uitgevoerd van 18 november
tot ongeveer 9 december met Vroege Mechelse van A. R. Zwaan. Deze wortels
waren 25 weken oud. De opbrengst aan lof van het 4° object lag hier ongeveer
6 % hoger dan van het object waar de boventemperatuur 24° C was, terwijl de
opbrengst aan gesloten kropjes met ruim 20 % toenam. De forceerduur neemt
bij de lagere luchttemperatuur met ongeveer vijf dagen toe. Deze proef zal in
1964 worden herhaald. Indien de grote verschillen voor de extra vroege trek
met vrij jonge wortels reëel blijken, zou een-bepaalde voorziening in de praktijk
overwogen kunnen worden. Bevestiging van deze resultaten door meerdere
proeven is voordien echter vereist.

onderzoek naar blauw

De oorzaak van blauw in witlofkroppen kon nog niet worden vastgesteld. De
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hiertoe opgezette proef met trekgrond waarvan de p H varieerde van 4,0 tot 8,0,

met verschillende vochtigheidstoestanden van de trekgrond en met verschillende
forceertemperaturen kon noch in 1962, noch in 1963 aanwijzingen verschaffen.

WITLOF

wassen van het lof

In een proef, die in het seizoen 1962-1963 in samenwerking met het IBVT
is uitgevoerd, is het wassen van witlof met water van verschillende temperatuur
vergeleken met het droogschonen van het lof. Ook de bewaarbaarheid is nagegaan. Weken in water van 50° C gaf beschadiging van het lof. Weken in water
van 40° C gedurende een korte periode is nog toelaatbaar. Direct na het wassen
en schonen waren de gemiddelde percentages leverbaar lof van de gewassen
objecten 88 % van het gewicht van het ongeschoonde lof uit de kuil. Voor
het drooggeschoonde object bedroeg dit 84 %. Na twee weken bewaren bij 1° C
waren deze percentages respectievelijk 80 en 78. Na vijf weken werd het lof
nogmaals opgeknapt en gesorteerd, waarbij de percentages waren gedaald tot
64 voor de gewassen en 66 voor de drooggeschoonde kroppen. De verschillen
waren niet wiskundig betrouwbaar.
geschiktheid voor het drogen

WORTEL

Om de geschiktheid voor het dragen te kunnen nagaan is in 1963 opnieuw een
rassenproef met wortelen genomen. Voor een juiste beoordeling hiervan is
samengewerkt met het IBVT te Wageningen. De proef is op drie plaatsen gezaaid, namelijk te Breda, Sommelsdijk en Spierdijk. De rassen Amsterdamse
Bak en Nantes, die in 1962 wel in het onderzoek waren betrokken, zijn in 1963
niet meer opgenomen. Het aantal Chantenay selecties was teruggebracht tot één.
In hoofdzaak zijn Flakkeese en Berlikumer typen beproefd, met als standaardrassen Chantenay en Kieler Rote. Bij de visuele beoordelingen op het veld zijn
in beide jaren naast de standaardrassen twee Berlikumer typen en 12 Flakkeese
typen in minstens drie van de vier beoordelingen goed bevonden. Bij de beoordelingen als gedroogd produkt is echter gebleken dat in deze visueel goedgekeurde selecties van het ene op het andere jaar enige verschuiving naar een
minder goede kwaliteit mogelijk is. Binnenkort zal over deze proeven een
volledig rapport verschijnen.
zaaidikte, rijafstanden en oogsttijdstippen

De laatste jaren neemt de vraag naar zeer fijne waspeen belangrijk toe, in
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verband met de wensen van de verwerkende industrie inzake kwaliteit en sortering. Reeds in 1962 is getracht door middel van verschillende zaaidikten en
rijafstanden, het percentage kleine wortelen op te voeren. Een proef te Ens,
waar vroeg was gezaaid en hoge opbrengsten werden behaald, gaf de indruk
dat later in het seizoen een opbrengstverhoging ten koste kan gaan van de hoeveelheid A peen. Dat wil zeggen dat na een bepaalde groeiperiode alleen het
percentage B peen en stek toeneemt en dat daardoor de totale produktie stijgt.
In dit geval zou dus voor een goede kwaliteit de lengte van de groeiperiode
van meer belang zijn dan een hogere zaaizaadhoeveelheid. Om deze mening
te toetsen is in 1963 te Ens een zaaidikte- en oogsttijdstippenproef aangelegd.
De zaaihoeveelheden waren 8, 12, 16, 20 en 24 kg per ha, bij een rijafstand
van 24 cm. De proef werd in drie gedeelten geoogst, namelijk eind augustus,
eind september en eind oktober. De eerste oogst gaf een vrij matige opbrengst
met een tamelijk fijne sortering. Ongeveer 75 % van de rond 80 ton per ha
bestond uit A peen. Deze A peen wordt door de fabriek onderverdeeld in
kleiner dan 10 mm doorsnede, 10-17, 17-21, 21-25 en groter dan 25 mm. Bij
de eerste oogst was de hoeveelheid kleiner dan 10 mm vrijwel te verwaarlozen.
Ongeveer 30 % van de A peen bestond uit de sortering 10-17 mm, 50 % uit
de sortering 17-21 mm en 15 % uit 21-25 mm. De hoeveelheid, groter dan 25mm
bleef steeds beneden de 5%. De opbrengst bij de tweede oogst lag gemiddeld
over de verschillende zaaizaadhoeveelheden iets boven 90 ton per ha. Het
percentage A peen was gedaald tot rond 65 %. Ook in de sortering van de
A peen was enige verschuiving naar de grovere maten opgetreden. Produktie en
sortering van de laatste oogst waren vrijwel gelijk aan die van de tweede.
Uit deze proef is gebleken dat de verschillen in sorteringen tussen de oogsttijden gering zijn. In ieder geval is in 1963 niet tot uiting gekomen dat het
percentage B peen en stek sterk toeneemt, naarmate later wordt geoogst. Opmerkelijk is dat bij geen der oogstdata de zaaizaadhoeveelheid van betekenende
invloed is geweest op produktie en sortering.
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Te Heemskerk werd een proef genomen met drie zaadhoeveelheden, namelijk
12, 16 en 20 kg per ha. Verder waren drie rijafstanden opgenomen, te weten
8V2, 10 en 17 cm. De afstand van 8V2 cm was toegevoegd om de breedwerpige
zaai enigszins te benaderen. De afstand van 17 cm is voor de teelt van waspeen
de meest gebruikelijke. Ook voor deze proef was het de bedoeling in drie
gedeelten te oogsten, maar door een onregelmatige opkomst moest met één
oogst worden volstaan. Door het oogsten van twee stroken waarvan de stand
regelmatig was, zijn de verkregen oogstcijfers goed. De opbrengst was hoog,

wat uittabel 22blijkt. Uitderesultaten werd de indruk verkregen dat 12of16
kg zaad perhabijeenrijafstand van10cmhetgunstigst is.Bij20kgzaadper
ha is 8V2cmde meest aangewezen rijafstand. De overige objecten gaven geen
lagere opbrengst, doch de sortering lag voor fijne waspeen minder gunstig.
Ook dit komt in tabel 22tot uitdrukking.

opbrengst in
kg per 10 m 2

rijafstand
in cm

kleiner dan
10 mm

10-17
mm

17-21
mm

2125
mm

groter dan
25 mm

stek

12

8,5
10
17

0,1
0,2
0,1

5,2
6,5
5,0

15,1
18,2
15,6

27,0
28,3
25,9

38,5
34,5
37,1

14,1
12,3
16,3

143
140
136

16

8,5
10
17

0,2
0,2
0,2

5,1
6,8
5,3

15,4
18,5
15,6

26,6
29,5
22,6

37,0
33,0
38,2

15,7
12,0
18,1

147
144
123

20

8,5
10
17

0.3
0,2
0,2

9,7
8,2
6,0

23,7
22,0
18,9

29,0
28,2
26,1

28,0
29,7
33,8

9,3
11,7
15,1

148
137
130

kg zaad
per ha

SORTERING IN PROCENTEN
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TABEL 22

Opmerkelijk isdat een fijnere sortering en eenlager percentage stek samengaat
met eenhogere opbrengst. Evenals in 1962 bij andere proeven wasooknude
tendens aanwezig dathet totale gewicht afneemt naarmate de rijafstand groter
wordt. Gebruik van meer zaad geeft een iets fijnere sortering, maar geen opbrengstverhoging vanbetekenis.
Naast genoemde proeven is op Kempens Testbedrijf te Geel en op de proeftuin teAlkmaar nogeen nateeltproef aangelegd met negen zaaizaadhoeveelheden,
van 8 tot en met24kgperha bij rijafstanden van 15,20,24 en 30 cm. De
resultaten zijn nogniet geheel uitgewerkt. Gezien devele factoren diedeproeven
hebben beïnvloed is het niet waarschijnlijk dat er een juist beeld uit te voorschijn komt.
plantvernalisatie

In het vorige jaarverslag is reeds vermeld dat van wortels van Amsterdamse
Bak (12à 13cm lang en 2V2-4 cm dik)die zonder loof, vanaf half augustus
1962 gedurende resp. vier, zes en zeven weken in het donker waren gekoeld
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afbeelding 19:

invloed van de koeling bij amsterdamse bak. vanaf half augustus res-

pectievelijk vier en zes weken bewaard bij 1-5"e. daarna twee maanden in een kas
bij 20" c, gevolgd door een maand in een onverwarmde kas bij 5-8°c, daarna weer
in de warme kas.

foto genomen op 1 april

bij 1-5° C, daarna in de kas alleen van de langst gekoelde 40 % van de planten
doorschoot. Na twee maanden zijn de niet-geschoten planten in een koude kas
(4-8° C) geplaatst en na een maand weer terug in de warme kas. Door deze
behandeling zijn nog niet alle planten geschoten. De langst gekoelde waren
binnen één maand alle geschoten, bij de wortels met zes weken duurde dat ruim
twee maanden. Van de planten die in de zomer vier weken waren gekoeld,
schoot slechts 20 % door. Verschillende wortels hadden, doordat het loof
was afgedraaid vóór de eerste koeling meer dan één groeitop gevormd. Daarvan
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schoot bij deze behandeling steeds slechts één top door (foto 19).

In de laatste jaren wordt in de literatuur nogal eens melding gemaakt van
onderzoek, dat betrekking heeft op de opkweek van jonge planten en in de
eerste plaats is gericht op de glasteelt. Daarbij is gebleken, dat reeds vanaf het
zaaien de opkweekomstandigheden invloed uitoefenen op het groeiverloop en
daarmee vooral op de vroegheid van produktie. De technische mogelijkheden
om in de winter de groei te beïnvloeden zijn in de laatste decennia belangrijk toegenomen, zoals lichtvoorziening, temperatuurregeling en toediening van
COz. De vollegrondsteelt heeft in dit opzicht minder mogelijkheden dan de
glasteelt. Niettemin leent een deel van de richtlijnen, die daarvoor zijn ontwikkeld, zich misschien voor verbetering van de teeltmethodiek in de volle
grond. In de eerste plaats voor de primeurteelten, maar ook ter verkorting
van de duur van sommige hoofdteelten.

OPKWEEK
VAN
JONGE
PLANTEN

Een ongestoorde groei geeft in het algemeen het beste resultaat, zowel wat
de vroegheid als wat de kwaliteit van het produkt betreft. Daarom moet stagnatie
in de groei tijdens de opkweek en daarna zoveel mogelijk worden voorkomen,
hetgeen vooral geldt voor de primeurteelten. Door een juiste licht-, temperatuur-,
vocht- en lucht (C02)-regeling tijdens de opkweek moet een zo groeikrachtig
mogelijke plant worden verkregen, die door de groeiomstandigheden reeds zo
goed mogelijk is aangepast aan de overgang naar buiten. De eisen die in dit
opzicht aan de opkweek worden gesteld, zijn anders dan die voor de glasteelt.
Ook de aard van het gewas speelt daar een rol bij, namelijk of het intreden
van de generatieve toestand tijdens de teelt kritiek is voor het te oogsten
produkt of niet, zoals respectievelijk bij andijvie, kroot en sla tegenover bloemkool, tuinbonen en dergelijke.

Voordat de groenteteler zijn produkt kan afleveren heeft hij er veel zorg aan
besteed om een hoge opbrengst van een goede kwaliteit te verkrijgen. De
verschillende vormen van bewerking kunnen op vele manieren gebeuren, afhankelijk van de beschikbare hulpmiddelen en de omstandigheden. Voor een
teler is het belangrijk te weten of zijn methode van werken met de middelen
die hij heeft, al of niet doelmatig is. Om dit te onderzoeken is in 1963 het
arbeidsrationalisatie-onderzoek gestart. Als eerste onderzoeksobject is de witloftrek gekozen. In de belangrijkste centra is, in samenwerking met de betreffende consulentschappen, een aantal bedrijven om medewerking voor dit onderzoek gevraagd. In sommige gevallen wordt door de consulentschappen ook
medewerking bij het onderzoek zelf verleend. Op deze bedrijven wordt de methode

ARBEIDSRATIONALISATIE
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van werken omschreven en de benodigde tijd opgenomen. Om de gegevens
op vele bedrijven te kunnen gebruiken, wordt een bewerking opgesplitst in een
groot aantal kleine elementen. Het onderzoek is op het ogenblik nog in het
stadium van het verzamelen der gegevens, zodat nog geen resultaten kunnen
worden vermeld.

In het begin van het verslagjaar is van zeven populaties, die geselecteerd
waren op geringere gevoeligheid voor rand, enig zaad uitgegeven aan de zaadhandel. Deze populaties werden in drievoud op ons proefveld uitgeplant en
gecontroleerd op rand. Tevens werden, verspreid over het gehele veld, vakjes
met een handelsselectie van Roem van Enkhuizen, Vroeg Herfst, Laat Herfst
en een speciaal geselecteerd ziek nummer aangelegd. Zoals bekend, wordt de
randaantasting berekend en gewaardeerd volgens een schaal die loopt van 0 tot
500, waarbij „0" betekent vrij van rand. Bij de hiervóór genoemde controleproef
werd het gemiddelde randaantastingscijfer bepaald van de uitgegeven PGV
populaties en van de handelsrassen. Bij Roem van Enkhuizen bedroeg het aantastingscijfer in het handelsras 39 en in de PGV populatie 1. Bij Vroeg Herfst
waren deze cijfers respectievelijk 182 en 3, bij Laat Herfst 181 en 5. De PGV
populatie van het zieke nummer had een aantastingscijfer van 263. Indien we
deze cijfers onderling vergelijken, mogen we het resultaat van de selectie tegen
rand zeer bevredigend noemen. Van twee andere populaties werd in het afgelopen jaar zaad vermeerderd, dat binnenkort voor verdere selectie aan de
zaadhandel kan worden uitgegeven. Deze vermeerdering geschiedde evenals
voorgaande jaren in de Flevopolder.

RAND IN KOOL

Op witte kool treft men soms min of meer donkere vlekken aan, welke zich
bevinden op de onderste helft van de bladeren en een grijsachtige tint vertonen. Bij enkele kolen werd nagegaan, of dit verschijnsel zou kunnen worden
veroorzaakt door thrips. Bij één der onderzochte kolen bleek de buitenste
laag ter dikte van vijf opeenvolgende bladeren „grijs" te vertonen. De meer
naar binnen gelegen bladeren waren wit en zonder vlekken. De vorm en de
grootte van de vlekken was zeer verschillend; meestal waren zij grillig gevormd en varieerde de grootte van puntjes tot vlekken van ongeveer 2 cm
diameter. Verder bleek, dat grijs op de buitenzijde der onderste bladhelften
alleen voorkwam waar het blad niet geheel door het volgende blad was bedekt.
Het verschijnsel was volkomen droog en gaf niet de indruk een rottings-

GRIJSKLEURING
OP WITTE
BEWAARKOOL
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VALLERS EN KANKER
IN BEWAARKOOL
(phoma Ungarn)
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verschijnsel te zijn. Op geen der kolen werd een insekt of insektenschade waargenomen. Vermoedelijk is het grijs slechts een gevolg van afsterving van bepaalde opperhuidgedeelten. Er zijn aanwijzingen, dat condenswater op de kolen
het „grijs" in de hand kan werken.

Het onderzoek naar optreden en bestrijding van vallers is afgesloten. De
conclusies zijn:
a. Rode kool heeft gemiddeld een hoger percentage besmet zaad dan de andere
sluitkoolsoorten.
b. Het optreden van vallers is afhankelijk van het feit of het zaad al dan niet
besmet is met Phoma lingam. Alleen besmet zaad geeft aanleiding tot het optreden van vallers.
c. De hoogte van het besmettingspercentage is eveneens van invloed, hoewel
hier dikwijls standplaats factoren mede bepalend zijn voor de mate van aantasting.
d. Met doelmatige zaadontsmetting (half uur dompeling in een oplossing van
een half procent organisch kwik of warmwaterbehandeling met 50° C gedurende
een half uur) is de schade te beperken, mits men van niet te zwaar besmet
koolzaad uitgaat.
e. De besmetting vanuit de grond, waarop de planten worden uitgeplant, speelt
geen of slechts een zeer ondergeschikte rol.
De mogelijkheid om zaadinfectie te voorkomen (zie jaarverslag 1962, pag. 9596) is ook nu onderzocht. Het bleek dat de middelen koperoxy-chloride en organisch kwik in dit opzicht een zeer gunstig effect hadden.
Wat betreft het optreden van kanker werd in het bewaarseizoen 1962-1963 gezocht
naar een verband tussen oogsttijdstip en het optreden van Phoma, gecombineerd
met het al of niet gedurende een week op het veld laten liggen van de afgesneden
kool. Het verband tussen oogsttijdstip en het optreden van kanker werd niet aangetoond. Er bleek slechts een lichte aanwijzing te zijn dat eerder oogsten meer
kanker geeft. De zeer geringe verschillen zijn te verklaren uit het feit dat in
1962 de winter vroeg is ingevallen en bijzonder lang heeft geduurd, waardoor
slechts weinig kanker optrad. Wel was er een duidelijk en wiskundig betrouwbaar verschil in kankeraantasting tussen de objecten die na het oogsten direct
in de schuur werden opgeslagen en die, welke na het snijden nog een week
op het veld zijn blijven liggen. In dit laatste object kwam ongeveer twee maal
zoveel kanker voor dan wanneer de kolen na het snijden direct in de bewaar-

schuur worden gebracht. Wat betreft het mogelijke verband tussen zaadbesmetting, ontsmettingsmethode en het optreden van kanker konden geen duidelijke correlaties worden gevonden. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de eerder
vermelde strenge winter, waardoor de omstandigheden voor het optreden van
kanker zeer ongunstig waren. Het onderzoek wordt voortgezet.

Het onderzoek naar optreden en bestrijding van deze ziekte is voorlopig afgesloten. De ziekte komt te verspreid en te sporadisch voor om tot een bestrijdingsproef te komen. In de herfst van 1961 en gedurende 1962 werd op vele
plaatsen, vooral rond Ens, aantasting gevonden van een geheel nieuwe schimmel,
namelijk een ascomyceet. Deze is door Von Arx en Boerema beschreven onder
de naam Leptotrochila porri.

VALLERS EN KANKER
IN BEWAARKOOL
(phoma Ungarn)

ALTERNARIA PORRI
IN PREI

ZIEKTEN IN PEEN

Dit onderzoek, waarmee in 1962 is begonnen, had in 1963 een oriënterend
karakter. Aan de hand van zeer vele gewasmonsters, verzameld in vrijwel alle
belangrijke peenteeltcentra, werd een indruk verkregen omtrent de verspreiding,
aard en ernst der moeilijkheden. Naast gewasmonsters werden grondmonsters
onderzocht op de aanwezigheid van planteparasitaire aaltjes. Tussen deze aaltjes en het optreden van de moeilijkheden kon geen verband worden aangetoond. Dientengevolge ging het onderzoek in 1963 in de richting van mogelijk
aanwezige parasitaire bodemschimmels. Deze bodemschimmels werden geïsoleerd met de verdunningsmethode van Warcup. Eén der problemen is te
komen tot een bevredigende standaardisatie. Tot op heden is slechts qualitatief
gewerkt, daar eerst een onderzoek moest worden ingesteld naar de indentiteit
van de geïsoleerde organismen.

In een veldproef werden resultaten verkregen die zeer goed overeenstemden
met die uit voorgaande jaren (zie jaarverslagen 1960 en 1961). De proef werd
ook nu uitgevoerd als beschreven in het jaarverslag 1960 blz. 99. De resultaten
waren dat 47 % voorjaarsziekte optrad in het onbehandelde perceel. Het alleen
vóór de luizenvlucht met systox bespoten perceel had 27 % zieke planten,
terwijl in het regelmatig met systox behandelde perceel 7 % aangetaste planten
stonden. Het onderzoek zal worden afgesloten.

VOORIAARSZIEKTE
IN
ZAADWORTELEN

113

AALTJESONDERZOEK

daling van de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes
Op een proefveld te Opperdoes daalde de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes
na de teelt van peen en uien, in de winter van 1962-1963 tot Va van de bevolkingsdichtheid in het najaar van 1962. Een zelfde daling werd geconstateerd
op de in West-Friesland verspreid liggende proefplekken. In beide gevallen
werd een zeer geringe vermeerdering geconstateerd van de laagste aantallen.
invloed van grond en gewas op de bevolkingsdichtheid
Op proefvelden te Opperdoes, Berkhout en Avenhorn werden verschillende gewassen geteeld om hun invloed op de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes
vast te stellen. Bij de peenrassen St. Valéry en Lobbericher vermeerderden de
stengelaaltjes zich in 1962 sterker op een deel van het proefveld met meer dan
20 stengelaaltjes per 500 gram grond (resp. twintig- en viervoudig) dan op een
deel met 0-20 stengelaaltjes (resp. vier- en tweevoudig). Op het peenras Flaro
was bij 20-100 stengelaaltjes per 500 gram grond de vermeerdering twintigvoudig. Daar onder overigens gelijke omstandigheden de vermeerdering bij hogere
dichtheden hoogstens geiijk kan zijn aan die bij lagere, wijst dit er op dat op het
deel van het proefveld met de lagere dichtheden de omstandigheden voor de
vermeerdering der aaltjes ongunstiger waren dan op het deel met de hogere
dichtheden. Op hetzelfde proefveld werd in 1963 bij aardappelen hetzelfde verschijnsel, maar in mindere mate, waargenomen (viervoudige vermeerdering bij
meer dan 20, drievoudige vermeerdering bij minder dan 20 stengelaaltjes per
500 gram grond). Eenzelfde verloop werd in 1962 bij uien op een proefveld te
Berkhout gevonden, echter niet in 1963 op een proefveld te Opperdoes. In
beide proeven bedroeg de maximum dichtheid op uien 1000-2000 stengelaaltjes per 500 gram grond. Op beide proefvelden was de dichtheid bij de
hogere aanvangswaarden (200-500 aaltjes per 500 gram grond) na afloop van
de teelt iets lager dan bij de lagere aanvangswaarden (10-20C aaltjes per 500
gram grond), waarschijnlijk omdat bij de hogere dichtheden zeer veel planten
waren weggevallen. Te Berkhout werd in 1963 de invloed nagegaan van een
gewas kroten op de besmettingsgraad. Hoewel de 'Kioot algemeen wordt beschouwd als een niet-waardplant, werd toch een ongeveer drievoudige vermeerdering gevonden. Deze stijging van de aaltjesdichtheid laat zich niet verklaren
door onkruidvegetatie, daar het proefveld zeer goed onkruidvrij is gehouden.

In 1962 werden voor het onderzoek tulpen geteeld te Avenhorn en in 1963 te
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Berkhout. In beide proeven werden Murillo Max en Rose Copland gebruikt,

AALTJ ESONDERZOEK

afbeelding 20:
links aantasting door
het stengelaaltje
in het loof van wortelen,
rechts aantasting
op de peen en de
onderste stengeldelen
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daar in vroegere proeven was gebleken, dat de eerste zeer weinig en de tweede
zeer vatbaar was voor aantasting door het uieras van het stengelaaltje. Hoewel
in beide jaren geen aantasting werd geconstateerd, was de invloed op de bevolkingsdichtheid in deze twee jaren zeer verschillend. Bij beide cultivars werd
in 1962 na een beginbesmetting van 10 of meer stengelaaltjes per 500 gram
grond een afname geconstateerd. Bij Murillo Max verminderde de populatie
tot A
' > à Va en bij Rose Copland tot minder dan de helft van die vóór het
planten der bollen. In 1963 werd bij beide cultivars echter een vermeerdering
geconstateerd, waarbij de evenwichtsdichtheid bij ongeveer 500 stengelaaltjes
per 500 gram grond bleek te liggen. De vermeerdering van de lage aantallen
was bij Rose Copland ongeveer achtvoudig en bij Murillo Max ongeveer
drievoudig.
bevolkingsdichtheid vóór het zaaien of planten en het optredenvan schade
Tot voor kort werd aangenomen, dat tussen bovengenoemde grootheden een
rechtlijnig verband bestond. Nadere verwerking van de reeds in vorige jaarverslagen gepubliceerde gegevens liet echter zien, dat deze betrekking beter
weergegeven kan worden door een S-vormige curve. Bij de onderzochte gewassen (aardappel, ui, wortel en tulp) bleek dit verband goed overeen te stemmen met de door Seinhorst uit de concurrentiecurve van Nicholson afgeleide
formule d = b (l-a r ), waarin: d = gedeelte aangetaste planten, a = gedeelte gezonde planten bij bevolkingsdichtheid 1, n = bevolkingsdichtheid van
de aaltjes tijdens het zaaien, respectievelijk planten, b = gedeelte voor aantasting vatbare planten. Als uitzondering hierop wordt in vele gevallen bij de
lage bevolkingsdichtheden een geringere waarde van aantasting gevonden
dan overeen zou komen met die, berekend volgens de formule. Een mogelijke verklaring voor deze afwijking zou het reeds vermelde verschijnsel kunnen zijn, dat op verschillende delen van een proefveld de mogelijkheden voor
aantasting door het stengelaaltje niet gelijk zijn. Dit zou dan betekenen: een
verschillende waarde van a voor verschillende delen van het veld. De andere
verklaring zou gelegen kunnen zijn in de verminderde kans op bevruchting bij
lage aantallen aaltjes.
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Hoewel in uien op een proefveld te Opperdoes dit jaar hevige aantasting voorkwam, was dit niet het geval bij aardappelen, geteeld op een ander proefveld
te Opperdoes. Evenmin werd aantasting geconstateerd in de tulpencultivars
Murillo Max en Rose Copland, en in kroten, allen op een proefveld te Berkhout. Hoe hevig de aantasting in uien kan zijn, bleek wel uit het feit dat 50%

van het aantal planten was aangetast, waar vóór het zaaien slechts 8 stengelaaltjes per 500 gram voorkwamen. In veldproeven in 1961 en 1962 was dit pas
het geval bij 50, respectievelijk 100 stengelaaltjes.
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bestrijding van stengelaaltjes in (plant)uienmet systemische nematiciden
In een veldproef te Opperdoes werd op drie tijdstippen 1 gram 0,0-diethyl
0-2-pyrazinylfosforothioaat (Nemafos) per m2 (2 cc vloeibaar produkt met 45 %
aktieve stof) en 1,7 gram 0-phenyl N,N dimethylphosphorodiamide per m2 toegediend. De eerste behandeling vond plaats 10 dagen vóór het zaaien, de volgende drie-, respectievelijk zes weken na het zaaien. De behandeling met 0,0diethyl 0-2-pyrazinylfosforothioaat drie weken na het zaaien gaf het beste resultaat. Bij deze behandeling was de opbrengst aan gezonde planten bijna 4,5
maal zo groot als bij het onbehandelde object. Aantasting van enige betekenis
begon pas op te treden bij 1000 .aaltjes per 500 gram grond, terwijl op de
onbehandelde veldjes al bij 100 aaltjes per 500 gram grond praktisch alle planten waren aangetast. Bij het onbehandelde object was de vermeerdering bij
lage dichtheden duizendvoudig en de evenwichtsdichtheid ongeveer 2000 stengelaaltjes per 500 gram grond, terwijl bij de tweede Nemafosbehandeling de
maximum vermeerdering bij lage dichtheden ongeveer twintigvoudig en de evenwichtsdichtheid 200 à 300 stengelaaltjes per 500 gram grond was. Toediening
van 0-phenyl N,N dimethylphosphoradiamide had geen enkel resultaat.

Ook in 1963 werd dit onderzoek uitgevoerd door het IPO te Wageningen en
het PGV te Alkmaar. Medewerking verleenden de Rijkstuinbouwconsulentschappen te Amsterdam, Goes, Groningen, Hoorn, Leeuwarden, Utrecht, Zutphen en Zwolle, alsmede het Rtc. voor Plantenziektebestrijding te Wageningen.
In het verslagjaar is het onderzoek naar de identiteit van Napomyza lateralis,
afkomstig van witlof en van peen, voortgezet. Opnieuw bleken de gedragingen
van Napomyza, afkomstig van witlof, duidelijk te verschillen met die uit peen.
In een voorkeursproef koos Napomyza afkomstig van peen uitsluitend peen
als waardplant en liet witlof onaangetast. Omgekeerd bleek peen voor Napomyza
afkomstig van witlof niet aantrekkelijk te zijn; de vliegen accepteerden echter
witlof wel als waardplant. In kooien waarin zich slechts één gewas, hetzij witlof
of peen bevond, weigerde Napomyza afkomstig van peen witlof als waardplant. Napomyza, afkomstig van witlof, gebracht in een kooi met peenplanten,
veroorzaakte bij enkele peenplanten aantastingsverschijnselen in de bladeren.

WITLOFMINEERVLIEG
(napomyza lateralis)
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WITLOFMINEERVLIEG
(napomyza

lateralis)

AANTAL VERSCHENEN W1TLOFVLIEGEN PER WEEK

FIGUUR 21
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Het is echter nog een vraag, in hoeverre in deze gevallen de gehele of slechts
een gedeelte van de levenscyclus op peen kan worden doorgemaakt. De rol
die Napomyza, afkomstig van witlof en van peen, bij de kamillesoorten speelt,
is nog niet opgehelderd; over dit onderwerp is meer informatie gewenst.
In Friesland zijn in de periode van 13 augustus tot 15 oktober waarnemingen
verricht in verband met aantasting door Napomyza lateralis Fall, in winterpeen. Hierbij werd een zeer hoge aantasting gevonden in het peenloof (rond
100 % ) ; ook de aantasting in de kop van de peen bleek in oktober niet gering
te zijn, namelijk tot 63 %. Voor het morfologisch onderzoek bij Napomyza
lateralis afkomstig van witlof en van peen is contact gezocht met Griffiths in
Engeland. Dit is van belang in verband met de vraag of men bij Napomyza te
maken heeft met verschillende soorten of met verschillende biologische rassen.
In 1963 zijn opnieuw fenologische waarnemingen bij Napomyza lateralis verricht. Voor Napomyza afkomstig van witlof werden drie verschijningsperioden
vastgesteld, die in figuur 21 grafisch zijn weergegeven.
In de periode van januari tot maart zijn waarnemingen verricht over de
aantasting in de witlofkroppen bij verschillende tijdstippen van forceren. Hierbij werden aangetaste wortels opgezet. De witlof die geforceerd werd in verwarmde kuilen, gaf hoge percentages aantasting te zien, n.1. 74,2 % (18 januari),
74,6 % (25 februari) en 53,6 % (11 maart). Een daling der aantasting werd dus
in maart opgemerkt. In 1962 bleek de aantasting reeds in februari sterk terug
te lopen. Zowel in 1962 als in 1963 waren middelvroege witlofrassen in het
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onderzoek betrokken.

In het afgelopen jaar werden met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Gronin-

KLEINE KOOLVLIEG

gen de mogelijkheden voor een prognose van het optreden van koolvliegaan-

IN SPRUITKOOL

tasting in spruiten besproken. Een fenologische waarnemingsmethodiek zal
hiervoor de grondslag moeten leggen. Tevens zal worden nagegaan in hoeverre

(chortophila brassicae)

er verband bestaat tussen de resultaten van de fenologische waarnemingen en
de mate van aantasting in de spruiten. Bestudering van de beste waarnemingsmethodiek en van het verband tussen waarnemingsresultaten en mate van aantasting in spruiten zullen in 1964 hun beslag krijgen. Door ons werden in tegenstelling met de afdeling Landbouwluchtvaart van het IPO in 1963 geen bestrijdingsproeven genomen. Voor de resultaten van de bestrijdingsproeven van
laatstgenoemde afdeling wordt verwezen naar het verslag van deze afdeling.

Te Alkmaar zijn in de periode van half juli tot half september waarnemingen
verricht bij sla en andijvie van gelijke ouderdom. Het aantal bladluizen was

BLADLUIZEN BIJ SLA
EN ANDIJVIE

van 19 juli tot 26 augustus bij sla aanmerkelijk groter dan bij andijvie, namelijk sla 764, andijvie 229. Deze gegevens zijn een bevestiging van die van 1962.
Toen was het overwicht bij sla wel zeer duidelijk: sla 1271 en andijvie 201.
De grotere attractie van sla speelt hierbij een rol. Te Wageningen werden in
de periode van 29 augustus tot 27 september alleen op sla bladluizen aangetroffen, op andijvie werden gevleugelde noch ongevleugelde waargenomen. Ook
hier demonstreerde zich dus weer de voorkeur voor sla. Hoewel een telling
van iedere soort nog niet mogelijk was, is wel gebleken dat Nasonovia ribis nigri
onder de waargenomen bladluizen de voornaamste plaats inneemt.

N a de in 1962 plaatselijk waargenomen schade bij sla en andijvie, zijn in

WOLLIGE

1963 enkele facetten van de biologie bestudeerd. Zo werd de kweekmethode van

SLAWORTELLUIS

Mac Lean en Kinsey beproefd. Na de infectie van wortelluizen op de slawortels
vormden de nakomelingen een kleine kolonie, die zich dan verder uitbreidde

(pemphigus

bursarius)

totdat de plant begon af te sterven. In dergelijke proeven met de suikerbiet
slaagde geen van de infecties. Bij de winterwaardplant van de wollige slawortelluis, de Italiaanse populier, werden in het voorjaar enkele oriënterende
waarnemingen verricht. Het betrof hier fenologische waarnemingen die vooral te
Wageningen, maar incidenteel ook te Venlo en Huissen werden verricht. Zij
leverden de volgende gegevens op:
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(pemphigusbursarius)

a. de galvorming aan de bladstengels van de Italiaanse populier begon eind
april en begin mei.
b. de eerste volgroeide gallen waren eind mei zichtbaar.
c. de eerste gevleugelde exemplaren van de slawortelluis werden eind juni in
de gallen waargenomen.
Het is verder belangrijk om te weten of de wollige slawortelluis hier te lande
evenals in Engeland in de grond kan overwinteren en zo ja, gedurende welke
periode ze dan nog sla kan aantasten. Uit proeven in kooien die buiten waren
aangelegd op percelen waarop in het najaar van 1962 aantasting bij sla of andijvie was waargenomen, bleek het volgende:
a. Bij een teelt van voorjaarssla te Glanerbrug bij Enschede werd van 15 mei
tot 17 juni het wortelstelsel der planten aangetast.
b. Het zelfde was het geval bij een zomerteelt van sla te Venlo in de periode
van 21 juni tot 27 augustus.
c. Te Glanerbrug en te Venlo werd bij enkele late teelten sla van augustus
tot in november geen enkele slaplant aangetast.
Bij een te Glanerbrug uitgevoerde bestrijdingsproef kon wegens gebrek aan
aantasting de werkzaamheid van de verschillende middelen niet worden beoordeeld. Wel bleek, dat de toegepaste middelen diazinon, thiodaan en diazinon
gemengd met thiodaan geen beschadiging van de planten of groeiremming
gaven.
tijm scariolae nevsky
Deze bladluissoort van wilde sla (lactuca scariola) kan op bloeiende gecultiveerde sla moeilijkheden in verband met de zaadproduktie geven. Met de studie
naar de biologie van deze soort, waarvan nog weinig bekend is, werd begonnen.
Naast de door Nevsky beschreven stadia, werden ook mannelijke exemplaren
gevonden.

BESTRIJDING VAN
SLAKKEN
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In het verslagjaar is door het Proefstation een begin gemaakt met het onderzoek naar het vóórkomen van schadelijke slakken in Nederland en de bestrijding er van. Hiertoe werd allereerst een enquête ingesteld, waardoor met behulp van verschillende rijkstuinbouwconsulenten en hun medewerkers vele
waardevolle gegevens werden verkregen. Onder andere kwam tot uiting dat

van de groentegewassen vooral bloemkool, sla, andijvie, peen, bonen en aardbeien ernstig door slakken kunnen worden beschadigd. Van de schadelijke
slakkensoorten is Deroceras reticulatum M zeer waarschijnlijk wel de meest
algemeen voorkomende in Nederland. Het kweken van deze en nog enkele andere soorten gaf nadere gegevens over de biologie van deze dieren. Aanvankelijk werden de slakken in het laboratorium opgekweekt, later in het insektarium
waar temperatuur en luchtvochtigheid vrijwel gelijk waren aan die in het vrije
veld. Voorts werd een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de wijze van
overwintering van Deroceras reticulatum M. Dit onderzoek vindt plaats op
enkele akkers waar in het afgelopen jaar vrij ernstige schade door deze slakkensoort optrad.

BESTRIJDING VAN
SLAKKEN

bestrijdingsproeven

Om na te gaan of de slakkensoort Deroceras reticulatum M met chemische
middelen is te bestrijden, werden te Heiloo twee proeven in het gewas bloemkool opgezet. De determinatie van genoemde slakkensoort werd verricht door
Dr. F. E. Loosjes van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen. In de
eerste proef (Latijns vierkant met 6 objecten) waren schelpkalk, Jebo korrels
en Slugit opgenomen. Van Jebo korrels werden twee verschillende hoeveelheden,
te weten 7 en 14 kg per ha beproefd en van Slugit twee verschillende toepassingen, namelijk bespuiting van de stengels van de planten en bespuiting over
het gewas en de grond. In de tweede proef, welke bestond uit een Latijns vierkant met vier objecten, werd de werking van het nieuwe molluscicide „Adoc
slakken" vergeleken met die van Jebo korrels in twee verschillende concentraties.
In het insektarium werden diverse soorten kunstmeststoffen getoetst op hun
dodende werking ten opzichte van slakken. De definitieve resultaten van deze
bestrijdingsproeven zijn bij het samenstellen van dit jaarverslag nog niet bekend.
Naast de chemische bestrijding werd ook aandacht besteed aan de biologische
bestrijding van slakken. Uit de omgeving van Hilversum ontvingen wij enkele
kevers, waarvan werd vermoed dat zij schadelijke slakken zouden doden. Deze
kevers werden samen met enkele soorten slakken in glazen schalen opgekweekt.
Er werd echter geen enkele aanwijzing gevonden, dat deze kevers de slakken
schade berokkenen. Een aantal exemplaren van het slakje Oxychillus draparnaudi
Beek, dat door malacologen als roofzuchtig wordt aangemerkt, werd samen met
± 100 slakken van de soort Deroceras reticulatum M opgekweekt, doch ook
hier was het resultaat negatief. Na zeven weken bij elkaar te hebben geleefd,
was er nog geen sprake van aangevreten Deroceras slakken.
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In de herfst werd te Heiloo enkele malen waargenomen, dat exemplaren van
Deroceras reticulatum M werden aangevallen door aardvlooien. In één geval
werden zelfs dode slakken aangetroffen. Momenteel is daarom in onderzoek
in hoeverre aardvlooien dodelijk kunnen zijn voor de slakkensoort Deroceras
reticulatum M.
collectie

Ten behoeve van het onderzoek werd begonnen met het aanleggen van een
collectie, bestaande uit voor de groenteteelt belangrijke slakken en insekten. De
slakken worden bewaard op alcohol 70 %. De eieren van naakte slakken
bleken het best te worden geconserveerd op glycerine 25 % en 50 %. De bewaring van insekten vindt gedeeltelijk plaats in droge vorm in insektendozen
en gedeeltelijk geconserveerd in alcohol 70 %.
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In 1963 was het aantal proeven van de afdeling chemische onkruidbestrijding
weer zeer groot. Omwille van de overzichtelijkheid wordt in dit verslag volstaan met een korte beschrijving van de meest markante resultaten in de verschillende gewassen. Voor meer uitgebreide gegevens kunnen wij verwijzen naar
Rapport 8 van het Proefstation, dat in februari 1964 is verschenen.
AARDBEI
Op een vermeerderingsveld (ras Deutsch Evern) is gespoten met simazin (3/4 kg
per ha) en met Tenoran (6 kg per ha), op het moment dat de ranken 20 à 30
cm lang waren. Het gewas heeft geen enkele beschadiging of remming te zien
gegeven en de onkruidbestrijding was vrijwel volledig. Het proefveld lag op
een humusarme, slempige zavelgrond in de Eendrachtspolder bij Halfweg
(Rtc. Amsterdam).
ANDDVIE
Direct vóór het planten werd gespoten met chloor-IPC en met combinaties
van dit middel met de bekende contactherbiciden. Daarnaast werden ook
linuron en Tenoran beproefd. Daar op het moment van spuiten nog hoegenaamd geen onkruiden aanwezig waren, was alleen effect van chloor-IPC
zichtbaar. Tenoran en linuron faalden volkomen op de humusrijke grond te
Alkmaar. Van een preventieve werking van deze middelen komt bij een hoog
humusgehalte meestal maar weinig terecht.
AUGURK
Op de proeftuin te Alkmaar is in 1963 een begin gemaakt met onderzoek
naar mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding bij uitgeplante augurken.
Veel perspectief heeft deze screeningsproef nog niet opgeleverd. Vrijwel alle
beproefde middelen waren dodelijk voor het gewas. Dit geldt ook voor simazin,
dat in de praktijk wel eens wordt gebruikt. Alleen dichlobenil en A 1407 werden door het gewas enigszins verdragen, zij het ook dat de opbrengst zichtbaar
werd verminderd. In 1964 zal met dit onderzoek worden doorgegaan.
BIESLOOK
Ie Breda (Rtc. 's-Hertogenbosch) is een kleine proef met dit gewas aangelegd.
Vermeldenswaard is, dat C 3472 (ureumafgeleide) goede resultaten opleverde
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BIESLOOK

bij toepassing vóór de opkomst en ook bij gebruik na de opkomst, mits voorafgegaan door een pre-emergence behandeling met paraquat.

BLOEMKOOL
Op de proeftuin te Erica (Rtc. Groningen) is een proef genomen met ter
plaatse gezaaide en ook met zeer jong uitgeplante bloemkool. Doel van de
proef was het zoeken naar een methode om bij deze twee teeltmethoden het
veld onkruidvrij te houden, totdat de regels goed zichtbaar zijn en verder
mechanische bestrijding van de onkruiden kan plaats hebben. Zaai- en plantbed zijn geruime tijd te voren klaar gemaakt. Kort vóór de opkomst van de
gezaaide bloemkool en daags vóór het uitplanten van de zeer jonge plantjes
is gespoten met DEXD, DMXD, diquat en paraquat. Verreweg de beste resultaten werden verkregen met paraquat.
BOON
Op een groot perceel te Limmen (duinzandgrond) werd onder andere een grote
middelenproef met stamslabonen genomen. Het meest opvallende bij de uitkomsten van deze proef was dat Aresin (methoxy-monuron), goedgekeurd voor
gebruik bij bonen, zulke slechte resultaten te zien gaf, terwijl het verwante
linuron (methoxy-diuron) zeer goed voor de dag kwam. Ook het mengmiddel
H 2839 (25 % Aresin + 25 % linuron) voldeed hier uitstekend, evenals het
reeds langer bekende mengmiddel Residuren. Van de triazinen waren A 1407
en prometryn in de proef opgenomen. Geen van beide hadden een nadelige
invloed op de groei van het gewas, maar bij de onkruidbestrijding bleek A 1407
de grassen veel beter te doden dan prometryn. B 377, een kleurstofderivaat, dat
de handelsnaam triherbon krijgt, voldeed evenals vorig jaar zonder meer goed.
KERVEL
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Te Alkmaar is een proef genomen, waarbij vóór en na de opkomst werd gespoten met linuron, Tenoran, Aresin en C 3095. Als standaardbehandeling
diende selectiefwerkende olie, toegepast na de opkomst van het gewas. Aresin
was voor kervel dodelijk, zowel vóór als na opkomst toegepast. Linuron werd
vóór de opkomst uitstekend verdragen door het gewas, maar toepassing over
het gewas bracht zeer zware schade mee. Tenoran en C 3095 werden zowel
vóór als na de opkomst goed verdragen.
Te Breda (Rtc. 's-Hertogenbosch) werden alleen behandelingen vóór de opkomst

uitgevoerd. Dezelfde middelen die te Alkmaar voldeden bij toepassing vóór de
opkomst, gaven ook te Breda de beste resultaten. De meest radicale onkruidbestrijding werd hier verkregen bij C 3095. Linuron liet de hennepnetel ongemoeid. Tenoran daarnaast ook perzikkruid en zwaluwtong.

KERVEL

Heel laat in het seizoen werd te Sloten (Rtc. Amsterdam) nog een proef aangelegd, eveneens met alleen behandelingen vóór de opkomst. Hier werd dezelfde tendens waargenomen als te Alkmaar en Breda.
KNOLSELDERIJ
Op de proeftuin te Alkmaar werd een proef genomen, waarbij na het uitplanten
van het gewas werd gewacht op de opkomst van de onkruiden, alvorens te
spuiten met daarvoor in aanmerking komende middelen. De doding van de
onkruiden was bij alle middelen vrijwel volledig. Tenoran, linuron en Genalon
5/20 lieten alleen wat oudere grassen staan. Kiemplanten van gras werden
echter gedood. De selectiviteit van deze middelen en ook van C 3095 was uitstekend. Laatstgenoemd middel liet geen enkel onkruid, ook geen gras, in
leven. Aresin heeft het gewas zwaar beschadigd en geremd en daardoor de
opbrengst gedrukt. Dit middel komt voor verdere beproeving bij knolselderij
niet meer in aanmerking.
KROOT
Bij dit gewas zijn diverse bietemiddelen beproefd zoals Trixabon, Bisana en
PCA en daarnaast nog enkele nieuwe herbiciden als A 1407 en A 1843. PCA
is vóór en na de opkomst toegepast, de overige middelen alleen vóór de opkomst. Geen enkel middel heeft de opbrengst betrouwbaar gedrukt, sommige
lagen zelfs duidelijk voor bij de controle. PCA gaf bij vroege toepassing een
redelijk goede onkruidbestrijding te zien. De late toepassing liet in deze wel
iets te wensen over. Het gewas verdroeg deze selectieve toepassing echter uitstekend. Met dit middel wordt in 1964 verder gewerkt.
PASTINAAK
Een proef in enkelvoud heeft aanwijzing gegeven, dat pastinaak toepassing
vóór de opkomst verdraagt van linuron, Aresin, Tenoran, C 3095, prometryn,
propazin en Genalon 5/20. Om te komen tot een definitief advies zal in 1964
bij dit gewas meer onderzoek worden verricht.
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PETERSELIE

Te Breda (Rtc. 's-Hertogenbosch) werd met peterselie dezelfde proef genomen
als met kervel. De resultaten waren vrijwel eensluidend. Zeer goed waren
de resultaten bij C 3095, linuron, Trixabon en vrij goed bij Tenoran, prometryn,
amiben, alle toegepast vóór de opkomst van het gewas. Uitgesproken slecht
voldeed Aresin, dat het gewas sterk uitdunde en remde.
Te Sloten is met een beperkt aantal middelen gespoten vóór en na de opkomst. Wat het gewas betreft waren de behandelingen vóór de opkomst te
prefereren boven de late bespuitingen, die alle meer of minder beschadiging
en remming tot gevolg hadden. Bij de onkruidbestrijding deed zich het eigenaardige verschijnsel voor, dat op de vóór de opkomst behandelde velden zeer
veel zwarte nachtschade opkwam, terwijl de laat bespoten velden vooral grassen
herbergden. Zwarte nachtschade kiemt laat en is daardoor aan de bestrijding
ontsnapt. Zodra gras het kiemplantstadium is gepasseerd, is het vrijwel ongevoelig voor de beproefde middelen Tenoran en linuron.

PREI
In een grote middelenproef op de proeftuin te Alkmaar is gewerkt met twee
series middelen. De ene bestaat uit herbiciden met uitsluitend wortelwerking.
De gebruikte middelen uit deze reeks zijn: chloor-IPC, simazin, Residuren
( = chloor-IPC + diuron), LH 1007 ( = chloor-IPC + amiben), dichlobenil
en WL 5792 (derivaat van dichlobenil). De andere groep toegepaste middelen
heeft zowel blad- als wortelwerking en omvat de volgende herbiciden: Tenoran,
C 3472, C 4147, A 1407, A 1588, A 1827, prometryn, Genalon 5/20, linuron,
Aresin, H 2839, EH 634, H 95-1 en ACP-62-177. De eerste reeks is verspoten
kort na het planten over „schoon" veld, de tweede een paar weken later, toen
de onkruiden alle boven de grond waren. Deze proef is niet geheel tot zijn
recht gekomen, doordat pas zeer laat kon worden geplant en het plantmateriaal
daardoor van minder goede kwaliteit was. Met uitzondering van LH 1007
en ACP-62-177 hebben alle middelen een zeer bevredigende onkruidbestrijding
te zien gegeven. LH 1007 liet kruiskruid ongemoeid; ACP-62-177 bestreed
gras hoegenaamd niet.

128

Ten aanzien van de reacties van het gewas is vastgesteld, dat Aresin door
prei beter wordt verdragen dan linuron. Vrijwel alle andere objecten vertoonden een goede gewasstand, voorzover hiervan kan worden gesproken in
verband met het tijdstip van planten en de kwaliteit van het plantmateriaal.
WL 5792 vertoonde een buitengewoon goede stand. Van de velden, behandeld
met WL 3379, waren er enkele door ziekte aangetast. De onaangetaste velden

vertoonden ook hier een prima stand. Dit doet weer denken aan groeistimulering
zoals die in 1962 bij herhaling is geconstateerd, evenals in 1963 te Sloten.

PREI

Te Ens (NOP) werd ongeveer dezelfde middelenproef genomen als te Alkmaar,
met uitzondering van WL 3379 (dichlobenil) en WL 5792, die in de proef te
Ens niet voorkwamen. Hier zijn alle middelen op dezelfde datum toegepast.
Ook deze proef is niet geheel uit de verf gekomen doordat het hele proefveld, evenals alle prei in de omgeving, werd aangetast door de schimmelziekte
Leptotrochila porri. De proef heeft geen oogstbaar produkt opgeleverd. Hier
stelde de onkruidbestrijding door C 4147 en ACP-62-177 teleur. Duidelijke
verschillen in gewasstand waren niet te zien.
Op een groot perceel duinzandgrond te Limmen werd een grote rassen- en
middelenproef genomen ten einde te onderzoeken of de rassen en selecties
onderling soms verschillen in gevoeligheid voor herbiciden. Daar bij een dergelijk onderzoek geen conclusies mogen worden gebouwd op de ervaringen van
één jaar op één grondsoort, zal dit onderzoek nog moeten worden voortgezet
alvorens tot publiciteit van de resultaten kan worden overgegaan.
Op 26 mei 1963 werd prei geplant voor een middelenproef te Sloten (veengrond). Met het spuiten is gewacht tot 12 juni, toen er zeer veel onkruiden
boven de grond waren. De velden die met simazin zouden worden bespoten,
worden eerst onkruidvrij gemaakt door schoffelen. Pas daarna werd gespoten.
De met dichlobenil en WL 5792 behandelde velden werden eveneens vooraf
geschoffeld, maar ook na het spuiten werden deze velden licht bewerkt om
aldus de vluchtige middelen in de grond te werken. De overige middelen, die
naast wortel- ook bladwerking vertonen, zijn over de bestaande onkruidvegetatie verspoten. De meeste onkruiden stierven door deze middelen geheel of
gedeeltelijk af. Sommige lieten echter gras ongemoeid, terwijl C 3472 hier ook
de kleine brandnetel spaarde. Niet lang na de behandelingsdatum is het hele
proefveld geschoffeld en gewied. Nadien is echter de hergroei van onkruiden
nagegaan. Hetmeest opvallende was, dat opdevelden, behandeld metWL3379en
WL 5792, na de bespuitingen geen onkruid meer is opgekomen. Ook de simazinvelden bleven na het schoffelen vrijwel onkruidvrij. Misschien is het schoffelen
hier van gunstige invloed geweest op de werking van simazin. Door het schoffelen werd ook dit middel nl. enigszins in de grond ingewerkt. Vrijwel alle
middelen hebben na het handwieden een redelijke onkruidonderdrukking te
zien gegeven met uitzondering van C 3472, prometryn 10% en A 1588. Deze
drie schoten in vergelijking met de andere herbiciden tekort.
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PREI

In opbrengst hebben hier alle bespoten objecten met schoffelen kunnen concurreren. Sommige gaven zelfs een niet onaanzienlijke meeropbrengst: simazin
13%, H 95-1 12%, Genalon 5/20 12%, Casoron 10%, WL 3379 (granulaat)
11 % en WL 5792 (granulaat) 8 %. De oogst heeft bij deze proef vrij laat plaats
gehad, waardoor veel verschillen genivelleerd zijn. Tijdens de groeiperiode onderscheidden de velden — behandeld met Casoron, WL 3379 en WL 5792 —
zich zeer sterk van alle andere door een buitengewoon goede gewasstand, die
grotere opbrengstverschillen deden verwachten dan uiteindelijk zijn gevonden.
Evenals in 1962 kan men hier spreken van zichtbare groeibevordering. Deze
groeistimulans en het feit, dat de onkruidbestrijding bij deze middelen volledig
was, zou aanleiding kunnen zijn om tot advisering over te gaan, ware het niet
dat deze middelen zeer lang in de grond werkzaam blijven, misschien wel zo
lang dat een teelt in het volgende seizoen daar zelfs nog de nadelige invloed
van ondervindt. Bovendien is de kans op residu in het geoogste produkt groot,
wat bij consumptie gevaren kan opleveren. Hieromtrent moet nog nader onderzoek worden verricht. Een feit is dat op velden te Alkmaar, gespoten op 1
augustus, vier maanden later nog duidelijke nawerking te constateren was vooral
in de dieptelaag van 0-5 cm. Ook kasproeven met haver hebben aangetoond, dat
deze middelen zich weinig in de grond verplaatsen en vooral in de bovenste 5 cm
opgehoopt blijven. Zie figuur 22.
GEWICHT VAN DE HAVER PER GRONDLAAG VAN 5 CM
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Te Zutphen is een beperkt aantal middelen vergeleken nl. Tenoran, C 3472,
prometryn, Genalon 5/20, A 1407 en simazin. Dit laatste middel is toegepast
direct na het planten, de overige pas toen er enig onkruid boven de grond was.
De bestrijding van de onkruiden was volledig bij prometryn (dosering 20 kg)
en bij simazin en enigszins teleurstellend bij C 3472, zij het ook dat de onkruiddichtheid hier slechts een fractie was van die op de onbehandelde velden.
Bij de oogst bleek Tenoran van alle middelen de hoogste opbrengst te hebben
gegeven, bijna gelijk aan die van schoffelen. Alle andere middelen volgen
kort achter Tenoran.
In 1962 was reeds gebleken dat dichlobenil en een derivaat ervan groeistimulerend werken bij prei. Daarom is hier in 1963 wat meer aandacht aan besteed. Zo werd een proef aangelegd waarin werden vergeleken behandelingen
vóór en na het planten van prei, wel en niet inwerken van het middel in de
grond en granulaire en poedervormige formulering. In deze proef is overduidelijk gebleken dat behandeling van de grond vóór het planten dodelijk
is voor het gewas, terwijl bij toepassing van dichlobenil na het uitplanten een
zeer goede groei kan worden waargenomen. Ten aanzien van wel en niet inwerken en granulaire- en poedervorm is geen verschil zichtbaar geweest.

PREI

Te Drachten werd een negental behandelingen vergeleken. Zeer fraai waren
hier de resultaten met Tenoran, een combinatie van Tenoran met chloor-IPC
en C 3472.
SELDERIJ
De te Sloten genomen proef lag vlak naast de peterselieproef en omvatte
dezelfde behandelingen. De resultaten van beide proeven liepen volkomen
parallel, zodat we hier volstaan met een verwijzing naar de hiervóór besproken proef met peterselie.
SLA
Op de proeftuin te Alkmaar is een proef genomen met zaaisla, waarbij vóór
de opkomst is gespoten met fabrieks- en tankmengsels van contactmiddelen en
chloor-IPC c.q. IPC. De onkruidbestrijding was bevredigend. Alleen kruiskruid bleef tenslotte op het proefveld over. Minder goed was de reactie van
het gewas. Alleen tripefam, een fabrieksmengsel van DMXD en IPC overtrof
de controle (schoffelen) in opbrengst. Alle andere objecten bleven soms ver
achter bij de controle. Trixan gaf een lagere opbrengst van 2 4 % , AAproxan
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SLA

van 26 %, terwijl het tankmengsel van dezelfde componenten als in AAproxan
voorkomen 23 % in opbrengst achter stond bij de controle. De combinaties
van paraquat en diquat met chloor-IPC benaderden de controle nog het meest,
met relatieve opbrengsten van 95 resp. 98 %.
Een proef met hetzelfde gewas op de duinzandgrond te Heemskerk mislukte
geheel ten gevolge van uitdunning, zware beschadiging en remming van het
gewas door dezelfde middelen als te Alkmaar.
Dezelfde proef te Sloten op veengrond gaf in grote lijnen parallel lopende
uitkomsten. De relatieve opbrengsten lagen hier nog lager dan te Alkmaar.
Gezien de resultaten van deze drie proeven kan worden vastgesteld, dat zaaisla
nog steeds een probleemgewas is en dat de adviezen betreffende bespuitingen
vóór de opkomst met de hier beproefde combinaties niet vrij zijn van risico's.

SPINAZIE
In het voorjaar is bij dit gewas het onderzoek gestart met een grote middelenproef op de proeftuin te Alkmaar. Vóór de opkomst werd gespoten met: PCA,
Bisana, DMXD, DEXD, EH 984, diquat, paraquat, Trixabon, EH 1193, EH
1130 A, endothal, A 1407, A 1843 en C 4147. Met PCA werd ook nog een
bespuiting na de opkomst uitgevoerd. Op het moment van spuiten waren er
alleen kiemplanten van kruiskruid, muur en gras aanwezig. De enkelvoudige
contactmiddelen hebben alleen die onkruiden gedood die bij het spuiten aanwezig waren. Later zijn er nog veel nieuwe onkruiden opgekomen. Diquat en
paraquat gaven hier de slechtste indruk. EH 1130-A en endothal stelden eveneens teleur waar het de onkruidbestrijding betreft. Dit zelfde kan worden gezegd van de late behandeling met PCA. Alle andere middelen gaven een uitstekende onkruidwering te zien. PCA bleek voor spinazie te weinig selectief. De
behandeling met dit middel gaf een oogstdepressie van 16%, de late toepassing
zelfs van 32 %. De enkelvoudige contactmiddelen verschilden in opbrengst weinig of niet van de controle. Dit zelfde kan worden gezegd van Trixabon, EH
1130-A, A 1407 en A 1843. C 4147 drukte de opbrengst met 10%, endothal
met 2 4 % .
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Eveneens vroeg in het seizoen werd een middelenproef aangelegd op een perceel zandgrond te Limmen. De hier beproefde middelen waren: Trixabon, A
1407, A 1843, C 4147, PCA, EH 634 en EH 1130-A. Al deze middelen wer-

den toegepast vóór de opkomst van het gewas. Trixabon gaf wederom een
uitstekende onkruidbestrijding te zien en daarbij een zeer goede groei van het
gewas. A 1407 kwam met Trixabon overeen. Alleen bleek het niet opgewassen
tegen het onkruid spurrie. A 1843 drukte hier de groei enigszins, maar gaf een
prima onkruidbestrijding. C 4147 was niet afdoende tegen spurrie, overigens
voldeed het goed ook ten aanzien van de groei van het gewas. PCA gaf een
goede onkruiddoding maar heeft het gewas zwaar beschadigd. EH 634, een
uracilverbinding die in deze proef voor het eerst werd beproefd, gaf alleszins
goede uitkomsten te zien. De gewasgroei was goed tot zeer goed. De onkruidbestrijding was volledig. EH 1130-A stelde in alle opzichten teleur. Het gewas
werd zwaar beschadigd en de onkruiden vrijwel niet gedood met name muur,
ganzevoet en spurrie.

SPINAZIE

Een derde voorjaarsproef werd aangelegd te Marknesse (NOP) op kleigrond.
Hier hebben de enkelvoudige contactmiddelen volkomen gefaald ten aanzien
van de onkruiden. De middelen met nawerking maakten een betere indruk, al
was de onkruiddoding ook hier nog lang niet volledig. Grote verschillen in
opbrengst werden er niet gevonden, paraquat, Trixabon en C 4147 lagen het
hoogst met 6 à 7 % meer opbrengst dan de controle. DMXD en DEXD drukten
de opbrengst respectievelijk met 8 en 5 %.
In de herfst werd wederom te Alkmaar een proef genomen met ongeveer
dezelfde „spinaziemiddelen". Favoriet was in deze proef weer EH 634, dat
een volledige onkruidonderdrukking te zien gaf en daarnaast een opbrengst die
13 % hoger lag dan die van de standaardbehandeling Trixabon. De meeste
andere middelen lagen in opbrengst achter bij Trixabon en dus zeer zeker bij
EH 634. AAbitoxan, in samenstelling weinig verschillend van Trixabon, verschilde niet betrouwbaar van Trixabon. Dit geldt ook voor de combinatie van
diquat en paraquat met alipur. H 92 drukte hier de opbrengst met 16% en
C 4147 met 17 %, A 1407 en A 1843 leverden relatieve opbrengsten van respectievelijk 91 en 97 %.
Een soortgelijke proef te Sloten is mislukt door de enorme onkruidgroei op
de meeste velden. Alleen de velden die waren behandeld met EH 634 en H 92
bleven lange tijd praktisch onkruidvrij. Opbrengstvergelijking was hier onmogelijk.
Te Zutphen (Rtc. Arnhem) werden dezelfde middelen beproefd op lichte slempige kleigrond. Daags na de bespuitingen viel er een zware slagregen, die zeer
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waarschijnlijk de resultaten van de proef ongunstig heeft beïnvloed. De onkruidbestrijding was nl. bij vrijwel alle objecten totaal onvoldoende, behalve bij
A 1407 en H 92. Bij deze twee middelen echter was de opbrengst weer veel te
gering. Alleen AAbitoxan, EH 634 en C 4147 evenaarden de controle in opbrengst.
Tenslotte werd laat in het seizoen nog een proef aangelegd op het Gemeentelijk Tuinbedrijf te Drachten. Het late tijdstip van zaaien maakte oogsten onmogelijk. Grote verschillen in groei van het gewas konden niet worden geconstateerd. Bij alle was de stand goed tot zeer goed te noemen. De onkruidbestrijding was het best bij A 1843, gevolgd door AAbitoxan. EH 634 bleek in
deze proef weinig uit te richten tegen de kleine brandnetel.

SPRUITKOOL
Te Alkmaar is een kleine proef in enkelvoud uitgevoerd. Na tevoren onkruidvrij te zijn gemaakt, werd simazin over het gewas gespoten. De resultaten
hiervan waren zeer goed. Een ander veld werd behandeld met granulaat van
dichlobenil. De onkruidbestrijding was goed. De groei van het gewas stond
evenwel stil en er traden groeistofachtige vergroeiingen op. Op drie andere
velden is tussen het gewas gespoten met A 1407, linuron en A 893. De resultaten van deze behandelingen waren zeer hoopgevend. In 1964 zal met dit gewas
meer onderzoek worden verricht.
TUINBOON
Ter plaatse gezaaide bonen werden behandeld vóór en na de opkomst met
Tenoran en linuron. Uitgeplante bonen werden met dezelfde middelen bespoten
vóór en na het uitplanten. De resultaten zijn aldus samen te vatten. Beide middelen voldeden zeer goed bij toepassing vóór de opkomst resp. vóór het uitplanten. De onkruidbestrijding was uitstekend, vooral bij linuron en de opbrengsten lagen gelijk aan of iets hoger dan die van de controle. Bespuitingen na de
opkomst of na het uitplanten gaven bladverbranding en groeiremming te zien
vooral bij linuron. Tenoran was hier veiliger.
WITLOF
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Bij aanwezigheid van zeer veel muur, kruiskruid en gras zijn op de proeftuin
te Alkmaar vóór de opkomst van het gewas bespuitingen uitgevoerd met enkel-

voudige contactmiddelen en combinaties hiervan met chloor-IPC, c.q. IPC.
Daarnaast is ook nog een bespuiting uitgevoerd met chloor-IPC na de opkomst,
toen het gewas reeds 1 à 2 echte blaadjes had. De enkelvoudige contactmiddelen
hebben vrijwel alle aanwezige onkruiden gedood, maar nadien kwam er vooral
nog weer veel muur boven. De combinaties met chloor-IPC en IPC voldeden
in dit opzicht veel beter, vooral de combinatie paraquat -f- chloor-IPC. Deze
voldeed ook in voorgaande jaren op verschillende plaatsen het best. De late
behandeling met chloor-IPC gaf aanvankelijk remming te zien, maar spoedig
werd de groei hervat en was van een achterstand niets meer te bespeuren. Het
aanwezige muur werd door deze behandeling langzaam maar volledig opgeruimd.
Geen enkele behandeling heeft enige zichtbare invloed gehad op de groei
van het gewas.

WITLOF

Vrijwel dezelfde proef werd genomen te Ens (Rtc. Emmeloord). Ook hier
voldeden de gecombineerde bespuitingen het best waar het de onkruidbestrijding betreft. Op het proefveld kwamen veel grassen voor. De combinatie
paraquat + chloor-IPC heeft deze niettemin totaal bestreden. De opbrengsten
aan wortels ontliepen elkaar in deze proef uiterst weinig. De meer genoemde
combinatie paraquat -f chloor-IPC stond bovenaan met een relatieve opbrengst van 106 %, gevolgd door de combinatie diquat + chloor-IPC met een
relatieve opbrengst van 105 %.
Op de slempige zavelgrond van de Eendrachtspolder te Osdorp (Rtc. Amsterdam) zijn dezelfde middelen en combinaties aangewend. De resultaten stemden
in grote lijnen overeen met die in de hiervoor besproken witlofproeven. Ook
hier was de combinatie paraquat + chloor-IPC de beste.
WORTEL
Het onkruidbestrijdingsonderzoek bij de wortelen stond in 1963 geheel in het
teken van de ureumafgeleiden en de triazinen. In de meeste proeven zijn deze
middelen vergeleken bij toepassingen vóór en na de opkomst van het gewas.
Te Alkmaar waren bij de bespuitingen vóór de opkomst al veel kiemplanten
van onkruiden, vooral muur, boven de grond. Deze zijn door de beproefde
middelen meestal radicaal uitgeroeid. De bespuitingen na de opkomst hebben
door elkaar iets minder effect gehad, daar de onkruiden op dat moment eigenlijk al iets te groot waren. Toch was de onkruiddichtheid op deze velden geringer dan bij selectief werkende olie. In tegenstelling met de resultaten bij
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WORTEL

hierna te bespreken proeven hebben de behandelingen na de opkomst hoegenaamd geen schade toegebracht aan het gewas. Tenoran leverde vóór opkomst
een relatieve opbrengst van 102 %; na de opkomst toegepast, 105 %. Bij linuron
waren deze cijfers 106 en 103, bij de combinaties van Tenoran en C 3095 resp.
93 en 99. Genalon 5/20, vóór de opkomst toegepast, bracht het tot een relatieve opbrengst van 104%. Prometryn na opkomst kwam tot 9 9 % .
Een geheel ander beeld werd verkregen te Ens (Rtc. Emmeloord). Hier waren
de verschillen tussen de behandelingen vóór en na de opkomst overduidelijk,
althans wat de gewasgroei betrof. Aresin bv. gaf vóór de opkomst een redelijk
goed gewas te zien. Na de opkomst echter was het dodelijk voor het gewas.
Dit geldt in nog sterker mate voor A 1588. Het mengmiddel H 2839 was vóór
en na de opkomst slecht. Tenoran was het enige middel dat na de opkomst
goed werd verdragen. Linuron was bij late toepassing onvoldoende.
Hetzelfde beeld als te Ens werd ook gezien te Sloten. Hier was opvallend de
hoge opbrengst van het Aresin object (106 %) en die van H 2831 (103%).
Bijna alle andere behandelingen bleven iets achter bij de standaardbehandeling
selectiefwerkende olie. Van de behandelingen na de opkomst was Tenoran
weer de beste met een relatieve opbrengst van 94 %. Aresin kwam hier niet
hoger dan 74 % en A 1588 bracht het slechts tot 42 %.
Een proef met zomerpeen te Zutphen bewees de grote veiligheid van Tenoran
bij gebruik vóór de opkomst. Late toepassing van dit middel gaf hier een oogstdepressie van 11%. Linuron gaf geen verschil te zien tussen vroege en late
toepassing. Beide gaven een relatieve opbrengst van 97 %. De onkruidbestrijding
was hier echter bij vrijwel alle middelen onvoldoende.
Een zelfde proef met winterwortelen, eveneens te Zutphen, gaf vrijwel dezelfde
uitkomsten te zien. Favoriet was hier linuron, vóór de opkomst toegepast.
Overigens brachten hier alle behandelingen na de opkomst minder op. Dit
is hier sterk het geval geweest bij Tenoran.
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MOGELIJKHEDEN ONKRUIDBESTRIJDING GROENTEGEWASSEN IN OPEN GROND

FIGUUR 23

Qnkruidbestrijdingsvierkant 1963
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Door medewerkers van het Proefstation zijn onderstaande publikaties samengesteld. Deze publikaties worden gaarne franco toegezonden na ontvangst van
het vermelde bedrag op postrekening nr. 619524 van het Proefstation voor
de Groenteteelt in de Vollegrond in Nederland te Alkmaar onder vermelding
van hetgeen wordt verlangd.
1. BUISHAND, Tj.: Enige ervaringen met het veredelen
van bonen I.
2. WIEBOSCH, W. A. en BUISHAND, Tj.: Landelijke
beproeving van enige stamslabonerassen - ƒ 1,25
van enige stamslabonerassen - ƒ 1,25

1955*

1955
1955

3. HOOF, H. van en TOLSMA, S.: Virusziekte rabarber (overdruk)

1956*

4. BUISHAND, Tj.: Rond de teelt van stamslabonen (2e druk)

1957*

5. BRUINSMA, F.: Warme bewaring van plantsjalotten - ƒ 1,75

1957

6. KOOMEN, J. P.: Ervaringen met windschermen bij de teelt
van enkele groentegewassen.

1957*

7. BUISHAND, Tj. en anderen: Rond de teelt van snijbonen
in de volle grond

1957*

8. HOOF, H. van: Verschil in reactie van wilde sla ten opzichte van besmetting met het slamozaïekvirus (overdruk)

MEDEDELINGEN

1957*

9. VIJZELMAN, H. E.: Bestrijding van de wortelvlieg door
middel van zaadbehandeling
10. BUISHAND, Tj.: Teelt en veredeling van spruitkool
11. BUISHAND Tj.: Rassenonderzoek bij bonen
de met * gemerkte publikaties zijn uitverkocht.

1958*
1958*
1959*
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MEDEDELINGEN

12. BETZEMA, Joh.: Rond de teelt van zomerbloemkool
op Heigrond
13. BUISHAND, Tj.: Standruimte van stamslabonen voor
machinale pluk - ƒ 0,75

1959*

1959

14. KOOMEN, J. P. en anderen: Rond de teelt van
augurken (3e, herziene druk) - ƒ 2,25
15. BUISHAND, Tj.: Rond de teelt van vroege kroten

1962
1960*

16. VERLAAT, J. G.: Vruchtwisselingsproblemen in de
vollegronds tuinbouw
17. BUISHAND, T.; BETZEMA, J.; DE JONG, N. en KIESTRA, S.:
Indrukken van de tuinbouw in Zuidwest-Duitsland

1960*
1960*

18. VERLAAT, J .G.: Chemische onkruidbestrijding in de
vollegronds groenteteelt
19. JONGE POERINK, H.: Rand in witte kool - ƒ 2,25

1961*
1961

20. VAN 'T SANT, L. E.: Levenswijze en bestrijding
van de wortelvlieg
21. VAN 'T SANT, L. E.; VIJZELMAN, H. E. en BETHE, J. G.:
Levenswijze en bestrijding van de galboorsnuitkever (overdruk)
22. VAN 'T SANT, L. E.; VIJZELMAN, H. E. en BETHE, J. G.:
Enkele gegevens over de witlofmineervlieg (Napomyza
lateralis Fall.) en haar bestrijdingsmogelijkheden
23. BUISHAND, Tj.: De boneplukmachine in opmars
24. BOON, J. van der, DELVER, P., KNOPPIEN, P. en VISSER, A.:
Kalibemesting bij vroege aardappelen in Noord-Holland - ƒ 0,75

1961*
1961*

1961*
1962*

1963

25. FRANKEN, A. A.: Enkele aspecten van het
veredelmgswerk bij asperge - ƒ 1,25
26. VAN KAMPEN ,J.: Mogelijkheden voor extensieve groenteteelt
27. VAN KAMPEN, J. en anderen: 10 jaar P.G.V. - ƒ 2,—
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28. VAN DER VALK, G. G. M. en SCHONEVELD, J. A.:
Invloed van grondwaterstand op de produktie van enkele
gewassen op klei- en zavelgronden (overdruk) - ƒ 0,75

1963
1963*
1963

1963

RAPPORTEN

1. BUISHAND, Tj.: Samenvattend verslag van een andijvie
zaaitijdenproef in 1962

1963*

2. KOOMEN, J. P.: Samenvattend verslag van het
rassenonderzoek bij knolselderij in 1962 - ƒ 0,40

1963

3. BUISHAND, Tj. en BREEBAART, mej. G.: Verslag over het
centraal rassenproefveld met stamslabonen in 1962 - ƒ 0,50

1963

4. JONGE POERINK, H. en DUVEKOT, W. S.: Een studiereis
naar Noord-Frankrijk en België ten behoeve van de mechanisatie
in de witlofteelt en het wassen en veilingklaar maken
van de kroppen van 7 t/m 10 november 1962 - ƒ 0,85

1963

5. VERLAAT, J. G.: Ervaringen bij het onkruidbestrijdingsonderzoek in de vollegronds groenteteelt in 1962 - ƒ 1,00

1963

6. VAN BAKEL, J .M. M. en DE KRAKER, J.: Het optreden
en de bestrijding van valiers in sluitkool - ƒ 0,80

1963

7. BUISHAND, Tj. en anderen: Onderzoek ten behoeve van de
groenteteelt voor de verwerkende industrie - ƒ 1,75

1963

8. VERLAAT, J. G.: Ervaringen bij het onkruidbestrijdingsonderzoek in de vollegronds groenteteelt in 1963 - ƒ 1,75

1964

9. BUISHAND, Tj.; DE KRAKER, J. en BREEBAART, mej. G.:
Teelt en rassenonderzoek bij andijvie in 1963 - ƒ 0,90

1964
JAARVERSLAGEN

Vanaf 1954 is jaarlijks een jaarverslag verschenen. De jaarverslagen tot en
met 1961 zijn inmiddels uitverkocht, dat over 1962 is verkrijgbaar à ƒ 2,—
per exemplaar, het verslag over 1963 kost ƒ 2,50.
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