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De reiservaringen zijn reeds gedeeltelijk beschreven in de Mededelingen
van de Directeur van de Tuinbouw (November- en Decembernummer, 1955)* Voor
meer algemene indrukken wordt naar deze

publicatie verwezen.

Er werden een zevental bedrijven bezocht, waar grondmonsters werden ge- .
stoken» De analyseresultaten en de hierop gebaseerde en aan de kwekers toege
zonden adviezen zijn vermeld in de bijlagen.
Allereerst werd het bedrijf' be s ocht, waarvan Broekhuizen bedrijfsleider
is. De in bijlage I besproken kas met trickle irrigation heeft dit jaar de
eerste prijs gewonnen in de "House Competition". Het ras was Potentaat. De
grond is zavelig. Op 80 cm diepte begint men gravel in de grond aan te treffen,
"terwijl op 130 era diepte alleen maar gravel wordt gevonden. De trenches worden
elk jaar gestoomd. De paden worden nooit los gemaakt. De kas ifras 17 jaar oud.
Ma het stomen wordt er doorgespoeld met 180.000 gallon water. De kas is
I50 x 27 foot groot. De bemesting vooraf bestond uit 75 kg zwavelzure kali,
75 kg hoef— en hoornmeel en 50 kg Joh Innés Base. Verder werden nog 250 kg stro
en 5 balen grove turfmolm door de grond gewerkt.
Er werd elke dag bevloeid met trickle irrigation. De vochtigheid van de
grond werd gecontroleerd met een tensiometer. De normale tensiometerstand is
3-5 cm kwik. Loopt de tensiometerstand eventueel op tot 10 cm kwik, dan wordt
extra water gegeven»

De tensiometerpot bevond zich op 20 cm diepte en op

ongeveer 20 cia afstand van een

dx-uppeldop.

De verdunning van de meststofoplossing is 1 : 300. Zo nodig past hij ech
ter ook 1 ; 150 toe. Hoe sterker de groei is een des te kleinere verdimning
wordt genomen. Hij was begonnen met een meststofoplossing, die 3»5?-' N, 10.5/°
P2O5 en IO.5 / ; ' K2O bevatte. Er werd per dag een per plant1/8

pint druppel-

water gegeven. Daarna werd overgegaan op de rneststofoplossing met 4« 5% N
9,-> KgO en met -g- - lJj pint druppelwater. Vervolgens de rneststofoplossing met
7/'' ï», 8/à PgOc; en 9/' ;

niet lig- — 2 pint.

De andere bemonsterde kas was nieuw en lOOx 28 foot groot. Het gewas, ras
Potentaat, zag er goed uit. Het was zelfs wat donker en dat voor een nieuwe
kas.
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De bemesting vooraf was 100 kg zwavelzure kali, 50 kg hoef- en hoornmeel,
50 kg John Innes Base, 75 kg thoraasslakkenmeel en 50 leg boned, charcoal.
Verder wordt er elke tien dagen bijgemest met 10-25 kg meststof. De hoeveel
heid meststof en de keuze van de meststofsoort worden vastgesteld aan de
hand van de stand van het gewas. Door 1-2 maal per week te gieten wordt de
grond goed vochtig gehouden.
Het opkweken van de tomatenplanten gebeurt in perspotten van J.I.P.2.
Broekhuizen denkt echter over te gaan naar J.I.P. 1. Hij laat de grond regel
matig onderzoeken bij Geo Monro en op een laboratorium op Guernsey. Door om
het uur te broezen met kleine hoeveelheden water zou hij de nadelen van een
virusaantasting kunnen voorkomen. Volgens Broekhuizen zouden kwekers di#
À.V/.10 gebruikt hebben veel last hebben van neusrot.
Het tweede bedrijf was dat van Wright. De grond uit de bemonsterde kas
(zie bijlage II) bestond uit lichte klei, terwijl op 70 cm diepte zavel werd
aangetroffen. In een andere kas rnet dezelfde grondsoort, maar echter met een
hogere ligging, was de stand van de tomaten veel beter dan in de bemonsterde
kas» De ontwatering was daar beter.
De bemonsterde kas was 30 jaar oud en 100 x 30 foot groot. De bemesting
vooraf was 40 kg John Innes Base en 50 kg koolzure kalk. Er was dit jaar ge
stoomd en wel om te trachten het onkruid Oxalis te doden. Hij stoomt overigen
weinig of niet.
De tomaten, ras Potentaat, kregen per dag 1 ; . pint water door middel van
druppelbevloeiing. Het gewas was niet best. De plantafstand was te gering.
Naar dat de grond vochtig wordt gehouden, zullen er wellicht te weinig voedingszouten aan het druppelwater worden toegediend. De tomaten groeiden geil.
De bemesting vooraf was te gering.
De tomaten worden opgekweekt in J.I.P.lright laat de grond onderzoeken
op een laboratorium op Guernsey, lia de tomaten worden chrysanten in potten
in de kassen getrokken, '•..right zou een speciale chrysantenkweker zijn.
Het derde bedrijf was dat van Hulin op Yersey. Het profiel van de be
monsterde kas (zie

bijlage III) bestond uit lichte klei. Van 40—130 cm werd

roest aangetroffen. Beneden 130 cm was de grond zavelig.
De kas was 2 jaar oud

en was 250 x 32 foot groot. De kassen op dit be

drijf hadden een aluminium geraamte. De tomaten, ras Moneymaker, werden ge
teeld in kartonnen dozen van 25 x 25 en* Er wordt 3 maal per week op de pot
gegoten en 1 maal per week op de grond. Per week en per plant wordt ongeveer
1 gallon water gegeven. In het gietwater wordt seaweed liquid fertilizer opge
lost in een verdunning van 1 : 400. Zonodig wordt echter ook 1 : 200 of

1 Ï 700 verdund. De bemesting vooraf was 50 kg zwavelzure kali, 50 kg hoefen hoornmeel en 100 kg John Innes Base. De tomaten vertoonden licht magne
siumgebrek, maar zagen er overigens goed uit.
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Bij de aanvang van de teelt worden de potten een keer gedraaid om het
doorwortelen te "beperken. De grond in de potten was gemengd met gravel en
d® grond onder de potten was gemengd met turfmolm. Er was een proefje, waar
bij de grond en de trenches in plaats van met turfmolm met gravel was ge
mengd en wel 15 cm diep.
Het vierde "bedrijf was dat van Kaftel. De eerst bemonsterde kas (zie
bijlage 17) was beplant met een nieuw ras, dat een kruising was van Poten
taat. Achteraf kon niet meer worden vastgesteld of dit het ras Discovery was
waarmede Naftel de eerste prijs in de "7ariety Competition" heeft gewonnen.
De kas was 21 jaar oud. Hierifa werd de teelt in trenches uitgeoefend. "Even
als bij Broekhuizen bestaat de ondergrond uit gravel. De grond wordt elk
jaar gestoomd, waarbij een klein deel van het pad wordt meegestoomd. De rest
van het pad is nog nooit losgemaakt.
De kas was 100 x 28 foot groot. De bemesting vooraf bestond uit 40 kg
hoef- en hoornmeel, 50 kg beendermeel, 50 kg John Innés Base, 50 kg mengsel
(53^» K2SO4, 28^ MgSO^, 14% PeSO^), 100 kg koolzure kalk en voorts nog per
acre 30 ton stalmest. Er wordt elke week bijgemest, zodat dit wel 18 maal
wordt gedaan. Naftel gebruikt regelmatig turfmolm. Hij houdt er nietvan om
stro door de grond te werken. Voor verdere bijzonderheden betreffende bemes
ting door Naftel kan verwezen worden naar de Reviews van de Guernsey

Grower

Association. In de winter wordt er uitgespoeld met een buis, waarop op regel
matige afstanden rondsproeiers staan gemonteerd. Er wordt met doorspoelen
ongeveer 100.000 gallon water gebruikt. Tijdens de teelt wordt er 1-2 maal
per week gegoten, waarbij per plant en per week ongeveer 7 liter water wordt
gegeven.
De tweede bemonsterde kas, ras Potentaat, werd bevloeid met trickle
irrigation. De planten vertoonden een zeer goede stand. De tensiometerstand
wordt gehandhaafd op 5

cm

kwik. Ber plant en per dag wordt 1/3 - 3 pint

water gegeven. De voedingsoplossingen uit de handel worden 1 : 100 - 1 ;300
verdund. Hoe sterker de groei hoe geringer de verdunning. Naftel maakt ech
ter ook vaak zijn eigen meststofoplossing met kalisalpeter ( 2 1b per gallon
Hierdoor wordt het hoge kaligehalte van de grond wel verklaard.
De tomaten worden opgekweekt in J.I.P. 2. Tijdens de teelt wordt veel
gebroesd, voornamelijk voor het verkrijgen van een goede vruchtzetting. Bij
de teelt in potten, die ook wel door Naftel wordt toegepast, worden bij het
ras Potentaat de potten alleen een slag gedraaid, opdat de trossen naar het
pad komen te hangen. Hïj tracht dus niet het doorwortelen te beperken.
De planten worden uitgeplant, nadat ze reeds ongeveer twee weken in de kas
staan en wanneer reeds twee bloeiende bloemen aanwezig zijn. Dit zou van. be
lang zijn voor het verkrijgen van grote onderste trossen.
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Voor het verkrijgen van grote onderste trossen zou het echter vooral van be
lang zijn om tijdens de opkweek lage temperaturen aan te houden. De tempera
turen die iïaftel aanhoudt zijn wellicht het laagst op Guernsey.

Hij heeft

wel onderste trossen van 1.5 kg. Hij houdt soms wel 22 trossen aan. Om te
voorkomen, dat er zich bonken ontwikkelen, wordt bloemdunning toegepast.
Bloemen die zich tot bonken zouden ontwikkelen worden verwijderd.
De kleine vruchtjes, die aan het einde van een tros voorkomen, waren "«oor
een groot deel oppervlakkig bruin gekleurd. 2e maakten de indruk als "gekook
te" bessen bij druiven. Volgens Naftel wordt deze verbranding veroorzaakt
door het broezen. De kleine vruchtjes «ouden daarvoor te teer zijn. Naftel
laat de grond onderzoeken bij Geo Monro.
Het vijfde bedrijf was dat van Blondel. Het betreft een hoogliggende
zavelige grond. Een ongestoord profiel zonder gravel of roest met een zeer
goede ondergrondse waterafvoer. Blondel paste de teelt in kartonnen dozen toe
met daarop trickle irrigation. Het gewas, ras Potential, maakte een zeer goe
de indruk. Met de druppelbevloeiing wordt per dag en per plant 3-4 pints wa
ter gegeven. Bovendien wordt

nog tweemaal per week de grond naast de potten

nat gemaakt.
De bemesting vooraf was als volgt» De gestoomde grond in de potten ont
ving vooraf per pot 30 gram John Innés Base, bovendien een hand vol turftaolm.
Volvelds werd in de kas van 150 x 30 f'oot gegeven 50 kg zwavelzure kali,
15 kg ijzersulfaat en 100 kg koolzure kalk. Éénmaal in de tien dagen wordt
volvelds bijgemest met bloed en beendermeel. In het druppelwater wordt een
meststofoplossing opgelost met 6.Jji> ïS en 8*Tjk K2O

een verdunning van 1 Ï 20C

De analysedjfers voor stikstof en kali zijn laag (bijlage V). Dit is
niet geheel verklaarbaar. Wel is de bemesting vooraf niet zwaar geweest, maai
anderzijds worden met het druppelwater regelmatig stikstof' en kali toegedienc
Sr wordt zeer veel water gegeven, zodat wel kan worden aangenomen, dat er
veel meststoffen uitspoelen. De zeer lage analysecijfers zouden echter pas
dan geheel verklaard kunnen worden, wanneer Blondel bijvoorbeeld regelmatig
ook druppelwater toedient zonder daar voedingszouten in op te lossen. Hij
laat de grond onderzoeken op een laboratorium op Guernsey.
Het zesde bedrijf was dat van Quevatre» Het bedrijf is gelegen op grof
zavelig zand. Op 55

Gm

diepte wordt de grona heischenig en roestig. Op 85 cm

diepte volgt lichte, droge klei. Quevatre teelt een eigen bleek ras (Moneymakerselectié) in kartonnen dozen. De dozen waren niet gebitumeerd. Dit ih
tegenstelling tot alle andere dozen, die wij bij de potèenteel zagen gebrui
ken. De grond in de potten is gestoomde tuingrond met een handvol turfmolm.
De trenches daaronder worden ook gestoomd. De paden daartussen worden behan
deld met D.D. In een kas waarin de paden niet met D.D. waren behandeld, be
vonden er zich cementen afscheidingen langs de paden.
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De bemonsterde kas was 220 x 36 foot groot. De bemesting vooraf was
ISO kg John Innés Base, 25 kg zwavelzure kali en verder stalmest. Er wordt
eenmaal in de tien dagen bijgemest met 5 gallons liquid fertilizer (0> M, 6/.
P20e; en 7% KgO). Per keer wordt per plant -g- gallon water gegeven. Er wordt na
doorworteling ongeveer tweemaal per week gegoten. De meststofoplossing wordt
in het gietwater opgelost met een eenvoudige verdunner van Geo Monro.
Quevatre laat de grond onderzoeken bij Geo Honro.
Quevatre giet alleen op de droge potten. Vandaar dat het gunstig is, dat
de analysedjfers voor stikstof en kali niet te hoog zijn. De planten krijgen
een individuele verzorging. Quevatre hield niet van trickle irrigation. Kij
zag blijkbaar nog niet in, dat dan de individuele verzorging kan komen te
vervallen (bijlage 71).
De tomaten gaven een goede stand te zien. Bovenin waren ze echter plaat
selijk minder (virus en bloemrui). Bij de smooth varieties zou het van belang
zijn om ter beperking van het doorwortelen de potten regelmatig te draaien.
Bij Potentaat zou dit weinig of niet nodig zijn. Quevatre draait zijn potten
wel tot de vijfde tros begint te zetten. Hij past evenals de andere kwekers o;
Guernsey tijdens het opkweken een lage temperatuurbehandeling toe. Quevatre
houdt echter een hogere temperatuur aan dan veel andere kwekers. Voor nadere
bijzonderheden kan worden verwezen naar de Heviews van de Guernsey Growers
Association.
Evenals Wright heeft Quevatre veel last van het onkruid Oxalis.
Het zevende bedrijf was dat van Timmer. De achterste kas fean bijlage VII
had het volgende profiel: zavel tot lichte klei; op 50 cia diepte begint zavel;
op 100 cm begint verweerde gravel. De structuur v/as zeer vast en de

grond

was iets droog. De groei was matig en de bladkleur donker.
Het profiel van de voorste kas was iets lichter: zavel; op 110 cm begint
verweerde gravel. De grond was te droog en de kleur van het gewas was zeer
donker.
Op het bedrijf van Timmer werd door Strijbosch een kartering uitgevoerd.
Verwezen kan worden naar het karteringsrapport. Ten behoeve van deze kartering
werden van een tweetal profielen een zestal grondmonsters genomen, waarvan
de analyses vermeld staan op bijlage VIII.
Voorts werd nog een bezoek gebracht aan het Cobo proefstation van de
Gameron Irrigation Company. liet bedrijf zag er zeer goed uit en de tomaten
vertoonden een goede stand. Aanvankelijk werd 1 pint water per dag en per
plant gegeven, hetgeen nog iets teveel was. Ten tijde van ons bezoek hadden
de planten 3 pints water nodig, om de tensiometerstand beneden 10 cm kwik te
kunnen handhaven, iiïr worden proeven genomen met verschillende verdunningen
van de meststofoplossingen. Een verdunning van 1 : 50 zou een t£ geringe groeâ
geven. Voorts worden proeven genomen met keukenzouthoudend water. Bij 3 gram
keukenzout per liter kregen de vruchten van Potentaat groene ruggen.
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Zij beschikken over water met 0.4 gram keukenzout. Het eiland gemiddeld zou
bij 0.2 gram liggen.
Per kas van 100 x 30 foot werd de volgende bemesting vooraf gegevens
50 kg zwavelzure kali, 25 kg superfosfaat, 16 kg magnesiumsulfaat en 12 kg
ijzersulfaat. Het betrof nieuwe kassen, waarin voor het eerst tomaten werden
geteeld. Voorts werd nog 250 kg koolzure kalk gegeven. Sen proef met viermaal
zo'm grote kalkgift zou geen schade geven ondanks de pH 8 bedroeg.
Ten huize van de heer Timmer werd een gesprek gevoerd met Blass, direc
teur van de Cameron Irrigation Company. Hij veroordeelde beregening tegen
over druppelbevloeiing. Bij beregening heb je een droge grond en nat blad,
hetgeen zeer funest kan zijn. Voorts veroordeelde hij de ringcultuur, omdat
de wortels dat water opnemen dat de laagste osmotische waarde bezit. Hij
propageerde om geen fosfor meer in de vorm van liquid fertilizers te geven.
Dit zou volgens hem kunnen bewerkstelligen, dat calcium en magnesium in de
grond worden afgeschermd met als gevolg caLciumgebrek oftewel neusrot en mag
nesiumgebrek. Voorts zag hij bij kleigronden onder glas het nadeel, dat er
teveel natrium

aan het complex wordt gebonden, waardoor ondanks hoge pH

(en een flink kalkgehalte) toch calciumgeferek zou kunnen optreden. Daarom
adviseert hij om regelmatig kalk te geven.
Hij maakte onderscheid in osmotische waarde door voedingszouten en osmo
tische waarde door keukenzout . Een hoge osmotische waarde door voedingszou
ten zou geen aanleiding geven tot neusrot. Neusrot tengevolge van vochtgebret
verklaarde hij daardoor, dat de vruchten niet voldoende water

met calcium

toegevoerd zouden krijgen.
Girard van de Gastel School, die wij eveneens ten huize vah Timmer
ontmoetten, was eveneens de mening toegedaan, dat neusrot alleen maar veroor
zaakt wordt door calciumgebrek. Het optreden van neusrot bij droogte verklaar
de hij op dezelfde wijze als Blass. Hij stuurde ons een "Memorandum on
blotchy ripening of tomatoes',' dat als bijlage IX in dit verslag is opgenomen,
Zie voor de soillesculture proeven van Girard de meergenoemde Reviews.
Tenslotte ontmoetten wij ten huize van Timmer nog F.W.Allerton, Hertford
Boad, Waltham Cross, Herts., die chief technical adviser is van Geo Monro Ltc
Tenslotte nog enkele adressen. We maakten kennis met verschillende
merken van liquid fertilizers. De liquinure van de Cameron Irrigation Compa
ny werd op Guernsey verhandeld door Timothy & Sandwith Ltd, Vale Avenue,
St.Sampsons. Andere firma's van liquid fertilizers zijn; Geo Monro Ltd en
Ulvir Ltd, Durham Road, Borehara Wood, Herts. Seaweed liquid fertilizer wordt
in de handel gebracht door Western Counties Agr.Association Ltd, Phoenix
Mills.

Grond* en gewasonderzoek worden verricht door Channel Islands Research
Laboratories Ltd, 16 Glategny Esplanada, St.Peter Port. Verdere adressen
voor grondonderzoek zijn» B.E. Evans, Albecq, Gastel en Clairral Export
Agency.
Vermiculite dat o.a. door Girard wordt gebruikt big. zijn soilles cul
ture, wordt in de handel gebracht door Colloidal Research Laboratories Ltd,
Glategny Esplanada, St Peter Port.

23-12-'55
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Bijlage I.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

Brief No

ZUIDWEG 36 a

VERSLAG

H/-620.Q/T,.

Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

Mr Broekhuizen,
Plaisance Ltd
St.Peter's
Guernsey (England).

DE HEER

Kosten Monster

Giro 293110

Xf

gratis

—I

Gel ieve te storten Giro no 293110
Vlu gge betaling bespaart U onkosten
Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

..Humus
gloeiverl."

%

Ca

co 8
%

Naaldwijk
*)

P H

9...JîÂS.i

19-55*#>

•)

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

K-

%

%

water

water

water

Magne
sium

Mangaan

ÏJzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

102610

I

5.2

0.24

6.0

0.012

0.20

9.5

9-3

23.8

41

3.0

0.6

1.8

102611

I I .

5.2

0.32

6.7

0.013

0.28

9.3

2.8

28.5

54

9.5

0.7

1.6

Advies :

Monster I (Show kas) .
Deze grond bevat veel in water oplosbare stikstof, fosfor en kali, vooral veel fos
for. Be gloeirest (totale zoutconcentratie) is echter niet te hoog en zeker niet voor een
^ grond als deze, die met trickle irrigation vochtig wordt gehouden. In een dergelijke gron<
^ is het gunstig als de voedingsgehalten hoog zijn. De liquid fertilizers moeten echter gee:
fosfaat bevatten.
Het kalkgehalte en de pH zijn aan de lage kant. Als gevolg hiervan is het aluminiui
cijfer reeds opgelopen, maar dit heefjs in het geheel nog geen nadelen opgeleverd voor de
oplosbaarheid van het fosfaat. Een lichte kalkbemesting gedurende enkele jaren verdient aa:
beveling. Geef per keer 25 kg koolzure kalk per are. Deze kalkmeststof dient liefst flink:
magnesium te bevatten, aangezien het magnesiumcijfer aan de lage kant is. Anders verdient
het aanbeveling magnesium op andere wijze toe te dienen.
Het mangaancijfer is wel goed, maar moet ook niet veel lager zijn. In dit verband
moet de kàlkb ernes ting licht zijn, daar kalk mangaangebeek in de hand zou kunnen werken.
Monster II (Nieuwe k a s).
Evenals van het bovenstaande monster zijn het keukenzoutgehalte en het ijzercijfer
voldoende laag.
Tengevolge van de zware bemesting zijn de stikstof en kalicijfers ih deze nieuwe
kas al hoog, het fosforcijfer normaal. De gloeirest is daardoor al normaal voor èen kas—
grond. De grond dient dan ook regelmatig vochtig te zijn.
Het koolzure kalkgehalte, de pH en het magnesiumcijfer zijn hoger dan van het
voorgaande monster. Gezien echter het aluminiumcijfer zal wellicht over enkele jaren bekal
king aanbeveling verdienen. Het mangaancijfer is momenteel goed.
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in bet extract.

Bijlage II.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief NoTdE*14/6£fé.B.
Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

QEüHglK Mr Wright,
Hille rest Fèrest,
Guernsey (Bngland).
Kosten Monster

X f

gratis

=f

Gelieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg

Merk v. \i.

nummer

monster

102612

„Humus
gloeiverl.

%
5.8

28 June

Naaldwijk,

19.55*...

*)
Ca COS

%

0.80

H

7.3

Na Cl

Gloeirest

N-

P-

K-

%

%

water

water

water

0.012

0.13

4.2

Magne
sium

Mangaan

IJzer

Alumi
nium
a.z.

4.2

6.3

83

3.0

0.8

0.6

Advies: The chemical structure of this soil (the first hothouse we visited) is normal.
The percentage of calcium carbonate and the pH (actual acidity) are sufficiently high
and the figures for iron and aluminium sufficiently low in connection with that. The
manganese figure is good, but should not be lower. In this connection you should not
apply too much calcium carbonate, as this inceeases the want of manganese. The tomato
plants showed want of manganese to a small extent. Your doses of lime are low, but
perhaps these can be quite omitted for some times. The percentage of common salt and the
rest of burning (total concentration of salts) are sufficiently low. The percentages of
nitrogen and phosphorus soluble in water stare normal and that of potash moderate. The
liquid fertilizer you add by means of trickle irrigation need not contain phosphorus
at the moment. Nitrogen and potash should be applied regularly and sufficiently in this
way. In the beginning especially ample doses of potash, while afterwards liquid ferti
lizers containing less potash may be used.
The magnesium figure may be called good. An annual manuring with magnesium is, ,
however, recommendable.

The Director,

Niet Lesproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op hij 10T'(' gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, hedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Bijlage III.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 2Q3110

VERSLAG

Brief Nov:.dE.»14/.ó-9-7.8. D.
Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

Ir Hul in,
Jersey vineries,
St Saviours (Jersey, lünglandjj.
Kosten Monster

Xf

=f

gratis,

Gelieve te storten Giro no 2931 lü

Naaldwijk,

Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg

Merk v. L.

nummer

monster

, .Humus
gloeiverl."

Ca COs

%

%

102013

4.9

0.36

102614

4.4

O.08

H

6.0

28. June

Na Cl

Gloeirest

N-

P-

K-

%

%

water

water

water

0.006 0.07
6 . 2 0.006 O.09

Mt gne-

19-55*-.

Mangaan

IJze

Alumi
nium
a.z.

1.6

1.2

7.3

36

3.5

1.0

2-7

2.9

0.7

II.5

38

•5.5

1.0

5.8

Advies: Both samples have reference tcyihe first hothouse we visited.
Sample I (from the pots).
This sample contains little nitrogen and phosphorus, soluble in water and a modéra^
quantity of potash. The magnesium figure is low and the manganese figure gooà. The
percentage of common salt and the rest of burning (total concentration of salts) are
low. Though the pH (actual acidity) is normal, the percentage of lime is rather low,
The aluminium figure has already risen by that, in consequence of which the solubility
phosphate among other things is decreased.
Sample II. (Prom the trenches).
The figures for nitrogen, phosphorus ana magnesium -are low and for potash and man
ganese normal. The percentage of common salt and the rest of burning are low. The per
centage of lime and the pH (actual acidity) are too low. The aluminium figure has risen
too much in consequence of that. This may cause a less availability of phosphate and
may also effect a direct damaging influence on the roots.
It is recommendable to apply an additional nitrogen and phosphorus dressing;
apply potash normally. In connection with low pH (actual acidity) nitrogen fertilizer
react alkalihe, are desirable. After the end of the culture lime should be mixed with
the soil. Give 6 cwts of calcium carbonate per hothouse of 250 x 32 feet. Repeat this
manuring with smaller doses of calcium carbonate for some years in succession.lt is
desirable that the calcium carbonate fertilizer contains a considerable quantity of mag
nesium. The magnesium figure is low and the tomatoes showed symptoms of want of magne
sium. At any rate also manure with magnesium sulphate for the next culture. Give 1-5 cwt
magnesiumsuiphate per hothouse of 250 x 32 feet.
The Director.
Niet Lesproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op Lij 10") (" gedroogde grond.
Alle Hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in bet extract.

Bijlage IV.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

•

1A/Â9J9

Brief No

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

3.

Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

EŒXÎHHK Mr H.le M.Naftel,

Les Valniqnets,
Porterai r Guernsey (Engl and)
Kosten Monster

Xf

gratis.

=f

Gelieve te storten Giro no 2931 lü
Vlugge betaling bespaart

Volg-

Merk v. b.

nummer

monster

..Humus
gloeiverl."

U

onkosten

%

c» co s
%

*)

P H

1Q -5-5-»---

Naaldwijk,

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

%

%

water

water

•)

*)

Kwater

Magne
sium

Mangaan

IJzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

102615

I

4.7

0.72

6 . 9 0.018

0.17

2.7

3.5

21.5

69

4.5

0.9

0.9

102616

II

4.2

1.12

7.1 0.032

0.36

9.0

4.9

38.8

104

9.0

o;6

0.7

Sample I (hothouse wir,h new variety).
This soil has a good percentage of lime and. a good pH (actual acidity).
Consequently the figures for iron and aluminium are sufficiently low. The percentage
of common salt and the rest of burning (total concentration of salt) are sufficiently
low. Nitrogen, soluble in water was found moderately, but there was much phosphorus
and potash, especially much phosphorus. Above all additional manuring with nitrogen
will have to be applied. Adding phosphorus may be omitted. The figures for magnesium
and manganese are good. Yet we noticed to a small extent symptoms of want of manganese.
In this connection we advise you to be ®areful with applyihg lime as this is promotive
of the want of manganese.
Sample II. (hothouse with trickle irrigation).
The figures for calcium carbonate, pH (actual acidity), magnesium, manganese, iron
and aluminium are good. Nitrogen soluble in water was found to a considerable extent;
we found phosphorus normally and potash very much. Consequently the rest of burning is
rather high. The percentage of common salt is also on the high side. The rest of burniïi
however, is not too high for a soil, which is kept moist with trickle irrigation. In
such a soil it is favourable if the percentages of nutrition are high.
The liquid fertilizers should «specially contain nitrogen. A moderate quantity of
phosphorus and little or no potash.

Advies:

The Director.

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande bet advies kunnen gericbt worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond.
Alle boeveelbeden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Bijlage V.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief N<,vdE*l4/-ó98Q.D.
Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

JDEMIEE Mr C.B. Blondel,
Fontaine Bleau,
Le Chene, Forest,
Guernsey fEngland).
Kosten Monster

X f

.gratis

=f

Gel ieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg

Merk v. h.

nummer

monster

,,Humus
gloeiverl."

Ca CO3

%

%

.2.8 ....J.una

Naaldwijk,

H

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

K-

%

%

water

water

water

Magne-

Mangaan

10.

I Jzer

55»
Alumi
nium

a.z.

102617

I

6.9

O.52

7.6

O.OO6

0.11

2.2

1.6

3.8

102618

II

4.2

O.6O

7.7

O.OO6

O.09

2.1

1.9

5-5

95
60

2.5

0.7

1.1

6.0

1.0

1.2

Both samples have reference to the hothou.we visited first.
Sample I. (From the pots).
Sample II. (from the trenches).
These soils bear a great resemblance in chemical structure. Sample I contains some
what more organic matter. The percentage of lime is not high, but the pH (actual acidity
is high. Consequently the figures for iron and aluminium are sufficiently low. Though
the magnesium figure of sample I is higher than of sample II, the magnesium figure of
this last sample is also good. The manganese figure of sample II is good, the manganese
figure of sample I should not be much lower. Nitrogen, phosphorus and potash soluble
in water were found moderately. Consequently the rest of burning (total concentration
of salt) is low. The percentage of common salt is also low. The liquid fertilizers
should eontain a considerable quantity of nitrogen and potash. The trenches may also
have an additional manuring with nitrogen and potash. Phosphorus may also be apllied
moderately. You might also apply phosphorus (preferable superphosphate) additionally
in the trenches and by means of trickle irrigation. In connection with the high pH
(actual acidity) you should be careful with too ample doses of lime.
Owing to the good water-drainage of the soil many nutrients might wash out if the
supply of water is too large.

Advies

The Director,

Niet Lesproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op hij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Bijlage VI,

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

VERSLAG

Brief No rdE ..14/6-9-8.1. D.
Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

XBËdffiEK

Kosten Monster

Giro 293110

Xf

—f

Mr A. Queratre,
The Meadow,
L'Islet, St Sampsons
Guernsey (England).

gratis.

Gel ieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart

Volg-

Merk v. b.

nummer

monster

„Humus
gloeiverl."

%

U

onkosten

c» co 8
%

*)
P H

-.~28...«J .UIie

Naaldwijk,

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

%

%

water

water

102619

I

3.7

0.00

5.6 0.012

0.08

1.9

3.4

102620

II

3.5

0.12

6.9 0.012

0.18

1.4

4.6

•)

*)
Kwater

]

I" 55«

Magne
sium

Mangaan

Uzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

2.8

52

5.0

1.5

4.7

2.3 '

88

2.0

0.1

0.9

Advies Both samples have reference to the hothouse we first visited.
Sample I (Prom the pots).
No calcium carbonate was found in this soil. Consequently the pE (actual acidity)
is low. In consequence of that the figures for iiîon and aluminium have risen, especial
ly the aluminium figure. This may affect the growth infavourably. Nitrogen and potash
soluble in water were found to a small extent, phosphorus mode rately. Consequently the
rest of burning (total concentration of salt) is low. The percentage of common salt is
also low. The magnesium figure is on the small side and the manganese figure is good.
Sample II (Prom the trenches).
Calcium carbonate was not much found. The pH (actual acidity) is normal, however
and the iron- and aluminium figures are sufficiently low. Nitrogen, soluble in water was
not much found, phosphorus and potash normally. The rest of burning is also normal. The
magnesium figure is good. The manganese figure is good, but should hot be lower.
The liquid fertilizers should contain a considerable quantity of nitrogen and a
normal quantity£f potash, but ofaly little or no phosphorus.
Whoa the soil from the pots is used once more for a next culture it is recommendable to
give this soil a lime manuring. Give 4 lbs of calcium carbonate per cubyard. This lime
fertilizer should preferably contain a considerable quantity of magnesium. Otherwise add
1 lb of magnesiumsulphate.
The Director.

Ni.et besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande bet advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zrjn omgerekend op bij 105^0 gedroogde grond.
Alle boeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p . 100 g . grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in bet extract.

Bijlage VII.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

Brief No

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Ul62Q2.ll.*.

Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

DE HEER G.J.Timmer Ltd.,
Suntrap, Forest
Guernsey (England).
Kosten Monster

Xf

=f

gratis.

Gel ieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

..Humus
gloeiverl."

%

*)
Ca C03

%

P H

19—55»

Naaldwijk,

Na Cl

Gloeirest

%

%

Nwater

*)

*)

p-

K-

water

water
^

Magne
sium

Mangaan

I Jzer

Alumi
nium

a.Z.

a.z.

a.Z.

a.z.

102621

S 4

4.5

0.12

6.6

0.018

0.39

7-9

5.6

41.5

76

7-5

0.5

0.8

102622

S1

4.7

0.72

7.2

0.023

0.33

7.0

2.9

22.0

88

9.0

0.7

0.6

Advies : S

4 (vanaf huis achterste kas).
De gloeirest van dit monster is te hoog. In water oplosbare stikstof en fosfor werde
flink gevonden, kali veel. In dit verband moet de grond steeds voldoende vochtig blijven.
Me hiervoor het karteringsrapport. Met fosfor en kali moet niet meer worden bijgemest.Oc
voor een volgende teelt kunnen de fosfor- en kalibemesting gering zijn. Afhankelijk van c
stand van het gewas kan wel enkele keren worden bijgemest met stikstof. Geef 2 kg àtikstc
kunstmest per are per keer.
In verband met de iets lage pH en de hoge gloeirest is kalksalpeter of kalkarnmonsalj
ter het best. Wanneer dit niet beschikbaar is zwavelzure ammoniak gebruiken.
Na afloop van de tomatenteelt verdient het aanbeveling de grond flink door te spoe]
om het teveel aan zouten uit te spoelen en zodoende dus een lagere gloeirest te verkrijge
De andere analysecijfers geven aanleiding tot de volgende opmerking. Het koolzure
kalkgehalte en de pH zijn iets aan de lage kant. De ijzer- en aluminiumcijfers zijn echt«
nog niet hoog, zodat de iets lage zuurgraad in dit opzicht nog niet ongunstig heeft ge
werkt. Geef na afloop van de tomatenteelt een lichte bekalking in de vorm van 25 kg kool!
re kalk per are. Deze kalkmeststof dient liefst flink magnesium te feevatten.
Het magnesii
cijfer is namelijk iets aan de lage kant. Het mangaancijfer is vrij hoog.
S 1 (vanaf huis voorsfe kas).
Het koolzure kalkgehalte, de pH en de cijfers voor magnesium, mangaan, ijzer en
aluminium van dit monster zijn goed. Het keukenzoutgehalte is evenals van het bovenstaan«
monster voldoende laag. De gloeirest is aan de hoge kant. Stikstof en kali werden dan oo]
flink gevonden, fosfor normaal. Ook hier moet de grond steeds voldoende vochtig blijven.
Bijmesten als boven, waarbij de keuze van de meststof meer vrij is. Na afloop van de tee.
doorspoelen.
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande bet advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per miliioen in het extract.

vervolg bijlage VII.
Voor de toediening van organisch materiaal zoals geadviseerd in het
karteringsrapport kan goed gebruik worden gemaakt van turfmolm. Geef 4 pak
ken per are. Voor het doorwerken de turfmolm goed nat maken.
Wanneer volgend jaar wordt overgegaan tot trickle irrigation moet de
verdunning van de liquid feeding aangepast worden aan de groei. Bij weelde
rige groei een geringe verdunning gebruiken en bij stugge groei een grote
verdunning, zoals is aangegeven in de folders van de firma's In de achter
ste kas een liquid fertilizer hierin met weinig of geen fosfaat en met wei
nig kali. In de voorste kas een liquid fertilizer toepassen met normaal kali
en eveneens weinig fosfor. Hier wel vooraf een normale fosforbemesting geven,
bijv. in de vorm van 8 kg superfosfaat per are. Wel is de keuze van de
liquid f artilizer nog afhankelijk van het atadium van het gewas. Vooral bij
het einde van de teelt voornamelijk stikstof geven.

DE BI JKSTUINBÖÜWCONSULSNT,

Bijlage VIII.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief No S.14/-Ó5-73.-V.

Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

DE HEER

TimmerLtd
Guernsey.

Kosten Monster

Xf

gratis.

Gelieve te storten Giro no 2931 Jü
Vlugge betaling bespaart U onkosten
Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

..Humus
gloeiverl.'

Naaldwijk
*)

Ca CO3

P

H

Na Cl

Gloeirest
°/o

2-7-.-.Juni.

19 - 55*

*)

*)

N-

p-

K-

water

water

water

Magne
sium

Mangaan

1 Jzer

Alumi
nium

a.Z.

a.z.

a.z.

a.z.

%

%

102623 Ao

3.5

1.56

7.9 O.OO9

0.08

1.6

0.8

6.0

52

5.0

O.9

0.8

102624 A 25

3.9

1.04

7.8 0.003

0.05

0.8

1.2

5.5

49

2.0

0.7

0.6

102625 A 45

2.2

0.12

7.6 0.003

0.04

0.6

0.5

4.0

39

0.5

0.5

1.2

102626 Bo

3.5

O.56

7.7 0.003

0.05 1.6

1.8

3.8

41

2.0

0.5

0.6

102627 B 25

2.2

D.16

7.6 0.006

0.04

0.7

0.3

2.0

31

O.5

0.6

0 .8

102628 B 45

2.0

O.O8

*•5 0.006

0.03

0.4

0.3

1.5

34

0.3

0.4

L4

Advies:

resp.

De grondmonsters Ao, A
0—25>

25-45

45-60

%

25

en A

45

werden genomen bij boring 9 °P

cm, terwijl de monsters Bo, B

25

en B

45 op

een

diepte van

dezelfde diep

te genomen werden bij boring 16.
De iets zwaardere samenstelling van de grond bij boring 9> t'.o.v. de grond bij
boring 16, zoals dit bij het profieläonderzoek werd vastgesteld komt ook tot uiting
in de analysedjfers van chemisch grondonderzoek. Vrijwel alle cijfers, maar vooral
de X en Mg cijfers zijn in de zwaardere grond (boring 9) hoger dan in de lichtere
grond, hetgeen er op wijst dat niet alleen het vochthoudend vermogen, maar ook het
vermogen wn voedingsstoffen te binen in de zw .ardere grond groter is dan in de lich
tere grond.
DB HlJKSTUINBOmfCONSULSNT,

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Bijlage IX.
MEMORANDUM OF BLOTCHY RIPENING OP TOMATOES.

Actual Cause«

Water withdrawn with a strong pull from fruit through

water loss due to transpiration being greater than which can be provided
by the roots« This condition can simple be brought about by over-dryness
at the roots, but usually it is due to pre-disposing causes.
Pre-disposing Causes.

Production of blotchy susceptible plants which

have a high water content, aoft tissues, low dry matter content, large
leaves and which are of the rapidly growing vegetative type, which will
transpire excessively with sudden bright burstst of sunshine, particularly
after a long period of dull cool weather.
Factors leading to production of "Blotchy" susceptible plants.

In short,

lack of balance between "hardening" and "softening" tendencies. Blotchy
susceptible plants have been more eommor. since the war due to the tendency
to abandon the old-fashioned "dry system" and the practice of producing
slow, thin, firm growth during the early Spring - replacing it by the
more modern quick-growing, non-check system which undoubtedly produces
heavier crops but often of inferior quality.
Hardening tendencies producing

Softening tendencies producing

plants able to withstand sudden

plants which transpire too freely

bursts of sunshine without losing

and lose too much water with sudden

too much water from leaves.

bursts of sunshine.

Hardening Tendencies.

Softening Tendencies

1. Potash

1« Nitrogen and Heat and Moisture
(at roots).

2. Sufficiently high Osmotic

2. Heat and Moisture (at roots).

Pressure around roots.
3. Sunlight.

3. Low Osmotic Pressure around roots.

4« Dryness around roots.

4. Dull weather.

5. Steady growth

5. Moisture around roots.

6* Excessive transpiration.

6. Rapid growth.

7« Cool conditions.

7« Excessive humidity around leaves.

8. Heat and dry conditions.

8. Shading and High Cloud,

9« Relatively dry conditions

9. Fresh farmyard manure in soil.

and N (especially sulphate
of ammonia).

Vervolg bijlage IX.

Measures that may be taken with plants susceptible to "Blotchy".
1» Application of sufficient potash and. nitrogen.
2. Increg.se of Osmotic pressure around roots.
3. Soil (including sub-soil) around roots to be kept in such a condition,
as regards moisture, that a sudden call by the leaves will not reveal
a deficiency.
4. Temperature to be related to duration and intensity of sunlight.
It should not be excessive at night.
5» During periods of dull weather plants to be hardened by encouraging
transpiration through pipe heat and ventilatioh, but during sunlight
excessive transpiration to be checked by repeated syringings.
6, AvoiÄing heavy watering which leach out minerals and encourage root
decay by driving out air.
Lon& term Measures to avoid

"Blotchy".

1. Sub-soil to be enriched with minerals where it is markedly poor.
2. Unless water is to be easily available to a small root system as in
soilness culture or trickle irrigation encourage a well-developed
root system able to provide for excessive calls for moisture.
3» Grow varieties other than Potentate type, with better root systems and
less susceptible to blotch.
4* Feed with potash-rich nutrients - not neglecting to balance with nitrogen
5. Grow firm plants where the fruit is prominent rather than th4 leaves plants in which the carbohydrate content of the stem, etc.is sufficient
to allow some to be sent to roots to maintain a healthy root system.
6. Provide adequate winter flooding, avoiding the punishing dry system as
well as alternate periods of desert and swamp conditions.
7. Peed early with quickly available feeds.
8.Avoid unbalanced winter treatment, unbalanced feed and use high potash
manures, particularly in dull weather.
9* Avoid excessive transpiration when an unexpected burst of sunshine may
make excessive demands on roots growing in cool soil. This is particu
larly important in periods of dry cold east winds.
10.Remember that strong vigofous plants may transpire excessively even
though they show no tendency to wilt.
11.When plants tend to produce deep penetrating roots consider restrictive
containers.
12.Bemember that the starch and sugar manufactured during the day is used fc
growth at night and that if night temperatures are too high the food
will be used for shoot growth and roots will not be maintained in an ej
~
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