A

09
K

Z3 S
m CD —
SÎ2
I: ™. ®
03 S

—

74

BIBLIOTHEEK
PROEFSTATION VOOR TUINBOUW
ONDER GLAS TE NAALDWIJK

Verslag van een studiereis op het gebied van regeling
van kasklimaat in de Sovjectunie in maart 1981 door:
ir. E. Kooistra, Proefstation Naaldwijk
dr. ir. H. Challa, CABO
ing. T.H. Gieling, IMAG
ing. J.H. Groenewegen, Consulentschap Naaldwijk
dr. ir. P.A.M. Hopmans, Tuinbouwplantenteelt LH
ir. C. v.d. Post, IMAG

\C[Q\

OjToo -h öjéo t J- 3/

ioer4^ir, ;

2_(?£z)

INHOUD
1.

Inleiding

2v

Programma

3.

Instituut voor Agricultural Engeneering te
Leningrad Pushkin.

4.

Het symposium
4.1.

Inleiding I.I. Molodsov: "Automatic
temperature ..control in heat isolated
growing rooms with no light penetration"

4.2.

Inleiding V.N. Sudachenko: "Methods of
energy accumulation for glasshouse heating"

4.3.

Inleiding A.P. Primak: "Methods of
determination of plant shade tolerance for
providing shade tolerance varieties of
cucumbers and tomatoes"

4.4.

Inleiding E.T. Ermakov: "Technology of
growing vegetables on artificial sub
stances"

4.5.

t

Enkele reacties op door Nederlanders ge
houden inleidingen

5.

Leto, Leningrad
5.1.

Het bezochte bedrijf

5.2. : De teelt van komkommers
5.3.

De teeIt van tomaten

5.4.

Overige groenteteelten

5.5.

De teelt van champignons

6.

De Kolchozmarkt te Leningrad

7.

Agrofysisch Instituut, Leningrad
7.1.

Fytotron

7.2. .Veredeling op hitteresistentie
7.3.
8.

Bio«cybernetisch laboratorium

All Union Research Wheat Breeding Institute te Mironovka
8.1.

Het fytotron

-2-

9.

10.

Kiev Vegetable Producing Factory
9.1.

Algemene informatie over tuinbouw in de Oékraine.

9.2.

Het systeem van grindcultuur

9.3.

De teelt van tomaten

9.4.

De teelt van komkommers

Research Institute for Vegetable Production bij Moskou
10.1. Inleiding dr. Lebl: "Temperature and humidity control in
Glasshouses"

11.

Sovchoz kombinaat "Moskovski" bij Moskou

12*.

Enkele economische en sociale aspecten

12.1. Planning, prijzen en produktie
12.2. Arbeid, lonen en welvaart
12.3. De energievoorziening
13.

Enkele algemene opmerkingen

14. . - Conclusies
15. / ." Aanbevelingen voor een volgend bezoek
Bijlage II

List of participants of the Soviet-Dutch symposium
(Sovjet part)

Bijlage

II

Rapportage Moskou (overdruk uit handbouwwere1dnieuws
maart 1981

Bijlage III

Kijk op kassen in de Sovjet-Unie (overdruk uit
Weekblad Groenten en Fruit)

Bijlage

IV

Glastuinbouw in de Sovjet-Unie (overdruk uit Tuinderij
en afkomstig van het bureau van de landbouwattache)

VERSLAG VAN EEN STUDIEREIS OP HET GEBIED VAN REGELING'VAN KASKLIMAAT
IN DE SOVJET-UNIE

1. Inleiding

In het kader van een uitwisselingsprogramma werd door een Nederlandse
delegatie in de periode 18 maart 1981 tot 28 maart 1981 een studie
reis naar de U.S.S.R. gemaakt. Doel hiervan was samenwerking en
uitwisseling van gegevens op het gebied van de regeling van het
kasklimaat. De delegatie bestond uit de volgende personen:;
- ir. E. Kooistra (delegatieleider), Proefstation Naaldwijk
- dr. ir. H. Challa, C.A.B.O. Wageningen
- ing. T.H. Gieling, I.M.A.G. Wageningen
- ing. J.H. Groenewegen,.Consulentschap Naaldwijk
- dr. ir. P.A.M. Hopmans, Tuinbouwplantenteelt Wageningen
- ir. C. v.d. Post, I.M.A.G. Wageningen.
In Leningrad-Pushkin.werd deelgenomen aan een symposium.
Verder werden bezoeken gebracht aan bedrijven en instituten te
Leningrad, Ki ev en Moskou.
Begeleiders waren dr. V.N. Sudachenko en Irina Trofimova,: Heetd
Foreign Relations Department van het ministerie van Landbouw
als tolk. Te Leningrad trad bovendien een vertegenwoordigster van
het Agricultural Institute als begeleidster op, speciaal met be
trekking tot bezoeken aan de stad en de musea.
2. Programma
18 maartl:1981

Réis Amsterdam - Helsinki - Leningrad

19 maart 1981

Opening symposium op het Instituut voor Agricultural
Engeneering te Pushkin.
- I.I.

Molodsov: "Automatic temperature controle

in heat isolated growing - rooms with no light
penetration".
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- C. v.d. Post: "Recent developments in Dutch
greenhouse constructions".
- A.P. Primak: "Methods of determination of plant
shade.tolerance for providing shade tolerant
varieties of cucumbers and tomatoes".
- Th. Gieling: "Computers for climate control in
greenhouses".
- Tour door Leningrad.
20 maart 1981

- P.A.M. Hopmans: In-situ plant-water relations
monitoring for greenhouse climate control with
computers".
- V.N. Sudachenko: "Methods of energy accumulation
for glasshouse heating".
- H. Challa: "Optimization of temperature control in
greenhouse culture".
- E. Kooistra: "Temperature controle with pepper".
- Nabespreking tussen Nederlandse delegatieleden.

21 maart 1981

Bezoek Agrofysisch Instituut te Lèningrad.
- Inleiding door adjunct-directeur Vassilev.
- Vragen van wederzijdse delegaties.
- Rondleiding door instituut:
1. Ontwerp en bouw van klimaatkasten (Sudatsov).
2. Cybernetisch laboratorium (Sergei Aratchenko).
Bezoek aan Pirma Leto.
- Inleiding door de directrice Raissi Streiss*
- Bezoek champignonkwëkerij.
- Bezoek kassen.

22 maart 1981

Vrije dag.

23 maart 1981

Bezoek kolchoz markt (eigen initiatief)
- E.T. Ermakov: "Technolègy of growing vegetables on
artificial substances".
- J.H. Groenewegen: "Climate conditions in glasshouses
with early cucumbers in the Netherlands'.1.
Afscheidsdiner te Pushkin.

23 maart 1981

Vlucht naar Kiev.

25 maart .1981

Bezoek tarweveredelingsonderzoeksinstituut met
fytotron te Mironovka.
- Inleiding directeur R.V.I. Remesla
- Rondleiding door fytotron door J.V. Shalin,
hoofd van de afdeling plantenfysiologie.

26 maart 1981

Bezoek aan sovchoz Kiev Vegetable Producing
Factory.
- Inleiding door directeur M. Butz.
- Rondleiding door kassen en ketelhuis met Butz en
L. Gill (manager).
Vlucht naar Moskou.

27 maart 1981

Bezoek Instituut voor Groenteteeltonderzoek.
- Inleiding door directeur. Nicolay Gontsjaruk.
- Inleiding D. Löbl: "Temperature and humidity con
trol in glasshouses".
- Inleiding Th. Gieling: "Computers for climate control
in greenhouses".
- Inleiding H. Challa: "The speaking plant approach
in climate control in greenhouses" •,
Bezoek aan sovchoz kombinat "Moskovski" te Moskou.
- Inleiding door directeur Gregor.
- Rondleiding door de kassen.
Bezoek ten huize van de Nederlandse landbouwattache
de heer Bouvee.

28 maart 1981

Vlucht Moskou— Wenen - Amsterdam.

Aldus het programma zoals het is uitgevoerd. Het éénuen ander werd pas be
kend gemaakt na aankomst te Leningrad en in het toen ontvangen programma
werden nogal eens wijzigingen aangebracht.

Instituut voor Agricultural Engeneering
te Leningrad - Pushkin. (Filtrovskoe shosse 3 ).
Dit instituut, waar het sympostium plaatsvond, is opgericht in 1907.

-4-

Het is

één van de oudste instituten. Het is werkzaam op het terrein

van alle agrarische takken ten behoeve van het gebied ten noorden
van de zwarte aarde (non- ezernozemgronden). Er werken 1.000 mensen
waarvan 100 academici. Vreemd is, dat wij gedurende de dagen die wij
er te gast zijn geweest absoluut niets te zien hebben gekregen van
de gebouwen, de laboratoria of de proeven.

In gesprekken met Dr. Sudachenko is duidelijk geworden, dat hij op dit
instituut hoofd is van een hoofdafdeling voor elektrificatie en mechani
satie. Op die afdeling werken 90 mensen verdeeld over vijf afdelingen.
Deze afdelingen zijn:
- "Protected cultivation" met onderwerpen als klimaatcomputers, watergeefsystemen, CC>2 dosering enz.

- "Klimaatkamers en stallen" met onderwerpen als klimaat in stallen voor
kippen, varkens en koeiën en mechanisatie in deze stallen.
- Voedingsinstallatie-apparatuur voor beesten.
- Beveiliging,, onder andere tegen brand.
- Ontwerpen en constructie van thermische en elektrische apparatuur,
onder andere calorifiers, ketels en lampornamentèn.

4. Het symposium

Ten aanzien van het symposium vermelden wij iets over de deelnemers,
de organisatie en de presentatie. De U.S.S.R.-deelnemers staan vermeld
in feijltg® ï.

Het bleek moeilijk te zijn om in dit land een dergelijk symposium goed te
organiseren. De inleidingen van U.S.S.R.-zijde waren tijdens het
symposium niet op papier voor ons beschikbaar. Ze zouden nagestuurd
worden maar per 15 mei, bij het afronden van het schrijven van dit
verslag, zijn ze nog niet ontvangen. Het is de bedoeling om ze als
bijlagen aan dit verslag toe te voegen.
De inleidingen van de Nederlandse delegatieleden waren tijdig in het
Engels in de U.S.S.R. aanwezig. Tijdens het symposium waren ze bij
de U.S.S.R.-participanten echter niet beschikbaar, noch in het Engels
noch in het Russisch.

De presentatieve kant had eveneens beter gekund. Er was geen over
headprojector, de zaal kon niet goed worden verduisterd waardoor
dia's minder goed uitkwamen,- het diascherm was klein en in een hoek
opgesteld waardoor het gepresenteerde amper leesbaar was en men
had niet de moeite genomen om te zorgen voor Engelse teksten bij
de projectie. Dit gevoegd bij de gebrekkige organisatie en het feit
dat de tolk geen tuinbouwdeskundige was (waardoor de taalbarrière
nog extra werd vergroot) heeft het rendement van het symposium on
gunstig beïnvloed.
4.1..Inleiding_I.I. Molodsov: "Automatic temperature control in
heat isolated_growing rooms with no light penetration"
In de meest noordelijke streken van de U.S.S.R. is telen in
kassen een groot probleem vanwege lichtgebrek en koude in de
winter. De koude heeft onder andere de vorming van zeer grote
ijspegels tot gevolg. Onder die omstandigheden wordt gedacht aan de
mogelijkheid om te telen in goed geïsoleerde ruimten bij uit
sluitend kunstlicht.
Realisatie hiervan vindt nu (op kleine schaal) plaats met
behulp van 2000 Watt lampen en, afhankelijk van het lamptype,
een geïnstalleerd vermogen van 300 tot 480 W/m2. Aangezien volgens
ons + 6% van de energie vrijkomt in de vorm van licht en de rest
in de vorm van warmte ontstaat er in goed geïsoleerde ruimten bij
gewenste temperaturen van 17 - 22°C nog een warmte-overschot.
Omdat men onder goed geconditioneerde omstandigheden teelt (men
zou onder andere van hydroponics gebruik kunnen maken) is een hoge
produktie mogelijk. Gerefereerd werd aan het werk van General
Elektric in growing rooms in Alaska. Gezien de produktie en
de prijs van 1 kop/kWh lijkt het economisch haalbaar ondanks het
gegeven, dat de kapitaalkosten het 4-5-voudige zijn van telen in een
gewone kas. Een vraag is of aldus telen onder woestijnomstandig*heden ook interessant zou kunnen zijn.
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4.2. Inleiding V^N. Sudachenko: "Methods of energy accumulation for
glasshouse heating"
Deze inleiding betrof een theoretische beschouwing over mogelijk
heden van energie-opslag voor zonnewarmte en restwarmte in de bodem
van een kas bij gebruikmaking van keien of een water/zoutsysteem.
Tegelijkertijd kan invloed op bodemtemperatuur en luchtvochtigheid
worden uitgeoefend.
4.3. Inleiding A.P. Primak: "Methods of determination of plant shade
tolerance for providing shade tolerance variaties of cucumbers and
tomatoes"

Gewezen werd op de wenselijkheid om te beschikken over cultivars
bij tomaten en komkommers die bij weinig licht nog goed groeien
en die tevens goed groeien bij betrekkelijk lage temperaturen,
in verband met "shade tolerance" werd gewerkt in klimaatkasten
bij geïnstalleerde vermogens van 35, 60, 100, 120, 150 en 180 W/m2.
Gelet werd onder andere op bladdikte, bladoppervlakte en vorm van
de planten in een vroeg ontwikkelingsstadium (cotylen). De ver
schillende invloeden werden uitgedrukt in een formule. Het doel
was, om aan deze eigenschappen criteria te ontlenen, op basis
waarvan gesêlecteerd zou kunnen worden. Op deze wijze zouden bij de
veredeling; grote aantallen planten in een jong stadium

gescreend

kunnen worden. Opmerkingen naar aanleiding van deze inleiding waren:
- Er kan een invloed zijn van de zaadgrootte als men in een zeer
jong stadium de plantgrootte meet.
- Zijn.de cotylen wel representatief voor de ontwikkeling later?
- De getoonde curve met de relatie licht/plantvolume wekte verwonde
ring vanwege het snel afbuigen van de curve.
4.4. Inleiding E.T. Ermakov: "Technology of growing vegetables on
artificial substances"

Deze inleiding betrof een overzicht van telen in diverse substraten
die sinds 1928 in gebruik zijn gekomen. De voor- en nadelen van het
te Kiev toegepaste systeem werden besproken. Verschillende materialen
werden onderling vergeleken.

4.5. Enkele reacties op door Nederlanders gehouden inleidingen
Naar aanleiding van de voordracht van v.d. Post bleek dat er ten
behoeve van het verminderen van condensatie op kunststofkasbedekkingen
in de U.S.S.R. een opppervlaktespanningsvérlagend middel bestaat
genaamd "Hydrofynigya". Ermakov weet hier meer van.
In verband met de voordracht van Gieling bleek dat er veel be
langstelling is voor hetgeen er in Nederland is bereikt op het
gebied van tuinbouwcomputers. Volgens Sudachenko is er momenteel
in de U.S.S.R. nog maar één soort of type computer aangeschaft en
dit betreft een "Indal" computer via een transactie met een
Deense firma. Een 2e transactie zou zijn afgeketst op een te hoge
prijs, namelijk R. 150.000. De afdeling van Sudachenko gaat zich bezig
houden met het ontwikkelen van eigen soft- en hard-ware.
Leto Leningrad (18 Kievsky Highway)
Leto is een vereniging van zes sovchosen,

3 bij Leningrad en

3 bij industrievoorsteden van Leningrad. De eerste 6 ha kassen zijn
gebouwd in 1969 en de tweede 6 ha in 1970. Prins Dokkum en Voskamp en
Vrijland waren hiervan de leveranciers. Later is er regelmatig bijge
bouwd, onder andere 22 ha van Hongaarse herkomst. Dit seizoen is er
wederom 6 ha nieuwbouw in gebruik genomen waarmee de totale glasopper
vlakte op 80 ha is gekomen. Daarnaast is er dit seizoen 12 ha plastickassen voor het eerst in gebruik genomen.
Van de totale glasoppervlakte is 60 ha in blokken gebouwd terwijl de
rest vrijstaande kassen betreft. Een blok van 6 ha beschouwt men als
éen economisch gezien minimaal toelaatbare eenheid. In de komende vijf
jaren rekent men er op nog 60 ha kassen, waarvan 30 ha plastickassen,
bij te bouwen. Laatstgenoemde kassen zullen vooral moeten dienen voor de
opkweek van koolplanten met het vanuit Nederland ingevoerde boxermaticsysteem.
In 1976 is men bovendien gestart met de bouw van een groot champignon
huis, dat in 1977 in gebruik is genomen. Voor de regeling van temperatuur
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en luchtvochtigheid in de cellen had Voskamp en Vrijland voor
ƒ 5.000.G00,— aan regelapparatuur geleverd. De directrice
Raissi Shtreis is eertijds in Nederland geweest tenn einde de
Nederlandse kassen en champignonhuizen te bekijken.
Bij de firma werken in totaal 3.300 personen, waarvan 60% vrouwen.
Alle leefvoorzieningen zijn aanwezig, onder andere een kinderchrech
en een kleuterschool. Voor het verzorgen van het gewas heeft men 10
personen/ha die gedurende vijf dagen 8 uur per week werken. Bij het bedrijf
staan woonflats, enerzijds flats voor alleenwonenden, anderzijds voor ge
zinnen. Mede hierdoor is men tamelijk hecht aan de firma ver
bonden.
5.1. Het bezochte bedrijf
Bezocht werd een bedrijf van de firma ten zuiden van Leningrad.
Het bedrijf bestaat uit twee blokken van 6 ha. Eén zo'n blok
is als volgt opgezet.

Ter weerszijden van de hoofdcorridor zijn er drie units van
één ha. Zo'n unit is 65 - 70 m breed en van een middenpad
voorzien. De units zijn door open ruimten van elkaar gescheiden.
De kassen, die door Prins Dokkum zijn gebouwd, bestaan uit
6.50 meter kappen met een doorlopende nokluchting. De verdeling
van de verwarmingsbuizen is als volgt:

\
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Aldus bevinden er zich 10 buizen langs de grond waarvan er
8 als transportrails dienst doen en 12 bovenin, ten delen
aangebracht langs het glas en ten dele rustend op de gordingen.
Het boven- en ondernet kan apart worden gestookt.
Er staan 6 SDMiketels die met gas worden gestookt. Alleen als
er (in januari en februari) veel vraag is naar gas schakelt
men over op olie. De CC^-voorziening vindt plaats met behulp van
(ouderwetse) propaankachéltjes. In tegenstelling tot sommige
andere bedrijven van de firma was hier geen grondverwarmingsinstallatie aanwezig. De klimaatregeling vindt plaats met
inmiddels verouderde regelapparatuur van Van Vliet en de
watervoorziening met een regenautomaat.
Het deel van het bedrijf dat is ingericht voor het kweken van
planten is van een belichtingsinstallatie voorzien. Voor het persen v:
van potten heeft men een "Visser" machine in gebruik.
5.2. De teelt van_koinkommers
Ten behoeve van deze teelt wordt met zeilen gestoomd. Ver
volgens brengt men 300 - 500 ton boomschors per ha op kraggen
aan. Dit materiaal broeit en is tevens een middel om de
structuur van de stevige, moeilijk bewerkbare klèigrond te
verbeteren. Tevens sprak men van "aaltjes". Telen op vers materiaal
stelt de aantasting vanuit de ondergrond uit.
Farbio is een veel gebruikte cultivar. Daarnaast is een Russische
cultivar van hetzelfde type in gebruik.
De planten worden tijdens de opkweek belicht. Geplant was
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20 januari. Per: kap staan 8 rijen (evenals bij tomaat) en
aldus zijn de werkpaden nauw. De plantafstand in de rij

is 60 cm

wat inhoudt dat er jh 2 planten per m2 aanwezig zijn (in
Nederland 1,3 - 1,5). De oogst was begonnen op 26 februari.
De setpoints voor temperatuur waren 20°C voor de nacht, 22°C
voor overdag wanneer het donker weer is en 24°C overdag bij"licht
weer. De mogelijkheid om met lagere nachttemperatucen te
werken was hier kennelijk nog niet doorgedrongen. Het gewas
maakte een welige indruk. Onderin, op de oudste bladeren, kon
wat amoniakverbranding en bovenin konden wat dode bladranden
worden waargenomen, dit laatste wellicht als gevolg van guttatie.
Men probeert te telen zonder van gewasbeschermingsmiddelen gebruikt
te maken.
Tegen "Spint" gebruikt men zelf gekweekte Phytoselius. In verband,
met "Witte vlieg" die een groot probleem vormt noemde men Encarcia.
Niet duidelijk is echter of deze ook ingezet en gekweekt wordt
dan wel van nature optreedt. De grond in de looppaden was
plaatselijk zeer nat, dit wellicht door de teelt op bedden waar
het met een regefileiding gegeven water grotendeels afloopt en/of
naast valt.
De kwaliteit van de vruchten was zeer matig, namelijk getailleerd,
licht van kleur en nogal eens krom. Het donkere weer en de nauwe
plantafstand zijn hier debet aan. De vruchten worden kleiner ge
oogst daft in Nederland.

De produktie is bij .planttijden tussen 15/1 en 5/2 en bij beëindi
ging van de teelt per 1 juli 19 kg/m2 en bij doortelen tot half
september 27 kg/m2.
5.3. De teelt van tomaten
De teelt van tomaten vindt afwisselend met de teelt van komkommers
plaats. Voor de start van de tomatenteelt vindt er geen speciale
grortdontsmetting plaats.
De gebruikte cultivar is Revermoon. Deze half vlezige tomaat wordt
in Rusland door Bruinsma verhandeld maar is

door Lindgreen in

Denemarken gekweekte(in plastictunnels). Volgens informatie van

Bruinsma is Revermoon door zijn uitgebreide wortelstèlsel
sterk tegen ongunstige groei-omstandigheden en is resistent
tegen de B-fysio's van Cladosporium. Door het ontbreken van
TMV-resistentie waren de planten in de opkweek met een milde stam
gelnoculeerd. Deze milde stam is in Leningrad verkrijgbaar.
Volgens Rast ontwikkeld door prof. Vlasov. Rast bezit een nog niet nader
beproefd monster van deze stam.
Geplant was begin februari op 45 cm afstand in de rij. Aldus komt
men aan 2,7 planten/m2,(in Nederland +_ 2). Indraaien vindt
volledig verticaal plaats (in Nederland meestal een iets hellend
touwtje). Aangezien de planten net de draad hadden bereikt was
doortelen nog niet zichtbaar. Naar men meedeelde zou dit plaats
vinden door de stengel te laten zaken en ook wel door de kop dwars
over het pad te leiden, een methode die in Nederland vrijwel
niet meer voorkomt.
Het gewas vertoonde een zware groèi, dikke stengels en een groten
deels mislukte eerste tros. Het maakte de indruk dat de wortels zich
in een laag geconcentreerd milieu bevonden. Bij navraag zei men
een ons

inziens beperkte voorraadsbemesting van N, 1^0 en

in een verhouding van 1 : 2 : 3 te geven. Men rekende
dat er uit het van de komkommerteelt resterende organische materiaal
wel voldoende voedingsionen beschikbaar zouden komen.
Botrytis en "Witte vlieg" noemde men de grootste problemen.
Gezien de hierboven genoemde gewasgroei en bemesting is het
Botrytisprobleem goed voor te stellen.
Begin februari gëplante tomaten leveren tot 1 juli een produktie
van 15 - 19 kg/m2. Nateelt tomaten leveren een produktie van
6-7 kg/m2. Evenals bij de komkommers lijkt het produktieniveau
aan de matige kant. Overigens is dit niveau in overeenstemming
met de teeltzorgen en het niveau van telen.
. Overige groenteteelten
Op beperkte schaal werd Brassica Chinensis (ras Hibinka) ge
teeld, althans in de winter en het vroege voorjaar. Dicht bijeen
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gezäaM.geeft dit in 35 dagen een oogst van 2 kg/m2. Het produkt
lijkt sprekend op raapstelen en smaakt er ook naar en aldus is
er bij ons twijfel of hier mogelijk sprake was van Brassica
rapa. In ieder geval worden raapstelen in Holland vanwege de
vèzelige structuur op steeds beperkter schaal geteeld en is er voor
dit produkt geen toekomst te verwachten.
Bladuien werden op behoorlijke schaal onder glas geteeld (getrokken)
Hiertoe worden gewone 'uieribóllen tegen elkaar in de grond of
in bakjes met grond (in de corridor):) geplaatst en vervolgens
met water en warmte geforceerd. Het is te vergelijken met wit
lof trekken althans wat betreft het principe waarbij in de zomer
vastgelegde energie gedurende de wintermaanden in verse groente::
wordt omgezet. Het loof wordt afgesneden en fijngesneden als verse
groente gegeten. Het lijkt de moeite waard deze teeltwijze ook
bij ons aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Peterselie en selderij werden eveneens op beperkte schaal geteeld,
alsmede paprika waar men nog maar net mee begonnen was.

5.5. De teelt van_champignons
Het champignoncomplex bestaat uit een drietal gebouwen. In het
grootste gebouw bevinden zich de teeltcellen met stellingen voor
zien van vijf tabletten. Verder is er een composthal.

In het kleinste gebouw bevindt zich de dekaarde. Er wordt overeen?komstig de Nederlandse technologie gewerkt én men volgt de ontwikkei
lingen. Er is onder andere interesse voor de nieuwe soorten
celuim waar men in Nederland aan werkt.
Bij de compostbereiding wordt van stro, kippenmest en kunstmest
gebruik gemaakt. Een probleem is de variabele strokwaliteit. Men
begint met stro uit de omgeving dat door de korte zomer erg kort
en niet van zo'n beste kwaliteit is. Per week heeft men vier wagons
van 40 ton nodig. Aan gas wordt 800.000 m3/jaar verbruikt.

De oogst per jaar is 700 ton of 16,7 kg/m2 in 4.3 cycli/jaar.
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6. De kolchozmarkt te Leningrad
De door ons, buiten het officiële programma om, bezochte markt
is een hal met lange reeksen toonbanken waarop en waarachter de
te verkopen agrarische produkten.
De verkoop vindt rechtstreeks aan consumenten, dus in kleine een
heden plaats.
De herkomst van de hier verhandelde produkten is het platteland,
waar de mensen op stukjes land voor zichzelf telen en waarvan
men de produkten op de vrije markt mag verkópen. Niet duidelijk is
of ze dit steeds zelf doen. Wellicht zijn er gezien het aantal
prddukten uit verder verwijderde zuidelijke streken ook handelaren.
Mogelijk treden er tevens vertegenwoordigers van kolchosen 'als
verkoper op. In ieder geval zijn de mensen bij deze vrije produktie
voor wat betreft mest, en zaad en dergelijke toch ook weer van de ko
kolchosen af hankelijk. De volgende produkten waren aanwezig:
- ingemaakte groenten zoals zuurkool en tomaten in het zuur;
- knolgewassen zoals peen, kroot en pastinaak;
- bewaargroente zoals witte kool;
- verse groente zoals augurkachtige komkommers, gewone komkommer,
selderij, raapstelen en groene/uitjes;
- fruit zoals peren en granaatappel;
- bloemen zoals anjers, aronskelken en primula's alsmede
- groentes en bloemzaden.
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Foto I. Overzicht kolchozmarkt in Leningrad.
Van veel produkten was de kwaliteit slecht. Wortelgewassen waren
vaak'van aanhangende grond voorzien, de verpakking liet alles te
wensen over. /Veel produkten werden aangevoerd in jute zakken.
De prijzen op deze markten kunnen het tienvoudige zijn van die
in de staatswinkels. Voor één peer werd 3, voor één granaatappel
2 en voor één kg peen 0,8

roebel gevraagd (1 roebel = ƒ 3,—).

De hoge prijzen wijzen op schaarste en door de hoge prijzen is
het economisch verantwoord om van betrekkelijk grote afstanden
de produkten naar de stad te vervoeren.

\
Agrofysisch Instituut,:. Leningrad

In dit 50 jaar oude instituut doet men wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van plantenfysiologie, analyse van fysiologische
processen in de plant, modellen van transpiratie en CC^-gàswis»seling van gewassen, mathematische modellen voor energie- en
stofbalansen, omzettingen van mineralèn

in de bodem, mineralisattèo

van organische stof in de bodem, bodemprofielen en agrometeorologie.
Proeven vinden plaats in het veld en in een fytotron en ter
realisatie van het één en ander beschikt men over een technische
dienst, een ontwerpbureau, over proefboerderijen en over kassen.
Er werken 330 personen waarvan 120 academiciv Van de 330 personen
zijn er 130 werkzaam op de ontwerpafdeling, 70 in experimenteel
werk en 120 op de proefboerderijen. De staf bestaat uit 10 - 12
personen.

7.1..Fytotron
Als resultaat van eigen werk zijn nu drie typen klimaatkasten
in produktie. De fotosynthetisch actieve straling (PAR) is 120 W/m2.
De vochtvoeler is van polyacrylnitriet, het temperatuurbereik
van -30 to + 10°C. Dit bereik ..is belangrijk voor temperatuurtolerantieproeven met akkerbouwgewassen. In het nieuwste
ontwerp worden elektronische programmeringsunits opgenomen.
De bouwtechniek van de kasten is pas verbeterd nu een kast met
zes in plaats van met 22 geprefabriceerde componenten in elkaar
te zetten is.
Men heeft hier een aantal groeikamers met watergekoelde lampen
(400 w/m2) als teeltsysteem voor teelt in polaire gebieden.
Zeer snelle groei en hoge produkties worden vermeld, zoals
tarwe in twee maanden van zaad tot oogst en bij anjers 1.300
bloemen per m2.
7.2. Veredeling op hi tte res is tentie
Om deze resistentie bij tomaat, gerst,,en tarwe te meten gebruikt

men een snélle methode. Het blad wordt hierbij op een metalen
cylindertje van 2 cm 0 geklemd waarna de intensiteit van de
gereflecteerde straling wordt geregistreerd terwijl de tempe
ratuur van het cylindertje oploopt. De re fleet,ie straling stijgt
aanvankelijk bij stijgende temperatuur maar gaat vanaf een
bepaalde temperatuur weer dalen. Het omslagpunt is de gevonden
hittetolerantie. Binnen één tomaatcultivar werd een grote
variatie in hitteresistentie waargenomen, dit naar men meende
als gevolg :van een zekere variabiliteit binnen deze cultivar,
7.3. Bio-cybernetisch laboratorium
Het doel van het getoonde onderzoek is om het gedrag van de
intacte plant in de ongestoorde situatie continu te meten en
de resultaten hiervan aan te wenden om de plant zelf het milieu
te laten regelen.
Getoond werden opnemertjes aan de plant voor bladtemperatuur
(thermistors), snelheid van de transpiràtiestroom (warmtepulsmethode), transpiratiesnelheid (klein lithiumchloridevoelertje
dicht bij het blad) en meting van de stengeldikte. De voelertjes
zijn er fijn van bouw en ontwikkeld en gepubliceerd door
V.G. Karmanov voor 1968.
Enkele getoonde toepassingen zijn:
- oscillerende transpiratie bij boon en tomaat;
- liehtperiode automatisch laten bepalen door de sapstroomsnelheid,
die een endogeen dagritme vertoonde met daglengten tussen 19
en 25 uur en
- tijdstip van watergeven automatisch laten bepalen door de
sapstroomsnelheid in de plant.
All Union Research Wheat Breeding Institute te Mironovka
De directeur hier is Prof. Vasily N. Remesko. En naaste mederwerkers zijn
- Dr. Yuri P. Stalin, he ad plantphys iology Department;
- Dr. Vasily P. Sonetov, head Station of artificial climate;
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- Dr. Vladimir L. Sintenko, Senior Scientist Plantphysiology De
partment ;
- Dr. Vladimir. L. Dubovoy, Senior Scientist Plantphysiology De
partment ;
- Dr. Vitaly Y. Zadverko, chief engeneer of the phytotron;
- Dr. Anatoly P. Sadovoy, Senior Scientist of the phytotron.
Het doel van dit instituut is vooral het veredelen van granen;
in de eerste plaats van tarwe maar daarnaast ook van andere gr aanjgewassen.

Tevens wordt door dit instituut voor 8.000.000 ha zaai

zaad geproduceerd en tenslotte is er een afdeling voor agrarische
techniek.
Om alle taken uit te voeren zijn er 420 medewerkers en beschikt men
over 1.200 ha land verspreid over verschillende regio's.
Ook heeft men er nog 250 koeien. Nieuw was het recentelijk in ge
bruik genomen fytotron, hetgeen het doel vormde van het bezoek.
Om aan te tonen wat bereikt is, werd verteld dat in het verleden
de graanproduktie 1 ton bedroeg, dat 5 ton per ha mogelijk is en
dat onder bepaalde omstandigheden zelfs opbrengsten van 9 ton gereali
seerd zijn. Overigens stelde men dat dit laatste niet alleen aan de
veredeling maar ook aan een verbeterdej bemesting en derdelijke kan
worden toegeschreven.
Een belangrijk-doel bij het veredelingswerk is kouderesistentie
van wintergranen. Een moeilijkheid schijnt te zijn dat kouderesistentie
en een; hoge productiviteit moeilijk samen gaan.
8.1. Het fytotron
Aanwezig zijn de in dit verslag al eerder beschreven klimaat
kamers, 12 kleine kasjes en 5 betrekkelijk grote kassen.
Ieder klein kasje heeft een oppervlakte van 15 - 20 m2.
Per kasje zijn 20 lampen aanwezig; naast gasontladingslampen
ook gloeilampen. Het geïnstalleerd vermogen is 175 w/m2 en het
resultaat 25 Klux. Een nevelinstallatie geregeld door een
psychrometer zorgt desgewenst voor verhoging van de luchtvochtig
heid. De lichtintensiteit stelt men vast met een lichtmeter.
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Laatstgenoemde meter is niet in gebruik als regelobject. •
Een probleem is wel dat men bij gebruik van de lichtin
stallatie niet gemakkelijk de gewenste lage temperatuur kan
realiseren. Luchtcirculatie is

mogelijk

en het verversingsvoud 10% per uur. De tabletten zijn op
en neer beweegbaar.
De grotere kassen beslaan ieder een oppervlakte van +. 500 m2.
De constructie is abnormaal zwaar. Verwarming vindt plaats
met 12 langs het glas en 6 langs de gevels aangebrachte zware
verwarmingsbuizen. Luchtkoeling is desgewenst mogelijk. Ook
hier zijn sensoren voor temperatuur, licht en luchtvochtigheid
aanwezig.
De voorzieningen ter regeling van het kasklimaat zijn in het
algemeen niet modern (geen computer). De lampen zijn aan verti
caal beweegbare balken bevestigd,
Kiev Vegetable Producing Factory (25211 Kiev III 35 Tscherbakovstreet)
Dit 42 ha grote staatsbedrijf met 16 ha glas is gestart in 1946
met gebruikmaking van uit de oorlog afkomstig materiaal (Stalinï
"Het zwaard wisselen voor de ploeg").
Het was het eerste bedrijf met glas in de Oekraine en het tweede in de
U.S.S.R. Vanwege stadsuitbreiding was verplaatsing noodzakelijk.
Dit is gebruike tijd geleden want op het huidige bedrijf zijn nog
uit '67 daterende, verouderde enkelvoudige kassen met ongegal
vaniseerde ijzeren dekken en door ijzeraanslag vervuild schietglas
aanwezig. Dit betreft 4 ha. De afzonderlijke kassen zijn 1.000 m2.
De later in blokken gebouwde glasopstanden zijn moderner en hebben
kappen van 7 meter breed en een doorlopende nokluchting. De zware
verwarmingsbuizen zijn deels langs het glas en bovenin de kas, deels
langs de staanders en langs de grond en deels in het grint aange
bracht. Een vaste sproeileiding bevindt sich boven het gewas.
Tenslotte zijn ook plastickassen aanwezig waarin planten worden
opgekweekt.
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In het ketelhuis staan 8 ketels met een gezamenlijke capaciteit
van 60.000.000 Kcal/h^.Afgezien van de woonhuizen, die eveneens
hiervan warmte betrekken, is dit 375 Kcal/m2 (in Nederland bij
zware verwarming 250). Aanvullend vindt verwarming met hetelucht
plaats zonodig tot 40% van de totale warmtebehoeften. Eén :>.van
de ketels is ingericht voor centrale CC^-dosering. Deze ketel blijft
het langst in bedrijf. Mees tal;.wordt van 9 tot 16 uur
gedoseerd. De regeling van de temperatuur vindt plaats met een
drukknopsysteem.
In de winter verstookt men gemiddeld 1 m3 gas per m2 per dag wat
ongeveer het dubbele is van het Nederlandse^verbruik in een vrij
koude periode. Gezien de gasprijs van 1 kopeke/m3 is het logisch
dat ook hier geen energiebesparende maatregelen zijn genomen.
Naast de hoofdgewassen komkommer en tomaat teelt men ook bloemen,
met name,rozen, anjers en freesia's. Tussen de kassen teelt men in
het voorjaar radijs, vervolgens vollegrondstomaten en tenslotte nog
een keer radijs. Een 10,5 van de 16 ha is ingericht voor gr&ntcultuur waarmee men al vanaf 1952 ervaring heeft opgedaan.
In de geplande nieuwbouw van 30 ha gaat men eveneens op deze manier
telen.
Dé? directeur kende veel Nederlandersten Nederlandse bedrijnen.
Via hen heeft hij veel informatie uit Nederland ontvangen.
9.1. Algemeneiiriformatie over tuinbouw in de Oekraïne
In de Oekraine zijn 10 glasbedrijven met een gezamenlijke glas
oppervlakte van 300 ha. Daarnaast zijn er 2000 ha plastickassen (tunnels}v In de omgeving van Kiev staat 70 ha glas én
het plan is om dit tot 100 ha uit te breiden, dit overeen
komstig het meerjarenplan van de overheid. 60 ha betreft grintcultuur.
Momenteel vraagt de bouw van een glasbedrijf inclusief ver
warming en al wat nodig is 100 roebels/m2.
De verdeling vindt plaats.-via zelfgemaakte plastic slangen.
Het probleem met CO en ethyleen wordt opgelost door een overdosis

-20-

en een katalytische naverbrander. Hierdoor ontstaat op deze
ketel een verlies van 1^%. Door invloed van het CO^ doseren
zou de produktie met 5 kg zijn toegenomen.
9.2. Het systeem van grintcultuur
Het hier aanwezige systeem komt er op neer dat over de gehele
oppervlakte een laag van 20 - 25 cm dikte van enigszins poreus
graniet (korreldiameter 10 mm) in hiertoe gevormde betonnen
bakken is aangebracht. De watervoorziening vindt plaats door het
verwarmde water 2 à 3 maal per dag in deze bakken op te zetten
en daarna in een ondergronds aangebracht reservoir te laten
teruglopen. In het (bron)water, dat zeer kleine hoeveelheden
minerale

zouten bevat, worden de kunstmestzouten opgelost.

Voor het doseren van de meststoffen is slechts één voedingsbak aanwezig. De volgende samenstelling van de> hoofdelementen
wordt nagestreefd:
- N

150 - 160 mg/1

- P

2 5 - 6 0 mg/1

- K

300 - 400 mg/1 '

- Mg 80 mg/1
Overeenkomstig de Naaldwijk.se inzichten is deze samenstelling
meer voor tomaten dan voor komkommers geëigend. Het Mg-cijfer
is erg hoog. Ca ontbreekt hierin maar is evenals sulfaat
reeds aanwezig in het bronwater.
Controle op de samenstelling vindt om de vijf dagen plaats in
een eigen laboratorium. Op grond hiervan en mede op grond van
ervaring en beoordeling van het gewas kiest men gedurende
het jaar uit een 11-tal verschillende voedingsoplossingen.
Genoemde oplossingen worden zowel bij tomaat als bij komkommer
gebruikt. De gewassen vertoonden bij ons bezoek wat chlorose
(Mn of Fe?).
Efet jaarlijks in het graniet achterblijvende organisch materiaal
schijnt geen probleem te vormen. Het graniet zelf verweert zo
langzaam dat het meerdere generaties mee kan. Aan het eind
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van het seizoen vindt behandeling plaats met 5% formaline wat
men gedurende een dag met het infiltratiesysteem rondpompt. Na
vijf dagen spoelt men uit waarna kali- ofnatronloog wordt
toegediend. De opstand wordt uitgespoten met een combinatie
van *5% formaline en een • pesticide. De kassen worden bovendien
nog met zwavel uitgerookt.
Als voordelen van grintcultuur noemde men dat geen grondbe
werking meer nodig is, dat ontsmetting en bemesting gemakkelijker
zijn toe te passen dat het arbeidsbesparing geeft, dat de arbeid
minder zwaar is en dat er tijdens de teelt geen structuurbederf
plaatsvindt.
Op een oppervlakte van 1 ha was (op het graniet) een experiment
met steenwol aanwezig. Het betrof geen steenwolmatten maar
losser, vlokkeriger materiaal dat in zwart plastic was ingehuld.
De druppelbevloeiingsinstallatie was van het type Cameron. De
hiervóór genoemde voedingsoplossing was ook hier in gebruikt.
9.3. De teelt van tomaten
Uitplanten vindt overwegend in januari plaats en tijdens ons
bezoek : rijpten de eerste vruchten. Geteeld werd overeenkomstig
een blijver en wijkersysteem. Als blijver was een meerhökkige
Oekrainse cultivar met meerhökkige vruchten in gebruik. Opval
lend hierbij was de aanwezigheid van slechts twee bladeren
tussen twee trossen. Als wijker gebruikte men een zelftopper,
die in de tussenruimten (niet looppaden) was geplant. Door de
dichte plantafstand van de blijvers (87 bij 45 cm) en de aan
wezigheid van de wijkers was het zeer vol. De sterk optredende
bladvergeling en het miszetten van soms wel drie trossen kan
hierdoor mede worden verklaard. Het dónkere voorjaar is na
tuurlijk ook van invloed geweest maar ondanks dit laatste
blijft het de vraag of in normale jaren met meer licht dit
systeem wel goed is. De draden liepen dwars in de richting
van de kappen en van de plantrijen.
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De wortels vertoonden bruinverkleuringen dit wellicht als
gevolg van een kurkwortelaantasting die bij jaarlijks ge
bruikt van formaline, wat hiertegen onvoldoende werkzaam is>
zeker verwacht mag worden. Mede door dit wortelstelsel is
het de vraag of het mogelijk is het gewas in de hier hete zomers
goed te houden, dit speciaal als er bovendien ernstig "witte
vlieg" optreedt.
In de trekkassen werdén tomaten op tabletten geteeld.
Bij een lang durende teelt bedraagt de oogst 20 - 22 kg/m2.
In de toekomst wil men hogere kassen gebruiken, waarin energieschermen gebruikt kunnen worden. Door toepassing van
andere rassen en het vergaren

van zoveel mogelijk kennis,

en ervaringen van elders hoopt men op tomaatprodukties van
25 en eventueel 30 kg/m2 rte komen.
9,4. De teelt_van_komkommers
De komkommerteelt vond plaats in de oude vrijstaande kassen.
In iedere kas is in de lengterichting een hoofdpad aanwezig
met hierop aansluitend de korte werkpaden. Gebruikt werd
een gemengd bloeiend ras met stekelige vruchten van 12 - 15 cm
lang. De plantafstand was 120 bij 30 cm, een afstand die in
proeven als zijnde een goede afstand naar voren gekomen was.
De planten waren zuiver verticaal opgeleid. Het gewas stond
er slecht bij, onder andere door een lichte bladkleur.
Desgevraagd vertelde men, dat tot mei geen ziektenbestrijding
nodig is, dat "Meeldauw" geen probleem is (ook niet gezien),
1)
dat tegen Fusarium zo nodig Trichöderma
en tegen "Spint"
roofmijt wordt gebruikt. "Witte vlieg" tracht men onder
controle te houden met de parasiet Achersonia formosanum.

1) Trichöderma is bij de Naaldwijkse deskundigen bekend.
Men stelt daar dat deze schimmel niet in staat is om Fusarium
onder glas onder controle te houden.
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In het gewas zaten bladmineerders maar men dacht niet dat
deze kwaal in belangrijke mate zou toenemen.
De oogst bedraagt in het algemeen 30 - 32 kg/m2. Dit'betreft
dan een lang durende teelt de zomer over.
10. Research Institute for Vegetable Production bij Moskou (Moskövskaya obl. Pos. Moskovski)
De naaste medewerkers van directeur Goncharuk zijn:
- prof. Kvasnikov - Breeding Department;
- prof. Belikov - Physiology Department;
- Dr. Shunichev - Deputy chief Department of Protected Horticulture
- Dr. Popov - Head Mechanisation Laboratory.
In totaal werken er 550 mensen waarvan 350 te Moskou.
In 1980 bestond dit instituut 50 jaar ter gelegenheid waarvan
een jublieumboek is uitgegeven. De taken van dit instituut zijn tot
op zekere hoogte vergelijkbaar met de gezamenlijke taken van proef
stations te Naaldwijk en Lelystad, het I.M.A.G., het I.V.T. en een
zaadselectiebedrijf. Men doet onderzoek op diverse terreinen in
de groenteteelt onder glas en buiten. Men werkt onder andere aan
zaken als irrgatie en voeding en omdat het in die noordelijke
regionen ' s winters erg donker is ook aan belichting. Men werkt
niet aan bloemen en doet ook niet veel aan plantenfysiologisch
onderzoek omdat hiertoe een apart instituut in de omgeving aanwezig
is als onderdeel van de Moskouse Academie voor Landbouwwetenschap..
In verband met mechanisatie noemde men het testen en ontwerpen
van machines. Kassenbouw valt weer onder een ander instituut.
In het mechanisatieonderzoek werkt men veel samen met het Orlov
instituut{(een soort I.M.A.G.).
Men heeft een uitgebreid veredelingsprogramma. Bij komkommer
werkt men aan resistentie tegen "-'t wit" en virus. De bij Leto aan
wezige komkommerhybride was van dit instituut afkomstig. Overigens
is er in de U.S.S.R. vooral vraag naar komkommers met korte
stekelige vruchten.
Bij tomaat werkt men aan: resistentie tegen TMV, Fusarium,
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Cladosporium en Nematoden. Deze resistenties zou men willen inkruisen in een tomaat van het type Revermoon. Verticillium
schijnt (nog) geen probleem te zijn. Mogelijk dat dit met cultivars
met een sterk wortelstel zoals Revermoon en dergelijke samenhangt. Selectiewerk in meloenen en watermeloenen vindt eveneens plaats.
Ook werd genoemd het bestralen van zaad in verband met kiemrustproblemen, met name bij erwt en komkommer. Tot het werk behoort
tevens het testen van rassen van elders.
Voor de uitvoering van het werk beschikt men over 9 ha op het
Sovchoz - kombinat 'Moskovski'. Vervolgens zijn er verspreid over
de U.S.S.R. zes proeftuinen met elk 1 of 2 produktiebedrijven
(totaal 11), 13 ondersteunende stations voor specialistische
doeleinden zoals mechanisatie, fysiologie, plantenziekten enz.
en twee ontwerpbureaux. Op elk; ondersteuningsstation werken
5-6 mensen. Er zijn daar ook stafleden vanuit Moskou gestationeerd.
In verband met kwekersrecht werd opgemerkt dat er een staatsrassencommissie is die lid is van de internationale organisatie voor
het kwekersrecht (H.P.O.V.).
In de U.S.S.R. geeft men een ras, waarbij een nieuwe eigenschap
is ingekruist niet direct een nieuwe naam. Iets wat onder een
bepaalde naam wordt geleverd kan dus in de loop der tijd verschillend
zijn.
Er werd geen onderzoek gedaan aan energiebesparing. Ten aanzien
van afvalwarmte zei men over publikaties hierover te beschikken.
In het algemeen zijn de in dit verband te maken kosten hoger dan
de besparingen. Bovendien is technische realisatie op veel plaatsen
niet mogelijk onder andere omdat plaatsèlijk de omstandigheden
voor tuinbouw niet geschikt zijn. Goncharuk verwacht wel een al-,
gemene stijging van de brandstofprijzen en dan zal toepassing van
afvalwarmte meer aandacht krijgen.

10.1. Inleiding D.O.Löbl^:Temperature_and humidity control in
glasshouses"
Deze inlèider sprak onder andere over het Uitbuiten van hêt
licht en noemde in dit verband, een lichtafhankelijke kas-
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temperatuur en een lichtafhankelijke- minimum buistemperatuur.
Gewezen werd op de gevaren van te weinig luchtbeweging en
relatief lage temperaturen.
Vooral vlak boven de grond kunnen relatief veel schimmel
sporen voorkomen. Verder werd gesproken over het verband tussen
het kasklimaat enerzijds en de vruchtzetting en vruchtkwaliteit
bij tomaat anderzijds. Vervolgens dat de planttemperatuur bepalend
is en speciaal de planttemperatuur in de omgeving van de
bloeiende tros.
Löbl. leest veel, onder andere ook de Nederlandse vakliteratuur
inclusief Groenten en Fruit. In de inleiding was dit merkbaar.
Naar aanleiding van korte inleidingen van Sieling en Challa ont
stond een zeer eenvoudige discussie, getuigend van een gedegen
kennis en goed wetenschappelijk niveau vooral met betrekking
tot de fysiologische problematiek rond de "speaking and quicking
plant approach".

11. Sovchoz kombinaat "Moskovski" bij Moskou

De ontvangst vond plaats door president Gregor, chief agronomist
en deputy director Mrs. K.S. Brennikova en meerdere anderen.
Zowel zij als wij betreurden het dat er slechts

één

onderdeel van

het bedrijf in vogelvlucht kon worden bezocht, dit als gevolg van
een te langdurig verblijf op het Institute for Vegetable Production.
Aldus is er slechts een beperkte indruk verkregen.

In 1968 is het besluit genomen óm hier tot glastuinbouw te komen
en in 1969 is met de bouw van 36 ha gestart. De volgende 18 ha
zijn weldra daarna gebouwd alsmede alle voorzieningen die nodig zijn.
Van de in totaal 54 ha glas is 9 ha in gebruik door het hiervoor
genoemde instituut. Er zijn vervolgens 4 ha champignonhuizen, 1400 ha
akkerbouw en 2200 stuks vee. Het plan is om er 60 ha glas en 4 ha
champignonhuizen bij te bouwen. De kassen wil men geheel aaneenge
sloten in 4 -units van 15 ha bouwen met een centrale verwarmings
eenheid met een capaciteit van 425 Gigacal (7 miljoen Kcal/ha).
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Men beschikt over een eigen chemisch làboratorium.
In het combinaat werken in totaal 3.000 personen waarvan 2.200
in de agrarische sector. Alle leefvoorzieningen zijn aanwezig,
onder andere een kinderbewaarplaats, basis- en middelbare scholen,
winkels en klinieken.
De units zijn hier 6 ha groot. De bezochte unit bestaat uit 6.40 meter
kappen. Verwarming vindt plaats met 6 ketels met ieder een capaciteit
van 7.000.000 kcal/hv.Eén van de ketels is ingericht voor
CO^-doseren. Evenals bij Leto dateerden de klimaatregelaars van
de Fa. van Vliet uit 1970.
Bij de komkommerteelt waren de Nederlandse oultivars Farbio en Sandra
in gebruik alsmede een Russische hybride. Het uitplanten van de be
lichte planten had plaatsgevonden vanaf begin januari.
De grond was gestoomd en van een grondverwarmingsinallatie voorzien.
De plantafstand leek normaal en de gewasverzorging goed. Spintbestrijding vondtplaats met behulp van roofmijt. Tot 27 maart was er 7 kg m2
geoogst

wat niet weinig is. De totale produktie tot 1 juli is

begroot op 25 - 26 kg/m2.
De bezochte tomatenkas was half februari beplant met de cultivar
Revermoon. Het gewas vertoonde in sterke mate krulkoppen, wat
men toeschreef aan een hoog stikstofgehalte (na een vorige teelt
van komkommers). Dit gaat men wel tegen door houtwol door de
grond te werken. De grondtemperatuur was 18°C. De luchttemperatuur werd
ten tijde van ons bezoek op 16 - 17°C gedurende dé nacht, op 20 - 22°C
gedurende de dag bij donker weer en op 24 - 26°C

gedurende de

dag bij licht weer gehandhaafd.•
Tot eind maart toe was er 1 kg/m2 geoogst. Tot 1/8 rekent men een
produktie van 12 'kg/m2 te halen. In de na teelt rekent men op 7, kg/m2.
Bij de champignonteelt weet men een produktie van 18 kg per m2 te bereiken.
Produktie en management zouden beter zijn dan bij Leto. Andere
Produkten die men hier op beperkter schaal teelt zijn Brassica Chinensis,
bladui, radijs, sla, 'dille, meloen en watermeloen.
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12. Enkele economische en sociale aspecten
De algemeen economische situatie in de U.S.SJR., de ontwikkelingen die
zich op algemeen economische gebied hebben voorgedaan en de plannen
voor de komende jaren blijken duidelijk uit een artikel dat als bijlage
II aan dit verslag is toegevoegd. In bijlage III en IV staat onder
andere

informatie over de oppervlakte glas.

Het plan is om te komen tot een apart ministerie voor tuinbouw.
Behalve zaken als planning, produktie en prijzen zouden ook opslag,
verwerking en distributie

van tuinbouwprodükten hieronder komen te

vallen.
Door de centrale overheid is in 1978 besloten, dat de tuinbouw onder
glas moet worden uitgebreid, met name om in de behoefte aan verse groente
te voorzien. In verband hiermee zijn er een tweetal kassenbouwfabrieken
gebouwd waarmee een totale bouwcapaciteit van 500 ha per jaar
is gecreëerd. Eén van deze fabrieken staat te Oriël (Oriol), 250: km
ten zuiden van Moskou.
In het algemeen krijgt de tuinbouw in Rusland de laatste jaren be
hoorlijk aandacht,

niet in het minst de glastuinbouw. Er is momenteel

2.100 - 2,300 ha glas alsmede 5.000 ha plastic aanwezig. Laatstgenoemde
oppervlakte vooral ten behoeve van de opkweek van plantmateriaal dat
later in de vollegrond wordt uitgeplant.
Goncharuk voorziet niet dat de oorspronkelijk geplande areaalsüitbreiding haalbaar is

dit tengevolge van beperking op bouwmaterialen,

energie en dir-trj-bufcie. Verouderde glasopstanden moeten bovendien
vernieuwd worden. Eij wijst er in dit verband ook op dat er in de
U.S.S.R. meerdere gebieden liggen die teeltcondities hebben vergelijk
baar met Californië en Florida, onder andere Azerbaidzjan, Moldavië
en de Krim waar zelfs in de winter kool geteeld kan worden.
12.1. Planning,_prijzen en produktie
In principe moet iedere streek of stad in zijn eigen behoefte
aan verse groente voorzien, dit in verband met de in de winter
ongunstige omstandigheden voor vervoer. Aldus vindt kassenbouw
verspreid over de U.S.S.R. plaats, ja zelfs tot in het uiterste
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noorden bij Moermansk waar 's winters telen alleen met behulp
van kunstlicht mogelijk is. Overeenkomstig één van de inleidingen
op het symposium zou het daar vrijwel binnen de economische
mogelijkheden liggen om de kassen door geheel geconditioneerde
ruimten te vervangen.
Voor ieder bedrijf afzonderlijk wordt er ook een produktieplan
vastgesteld. Daarnaast worden leveringsprijzen vastgesteld.
Op welk niveau de produktie gepland wordt hangt af van de omstandig
heden. De prijzen variëren al naar de tijd van het jaar en al naar
de regio. Een voorbeeld van de invloed van de tijd van het jaar
blijkt uit de prijsstelling voor komkommers te Kiev welke is
als volgt:

Tot 15 april ƒ 6,—/kg.
Van 15 april tot mei f 3,—/kg en
daarna 45 cent/kg.
De invloed van de regio blijkt uit het feit dat te Moskou de komkom
merprijs in de zomer

ƒ 2,25/kg is. Voor tarwe zijn er aldus

23-24 regio.
Er is een zekere relatie tussen de leveringsprijzen en de prijzen
in: de staatswinkels. Het verband is echter betrekkelijk en de
prijzen in de staatswinkels kunnen relatief laag zijn. Een probleem
is dat de winkels vaak onvoldoende bevoorraad zijn, reden waarom
zich vaak rijen mensen voor de winkels vormen om er tijdig bij
te zijn en waarom de prijzen op kolchozmarkten zo hoog zijn.
Ter stimulering van de produktie is een bonussysteem ingevoerd.
Te Kiev komt dit er op neer dat de laatste 20% van de geplande
produktie 50% meer opbrengt terwijl een produktie die hoger is
dan het geplande extra veel opbrengt. Dit extra geld kan in het
bedrijf worden besteed, onder andere om de medewerkers een zeker
loon naar prestatie te geven en hen hierdoor te motiveren. Ter
stimulering van de produktie heeft men dus een stap gezet in
de richting van het kapitalistische systeem. Een maximale bonus
is éénzesde van het jaarinkomen.

Behalve door loon naar prestatie lijkt het er op dat meer omstandig
heden worden geschapen dm de geplande produktie te realiseren.
In dit verband zijn te noemen de lage aardgasprijs van 1 kopeke
(= 3 cent), lage prijzen voor elektra alsmede hoge opbrengst-
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prijzen, speciaal vroeg in het seizoen.
Te Kiev komt de bouw van een compleet bedrijf, inclusief de
verwarmingsinstallatie en alles wat nodig is om te kunnen telen
op ƒ 300/m2.
12,2. Arbeid, lonen en welvaart
Zowel mannen als vrouwen (ook gehuwde vrouwen) hebben een baan.
Men kan zelf proberen geschikt werk te vinden, maar als men daar
niet in slaagt krijgt men een baan toegewezen. Werkloosheid
is er dus niet. Men woont in de buurt van zijn werk en bij meer
dere van de door ons bezochte bedrijven stonden tevens (flat)
woningen voor de medewerkers. Kinderen kunnen overdag in een
cresh of in een kleuterschool worden ondergebracht. In het al
gemeen zijn er op de bedrijven veel medewerkers aanwezig
namelijk 10 personen per ha alleen voqr de gewasverzorging.
Op het te Kiev bezochte bedrijf waar prestatiebeloning gereali
seerd was kwam men aan 7 personen/ha. De werkweek is 40 uur.
In zijn algemeenheid wordt er nog vrij veel werk met behulp
van handkracht- verricht waar dit in Nederland mechanisch
of automatisch gebeurt.
Straatvegen is één voorbeeld hiervan.
Desgevraagd werd verteld dat het inkomen bij het verrichten van
handenarbeid in de tuinbouw 160 - 170 roebel per maand be
draagt.
Het loon van een directeur kan het drievoudige bedragen. Som
mige mensen genieten naast loon extra voorrechten, bijvoorbeeld
auto met chauffeur. Vreemd zijn bepaalde verhoudingen. Zo zou
een taxichauffeur een hoger inkomen kunnen hebben dan een
chirurg. Er is geen verschil tussen het bruto- en het~nèttoloon.
Mannen krijgen op 60-jarige en vrouwen op 55 -jarige leeftijd
pensioen. Hoe hoog dit is hangt weer van meerdere factoren
af maar in veel gevallen is het niet voldoende om van te
leven en aldus moet men dan toch blijven werken. Voor de gewone
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man bedraagt dit pensioen 70 - 80 roebel. Een leeftijd waarop
men er uit moet zoals bij ons heeft men er niet.
Belangrijk is wat men met zijn inkomen kan doen. Een indicatie
is dat gewone mensen ongeveer 60% van hun inkomen moeten be
steden aan voedsel. Dit is een hoog percentage. Hier staat
echter tegenover dat veel andere voorzieningen weinig kosten.
De huur van een flatwoning bedraagt in veel gevallen 5 roebel
per maand en daarin zit dan de prijs voor gas. Prijzen veranderen
ook niet weldra en zijn geen spiegelbeeld van de economische
situatie. Iets anders is dat veel voorzieningen slecht zijn.
Voor een kleine reperatie aan een auto moet men al gauw drie
weken wachten, voor veel produktén moet men in de rij

staan

omdat de voorraden weldra uitverkocht zijn.
12.3. De energievoorziening
In de energiebehoefte ten behoeve van elektriciteitsproduktie
wordt momenteel voorzien als volgt:
- Olie 35%
- Gas 25%
- Kolen 18 - 19%
- Atoomenergie 15% en
- Waterkracht 6^7%.
Het beleid is erop gericht om het percentage voor olie te ver
lagen ten einde deze grondstof meer te kunnen reserveren voor
de chemische industrie. Gas,1 kolen en atoomenergie rekent men
i n toenemende mate t e gebruiken. Het plan i s om i n 5 jaar 2 1 - 2 2
atoomcentrales bij te bouwen en het aandeel van atoomkracht
in het totaal van de energiebehoefte op te voeren tot 25%.
13. Enkele algemene opmerkingen
Bij aankomst te Leningrad lag er veel sneeuw. Gedurende ons verblijf
trad de dooi in en trad er veel wateroverlast op, dit mede omdat
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de hal nog in de grond zat. Te Kiev was het milder. Daar was de
hal uit de grond terwijl de bomen juist begonnen uit te lopen.
Bij aankomst te Moskou was het dooiend en nat terwijl er 's nachts
nog behoorlijk strenge vorst voorkwam. Evenals in Nederland klàagde
men in elk der bezochte plaatsen over het donkere weer in maart
waardoor de produktie was verlaat.
Interessant was om wat te zien van het platte land wat vooral
mogelijk was op de tocht van Kiev naar het ruim 120 km zuidelijJjei-r
gelegen Mironovka. Opvallend hierbij waren de zeer kleine woningen,
de oudere van hout en de nieuwere van steen, metr kleine dubbelle
raampjes en veelal gedekt met golfplaten of een soort
mastiek. De perceeltjes grond rond de woningen worden kennelijk
voor de teelt van diverse produkten gebruikt. Gazons of bloementuintjes
ontbraken. In de tuin of op het erf bevond zich vaak een ondergrondse
ruimte die kennelijk dienst doet voor het opslaan van produkten.
De dorpjes zijn klein. Op de weg komt wat vracht- en autobusverkeer
voor. De tweebaans hoofdweg was goed voor zover deze kort na het
invallen van de dooi goed kan zijn. De zijwegen zijn overwegend
onverhard. Plaatselijk stond het land onder water.
Van U.S.S.R.-zijde heeft men veel gedaan het ons naar de zin te maken.
De gastvrijheid kwam vele malen in overvloedige maaltijden tot uiting.
Gedurende het weekeinde en meerdere, avonden zijn wij intensief
bezigl gehouden. Naast bezoeken aan de bezienswaardigheden van de
steden werden vier muea en drie avondvoorstellingen bezocht. Als
-s

-0% •*

gast in een officiële delegatie krijgt men vaak een voorkeursbehande
ling.
14. Conclusies
- De klimaatomstandigheden in dit onmetelijke land zijn in het
algemeen ongunstig voor hoogwaardige glasteelten. In de winter vragen
in het noorden de duisternis en de koude en in het zuiden alleen de
kou extra maatregelen. De verwarmingscapacitéit van ketels en buizen
net is vaak meer dan het dubbele van op zwaar verwarmde bedrijven in Nederlabd.
In de winter is het sneeuwvrij houden van het kasdek de grote opgave en wellicht

mede oorzaak dat veel buizen bovenin de kas zijn aangebracht.
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De hete zomers geven ook problemen, onder andere in verband
met insecten (witte vlieg) en in verband met de hoge temperaturen.
Veel hoofdgewassen ruimt men rond 1 juli op.
- De glastuinbouw neemt regelmatig toe doch is relatief nog van weinig
betekenis. Wel krijgt de glastuinbouw momenteel extra aandacht..
Regelmatige uitbreiding is te verwachten.
- De teelten staan niet op een hoog peil. De opbrengsten zijn; matig
en de kwaliteit soms heel matig.
- De toerusting op de bedrijven is betrekkelijk ouderwets, de ar
beidsprestaties zijn er

laag. Via een bonussysteem tracht men hierin

verbetering te brengen.
- Op de bedrijven worden in het algemeen geen energiebesparingsmaat
regelen genomen. Men denkt ook niet in termen van energiebesparing.
De energieprijs is daarvoor te laag. Soms wordt zelfs erg ruim
met energie omgesprongen, bijvoorbeeld bij de aan te houden temperaturen
en bij het gebruik van kunstlicht.
- Men is in het algemeen erg geporteerd voor biologische bestrijding
van plagen.
Bij overwegend staatsbedrijven of coöperaties is deze bestrijding
wellicht eerder door te voeren dan bijvoorbeeld in Nederland waar
iedere ondernemer vrijer is in het nemen van beslissingen.

15. Aanbevelingen voor een volgend bezoek

- Er is een tendens om lang te vergaderen, uitvoerig te eten en veel
te speechen en om de bezoeken aan bedrijven zo weinig mogelijk
en in een te krappe tijd te laten plaatsvinden. Er zou meer tijd
voor bedrijfsbezoek moeten worden ingeruimd.
- Ondanks het verzoek hiertoe zijn wij niet in de gelegenheid geweest
projecten waarbij afvalwarmte van centrales of indestrieën in
de tuinbouw wordt gebruikt te bezichtigen. Een volgende keer zouden
hieromtrent vaster afspraken dienen te worden

gemaakt.

- De organisatie van Russische zijde zou béter kunnen.
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Met name zou vooraf bekend moeten zijn wie er aan een symposium
deelnemen, waaraan en waar deze mensen werken en wat de titels
zijn van door hun te houden lezingen. De tekst zou uiterlijk
bij de aanvang van het symposium beschikbaar dienen te zijn,
terwijl vooraf ook meer duidelijkheid over het reisprogramma
gewenst is.
De door een volgende delegatie in de U.S.S.R. te bezoeken objecten
zouden alleen dan dezelfde mogen zijn als daar ten opzichte van
de vorige keer wat nieuws te zien is.
Gedegen voorbereiding van de reis door middel van lezen van al
gemene en gespecialiseerde aanwezige informatie op vakgebied
is aan te bevelen.
De taalbarrière is een belangrijke belemmering voor het direct
contact met vakgenoten in de wandelgangen. Tolken met een tuin
bouwkundige achtergrond zouden hierin mogelijk verbetering kunnen
brengen.
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Jaarcijfers 1980 der landbouw in de Sovjet-Unie en definitief 5-jarenplan (1981 -1985)

1 Roebel = f3,32

Algemene indicatoren Sovjet-economie 1980

Waarde

Nationaal Inkomen (x miljard Roebel)
Industriële produktie (x miljard Roebel)
Waarvan produktiemiddelen
consumptiegoederen
Landbouwproduktie (x miljard Roebel)
Omvang beroepsbevolking (x miljoen personen)
Arbeidsproduktiviteit - industrie
-landbouw
-bouw
Reëel inkomen per hoofd van de bevolking (Roebel/maand)
Inkomen kolchozeleden
Detailhandelsomzet (x miljard Roebel)
Volume Buitenlandse handel (x miljard Roebel)

450
627

121
112,5

168,5
268,5
92

T.O.V.
1979
in%

103,8
103,6
103,6
103,4
97
101,7
102,6
99
101,2
103,5
102
105,3
114

Ongeveer driekwart van de groei der
industriële produktie werd veroorzaakt
door stijging der arbeidsproduktiviteit.
Voor de industriële produktie werden o.a.
de volgende cijfers gegeven voor 1980
(t.o.v. 1979):

In %

Energie en
Electriciteit
Olieproduktie
Olieverwerkende
industrie
Aardgasproduktie
Steenkool
produktie
Kunstmestproduktie
Trekker+
landbouwmachine
industrie
Mechanisatie
voorveeteelt
en voederwinning
Machinebouw
voor lichte- en
voedselindustrie
Hout + houtver
werkende industrie
Voedselproduktie
(plantaardig)
Vlees-en zuivel
industrie
Visserij
Staatsaankoop
Microbiologische
industrie

Produktie

Arbeids
produk
tiviteit

104
103

102
102

104

104

107

105

99,8

99

108

104

103

103

104

102

105

105

102

102

102

102

97
100,5
104

97
102
103

106

103

De republieken met de laagste groei der
industriële produktie waren in 1980 (t.o.v.
1979):

lrt%

W.H

V

-

Gehele Sovjet-Unie
Rep. Rusland
Ukraine
Kazachstan
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Produktie

Arbeidsproduktiviteit

103,6
103.1

102,6
102,8

102.2

103,2

101.1

101.2

De gerealiseerde produktie in een aantal sektoren was in 1980 alsvolgt:

Produktie
in 1980

T.o.v.
1979
in%

104
471
47
2,7
2.1
117
9,1
275
5,3
744
15,1
3,1
5,0
1,3
25,3
10,1
2,6
3,9
175
15,3
65

110
99,2
100,8
103
102
102
99,5
102
100,7
100,5
98
99
102
96
101
95
94
102
105
95
108

Kunstmest (x miljoen ton)
Plantenbeschermingsmiddelen (x 1000 ton)
Trekkers (x miljoen p.k.)
Machines voor landbouwplantenteelt (x miljard Roebel)
Machines veeteelt + voederwinning (x miljard Roebel)
Maaidorsers (x 1000 stuks)
Katoenplukkers (x 1000 stuks)
Industrieel hout (x miljoen m3)
Papier (x miljoen ton)
Schoenen (x miljoen paar)
Vlees (x miljoen ton)
Worst (x miljoen ton)
Vis+visprodukten (x miljard Roebel)
Roomboter (x miljoen ton)
Voliemelksprodukten (x miljoen ton)
Suiker (x miljoen ton)
Plantaardige spijsolie (x miljoen ton)
Bakkerijprodukten (x miljoen ton)
Thee (x 1000 ton)
Groenten + fruitconserven (x miljard blikken)
Mengvoeder (x miljoen ton)

Sovjet-landbouw 1980
De graanoogst (af maaidorser) bedroeg in
1980:189,2 miljoen ton ( 1979:179
miljoen ton), waarmee het gemiddelde
over de periode 1976-1980 opong. 205
miljoen ton uitkwam. (In 1980: tarwe 98,1;
rogge 10,2; mais 9,7; vlinderbloemigen
6,4 en rijst 2,8 miljoen ton). De kwaliteit
van het geoogste graan was duidelijk
minder dan in andere jaren. Ondanks een
mogelijke recordinvoer in 79/80 van ong.
35 miljoen ton (1979: ruim 30 miljoen ton)
heeft men nog ruim 10 miljoen ton graan
minder beschikbaar dan in 1979 voor
veevoeder.
De katoenoogst betekende met 9,96
miljoen ton ruwe katoen en nieuw record
(Uzbekistan 6,24; Turkmenië 1,26;
Tadzhikistan 1,01 miljoen ton).
De suikerbietenoogst was met 79,6
miljoen ton maar iets hoger dan in het
tegenvallende jaren 1979 <76 miljoen
ton), waarbij kwam dat het gemiddelde
suikergehalte in 1980 zeer laag was en
waarschijnlijk zelfs rond 14% lag (t.o.v.
ruim 15% in andere jaren).
De zonnebloempitten gaven met 4,65
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miljoen ton een zeer slecht resultaat
(1979:5,37 miljoen ton, 1977:6,0 miljoen
ton).
De aardappeloogst was met 66,9 miljoen
ton zeer slecht. Het gemiddelde voor
'71-'75 was 89,8 en voor '76-79:86,3
miljoen ton. Ook de kwaliteit was
bijzonder slecht het afgelopen jaar.
De groentenoogst was met 25,9 miljoen

ton even hoog als in 1979 (25,8 miljoen
ton) en 2 miljoen ton lager dan in 1978
(Plan 1980:28,4 miljoen ton).
Voor de fruit- en druivenproduktie werden
geen cijfers gegeven, zodat die wel erg
slecht geweest zal zijn.
De ruwvoederproduktie was in 1980
waarschijnlijk beter dan in 1979, ai zal het
in zijn geheel een niet meer dan
gemiddeld jaar zijn.
De mengvoederproduktie was met 65
miljoen ton in de staatssektor
aanmerkelijk hoger dan in 1979 (60
miljoen ton) en 1978 (56 miljoen ton), al
blijft de kwaliteit (eiwitgehalte) een open
vraag.
We zien dus voor varkens en schapen en
geiten een teruggang.
De vleesproduktie was in 1980 met 15,1
miljoen ton 2j% lager dan in 1979 en 1 j%
lager dan in 1978.
De melkproduktie was met 90,7 miljoen
ton ong. 5% lager dan in 1977, ondanks
3% meer melkkoeien (1979:93,3; 1978:
94,5 en 1977: 94,9 miljoen ton).
De eierproduktie was met 67,7 miljard
stuks ong. 3% hoger dan in 1979. De
wolproduktie was in 1980:461.700 ton.
De staatsopkoop van veeteeltprodukten
omvatte in 1980:15,9 miljoen ton vlees
levend gewicht (incl. pluimvee), ofwel 9,9
miljoen ton geslacht gewicht, 57,3
miljoen ton melk, 43,1 miljard stuks
eieren.
Het brutoprodukt der kolchozen lag met
21,9 miljard Roebel iets boven het
gemiddelde van de periode 1971-1975.
De kapitaalsinvesteringen in de

De omvang der veestapel gaf het volgende beeld te zien (stand per 1 januari):
(x miljoen stuks)

Totaal: Rundvee
waarvan melkkoeien
Varkens
Schapen en geiten
Rundvee
Waarvan in Staatssektor:
waarvan melkkoeien
Varkens
,
Schapen en geiten
Rundvee
Waarvan in Privé-sektor:
waarvan melkkoeien
Varkens
Schapen en geiten

1976

1980

1981

111,0
41,9
57,9
147,1
87,6
28,2
45,7
117,7
23,4
13,7
12,2
29,4

115,1
43,3
73,9
149,4
92,0
30,1
59,1
119,6
23,1
13,2
14,8
29,8

115,5
43,4
73,5
147,0
92,6
30,2
59,2
117,8
22,9
13,2
14,3
29.2

_
i'

^

Ladoga-m«ef
Umn9räd

Margarine
Voltemelksprodukten
Kaas
Aardappelen
Groenten
Fruit (incl. citrus)
Kleding

j0*

!

\ t

miljoen ha, waarvan 1,1 miljoen ha zuiver
bos. Op 46,8 miljoen ha werd het hout
verzorgd.

Kapitaalsinvesteringen in
Sovjet-economie in 1980

Overige

meer dan in 1979; 2,7 miljoen ton
voederadditieven (+ 1%). Met deze cijfers
wordt het plan voor 1980 echter niet
vervuld.
Aanplant van bomen vond plaats op 2,2
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begonnen. In Urjupinsk (Volgogradskaja
Oblast) werd een nieuw vleeskombinaat
(groot slachthuis) in aanbouw genomen,
en te Kuibishev en Tiblisi werd een
nieuwe melkfabriek in aanbouw
genomen.
In de landbouw werden nieuwe
gemechaniseerde bedrijven voor in totaal
10,6 miljoen stuks rundvee en 15,6
miljoen stuks pluimvee in bedrijf
genomen, in de pluimveehouderij werden
bestaande grote bedrijven (fabrieken)
met een capaciteit van 7,7 miljoen
leghennen en 97 miljoen stuks broilers
per jaar uitgebreid.
Er werd op ong. 700.000 ha een
irrigatiesysteem en op 650.000 ha een
drainagesysteem in gebruik genomen,
naast waterverstrekking op 4,7 miljoen
ha weide.
De totale kapitaalsinvesteringen waren
met 133,5 miljard Roebel ong. 2% groter
dan in 1979. Ong. 22 miljard Roebel werd
gebruikt voor modernisering en
uitbreiding van bestaande fabrieken.

Sovjet-laridbouw bedroegen in 1980 36
miljard roebel, of 27% der totale
investeringen. Hiervan waren 30,7 miljard
roebel investeringen in de
produktiesektor (rest: infrastruktuur e.d.).
Het landbouwmachinepark kreeg in 1980
toegeleverd: 270.000 vrachtwagens,
347.000 trekkers (totaal 29 miljoen p.k.),
117.000 maaidorsers, 11.000
aardappelrooiers, 9000 bietenrooiers,
46.000 silohakselaars, 9000
*
katoenplukkers, 85.000 maaibalken,
32.000 stropersen, 5000 agregaten voor
grasmeelbereiding, 19.000
beregeningsmachines enz.
Aan kunstmest ontving de landbouw in
1980 82 mijloen ton, ofwel 5,4 miljoen ton

In 1980 werden 240 grote nieuwe
industriecomplexen in bedrijf genomen.
Zo werd een totale capaciteit voor de
produktie van 9,9 miljoen ton kunstmest
in gebruik genomen, o.a. 1e etappe der
ammoniakfabriek te Togliatti,
Kuibishevazot (de Togliatti), Kemerovo
Azot etc. Ook werd de
Cheboksarski-trekkerfabriek in aanbouw
genomen.
Te Ust-llimski werd de eerste fase van de
cellolosefabriek in bedrijf genomen.
In Buisk (Kostromskaja Oblast) werd met
de bouw van een nieuwe vlasfabriek

99
93
98
98

106

Er werden in 1980 2 miljoen nieuwe
appartementen gebouwd van in totaal
'108 miljoen mJ (w.v. 30 miljoen m2 op het
platteland), waardoor 10 miljoen mensen
een betere woning kregen. De
gemiddelde woning in 1980 in de
Sovjet-Unie besloeg dus 54 mJ, waarbij,
bij een gemiddeld vloeroppervlak van
10,8 mJ per persoon, 5 personen per
wonmg zijn ondergebracht.
Voor milieubescherming en natuurbeheer
werd in 1980 1,8 miljard Roebel
uitgegeven.
In 1 »30 kwamen er in de SU 2,1 miljoen
specialisten bij, w.v. 0,8 miljoen met een
hogere en 1,3 miljoen met een
midctelbare opleiding, waarmee het totaal
aantal personen met een hogere of
midcfislbare beroepsopleiding op 146
miljoen kwam (ofwel 83% van de
beroepsbevolking).
In 19S0 gingen 55 miljoen Sovjet-burgers
op vakantie buitenshuis, waarvan 31
miljoen op toeristische plaatsen. 170
miljoen mensen maakten in 1980
excutrsies. Ook gingen 25 miljoen
kinderen en jongeren naar zomerkampen
(piornierskampen etc.).
De Sovjet-Unie had op 1 januari 1981
266,6 miljoen inwoners.
Samenvattend kan gesteld worden dat het

Voor de detailhandelsomzet per produkt
naâr waarde, dus niet noodzakelijkwijze
naar hoeveelheid, werden de volgende
cijfers opgegeven (1980 t.o.v. 1979 in %)
Bakkerijprodukten
Vlees + vleesprodukten
Vis + visprodukten
Roomboter
Eieren
Suiker
Snoep, bonbons etc.
Thee
Spijsolie

106
101

102
103

112

101

106
108
104

111
107

landbouwkundige jaar in de Sovjet-Unie
zeer slecht was. Het effect van de slechte
oogsti zal zich de eerstkomende maanden
versciherpt doen voelen, omdat ook 1979
een sllecht jaar was. Ondanks een
mogeilijke recordimport van granen zal
men iminder veevoer ter beschikking
hebbien dan in het jaar 78/79, waardoor
de veeteeltproduktie in 1981 zeker weer
slecfnt zal zijn. Men mag reeds blij zijn als
de vleesproduktie en de melkproduktie
het niiveau van 1980 halen. De door
Brezftnev geclaimde vleesproduktie in
1985 van minstens 18.2 miljoen ton, lijkt
voorlopig dan ook onhaalbaar.
Voorde graanoogst 1981 geldt dat het
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Boven: Keecompfeii In het Zuldoocten
linke: Verwarming van plntHe kasten
Onder: Let op het grote «antat verwermlngspttpen in de nok.
tn het Noorden

De houw van glazen en plastic kassen in
de -Sovjet-Unie bevindt zich duidelijk in
ccn stroomversnelling. Deze conclusie is
tït'past wanneer men kennis neeint van
een artikel in de "Ekonomicheskaja Gazeta" van oktober 1978. Een bij dit arti
kel gevoegde label, die wc op de volgende
pagina weergeven, biedt een goed inzicht
in de groei van de arealen onder glas cn
plastic sedert 196S.

-Hi

Uit deze tabel blijkt onder meer dat het
areaal glazen kassen momenteel reeds
rond 2.100 ha bedraagten dat van de
plastic kassen ruim 4.700 ha. Wc tekenen
hierbij aan dat het staandglasarcaal van
•179 ha dat wordt vermeld voor het jaar
1965, constructies betrof van naar onze
opvattingen sterk véi-outlel-dé typen. In
at/.e achterstand kwam een keerpunt in
'968 en volgende jaren, toen zo'n goede
100 ha moderne, zwaar verwarmde kas
sen van Nederlandse makelij (Prins Dokk»m en Voskamp cn Vrijland) werden
neergezet. Afgezien van een bescheiden
Oostduits en ook een Fins aandeel (dit
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laatste voor bloemenkassen), zijn het de
yijf laatste jaren echter nagenoeg alleen
Russische fabrieken geweest die de beno
digde bouwmaterialen hebben vervaar
digd, Vanuit Nederland wordt overigens

"og wèl automatische regelapparatuur
Releverd.
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wintergraan vanwege de warme winter
niet in optimale conditie is (vanwege het
vele dooien deze winter), waarbij een
paar strenge nachtvorsten de
eerstkomende 1 j maand zeer grote
schade zou kunnen aanrichten.
Voor wat betreft de voedselvoorziening
der Sovjet burgers zullen dit jaar mogelijk
knelpunten optreden bij vlees,
zuivelprodukten, aardappelen, spijsolie,
suiker, groenten en truit. •

Definitief 5-jarenpian (1981-1985)
Op vrijdag 27 februari heeft de voorzitter
der Ministerraad, hr. Tichonov, in het 26e
Partijcongres de definitieve versie van
het komende 5-jarenplan gegeven,
evenals aanvullingen op de jaarcijfers
1980.
Vooral in de definitieve cijfers voor 1980
of voor de periode 1976-1980 zijn sinds
begin december een aantal wijzigingen
aangebracht die het vermelden waard
zijn.

In de periode 1976-1980 is in totaal in de
landbouw 170 miljard Roebel
geïnvesteerd.
Eind 1980 had ruim de helft der
Sovjet-inwoners een gemiddeld
maand-inkomen van meer dan 100
Roebel. Dit was in 1970:18%. Het
gemiddeld loon steeg de afgelopen 5 jaar
16% en voor kolchozeleden 26%.
De toename in de industriële produktie
over de jaren 1976-1980 bedraagt 24%
(staats kapgoed. + 26%).
De kapitaalsinvesteringen voor
1976-1980 blijken met 29% gegroeid te
zijn (t.o.v. plan 1976-1980: 25%).
De gerealiseerde olieproduktie in de
Sovjet-Unie blijkt in 1980 603 miljoen ton
te zijn geweest (eerder cijfer 606), terwijl
de produktie van steenkool in 1980:716
miljoen ton was (eerder 730).
Tgenover een voorziene reële
inkomensstijging voor 1981-1985 van
16-18% staat een geplande
loonsverhoging van 13 à 16%
(afhankelijk van de eindresultaten per
sektor). Het minimum maandloon is

De voornaamste landbouwindicatoren zijn:
Gemiddelde
jaarproduktie

Landbouwproduktie
Granen (x miljoen ton)
Zonnebloempitten (x 106 ton)
Melk (x miljoen ton)
Ruwe katoen (x miljoen ton)
Suikerbieten (x miljoen ton)
Vlees (x miljoen ton)
Eieren (x miljard stuks)
Groenten (x miljoen ton)
Fruit + bessen (x miljoen ton)

'71-75
gereal.

+ 13,2%
182
6,0
87
7,7
76
14,0
51,0
23,0
8,0

+ 14-17%
215-220
7,6
94-96
8,5
95-98
15-15,6
58-61
28,5
10,5

1975

Kunstmestproduktie (x miljoen ton)
Kunstmest aan landbouw
Mengvoeder (x miljoen ton)
Voedselindustrie (Plant)
(x miljard Roebel)
Vlees + zuivelindustrie (x miljard Roebel)
waarvan Vlees
in staatsektor (x miljoen ton)
waarvan Vollemelksprodukten
in staatssektor (x miljoen ton)

64

'76-80
gereal.

•76-80
plan

90
60
42
46
39
10,7

+ 8,8%
205,0
5,32
92,6
8,9
88,4
14,8
63,1
26,0
9,4

(Plan)
1980

gereal.
1980

135-140 104
93
82
80
65
• 58
100
, 47

\J

11,0

'81-'85
plan

+ 12-14%
238-243
6,8
97-99
9,2-9,3
100-103
17-17,5
72
29,4
11,5
(Plan)
1985

150-155
120
72
123-126

8,3

11,1

24,9

28.3

verhoogd tot 80 Roebel.
. De stijging der arbeidsproduktiviteit
voorzien voor 1981-985 is:17-20%, voor
de industrie 23-25% (1976-1980: +
17%), voor de landbouw: 22-24%
(1976-1980: +15%), voor de bouw
15-17% »1976-1980: +11%
(1976-1980: + 11 %) en voor transport
per spoor 10-12% (197&-1980: + 0,5%).
Oe in het komende 5-jarenplan
<1981-1985) voorziene groei der
industriële en landbouwkundige
produktie per republiek t.o.v. het vorige
5-jarenplan is als volgt:

Indus
triële
produktie

Landbouw
kundige
produktie

Rep. Rusland
Ukraine
Wit-Rusland
Uzbekistan
Kazachstan
Georgië
Azerbaïdjan
Litouwen
(Moldavië
ILetland
»Kirgizië
Tadzhikistan
•Armenië
Turkmenië
;Estland

24-27
20-23
26-29
28-31
22-25
30-33
29-32
21-24
30-33
15-18
21-24
24-27
29-32
21-24
14-17

12-14
12-14
10-12
17-19
11-13
22-24
15-17
8-10
20-22
12-14
8-10
12-14
10-12
14-16
11?13

'Sovjet-Unie totaal

26-28

12-14

In %

We zien dat ook op landbouwgebied zeer
grote verschillen per republiek
voorkomen, met een relatief kleine
toename voor Litouwen en Kirgizië en
een zeer grote toename in Moldavië en
Georgië (tuinbouwrepublieken).
Om de verliezen van landbouwprodukten
bij de opslag te verkleinen, zal tussen
1981 en 1985 15 miljard Roebel
geïnvesteerd worden in graanopslag,
koel- en vrieshuizen, silo's en
kunstmestloodsen. Dit betekent 60%
meer geld dan in de periode 1976-1980
werd besteed aan deze voorzieningen.
(Bureau landbouwatlaché Moskou)
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De opzet van deze nog lang niet voltooide
ontwikkeling is, de stedelijke bevolking
buiten het groeiseizoen in de opoiiluclit meer
verse groenten te kunnen bieden. Daarbij
wordt op lange termijn gedacht aan een aan
bod van 13 kg kasgroenten per hool'd van de
bevolking, waarvan 5 kg tomaten en 4 kg
komkommers. Om dit te kunnen bereiken,
zouden vanaf nu nóg 12.0(H) ha glazen en
II.(XX) ha plastic kassen moeten worden ge
bouwd.
Van nieet af aan zijn de gebouwde glascentra
geprojecteerd in de nabijheid van grote ste
den. De bouweenheid hierbij is (>, 12 of 18 ha
en veelvouden daarvan. Het Moskovskii
Kombinat van thans 48 ha (gestart door
Voskamp en Vrijland) zal worden uitgebreid
tot 144 ha: eveneens bij Moskou is op de
sovchoz "Bjclaja Dacha" thans begonnen
met de bouw van 144 ha glas. Andere reeds
bestaande glascentra liggen nabij Leningrad
in het noorden.. Siniforopol op de Krim,
Kislovodsk. Krasnodar en Kirovabad in het
zuidoosten.
In aanbouw zijn momenteel nieuwe com
plexen in Kisjinew in het zuidwesten, Woronesj en Lipetsk in midden-Rusland. Pen/a
en Kazan in het Wolgagebied en Wladimir
ten'oosten van Moskou. Ook in Siberië zal
worden gebouwd, maar de voorziening met
de benodigde materialen die over grote af
stand moeteil worden aangevoerd, blijkt or
ganisatorische problemen met zich te bren
gen.Een nieuwe fabriek voor de vervaardi
ging van de metalen constructiedelen in de
stad Antratsiet, in hel Donetzbekken, is be
rekend op een jaarcapaciteit van 500 ha.
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Tezamen met een andere fabriek kan in toia.ti Jici ja.il \VI>C ciuv. ?'"> h"
en 3M
ha plastic kassen, het bouwmateriaal wor
den geleverd. Het momenteel lopende vijfja
renplan dat loopt tot en met 19N0, voorziet in
de bouw van 2.000 ha glazen kassen: dat is
gemiddeld 400 ha per jaar.
Zowel voor glazen als voor plastic kassen is
gekozen voor kapbreedten van 3.2 én 6,4
nieter. Aangezien voor de normale ontwik
keling van een kontkommer- en een tomutengewas per maand "0 tot 100 uur zonlicht
vereist is. blijkt het onmogelijk in het noor
den tomaten te telen van december tot april
en komkommers van november tot februari
-terwijl dit in het zuiden wél mogelijkts. Om
deze reden zullen, afgezien van de bij alle
steden te bouwen kascomplexen voor dc
plaatselijke voorziening, in het zuiden bo
vendien grote complexen worden gebouwd
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1965

1970

1975

1977

1978
(pian) ;

3126

7833

10375

11466

12150

479
2252
394

579
1587
2729
2">39

1325
4038
2366
2625

IMC
4444
2113
3055

135

359

706

822

.

—

2125
4755.

.. . t -> -ij

In juli jl. bezocht schrijver dezes naast een
landbouwtentoonstelling in Moskou, enkele
teeltcentra met onder meer groenteteelt in
plastic kassen nabij Charkow en Kiew in de
Oekraïne. De hier volgende notities zijneen
vastlegging van een aantal daarbij opgedane
indrukken.

...

Onderzoek en onderwijs

•i I

•;v

1.000 ha per jaar
3g

--V

die kunnen leveren aan äe noortMij^e ge
bieden wanneer daar geen prtio»*,V.e moge
lijk is.
De opbrengstniveaus die worden behaald,
lopen strekelijk zeer sterk uiteen: van 8 lot
13 kg per m 2 tot 32 à 35 kg per n r . Dit komt
neer op enorme verschillen in kostprijs. Al
dus genoemd blad, dat v e i ^ r onder meer
vermeldt dat er in de ScrvJci^iÄvie veel on
derzoek verricht wordt naar energiebespa
ring, zoals de toepassing van zonne-energie
en het gebruik van koelwater van atoómcemrales.

Kr bestaan verspreid over het gehele land
zo'n I.ÜOO instituten, proefstations en
proefbedrijven voor land- en tuinbouw, die
alle worden gecoördineerd door de Lettin
Academie van Landbouwwetenschap. On
danks de centrale leiding is men plaatselijk
vrij autonoom. Op een aantal instituten
wordt ook de veredeling in het onderzoek
betrokken. Voor het ontwikkelen van een
bruikbaar nieuw ras kunnen de betrokken
onderzoeker"! worden heioomi met e;n pre
mie tot 20.000 roebel tl roebel - z J 3.—i.
Elk Instituut heeft een aantal proefstations
in verschillende delen van het land lot haar
beschikking, waar deze rassen worden be
proefd. Soms ook worden de so-chozen en
kolchozen in deze beproeving betrokken.
Door de proefstations wordt aan de gasbe
drijven 12 maal per jaar beniestingsadvies
uitgebracht: voor de vollegrondsgrocnteteelt 2 à 3 maal per jaar.
Over het algemeen bestaat er op het punt
van de veredelingsmethoden een achter
stand ten opzichte van het Westen. Voorde
vollegrondssector slaan ziektenresistcnlie.
oogstmechanisatie en
vitaminengehalte
centraat in de aandacht.
Voor de beroepsopleiding bestaan speciale
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land- en luinbouw-scholen, met één jaar on
derwijs. Voor het ingenieursdiploma moei
vijf jaar gestudeerd worden, met inbegrip
van een half jaar stage. Overigens werd de
indruk verkregen dat hel niveau van de afge
studeerde van een hogeschool (er zijn er 21)
meer vergelijkbaar is met dat van onze HTSers. Men kan zich aansluitend echter gaan
specialiseren, waarna het bereikte niveau
vergelijkbaar is met dal bij onze Landbouw
hogeschool. Opvallend is dat de welenschappelijke medew erkers hier overwegend
(bijna 2/3) vrouwen zijn.

Sortiment

M

li S3

Op de landbouwtentoonstelling in Moskou
zagen wç (bont gekleurde) vleestomaten,
zeer kleine komkommertjes, paprika (puntig
en klein of plat en rond), witte kool en sladie
redelijk van kwaliteit waren. Verder kleine,
losse bloemkool, kaskomkommers en aard
appelen. Desgevraagd bleek dat de tomaten
rond 16 kg/m 2 opbrengen. Daarbij moet ove
rigens worden aangetekend dat de tceltduur
beperkt is van januari tot in juli. Men kent er
dezelfde ziekten als bij ons. Bij het sorteren
worden alleen de grootste en de kleinste to
maten verwijderd.
Het binnenland - met een nog lang niet ver
zadigde behoefte aan groenten - is de enige
afnemer. Aanvullende importen komen
vooral uit Rulgarije. De opbrengstprijs loopt
voorde tomaten uiteen van 2 roebel (ƒ 6.—)
per kg 's-winters tot 60 kopeken (ƒ 1.8(1) in
de zomer. Het aantal werkers in de toma
tenteelt beloopt één op 600 tot 1.000 m 2 (bij
ons één op 2 à 3.000 m 2 ).

VoUegrondsgroenten

btw, franko huis.

]••••
'Nhandpallettrucks.

el
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Bij het bezoek aan een sovchose in de omge
ving van Charkow, die 6.000 ha met vooral
iandbouw onnut. weid w k kennis gemaakt
met de vollegroiidsgroenteteelt, Dit jaar
werd er 3.000 ton groente geproduceerd,
maar volgens het nieuwe vijfjarenplan moet
dit 4.000 ton worden. Dankzij de ontwikke
ling van een rijdende beregeningsinstallatie
kon d e produklie aanmerkelijk worden op
gevoerd: voor komkommers van 23 naar 49
ton per ha, witte kool van 30 naar 40 ton,
tomaten van 27 naar 57 ton en aardappelen
naar I4Ü ton per ha. Gemiddeld genomen
werd er 10 ton per ha meer geoogst door

.•TXV«^-.T-Ts" «w»r'ii»ry

Pistttfc k«> mat Ij2«ren traJUI«w«rs

deze irrigatie.
De kwaliteit van de Produkten moet voldoen
aan bepaalde slaats-standaardnormen. Op
basis hiervan wordt gecontroleerd dooreen
soort KCB. In januari sluit de stad waar een
sovchose meestal bij gelegen is.een contract
over de te leveren hoeveelheden groenten en
de prijzen. Tijdens het groeiseizoen kan dit
echter worden bijgestuurd. Is de produklie
erg groot, dan gaat het teveel naar conservenfahrieken. Het teeltplan wordt in grote
lijn bepaald door de stad. De prijzen worden
vastgesteld door een comité, dat hierbij re
kening houdt met het gebied waarbinnen de
sov- of kolchose ligt en de tijd waarin de
leveranties plaatsvinden.
De werkers op dit bedrijf kennen een ar
beidsweek van gemiddeld 41 uur, de pauzes
inbegrepen. Men heef! recht op 24 vakantie
dagen en verdient 170 tot 200 roebel
(ƒ 510.— tot ƒ 600.—) per maand, afhanke
lijk van het jaargetijde en de hoogte van ex
tra premies. Voor eigen teelt kan men be
schikken over '/-I ha de man. Op deze sov
chose staan tevens plastic kassen met hou
ten onderbouw. Het geheel zag er verwaar
loosd uit. Er werden kleine komkommers in ;
geteeld die 15 tot 20 kg/m 2 opbrachten. De
nieuwe kassen worden grotendeels ge
bouwd door leden van de Komsomol (=
jeugdpartij). De warmte wordt betrokken uit
een centraal gelegen verbrandingsinstallatie
en bovendien aangevoerd uit een soort heteluchtkachels waarvan er onder elke kap
één aanwezig is.

Particuliere verkoop
In dezelfde plaats Charkow was gelegenheid
voor bezoek aan een kolchosemarkt: het
centrum waar groenten, fruit en bloemen
door kolchoseledcn worden verkocht die zij
in hun eigen particuliere tuintjes hebben ge
teeld. Daarmee kan het gezinsinkomen wat
worden opgevoerd. Men kon voor dit doel
ter plaatse een weegschaal huren à raison
van 3' i 2 roebel. Over het algemeen warende
Produkten slecht van kwaliteit en duur. Ap
pelen deden hier 1,25 roebel per pond. eie
ren 2 roebel per 30 stuks. 5 uien kostten I
roebel. 1 kg augurken 1,50 roebel. 1 kg to
maten 1 roebel, I kg kersen 1.75 roebel. De
kopers konden overigens met succes een la
gere prijs bedingen en moesten goed kien
zijn op hel „ouder als boven". Overigens
wordt dit soort markten overal in de USSR
druk bezocht, omdat het aanbod v ia de offi
ciële staatswinkels niet toereikend is.

Plastic kassen
Nabij Kiev werd de 3.000 ha grote sovchose
„Zorsja" bezocht. Hier wordt 2.000 ha be
werkt en 1.000 ha geïrrigeerd. Er bevinden <
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zich 7 ha met plastic kassen. Daarin werken
200 mensen, dat is één man op 360 m- kas.
Glazen kassen worden hier niet gebouwd;
hel hiervoor genoemde motief is dat deze
wegens sneeuwdruk e.d. IKYA breuk opleve
ren tegenover plastic maar VA. Overigens
kost een plastic kas maar ƒ 30 per m a tegen
over een glazen kas hier liefst ƒ 300 per m'-.
De plastic kassen zijn 100 m lang en 9 rn
breed, de hoogte varieert van 3 tot 3,50 ni.
Als steun voor het plastic dienen ijzeren tralieleggers. Het geheel maakte overigens een
rommelige indruk. Boven in de nok van een
kap zijn luchtramen gemonteerd. IX- nieuwe
kassen die men op dat moment bouwde,
werden uitgerust met ventilatoren die 8 m 3
lucht/seconde blazen. De verwarming ge
schiedt met gaskachels.
Dc teelten: tomaten en komkommers met als
bijteelt sla. worden in december gezaaid en
in februari uitgepoot. De energiebehoefte

omvat circa 2,5 miljoen,nv 1 gas per jaar, wat
over het hele complex gerekend uitkomt o p
35 m- 1 gas per nv* (in Nederland: 50 nV voor
tomaten en 65 nv' voor komkommers). De
gemiddelde wintcrtempcratuur rond Kiev is
-15°C, in de zomer is het gemiddelde 19'C.
Men verdient op deze sovchose gemiddeld
165 roebel (ƒ 495,—) per maand, exclusief
de produktiepremies.
De opkweek van het plantmateriaal ge
schiedt onder kunstmatige belichting, het
geen als modern kan worden aangemerkt. Er
wordt gepoot dwars op de lengterichting van
de kas. In het hoofdpad is een soort buisrailsysteeivi aangelegd.
Bij de tomaten- ook hier mcerhokkigc
(groenkragen) - worden per m 2 4 planten
gepoot. Met watergeven wordt met de slang
uitgevoerd. Afhankelijk van het weer geeft
men eens of enkele malen per week zoveel
water dat dit tussen de opgeworpen kraggen
grond blijft staan. Zodoende blijven d e pa
den droog. De opbrengst loopt van 14 toi 18
kg tomaten per nf'. l-iet gewas komt niet
hoger dan ± 1,5 m. zodat de 9 trossen dicht
op elkaar zitten. Witte vlieg vormt het groot
ste probleem; biologische bestrijding wordt
nog niet toegepast.

kap, wat overeenkomst met één korf voor
900 m*.
Ons werd verteld dat de totale opbrengst van
dit plastic kassenbestand
per 2 be
droeg. Dit leek ons
erg hoog.

ƒ 41,50
echter

m

Conclusie
Samenvattend ma g warden vastgesteld dat
de teelt in plastic kassen in de USSR nog
voor vee! verbetering vatbaar is. De teelttechnische kennis is nog gebrekkig, vooral
bij het lagere personeel. Maar omdat men
over veel en goedkope arbeidskrachten kan
beschikken, zijn de produktiekusten vol
doende laag te houden waardoor het eindre
sultaat al gauw hoog genoeg is.
De cijfers in dit relaas zijn mogelijk niet alle
even betrouwbaar; sommige lijken elkaar
tegen te spreken. De niet geringe taalbarriè
re zal daaraan wel mede debet zijn geweest.
Niettemin zijn de ontwikkelingen in dit land
- en dtyt zeker ook wat de glasteellen betreft
- intéressant genoeg om ze 1er plaatse op de
voet te blijven volgen. Er is op nog geen
stukken na sprake van enig evenwicht tus
sen vraag en aanbod wat betreft de fijnere '
groenten in dit onmetelijke grote land.

Het geteelde komkommertype is een ttissenvorm tussen komkommer en augurk, nnet
minder vruchtvlees dan wij gewend zijn.
Tegen echte meeldauw wordt éénmaal per
weck bestreden met Karatliane. De stitnd
van het gewas zoals dit werd aangetroffen,
mag zonder meer goed worden genoemd.
Voor dc bestuiving worden bijen gebruijkt.
De korven staan buiten de kassen; cén ipcr

fTP#*
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Eigenlijk zouden we elke dag onze relaties moeten
danken voor het in ons gestelde vertrouwen, maar
dan zouden we nauwelijks tijd meer over hebben
voor andere zaken.
Daarom doen we het tóch weer aan de eindstreep
van dit jaar en wensen u
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een in alle opziichten
voorspoedig 1979
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intussen gaan we gewooci door met uw vertrouwen
niet te beschamen.
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Hoofdstraat 7
Boomweg 8a
Leursebaan
180
Breda
Niouw Amslardsmi Veilingweg 7
Gebr. Meeldijk 79
Barondrecht
Legmeerdijk212a
Aslsmeor
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Rocksnje

Telefoon 01745-2327
Telefoon 01Û34-I336
Telefoon 076-134852
Telefoon 05315-1451
Telefoon 01806-2014
Telefoon 020-473136
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