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Bapport betreffende het oogsten van z.g*
eh o. glos
als gevolg vaa bestuiving door bijen* en andere 1 HtaeèteSi»
te Zoetermeer en elders In de Kring*

Op Vrijdag i Juni 1951 vestigde de heer C. van Vliet Sr.,
Voorzitter van de CèSp. Groenten & Fruitveiling te belden de
aandacht op het feit» dat de kwekers uit Zoetermeer steeds een
abnormaal hoog percentage zaadkomkomraers aanvoerden,
Ir werden die dag meerdere partijen komkommers, die ter vel»
llng waren aangevoerd,onderzocht en steeds» wanneer een abnor
maal hoog percentage zaadkomkommers werd aangetroffen« bleek
dat de partij afkomstig was uit Zoetermeer.
Volgens mededeling van de Heer van Vliet was dit voorgaande
jaren ook steeds In meerdere of mindere mate het geval, Be
kwekers ter plaats wijten dit verschijnsel aan "het houden van
bijen? dat door meerdere ingezetenen van Zoetermeer beoefend
wordt.
Be vruchtsetting bij de komkommer geschiedt n.l* parthenocarpisch, d.w.z. sonder voorafgaande bestuiving mm de manne
lijke bloeien (die ook op dezelfde plant voorkooien) groeien
de vrouwelijke bloemen uit tot nor aale komkommervruchten
zónder zaden* Wordt het stuifmeel van de manlijke bloemen over
gebracht op de vrouwelijke en vindt bevruchting plaats» dan
ontstaan vruchten met zaden» de z.g. zaadkomkommers» Aan het
ondereinde van de vrucht» waar zich de zaden bevinden» ontstaat
dan een verdikking* Deze zaadkomkommers zijn voor de handel
minderwaardig *
Welke oorzaken kunnen nu bevruchting en dus het vormen van
zaadkomkommers bewerkstelligen?
Daar de komkommer tot die gewassen behoort» die door Insecten
bestoven worden (vrij zwaar en kleverig stuifmeel}» speelt
de wind bij de bestuiving een te verwaarlozen rol* Het overbren
gen van het stuifmeel geschiedt bij de komkommer practisch
geheel» zo niet uitsluitend door insecten*
Van zeer groot belang is nu t e weten welke rol de bijen
hierin spelen*
Se kern van de vraag la dan ookt voor welke percentage moet men

fle feljgat

m voor welft irergfiitftgfl soat bba «flare laaectan vtr-

antwoordell.lk stellen voor de productie van zaadkomkomaers.
<j-Waar in dit rapport van bijen wordt geschreven, worden geen wil
de bijen bedoeld, maar de bijen, zoals, die door imkers in korven
en kassen worden gehouden*

let zou een zeer moeilijk en langdurig onderzoek vereisen,
om door waarnemingen en tellingen op des» vraag een bevredigend
antwoord te kunnen geven*
lel werd meermalen bij het onderzoek te Zoetermeer geconsta
teerd, dat vooral op dagen met veel zon, de bijen op de
komkommerpercelen steeds af- en aan vlogen. Onder ieder raam
vond men dan ook één of meer bijen, Eén bepaalde bij bezocht
soms vijf tot acht bloemen, teneinde daar stuifmeel te verza
melen, alvorens weer te vertrekken, om na enig© tijd weer terug
te komen en nogmaals verschillende bloemen te bestuiven. Een
en ander is voldoende bekend» Pat er op deze wijze veel zaad
vruchten gevormd worden, is vanzelfsprekend en het behoeft
dan ook niet te verwonderen, dat tijdens steekproeven vaak
zes- tot tien zaadvruchten onder een broelraa® werden aangetrof
fen* Doch hiermede is de mate van schade door de bijen
nog niet vastgesteld, want ook andere insecten bezoeken de
bloemen{ in Augustus treft men een enkele maal ook wel eens
een hommel onder het glas aan*
Om bovenvermelde vraag juist te kunnen beantwoorden zal »en
dan ook de bijen moeten uitschakelen, zodat zi;" geen deel meer
hebben aan de bestuiving. lorden er dan nog zaadkomkommers ge
oogst, dan komt dat percentage zaadkomkonusers voor rekening
van andere insecten*
Om hieromtrent een inzicht te verkrijgen werd aan diverse
assistenten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst verzocht
ieder voor zijn rayon, een onderzoek in te stellen naar het
gemiddelde percentage zaadkomkommen|dat geoogst werdg
A. In de omgeving waar geen bijen worden gehouden.
1. In d© omgeving waar wel bijen worden gehouden.
Dit onderzoek strekt zich uit over de Veilinggebieden van
Delft, Berkel-Eodenrijs, Pj&aeker en Rotterdam.
Om de, vergelijking zuiver te houden^ is de gemeente Zoetermeer
bij dit onderzoek niet betrokken. Bovendien beschikt de Yelling
Leiden over voldoende gegevens betreffende hun leden te toetermee?. Dit ondersoek liep over de maanden Mei t/m Augustus 1951*
In de bijlage] zijn de afzonderlijke rapporten van de assis
tenten opgenomen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de percentages
zaadkomkommers, die optreden in plaatsen, waar in de omgeving
»

«el en «aar geen bijen gehouden «arden»
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In deze geulöen worden! geen bijen gehckaen lcj deze
als gevolg van een plaatselijke verordening.
A * In omtrek «orden geen bijen gehouden«
B t ln ontrek «orden «el bijen gehouden.
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Hierbij dient opgemerkt te worden, dat bovenstaande gegevens
van de heren assistenten schattingen zijn, gebaseerd op genomen
steekproeven bij verscheidene kwekers in hun rayon.
Een vergelijking van de schadepereentages uit de afzonderlijke
gebieden geeft duidelijk aant hoe grcot de schade, door bijen
veroorzaakt, is. Hoewel deze cijfers zich moeilijk lenen om te
middelen, willen we dat in dit verband toch doen, teneinde
het overzicht betreffende de bijenschade in de Kring te verge
makkelijken.
Gemiddelde percentages Zaadkomkommers in de Kring (uitgezonderd
Zoetermeer).
Zonder bijen,
Met bijen.
Mei
0%
1jf
Juni
0$
20 %
Juli
B i j t
61 $
Aug.
21 %
69 %
Indien we nu de percentages zaadkomkommers uit de gebieden
zonder bijen aftrekken van die uit de gebieden met bijen, dan
houden we dus over, de schadeVultsluitend door bi.len veroorzaakt
? praktisch

Mil X $ saadkOBkooraers
Juni 20a
*
Juli
"
Aug* 48 |l
*
Deae cijfer® geven slechts ©en globaal beeld. Indien mm
daaruit bijv. de conclusie sonde trekken, dat in de »and Mei
de bij®« praktisch nog geen «schade aan het koffikorasergewas woorssaken, dan zou dat niet juist aijn* &o rapporteert assistent
d© Kleine uit Delft e»o.t "len bepaald perceel komkommers
werd reed® in de maand lei so druk door bijen bevlogen, dat
reeds toen óöfS sadkoppen voorwaiien®« fel betreft het Mer
©en ineilanteel geval» doch hierbij dient opgemerkt te worden,
dan deae "bijen-schade" niet gezamenlijk wordt gedragen, doch
individueel door de betrokken kwekers wordt geleden*
En in die bijzondere gevallen is de schade altijd grotery
dan bovenstaand gemiddelde aangeeft*
Vooral te 2œterm© er was de schede in'het algeneen belangrijk
groter dan ie gemiddelde percentages over de betreffende manden
aartgeven• B«®<Ss in de »and Juli troffen we daar percelen aan,
waayaen praktisch 100/5 saadkoiafcoisiraerr oogstte« Vooral aan d©
Leisehe wallen was de schade seer groot, fo fcf t
de gehad© omgekeerd evenredig met de afstand van de
koirikor.aerperc©len tot de standplaats van de biien^ Bat bleek
©*». duidelijk aan d© Leidsehe wallen te Zofcerateer«
Dat te Eoateriaeer d© schade belangrijk hoger is dan het
algeae. n gemiddelde9 vindt zijn oorzaak in de volgend® twee
omstand ighedeni
1* ïe Eceteriaeer worden naar verhouding meer bijen gehouden
dan elders*
2» De afstand van de bijenplaatsen tot de koskonfaorpercelen is
kleiner, dan d© afstanden, die Sn het samenvattend© overzicht
de schade percentages bepaalden*
Ook in andere gebieden kwamen deze verschillen plaatselijk
voor* Zo meldt bijv* assistent steenbergen ait Delfts
"Boe dichter ©r bijen gehouden worden bij d© komkommers» hoe
hoger het percentage zaadkoppen isn*
Meerder© factoren spelen ©en rol bij d© intensiteit vrn
het bijenbesoek aan de komkoramerpercelen* Als bijv* d© w®*4©-.
bloemen, oli©2aad~, of de bloemkool zijn uitgebloeid, kan

-5soms het aantal zaadkomkommers een belangrijke stijging verto
nen. Zo bericht bijv, assistent Nederpel uit Loosduineni
"In het algemeen Is het optreden van zaadkomkommers begonnen,
nadat het bloemkoolzaad was uitgebloeid; er zijn kasset} «aar
het aantal zaadkomkommers op een bepaald moment bijna 100% was."
Behalve de bovenvermelde zichtbare schade door de bi.len
ü&ü
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Indien er veel bijenbezoek is» dan moet de kweker tijdens
snoeien en oogsten steeds veel kleine vruchten met z,g,
zaadballen wegwerpen, Bes» kleine zaadvruchten drukken de
gemiddelée productie van de plant. Doch ook de zaadkomkommers
die nog geveild kunnen worden ü rukken de productie van de
plant, omdat juist voor de zaadvorming extra veel voedings
stoffen worden verbruikt, die anders aan de productie van nor
male vruchten zouM%en goede komen.
In gevallen, waar de vorming van zaadkomkommer» zeer ernstig
is, zal men dan ook steeds minder oogstbare vruchten uit een
raam snijden, dan op die percelen, waar het aantal zaadkomkommers klein is,
Be stille schade door vermindering van de productie als
gevolg van bovenvermelde oorzaken kan vrij ernstig Ajn, Een
berekening van deze schade is zeer moeilijk. Alleen een verge
lijkend overzicht van het gemiddelde aantal per raam geoogste
vruchten op bedrijven waar weinig of geen zaadkornkommers ge
oogst worden, met dat van bedrijven waar zeer veel zaadvruchten
geoogst worden, kan enig inzicht geven betreffende de omvang
van deze schade,
Het Bestuur van de Veiling Leiden beschikt in dit verband
over waardevolle gegevens betreffende de producti© per raam
van diverse aanvoerders van platglaskomkonuaers, die wél- en
die géén bijenbezoek hebben gehad.
Over de totale schade, die door de bijen veroorzaakt wordt,
denke nan niet te licht, Be groene komkommer is een export
artikel, Zaadkomkommers worden voor de export afgekeurd.
Behalve het financiële nadeel van de individuele kweker gaan
hier vo r het land waardevolle deviezen verloren.

Ook de binnenlandse handel accepteert de zaadkomkoramers niet,
zij komen in een lagere prijsklasse of bij het z.g. stek
terecht. Bij daling Tan de prijzen draalen de zaadkoiakOBtraers
door.
Aan de Leidsche mallen te Zoeterme r werden in Augustus
meerdere partijen zaadkomkommer s op de mesthoop aangetroffen.
Resumerende komen wij tot de volgende conclusiet
Het gemiddeld percentage zaadkookommers in de Kring, door
bijen veroorzaakt, bedraagt in de maanden Mei t/m Augustus
respectievelijk globaal 1$ - 2Qf> - 52^ - 48^.
Onder bepaalde omstandigheden kan dat percentage
belangrijk hoger zijn. Dit is bijv. het geval te Zoetermeer»
waar het aantal bijenhouders groter en de afstand korf tot
komkommer kleiner is, dan gemiddeld in het onderzochte gebied*
Bovendien ?.<ag ook de onzichtbare of stille schade te
Zœtermeer groter dan elders in de Kring.

Sj. Vriend.
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Percentages gaadkoiakommers ia gebieden, mar ml, Cl) en
mm&p geen bilan gehouden nordenCAK (Het uizondering van Zoetermeer).
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X f Ir wérden geen bijen gehouden in dat gebied.
A s In de omtrek «aar geen bijen fiorden gehouden»
B t In de omtrek waar wel bijen worden gehouden»
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Bijli 2*
Hadere Mededelingen*
1. Bavon Eodenburg.(LeMschendam»Pi:inacker).
Rodenburg deelt mee, dat hij eind Augustus een perceel
jonge komkommers zag« waarin voor 60-70^» zaadkomkoramers
voorkwamen» Op dezelfde tuin was een perceel oude komkommers
aanwezig, waarin veel minder zaadkomkommers voorkwamen*
Verder deelt hij mee, dat op tuinen, yaar koolzaad stond,
toch niet meer zaadkomkommers voorkwamen dan elders, soms
selfs in het geheel geen zaadkomkorsaers* De bijen verlaten
de kool practisch niet» Als het koolzaad uitgebloeid is,
wordt het gevaarlijker# Het zelfde geldt voer tuinenmet
rondom weiland* Als het gras uitgebloeid is wordt het
verschijnsel ernstiger.

2* Ravon Steenbergen. (omg. Delft}.
Assistent Steenbergen deel o.a. mede*
Hoe dichter de bijen bij de koinkommerkwekers voorkomen,
des te hoger wordt het percentage z&adkoppen. Deze toenaam

vindt vooral plaats, als de bloei van weidebloemen afgelo
pen is (boterbloemn)
.
3« Ravoa de Kleine, (omg. Ben Hoorn - Schipluiden)»
Assistent d© Kleine meldt, dat op een bedrijf, gelegen
in de buurt van twee fruitbedrijven, de bijen eerst vlogen
op de meloenen en vervolgens op de komkomrieES,
Resultaat* *• 60% zaadkomkomßiers (in Mei),
later kwamen zeer weinig zaadkomkommers meer voor»
4*

PaalfQt (Berkel e.o.)/
Geen bijzondere opmerkingen.

5* Bavoa de Buiter.(Zevenhuizen e.o.)
Op de tuinen, waar in de omgeving geen bijen gehouden

worden, werden in Juli nog slechts weinig zaadkomkominers
geoogst» In Augustus was het aantal groter. Op sommige
bedrijven misschien tot een percentage van 2$

In de

meeste gevallen echter slechts enkele procenten. In de
omgeving van ïerbregge, waar veel bijen gehouden worden, werd

door enkele tuinders in Juni al geklaagd over het optreden
van zaadkomkommers» In Juli en Augustus werden nogal wat
zaadkomkommers geoogst.

6# Bayou Markus (Bergschanhoek-Äotterdaia).
Dat voor Juli geen zaadkomkomœers

voorkomen) vindt volgens

Markus zijn oorzaak in het feit, dat dan nog voeding genoeg
in liet open veld te vinden is voor de M jen/

G E M E E N T E

P I J K 4 C Z E E .

4ESCHRIFT âETIKEL 113 POLITIE-VER ORDEMIG 1948.
Het is verboden gedurende de maanden Mei, Juni, Juli en
àugustus binnen de gemeents bijenstallen of enige andere
verzameling van bijenkorven of kasten of dergelijke voor
werpen met uitvliegende bijen te hebben of te houden«
(Strafmaximum 2 m, ƒ 300,.-) (Verg. B. en W., zie art. 8)
Pijnacker, 13 October 1951»
VOOR EENSLUIDEND ANSCHRIET,
LE SECRETARIS VâN PIJNA.CKER,
(w.g.)
Onleesbaar

G E M E E N T E

V I N E E V E E N .

BEP&LINGEN TEGEN HET HOUDEN ViN BIJEN TE VINKEVEEN.
irt. 128.
Het is verboden gedurende de maanden Mei, Juni, Juli en
Augustus bijenstallen of enige andere verzameling van bij
enkorven, kasten of dergelijke voorwerpen met uitvliegende
bijen te hebben of te houden,
Van dit verbod wordt op aanvraag van belanghebbenden ont
heffing verleend voor plaatsen en tijden, van welke en ge
durende welke van de bijen geen schade voor de komkommerteelt te duchten valt»
A.rt. 129,
Overtreding van het bepaalde in vorig artikel wordt ge
straft met een geldboete van ten hoogste vijf en twintig
gulden.
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Bijlage 1,
Percentages zaadkomkommers in gebieden waar wol (B) en waar
geen bijen gehouden worden (à)» (liet uitzondering van Zoetcrmeor)
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Komkommersj aangevoerd aan de Coöp. Groenten-, Fruit- en
Bloemenveilingsvereniging "Leiden en Omstreken" G.à. in
de maanden Juni, Juli en àugustus 1951 uit ZOETERMESR.
àantal

—•'

11-1 '• »—!•

18.130 st.
23.802 n
13.138 li

Soort

1««. - *||II|MM»H|

L
B
C

Opbrengst

WIM »fr I

ƒ

tt±QlQ st.

£

1.204 kg stek
16.373 " krom

ƒ
"
ƒ

17.577 kg.

IIM • iJlYTW——»

3.437,88
3.227,77
1.221,93

van 5.900 ramen, gemiddeld
9 stuks per raam
Middenprijs + ƒ 0,14 per stuk^

180.:
1.936,19
2.116,46

van 5.900 ramen, gemiddeld
3 kg. pér raam.
Middenprijs + ƒ 0,12 per kg.

Oogst per raam 9 stuks a ƒ 0,14
3 kg.
» » 0,12
Totaal opbrengst per raam

ƒ

1,62

Komkommers, aangevoerd aan de Coöp, Groenten-, Fruit- en
Bloemenveilingsvereniging "Leiden en Omstreken" G.Ô., in
de maanden Juni, Juli en Augustus 1951 uit LEIDSSNDAM.
Aantal
21.035 st.
13.455 "
13.057 "

Soort

Opbrengst
ƒ
«

5.197,55
2.684,30
1.230,42

47.547 st.

ƒ

9.112,27

Middenprijs + ƒ 0,19 per stuk

569 kg. stek
15.474 " krom
16.043 kg.

"

96,55
3.132,16

ƒ

3.228,71

van 2.300 rameny gemiddeld
7 kg. per raam.
Middenprijs + ƒ 0,20 per kg.

k

B
C

f

van 2.300 ramen, gemiddeld
20 stuks per raam

Oogst per raam 20 stuks a f 0,19
7 kg.
" " 0,20
Totaal opbrengst per raam

f

m
ƒ

3,80

1,40
5,20

voor Coöp.. Groenten-, Fruit- en
BIoemenveiling svereniging
"Leiden en Omstreken" G.à.
(W.g.)
K. Cebol, Betaalmeester

Bijlage 2i
ïïadcre Modode ling ens
1. Rayon Rodenburg (Leidsc ndam-Pijnacker)
Rodenborg doolt mee, dat hij eind Augustus een perceel jonge
komkommers zag, waarin voor 60-70 fo zaadkomkommers voorkwamen.
Op dezelfde tuin was een perceel oude komkommers aanwezig, waar
in veel minder zaadkomkommers voorkwamen«
Verder doelt hij mee, dat op tuinen, waar koolzaad stond, toch
niot moor zaadkomkömmers voorkwamen'dan elderë, soms zelfs in het
geheel geen zaadkomkommers. Do bijen verlaten de kool practiseh
niet, à.Is het koolzaad uitgebloeid is, wordt het gevaarlijker,
hot zelfde geldt voor tuinen met rondom weiland, &ls het gras
uitgebloeid is wordt hot verschijnsel ernstiger,
2*

Rayon Steenbergen» (Omgeving Delft)
Assistent Steenbergen deelt.o,a, mede:
Hoe dichter de bijen bij de komkommerkwekors voorkomen, dos
te hoger wordt hot percentage zaadkoppen# Deze toename vindt
vooral plaats, als de bloei van de weidebloemen afgelopen is.
(Boterbloemen;
Rayon do Kleine, (Omgeving Den Hoorn-Schipluiden)
Assistent de Kleine meldt, dat op een bedrijf, gelegen in do
buurt van tv/co fruitbedrijven, do bijen eerst vlogen op de me
loenen on vervolgens op de komkommers.
Resultaat; + 60 % zaadkomkommors (in Moi) Xiater kwamen zeer
weinig zandieomkommora moer voo3?|
4*
5•

Rayon van Baaien, (Berkel e,o*j
G-con bijzondere opmerkingen,
Rayon de Ruiter « (Zevenhuizen o,o,)

Op do tuinen, waar in do omgeving geen bijen gehouden worden,
werden in Juli nog slechts ?/einig zaadkomkommers geoogst, In
4ugùstâs was het aantal groter, Op sommige bedrijven misschien
tot oon percentage van 25
In de meeste gevallen echter slechts
enkele procenten, In de omgeving van Terbreggo, waar veel bijen
gehouden worden, word door enkele tuinders in Juni al geklaagd
over het optreden vaan zaadkomkommers, In Juli en Augustus werden
nogal wat zaadkomkommers geoogst,
6»

Rayon Markus« (Bergschonhook-Rottcrdam)
Dat vó(5r Juli geen zaadkomkommers voorkomen, vindt volgens
Markus zijn oorzaak in het feit, dat dan nog voeding genoog in
hot opon veld te vindon is voor de bijen.

