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I. INLEIDING.
In aansluiting op de proef van'vorig jaar werd dit jaar
wederom een vergelijkende rassenproef op een aantal "bedrijven
genomen. De proef verschilde met die van vorig jaar, doordat
nu op ieder bedrijf dezelfde rassen aanwezig waren. Daarnaast
werd aan de omstandigheden waaronder de planten-groeiden meer
aandacht besteed. Vooral de grond is nader onderzocht en aldus
is het in- deze proef mogelijk geworden enig verband te vinden
tussen grond en ras. Immers het is steeds zo geweest, dat op
het ene bedrijf het ene ras en op een ander bedrijf een ander
ras het beste voldeed. Hoe dit kwam was tot heden toe niet be
kend..Door deze proef is dus behalve in de eigenschappen van
de verschillende rassen, zoals.de gevoeligheid voor bepaalde
ziekten, vroegheid e.d. ook een inzicht verkregen in de vraags
"Wa.arom voldoet een bepaald ras op een bepaald bedrijf het
beste".
Tenslotte zij hier nog vermeld, dat de proef dit jaar ge
schiedde in samenwerking met het I.V.T. en enige andere consu
lentschappen, waardoor het mogelijk was om enige bedrijven,
gelegen buiten het Zuid-Hollands Glasdistrict in de proef te
betrekken.

SI. PROEFOPZET.
De volgende rassen Yi/erden in de proef opgenomen;
1. Ailsa Graig

-

2• Rénova

Rijk Zwaan Rotterdam.
Nunhem.

3. Tuck Queen
4. Cromoo
5. Single Cross 6. Potentaat
7. Econoom
8. Victory
9. Ailsa Craig

Proefstation Naaldwijk.

Vogelaar Poeldijk,J Bruinsma Naaldwijk.
Proefstation Naaldwijk.

- Gebr. v„ d. Berg,Naaldwijk.
- ïa.v. d. Beukei,Monster.
- Gebr. v. d. Berg.

Op 7 "van de 9 bedrijven werd Ailsa Craig B niet in de
proef- opgenomen, op 2 bedrijven werd Tuck Queen niet opge
nomen en op 3 bedrijven was dit met Potentaat het gevat.
De rassen werden allen in drievoud uitgeplant. Het
bleek later technisch onmogelijk de oogst van alle rassen
in drievoud, dus per blok apart, te bepalen. Daarom zijn
alleen bij dè rassen waarbij gewasanalyses werden verricht
n.l. Ailsa Graig Pr, Renova en Tuck Queen de planten uit de
verschillende blokken apart geoogst.
111•

HITVOERING VAN DE-KLOEF.'

Het uitzaaien en verspenen geschiedde op het Proefsta
tion. Er werd op twee verschillende data uitgezaaid n.l. op
1 en 28 Februari. De verdere opkweek van de planten vond op
de verschillende bedrijven plaats. De dagelijks terugkerende
cultuurwerkzaamheden werden vrijwel steeds door de tuinders
verzorgd.

Jîet oogsten geschiedde door assistenten. Ook: de yeygobil-«
lende tellingen en metingen werden door de assistenten ver
richt.
Om een inzioht te krijgen in de mate van aantasting
door de verschillende ziekten, kwaliteit van de vruchten
e.d. werden de "bedrijven twee maal "bezocht door een commisaie van vier personen. Door het geven van oijfers werd ge
tracht de verschillende eigenschappen van de rassen vast
te leggen. Verder kon uit de oogstlijsten de grootte' van
de oogst, de sortering, de vroegheid, het percentage ge
scheurde e.d.' "berekend worden.
Bij.de "beoordeling van de rassen werd dus gelet ops
1. Slaapziekte.
Op de meeste "bedrijven "bleken Tuck Queen en Econoom,gevolgd
door Potentaat en Rénova hiervoor het gevoeligst.
2. Meeldauw.
Voor deze ziekte was Econoom het/gevoeligst, gevolgd door de
rassen uit de Ailsa Graig groep en Victory.
3. Virus (mozaïek).
Een- duidelijk "beeld' van de gevoeligheid van de rassen kon
hier niet worden verkregen doch de tendens dat, de grovere
rassen zoals Potentaat en' Tuck Queen wat sterker waren aan
getast, was wel aanwezig,
4. Groeikracht.
Hiermee wordt vooral bedoeld de meer of minder sterke vege
tatieve ontwikkeling. Econoom, het ras, dat voor "meeldauw"
het meest gevoelig was, vertoonde ook meestal de sterkste
1
groei.
5* De vertakking van de_ trossen.
Over' het "algemeen "waren de""trossen al naarmate ze'hoger
zaten "beter vertakt. Althans was dit tot en met de vierde
tros het geval. Verder. bleek, dat "bij rassen zoals Econoom
en Multicross, waar de eerste tros weinig vertakt was, de
hoger zittende trossen ook minder vertakt waren dan "bij
de rassen met een "beter vertakte ëerste tros.
6. De _grootte van de trossen.
, *
Dit wil zegden het aantal "biöempjes dat er aan een tros voor
kwam, Hierhij "bleek dat vooral Ailsa, öraig Pr grote trossen
' had.
7. De -lengte van de plant«
Om Hierin een inzicht te krijgen werd "bij e-en aantal planten
per ras de hoogte van de zesde tros gemeten. Bij Econoom'zat de zesde tros het hoogst, "bij Victory het-laagst, ter
wijl de overige rassen een tussenpositie innamen.
8. De vruchtzetting.
Het vrucbezettingspercentage werd "bepaald door per tros het
aantal gezette vruchten te delen door Ifo van het aantal
"bloempjes. Alhoewel de. eerste tros vaak minder gezet was
dan de tweede, werd over het algemeen het vruchtzettingsperoentage minder al naar de trossen hoger zaten.Verder
"bleek, dat naarmate de trossen groter waren het percentage
gezette vruchten lager ?/as. Om deze reden was "bij het ras
met de kleinste trossen het percentage gezette vruchten
het hoogst. De aantallen gezette vruchten verschilden
onderling zeer weinig.

9. Je kwaliteit van de vruchten.
De kwaïi"tiert van" cle vi ucli oë'ii wer' door de volgende nader te
omschrijven punten "bepaald.
a. Vorm.
Hierbij moet men zich eerst afvragen is de vorm eigenlijk
van invloed op de kwaliteit en .wat is de meest ideale vorm.
Ons insziens "bepaalt de vorm van de vrucht niet direct de
kwaliteit. Op de veilingen moet men echter zgn. mooi gevorm
de vruchten aanvoeren alvorens 'de tomaten voor export gesohikt zijn en daarom is aan de vorm aandacht besteed. Als
de meest ideale vorm werd door ons "beschouwd een normaal
ronde tot iets hoogronde vracht die niet gemoot was. Bij
de beoordeling werden zgn. "bonken" buiten geschouwing gelaten.
b. Kleur.
Bij het "beoordelen van de kleur werd gelet op het regel
matig kleuren. Bekend is n.l: dat vele vruchten vaak wan
kleurig zijn. Hierbij kleurt een gedeelte van de vruchten
niet goed bij. Ook het voorkomen van sterk groene ruggen
is als een minder gewenste eigenschap te beschouwen. Wel
iswaar kleuren deze groene ruggen op de duur wel bij, doch
in halfrijpe toestand zijn deze vruchten niet mooi gekleurd
Het neuseinde is dan vuurrood en de rug nog donkergroen.
Kleurt een groene rug tijdig bij zodat de vrucht als het
ware een bronskleur krijgt dan werd 'dit niet als ongunstig
gekwalificeerd. Verder werd bij de beoordeling gelet op
de kleur bij de rijpheid. In enkele gevallen werd bij rijp
heid een wat 'bleke kleur aangetroffen. Omdat bij het oog
sten ook de wankleurige vruchten apart zijn gehouden, kon
hierdoor ook een indruk van het meer of minder goed < kleuren worden verkregen.
c. Hardheid.
Hierbij gingen we er vanuit dat naarmate de vruchten .harder
waren dit gunstiger was voor de kwaliteit.
d. Scheuren.
Doordat bij de oogst de gescheurde vruchten apart werden
gehouden, kon per ras per bedrijf het percentage berekend
worden. Typisch hierbij was dat het ras met de zachtste
vruchten n.l. Ailsa Oraig J?r, de meeste gescheurde vruch
ten opleverde,
e. Soortelijk gewicht.
Dit is op een viertal bedrijven bij een twintigtal vruchten
per ras nagegaan. Hoe hoger het S.G. hoe gunstiger. In het
algemeen waren de verschillen tussen de rassen zeer klein.
f. Smaak.
Bij dezelfde vruchten, waar het S.G. bepaald werd, werd ook
door een aantal personen de smaak nagegaan. Betrouwbare
verschillen werden hierbij niet waargenomen.
g. Holheid.
Deze werd ook bij dezelfde vruchten nagegaan. Betreffen
de dit punt werden wel verschillen waargenomen. Een duide
lijk verband met het S.G. werd echter niet gevonden.
h. Waterziek.
w*
slechts op een bedrijf aangetroffen.

4.
^• De grootte van de oog£
Dit 'is voor' HëT"äTITf"'m ex goed voldoen van een ras vaak van
doorslaggevende betekenis.
Op het ene bedrijf gaf het ene en op een ander bedrijf een
ander ras vaak de hoogste opbrengst.
11. De sortering-.
DezeTs ook van belang. Een ras kan veel kilogrammen, voort
brengen, doch de sortering kan hierbij zodanig ongunstig zijn
dat het ras niet voldoet.
12. De vroeghei,d'
Deze is vooral voor de bedrijven waar "vroeg" gewerkt wordt
van belang. Hoe vroeger een ras hoe gunstiger. Naast de vroeg
heid van het ras.speelt ook de vroegheid van de grond een
grote rol. Bij de bespreking van de vroegheid van een ras moet
de opmerking gemaakt voorden, dat de vroegheid bepaald is door
voor ieder ras uit te rekenen hoeveel procent van de t^tï
jcicil—
oogst er op een bepaalde datum geoogst was. Was.t.tf.v de andere
rassen het gevonden percentage hoog dan noemden we het ras
"vroeg", was'het laag dan noemden we het ras "laat". Nu kan
het echter voorkomen dat een bepaald ras op een bepaald be
drijf slecht voldoet en een opbrengst levert van 6 Kg per raam.
Op de vroegheidsdatum. was vari dit ras 1-g- Kg = 25$ geoogst.
Een ander ras dat op dit bedrijf beter voldoet geeft een totaal
opbrengst van 10 Kg per raam. Op de vroegheidsdatum was er-van
dit ras 2 Kg geoogst = 20fo. Het eerste ras is dus vroeger,
maar het tweede ras is voor een tuinder belangrijker omdat
de absolute hoeveelheid op de vroegheidsdatum toch een halve kg
per raam grcTter was dan bij het zgn. "vroege ras". Wat in
het hierboven aangehaalde voorbeeld geïllustreerd wordt kwam
in de practijkproef ook meestal voor n.l. dat het ras dat de
hoogste totaalopbrengst gaf ook voor "vroeg" het beste vol
deed.
IV, BESCHRIJVING VAN DE RASSEN.
Aan de hand van deze punten™kon de volgende rasbeschrij
ving gemaakt worden.
5n Ailsa Crais v.d.B.
Dit zijn drie rassen-behorende tot het Ailsa Craig type.
Wat betreft het ge•-.•as en gevoeligheid voor ziekten waren zij
onderling vrijwel niet verschillend. Ze waren vrij gevoelig
voor "meeldauw" en minder gevoelig ^
"slaapziekte" dan de
Tuckswoodtypen". Ook de groeikr: cht verschilde bij deze rassen
weinig. Bij Ailsa Craig Pr., was hij echter wel iets minder. De
verschillen tussen deze drie rassen waren hoofdzakelijk
vruchtverschillen. Zo had Ailsa Craig Pr aan zijn grote en goed
vertakte trossen overwegend fijne vruchten. Het percentage
C en CC was steeds te hoog. Doordat deze vruchten te fijn
waren bleef vrijwel overal de Kg opbrengst beneden die van
de andere rassen.
Ailsa Craig B en Cromco gaven wel een goede sortering.
Vooral de hoeveelheden A tomaten waren bij- deze rassen steeds
groot. Op vijf bedrijven was de 'sortering van Ailsa Craig B
wat grover dan die van Cromco, doch op een vijftal andere
bedrijven was het omgekeerde het eeval. Op deze laatste be
drijven v/as de bovengrond enigszins scherp opdrogend.

De fijne Ailsa Öraig had de mooist gevormde en de grovere
Ailsa Craig "had de minst .mooi gevormde vruchten. Ailsa Craig
Pr had "bovendien minder last van hoäle vruchten. Met de kleur
was hetzelfde het geval.
Ailsa öiaig Pr. was daarentegen zeer gevoelig voor scheuren en.
leverde "bovendien vrij zachte vruchten. Cromco leverde ook aan
zienlijk meer gescheurde vruchten' dan Ailsa öraig 33. Betreffen
de de. vroegheid "bleek,'dat Ailsa Craig Pr. als middelmatig
vroeg en de "beide andere/als laatmoeten worden gekwalificeerd.
Op "bedrijven waar zij echter het best voldeden leverden zij
op een vroeg tijdstip ook de hpogste opbrengsten..
Victory.
Dit ras kwam veel met de zojuist genoemde Ai&sa Craig tppen
overeen. De gevoeligheid,voor '.'slaapziekte" en"meeldauw"
was hetzelfde als "bij deze typen. De groei was anders. In het
jeugdstadium. groeide•Victry fors. Vaak was de. groei zo sterk r
dat van virus in deze periode minder' last wordt ondervonden. s
Als later de hoogte van de zesde tros "bereikt was, kreeg
men echter de indruk dat het maar 'een matige groeier was. De .
zesde, tros zat overwegend laag en van een fors gewas kon men
dan ook niet m'eer spreken. De vruchtzetting scheen "bij dit
ras wat gemakkelijker plaats te vinden. De vorm, kleur en
hardheid van de vruchten waren vrijwel steeds "beter dan "bij
de andere rassen. De gevoeligheid voor scheuren bleek ook
wederom minder te zijn dan bij de Ailsa Craig typen; De op
brengst was vaak aan de lage kant of middelmatig. Vanwege
de goede kwaliteit vraohten kon van Victory toch gezegd
worden dat zij op bepaalde bedrijven het best voldeed.
De sortering was goe'd. Victory was geen vroeg ras.
Econoom.
Dit' ras vertoonde wederom een grote gevoeligheid voor "meel
dauw". Ook de gevoeligheid-voor "slaapziekte" was groot. On
danks deze nadelen was de groei steeds krachtig. De lange
planten (de zesde tros zat n.l. steeds hoger dan bij de
andere rassen) vormden in de kop steeds volop nieuwe dieven.
Hieruit zou men af, kunnen leiden dat de planten die wel sterk
het slaapziektebeeld vertoonden doch'dat zij er minder last
van hadden .dan men op grond van het ziektebeeld zou kunnen
verwachten.• De vruchtvorm was minder mooi dan bij de Ailsa
Craig typen. De vruchten waren minder vierkant en daarnaast
wat platter. KLeur en hardheid vàn de vruchten en gevoelig
heid voor holle vraohten was gelijk aan die van Ailsa Craig
33 en Cromco.
Mede door e.en figne sortering was de opbrengst in Kg vaak
lager dan die van de andere rassen. Op enkele bedrijven
echter gaf Econoomde hoogste opbrengst. Econoom bleek
tenslotte een vroeg ras te zijn.
Tuck Queen.
Dit ras heeft veel eigenschappen tegengesteld aan die van de
Ailsa Cràig typen. Dit zijn o.a. een grotere gevoeligheid
.voor "slaapziekte" en een geringere gevoeligheid voor "meeldauw". Vooral voor -"slaapziekte" was Tuck Queen gevoelig.
Mede hierdoor was ook de groei zwak» Verder kwamen er bij
dit ras sneller verschijnselen voor van magnesium- en mangaangebrek dan bij de Ailsa Craig typen. De tréssen waren vrij
• goed vertakt en de vruchtzetting normaal.

Betreffende de vru.ch.ten kan worden opgemerkt, dat deze
nogal gemoot waren. Óok het kleuren" geschiedde niet steeds
regelmatig, soms moest een gedeelte van de oogst als wan
kleurig worden gekwalificeerd. Op.sommige bedrijven was
echter de kleur evengoed als die van de Ailsa Oraig typen.
De gevoeligheid voor scheuren was vrij gering en ook holle
vruchten kwamen vrijwel niet voor. De vaak heersende mening,,
dat dit ras in de oudere kassen hogere opbrengsten .zou geven
dan de Ailsa Oraig typen werd hier in het geheel niet "bewaar
heid. Slechts in "betrekkelijk weinig gevallen gaf Tuck Queen
hogere opbrengsten dan de overige rassen. Verder was de
sortering door -het voorkomen van "bonken ongunstiger. Een voor
deel van Tuck Queen was wel dat zij'vroeg was.gotentaat.
De ieg-enschappen van dit ras komen in grote lijnen overeen
met die van Tuck Queen.
Verschilpunten waren een geringere aantasting door "slaapziekte"
en mede daardoor een wat sterkere groei. De vruchtzetting
was wat minder. De kwaliteit van dé vruchten was gelijk aan
die van Tuck Queen, terwijl dit ook.met.de grofheid of sorte
ring het geval was. De opbrengst was meer wisselvallig. Men
zou verwachten, dat als op een bepaald "bedrijf Tuck Queen
een lage opbrengst gaf dit met Potentaat.ook het geval zou
zijn en dat als Tuck Queen een hoge opbrengst gaf Potentaat
dit eveneens "zou- doen. Het tegendeel'was echter vaak waar.
Tenslotte versohilde Potentaat van Tuck Queen doordat hij
iets minder vroeg was.
Rénova.
Dit ras was voor "slaapziekte" minstens even gevoelig als
Potentaat. Voor ."meeldauw" was hij wat vatbaarder, alhoewel
Rénova betreffende cie'ze eigenschap dichter bij de Tuckswooddan bij de Ailsa Craigtypen stond.
Het grote nadeel van dit ras was wel, evenals dit met de
Tuckswoodtypen het geval was, de gevoeligheid voor wankleu-righeid van de vruchten. De gevoeligheid voor scheuren was
vrij -gering, de gevoeligheid..voor holheid echter groot.
De opbrengst was dikwijls hoog. Vaak gaf dit ras de hoogste
opbrengst. De sortering was overwegend grof, terwijl het
ras middelmatig vroeg was.
Single Crossó
Dit ras voldeed wat betreet resistentie tegen ziekten zeer
goed. Single Cross werd n.l. door "meeldauw", niet sterker
aangetast dan de" $vtkkäw>oötyjpen terwijl de"slaapziekteaantas
ting" niet ernstiger, was dan bij de Ailsa Craigtypen. De
vruchten van Single Cross waren overwegend sterk gemoot.
Het kleuren van de vruchten geschiedde minder goed en regel
matig dan bij de Ailsa Oraig typen, doch beter dan bij de
Tuckswoodtypen. Vemier v/aren de vruchten voldoende hard*
doch de gevoeligheid voor scheuren was groot. De opbrengst
in Kg was evenals bij Rénova overwegend groot. De sortering van
Single Cross was echter.ongunstiger doordat meer tomaten
aanwezig waren. Overigens waren beide rassen vrijwel even
grof te noemen. Single Cross kan ook een vrij vroeg ras
genoemd worden.

7
Multicross.
Dit nog niet in de handel zijnde ras werd op sommige hedrijven als tiende ras in een rij langs de proef toegevoegd
om na te gaan iioe het zich onder de verschillende omstandige
heden zou gedragen. Het ras "bleek voor "meeldauw" matig en
voor "slaapziekte" weinig gevoelig.
Mede hierdoor vertoonde het gewas een flinke groei. De kwali
teit van de vruchten was goed tot zeer goed. Behoudens enkele
uitzonderingen was de opbrengst echter 'beneden normaal? wat
ook door een te fijne sortering werd veroorzaakt.
Mulicross was ook vroeg.
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WELKE EISEN STELT DE TOMAAT AAN DE GROND.

Hoewel het grondonderzoek bij de proef tevens de
mogelijkheid schept een vollediger feeeld te verkrijgen
van de eisen die de tomaat aan de grond stelt, kunnen,
vooraf reeds enkele algemene eisen geformuleerd worden.
De tomaat groeit op alle in Westelijk Nederland
voorkomende grondsoorten. De resultaten van de teelt, dus
de uiteindelijkegrootte van de productie en de vroegheid,
hangen echter van zeer veel factoren af. De grond is
hiervan wel een van de voornaamste.
De tomaat vraagt een goed vo^shthoudende grond, zodat
de watervoorziening, zij het np verschillende gronden
deels kunstmatig, regelmatig verloopt. In dit verband is
de samenstelling vàn de grond, de ppbouw van het profiel
en al naar de aard van de samenstelling van de "bovengrond,
het humusgehalte van groot belang. Z<o komen gronden voor,
waarop men tijdens de teelt niet of zeer weinig "behoeft
te gieten. Op gronden waar echter gieten noodzakelijk is,
moet de grond voldoende water kunnen opnemen, zonder dat
structuurbederf optreedt. Anderzijds moet de grond bij
het gieten en eventueel doorspoelen met water voldoende
doorlaten naar de ondergrond, zodat het water, met de
daarin opgeloste schadelijke zouten naar de sloten afge
voerd kan worden. In enkele gronden zal dit, wanneer de
zijdelingse waterbeweging in de ondergrond volde ende is,
zonder drainering kunnen plaats vinden. Op vele gronden is
dit echter niet het geval, zodat het aanleggen van een
drainage-systeem aan te bevelen is.
Ook in verband met de voedingstoestand van de grond,
is de samenstelling en het humusgehalte van de bovengrond
van zeer veel belang. In gronden met een laag humus- of
kleigehalte, blijft een groot gedeelte van de benodigde
voedlngszouten in oplossing, hetgeen de kans op uitspoe
ling bevordert en een gelijkmatige toevoer voor de plant
bemoeilijkt.
Voorts m*et de grond tot op grote diepte goed bewortel"baar zijn, zodat zich een goed vertakt wortelgestel kan
ontwikkelen. Hierdoor is de plant minder gevoelig voor
eventuele storingen in de vocht- en voedselvoorziening. Van
zelfsprekend zijn de planten dan ook minder gevoelig voor
eventuele bodemziekten.
In verband met de bodemziekten, m*et de grond zich
goed lenen voor ontsmetting b.v. door middel van stomen
of behandeling met chemische middelen.
Het is vanzelfsprekend, dat een tomaat op een voor
deze teelt verse grond beter voldoet dan op een grond
waarop reeds jaren achtereen tomaten geteeld werden.

II.

EEIHODEN VAN ONDERZOEK.

Om nu een indruk te verkrijgen hoe de diverse tomatenrassen reageren op de grond werd in de tomatenrassenproef
1950 het 'bodemprofiel-? chemische grond- en gew'asonderzoek
"betrokken.
a. Bodemprofielonderzoek.
"Big het boclemprofielonderzoek is de grond tot een diepte
van 15O cm onderzocht.
Hierbig werden bepaalds
Ie. De. samenstellende delen^
Met andere woorden? waaruit Toestaat de grond. Dit» kan
zijn veen, klei zavel en zand met overgangen tussen deze
b.v. meermolm, kleiig veen, venige klei, zavel (©pgeva-*ren grond) en geestgronden.
2e.
Dë~'gelaagdheid hangt veelal samen met verschillen in
"zwaarte" van het materiaal en is van belang in verband
met de water- en luchthuishouding van desbewortelbare
grond. In verband hiermee werd ,tevens de sloot- en grondYi/aterstand opgenomen.
3e. De structuur.
De structuur wordt bepaald door de aard van de grond en de
ligging van de gronddeeltjes onderling. Een grond met
een goede structuur bestaat ongeveer voor 1/3 uit grend, -,
1/3 uit lucht en 1/3 uit water.
4e. De water- en luohthuishouding.
Zoals duideliglc^ Tïan0t de water- en luchtfrat.shouding
. nauw samen met de punten onder 1, 2 en 3 genoemd. Zij
wordt echter hoofdzakelijk bepaald naar de kleur van de
grond. Een afwijking in de lucht- en waterhuishouding kan
ook door gemakkelijk te ondervangen gebreken in de fcrond
veroorzaakt worden, zoals b.v. een slechte waterafvoer.
5e. De uiteindelijke kwaliteit van de grond voor de tomatenWelt."
De gegevens van de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde punten
geven een indruk van de uiteindelijke waar^de van de
grond voor de tomatenteelt. Dit is door oris op de diver
se bedrijven- tot uitdrukking gebracht met drie cijfers,
te weten.
a. Een cijfer voor de opbouw van het profiel.
'b. Een cijfer voor de mogelijkheid van ontwikkeling
van de micro-organismen in de betreffende grond,
c. Een cijfer voor de grond-water en luchtverhouding.
"b. Chemisch grondonderzoek.
Om een indruk te verkrijgen of de grond voldoende vie*dingsstoffen bevat en geen afwijkingen vertoont is «p het
laboratorium van het Proefstation te Naaldwijk de grond on
derzocht op het gehalte aan organische stof, op zuurgraad,
#p koolzure kalkgehalte, op voedingsstoffen en op eventuele
schadelijke bestanddelen.
Tevens was dit onderzoek er »p gericht de voedingstoe
stand (gehalte aan voedingsstoffen) op de diverse 'bedrijven
zo gelijk mogelijk te doen zijn.
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Hiertoe werd voor de aanvang van de teelt een grondmonster
genomen en na onderzoek een advies aan de betreffende kweker
verstuurd.
Tijdens de monstername voor de gev/asanalyse werd op ieder
bedrijf een tweede grondmonster genomen.
c. Ge wasond erzo ek.
~Om"een~TndrïïK te verkrijgen van de opname van de voe
dingsstof!en uit de grond werd een gewasmonster van de
rassen Ailsa Craig, Tuck Queen en Rénova genomen.
Per ras werden 6 planten geoogst in het stadium, waarop per
plant drie vruchten (van de onderste tros) plukrijp waren.
De gewasanalysen zijn nog niet voltooid.
d. Bewerking van oogstgegevens naar vroegheid en grootte
itie.
De oogstresultaten op de diverse bedrijven verkregen,
werden in een rangorde naar vroegheid en grootte van de op
brengst ingedeeld.
De rangorde näar vroegheid van ieder bedrijf is verkre
gen, door op een bepaalde datum het percentage geoogste vruch
ten van alle op het bedrijf voorkomende rassen tezamen t.o.v.
de totaaloogst van datzelfde bedrijf te bepalen. Voor het
eerste zaaisel is daartoe 23 Juli, voor het tweede zaaisel
6 Aug. gekozen. Het bedrijf met het grootste percentage ge
oogste- vruchten op één van deze data, is aangenomen als het
vroegste "bedrijf.
De rangorde naar opbrengst is verkregen door de totaal
opbrengst van alle rassen op één bedrijf om ±e rekenen over
de Oppervlakte, welke de proef in beslag genomen heeft. Eet
cijfer is uiteindelijk .uitgedrukt in Kg tomaten per 20 m .
Het bedrijf met de hoogste productie per 20 m is in de
rangorde ns,ar productie nummer eén genoemd.
IIX-

BESCHRIJVING VAN DB BODEMGESTELDHEID OP DE DIVERSE
BEDRIJVEN-.

a. Veengronden.
De veengronden welke in de proef voorkomen lopen uiteen
van hoogveen tot sterk kleiig laagveen en sterk venige klei.
Hoogveen.
Het hoögveen werd aangetroffen op "bedrijf no 18. De boven'grond is hier tot 45 cm diepte sterk veraard, met andere woor
den, het oorspronkelijke plantenmateriaal waaruit het veen
is ontstaan (sphagnum-heide en wollegrassen) is zodanig ver
teerd, dat een zeer ddnkere, sterk humeuze(+ AOfo humusgloeiverlies) grond is ontstaan. Op een diepte van 90 cm gaat het
hoogveen geleidelijk over in laagveen.
Op deze grond is de doorluchting tot'35 cm diepte.prima
en tot 45 cm goed. Op deze diepte bevindt zioh ongeveer het
grondwater. Voor een soortgâlxgegrond, welke prima "bev/ortel
baar is en een sterk bufferend vermogen heeft voor water,
warmte en voeding, is deze diepte ruimschoots voldoende.
Op deze grond is dan ook tijdens de teelt niet gegoten
en werd de bemesting voor het aanvangen van de teelt in
haar geheel toegediend.
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Het resultaat op deze grond verkregen, is dan ook wat
"betreft de vroegheid prima. Op 7 Augustus was 79.5$ van de
vruchten geoogst. Het bedrijf komt in de rangorde naar vroeg
heid óp de eerste plaats.
In de rangorde naar de opbrengst komt het bedrijf op
de 4é plaats met 164 Kg per 20 m ', ondanks het feit dat
reeds 7 jaar achtereen tomaten geteeld werden en kurkwortel
in vrij ernstige mate voorkwam.
~
liét 'laagVeen komt op meerdere bedrijven in de proef voor.
De kwaliteit van dit veen hangt in sterke mate af van het
materiaal waaruit het veen is ontstaan (riet, zeggen en
loofhout) en van het gehalte aan slib. Wanneer in het veen,
dat minder doorlatend voor water |s dan het hoogveen, sterk
kleiige lagen voorkomen, zal de bovengrohd spoedig verdrogen
en weei? moeilijk water opnemen. De bovengrond is dan korrelig
en vaak stofdroog. Kierdoor en doordat de grond moeilijk
• uitgespoeld kan worden, treedt spoedig verzouting op.
Op een tweetal bedrijven bevindt zich in het veen enig
slib, doch storenue lagen in het profiel komen niet voor.
Hierdoor là dë mate van indroging gering en voldoet deze
veengrond prima voor de tomatenteelt.
Bedrijf no 17 kwam in de rangorde naar vroegheid op de
11de plaats met 36.2^ en in de rangorde naar productie op de
18de plaats met 112.4 Kg per 20 m . Zowel wat vroegheid,
als de productie betreft, werden de resultaten hier sterk
beïnvloed door een voorteelt van bloemkool
Bedrijf ho 13 kwam in de rangorde naar vroegheid op
de 8ste plaats (40.8$ geoogst op 6 Aug.) en in de iangorde
naar opbrengst op de 1ste plaats d*i. 195-5 Kg per 20 m .
De grond was echter vers voor de tomatenteelt.
Een profiel met zeer sterk kleihoudend veen treffen we
aan op bedrijf no 11. De bovengrond, tot een diepte van 35 cm,
heeft een vrij goede structuur en samenstelling voor de toma
tenteelt. Vanaf deze diepte is de structuur van de sterk
venige klei echter slecht en als zodanig storend voor de
water- en luchtbeweging.'Vanaf 55 cm diepte bestaat de grond
weer uit zuiver houtzeggeveen, hetgeen vrij goed is, ook
voor de zijdelingse waterbeweging in de ondergrond.
Voor dé tomatenteelt is de grond nog vrij goed te noe
men, doch zij is uitermate laat. In de rangorde naar vroeg
heid kwam dit 'bedrijf dan ook op de laatste plaats met +
5$ van de vruchten geoogst op 6 Augustus. In de productie kwam
dit bedrijf echter nog op de 6e plaats. Hierbij moet echter
vermeld worden, dat in dit warenhuis voor het 3e jaar toitaaten geteeld werden, met andere woorden de grond was nog
tamelijk vers.
Nog kleiiger is de grond op bedrijf no 7«
De bovengrond bestaat hier uit venige klei, welke behoorlijk
van structuur is tot een diepte van 2§ cm. Vanaf deze diep
te tot + 55 cm bevindt zich blauwe taaie klei,. De structuur
van deze klei .is zeer slecht. Vanaf 60 cm diepte bestaat
de ondergrond weer uit veen. Door op dit bedrijf de grond
intensief te draineren, een regelmatige vruchtwisseling
en bemesting met organische mest toe te passen zijn de re
sultaten niet geheel slecht te noemen.
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In de rangorde naar vroegheid kwam dit "bedrijf (zonder voorteelt) op de 10e en in d,e-rangorde naar opbrengst op" de
14eplaats. Op deze grond moet regelmatig gegoten worciën,
terv/i jl de grond jaarlijks uitgespoeld wordt.
Sen .grond-die de; veengrond dicht benadert is de z.g.• •
meermolm. Meermolm is een mengsel van "Eeen, zani en slib. ,.
.Het is door verspoelen ontstaan in veenplassen, welke later
drooggelegd werden. Door de gelijkmatige menging is dit
materiaal pr'ima _geschikt voor de tuinbouw en in het bijzonder
voor de tomatenteelt.
,
, *
•
Sen soortgelijke grond wérd aangetroffen.;op het bedrijf
no 12. Tussen ;het meermolmdek en het verspoelde veen in de
ondergrond, bevindt zich een z.g. "baggerkorst"...Deze korst
is zeer vast en daardoor, storend in het' profiel voor de
.waterbeweging. Momenteel is, of wordt deze laag losgemaakt.
Het dieper losmaken van deze grond is verantwoord^ op andere
veengronden moet men met het diepspitten zeer voorzichtig
zijn in verband met het "zakken'of verteren,van: het los gekomen
'veen. Een perceel -kan door een dergelijke bewerking te laag
komen te liggen tenopzichtè van het slootwaterpetf1.
In'de: rangorde naar vroegheid komt dit bedrijf op de
14e>in de rangorde naar opbrengst óp de 3e plaats met 170.5
Kg per 20 i . De vroegheid werd nadelig beïnvloed door een
veel .-te sterke groei en het constant luchten in de begin;
"periode.
•
b. Kleigronden.
Op deze. 'gronden worden in het Westland veel tomaten
geteeld. Een goede,kleigrond heeft een proflelöpbouw zonder
storende lagen-e-n een bovengrond - die bestaat uit klei,> welke
dieper geleidelijk overgaat in zavel eû. uiteindelijk in ^
' zand. In het Westland komen echter vrij."veel kleigronden !
voor met op een onregelmatige diepte een storöide kleilaag.
Tooral op die gronden, -waar deze 'laag hoog iri het' profiel
"voorkomt, vertooht ook de bovengrond afwijkingen en is de
bewerkbaarheid en mede als gevolg daarvan de structuur maar',
matig, Vooral in vroeger•jaren zijn door middel van 'zahd en
bagger veel van deze gronden verbeterd en zijn de z.-g. "op
gevaren gronden ontstaan. Deze opgevaren gronden lenen zich
prima voor de tomatenteelt. De kwaliteit hangt- echter .sterk
af van de dikte, van deze laag en de 'diepte van de, in de
oorspronkelijke ondergrond voorkomende, taaie'kleiband en
de maatregelen ,die in verband met deze la,ag genomeïl zijn _
voor de water aan- e"n afvoer (o.a. -drainering).
In de rassenproef kwamen een ; vijftal van deze gronden voor.
Op een bedrijf troffen wij een zuiver kleiprofiel aan
dat tot een .diepte van + 1 m-zandiger wordt en ?;aar . zich op
deze diepte een storende" kleiband bevindt. Deze grond leent
zich matig tot goed voor de tomatenteelt.-Ih de rangorde
naar -vroegheid komt dit bedrijf op de 9e'plaats met.41$ van^
de vruchten op 23 Juli geoogst. In de rangorde haarpOpbrengpt
komt deze grond op de 8e plaats met, 15'6 Eg per 2Ö m .
Op*een ander bedrijf kwam-een soortgelijke grond voor, „
doch hier ws het materiaal in de ondergrond, bestaande uit
sterk fijnzandige klei, slempig.en koud. Hierdoor is het
-een.betrekkelijk.-late'grond, wélke een goede ohtwateriiïg
vereist.
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Op dit bedrijf is dan ook op een groot gedeelte een drainage
systeem aangebracht op + 90 om diepte en worden de sloten
rond hetlpercsel onderbemalen. Dit met een prima resultaat.
De draindiepte, ,• onderlinge afstand e.d. moeten echter per
grondsoort worden bepaald. Ook het onderbemalen moet per
. grondso-ort bekeken wor'den. Zo kunnen venige gronden in het
algemeen niét onderbemalen worden in verband met het zakken
van de grond.
'Een opgevaren kleigrond werd aangetroffen op bedrijf no 1.
De dikte van de opgevaren l*aag (zand en bagger gemengd met de
oorspronkelijk klei) is + 75 cm. Vanaf deze diepte overheerst
de oorspronkelijke klei, welke vanaf 95 cm tamelijk siorend
is. De bemerkbaarheid en de structuur van de bovengrond zijn
prima. Een dergelijke grond is vroeg en geeft een goede produc
tie. Wel moet er, in verband met de storende laag,mee rekening
gehouden worden dat bij het uitspoelen de zouten onvoldoendemet het water afgevoerd kunnen worden. Dit blijkt reeds uit
het betrekkelijk hoge NaCl-gehalte van deze grond.
In de rangorde naar vroegheid komt dit bedrijf op de 3e en
naar opbrengst op de 2e plaats. '
Wanneer de laag opgevaren" grond dunner is, zoals het
geval was op bedrijf no 4? is de invloed van de oorspronke
lijke ondergrond tot in de bovengrond merkbaar. Temaer-daar
hier op een diepte van 75 cm de klei stijf is. De structuur
van de bovengrond is matig, terwijl mede hierdoor spoedig
slaapziekte optreedt.
In dit verband heeft de kweker dit jaar een halve baal
vochtige turfmolm per 14 m door de bovengrond gewerktzodat
het vroege gieten voorkomen kon worden. .
In de rangorde naar vroegheid kwam dit bedrijf op de 4e
plaats "en wat de pïroductie betreft op de 7e plaats.
De grond was vers voor de tomatenteelt.
c. Geestgronden.
Tot de van' nature lichte gronden behoren de z.g. geest
gronden. Het zijn zandgronden met enige aanmehging van klei.
(8-15$ afslibbaar"). Wanneer deze aanmenging gelijkmatig is,
behoren de geestgronden tot de prima-s vroege tuinbouwgronden.
Op veel van deze gronden .komen echter kleibanden in het pro
fiel voor, welke vooral in deze lichte grond direct storend
zijn voor de waterbeweging. Hierdoor kan.zich de z.g.
"heischeen" ontwikkelen. 'Op heische-nige gronden is de groei"
uitermate slecht.
Op veel bedrijven heeft men door een diepe . grondbewerking
getracht de grond te verbeteren.. Hiermede zijn echter zeer
veel fouten gemaakt.
In de proef kwamen een tweetal geestgronden voor. ^edrijf
no 16 gaf een ongestoord geestgrondprofiel te zien; iet op +
85 cm diepte enige kleiige bandjes, welke in lichte mate sTorend
genoemd kunnen worden.
In de rangorde naar vroegheid komt dit bedrijf op de 2e
plaats met 66% van de opbrengst geoogst op 6 Augustus, in de p
rangorde naar opbrengst op de 15de plaats met .128 Eg per 20 m .
Mogelijk is deze betrekkelijk lage opbrengst te wijten aan
•het vroeg en in ernstige mate optreden van "meeldauw" en
ander minder gunstige cultuuromstandigheden.
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Op het tweede geestgrondbedrijf (no 5) was de grond tot
+ 1 m verdolven. Hierdoor is de oude? meer humeuze "bovengrond
diep ondergebracht, hetgeen de kwaliteit van de grond ongun
stig beïnvloedde.
In de rangorde naar vroegheid komt dit "bedrijf op de
10e in de rangorde naar opbrengst op de 11e plaats.
De grond was vers voor de tomatenteelt*
d. Zandgronden.
In de zandgronden komen grote verschillen voor in kwali
teit. Het is-de grofheid; de grondwaterstand, het humusgehalte van de "bovengrond, de zuiverheid, de zuurgraad en de .kleur
van het zand, die <ïe waadde "bepalen voor de tuinbouw. Voldoet
een zandgrond aan de te stellen eisen, dan zijn zowel de
vroegheid, als de productie hierop goed tot zeer goed.
In de proef kwamen een drietal zandgronden voor en wel
de bedrijven no 8, 14 en 15.
Op "bedrijf no 8 is het "bodemvormende materiaal vrij grof.
"bevat te--weinig humus (+ 2fo) en te veel schelpen (CaCO, + l^f°).
Ook in de waterhuishouding komen gebreken voor.
^
In de rangorde naar vroegheid kwam dit "bedrijf op de
5e plaats, in de rangorde naar opbrengst op de 12e plaats.'
De grond was vers voor de tomatenteelt.
Op bedrijf no 14 komen in het zand geen direct storende
afwijkingen voor. Wel is, zowel de pH als het gehalte aan
koolzure kalk deels kunstmatig.
Een vrij goede grond voorJ.de tomatenteelt. In de rangorde
naar vroegheid komt dit bedrijf op de 15e, in de rangorde
naar productie op de 16e plaats. In het betreffende warenhuis
werden echter reeds 29 jaar achtereen tomaten geteeld, terwijl
een voorteelt van bloemkool gebezigd werd.
Op bedrijf no 15 is de grond (het zand) diep verdolven.
Hierdoor is humeuse bovengrond onder de grondwaterspiegel
gebracht. Mede hierdoor treden in de grond vanaf 40 cm diepte
vrij sterke verschijnselen van zuurstofgebrek op, hetgeen r.i.
een minder gunstige invloed heeft op de bovengrond en op de
groei van de gewassen. De zijdelingse waterbeweging is in dezegrond goed.
In de rangorde naai' vroegheid komt dit bedrijf, op de 17e
plaats met 1# f> van de vruchten geoogst op 6 Augustus. In de
rangorde naar productie op de 9e plaats.
De grond was vers voor de tomatenteelt. De voorteelt was hier
bloemkool.
IV CONCLUSIE OVER HET_VERBAND RAS-GROND.
Om een volledig inzicht te krijgen in het verband
ras-grond is het nodig minder variatie in grondsoorten te heb
ben, dan het geval was in deze proef. Zelfs de verschillen
"binnen een grondsoort b.v. de veengrondbedrijven in deze
proef, zijn zo groot, dat geen van deze bedrijven onderling
wat betreft de grond geheel vergelijkbaar is.
Ditzelfde geldt ook nog voor ieder afzonderlijk bedrijf,
^een vlerkante meter güond is tot aan het grondwater gelijk.
Een andere factor, die, overal gelijk moet zijn, wil
men bedrijven wat betreft grond onderling kunnen vergelijken,
is de o-uderdom van de grond t.o.v. de tomatenteelt. In de
proef komt een bedrijf voor waar 29 jaar achter elkaar tomaten
geteeld 'zijn.
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Er zijn echter ook enkele bedrijven, die geheel vers zijn
voor de tomatenteelt.
Van evenveel belang op de grootte en vroegheid van
productie ia de voorbehandeling van de grond, zoals "b.v.
grondontsmetting, bewerking, en voorteelt. Er waren "bedrij
ven met en zonder voorteelt, terwijl ook de gewassen, welke
als voorteelt werden gebruikt, nog uiteenliepen van winterandijvie tot "bloemkool.
Wil men gronden vergelijken, dan moet men voorts ook
Brachten de bemestingstoestand op alle bedrijven zoveel moge
lijk gelijk te houden, terwijl ook voor de vochtvoorziening,
althans per grondsoort, hetzelfde geldt.
Tenslotte moeten we de cultuuromstandigheden betrekken bij
de factoren, die de invloed van de grond op het ras kunnen
"overdekken". Door de wijze van luchten kunnen omstandigheden
ontstaan, die de invloed van de grond op de vroegheid te
niet kunnen doen..
Buiten "beschouwing worden nu nog die factoren gelaten,
die onmeetbaar zijn en zich dus voorlopig .aan onze waarne
mingen onttrekken, zoals de werking van organische mest,
het leven van micro-organismen enz.enz. Uit de behandeling
van de gronden, die in deze rassenproef voorkwamen is wel ge
bleken, dat alle hier genoemde factoren, die een "belangrijke
rol spelen in de productiecapaciteit van een grond, sterk
wisselden van bedrijf tot bedrijf. Men mag dus ook niet ver
wachten, dat uit deze onderzoekingen meer dan aanwijzingen
voortkomen over het verband ras-grond. Toch kunnen deze aan- -,
wijzingen niet alleen van belang zijn voor de betreffende
bedrijven, die er natuurlijk in de eerste plaats van hebben
kunnen gebruik maken, wellicht dat meer tomàtenkwekers hun
voordeel kunnen doen met de opgedane ervaringen uit deze
proef.
a..

1
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pbrengstgegevens, die van de rassen op ieder
bedrijf werden verzameld, zijn zoals reeds werd vermeld
de gegevens aangaande vroegheid afgeleid. Deze cijfers zijn
gebruikt om te kunnen beoordelen of de productie, als ge.
middeld berekend.over alle rassen op een bepaald bedrijf,
vroeg of laat was. Uit de gevonden cijfers bleek dat een
aantal bedrijven zeer duidelijk het vroegst was, hetgeen
geldig is voor alle•gebruikte rassen. Hetzelfde geldt voor
een aantal late 'bedrijven. Het grootste aantal bedrijven vorm
de een middengroep. Op deze middelvroege bedrijven zijn, in
tegenstelling tot de twee andere groepen, de onderlinge ver
schillen in vroegheid tussen de bedrijven onderling niet groot.
Berekent men de gemiddelde vroegheid per bedrijf, dus
over alle rassen en vergelijkt men hiermede de vroegheid van
ieder ras afzonderlijk per bedrijf, dan blijkt vooral op
deze middelvroege bedrijven de rassenkeuze van belang. Op de
vroege™ en late bedrijven verschilt n.l. de vroegheid
van de diverse rassen onderling niet zoveel, hetgeen dus 'be
tekent dat op een vroeg- of laat bedrijf de rassenkeuze, wat
vroegheid betreft, ?</einig uitmaakt, Juist in de. groep middel
vroege bedrijven zijn de onderlinge rasverschillen in vroeg
heid groot.
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0ver.de- oorzaken van deze vroegheid-verschillen moet opgemerkt
worden, dat in deze proef niet alleen de grond hier oorzaak
is. Al of niet gebezigde en aard van de voorteelt spelen
hierin een grote rolf evenals het optreden en de uitbreiding
iran ziekten, v*elke -op het ene bedrijf ernstiger was dan
*P het andere bedrijf,
.
Wel is \pvallend, dat de drie beste gronden de'vroegste
opbrengst gaven, ondanks een voorteelt Van resp.spinazie,
andijvie en äla. Een direct verband van de gegevens die ii.it
het toegepaste grondonderzoek werden verkregen met de-vroege
• heid, werd behalve bij de drie vroegst pro duc ermüde bedrijven
niet gevonden? waarschijnlijk door genoemde storende invloeden.
b. C-rootte van de .productie.
•Bangschikt men da in de proef opgenomen bedrijven naar grootte
van de totaal-opbrengst pér eenheid van oppprvlakte- over alle
-- rassen gemiddeld, dan blijkt dat de twaalf hoogst producerende
bedrijven, óf behoren.tot de: verse gronden, of tot dé beste
gronden. De versheid blijkt dus van evenveel belang als de
kwaliteit van de grond.
.Bezien we de Opbrengsten op de verschillende bedrijven afzon
derlijk per ras, dan kan Voor de proef geconcludeerd worden
dats.
al Waar. de grond diep bewortelbaar is en de bovengrond t.chemische afwijkingen vertoont, de rassen behorende tot de
AilSa Öraiggroep de hoogste productie leveren. Dit geldt
in. het bijzonder, voor Econoom.. Waar de bovengrond geen
chemische afwijkingen vertoont, terwijl een diepte beworteling mogelijk is? komen ook de rassen behorend tot
de-andere groepen met de hoogste- of, een zeer hoge productie
voor de dag.
$p de veengronden voldoen steeds de rassen behorend tot; de
Ailsa öraiggroep, wat productie betreft het best, al zijn ,
. de meeste van deze gronden niet diep bewortelbaar»
b* Op gronden die niet diep bewortelbaar zijn en bovendien^
geen hoog zout- en gloeirestgehalte hebben, voldoet de
RenoVa Zeer goed. Dit ras blijkt zeer gevoelig te zijn
voor chemische afwijkingen.in de bovengrond. c. Cp zeer ondiep bewortelbare grond voldoet Tuck Queen
het best.
Proefstation voor de Groentenen Fruitteelt onder 'Glas.
Naaldwijkf 12 Januari 1951.
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