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Mm mmm Jam Mailt ihmst tew»n ta ê® fei»p«l, te«
«MiÉteMtafltMk
«MPM to f»*wtjte»cl# st»Âai m"% #1« gsaehilêBjpi® mnar «» hw»sö^|&

Voor ©@» goedg iatarp*©tati© van d© raaaltataa ia toi

aoodaakolljk»

dat men aicli aerat op da hoogte »talt vm da gaaiddalda kliaatölogiaöïia
c»ata»d4#ö<l©n t» naaraaMllead» tijd©» m tel la«?* t»r plaat«»» WH»
wuKtt
IT«ivfe tm **» WT>kauM)la> jmgmnn #flHLI*ll l'W v
«Wwggj Sp|JtakoMt
Bp"*HWP: mitiiil'la'bm
WnWiJWIr wil
" ***"«#»«#•*
liefct ®a :raa&tatxaëka® acmaaatr&linG In mmààlTmé» MJItea *»a het
j«ft£» tal

kaa ®aa @*m ooaMa&ti® ook aaliootaaa aat 4» fc&nr ^«aohrevsn

apparatuur»
Ir «i&i raada aakela atar inte r?;s»an-te araaultatim -wricr gen» mil»
raad® aards» teitaaaiU

gadaohtan aiet aliaaa ljavaatigan, Mar town*» #oè

ia aoaorata ©tjfara uitdrukken» 2o ia gallsltawi# dat varaaMl te âftte*}»
liag m do k&aaan midden la d® at&tnr la Mam&rev { mMé» ta««dt»4p*aâ
' ala &®t l%srtl«ai. ) -varaoMllan ia llcktâoorlatiag -iels 20^ ka» tais»®®
taaagnu

Qa&r dassa »elfda emtanAigfaadoa tel

S0fS m»r Höht waséaa daorgal&tan te

MJ a®a stand ooet-weat

U| aan «tand noorcUzuid. îTasmiat®

de aonaaataaâ ia de winter lagar 1« worden «I daae wraahillaa sog pwtMr*
Zo mXlm m voor Stoakkolta cmgevoev
*•

> bedragaa»

f« aakala aiw» laohtia«—rat—» ..waar Maata»

9a oapaeitalt f*a aaa aahô@rst@©nluc&tiag { •typ« Kjpüi» «ad Mor )
bli#t w 4a ©aaata taait«! fcmiiüi

onvoldaaada ta aija* 1» moaatea

taraohillend© vooraianingen «®rd it tptoaftfta aa d» luektiagaiirapaetteit
, op ta uw»* So ai£a ar T®ntilatox- n ond r da aafeoorataatn aaagpfcHMfct
(affc. 1). Aldua tel

aaa lënaalig® TO3V***taf van ia kaalaolit pa* «air

wardea Mreiict, fcatgaaa

aog awvelêftift&» it* Bin»» Aa

ait t» M*»»

kela», kaa na» aiaa» bo© groot do natmirlljka trek ia ( af ta laiton
uit da snelheid» waarma© da Tantilabo^scïioepan %lijv®» raaddraalott )
fa waas im®f% mm aa» fcatalaahtleachoi

{van 35#000 aal.) iagaa«kslfi»M »

koala teuiiîaalttoht

aaa ta saigaa {irtftvt 3000 m5 pay w tagaa da rsa»

tilatle 3000

fsa alatta

ia da Isolds toepaiadaa

am neg een gavelraaa «ißg»lMpaolit

vas 4v Imps# ä% das# gavallaohtiag haai*t

aaar

^XQatigs ©z^uriagMt» Btj aiat ta laag® Icaaaaa "bakaaft dit' gavai ssal^a
aiat aana volladig gaopwad ta k»a t?o»df3a*(tarpa Sohwpp, prôaftatn lïaiiallarg)*
a. Bdtmmmmimmtk la kasBoa«
teuik j2ôiïxaak"fe van **>*» nljtatlo

Cole bi IJuitalaad v«r4t vH$ *®al @e»
navals oœ ék v&zt&t0-»a#££L£ta

tagaa 't» geaa* £i lanaowr had ms ®<m aaar aanwudig aa dealatatif syst««
ta plaatlc tagra 4t gaHala îîi.ïia©Ââsrttad. vssu kat glaa4ak af»n iMi tepuiflpsi*
Ç fia a^"b»2«5 liartoa ai ja iÉia â||s@.sâ|*ê88i ia da laagtariaktia^ van d@ kas
gaapajE«i©at mortoa g8»t|a» in da sor-Un^c-n ai3a gaboord« M draaâ lôept
4m âô nok* âa lniis nmémwm %*• koou,,là :<nin âa laftâa* Ow* Aaaa âsada« «i.ti
$ sutimT tetôd®

plaatio
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Tft 5®»l£5s-k»e. mw. towns een ^©"©ohaniwaordB aoheaminriohtiag
aanmbraoht tot werin# mus t» sterke «tnyw«» «*»»1•in». jjot #«1#» eohixUft
horiaontaal op ongeveer

2m

hoogte owr «en

Wordt nXê% gauchiiitad, dan Iwrvitt4t 1*0* gat*#!» «Idmin «f mms* Off^wiiiia
•— — ••• - JÊJÊU ¥ a».b. Jh ••• ' •
Jlk.m,
^
"IRa. *Li il li n • m —'ft.. ^
— aJ' «ÉA'^an. - - • • ••
dt JM tfftfedklS
Ma'
âA&
v®9k iwS&v» van u§
JC&8#
J/# IJÔWIIO313**®
»AH JSWI » SOIMMPSI &•
$vV$9«3frgp*
JI

»an enkel© trskdradeny

A<*

••£#% horizontaal naar Éi ivMMhm ksnt vbii

de kas lopen, en vervolgen» mgpmm laag» hot glasdak terug naar het
beginpunt, meroee km da beweegbar® sijde van het »ohenn heen •» ms**
worden getrokken# Waar hst
schuurt feet materiaal ft

op de eteundÉaden mstf
stuk» Sr v»fdt 4mhi een «eer «te-

Tige kuaetvere«! gebruikt ( dracon van êo Bay#*1)» doch na 4 maanden verähß^S'®

$N0^&£

^Üt^-CLQ 3LjL^ffiPÖ

ÜÄÄ*

sut» â@ binnenzijde na de kast la aœ^braoht» bleek tot

tooh mogelijk

M J sterke sonnestr&lln» èe liasdfitetif minstens 5°C te v»rl««e»»
Op dB fuin^ottwt«nto0aat«lllag t@ Beulen wa« een y»«1 »ooiere
«ft>i«TWï4Y»»4 rth-feing . <|0 S'tWIf Wik» **" #8' iMlteiticaSt VW ill kafl mt IMHtg|N>
braöht m waarvan da bediening m&twil Bonder «Nil moeite gemitaaatiaeerd lom worden.
d. Siewr model kae van vergterkte kanatatof»

Men gebruikt M»*

voor kunststof (poïyaetlayleea), éim versterkt ia mt glaaveaels. Mt
materiasl Ls^it een typlaeà gel© îclour. Set ia oadoorBiahtig, aaar
laat m®% licht door. Mm het aiateriaaiis®«» atevig en huigsaam iat
ka« tot

in ©Ik» gewenate vora worden g@l>ogett* Aida» «ma het mogsiijk»

t>4
i*wi> -faiiMMfc 'M ^^»Irv tri. if*r^ito> ntfiini tiuMWi A m.
4*k<At Ik aT'«mm
öWrvai
wmi 1b**aii
%M& ül mmfx
T<m&*g&G<*$pn TOi w wMmmm \wmn ütfl
mÊmwm'

eilindor , aTb#3 ^ 4 )•

'l»id® »ind^nwl« lwataaa uit gegolfds

platan vr.r. h©ta»lfite »ateilaal« Ann é@ Mmienai^ ti^ft WO» da 9tovi3haid H04* enkel© ijaeven atange»n aangoteaoht, loaar deze eullen wellioht
hH^sin ottrrbodig te sijn» Soor êa roftd gehogaa mm wordt M| «Ut
sonnestsn&m #1®.

^|Mp licht doorgo laten* Be riohtiiag van de Icaa

zal hierbij oohter aie« «waversaMllig üsijn» 9e koeten si|n nog hoog,
n*l* 35 ïa®k per m2 («onder wxmomiMg)* Ie» vewmeht eohter» int ïjij
een gro-tersi al^aao d© prijs rm dit matsriaal nog aanaienlijk aal l-rnn»
ffBH ySyQ50IS#
2* laatltuut voor Bloemen^elt to Hannover»
Bij tal van hloesgewaaaen vindt Mr-r op ultgehreiêe eoh&al raaeoproeving 0a fyeiologiaeh cmdaraoek plast«» De he langet Hing ging apo«
oiaal uit naar dit laatete» traarover K ^Qager uitvoerige inlitöitiagoia
veratrokta» Bet fyeiologieoh onderaook heeft tendsle e«a uitgesproken
fundjsiaentsôl karakter. Het oaterso@k heeft dan plaate hij hepaald«» toet»
slaaten cffit «m heter isalaht te kri.laen in de reaotiea «— da plant»

send»? dat hat é» teedoeliag

ie o® te

gevonden waarheden Jaiti MJ he*

betraffaad» gawaa toe ta PM*»»«
*• fMaratuarteehoafta

Bepaalde mm«***-

soort«an fcateteen een parleia va» laps temperatuur (• 10ö0 ) nodig
goed* teloei ta kernen. Laat man da t©speratu»r aahtar I» plotaaliag Mdilsa»
{ te#** van 25 tot 10°G ), dan tweedt geen Wwi op. SlJ «an geleidelijk»
daling va» da temperatuur ontetaat wel ©ea goede teloei*

Sa «oll teij 0®»

trapsgewijs© daling ran da temperatuurt >»t» da«# da planta eerat aal#»
%yd %i| £ 15°C ta plaateen.
te* 'ftMaserataar aa liahtteehoefte .na» KalanobaB»

Man haaft gewagt wt

vareohillead® aaehtteaparaturen ®a llehtlataaeiteitea tijdene da leorta-dag
period©, Ifaaxmata da aaahttaaperataur lagar «aa aa da liahtinteaslteit
hager, ward «aa teeter* bloei verkragen» Bij hoge naahtteaperatwir kan ê»
bloei aelfa ondank» à» korte dag sohocl aohterwege blijven. Dit ta road»
toet geval MJ aan lagere temperatuur» naaraate da llohtintenaiteit lager
la# Bovendien I« ar aaa war typiaoh affact m enige dagen oontinuliwht *
onmiddellijk voorafgaand« aan da kort®-dag teehandeliag.
een vaal testera

aa vroegere teloei

Men kan daardoor

verkrijgen. Bat effect ia maximaal M|

10 dagam«
®*
teehandallng

Ml
*» «• praktijk w»ât da kort#~dag
la Buitalaad nog weinig toegepast, o.a. vaawaga teohnlnote©

moeilijkbedôn» Deae behandeling 1« aeg hat teaat uitvoerteaar W4 pototey»
aaa tan* Mar waaat »an korte bloemsteng©la aa daatan wordt sa laag moge
lijk doorgegaan «at 4» verduiaterlBg» n.l. tat dat da knoppen gaal. slja
rnmmè*.

Sodra men ophoudt «at de mmiwiaterlag, gaaa da ataagala r©kkaa«
re

Qadertereking v«a da verdulatarlag geeft wal aaa etexke rekking, rnmm niet
»eer bladeren. Kenneth Paat heeft gevonden, dat 6 dagen korte dag, gevolgd
door 15 flag**« i •«»—» I»» «n varvalaana lanirere tlid karte Ana* gear simsti»»
ge resultaten leem geven.

Bit leidde tot «aa atarke vertakking van de rlj-

ataagal» en tat aaa sodaalge rekking, dat alla bloemen nia af moor lil é#a
vlak kwamen te **^p*
lianen* Soorten** A<* andera
* ta kort souden worden«» worden
WWW»«.
alat direkt aa hat ultpotten vardalaterd, naar maximaal 2 weken lator.
Soortea, dia gemakkelijk roidkaa, worden aohtar ataada aanlddallijk a*
het oppotte varduiatard.
à» Inrichting kliaiaatkaaia a«

l@a teeaoMkte

over verschillend© kM«>

ftaatkasjes,
die tändele la. mm kaldarruiiate mi taadala ia aaa kas atondea
opgesteld, Sa da kelder ^*»4 w#n #*»ti h@l® tij teetrekka 11jk
t<» ®ja teg»
kaajes nstaat alkaar ataaa» Tan
waraa Étaa ultgeaahlldard* Büi rak
•at 5 fluor©aoentieteuiaen ( Julat de grootte van da. doorsnede van tet
kaaja } aorgde vaar aaa gelijkxaatis© teellehtiag»

Sa tealiahtiagaatarkte

k«o warden geregeld door hat rtk op aa. aaer ta aahuivaa* Mm ia ®lke

5*

deur Ijavond ssioh oen van til*tor# In &b kelderruimte

mmt imm

kasjes

mm

mm hat plafond a an atarke ventilator op|®hangen »et eronder eiaotriaeke
vorwarain^drada», muur» im* da luefet »onodig ka» worämn mrmmd* ge
lang ni#t ©et varaohillende laap%p@n of set varachlllende aantallsa
lampara wordt gewerkt, la» é» taeparatuur aldua bekoorlijk gelijk m O®®-*
ataant word®n phwitei»
1* Inatituut voor aroeatentaelt te Hannover»

tot aa to# luwt*

mm

ia Baitsland «stuif gedaan aan bat ond&raoek van hat aoutgekalta va» èe
grond. I»» begint hiervoor nu interesse te krijgen« Men bepaalt kat galeidingsvairaog®» en rekent dit om op K»6l* ge kalt®. ®en »part® touken»
aoutbapaling fcaaft

niet plaats, o®dat ffi®n het eoutgietwaterproblaera niet

kent* Mon is m 00k geetart Mits
rw"aMTw<>iB'^.Hfp*B y aaar wext haaft
nog geen ervaring met êa beoordeling van êe gevonden vaudtB* énkele
a.Proef »et organ!aoh aateriaal. 33e ee praef loopt m 3 laar op Ü
opta grond.

an gabruikt fijn gahakaeld stro en turflaola. Beide aateri-

# ma j> — ** ^1*1 üi ;É ui *Ê — —
.a
-|3.JÉ
,JI
It
mmJÊ*l>
A r» tl iiiUli tfii <««4 Mk a»
iiM KL3» op arxearJ.ei
wij®» w®g®€a,®ïïa>
»•««
œeï
«n sonwr ^oevooging
— % -.

•!'**.

fa fini

•aa ex tra stikstof, en tevoren vartoord stat toevoeging *aa stikstof.
ilOVOnSfciSS WBlX&tt ww e OO ftilwwff AmgBo »r'aQWP OrS0Û6 S8St| n. 4>. ® ro«*
eeaa

1 ®n gffls4.#y toediening va» «se tra atikatof. Bat atikstof-^ffeot

waa aeor daidslijk. MJ de natealt {blooiakool) blijkt ia tevoren yup»
teerde »«»1 («peoiaal MJ atro) de Tmate »»aaltataa te gave». OwÄgtaa
Isaaft âa ^mêimimg wm Qvgax&mk stateïdaal »og «aiaig **ettltat®ti opg^»
lavajrâ»
Balighting mai teatOi«
toegapaat

r:sn

bssft bat gatomik fm kanstli«iit

tomataa-taaltaa» dia In v»raoiiill«Bä« tijd«» van h-t jaar

al ja geataa^, a»l* in» daaaabar tot mai. X*atatgiraoaB&a taaltwija® b»- ^
%3p0f tußittsn in êa spaa
»«»wmn» balid^tiag aatuurli jk gaa®$l#i
aia kad» Orfc

paHoA» an het ataâiiœi vaa âa plant» waarin «axi Îî©liefet»

ward gavarieSrd* Saa pario&a vwa

dagen blaak attr «aaaidkt ta aijn.

lat aff@ot van ia laücättiag was starkes, naaxmate Û» plaataa ia mti
isusälsda? ilftüm wapâsii lillili« Sö &mf de liliiÉiifif vm Ai t toi
3*^6
ia 24
4ag 11a oplnwat aan vitl batar wsultast dan baliaktia^ van üb
4 a 3 2 ^ < t f i g aa opkeœat« Man h*d <a#y gmatiga 3maultat@n ü@t Éa
1.0. L. Impf mm Soi tat aaquivalant voor oom H.?.L. lamp.
o. fomaatgaaaan. Eijnlanda 8o«w ia nog ataeds de Maat gata«lêe
opangronda tomaat, fook varliaat êaw §alaiêali.|k t»rrain. Zo wordt nu
ook aan aa©r vroag ««a feaitan

gebeld, a.l. laubnara follaateig* J-mta-i-

genoemds tomaat ia van aaar goada k»»lit©it en kaait aaa kraektig irosia,
la vruchten al jn aolitar «at ta kl«'i» au vertonen ook groankra^n» wi
4aaa vardwijnan M| goada rijjpkaid. 1» ^orêea ta^woordig ook bwiton

ni mer blek© typen geteeld, hoowol âam ia. I»* alftaoea wt t® laat
ai ja voor mm ©paafrewAetoait» a«, toeft

o«a. ia fttafhaaooa »parte %»a»

voor d» kasteelt «a fear da opoïigpxiadstoelt gakwoalrt* Se hooft mon a*a»
hot ma Tiptop, dat aiot aaer m laat mm aijn. lit voaeatssoe* grote lm»
may

betrekkelijk

WilteSf In Haanover worden ook »»tel#

oeer wo««» blake I 1*i vaa Bnainaoa baproefd» n.l» P.X. tl oa P*iM§ #»
5 dao-en
P.X. 12 was ssokor vro&ger dan Sa «raagt*» tot nu too ge toe14e apaagponAa»
taaaat (llaubners Vollendung). Bi groei im da planten 1» e ohter Mgfti
boporkt (vrainig gaaaa), aodat aan hot wenselijk oordeelde dit ras Ufa
nauwer to pXaatoa» P#X.6 waa nog vroegs®, maar vortoondo baaliat to woinig
groei*
d. Bloa&koolraaaen voor herfat"tooit.

ïteaa harfatlolt aoot vroegtijdig

kannen wtrdo» beSÉadigd, a»3U «tod a§pt«ibor of "begin oktaler« Sftavm
Ujn d© ia Holland voor da horfat taalt gebruikt© typaa aot grot« Isolai**
aoala Italiaaae®

mmmm (Wimm Wimm) m

Allerheiligen, ongeaohlkt# Men

tooit daarentegen ia doso tijd aa bet jaar veelal raaaoa aot Iclsins
kooltjes van bot Mtoftav tgrp*« Besse kool wordt vooral geteeld ala nateelt
•an lanâbouwpiwaa oon ia aia of »ar -mm gemengde bedrijven,
4» Prooftuin gttafhaaaen Mi Hamborg«

Deae proeftuin, die gelold

wordt door da hoor Houerath aaaacwrteaard ondar do bondaataat Hamburg m ia
opeoiaal gootiaht tos behoefe

vm het

ïierlaadangobied» Bier fftadt ond©*»

aook plaats Mml ton aaaaden van groenten- oa bloementeelt «aür glas
ais betreffend« da groententeelt in do opengroad. fevena aardt Tan biösw
ait ook voox'lloàtlng gegeven» laj#lÖpi«»f ©en aaaiatoato vaa d*> hoer
Beuarath vorsorgde da rondleiding.
a» I*c^oEBaorraaaoa o.a. ia varfraad met bittere vruohton.
foor hot
lewokon vs® do Reusrath bi ttorvrl .1© koakoisBiar ia ooa vore-de linearis©id wt
28 Jaai? nodig govooat* Waaaoor Ma aiot dit raa tooit» hooft moa in da
praktijk veel laat van bittora rraonten, in hat Mjaoador Mi atorlca
oohoi.-aoIin.-'-n in do gemimatméà0mû&n* Ba Bouazath Mttorvrij® ia editor »
ook tijdani do MAtom hittogolfporiode in juni oa jtli vaa dit |aatt
aitmor bitter gowooat. Mt raa wordt ia îiorlaadon vaal gotoold, aelfs
onder staand glas. Bot raa varat feitelijk »at to grote vruohton "WKöf i^a
kAakmkmmmt, aaar dergelijke grote vruohton wordoa ia Baahorg juist voel
jHivsraaâd«
JJr*'
W* *OWjpy**w
<

Mm tooit .ia kaaaoa oohtor ook wol eoa kloiaor tarpo ke«iko»oro*
Moeatal ia dit oohtor aiot d® gewon©

spotvrije» »aar vamnito %po«f dio

vrijwel gooa halo hoaittoa# Mon bo#efa«»t da halo hior min of asosr at»
nuttolos© ballaat« % Sa Proef-teila Klnfhauooa hoeft men het mm Eeusrath
halaloaa apotvrije gooeleoteerd, dat apeoiaal geaohikt ia voor Tierlandoa
oa daar ia kasooa aardt eetoold» Ifen hooft krulainjeen —»«*• tussen dit

ras en de Reusrath bittervrije en ia nu druk to«»!« m de eigensoh&gpen
„spotvrij" «s „bittervrij" to

#®sM»r§n ia «on ni#* ta grot«» koskoiamsr.

imt mm Qroene Standaard 'in Duitsland Mtaaâ
grot* gevoeligheid voor virueaiekten« Mt mm

Opmerkelijk is nog, dat
•tut

cm

ssi jn ui tomate

blijkt al than* op seer grote aoh&al door Viru« te worden aangetast.
Ii« Baten van koakosHsere. Hei enten van komkommers heeft ia hot 'Vi«#»
landengeMed algemeen tœpaaaing geranten* Iet wordtook gedaan voor te
kasteelten. Br wordt dan ia kaaeon ©a te

vaste bakken «ar wel geatoosd al»

geënt* Andera is hit risioo voor ®i«l«ö4n®en te groot. Voor de piatfl*»
tooit

wordt eneraijde gebruik* ««aakt van vaste bakken» anderssijds van

verplaatsbars pl&tglaa *i jan» li het laatst® geval put »en een «lsn»lw
teelt te®, waarbij men ongeveer één aaal lu de vier jaar wit kmüimmx*
op ketselfd* peroeel teru^tomt.
3t ataalbeddefc» die is pria®!»® op ê@self de wijse worden eaaangesteld

al« Mj oat) worden tijdens de groei van ie kotakoanere veelal opgehoogd
«et turfmolm. Se potkluit ia vaak duidelijk aiohtbaar en wordt in verband
»et de anting some soar hoog geplaatst.
o. Bladvlekteenalakto Mi toaaat* lern beeft in Fünfhausen da erv&riag
opgedaan» dat te strijding van dise sielet© feitelijk overbodig sou aijn.
Bet komt er slechts op aan» éi juiste ouituureaatregelan toe te passen»
Overdag handhaaft «an «en temperatuur van 2Ö~24°C* *a laohts laat
tonperatuur

niet lager «akken ten

mm te

t5°ö. v.'ater geven doet men in «alle

geultjes turnte» 2 vi jan planten« Hiervoor gebruikt «en een «lang« die
laagaaam aeohanieoh wordt voortgesohovan, Br viel inderdaad geen Cladospo»
rium te bekennen.
dit sou tändele ook aamen kunnen hanoen net een
gerings be scae ttingsgraad van 4e orageving#
5« Bet. tuinbouwgebied Tierlanden.
.Set ie rondleiding in dit gebied heeft de heer Koch sieh belast.
9eae la eveneens verbonden aan de Proeftuin to

Fünfhaueen. fevoren had

ik reeds enkel® Mjsonderheden ever dit gtMed vernosten van enk» la toren
van de Voorlichtingsdienst In lanburgf die ad j vandaar naar Xirohwerdea
in Vierlanden hebben gebracht.

Zn dit gebied, dat ia ontstaan nis een versoftgingsgebied voor 4e
stad Hamburg,bevindt sieh em aasde deel van het totaal azeaal van ie
groentontoelt onder glas in Baitsland» n.l. 120 lm« Sr «ijn in dit gebied
enkele ontwikkelingen gaande, welke mm ook in bepaalde glasoentra in
andere lalden

km

opmerken# In 4e eerste plaat« is er« wat betreft bit

gebruik van -las, een duidelijke mmûMivteg waar te nemen van 4e gvatttM»
teelt naar de bloementeelt»(vergelijk o.a. Sweden).Bese verschuiving
openbaart sich het sterkst op te «at groter© bedrijven. Vooral 4e tooit

m

anjers en rossen ondergaat een belangrijke uitbreiding» In ie tweed» plaats

sl*t SIM mm, varaobuivlng van platgla® naar staaad glm ( vergelijk o.a.
d* JÜplnn) * WL% betreft la hit bl jsößdar de
van koBkos®ers. 13® ^Ht—
kommers oadisr staand gl*» worden bij tekort aan arbeidakraobtan ook ge
woon op de grond liggend geteeld, soala bij on« d» meloenen. Sa da dard#
plaats kan worden opgeaerkt, dat ta©n bij da platglas ' teelten nog ataod«
'wal gabrutk maakt van 'bat oud» type «steal* Pakkan met grote ramen ( S
ma tar laas ®» «aaeageateld uit aan groot aantal kleine ruitjea). 1* beeft
eobter ook lia dit opssloht **n versouivimg plaat«* Mj nieuwbouw atapt aea
aeeatal ovor op da dubbel* rijen.
Be bedrijven aijn la bet algemeen weinig gespecialiseerd. Zalf» %*•
traft bat veelal geen suive re tuinbouw bedrijven. Bét bedrijf la dan ge
combineerd awt landbouw an v*et**lt» waarbij o.a. ook koala» worden 0m
'
cLcffc
bouden. Toob varandart kat b**ld .geleidelijk door v»r»®blll*ad* jonger»
bedrijven an wier «ltalultaad 1^tate«atot3Pakt*r beaitten.Be taalt van open»
gronda groenten wordt aeexaalen la wisselbouw aet akkerbouwgewassen bo»
oefead, Sr la nog eleebta *aa faxing ï» reen tag» va» bet tuinbouw «Maal
bedekt aat gl»«» Zo worêea *r la dit gebied aog «teeds maar tomaten bulten
gat*eld dan oad*r fcla«.

Ba toaatsa worden bui tan niet voor 25 »*1 uitga»

plaat» daar tot dit tljdatlp ernstig gevaar voor aaohtvoret beeta&t. Bet
spreekt vanself, dat 4ea* toaatan pas mldèe» la da seaar aan da aarkt ko»
aas* Bijzonder belengrijk ia ia dit gebied ook 4e taalt van voorjaar®»
spitskool. Andere belangrijke opengronds te© Iten si ja« apinasie on alm. la
bat voorjaarf daarna blo*akool, a-woyckcol, pateraelie, «aidsrij m prol.
Ie wat grotere bedrijven vertonen nog 4e aeaata epeoialiaatie. "o
b.v. bat door oaa bezoohto bedrijf vandß weduwe Sanwmann, dat er sear goed
versorgd ultsag. Mt bedrijf beslaat aan oppervlakte vaa 2 ka» waarvan
6,12 ha snot glas ia bedekt. Br waren Mar zes arbeldekraobten mrkmm*
Tooh was ook hier aaar oase begrippen te

ap*olall«atle alat «larie. J>©

toaatenteelt onde* glaa vaagt er meostal paa'ia april aan, aodat niet voor
juni wordt geoogst« Xea beeft daa vaak eerst 2 voorteeltea (b»v» apto|S|e
aa «la). Se tomaten worden getopt op «mg©veer 5 trosaaa» Baama vindt aog
een nateolt plaate (b*v. koolrabi). Men 1» daa alat vroeg »et de tomatea,
aaar aea behoeft ook alat swaar ta stoten* Op desa bedrijven beeft men
«aas ook verwarmd plat glas. Bierond&r wordt vaalal eerst «1» getaald,
waarna tomatenplanten worden uitgaplant. Balge tijd later wordt b©t glas
geliebt* In deze rijen liggsa da rmarn op aea bekoorlijke boog** boven de
grond, Daarnaast beeft aan natuurlijk ook êe aoraale opvolging vaa «la
broeimestrljen am.
Saixalve het bier boven g® achatsto type ie in dit gebied ook aa»
kleiner bedrijftype wijd verbriid. Als voorbeeld hiervan word dier ons bet
bedrijf viaa da heer Carsten beaooM. Sit bedrijf beeft a*a oppervlakte

vas 0,6 ha, waarop a2©©hts enkel« kleine kassen staan. Dergelijk» bedrijfjes
vertonen e«ö sog veal

tora varlatiö I» teelt®»» Som» feaaft

men @r nog

»eer da» 4 teel ton per jaar op hetaelfd© perceel, doordat sea hier ve#l»
vuldig eoablnaiie tee1tan beoefend. Sfaaneer hot ««rata gava« wordt geoogst,
«orden tussen het tweaês gewaa onmiddellijk v^er de plantan van bet derâ®
gewas gepoot of gestaald* Bovendien betrogt dit vaak aieohta kl«in© vakj@a,
terwijl op aangransend© peroelen weer «en andere te©1t-oombinatie te sien laj
Br wordt ©p Oese bedrijfjeaaee* wal arbeidtOomoht par oppervlakte eenheid
aangeWfed, m van de kleine oppervlakte toch voldoend» t» kunnen°^&ng®n»
Be- productiekosten aijn op tea«

kleine bedrijven eigenlijk ta hoog

als gevolg van do vela urteii, «reik» »aronbsngis mt de vergaande versnip
pering. 2aw bedrijfjea kunnen fie telijk alleen to

stand worden gehouden

aet behulp van ge&inaarbeidskraehten. Daarbij kent dat da arbeidslonen in
de oegeving van Saabarg nogal hoog Bijn» waardoor vreemde arbeidekrachte»
niat g»akk»lijk aijn te krijgen« Offioiesl bedraagt toet toon ISO mark par
maand 4- kost @n inwoning» hetgeen tesamen neerkomt op ongeveer 300 «ark#
f a t alot kan nog worden opgemerkt, dat de rabarber ateosmaal duur waa.
Ba jaafabrieten betalen hiervoor n.l. aeer hoge prijaen als gevolg van d©
mislukking van ést fruitoogst ( tot 35 pf P®* kg*)« Ir wordt daaroai v«#l 1»
lang doorgetrokken, gelfs nog tijdens mijn bezoek, terwijl sten anders oen
œ&and vrœger(+ 24 juni) re«da «topt*
ïr» l|> van Koot.
aapt**57«
J.W.

