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*• ISMtofâteMlBâà»
Jemmzi mm evenals Saoeubar 1951 maakt» S» neerslag waa g*© tar dan noma&l
(Vaaldwijk 97 mm tegenover §2 an normaal)* Ö* voorjaaregroenten groeiden mit
waak. op wat d» kwaliteit niet t*m goede kwaa* 3« «oorteelten In â» kaeaen «a.Ton vrœg ©ogtifbaar, ^.wiardoor to hoofdteelten (tdnat«& e»d«} op het tijdstl?
4at "gettoaâ" mu» konùen «sorden uitgeplant. BIM Februari werden al flink»
hoeveelheden groenten, ocala apinasie en andijvie geoogst. Bst droge mm ran
»IM Februari «a begin îa&art sorgtet dat ook à» vxarks&aslieden buiten vlot «m
normaal konden verlopen*
Soor <1* lage naohtalij^ temperaturen oaatreokc half Maart on da koude période
van eind Hurt ondorvon&an da glaateelten veel schade svsnsia da groententeelt
in da volla grond* Op 29
30 tlaart staag de tonperatuur selfs niet teven
het vriespunt» bovendien m» ar een krachtige Noordoostenwind* BIoetakiwlplan»
tan kart voor da vorst uitgeplant leden ©rnetig© schade* fan vroege epinaaie
ward aleohta 20 $ 1ste kwaliteit geoogst. Gelicht® platglaerijen met al» le
den evenals andijvie schade. Onder platglaa uitgeplant® kotakoaraera stierten
voor 50 $ af. Opvallend m, dat van de op Cuourbit® fieifolia verent© plentern
eleohta $ $ sneuvelden. fcraaten onder koud glas stagneerden in groei en ont
wikkeling. Se vruohtssetting bij de kaepruijaen, die ia die dagen in volle bloei
atondent «ma uitezm&t© elooht* 9e persik beweoe wer eena keel wat beter lage
temperaturen te kunnen verdragon. Ü®r ondervond d© vruohtsetting 1tagenoeg
geen hinder* Be ploteolinc® overgang naar waxssi wstoT (faasdagan) in April va*,
oorsaakte rand bij sla
beïnvloedde da kwaliteit van da kaabloeakool ongun
stig* April en Hai waron droog en sonnig, waardoor de glaaproöucten een voos*,
sprong kregen 09 normie Jaren. Bruivan weruan vroeg gekrent, aardappelen
vroeg gerooid«
Hit uitsondering vtw Juni was de aœar aan dm natte kant* Bloerakool groeide 09
da open grond priisaj ®r waren geen gevaarlijke toppen in de oogat* Soor de
invloed van de ragen traron de kg opbrengsten van bonen niet groot en na&a door
da export da trijsen good*
Enkele malen kwam hag©lechade voor* Sen bud waardoor in Belft 2000 taeen wer
den vernield, was voor het oonaulenteohap wel da ergste* Op 26 September
riohtte aan hagelbui vx*ij vaal aohads aan bij chrysanten. Sa maand September
was nat en koud. Do grooi en bloei van naja&rabönön onder glaa liet te wsnsen
over* Prijsen «aren hoog door kleine aanvoer on vraag voor export (Balgif)#
ffajsarssla
groeide slocht en leed onder het ••wit1'* Late tomaten onder glaa
kwamen Je laat en werdsn aleohta "noodrijpM in onvurwarrade kaaaan* In de gastookte kaaaen was hot lots beter* foor de grooi en ontrdkkeling van het Sarai*«
vengawas mm het een gooda aomer* Op 12 Ootober braoht naohtvorat een eind
aan da bonen- en tomtratselt op te open grond* terwijl d» ohr^aanten vaal
»ohade leden* Door Ù® v^ossprong in het voorjaar mmn da druiven tijdig rijp
m. vhjb goede kweiltedt* Da houdbawfaeid Mj kwllaai#li*waï4ng waa goed, oadat
da troraaan, door h©t fe^orsende
t»er^pe, nainif? koran %at* geworden waren iwi
het oondai&aw&tor wat bij oonnig herf»twe©i steeda optreedt. Pa koude tomaten
waren wen®«ns vroeg* 'ife grootste «Morvoer lag in
©erate 10 tiagen van <lilli*
Bet kiesen van vroege ra»aan9 o.a. ale gevolg vrm da op uiterÜjka kwalitei
ten afgeeteiade export®!»»» (rond® vrucht) inplaats van op innerlijka eigenaohapi»n souls mamk, vaaidieid ana*» aal daartoe ïaede hebben bijgedragen*

Wr>erbe3d.cht{^\tL«g m m&melmiiwym wor &® tuinbouw.
fmz* és "Mei&ßAelin^n voor X*m&-. m *Puinbouw% ûAô tiac« hot K»S«K«I« te 1»
Hit in Mmnimxfclnp cict do F»S* te Wagaróai^B cm é» land.« «m tuinbouwvw»*lifehtingaàienet v;oivt voxaorgL, werden w»; regoikiatig &dviwz©n iageeisuurû*
ïn totaal werd 31 naai «on speelaal door ons veraorgd advies omgeroepen*
fias« berichtgeving trorût door de practijk heme netmardeord on os* 1« bierdoo*
mkar belangrijke aohadß vooskocaen»
Boxonal« imarsohössii^n»
Sa vollende waarïtoîawln^n voor de fruitteelt warden door d» ff*F*Q» ï£rin|?
I^L(H0ni-^alo«EoXIma in sauaxa&xking sei hat &»f*0* Saaldwijk vorsoncUm*
I#
mohiîrftteatrijding Mj appel «n |»«n (1) ©t> 1? April.#
S* 2#tr©f£enâ© »©JmrftMatriJdlng bij appol en poe® (2) 03? 21 April*
3» Sötrefftmoa appölas^resp Cl) op 10 Mei*
4* Betreffende £rultootje m bladroller (1) op 7 «toni*
% 2®treffend» fzuitootje «a bladroller (2) op 1 Juli.
I« Betreffende bladroller (3) op 18 Augustus»
13® volgende waar»olmwine:en betreffend® dé ,m>enten-te«l» werden door feet
Proefstation te laaldwijk wvwmtèmt
1« Begin Ie vlucht ven 6» koolvUeg op 18 April»
2« 2e vluoht van Cm koolvlieg op 2$ Juli*
gtv^r^t

njywt

m da vroege aardappelen werden op 5 waarna&iincaplaataen van
Maart tot
1 Ami de mtntiwmtepperataren opgenonMu Xe hat opkomen van de aardappelen ie
de temperatuur nint onuer hot smlpunt gedeald* Hashtvoretaohade Ie dan ook
Mot waargenomen» Ook M j buitenfruit ai ja naohtvorstwaarnemingea verrloht*
®ooh de «ware naohtvoret op 14 Haart nooh êe i&te vo^tporiodei die op 27 Maart
ia aangevangen, boaft ««ige beeohadigln^ aan. de knoppen vr-rooraaakt*
^kwtgofcalte v«» boegen*- en poldswater»
But soutgeitalte was dit Jaar vrij bevredigend, hoewel nog verre sprake ia van
•n ideale toestand» ?©©râx in September Hepen cid spalten op* Se toeatand
bij Haaaland bleef ook 411 Jaar verre van b^vradic^nd# get gehalte van de
3uidbuurt (Maasland) lag vrijwel liet gehele jaar boven de 1*0 grata keukeeaeut
per liter» Bij de Bonervliot waa dit bet geval van Juni %/m Saptaeïber* IR
Waaldwijk «sa bet soutrwha.lt® plaatselijk «eer ongunstig* Gedurende Mei t/W
Septeeater lag hat soutgehalt® vrijwel ateeda bovon 0*8 gras pa* liter*
Voor de praotijk vœz-ômi 80 watermonstera op keukwimit onderaooht»
b» <h>pervlakte»
Iele (äs-oon tenteelt»
13e teelten onder glsMpijn behalve late toaaten, late bonen en najaaresla bi»
vredigond verlopen* Veel wrwelailvingen hebben niet plaate gevonden» Uitbrei
ding ondergingen de sis*. en tomatenteelt ten ko«3te vnn de fruitteelt onder
glas en als gavolg tw enige uitbreiding van to glaeopetaaden« Se kwkowaar
boekte winst als g&volsj -ran inkrisaping' "tran dn selaswmteelt.. Bij vollegronda»
töolten laortt de öitb^iürag van de preiteelt £*no*nd worden* Be oogst is do««
het slechte «eer voor «en êeel taialnkt en ü» ïm&Hmit is doorg&asta aleabt
t*
1*2« Fruittaalt»
Ook in 19)2 gsijn m-g tferlwn
U Eshter niot mor soveal ala in de voor
gaande jaren» la d® tooit rm de aleohte en r.inctor goede gronden vei^eenen
ia9 e^tijnt ssij sioh to 3tat»!Heeren« Mogelijk l&m de teelt *ioh op ds verkre»
gon Iwodore baâie (hù-c^-j?® opbrenget por ©pporrlairfo oonhsid, bf»tere gemiddel
de kwaliteit) handhavon» Me de persüwn- en prudü^nteelt liepen «aer terug*

9« gorInge exporteanfwm wor laatatgenooad® prodaeton an da MMRtmmlit in
tot binnenland van aadara frultaoorton maken otm lononde iHlt aleohte nage<
Hik als de mmmg nlot veal of relatief niet groter i» da» toor de oorlog.
9» In 1953 te houden emquôte Tndttnlt onder glm* aal aan milver beeld
da oppervlakte gern®*

U3.
Set gotraa ontwikkelde Bloh günstig« Boe*»l és priJa lata lager «aaf km tooh
van een lonenO® tooit goeproken worden* 9« tselt la va» ondergoeohikt teigig*
1*4« Bloeiaantaelt»

Opbren^eten mom taatiß ßo@d# Kwaliteit vooral van ohJ^anten vaak »»er asatig»
lahoudena bepaalde poriodon «am da prijaan good« B® teelt van Anarlkaanee
anjers tealdt
aloh uit an geäfft good« finanalSlo resultaten«
1*5*
fiaaa beperkt slab tot de oontraotteelt na bloerakoolsaadU 9a opbrengst «a*
nat&e goed»
Sr is praotlaoh ßmm tuinbouwgrond aan stadsuitbreiding verloven gegaan, al
aljn da gevaren nog steeds latent «amniti»
g« IMMwrM M1W*
la van to weinig betokenlo in dit gebied en hiorvan 30g»ven a ta
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n
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In da noxoala behoeft© kon worden vooralen» So b®laait»telling *»•* ben» ating
aet epore-elaoenten of spore-«leaentenhoudenO© kunstmeststoffen neetat toe*
Dese worden onder gla» voel aangewend» 3ow©l SoUeteer an oompesten ale
bloedmeel en ri00lalib. Prljs la variabel« Sohiedaiaraer rond F» 12«- per ton,
oomposten F» If»- & F» 18#-»

WAmh
In 1952 warden door hat Pro©datation ta Haalâwijk 18T1 grondmonsters ondexw
»ocht. î&orvan kwaœn 1923 aonatera uit ander» oonmilfmtaafeappen en 845
etera nit hat buitenland» Stagnatie in het ondersoek an da beseatlngaadvieaen
kwam dank sij v®rbetos?tng van hat laboratorium an spreiding in da "aanvoer"
nlot voor»
M. £gg|!siStóiEtó^
Sn 1952 verden 14B bedrijven gekarteerd net oen totale oppervlakte van 20f lia*
In overlieldsopdraoht «®rê®n 564 ba in kaart gobraoht« Voorts werd op aan tttal bedrijven profielen^raoek verrioht an ailvioa uitbracht, waarvan eahtar
profloldoora«edem «rtlan vervaardigd»
a»
Sa vooraienlng w beatrtjdlrigais&ddalen waa rulES an da keus groot# Oit naliet
het voor da praotijk mogelijk te klassen uit aan aantal middelen en da aiafe»
tonbeetrljding so ooononiBOh aogelijk uit t« voeren* Er la aan duidelijke
éena «vaar te amen in éa rlahting van atuiftalddelan. Taal advleaen aarden
itV*B* kat tijdatip van bostrijden, da doaering «ma» gegeten»
Ba voorziening gaf geon enkel* reêen tot klagen. Ook Mer ward da keae «at

stilste? sodat voor ê» divorse keteltypsn de neoet göBigsna« soort gekocht kon
worden*
Bet olio «»«eken hoeft in tot oonsulenteohap praotisch g©en betekenis »oor» SN»
voorziening verüep vint«
4» MsUttlWt M MhtoHb
Bbewol de glastuinbouw $&oh aleoht laat iaeohenis@;r®n ia er «el belimgetelling
•oor naohines, welke da dure nmkraoht kunnon vervangen» De meohaniuohe grond»
bewerking steent ook onder gla» too*
Bo balangstelling voor seininstallaties is groot» Do in 4» handel vorkrij^b*»
re apparatuur writ at®«da ka tor.

% .flffitewmtc. Jafmiifr
Bet onderhoud u» ßX&sopstanden word normaal uitgevoerd, és achterstand •am
do oorlogsjaren is ingelopen* Look tot or aanvankelijk op, det or weinig @0»
bouwd »ou worsten na August« wae do belangetolling voor nieuwbouw dertaat®,
dat de asibaahtslieden natxwtlijks ep tijd , voor do nieuwe teelten, klaar «tl»»
len eijn» Be bouw is bijna g&hml g®rioh* op uitbreiding on vervroeging van
êm tomatenteelt* Sr wowton bijna uitsluitend warcmhuisen gebouwd» Platglaa
wordt omhoog gebracht, verwamLngen aangelegd of verbeterd* Bo daling van de
houtprijsen in 1952 hoeft ds uitbreiding mode bevo»i@rd*
*» flMftiMrt MMâmà»
ae voorsiening ©af s®on nooilijkheden. Be bolmeotelling voor geselecteerd
m S*A*£* gekeurd »at-riaal g»oit nat de karmis #n het insioht van do tuin»
dora in dose materia*
&• Taayj^aht^pyyAlo steeds «orden talloae adviessen gegeven, te splitsen in oultuuradviesanp
ssioktenbeatrijding on grondonderzoek, terwijl do uitbreiding van do verwarsing on d» hoge brandstoffenprijeen do vraag naar toolmieobo adviezen betref»
tend* de verwensing sterk dood toenemen. Bit kmmen beschikken over oen U>Sn
tal verwanaingateohnioi io dan ook geen overbodige luxe voor dit gebied*
Moer dm 1000 advieaen op dit gebied werden gegeven» 13? gevallen werden
nadar uitgewerkt* Bit betreft rookgeaanaljeos on uitgewerkte advieaen omtrent
aanleg o*d*
Bo spreekuren am do veilingen en op bot Proefstation werden druk be»©cht»
Op bot laboratorium werden 1137 siektengevallen nader ondersooht*
Bo belichting bij kotakaaraerplanten, epeoiaal voor kaakomkomiaers, vindt ia êo
praotijk atoods ruiner« toepassing* Bo beliehting bij tomaten hooft nog niet
so*n grote vlucht &enoewm, wat wol aal senonhan^en eet do tot na toe nia&or
duidelijke reeultaten* ?ele andere prooven worden op het Proefstation genannt
of voortgeset» So resultaten worden aan do praotijk doorgegeven»
Op 26 Fobruari word in do Stadedoelen te Delft een ontwikkelingcraiddag gehen»
don voor atooktuindors» teneinde een rationeel brandetofverbruik te etiinilo»
ren. Bo belangstelling'; was groot» Op de handelstentoonstellingen te Fijnaoker
on laaldwijk (Vfhatf) was tot Proefstation stet eon instruetiev» stand aanwoaig.
Bo Maandelijkse Mededelingen van het Proefstation hebben flinke aandaoht van
do tuinders* Sen 4>»tal losingen werden door onae instelling vorsorgd* In do
vakbladen worden 44 artikalen gepubliceerd. Aan do "Publioatiee van hot Proef«
otation voor do Oroonten- en Fruitteelt onder Olm" worden or 11 toegevoegd*
Boor oen aantal asdewoxieers van het oonaulsntaclwp word oen boekje gesohreven
over "Fruitteelt onder Qlas", dat in de beleende "Blto-Sorie* verscheen.
Qsdorwijs.
Set aantal leerlingen op do Si jkstuinbouwschool ontwikkelt sieh* mals gesien
do grote belangstelling in do «treek te verwaohten viel, gunstig. Bet aantal
leerlingen in do 2de voorbereidende klasee bedraagt 1?V dat vw do oorste is
22 leerlingen, lor 1 iopteaber 1$>53 aal woor om eerste voorbereidende klas»
se werden gevormd, terwijl dan tevens begonnen wordt net de eerste klasse

van da westeaUjfce school*
Ba *ni nlmuwkaahool voer da leatlaadae teelten toon 09 8 April aaa 17 2**»»
migmHSTwaSrä^nk^^BTSSm aurene 19:2-1954 startte um« 18 lae».
längen«
g» g^ttoeltvalceahool begon in hat verslagjaar «mm ni«««» cursus,
la veal besprekingen ®n «et aodewarking van Rijk an Oaneente *a-Qraveiahag» ^
1»» aldaar da opening plaats hébben van da Takeohool voor Bloeaaierkiraat» 1»
aijn 13 leerlingen«
V» Naaldwijk werden de eindleeeen van de laaoorena op IS Maart gehouden« 1»
Hjnaaker ward aan imemmi georganiseerd, marvan da eindles plaats v*m4
©p 15 October* Ba nieuw» oursua te Haaldwijk kon par 21 Oetober beginnen aet
47 ouraiaten«
weràon begonnen te Berkel, Sa&ldwijk, Weaterlee «1 Wateringen
100 ouralsten«
Set aantal Laaara Tuinbouwscholen bleef 9 on er werden 25
wint«araurauaaan ©n 11 oursuaaen voor volwaseenen ^sorganieeerd net »an '
van 9Î9 laerlingon«
* «*»»•
*?» «i»â*«ï» tf f « 9 0otoî»r werdhet
examan afgenomen« Aan 21 anreisten kon hat diplena worden uitgereikt» ïiet
minder dan 53 personen gavon zioh op voor hß% toelatingeexaaan voor «an nimm
mirant* tot opleiding van tuinbouwvakonderwljaer«
•• sfrtrimi ,m pya?#^*
Het op da juiate manier verpakken van frait, se»tl hard fruit als kasfruit,
wordt steeds gfistinaileord« Het op spaoiala waniar verpakken van dxoiv»n vindt
nog weinig ingang»
f.
Da bedrijfeuitkoasicn ssijn ov»r da heia linie goad ta noaaan« 9a »aar
onkost«m als gevolg van hogere grandstoffenprlä^on eijn ®eer dm
IN» groentenprljsen, vooral dia van tonatan» waren aodanig dat van goada finaa»»
eitle resultaten gesproken km worden*
Ba platglaakoniun&erteolt gaf» ondanka da teeltnoeilijkheden in hat vroaga
voorjaar (ai© onder WeeregeeteldhalA) bevredigend© resultaten. Ba fruitteelt
onder glas waa opnieuw minder lonand daan da groententeelt*
&• uitkone-tem van 4a bloembollenteelt wam goed# Dia van da bloementeelt maH|
goad« Ba Amerikaanse enjerteelt waa goad ta n®eiBen« Ba vroeg invallonda vorst
schadelijk voor da ohryssatenprijsen#
g>
IWMffitlrilfr
Zn dit galglad ia do fruitteelt bui ton van t© weinig betekenis on pereentage
ta gaan bepalen«
a. ärmmmziM mmmm.
1. Andijvie.
Za nog ataada aan dar belangrijkste voorteelten In druivenkaaeen al ia sij
voor min daal verdrongen door da combinatie aplnmala - bloemkool« Zn voor 4a
tomatenteelt beatetute druivenkaasan an warenhuizen is hot naast ala hat ba»
langrijkete gerna* Ba platglasteelt koat aindar voor, wat da alataalt (gell&t
ton goada kwam.
Ba kg opbrengst, de kwaliteit en de prison waren goad« let optraiian vas
baoteria vootrot (Xantbocionaa vitiana) dwingt da tuinders in da riohting van
vruohtwisseling* Be luisbestrijding gaf geen EBOsilijkhadaii* Op da volle grond
waa da ontwikkeling, ala gevolg van het gtmatlge weer (voldoend« regen) heat«
Sr werden goede prljsan genaakt*

2« £1|.
Seas «Mit breidt r4oh nog «tM<la uit onder glas, «at samenhangt est de ait»
brsiding van de tomatenteelt» $ot aan de waxee dagen la April ÇLJ, MI 14) *•*
do kwaliteit goed» Iber. 1b eohter wel rand opgetreden en als gevolg van hat
spoedige bederf van hot product Mj bot vervoor op lange afstaftd aan à« tolto»
landes belang»telling af» ö®a« horatelde ol oh later voor een deel« Voor goede
sla van 4e open grond kondon de gehele sonor goodo prijsen g*»aaakt norden« 9e
lat© glasala en lato natuurela mislukten door het donker®, natte «eer terwijl
de belangstelling o.a. In Engeland geringer wan dan in 1951»
3» fiMtffflff,!«
Be teelt in kassen en w&renlmlaen was matig goed* Be kwaliteit was danig ve*»
cdnûerd vioor bet xweds osrder gesignaleerde mm war» 9e groei en ontwikke
ling van opengrondabloöcskool was uitstekend« De oogst verliep geleidelijk
mot lonende prijs®»» Beordere of klemharton traden weinig ep» Bij de laters
teelten werd soras hinder ondervonden van ds kooIvlioaden» Zn November aijn
peroelen late bloerakocl practlsoh waardeloos gewerden door à» «ware naohtvorsten,
7» ?oor dit oonsulentachap van geen betokenls»
S» Smrultkool»
Bs animo voor dit gewas» dat veelal op bijsond&ï"» tuinbouwtee1tvergunningen
verbouwd wordt, ie groet bij d» tuinder», wat te vorklaren is uit de goede
flnanollls resultaten welks dit gewas ook in het verslagjaar weer afwierp» Be
eoonoaieohe basis ie eohter wel seal, «adat de enige grote afnemer de beset»
tlngstroepen in ffsst-Dultsland
siJa*
9« Koolrapen»
Onbelangrijk»
10* Kaakomkoaffiers.
Se beüohting van de jonge rlanten vond op ruime aohaal toepassing en gaf altstekende resultaten» Al waren de prljasn aoveel Binder hoog dsn Isa 1951 ^
afeet kan toch bevredigend genoemd worden» Pe oogut per plant was groot, waar»
toe de efffcetiev» slsktenbestrljding belangrijk heeft bijgedragen» De op kleine aohaal toegepast® "tweede teelt** gaf minder goeds uitkomsten dan in het
mooie najaar van 1951»
Ook in stookwarenhnisen vond As teelt wser toepassing»
Ha de late winterperiode (sie onder Weersinvloeden) waren de planten tijdelijk
sohaars en duur» Vele moesten herplanten en konden dientengevolge pas
aet oogsten beginnen» ïooh is de teelt over test algemeen goed geweest» Se
aantasting door "vruehtvuur" is nog altijd à» cvrakka plek In dess ieelt oodat
er, nu Bulbosan Ie uitgevallen, nog geen goed beetrijdlngaMiddsl is» 2üil
door de wetenschappelijk« medewerkers als de rsyonaaalstenten wordt alles ia
het werk gesteld oa de kwaal te verminderen» Sr Is een nieuw kwlkmiddsl in
étudié, dat goede perspeotdevwn biedt»
12» Auimrken.
Tan geen betekenis»
15» Meloenen.
Dese teelt verHeat steads terrein ten voordel» van 4e komkommers en de toss»
tenteelt (glas wordt <mh/xsg gsbraoht)» Sm vroege meloenenprlj»en verhouden
sioh vaak slecht
è genekte koeten (broelmest e»d»)» De uitvoer naar
Engeland was lange tijd gecontingenteerd met als gevolg heg« prijsen ginds
en lage hier» Opvallend was de Belgische trek voor kleins exemplaren» Bs «9
het Proefstation opgedane e*varlngen «et groeietofbespuitingkm$®r praotijk

te stad* kosten» TmI taeloenen per plant garsadeort een kleine tmat*
14« fwssten»
Se vreege stookteemton lconäsn «leb goed ontwikkelen en waren vroeg» Se vroeg»
koud» leden onder de t^rsosiatandighedon (at* onâer 1»% betraffsnde hoof A)»
doolt heretelâs» sieh goed en gsven evwnale de stooktesi&ten ©en vroeg» oogst*
fot vlak voor Hnkstsren (f JÙmi) wsren de prisse» seer hoog «1« gevolg van
Engels« belangstelling» daarna werden goede prijsen gesaa&kt vooral sp A» Bult»
m ftsxfct» SelgiS oaafcto éo invoer prsstieoh AaasgeH jk»
Ernstige of 0B3van@djfce «iekten kwaraen niot -wel voor* M4 «cm tijdige en
regel&atige bestrijding »et Cladox t»i* saiddelen is de so gevreesde bladvlek»
ksnziekts ("raeeldacm*) lang to onderdrukken» Al kosen harige aantastingen vm
test worteltetohbelaaltj» ("latei") niet moer voor took moeten tegen deee en
andere ziekten re^eleatig maatregelen worden gen«»»« Am ^rondontswetting
d»«s«v» stoaen of ohordache middelen wordt dm ook veel eendacht besteed en
àem wordt veelvuldig toegepast»
15 *» 16* Ifen «einig belang voor dit gebied»
iî» âlâBSteasmteffifi
Se niet sseer oavangrijke teslt van henen onder plat^las (gelicht) was goed«
Se nateelt princeeeebonon vu ondanks de «eer hoge prijsen eleohte matig»
omdat de kg opbrengst baasden norse«1 bleef» r© honen van de volle grond» ia
hoofdsaak nateelt, gaven een matige produotie» üank Bij export hieven de
prijaen goed» Pe "vl^uavrije* «MM» koeien er steeds meer in*
18, gailboasn«
Ale vollegroodeteelt van wsinig heleng» Se natoelt anijhonan onder gis* was
Batig goed door de ho^e» prijsien» 2e opbrengt in kg was sleoht»
19 en 20» Onbelangrijk«
21,
fmlt ie van geringe omvang» Prodaotie klein» ï>rijaen goed. Kr kwam geen
doordraai voor» Os gevolgen sollen in 1953 niet «ithlijvenf ateer tuinbons»!
22» Tm weinig ïetsfeeal*«
23« r**u
Be uitplant was groot en és groei goed» Op het plentbed werd hinder enderre»*»
den vm de ®ade Vf® de preivlieg» Be vele reger< in het najatr en de vaak ster
ke aantasting ver, pejdcrvlekkeneiekte gevoegd hij ds vroeg invallende vorst
«razen oorraak dat ds kwaliteit stexk verminderd*» Behalve tijdens winterweer
waren ds prijsen sleoht«
24« Witlof.
Se teelt kon sieh naar de oppervlakte gerekend handhavon. Het lof bracht
vrij goede prijssen op»
25» Asperges.
Forden praotisoh niet voor de handel geteeld»
«j£ '
—
KO# JuBBB*
Bs teelt van **«811ohta nlatelaspssn» mui goed, evenals van vroege vollegrondepesn» 33e naJawMrfeelt rörUep
gwiet^» MÏ exportasseli.Jkhaden waren ds prijssn goed» anders sleepte oatig» Sohade van hepoifete omvang berokkenden ds

Ss oppervlakte breidde sioh wat uit« Se kwaliteit was matig gerekend naar hst

peroentage 1st« soort» Tri j vwel "•pro*"« De pvijss» waren hoel goed*
#•
twÉWffilft»
De ontwikkeling van hot sowaa kon ongestoord verlopen» da groei was test <m
te prijsen zodanig dat ran een lonend© teelt sprak» ia« De kg opbrengst was
groter dan het vorig jaar« «at eohter nog niet behoeft te Aaiden op ©en uit»
breiding van het areaal«
Se raaatregelim
ter b©strijdlng van hot aardappeloyetanaaltje worden met kraeht
voortgaset«
29* Aardbeien«
Se teelt in kistje» gaf goede uitkomsten» ie eohter relatief evenals d» plat»
glasteelt van weinig bot©kanis» 9e teelt past niet neer seals vroeger in de
structuur va» de bedrijven« Daarom is ook de vollsgrondsteelt van so «einig
betekenis«
b« Fruitteelt«
30 «* 51*
yp.BP*1U
Se opleving van deze teelten in en direct ne d» oorlog heeft sieh gestabili*
ceerd« Zij vonden een aantal goede beoefenaren cle blijft 4e omvang gering*
Be versorging van het gewas en het geoogste product, alsmede het veilin^claar
makisn en het verpakken is prism Be jaarlijkse verpakid-ngsshow draagt daartoe
bij» In een jaar als 1952 met lage prijnen sdjn de prijsen aan de Westlimdms
veilingen beter dan in óe fxuitgebieâen»
32 t/® 35« Tan seen betekenis voor dit «m&tsgebied«
36» Bode bessen«
Teelt sterft langsame «tit» De rooi van oud# overtreft de aanplant van nieuwe
peroeien» IWlt is w a®or geringe betekenis oeer» Be opbrengst was seer ma»»
tig»
37 en 3?** Voor dit gebied van geen belang«
3®* Baiiven»
Se druiven waren vroeg en gemiddeld van goede kwaliteit« De vroegste atookdsuiven brachten goeds prijeen op»
liohtgestookt® eehter (aanvoer Juli)
haalden nauwelijks de kostprijs« Ook het kouo® nroduot was lager in prijs da«
vorig jaar« 3».tct&Xe uanvoer wa» sleohta enkele» procenten kneden die van
1951* Bet rooien ,ya»t noi; door« De totale ^ajiYo^x-ci^fcr« Rijn in dsse mis
leidend« omdat "affpsaagdt" bomen geleidelijk weer in produstie komen, evenso
de omgetnte bomen» Boor het overschakelen op witt® rassen tornt het omenten
vrij veel voor« Eet tainioum suikergehalte werd oot 1 £ verhoogt tot 14 & Saar
de maanden Mai en Juni gunstig sijn voor' de af set sal onderzocht moeten we»»
den» of er vroeger geetoukt of dat de oude oog@t tut die tijd bewaard moet
worden«
Bet koelen neemt nog etee as in omvang toe« 'stahvor nos te veel op suive* spe
culatieve gronden« Hoewel er wel "bewaarloon* in Rat, liepen de prijsen voor
Hieuwjaar niet hoog «:?» l>o ouoe oogst 1931 gnf eohter in Vtban&ari m Maart
1952 hogs prijzen te alen«
Se siektenbestrijding gnf geen aanleiding tot grote sorgen« Be sptntaantas
ting blssf beneden die vsn 1951» Se bioleginohe bestrijding van ds spintmij»
ten d»m«v« het spir.tstend kevertje heeft de voll® belangstelling van ons iifc» .
stituut en geeft hoopsrelle vooruitsichten«
39« **mim mflÊf «Eu»
Ook in 1952 sijn i*;raifcb«n«n gerooid, echter niet in de mate vsn voorgaande
jaren» Bet gewas ontwikkelde sich goed, evenals d» vruohtsstting« Sen «luids»
lijk bewijs «erd geleverd, dat bloeiende persiken wel t % 2 «raden vorst
verdragen kuisten« Be tonaliteit
was goed en de prijsen waren matig» dooh de

ul'tlccms'i«n benedam die *aa toraaten* Alleen kwali teltavruohten, welk© groot
van stuk waren, bracht«« goede prijssen op« Sr was bijna geen belangstelling
voor export*
In kouO» kassen «sa èo vruohtaetting ovor hat algaoeen aleoht (aio onder
weersgesteldheid).
aioktenbsetrijding gaf evanzain aio Ui persiken moeilijk
baden« Door do geringe aanvoer waren do prijaoa goed, SOM hoog* In bet -voos»
Jokt aijn na do mislukt© vruohtaetting nog tooi
basen gerooid*
Sut tweemaal aohtoroon voor ooa goed dool mialukfcan van doso tooit atolt gro
te problemen. Tan 191? tot on met 1950 kwam mislukken van do vruohtaetting
ala gevolg van do weoraosiataadi^iodoa bijna niet voor» Bet la do vraag» of
voor da toekomst do nogelijkhald tot verwarnen ala «on eerste da gestold noot
worden of niet* Do goweldige uitbreiding van do pmlaoa» on porsikenteelt ia
en direot na do twood® wereldoorlog, gevolgd door een bi jna even anol «oor
verdwijnen ala gevolg van aleohto prljaan, hoeft wel geleerd dat er toni
foto weinig exportaoaolljkheden si Ja,
2de do binnenlandse vraag niet elastisch la«
Ba eenaijdigheid in do glasteelten, die door het rooion ia ontstaan, ten «yyt
moet liet rooien ala aan normaal on verantwoord verschijnsel worden gealen«
0* Bloembollenteelt.
41 t/» 45* Toor dit gobied vaa goon belang*
Alleen do tulpcnboliontoolt la voor dit gebied van belang* Dit belaag lift ia
hoofdaaak ia do geaosat« *a-Gravenzand»• Do tooit
Hot optreden van het aardappolograteaaaltje 07 voor bloembollen beutende peroo
ien wordt eeherp goooatreloerd» wiXka tor voorkosaing van expo*
sanering*
d* Bloementeelt«
46 on 4?» Vaa weinig betekenis in dit gebied*
48, tfmmmm» info«»
Cesse teelt breidt sioh ia hot oonsulentaohap laagsaa® uit en geeft goede
finantiSle resultaton*
49« Chrysanten.
Dose tooit nam weer oon ruiae plaata ia ala aatoolt ia etookwaxenhuiaen* Ook
onder koud glas en op do open grond wordt dit bloes®engewaa aangetroffen*
So prijsen waren tot lovomber good* Met het invallen van do winter is hot
sukkelen geworden, sowel net do prija ala do kwaliteit* Da oogsttijd viol 1»»
tor dan normaal*
SO* teffft,!,*,#*

So tooit gaf goede resultateaf hot aaaigoed towel als hot "plaatgoed"«
$1« faa weinig betskeala la dit ooneulantsohap*
•• äsmtesäfc
Somt la dit gebied aiot voor»
f» Tuinaadentoelt«
Som beperkt aloh tot bloonkoolaaad* So opbrea;et was Batig»
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