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Vorstschaderapport December 19^6.

door:
Sj.Vriend,
R.v.d.Zande,
D.v.Staalduine.
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Naakts;

Vooral voor de bloemkoolplanten waren de gevolgen van de vorst
periode December 1946 vrij ernstig, doch niet in die mate als de
vorstschade winter 1938-1939 en 1941-1^42.
Hieronder volgt een vergelijkend overzicht van het Westland en
de Kring van de geleden schade aan de drie belangrijkste' gewas
sen n.l. Bloemkool, kropsla en andijvie.
Bloemkool.
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bedden
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Van de overige glasproducten in het Z.H.Glasdistrict was de schade
als volgt:
AARDBEIEN: geen gegevens ontvangen.
PEEN: De zeer vroeg gezaaide peen heeft aanzienlijk geleden; van
de eind Oct./Nov. gezaaide peen is de schade gering; de be
gin Dec. gezaaide peen heeft waarschijnlijk ook meer geleden
dan de peen, die er reeds goed uit stond.
RADIJS: Voor 100

bevroren,

RAAPSTELEN: Voor 100 jS bevroren.
SPINAZIE:

De vroeg gezaaide spinazie heeft aanzienlijk geleden.
De Nov./Dec. gezaaide heeft practisch geen schade geleden.

SELDERIE en
PETERSELIE: Het oogstbare gewas is zo goed als voor >100

i>

bevroren.

Van het laat gezaaide gewas is de schade gering.
Schade aan gewassen op de volle grond|
•AARDBEIEN: Geen gegevens ontvangen. Waarschijnlijk zijn de hoofdknopp"
bevro^ren en de zijknoppen behouden. Hmerdoor zal de oogst
in kg niet beinvloed worden; wel de kwaliteit n.l. meer
productie van kleine vruchten.
•PREI: Practisch geen schade ( 5

i°

BOBREKOOL: Practisch geen schade.
SPRUTTKOOL: Practisch geen schade.

)

2.

SELDERIE en
PETERSELIE: Yoor 100 f bevroren.
MERGKOOL: Te 's-Gravenzande voor 100

bevroren.

WITLOF; Ben enkel geval ïaran beschadiging werd gemeld, als gevolg
van onvoldoende dekking; ( de punten van het loof waren
beschadigd).
oelic ht ingBet reff ende ve rge li jkende staat lest landen Kring__ ( bloemkool-sla).
i2£ïï£22,tL* Bij een samenvattend overzicht betreffende de vorstsciiade in het
Z.H.Glasdistrict dienen we rekening

te houden met een opmerkelijk

verschil tussen de beschadiging in het

Westland en de Kring, dat

zijn oorzaak vindt in de structuur van de bedrijven.
In de Kring zijn de bedrijven specia;al ingericht voor het bewaren
van groenteplanten tijdens de wintermaanden. Men teelt de planten
onder plat glas dat zeer ruim kan worden gelucht, zodat de planten
gehard worden tegen de koude. Dekmateriaal tegen"vorst is steeds
in ruime mate aanwezig.
De schade van 25 i° aan de plantenbedden van bloemkool en kropsla
in de Kring is dan ook voor 50 f te wijten aan slordigheid ten op
zichte van het dekken van de rijen tegen opkomende vorst.
Een fout in de ïïestlandse

bedrijven is dat zij niet beschikken over ee;

een paar honderd eenruiters platglas, voor het kweken van bloemkool
en slaplanten. De teelt, van deze planten wordt in het ï/estland ge
ïmproviseerd in druivenserre ' s en warenhuizen. Vooral de serre is on
geschikt voor het telen van goed plantenmateriaal, omdat de kas niet
voldoende kan worden gelucht. De planten blijven daardoor zwak.
Daardoor was de schade plantenbedden Westland

56 fo,

en de schade bloemkool

25 f>.

"

.

In de Kring

Dit verschil in methode opkweek plantmateriaal was ook van invloed
op de weerstand van de uitgeplante kool tegen de vorst:
In het West land was de schade aan uitgeplante kool ...... 50 fo
In de Kring
mm
»
•*
«
«
32 °/o.
VanzeIfsprekend zijn er nog meerdere factoren die bij deze bescha
diging een rol spelen, doch de tendens van de kwaliteit planten is
duidelijk aanwezig.
Wat de schade van 32

fo

van de uitgeplante kool in de Kring betreft,

dient opgemerkt te worden dat dat in hoofdzaak veroorzaakt wordt
door de lichtere veengronden in de omgeving van Rotterdam (ongeveer
40

fo

schade). Op de zwarte zandgronden (leidschendam, Loosduinen e.o.)

en de zwaardere ( te Delft en Pijnacker) is de schade niet meer
dan 20 $, zodat het gemiddelde voor de Kring £32 fi is.
Oogstverlies:
Wat de Kring betreft, de aanvoer van kas-r en rijenkool zal door de
vorstschade niet merkbaar worden beïnvloed. In de Kring heeft men
steeds ruim plantenmateriaal in voorraad n.l. voor het glas en voor
de volle grond. Het tekort aan plantmateriaal voor de glaskool
wordt aangevuld met de planten bestemd voor de volle grond. Direct
na de vorst heeft iaën weer bloemkool gezaaid onder verwarmd glas,
om het tekort voor de natuurkool aan te vullen. De oogst van de
natuurkool zal daardoor ongeveer 14 dagen later komen dan normaal.
In het V/estland is de situatie anders, omdat men daar over minder
plantmateriaal beschikt, terwijl de schade veel groter is, doch
hier is het beeld nog te vaag, om een juist inzicht te krijgen.
Uit het feit, dat 56 fi van de bloemkoolplantenbedden en 50 fi van
de reedö uitgeplante bloemkool bevroren is mag men echter niet de
conclusie trekken, dat de te verwachten oogst nu naar 50 fi van
normaal zal zijn. Teneerste is er voor het komende seizoen veel
meer bloemkool uitgezet dan normaal en ten tweede worden momenteel
b.v. in Delft e.o. bloemkoolplanten gekocht ( à 13 ct. per stuk),
die bestemd zijn voor de V/est landse serre's ; ri. i. kan echter vei
lig worden aangenomen dat de oogst van de vroege kaskool in het
lestland zeker 25 à 30 fi minder zal zijn dan zonder deze vorstschade
het geval zou zijn.
Kropsla:
lat hier boven is opgemerkt betreffende de gevolgen van verschil
in opkweek plantmateriaal in het Sestland en de Kring geldt ook,
naar in veel mindere mate, voor de slaplanten. Dat dit verschil
niet zo groot is als bij de bloemkoolplanten vindt zijn oorzaak
in het feit, dat slaplant sterker weerstand tegen vorst heeft dan
bloemkool. Toch is ook bij de schade aan de slaplanten dezelfde
lijn te ontdekken:
Vorstsschade plantenbedden kropsla in het 7estland ...... 37 fi
"

"

"

" . de. Kring

25 fi

Zijn de planten eenraaal uitgepoot en daardoor "afgehard", dan
wordt de situatie anders en spelen ook andere factoren een rol
( b.v. de geaardheid van de grond, standplaats, enz.). Daardoor,
was de schade van de uitgeplante kropsla aldus:
In het West land
In de Kring

11 fi
20 fi (20$)

4".

Dit be-t rekkeli jk hoge cijfer van 20 i in de Kring tegenover 11 fo
in het ÏÏestland

wordt veroorzaakt door de lichte veengronden onder

Rotterdam e.o., waar.de scnade aan uitgeplante sla ongeveer 30 %»
was..Te Leidschendam, Delft, Schipluiden en Pijnacker was de schade
niet meer dan +10

zodat daardoor het gemiddelde voor de Kring

op 20 i komt.

Op de te verwachten oogst van kropsla zal de vorstschade geen grote
iniloed hebben, omdat een eventueel tekort aan plantmateriaal door
nieuwe zaailingen spoedig kan worden aangevuld.
Gezien de ervaring van andere vrostjaren is het echter m.i. zeer
wel mogelijk, dat de schad.e iets groter wordt dan hierboven is ge
raamd, omdat sla die schijnbaar goed door de winter is heengekomen,.
later toch nog kan wegvallen ( dit geldt ook voor de bloemkoolplanten), of allerlei gebreken vertonen, waardoor de kwaliteit ongunstig
beïnvloed wordt.
Andijvie.
Een schade aan de uitgeplante andijvie van 16

voor het ïïestland

en 14 efo voor de Kring geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkin
gen. De vroeg geplante andijvie die al oijna oogstoaar was is voor
100 cJa weggevroren. Van de eind Sept. tot eind ïïov.

gepote andijvie

geldt in het algemeen: hoe later gepoot, hoe minder beschadiging.
Van veel andijvie is alleen het buitenland bevroren en zijn de
harten nog gaaf ( afpluizen).
(Slot volgt)
Delft, Jan. 1947.
Sj.'Vriend.
H.B, Het maken van opmerkingen in mijn vorstschade rapport van
1938/1939 genoemd onder a t/m g volgt.
Sj.V.

TBLSïTQITISCH TSRS LAG VAU V0H3T3C1IADB 1946/47•
Samengest/eld door R.v.d.Zande en D.v.Staalduine.

Opgegeven aan het Departement aan de heer Van ï/ely op 18 Haart'47
+ 17 uur.
Hadijs

:

100 f weg, wordt in beperkte mate overgezaaid.

Haapstelen :

100 f>

Spinazie

Het in Dec. en Jan. gezaaide zaad geen schade, wat

"

"

"

"

"

"

vroeger gezaaid is, weg. Ha de vorst is zeer veel
overgezaaid, ook omdat veel andere producten wegge
vallen zijn. Massale aanvoeren verwacht vanaf begin
April-Mei.
Selderie

:

öude selderie 100 f weg.
Jonge selderie + 30 f> weg. 70 fa zal zich wel herstellen

Peterselie :
Prei

100 fa weg. Van laat gezaaide is + 25 $ over.

: £ 95 f> weg.

Boerenkool :
Spruitkool :

95 f> weg.
90 fa weg. Vanaf heden niet veel aanvoer meer te ver
wachten.

ïïitlof

:

PI aatselijke schade door onvoldoende afdekking, koppen
zijn bevroren, gaan dan over tot rotting.
Algemene schade zal meevallen.

Andijvie

s

£ 70 fa weg. ïïeinig

aanvoer verwacht tot Hei, later gro

te aanvoer, veel zaad uitgezaaid.
Kropsla

:

In 't V/est land

practisch alles weg, hetgeen uitgepoot

was. In kassen en warenhuizen zal niet neer overgepoot
worden. Platglasrijen worden opnieuw beplant met jonge
planten. De oogst zal later vallen dan normaal. Het
aantal te verwachten rijensla zal ongeveer gelijk
blijven.
In de Kring warenhuis sla voor 80 f> weg, warme rijensla
geen schade. Sventuele wegvallers worden vervangen.
Oogst va.lt later. _+ 2e week April. Koude rijensla hh 60f
schade. V/egvallers worden vervangen door jonge planten.
Bloemkool

80 — 85 f weg, van hetgeen reeds uitgepoot was in kas
sen en warenhuizen. Eventueel platglas 100 f weg.
Planten (weeuwen) welke nog op de rijen stonden zijn
eveneens voor 80 f weg, idem welke in kassen stonden.

2.

In de Kring zal de schade van ri jenplanten +_ 40 $
zijn. Kasbloemkool zal weinig worden aangevoerd.
Rijenbloemkool in de Kring normaal, dit gaat ten
koste van natuurkoolplonten (weeuwen). In de ploats
hiervan sullen "vrijsters" gepoot worden.
ïïortelen

80 °Jo weg, wordt in "beperkte mate overgezaaia.

Aardbeien

Kas, planten welke in kistjes geteeld worden, hoofdkno
pen bevroren. Zijknoppen zullen uitlopen. Kleiner
vruchten kunnen verwacht worden. Zelfde productie.
Natuur. Zal waarschijnlijk meevallen. + 10 °/o schade.

Druiven
Perziken

Geen schade,

Pruimen
Naaldwijk, 22 Maart 1947«
D.v.Staalduine.

P.S. Komkommers en meloenen zullen later vallen dan de aanvan
kelijke opzet was.

