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Bezoek aan de Purdue University te, Lafayette, Indiana.
Gesprek met Samson - 7 Juli.
Veredeling van de tomaat.

Aan rassenonderzoek bij tomaat is in Ohio veel meer werk gedaan dan
in Indiana. Een deel van het navolgende is dan ook ontleend aan het werk
van Alexander te Wooster.
Selecteren op vroegheid wil in Indiana, Ohio en aangrenzende gebieden
(staten van het Midden-Mesten) niet zeggen selecteren op groei en vruchtzettingsmogelijkheid bij lagere temperatuur. Er wordt in deze omgeving in de
eerste helft van Mei buiten uitgeplant, terwijl de planten onder glas of
in de Zuidelijke staten zijn opgekweekt. Het is hier in Mei reeds spoedig
warm: ,6.5-75°F ( 18-24°C). Overigens wordt het vermogen tot groei en vrucht
zetting bij lage temperatuur veel belangrijker geacht dan een eventuele
vorstresistentie. Voor het verkrijgen van rassen met deze eigenschappen
zou men in de hoogste bergstreken van Peru moeten gaan zoeken.
Het is opvallend dat in de tomaatplanten, die uit Zuidelijke staten
worden ingevoerd steeds veel minder virus voorkomt dan in het ter plaatse
opgekweekte plaatmateriaal. Wellicht moet dit ten dele worden toegeschreven
aan de grotere lichtintensiteit in de Zuidelijke staten en ten dele aan de
omstandigheid dat de planten aldaar minder met de handen worden aangeraakt.
In verband met het enten van tomaten op voor. bepaalde bodemziekten
onvatbare onderstammen werd er gewaarschuwd voorzichtig te zijn met het
enten op andere nachtschaden. Dit kan n.l. gevaarlijk zijn doordat vele van
deze nachtschade giftige alcaloïden kunnen vormen en overbrengen naar de ent.
Dit is o.a. het geval bij Datura stramonium (doornappel)^waarop de tomaat
\

overigens goed kan worden geënt. Er zal in elk geval geen blad aan de onder
stam mogen blijven zitten.
Men was van mening dat er gunstige mogelijkheden waren voor de export
van hybride tomatenzaad uit Nederland naar de U.S.A. Het hybriden zaad is in
Amerika nötg steeds zeer duur ( prijs + 5 dollarcent per stuk).
Japan maakt van deze gelegenheid reeds gebruik door hybridentomatenzaad
naar Amerika te exporteren, zij het nog slechts op kleine schaal. Nederland
heeft echter als zaadleverancier in Amerika een uitstekende naam, zodat men
bij een niet te groot prijsverschil stellig de voorkeur zal geven aan import
uit Neder làhd, vooral indien gezorgd wordt voor een goede kwaliteit zaad.

Een uitgebreide verzameling F 1 hybriden werd op het veld bezichtigd.
Er werd op verschillende wijze getracht een natuurlijke kruisbestuiving
te verkrijgen voor de productie van F 1 zaad, tot nu toe echter nog niet
met bevredigend resultaat. Zo werden de mannelijk steriele planten en de
bestuiver

in dichte rijen naast elkaar gezet, terwijl men een grote afstand

tussen de rijen aanhield. Bij deze proef werd de afstand tussen mannelijk
steriele plant en bestuiver in de rij gevarieerd »waarbij als uiterste
de jonge planten van beide rassen in hetzelfde gat werden gepoot. Een andere
maatregel was het bespuiten van de bloemtrossen met honing om de bijen aan
te trekken e'n aldus kruisbestuiving te weeg. te brengen. De bestuiver bezat
"aardappelblad" ( berustend op een dominante factor). Op die wijze is het
steeds mogelijk te constateren of er inderdaad kruisbestuiving heeft plaats
gehad.
Men kent verschillende typen ( gradaties) van mannelijke -steriliteit.
Soms openen de helmhokjes zich niet. In andere gevallen verschrompelen de
meeldraden. Soms zijn deze geheel afwezig. Het laatste is zeer lastig in
verband met de in stand houding van de mannelijk steriele vorm.
Ook de 'uitgebreide zaad-verzameling werd bezichtigd. Het zaad was opgeborgei
in aluminium-bakjes, elk met 5 aluminiumtussenschotjes. Deze konden in een
grote kast worden geschoven. Het geheel stond in een droge ruimte, die in
de winter werd verwarmd.
Men zou ons zaadmonsters toesturen van enkele nieuwe stammen, die een
voor Indiana uitermate sterke vruchtzetting vertonen. Deze stammen zijn echter
op armere en drogere gronden niet bruikbaar.

Gesprek met Tomes - 7 Juli.
Ziektenbestrijding, in het bijzonder bij tomaat.
De meeste tomaten die in Indiana worden geteeld vinden hun afzet bij
de verwerkingsindustrie. Voor dit doel worden er + 30.000 ha met tomaten
beteeld. Ten aanzien van de verwerking van tomaten neemt Indiana in de
U.S.A. na Californie de 2de plaats in. De tomatenteelt wordt in Indiana
voornamelijk op kleinere bedrijven beoefend. Het is moeilijk op deze bedrij
ven een goede ziektenbestrijding ingang te doen vinden, omdat de meeste be
drijven te klein zijn om een geschikte apparatuur voor de toediening van
bestrijdingsmiddelen aan te schaffen. Zelfs kleine sproeimachines, waarmee
slechts 3 rijen tegelijk kunnen'worden behandeld, kosten reeds 800 dollar.
Men geeft echter de voorkeur aan grotere apparaten, waarmee 12 rijen tegelijk
kunnen worden behandeld.
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De verwerkingsindustrie is nu begonnen deze apparatuur aan "te schaffen enaan de kleine bedrijven beschikbaar te stellen. Zodoende kunnen meerdere
bedrijven tesamen één apparaat benutten. De wielen zijn verstelbaar, zodat
deze apparaten voor verschillende rij-afstanden bruikbaar zijn. Meestal
houdt men hier een rij-afstand van ruim 1 meter aan. Ook de stand van de
sproeidoppen is verstelbaar in verband met de verschillende hoogte van het
gewas. Dit wordt zowel van opzij als van boven bespoten. Met een dergelijk
apparaat kunnen 12 ha tomaten per dag worden behandeld.
Het gebruik van geconcentreerde sproeivloeistoffen (verneveling) gaat
waarschijnlijk het stuiven en spuiten vervangen. De kosten van de bestrijding
zullen daardoor aanmerkelijk geringer kunnen worden. Door het gebruik van een 4
maal zo geconcentreerde oplossing zal het vloeistof-gebruik tot op \ kunnen
worden teruggebracht ( 4-00 i.p.v. 1600 liter per ha) evenals de druk ( 5
i.p.v. 20 atm.). Toch is het resultaat zeker zo goed, daar de verdeling beter
is door de grotere fijnheid van de druppels en hun grotere snelheid. Dit is
o.a. gebleken bij de bestrijding van Septoria in tomaten, een ziekte die over
eenkomstige symptomen te zien geeft als Septoria bij selderie ( deze laatste
ziekte komt echter in Indiana niet voor). Spuitpompen zijn duur en gaan in
het algemeen niet langer dan enkele jaren mee. De slijtage is eerder een
gevolg van een (schurende) = "abrasive" werking dan van een "corrosive"
(corroderende) werking van de sproei-materialen.
Men heeft in InHLana veel laat

van "catface" (vruchten met open liggende

zaadlijsten) en van een verschijnsel, dat hier waarschijnlijk mee verband
houdt, doch minder goed zichtbaar is. Er treedt dan inwendig een zwartbruine
verkleuring op, welke vaak tot slechts één hokje beperkt is. Dergelijke vruchten
zijn niet geschikt voor consumptie. Wellicht heeft zich een gaatje bij het
steel-einde bevonden en is daardoor één of andere schimmel of bacterie naar
binnen gedrongen.
Soms treft men in Indiana Cascuta op de tomaten aan ( dit is in Tennessee
nog meer het geval). Dit warkruid ontwikkelt zich vooral op sommige leguminosen
(o.a. klaver). Het tast de tomaten specia.al aan wanneer deze na zo'n leguminosen-gewas worden geteeld.
Het onderzoek naar nieuwe bestrijdingsmiddelen bij tomaten en andere
groenten is vooral verricht door Wilson te Wooster (Ohio), aan wiens werk
het volgende gedeeltelijk is ontleend.
Van de koperverbindingen zijn de zgn."Fixed coppers", zoals koper oxy
chloride en 3~ basisch kopersulfaat, in het algemeen minder phytocide voor
tomaten dan Bordeauxse pap. De werking van dit laatste middel is echter
veelal iets beter.
Enkele nieuwe organische verbindingen (carbamaten) bieden waarschijnlijk

gunstige vooruitzichten voor toepassing bij tomaten. Deze verbindingen zijn
afgeleid van Dithane ( D 14.), een fungicide dat goede resultaten bij uien
heeft opgeleverd ( = natrium aethyleen bis di Mo carbamaai). Door D 14
te mengen met zinksulfaat, hetgeen eventueel gemakkelijk in de practijk
kan worden uitge-voerd, ontstaat zineb (Dithane Z 78

=

zink ae thyleen bis di

thio carbamaat). De natrium is dus vervangen door zink. Op dezelfde wijze kan
door toevoeging van mangaansulf aat de natrium door mangaan worden vervangen.
Er ontstaat dan Manzate ( = mangaan ae thyleen bis di thio carbamaat = M E B D).
Laatstgenoemde menging kan alleen in de fabriek goed gebeuren. Manzate wordt
geleverd door Dupont et Nemours Co, Wilmington, Delaware. Bij toevoeging van
ijzersulfaat aan D 14 ontstaat een eenigszin s gewijzigde structuur, n.l. ferri
di methyl di thio carbamaat of Ferbam, een fungicide, dat goed bruikbaar
is tegen appelroest. Al deze nieuwe organische materialen zijn niet geheel
stabiel.. Anorganische materialen kunnen afspoelen, maar de organische kunnen
ontleden. Zij moeten daarom soms wat vaker worden toegediend. In de tomaten
teelt geschiedt dit 10 tot 15 maal. Manzate is een poeder met een dof geel
groene kleur. Het kan ook als spuitpoeder ("wettable") worden geleverd.
Dit is roodbruin.
Manzate en Zineb hebben dit jaar betere opbrengsten bij de tomatenteelt
opgeleverd dan Bordeauxe pap. Dit laatste middel gaf beschadiging. Tevens
werd met deze carbamaten, een goede bestrijding van de verschillende bladziekten verkregen, o.a. van Phytophthora. Ook werd een goede bestrijding .
van "anthracnose" (Colletotrichem phomoïdes) op de vruchten bereikt.
Een merkwaardige ervaring met Zineb werd opgedaan in een veldproef met
aardappelen. Toen op 30 Augustus plotseling nachtvorst voorkwam vertoonden
de regelmatig met Zineb bespoten planten geen beschadiging, terwijl de met
Bordeauxse pap bespoten planten wel duidelijk werden beschadigd. Ook bij
tomaten schijnen bespuitingen met Zineb dB planten iets minder gevoelig te.
maken voor koude-beschadiging.
Een afwisselend gebruik van een kopermiddel en Zineï/heeft ook goede
resultaten gegeven. Eventueel kunnen beide ook worden gemengd. Men spuit
dan om de 10 dagen met dit mengsel. Bij afwisselend gebruik wordt de toedie
ning van elk middel afzonderlijk om de 20 dagen herhaald. Een gecombineerd
gebruik van beide middelen is gewenst omdat niet elk tegen alle bladziekten
even goed helpt. Er is echter een goede kans dat met Manzate alle bladziekten
van de tomaat gelijktijdig kunnen worden bestreden, zodat dit middel wellicht
boven een gecombineerd gebruik van Zineb met een kopermiddel te verkiezen
zal zijn.
Een ander nieuw fungicide, dat zeer effectief is bij gebruik op tomaten
en aardappelen, is Vancide F 995*

Het is afgeleid vail Vancide "• 51jeen middel dat geschikt is voor zaadbe
handeling tegen "damping off" (wegsmeulen) bij verschillende gewassen.
Dit middel is ook ten dele een carbamaat ( natrium di methyl di thio carbamaat + natrium 2- mercapto benzo thiazol). Door hieraan zinksulfaat
toe te voegen en het materiaal vervolgens te drogen en te malen wordt
Vancide F 995 verkregen.

Gesprek met Lee - 7 Juli.
Onkruidbestrijding in uien.
Als chemisch

onkruidbestrijdingsmiddel in uien is 2.4 D minder

geschikt, daar het de uien-blaadjes doet omkrullen. Vroeger werd alleen
zwavelzuur in uien toegepast. Het kan zowel voor zaaibed-behandeling
( "pre-emergence") als op het gewas worden gebruikt. Laatstgenoemde toepassingswijze is het meest gebruikelijk. De plantjes moeten minstens 2
echte bladeren ontplooid hebben eer bespuiting mogelijk is. Bij hoge
temperatuur ( boven 70°F = 21°C) en tevens hoge luchtvochtigheid is 2%
een voldoende sterkte. Bij lagere temperatuur of lagere luchtvochtigheid
wordt 3% HoS0. gebruikt. Voor de "zaaibed-behandeling" wordt meestal een
ä 4.
concentratie van 31 gebruikt. Bij lage temperatuur ( beneden 70 F = 21 C)
en tevens lage luchtvochtigheid Wordt een sterkte van 5% geprefereerd.
Een bezwaar van dit middel is de moeilijkheid ermee te werken en de
vereiste speciale apparatuur.
Er is daarom ook naar andere middelen gezocht. Zo is kalium-cyanaadS
in gebruik gekomen, een middel dat aanvankelijk over het gewas werd ver
stoven ( bestemd om planten te ontbladeren). Het vindt nu in de eerste
plaats toepassing als " pre-emergence"middel. Het wordt echter ook wel
na de opkomst gebruikt. Een ander middel, dat nog niet in de practijk
wordt toegepast, doch dat nog beter schijnt te zullen voldoen, is penta
chloor phenol. Dit kan alleen als "pre-emergence" middel worden toegepast.
T.C.A. is het laatst geprobeerd en eveneens veelbelovend.
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Gesprek met Leopold - 7 Juli.
Vruchtzetting bij tomaat en het gebruik van groeistoffen.

Bij het gebruik van groeistoffen ter verbetering van de vrucht
zetting Vail tomaten heeft de plaats van toediening een belangrijke
invloed op het effect. Een concentratie van 1500 delen P.C.A.
(para(= mono)chloor phenoxy azijnzuur) per millioen, toegediend
aan de basis van de trossteel, kan tot op een afstand van meer dan
10 cm parthenocarpische vruchtzetting ten gevolge hebben. Toediening
van 1000 d.p.m. aan de vruchtsteeltjes ter plaatse waar deze loslaten
("abcission layer") had de vorming van abnormaal grote en holle vruchten
tengevolge ( zgn. paprika' s). Toediening aan één zijde van het vrucht
beginsel had plaatselijk een volledige afwezigheid van de vruchtwand
tengevolge, waardoor de zaadlijsten bloot kwamen te liggen ("aardbeieffect"). Bij toediening aan de bevestigingsplaats van de stijl werd
dezelfde afwijking daar ter plaatse geconstateerd. Deze afwijkingen
zijn dus het gevolg van een plaatselijk te hoge dosering. De plaatselijke
toediening werd bewerkstelligd door gebruik te maken van een lanolinepasta.
Holle vruchten ("puffiness") treden ook in Indiana in de practijk
op, zonder dat een groeistof-behandeling heeft plaats gehad. Dit ver
schijnsel neemt sterk toe naarmate de stikstof-voeding op een hoger
niveau komt te liggen. Hetzelfde is het geval met neusrot. Voor zoverre
in Indiana tomaten in kassen worden geteeld worden ook daar veel te
grote hoeveelheden meststoffen gegeven, speciaal stikstof. Men ziet
dan vaak een te sterke groei, waarbij haverbloempjes optreden ( "passeflowers"), dié blijven zitten en geen vrucht zetten. Het gebruik van
oplosbare fosfor bij het overplanten geeft daarentegen zeer gunstige
resultaten: de planten slaan dan 2 maal zo snel aan.
Voor de bestudering van de oorzaken van een minder goede vüuchtzetting bij tomaten is met succes gebruik gemaakt van een in Frankrijk uitge
werkte methode om tomaat-bloemen buiten de plant in cultuur te houden
( soort weefselcultuur). Deze methodiek is afkomstig van J.P.Kitsch, •
werkzaam aan het "Laboratoire de Physiologie Vegetale"_,Route de Saint=Cyr, Versailles en geplubliceerd in het artikel "Culture of Fruits in
Vitro!' in Science, Nov. 1949, vol.110, p. 499«

Bij de gevolgde techniek wordt de. bloem op een agar-voedingsbodem
in een erlenmeijer geplaatst. Een maand later ontwikkelt zich de vrucht.
'Er wordt daarbij ook een bijwortel gevormd. Het hangt van de aard
van de voedingsbodem af of er zich in hoofdzaak wortels zullen ontwikke
len of ook vrachten. Steriel sap van groene of rijpe tomaten wordt
toegevoegd aan een oplossing met minerale zouten en enkele organische
verbindingen. Kiest men voor deze laatste sucrose ( 1$)jvitamine A
( 1.5 mg per 1), thiamine ( 1 mg per 1)^ riboflavine ( 1 mg per 1),
niacine ( 10 mg per 1) en 1-thryptophaan ( 10 mg per 1) dan ontwikkelen
zich wel wortels, doch geen vruchten. Kiemt men daarentegen sucrose
(5$), thiamine ( 1 mg per 1), cysteine ( 10 mg per 1) en ß -naphtoxyazijnzuur ( 1 mg per 1), dan worden er ook kleine vruchten gevormd.
Men kan met behulp van deze methode met grote nauwkeurigheid vast
stellen, welke invloed de toediening van bepaalde groeistoffen en
voedingsstoffen heeft op het uitgroeien van het vruchtbeginsel tot
vrucht en dus op de vruchtzetting. Aldus is gebleken, dat de voorzie
ning met voedingsstoffen stellig niet minder belangrijk is dan de
voorziening met groeistoffen. Verschillende groepen van voedingsstoffen
kunnen de bladfunctie overnemen. In dit opzicht zijn van betekenis:
koolhydraten, organische zuren ( zoals b.v. citroenzuur en malexnezuur),
organische en anorganische stikstof-verbindingen, reducerende stoffen
en fosfaten. Van deze groepen bleken resp. de volgende vertegenwoor
digers het meest effectief te zijn: fructose, fumaarzuur ( C^H^0^)j
argirdne, ammoniumsulfaat,glutathion en mono-kaliumfosfaat. Bij het
onderzoek van bloemen, die aan de plant geen vrucht zetten ,( meestal in
samenhang met een voorafgaande vorming van een groot aantal vruchten aan
deze planten)^ bleek dat toediening van P.C.A. aan de voedingsbodem
slechts een geringe invloed op de vruchtzetting uitoefende, terwijl
toediening van 5% sucrose met 0.01$ vitamine C of 0.1$ arginine een
zeer goede vruchtzetting- te weeg bracht.
Op overeenkomstige wijze is gebleken dat de gevoeligheid voor
lage temperaturen niet ligt bij de bestuiving maar in het vermogen
van het vruchtbeginsel om uit te groeien. Temperaturen van 18-22°C
zijn hiervoor optimaal. De bij lage temperatuur gevormde bloemen zagen
er prachtig uit, zodat geen oorzaak voor het niet-zetten kon worden
aangegeven. Wel is gebleken dat niet alleen groeistoftoediening maar
ook toediening van suiker en vitamine C tot een veel betere vruchtzet
ting kan leiden. Tenslotte is nog vastgesteld dat bij afwezigheid
van zuurstof absoluut geen vruchtzetting plaats vindt.

Een volgende stap bij dit onderzoek was de hierboven beschreven
resultaten te toetsen aan bloemen, die aan de plant bevestigd blijven.
Men heeft daartoe tomaatplanten geheel of gedeeltelijk ontbladerd.
Wanneer alle bladeren werden verwijderd trad in het geheel geen vrucht
zetting op, ook niet na toediening van vruchtzetting-bevorderende groei
stoffen. Dit wijst er op dat ook aan de plant nog andere stoffen vereist
zijn voor de vruchtzetting. Wanneer meer of minder blad aanwezig is,
speelt de belichting een belangrijke rol. Een tijdelijke verduistering
heeft een belangrijk verminderde vruchtzetting tengevolge. Indien niet
voldoende blad aanwezig is kan de vruchtzetting met behulp van groei
stoffen worden verbeterd.
De vruchtzetting kan onder dergelijke omstandigheden echter eveneens
worden verbeterd door toediening van verschillende voedingsstoffen, zoals
b.v. suikers, organische zuren, organische stikstof-verbindingen (aminozuren,
ureum of thio-ureum) en anorganische stikstof-verbindingen. Ook in dit
geval werkt ammoniumsulfaat beter dan natriumnitraat. De suikers zijn het
belangrijkst. Toevoeging van stikstof aan de suiker is vooral gewenst
om verlating te voorkomen. Suiker tezamen met ureum heeft verreweg het
beste resultaat gegeven.
In de practijk werd met gecombineerde suikerstikstof-bespuitingen
veelal een even goede vruchtzetting verkregen als met groeistoffen.

Bezoek aan het Agricultural Experiment Station te Wooster, Ohio.
Geqprek met Young - 9 Juli.
Virus-resistentie bij tomaten.
Het proefstation, dat in 1882 is gesticht, vormt een onderdeel
van de universiteit te Columbus. Aanvankelijk was het Proefstation even
eens in Columbus gevestigd, doch later is het grootste deel naar Wooster
overgebracht. Men heeft daar de beschikking over verschillende laboratoria,
een kas-oppervlakte van 0.6 ha en 500 ha proefvelden. Met veel trots
liet de heer Young mij dit alles in vogelvlucht zien.
Het onderzoek aangaande virus-resistentie bij tomaat geschiedt hier
door Alexander en Paddock (met vacantie op het tijdstip van mijn bezoek).
Het betreft hier speciaal het tabaksmozaiekvirus. Uit verschillende
proeven is gebleken, dat dit virfs^scEade berokkent dan algemeen in
de practijk wordt verondersteld.
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Men neemt aan dat de planten zich meestal wel spoedig herstellen en dat
de invloed op de opbrengst niet groot zal zijn. Uit proeven waarbij de planten
in verschillende ontwikkelingsstadia kunstmatig met het tabaksmozaiekvirus werden geïnfecteerd, is gebleken dat de teruggang van de oogst groter
is naarmate de planten in een jonger stadium worden aangetast. Bij een
zeer vroege infectie kan de opbrengstderving 15-25% bedragen. Dit komt
dan bovendien nog het sterkst tot -uiting in de vroege oogst.
In verband met de moeilijke bestrijding van dit virus zou de beste
oplossing zijn het telen van resistente rassen. In Ohio heeft men in
deze richting echter nog geen bevredigend resultaat bereikt. Men beschikt
er wel over enkele resistente wilde vormen, behorend tot de soort Lycopersicura hirsutum. Deze wijken echter zeer sterk af van de tot Iycopersicum
esculenturn behorende cultuur-typen en zijn hiermee dan ook zeer moeilijk
te kruisen. Het is bijna niet mogelijk kiemkrachtig F 1 zaad te verkrijgen.
Aan de universiteit van Hawaii is het echter gelukt een betrekkelijk
normaal cultuurras ( behorend tot Igrc. esculentum) te winnen, dat op Hawaii
resistent tegen het tabaksmozaiekvirus bleek te zijn. Bij toetsing in Ohio,
door inoculatie met onverdund virus-bevattend sap, bleek dit ras tocjj vaak
aangetast te worden. Dit sluit echter de mogelijkheid van een zekere mate
van resistentie, voldoende voor practijk-omsfandigheden, niet uit. Men
kent nu van dit ras enkele stammen (o.a. Frasier), waarvan zaadmonsfers
werden meegekregen. W. A, Frasier heeft hierover gepubliceerd in de
"Market Growers Journal 80:3, 24 March 1951*"Tomato breeders seek
multiple disease-resistant varieties".

Gesprek met Sayre - 9 Juli.
Toepassing van radio-activiteit bij het onderzoek van gebreksziekten.
Door de voeding met radio-actieve isotopen is het mogelijk de opname
en de verplaatsing van deze elementen in de verschillende gewassen te ver
volgen. Een nauwkeurige localisatie van deze elementen is mogelijk gewonden
door middel van "autoradiographs" (auto-radiogrammen). Door de uitgezonden
stralen "fotograferen" de radio-actieve deeltjes zich zelf. De planten
delen moeten daartoe in een goed afgesloten kistje geruime tijd (afhanke
lijk van de mate van radio-activiteit) plat op een speciaal soort gevoelig
papier worden gedrukt. Bij suikermaïs is op deze wijze van een gfoot aantal
verschillende elementen de localisatie in het blad nagegaan. Fosfor,
zwavel, calcium, cesium en wolfram waren gelijkmatig over de gehele blad-

'

schijf verdeeld aanwezig. Zink en selenium eveneens, behoudens een aanzien©
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lijk hogere concentratie in en vlak naast de hoofdnerven. Chloor, cobalt,
zilver, antimonium en in mindere mate kwik en irridium vertoonden een
ophoping langs de randen en in de punt van het blad.
Dit onderzoek geschiedt in grindcultures, waarbij alle groei-omstandigheden zoveel mogelijk optimaal en constant worden gehouden. Aldus is ook
vergeleken een toediening van het magnesium-ion in de concentraties 20
d.p.m. en 2 d.p.m. bij suikermaïs. Er was een gfoep van rassen, die zich bij
beide concéntraties vrijwel even goed ontwikkeld. Deze rassen hadden dus aan
een zeer lage magnesium-concentratie in de voedingsoplossing reeds voldoende,
hetgeen voor bepaalde gebieden een zeer belangrijke eigenschap kan zijn.
Andere ra.ssen vertoonden bij de lage concentratie duidelijke magnesiumgebreksverschijnselen, terwijl bij een 3e groep van rassen de groei vrijwel
volledig stil stond bij de lage concentratie.
Het maken van autoradiogrammen kan een hulpmiddel zijn ter verklaring
van bepaalde gebreksverschijnselen, zowel wat betreft het ziektebeeld, als
wat betreft de omstandigheden, waaronder bepaalde verschijnselen optreden.
Men kan daarbij denken aan mangaan- en ijzergebrek. Deze gebreksziekten
kunnen optreden, terwijl toch voldoende van deze elementen in de plant aan
wezig zijn, doch blijkbaar niet actief of niet op de juiste plaats. Dit kan
samenhangen met de verplaatsbaarheid (werking citroenzuur! ), hetgeen door
middel van autoradiogrammen zou kunnen worden vastgesteld. Met deze elementen '
is echter in Ohio nog niet gewerkt.
Speciaal betreffende ijzergebrek is wel veel onderzoek gedaan in
Florida, hetgeen gepubliceerd is door Ivan Stewart en C. D. Leonard: "Iron
chlorosis - Its possible causes and control", Florida Citrus Exp.St.,
Lake Alfred. Indien men ijzer toevoegt als "chelated compounds" « coirçplex
organic compounds ( complex organische verbindingen), wordt een veel betere
werking verkregen. Ook andere sporen-elementen, zoals mangaan, zink, koper
en borium kgnnen op deze wijze worden toegediend ( sequestrene-verbindingen! ).
Deze organische stoffen zijn een soort ringverbindingen, waar de sporen
elementen worden ingebracht of aangehecht.
Interessant is het werk van Benjamin Wolf en S. J. Cesare betreffende
strontium vermeld in de publicatie;"Réponse of field-grown peaches to
strontium sprsgrs"? Wolf's Agric.lab.Bridgeton,New Yersey. Het is gebleken,
dat strontium voor de perzik een essentieel sporenelement is. Dat dit niet
eerder is opgevallen is een gevolg van de aanwezigheid van strontium in
de verschillende kalkmeststoffen, die vaak worden gegeven.

Merkwaardig is dat men het systeem van watercultuur in Ohio voor de
practijk bij buiten-cultuur economisch niet verantwoord acht. Voor de
teelt in kassen acht men de hoge investeringskosten echter niet bezwaar
lijk en het systeem van watercultuur voor verschillende gewassen
winstgevend. Het zou voor wat betreft de groenten bij tomaten, komkommers
en sla, en voor wat betreft de bloemen bij rozen, anjers en chrysanten
kunnen worden toegepast. Voor de bloemen wordt een voedingsoplossing
met minder calcium-sulfaat (+te helft) en meer mono-calciumfosfaat
(+ het dubbele) aangeraden dan bij groenten wordt gebruikt.

• Gesprek met Hoffman - 9 Juli.
De groententeelt onder glas in Ohio.
Ohio en New York zijn de beide staten met de grootste glas-oppervlakte
in de U.S.A. Zij bezitten elk ongeveer 400 ha. In Ohio is hiervan 2/3
deel in gebruik voor groententeelt en 1/3 voor bloementeelt. Onder glas
worden vrijwel uitsluitend, tomaten, sla en komkommers geteeld. Hoewel
de oppervlakte, beteeld met komkommers, afnemend is, breidt de totale
glasoppervlakte zich uit. Dit is vooral te danken aan de goede prijzen,
die voor de kastomaten worden betaald ( tot 1 dollar per Kg).
Men treft in Óhio voornamelijk een hoog model kassen aan, waarvan er
veelal enkele aaneen zijn gebouwd (type blokkas). Men zet echter bij voor
keur niet meer dan 3 kassen in een blok om meer profijt van de zijluchting
te kunnen trekken. De zomer temperaturen kunnen n.l. zeer hoog zijn. De
hoogte van de nok bedraagt + 5 meter, terwijl ook de zijkanten betrekkelijk
hoog zijn (+ 2.40 m). Zodoende heeft men een groot luchtvolume boven de
planten, waardoor de temperatuurschommelingen wat minder sterk zijn. De
luchtramen staan op korte afstand van elkaar. Zij bevinden zich aan weers
zijden van de nok boven in de kas en bovendien in de zijgevels, eveneens
boven aan. Alle ramen openen zich naar buiten toe, terwijl zij aan de boven
zijde scharnierend zijn bevestigend. Zowel de zijluchting als de bovenluchting is vanaf het middenpad te regelen. Dit dubbele systeem van luchting
geeft de sterkst mogelijke ventilatie. De constructie van de kassen
is zeer stevig in verband met de hevige winden die soms kunnen optreden.
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Dat onze komkommerrassën in Amerika niet worden geteeld, ook
niet bij de teeltwijze onder glas, hangt waarschijnlijk samen met
de klimaatsomstandigheden. Onze rassen zouden tegen de zeer hoge
zomertemperaturen en de daarmee soms gepaard gaande grote droogte
minder goed bestand zijn dan de kleinvruchtige Amerikaanse rassen.
Ook bij de komkommer! wordt in Amerika veel waarde gehecht aan de kleur.
Men is er nu in Ohio in geslaagd een komkommerras te kweken met volkomen
effen donkergroene vruchten. Waar de vruchten op de grond liggen
treedt wel is waar een gele kleur op, maar dergelijke vruchten behoeven
slechts enkele uren omgekeerd te worden om mooi groen te kleuren. Na
het afplukken van de plant kan ook nog groenkleuring optreden, doch
in mindere mate. Dit ras heeft echter nogal wat last van bittere
vruchten. Het in meer of mindere mate optreden van bitterheid wordt
gedeeltelijk bepaald door erfelijke factoren. Verder is het een alge
mene ervaring dat bij het ouder worden van de planten meer bittere
vruchten worden geoogst. Men beschikt over enkele stammen, die practisch
vrij zijn van bitterstoffen. Bij het selectiewerk wordt deze eigenschap
gecontroleerd door een stukje uit de kop te snijden, bij de aanhechtings
plaats van de steel. Soms zijn alleen in het kopeinde bitterstofxen aan
wezig. Daarom worden al 3e vruchten op deze plaats geproefd. Zijnze hier
niet bitter, dan zijn de vruchten beslist overal vrij van bitterstoffen.
Men teelt hoofdzakelijk niet kropvormende ijsslatypen ("leaf
lettuce"). Deze groeit veel sneller dan de kropsla, terwijl men juist
als bij andijvie veel minder gebonden is aan een bepaald oogsttijdstip,
afhankelijk van het ontwikkelingsstadium. Dit heeft tot voordeel, dat
men het oogsttijdstip kan laten afhangen van de marktpositie. In°SI-veer
zelfde tijd, die nodig is voor één kropsla-teelt, kan men 2 oogsten
"leaf lettuce" verkrijgen. In de staten van het midden-Westen wordt
heel veel het ras Grand Rapids geteeld. Dit ras is resistent tegen
randen ("tip burn"), is behoorlijk mals ("tender") en geeft een hoog
gewicht. Daarnaast wordt op kleine schaal "bibb-lettuce" geteeld, een
kropsla-type ( "butterhead") van bijzonder goede kwaliteit, dat zijn
aftrek voornamelijk vindt in hotels. Het vormt een tamelijk kleine,
nogal donkergroene krop. Hoewel de bladeren niet over elkaar heen grijpen
is de krop toch goed gesloten.
In Ohio, dat wat Zuidelijker is gelegen dan Michigan, vindt het
systeem van 2 tomaten-teelten per jaar op veel uitgebreider schaal toe
passing. Voor het herfstgewas ("fall crop") wordt in Juni gezaaid. Er
wordt dan eind Juli of begin Augustus uitgeplant. De oogst duurt van
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begin October tot half Januari. De planten worden dan -uitgetrokken
terwijl de nieuwe reeds klaar staan. Deze zijn eind October of begin
November gezaaid. Zij worden eind Januari of begin Februari uitgeplant.
De oogst duurt van April tot half Juli.
Rondom Boston worden wel de fijnere, Engelse typen geteeld. In .
Ohio ziet men echter het meest grootvruchtige typen met een rose,
vleeskleurige schil ( "pink"). Men verlangt een vlezige, dikwandige
tomaat met een kleine kern ("core"). Men heeft nu ook een volkomen
rood "type geselecteerd, waarvan zelfs de pulp rood is gekleurd. Zodra
het type geheel constant is, zou ons een zaadmonster worden toegestuurd.
Men besteed veel aandacht aan het kweken van resistente rassen. Zo heeft
onlangs het Fusarium-resistente ras Ohio W-R Globe ingang in de practijk
gevonden. Alexander heeft nu ook een ras gewonnën, dat zowel tegen
Fusarium als tegen Cladosporium resistent is ( nog zonder naam).
De bladvlekkenziekte ("leafmold") treedt op in Mei, verdwijnt
in de hete zomer en treedt in September en October opnieuw op. Een
werkelijk afdoend bestrijdingsmiddel kent men nog niet, al kan met
Zineb, een uitstekend middel tegen Phytophthora, wel het een en ander
bereikt worden. De doeltreffendste bestrijdingsmaatregel is echter het
zorgen voor eën warme, droge atmosfeer rondom de planten. Daartoe moet
om de andere rij planten een verwarmingsbuis aanwezig zijn, dicht boven
de grond gelegen. Men kent ook de Botrytis-vlekjes ("Ghost spots") op
de vruchten, die vooral optrêden bij een lage temperatuur en een hoge
vochtigheid. Op door een electrisch trilapparaat beschadigde tomaat
vruchten veroorzaakt de in hoofdzaak saprophytische schimmel Trichothecium roseum soms een rotting van de vruchten, vooral bij zoel weer.
Typisch is dat in Ohio, evenals bij ons, de gecombineerde aantas
ting door het komkommer mozaiëkvirus (cucumis virus no, 1) en het
tabaksmozaiek-virus uitsluitend bij de herfstteelt wordt aangetroffen.
Ook het "stripM-verschijnsel kent men in Ohio. Het wordt veroorzaakt
door een "leaf withering" (bladverdorrende) stam van het tabaksmozaiëkvirus. Men heeft er vóórts het "Tobacco 9tch"-virus op de tomaat en op
de paprika aangetroffen. Dit virus veroorzaakt eveneens necrotische
vlekjes op de bladeren. Deze zijn echter kleiner, talrijker en donkerder
van kleur.
"Sun scald" ( groenkragen en zonverbranding) wordt tegengegaan
door zodanig te dieven, dat de vruchten tijdens de heetste maanden
voldoende in de schaduw hangen. Dit wordt ook bereikt door rassen met
een dichte bladbedekking te telen. Het "gray wall'? verschijnsel ( grijs
kleuring van de wanden) zou wellicht een ernstig stadium van "blotchy
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ripening" (waterziek) zijn en samengaan met een bruinkleuring van de
vaatbundels. Waterziek treedt vooral op bij een combinatie-teelt met
sla nadat de sla is geruimd. Sterke temperatuurschommelingen en een
te laag kali-niveau werken het verschijnsel in de hand.
r

Bij het grond stomen wordt vrijwel algemeen een methode gevolgd,
die bij ons onbekend is, n.l. de "Buried Tile" (= ingegraven draineerbuis)methode. Men dient hierbij de stoom toe via een vast buizennet
in de grond, dat steeds blijft liggen. De investeringskosten zijn bij
dit systeem wel is waar hoog, maar daar staat tegenover dat bij een 'goede
aanleg het net jaren lang meegaat, terwijl het stomen dan zeer weinig
arbeid vraagt. Men heeft meestal een soort hoofdbuis of expansiekamer
wat dieper in de grond liggen. Van daaruit steken korte elleboogvormtge
buizen verticaal omhoog (+ 15 cm) en monden uit in buizen van gebakken
klei (soort draineerkokers). Deze liggen op onderlinge afstanden van
45 cm en bezitten een diameter van 7ir - 10 cm. Zij liggen op een diepte
van 30-35 cm. De lengte gaat in de practijk vaak tot 25 m. Bij lengten
groter dan 15 m moet men echter oppassen voor condensatie in de buizen.
De buizen worden overdekt met een laag grind. De naden tussen de kokers
geraken dan minder spoedig verstopt, terwijl een meer gelijkmatige
warmte-verdeling wordt verkregen. De buizen kunnen niet dienen voor
drainering. Eventuele draineerbuizen liggen veel dieper en om de 60-90
cm (bij de proefkassen monden deze uit in betonnen bakken, om het drainwater te kunnen analyseren). Zij zouden misschien wel dienst kunnen
doen voor infiltratie ("subirrigation"), doch dit is niet gangbaar.
De buizen helpen er wel toe mede de gfond los en beter geaëreerd te houden.
Bij dit systeem krijgt men dan ook altijd het beste gewas.
Er wordt in de practijk meer gestoomd dan dat men gebruik maakt
van chemische grondontsmettingsmiddelen. Deze laatste verdwijnen niet
tijdig uit de grond, terwijl het resultaat veelal minder is. Met stomen
worden gelijktijdig de verschillende schimmelziekten, de aaltjes en de
virusziekten bestreden. Dit laatste is speciaal belangrijk, waar 2 toma
ten-gewassen per jaar worden geteeld. Er wordt dan minstens eens per
jaar gestoomd, soms zelfs wel 2 maal.
Ook de kweekgrond wordt altijd gestoomd. Men gebrqikt hiervoor
losse grond met weinig organische stof en arm aan stikstof, maar wel
ruim voorzien van kali en fosfor. Deze kweek grond wordt extra lang en
zorgvuldig gestoomd. Men ondervindt soms wel bepaalde nadelen evenals
bij het stomen van verse grond. Toch wordt ook dit laatste in de
practijk veelal gedaan. Men ziet dan o.a. wel een sterk optreden van
neusrot.
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Dergelijke nadelige gevolgen kunnen voor een belangrijk deel worden
voorkomen door ruim kalk toe te voegen. Potten, bakken en andere .
benodigdheden worden gesteriliseerd met stoom in een afgesloten
ruimte.
Doppen (peulen) van aardnoten ("peanut-hulls") worden veel als
conqpost gebruik^ en bij voorkeur 2 maal per jaar toegediend. Bij ver
gelijkende proeven werden aldus de hoogste opbrengst en de beste
kwaliteit tomaatvruchten verkregen. Verse stalmest komt op de tweede
plaats. Door het gebruik van organisch materiaal wordt een te sterke
uitdroging en het scheuren van de grond tegengegaan. Laat men de
organische bemesting achterwege, dan ziet men de eerste jaren weinig
verschil. Na 3-4. jaar treedt echter een duidelijke achteruitgang op.
Men heeft in Ohio voor chemische onkruidbestrijding
(bij buiten-teelten) een apparaat geconstrueerd met 3 sproeidoppen,
waartussen dubbele schilden van 45 x 50 cm op 7Ï ~ 10 cm afstand
van elkaar ter bescherming van het gewas. Men is daardoor in staat
minder selectieve middelen of hogere doseringen te gebruiken. Speciaal
de middelen natrium penta chloor phenol ("santobrite") en Shell Weed
Killer 30 hebben op deze wijze bij verschillende gewassen (o.a. soja
bonen) goed voldaan.

Bezoek aan Ontario

Canada.

Gesprek met Eising en Barendregt - 11 Juli.
Het verblijf in Ontario betrof enkele dagen vacantie op eigen
kosten. Er is hier dan ook geen studie van de tuinbouw gemaakt. Toch
dient een enkel punt hier vermeld te worden.
Onze oud-hoofdassistent Eising is in Leamington werkzaam op een
groot bloementeeltbedrijf, voorzien van verschillende kassen. Hier
worden op grote schaal chrysanten geteeld, waarbij de vindingen.van
Kenneth Post van de Cornell University te Ithaca aangaande regelbaarheid
van het tijdstip van de bloei worden toegepast. Men werkt er zowel
met dagverlenging door middel van kunstlicht als met dagverkorting
door verduistering. Aldus kan men de chrysanten in alle tijden van het
jaar in bloei krijgen. Er wordt een groot aantal verschillende chiysantenrassen geteeld, die elk op hun eigen wijze worden behandeld.
Onze oud-hoofdassistent A. Barendregt heeft in Aylmar een eigen
tabak-"farm". De tabak is in die omgeving wel de belangrijkste teelt, die
ongeveer
overal» op dezelfde wijze wordt beoefend.

IS-

Hen komt op hetzelfde veld. eens in de 2 of 3 jaar

tabak terug:

Als vruchtwisse ling sgevas wordt voornamelijk rogge geteeld. Heggen of
afscheidingen tussen de percelen worden gemaakt van ter plaatse ge
rooide boomstronken, die geheel dicht groeien.
De tabaksplanten worden opgekweekt in kassen, die men dan ook
in deze streek overal verspreid ziet staan. Zij worden eind Mei mitge
plant. Men heeft er geen last van Botrytis en laat daarom de planten
wel in bloei komen. Omstreeks 1 Augustus worden ze 'echter getopt,
opdat niet te veel voedsel aan de hógere bladeren wordt onttrokken.
Wanneer de zaadvorming wordt belet groeien deze beter uit. De bovenste
2 à 3 bladeren blijven echter steeds te klein en zijn niet bruikbaar.
Spoedig na het toppen begint men te oogsten. Eerst worden de onderste
bladeren afgeplukt en dan geleidelijk de hogere. Ongeveer half
September loopt de oogst ten einde. Tijdens de oogstperiode heeft
men het zeer druk en helpt ieder mee.
De tabaksbladeren worden gedroogd in "killa" , goed gesloten
schuren, die met oliebranders worden verwarmd. Mèn voert daarbij de
temperatuur geleidelijk op door steeds meer branders aan te steken.

Bezoek aan het Agricultural Experiment Station te Geneva, New York.
Gesprek met Sayjfe - 15 Juli.
Tomaten-veredeling, structuurverbetering van de grond en mechanisatie.
Bij de opengronds teelt worden- de tomaten meestal niet opgebonden.
Er wordt hierbij geoogst vanaf + 20 Juli tot eind September. Bij de
veredeling wordt vooral gelet op vroegheid, een donkerrode kleur en
een gladde ronde vorm van de vruchten. Aan een donkerrode kleur van
het inwendige wordt vooral ook waarde gehecht bij de sapbe'reiding. Er
zijn nu donkerrode typen, die sap van een zeer goede kwaliteit leveren.
Een zaadmonster van een dergelijk type met aardappelblad zou ons worden
toegestuurd. Dit type heeft tevens een goede vruchtvorm. F 1 hybriden
worden alleen gebezigd bij de teelt voor verse consumptie, nimmer bij
de teelt voor de verwerkingsindustrie. Squash wordt hier speciaal ge
teeld om te worden verwerkt tot "baby-food".
De in Utah gekweekte nieuwe Verticillium-resistente tomaatrassen
Stone en Moscow ( resp. de stammen 4 en 11) bezitten nog geen voldoend
goede kwaliteit. Deze rassen worden daarom in Geneva als uitgangsmate
riaal voor verder kruisingswerk benut.
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Voor de toetsing op Verticillium-resistentie worden eerst de kiemplantjes besproeid met een suspensie van Verticillium-sporen ("inoculum").
Bij het overplanten worden de wortels nog eens ondergedompeld in
hetzelfde "inoculum", terwijl tenslotte ook de grond, waarin wordt
uitgeplant, tevoren hiermee is behandeld.
Er werden uitgebreide proeven bezichtigd aangaande het gebruik
van Krilium en aanverwante stoffen ter verbetering van de bodemstructuur.
De proeven waren gelegen op zware grond, beteeld met bieten. De volgende
stoffen waren in de proef betrokken:
le. Krilium no 6, geschikt voor droge toepassing, hetgeen voor de practijk
het gemakkelijkst is.
2e. Krilium no 9j bestemd om in vloeibare toestand te worden toegediend.
Dit middel is zeer geschikt voor kassen.
3e. Aerotil in poedervorm voor droge toepassing.
4e. Aerotil-vlokken ("flakes") voor toediening in opgeloste toestand.
Krilium kost bijna 5 dollar per Kg. Aerotil verkrijgbaar bij de American
Cyanamid Cy, Stamford, Connecticut, is iets goedkoper.
De middelen zijn enerzijds voor het uitvoeren van de grondbewerking '
aan de gehele grond toegevoegd door breedwerpig uitstrooien. Er zijn
hierbij hoeveelheden gegeven van ruim 350 Kg per ha. Anderzijds heeft
men, ter besparing op de kosten, deze stoffen alleen toegediend in
smalle stroken ter plaatse van de rijen. In dit geval geschiedde de
toepassing tegelijk met het zaaien met de zaaimachine. Op deze wijze
zijn ruim 100 Kg per ha in droge vorm gegeven en respri^3?)-60 en 120 Kg
per ha in opgeloste vorm.
Ten aanzien van de ontwikkeling van het gewas heeft de plaatse
lijke toediening betere resultaten te zien gegeven dan de toepassing
op het gehele veld. Bij het breedwerpig uitstrooien vérliep de kieming
belangrijk langzamer; er was zelfs een vertraging te constateren t.o.v.
de controle. In het algemeen was de werking van Aerotil iets beter
dan die van Krilium. Zelfs de lichtste dosis Aerotil in oplossing gaf
reeds een belangrijke verbetering te zien. Verdubbeling van de hoeveel
heid had een nog beter effect. De toediening in vloeibare toestand
gaf, niettegenstaande de geringere dosering, veel betere resultaten
dan de toediening in poedervorm. Bij de plaatselijke toediening was het
zeer opvallend, zo veel kruimeliger de grond in de rijen was dan
tussen de rijen. Speciaal bij het gebruik van oplossingen was dit duide
lijk te zien.
Voorts waren er proeven te zien waarbij het gebruik van organisch
materiaal werd vergeleken met het breedwerpig uitstrooien van Krilium.
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Als organisch materiaal werden krullen ( waaronder ook fijngehakte
takken) en zaagsel gebruikt. Hieraan werd al of niet stikstof toege
voegd in hoeveelheden van resp. ruim 50 - 100 en 200 Kg per ha.
Enerzijds werd dit materiaal na het planten over de grond uitgestrooid
(gemulcht), anderzijds werd het vóór het planten ondergeploegd. Steeds
werd 25 ton per ha gebruikt. De proef is nu het 2de jaar ingetreden.
Aan de bonen konden nog geen duidelijke verschillen worden waargenomen.
Vorig jaar heeft de suikermaïs hevig stikstof gebrek vertoond op de
percelen, waar zaagsel was ondergeploegd zonder dat daaraan stikstof
was toegevoegd. De proef zal 10 jaar duren. Men verwacht dat dan pas
de structuurverbetering door het toedienen van organisch materiaal
goed tot zijn recht zal komen.
In samenwerking met de "Soil Conservation Service" zijn ter bestu
dering van de erosie op verschillende plaatsen grote bakken onder een
bepaalde helling geplaatst. Hier bedroeg de helling A%. De grond in de
verschillende bakken is telkens met een ander gewas beplant, dan wel
onbegroeid. Zodoende kan de invloed van grondsoort, hellingshoek en
begroeiing op de erosie worden nagegaan. De bakken lopen aan de
onderkant van de helling uit in metalen 'trechters en deze in een goot,
die naar een reservoir leidt. Zowel de hoeveelheden water als de hoe
veelheden grond, welke hierin terecht komen, worden bepaald.
Wanneer sluitkool rechtstreeks ter plaatse wordt gezaaid verkrijgt
men gemiddeld per ha een 15 ton hogere opbrengst. Dit jaar waren deze
planten wel 3 keer zo fors ontwikkeld als de uitgepote planten. Bij
minder heet en droog weer zijn de verschillen echter geringer.
Men heeft een groot sproei-apparaat ontwikkeld om te gebruiken
bij de tomatenteelt. Het heeft een werkbreedte van 15 meter ( dit
staat bij rij-afsfand van 1.50 m gelijk met 10 rijen) en is voorzien
van 50 sproeidoppen. Het apparaat gebruikt ruim 2000 liter per ha.
Zowel het gewas als de grond worden gelijkmatig besproeid. Dit laatste
geschiedt daar zich vele ziektekiemen op de grond bevinden. Het is duide
lijk aan de grond te zien dat deze nat gesproeid wordt.
Men teelt hier speciaal witzadige bonenrassen, bestemd om te worden
ingeblikt. De peulen zijn donkergroen en vlezig. Men heeft sinds kort een
oogstmachine (geleverd door Bean, Lansing, Michigan) voor bonen. Dit
apparaat vraagt een hoog opgaand gewas, dat in zijn geheel in eens ge
oogst moet kunnen worden, daar het gehele gewas bij het oogsten wordt
vernield. Er bestaat een overeenkomstige oogstmachine voor erwten.
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De afgeslagen stengels worden omhoog gevoerd en komen in de binnenste
van 2 ronddraaiende trommels terecht. Aan deze snel ronddraaiende
trommel bevinden zich ijzeren slag schoepen,, waarmee de peulen worden
stuk geslagen. De erwten of bonen vallen door de gaten in de buitenste
trommel, terwijl het stro door de iets schuine stand van de trommels
naar voren wordt getransporteerd.

Gesprek met Natti - 15 Juli.
Ziektenbestrijding bij groenten en fruit.
Een bacterie-bladvlekkenziekte ("leafspot") bij kersen kan uit
stekend worden bestreden met een zeer lage concentratie actidione
( 1 d.p.m.). Toch is deze lage concentratie reeds schadelijk voor het
kersenblad. Het blad kleurt geel en er vormen zich necrotische vlekjes.
De bestrijding van de appelschurft kan goedkoper plaats hebben
door direct na een infectie-periode te sproeien. Wanneer men de bestrij
ding op deze wijze uitvoert, heeft tot nu toe het middel Tag
( = phenylmércuride) het beste resultaat gegeven al kan er soms
enige beschadiging optreden ("Californian spray"). Ook Phygon geeft
op deze wijze een behoorlijk resultaat.
Men kent in druiven 3 belangrijke ziekten:
"black rot" (Guignardia Bidwelliï, eveneens bekend uit Zuid-Frankrijk)
op de bessen., valse meeldauw en echte meeldauw. Tegen deze laatste
ziekte gebruikt men in "New York State" bij voorkeur geen zwavel van
wege de ernstige verbranding, welke dit middel bij heet, vochtig
weer kan te weeg brengen. In Californie bestaat er geen enkel bezwaar
tegen het gebruik van zwavel. In "New York State" wordt zowel tegen
valse als echte meeldauw Bordeauxse pap gebruikt. "Black rot" kan
afdoende worden bestreden door 3 bespuitingen met Ferbam ( 0.15$).
resp. kort voo-en kort na de bloei.
Men past op grote schaal chemische onkruidbestrijding bij druiven
toe. Men gebruikt hiervoor een bepaald mengsel van aromatische olie
( 10-15/b) DNBP (di nitro sec. butyl phenol 0.2%). Het is voldoende dit
3 maal per jaar toe te dienen. Dit gebeurt telkens als de grootste
onkruiden een hoogte van + 15 cm hebben bereikt. Er wordt 500 1 per ha
gebruikt. Alleen een strook ter breedte van + 50 cm langs de voet
van de bomen wordt behandeld. Er behoeft daar dan niet met een culti
vator te worden gewerkt waardoor de druivenwortels zouden worden be
schadigd.
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De bomen moeten minstens 4 jaar oud zijn. Bladeren en trossen mckgen
niet worden geraakt. De onkruidplanten worden door direct contact
gedood, terwijl het middel niet doordringt tot de drui'venwortels
(publicatie van Shaulis),.
De "Bomolite Mist Blower" is een apparaat voor de verneveling
van bestrijdingsmiddelen in geconcentreerde oplossingen bij groenten
en klein fruit ( ook druiven). Het is een nieuw apparaat, waarvan nog
slechts 50 exemplaren zijn vervaardigd. De kosten zijn naar verhouding
niet hoog (+ 850 dollar). Het apparaat is verkrijgbaar bij de Homolite
Corporation, 154-6 Williamstreet, Buffalo 6, New York.
"Red Stele", een enrstige ziekte bij aardbeien, wordt veroorzaakt
door Phytophthora fragariae. Deze schimmel kan weliswaar alleen de
aardbei aantasten, doch blijft vele jaren i'n de grond over. Men moet
zorgen voor gezond voortplantingsmateriaal. Het ziektebeeld wordt gemakkèlijk verward... met een soort vorstbeschadiging, welke optreedt als
niet of te laat wordt gemulcht. Bij "red stele" verdwijnen de haarwortels,
waardoor de enkele hoofdwortels het uiterlijk van een rattestaart
("rat-tail") krijgen. De kern van deze wortels is zwartbruin gekleurd^
terwijl de kroon ("crown") onbeshhadigd is. Bij vorstschade zijn
zowel de lor0011 (vöèt) als de hoofdwortels uitwendig zwartbruin verkleurd.
Men heeft nu enkele rassen gewonnen, die behoorlijk resistent zijn tegen
deze ziekte.
Een andere ernstige ziekte bij aardbeien is de Verticillium-verwelkingsziekte. Ook in dit geval moet worden gezorgd voor gezond voortplantingsmateriaal. Deze Verticillium kan nog verschillende andere
gewassen aantasten, n.l. tomaat, aardappel, paprika, aubergine en
framboos. Op een veld, waar één dezer gewassen en in het bijzonder de
tomaat is geteeld, moet men de eerstvolgende 3 à 4 jaar geen aardbeien
telen, daar de kans op aantasting anders groot is. Het merkwaardige is
dat, ook al hebben bovenstaande gewassen geen beeld van verwelkingsziekte
te zien gegeven, een er op volgend aardbeiengewas toch ernstig kan
worden aangetast. Dit geldt speeiaal voor een teelt op oud tomaten-land.
De in Amerika geteelde "squash" is verwant aan onze zucchetti.
Feitelijk is zucchetti een bepaald soort "squash", n.l. "summer-squash"
("zomer pompoen"). De jonge squash-plantjes wordèn soms beschadigd door
vliegen-maden ("Maggots"). Daartegen vindt een gecombineerde zaadbehan
deling plaats met een insecticide en een fungicide, n.l. met lindane +
arasan (tetra methyl thiuram di sulfide = T.M.T.D.). Ook het zaad van de
"Baby lima bean" (Phaseolus lunatus) wordt op dezelfde wijze behandeld.
Men streeft er ook wel naar te zaaien of te planten in een periode dat
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de betreffende vliegen er niet zijn ("maggot-free period"). Men heeft
dan geen last. Deze periode kan echter niet altijd goed van te voren
worden aangegeven.
Kweekgrond wordt wel ontsmet met behulp van een soort vlammenwer
per. De temperatuur van de grond wordt daarbij gebracht op + 170°F
(77°C). Dit is hoog genoeg om schimmels, zoals Verticillium en ook
Fusarium te doden. Het is echter niet voldoende voor het tabaksmozaiëkvirus en enkele andere viren.
In sluitkool kan ernstige schade worden te weeg gebracht door een
mengsel van 2 viren. Elk virus afzonderlijk veroorzaakt vrijwel geen
schade.
Het bladrol-virus van de aardappel kan met behulp van bladluizen
worden overgebracht op Datura (doornappel). Ook deze plant vertoont
hetzelfde bladrol-verschijnsel en vergeling en bovendien een purper
kleuring van de bladstelen.

Bezoek aan de Cornell University te Ithaca,New York.
Gesprek met York - 16 Juli.
Veredeling van groenten-gewassen.
Men bezit 2 goede, in de practijk geteelde meloenrassen, die
althans in Amerika resistent zijn tegen Fusarium. Een van deze rassen,
Iroquois, bezit een zeer goede kwaliteit. Het is een oranje-vlezige
netmeloen, die in het midden-seizoen rijpt. De ander, Delicious 51;
is van een wat mindere kwaliteit. De vruchten rijpen echter vroegtijdig.
Ze zijn geelvlezig en bezitten een licht net.
Ook zijn er enige, reeds in de practijk geteelde, komkommerrassen,
die een resistentie bezitten tegen het komkommervirus 1. Deze resisten
tie berust waarschijnlijk op één of meer dominante factoren. Het resis
tente ras Niagara is een "slicing"type (komkommer), het ras Yorkstate
een "pickling"type (augurk). Bovendien kent men nóg 3 resistente F I's.
Een van deze 3 is afkomstig van Burpee ("Burpee Hybrid") en geeft vruchten
van een zeer mooie kwaliteit. De beide andere F 1' s, Sensation en
Sure crop, zijn afkomstig van de Peto-Hollar Cy, Rockey Ford, Denver,Colorado.
De komkommers kunnen soms ernstig door meeldauw worden aangetast.
Men bezit hiertegen echter nog geen resistente rassen. Het is moeilijk
met deze ziekte te werken, daar de schimmel niet op voedingsbodems
kan worden gekweekt.
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Kunstmatige inoculaties kunnen daardoor moeilijk tot stand worden gebracht.
Er bestaat in Amerika op het ogenblik den

neiging om van de dik-

bladige spinazie-rassen ("savoytttypen) over te gaan op rassen met vlakke,
gladde bladeren ("flat"typen).
VaUiant is een reeds lang in Amerika geteeld vroeg tomatenras.
Men heeft nu echter een vroeger ras, Val North, dat bovendien een wat
betere kwaliteit bezit. De vruchten hebben een rode kleur; de opbrengst
is hoog. Verder is er nog een ander vroeg ras met mooi gekleurde vruchten
van uitstekende kwaliteit, dat echter nog geen naam bezit ( no's 4-7~57)•
In New York speelt de lichtbehoefte als vroegheid bepalende factor
waarschijnlijk geen rol. Het is echter niet onwaarschijnlijk, dat een
geringere temperatuur-behoefte voor bloei en vruchtzetting in dit op
zicht wel van belang is. Een vroege bloei en een snelle vruchtvorming
zijn stellig van betekenis. Het is opmerkelijk dat kleinvruchtige
rassen hier doorgaans vroeger zijn.
Er wordt op het ogenblik hard gewerkt aan het kweken van rassen,
die een grote stevigheid ("firmness") van de vruchten paren aan een
geringe gevoeligheid voor scheuren. Het ideaal is in dit opzicht
nog niet bereikt. Uit een kruising van Igrc.pimpinelüfolium met Iyc.
esculentum is echter een zeer vast type tomaat ontstaan. Men heeft
hieruit het in de practijk veel geteelde ras Waltham forcing gewonnen.
De kleur is bovendien frisser rood dan van de meeste typen met slappe
vruchten (kunnen wellicht ook wat rijper geplukt worden).- Men kent op
het ogenblik 2 of 3 lianen, die toch niet te sterk scheuren. Deze
"stevige" vruchten bevatten minstens 2 maal zoveel pectine als de
"normale" vruchten. Dit geldt voor de verwerkingsindustrie als een
bezwaar omdat dan water moet worden toegevoegd. Ook bevatten de
"stevige" "typen een hoger calcium-gehalte. Door de verwerkingsindustrie
wordt wel Ca Cl^ toegevoegd om een vastere consistentie van gehele tomaten
te verkrijgen. In hoeverre door de calcium-bemesting invloed kan worden
•uitgeoefend op de stevigheid van de vruchten is nog niet goed bekend.
Men heeft nu ook een ras, Long red, dat geen last heeft van groen
kragen en daardoor aan de "schouders" (bovenzijde) mooier kleurt. Het
ras is vrij laat. De vruchten zijn glad en toch flink groot.Zij kleuren
diep rood. Eventueel kan ons zaad van al deze rassen worden toegestuurd.
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Gesprek met Chupp - 16 Juli.
Ziekten van grpenten-gewassen.
Vertici Ilium. treedt alleen op waar de grondwaterstand te hoog is.
Wanneer een goede drainage aanwezig is, ondervindt men geen last van
deze ziekte. Dit zou wel de -voornaamste reden zijn, waarom in de
staat Hew York VerticiMium. vrijwel niet voorkomt. Bij Rochester is een
laag gelegen gebied, waar ook wat kassen staan en waar sommige putten
zout water bevatten. In dat gebied treedt wel Verticil "li um. op. Overigens
is deze ziekte alleen van betekenis bij de aubergine. Toch wordt dit
gewas door dezelfde Verticillium aangetast, die ook voorkomt op tomaat,
perzik en framboos. Vooral op vochtige alcalische grond kan de aantasting
hevig zijn.
Tegen knolvoet bij kool geeft Arasan, geleverd door Dupont, een
goed resultaat. Tersan is dezelfde stof^ (T.M.T.D.^waaraan echter een
uitvloeier ("wetting agent") is toegevoegd. Het wordt gebruikt voor be
handeling van zaad- en plantgoed en ter bestrijding van uienroest.
Deze middelen bevatten geen kwik. Kwik moet n.l. uit Spanje worden be
trokken en is moeilijk te krijgen.
De bladvlekkenziekte bij de tomaat treedt in de staat New York
voornamelijk op in niet goed geventileerde kassen. Bij een nachttemperatuur van 55°^ ( 13°C ) komt de ontwikkeling van de ziekte tot stilstand.
Door een goed systeem van luchten, waarbij zowel in de nok van de kas
als aan de zijgevels dicht boven de grond voldoende ramen aanwezig zijn,
kan de ziekte het best in bedwang worden gehouden. Sommige tuinders
zijn er zelfs ( met succes) toe overgegaan ventilatoren in de kassen
aan te brengen, waardoor de vochtige lucht sneller wordt afgevoerd.
Tevens heeft men op deze wijze minder last van dode hoeken. Zowel
buiten als onder glas kan Cladosporium fulvum goed worden bestreden
met Zerlate ( = ziram, zink di methyl di thio carbamaat). Men moet
het middel echter elke week toepassen en zowel de boven- als de
onderkant van het blad besproeien. De suchten groeien bij een regel
matig gebruik van dit middel wat groter uit, waardoor de rijping
echter Wordt vertraagd. Vetomold en Bay State zijn ook in Amerika
niet meer resistent, nu daar een nieuwe Cladosporium-stara is opgetreden.
Een nieuw ras, Waltham new improved variety, verkrijgbaar bij E.F.
Guba, Waltham Agric.St. is wel resistent tegen deze nieuwe Cladosporium-stam. De vruchten van dit ras zijn betrekkelijk klein.

24»

De 2 belangrijkste maatregelen ter bestrijding van vrucht-vuur
(Cladosporium cucunierinum) bij komkommer zijn vruchtwisseling en zaadontsmetting. Dit laatste geschiedt door het zaad 5 minuten onder te
dompelen in een 0.2% sublimaat-oplossing ( 2 tabletten per liter water)
bij een teirperatuur tussen 60 en 80°F (l6-27°C). Het zaad moet met
schoon water goed worden afgespoeld. Onmiddellijk -voor het zaaien moet
het zaad worden behandeld met Spergon ( = tetra chloor para benzo .
quinon + 1% fosfaat) of Semesan een kwikverbinding ( 1 theelepel per
Kg zaad), Vruchtvmur treedt speciaal op bij veel regen en een lage
•temperatuur. Manneer de temperatuur ' s nachts gedurende 9 uur beneden
5Ö°F (l4°C) daalt wordt met geen enkel in Amerika bekend bestrijdings
middel resultaat bereikt. Bij temperaturen boven 58°F (l4°C) hebben
verschillende organische bestrijdingsmiddelen (o.a. ziram) een gunstig
effect. Op het Maine Agricultural Exp .St. is het vrucht-vuur ' resistente
ras Highmoor gewonnen. Dit ras wordt in de staat New York echter niet
veel geteeld, daar door de hoge temperaturen de bestrijding van het
vruchtvuur hier meestal niet moeilijk is.
Ter voorkoming van virusziekten in de tomaten moet men alle on
kruid-ontwikkeling tegengaan, niet roken en geen jonge planten opkweken
in de nabijheid van een ouder tomaat-gewas of een bloemen-gewas.-

Gesprek met Post -

Juü.

Bloei-regeling van chrysanten.
Het minimaal benodigde tijdsverloop tussen het aanslaan van de
stekken ("cuttings") en het begin van de oogst varieert al naar het
ras van 14-17 weken (max. dus 4 maanden). De rassen worden ingedeeld
naar de periode, die verloopt van de aanvang van de korte dag behande
ling tot de bloei. Deze periode varieert van 8 tot 15 weken. De
rassen worden aangeduid als 8, 10, 12 of 15-weken rassen. De 10- à
12-weken rassen voldoen in het algemeen het best. Na het aanslaan,
moet men de planten eerst 2 weken laten groeien, waarna z& worden
getopt ("pinched"). De 12- tot 15-weken rassen kannen daarna onmiddel
lijk/aan de korte dag worden onderworpen. De 8-weken-rassen moeten
eerst nog 4 weken en de 10-weken rassen 2 weken doorgroeien alvorens
ze aan een korte dag mogen worden onderworpen. Meestal worden de planten
op 10 bij 15 cm gezet. Kweekt men de planten op een enkele stengel,
dan kan bij. de 15-weken rassen 2 weken worden gewonnen door niet te
toppen en de planten onmiddellijk na het aanslaan aan de korte dag
behandeling bloot te stellen.

Bij Yoder brothers Barber ton, Ohio en Cloy ïfyller worden 90%
van aHp. nieuwe chrysanten-rassen gewonnen (catalogus verkrijgbaar).
Men kent van alle rassen nauwkeurig de daglengte- en de temperatuurbehoefte. Schrijft men het gewenste tijdstip van bloei en de heersende
temperatuur, dan zal men antwoorden welke rassen het geschiktst geteeld
kunnen worden.
Bepaalde chrysanten-rassen hebben weinig licht nodig. Zo b.v. het
witbloem&ge ras Chester. De bloei wordt niet beïnvloed door temperaturen
tussen 50 en 80°F (10-27°C). Dergelijke rassen zijn zeer geschikt voor
de winterperiode.

Gesprek met Carew - 16 Juli.
Vruchtzetting door groeistofbespuiting en chemische onkruidbestrijding.
Volgens Howlett komen na groeistof-toediening te vaak zachte
•vruchten voor, speciaal als de vruchten zich ontwikkelen tijdens een
periode met bewolkt weer. Door toevoeging van de groeistof 2.5 di chloor
benzoëzuur aan de grond kan men de tomaatvruchten volledig parthenocarpisch tot ontwikkeling laten komen. Dit geschiedt als men tegelijk
met het uitplanten aan iedere plant 100 c.c. van een oplossing ter
sterkte van 100 d.p.m. toedient. Er treedt echter geen vervroeging op,
terwijl de sortering niet grover is dan normaal. Hierover is gepubli
ceerd door D.D.Hemphill:"The effects of. plant growth regulating sub
stances on flower bud development and fruit set", Research bulletin 434s
University of Missouri en in de Proceedings 1950* Vol. 55> p•328-334.
Bij komkommers zijn goede resultaten bereikt met Alanap no 1 als
chemisch onkruidbestrijdingsmiddel. Dit is een specifiek middel, dat
de meeste Cucurbitaceaën onberoerd laat, doch jonge onkruidplanten
doodt. Het kan het best worden toegepast op het moment, dat de ranken
beginnen uit te groeien. Men maakt de grond rondom de planten eerst
los en sproeit dan het middel over de grond, waarbij men er zorg voor
draagt, dat zo min mogelijk op de komkommerplanten terecht komt, ook
al worden deze niet spoedig beschadigd. Op deze wijze wordt het kiemen
van onkruiden 3 weken tegengehouden. Intussen hebben de komkommerplanten
de ruimte volgegroeid.
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Gesprek met Hewhall - lb Juli.
Hieuwe grondontsmettingsmiddelen.

Door de toepassing van D D en di broom aethaan zijn de kosten
•van een grondontsmetting tegen het wortelknobbélaaltje en ritnaalden
tot ongeveer een tiende teruggebracht. Deze middelen zijn echter tegen
schimmels volkomen onwerkzaam. Di broom aethaan kan ook in de vorm
van capsules met een gelatine omhulsel in de grond worden gebracht.
De grond mäet dan echter voldoende vochtig zijn, opdat het omhulsel
binnen een week uiteen valt. Bij injectie van deze middelen in de
grond worden de aaltjes in de bovenste grondlaag vaak onvoldoende
gedood.
Bij het gebruik van methylbromide heeft men van dit laatste geen
last, vooral niet als men de grond te voren heeft los gemaakt. Men
dient er door een geschikte afdekking van de grond echter voor te
zorgen, dat dit middel niet te snel ontwijkt. Men kan dit het best
voorkomen door het gebruik van gelijmd ("Glue coated" = met houtüjm
bestreken) papier, terwijl ook een waterlaag van ruim 1 cm dikte een
voldoende resultaat geeft. Met dit middel zijn zeer goede resultaten
tegen het wortelknobbe laait je verkregen. Sr zijn percelen, die 2 maal
met dit middel zijn behandeld, de laatste maal 3 jaar geleden, en
waarop nog steeds absoluut geen aantasting voorkomt. De behandelingen had
den plaats in Februari of Maart bij betrekkelijk lage temperatuur.
Meestal geschiedt de grondontsmetting echter in het najaar. Potgrond
kan zeer goed in een gesloten ruimte met methylbromide worden ontsmet.
De schimmels worden dan eveneens gedood.
Chloor broom propeen, geleverd door de Shell, moet op ongeveer
dezelfde wijze worden toegepast als chloorpicrine. Bert Iear werkt op het
Potato Research Exp.St. te Hicksville op long Island met deze stoffen
tegen de aardappelmoeheid. Chloorpicrine wordt speciaal tegen verschil
lende schimmelziekten toegepast, o.a. tegen schurft ("scab") bij aardap
pelen. Het wordt geleverd door de Julius Hyman Cy no 162 te Denver,
Colorado.
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Gesprek met Rasmussen - 16 Juli.
De mogelijkheden voor een consumenten-verpakking.

Deze mogelijkheden zijn zeer sterk afhankelijk van allerlei
factoren, zoals de tijd van het jaar, de aard van het product en de
omstandigheden in de productie-en consumptie-centra. In het algemeen
verwacht het publiek dat de op deze wijze verpakte producten van een
betere kwaliteit zijn. Dit is wel de belangrijkste reden, dat een
niet onbelangrijk deel van het publiek ( ongeveer een derde) bereid is
de aan de verpakking verbonden hogere prijs te betalen. Men dient
daarom slechts producten van werkelijk goede kwaliteit aldus te verpak
ken. Wanneer slechts één exemplaar in een verpakkingseenheid onderweg
bederft, dan is de gehele eenheid verloren of althans belangrijk in
waarde gedaald. Het is daarom in het algemeen te preferen het product
eerst naar de consumptie-centra te verzanden, waar het door de groot
handel ("wholesale") verpakt kan worden. Zelfs bij de schakel tussen
groothandel en winkelier ("retail") kan nog een belangrijk verlies
optreddn.
Suikermaïs is een product dat zich zeer goed leent voor consumenten
verpakking. Toch hebben zich ook bij dit product grote moeilijkheden
voorgedaan, wanneer deze verpakking plaats had in het productie-centrum,
zoals o.a. het geval was op het door ons bezochte bedrijf te Ruskin
bij Bradenton in Florida.
In de hitte van de zomermaanden is het vrijwel onmogelijk deze
verpakking toe te passen. Enerzijds zijn de producten in de verpakking
o.a. tengevolge van gasontwikkeling niet goed te houden (wel bevinden
er zich kleine gaatjes in het papier, waardoor een zekere uitwisseling
van gassen en waterdamp mogelijk is). Anderzijds zijn dan plaatselijk
geteelde producten van goede kwaliteit tegen een lagere prijs ver
krijgbaar. De producten uit Florida en Californie,die buiten het zomer
seizoen aan de markt komen, lenen zich dan ook het beste voor een
consumenten-verpakking.
De opkomst van de zelfbedieningswinkels ("self-service") bij
"super markets" zal_de ontwikkeling van de consumenten-verpakking waar
schijnlijk stimuleren, daar aldus verpakte producten zich gemakkelijker
laten behandelen en er aantrekkelijker uitzien.Zo ook het bezit van
een ijskast. Pas de laatste 15 jaar heeft iedereen in Amerika een
ijskast gekfegen.
De Bronx regular stores Cy met + 400 winkels heeft zich speciaal
op deze verpakking toegelegd.
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In I942 werden van de 126 groenten- en fruitproducten er 10 aldus
verpakt, nu 17, waaronder tomaten, spinazie, sinaasappels, aardappels,
uien, suikermaïs en champignons. Hieruit blijkt dat men deze ontwikke
ling niet kan forceren. De spinazie wordt verpakt in "10 ounces" pakken,
(280 gram), nadat ze is gewassen en de wortels zijn verwijderd.
Bij proefnemingen met consumenten-verpakking moet men zeer betrouw
bare firma' s inschakelen en er voor zorgen, dat de verpakte producten
alleen in de beste winkels te koop worden aangeboden. Men dient dan
het gedrag en de afname bij de kleinhandelaar na te gaan. Bij export
zal het aanbeveling verdienen in de consumptie-centra (b.v. Londen)
groothandelaren voor de consument en-verpakking te interesseren.
Omtrent het gebruik van "di-phenyl" was hem niets bekend. Hij
vermoedde echter dat dit een desinfecterende stof is, die tegelijk met
de was-behandeling van de tomaten wordt aangebracht. In het Salinasdistrict in Californie (even ten Zuiden van Berkeley) wordt een derge
lijk materiaal gebruikt bij in ijs verpakte sla om rotting te voorkomen.
Men zou hiernaar het beste kunnen informeren bij het Agricultural Exp.St.
te Davis of bij vertegenwoordigers van grote chemische maatschappijen.

