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Gesprek met Hanna - 24 Juni.
Het kweken van tomaten in verband met ziekten-resistentie.

Het meest gekweekte tomaatras in Californie is Pearson.
Dit ras is betrekkelijk laat, wat ruw van schil en gevoelig voor
"hard core". Het grote voordeel is echter dat het steeds een goede
opbrengst geeft. Het wordt ook in Zuid-Afrika en Australië veel
geteeld.'
Er bestaan ten aanzien van de gevoeligheid voor "hard core"
zeer grote rasverschillen. Het verschijnsel is niet identiek met
groenkragen. De afwijking beperkt zich tot het inwendige. Rassen
zonder groene ruggen ("green back") kunnen dezelfde slechte vlees
kwaliteit vertonen. Het optreden van groenkragen wordt bevorderd
door een zware dracht van de planten en door het omkrullen van de
bladeren (krachtige assimilatie), waardoor de bladbedekking ("cover")
vermindert. Van dit verschijnsel heeft het ras Pearson weinig last.
Ook "gray wall" is een apart verschijnsel. Deze beschadiging (te
vergelijken met de brandplekken op paprika-vruchten) kan overal op
de vruchten optreden. Zij is een gevolg van een te krachtige recht
streekse zonbestraling, waardoor het weefsel plaatselijk afsterft
en lichtgrijs kleurt.
Danmark is een zeer vroeg ras met kleinere vruchten, dat weinig
gevoelig is voor'groenkragen. South Australian Dwarf is een ras dat
in Australië is gekweekt. Het is een uitermate vroeg ras en vertoont
ook bij betrekkelijk lage temperatuur en weinig licht nog een goede
vruchtzetting. Het wordt in Australië wel in koude kassen geteeld,
waar de temperatuur soms tot nabij het vriespunt daalt.

Het ras bezit een slechte vruchtvorm, doch is als kruisingsouder
bij kweekwerk goed bruikbaar. Zaad is verkrijgbaar bij Mr. Basil
Krone, Department of Agriculture, Treasure Gardens, Melbourne C 2,
Victoria, Australia.
Het kweekwerk op Verticillium-resistentie geschiedt op het
ogenblik voornamelijk door Orson S. Cannon, Plant pathologist, Utah
Agricultural Exp.St. Nieuwe Vertici Ilium-resistente rassen zijn Utah
W 4 en 11, een type met hoge planten en grote, veelhokkige vruchten.
Het zou eventueel als onderstam gebruikt kunnen worden. Het steeltje
blijft aan de vruchten vastzitten, hetgeen voor de verwerking een
bezwaar is.
Op Hawaiï is een tegen het "spotted wilt" virus resistent ras
gewonnen, dat echter alleen op Hawaii tegen dit virus resistent
blijkt te zijn. Bij beproeving in andere landen werd dit .ras wel
aangetast.
In Kenya heeft T. H. Jackson een wild exculentumtype tomaat
aangetroffen, dat practisch resistent is tegen het gewone mozaiëkvirus. Het is verkrijgbaar op het Department of Agriculture, Horticul
tural St. te Molo.
De kruising lycopersicum exculentum x peruvianum is steriel.
Het is in Hawaii gelukt dit kruisingsproduct door middel van embiyocultuur toch voort te kweken. Men kan op Hawaiï het gehele jaar door
tomaten telen. Het is er zelfs mogelijk 3 generaties per jaar zich
te laten ontwikkelen. Daardoor kan het kweekwerk daar snel opschieten.

Gesprek met Grogan - 24 Juni.
Ziekten van groente-gewassen.
Wanneer de tomaten in Californie direct in het veld worden ge
zaaid heeft men er veel minder last van mozaiëk. De jonge planten wor
den dan niet aangeraakt waardoor het virus geen gelegenheid krijgt
zich te verspreiden. Men merkt dan tevens minder kanker-aantasting op.

Aan de Californian Packing Corporation wordt eveneens kweekwerk
verricht ten behoeve van Verticillium-resistentie bij tomaten.
Onderzoek ten aanzien van de bacteriekanker bij tomaat heeft
uitgewezen, dat een hoge concentratie van voedingsstoffen de ziekte
zeer bevordert. Niet alleen door een overmaat stikstof, maar door
een overvloed van voedingszouten in het algemeen wordt de vatbaarheid
van de planten verhoogd. Dit blijkt o.a. wanneer men de tomaat laat
groeien in verschillende concentraties van de "Hoagland"oplossing
(resp. 0.1 - 1 en 3%). De hhogste van deze concentraties gaf de
sterkste aantasting te zien.
Betreffende Sclerotinia intermedia, een onlangs nieuw ontdekte
vorm, die het midden houdt tussen Sclerotinia minor en Sclerotinia
sclerotiorum kan men belangwekkende gegevens aantreffen in het boek
van Walkerï"Diseases of Vegetable crops". Tegen deze ziekte kan bij
verschillende gewassen een goed resultaat worden verkregen met kalkstikstof (CaCNg). Men strooit hiervan + 1000 Kg uit per ha en werkt
het lichtjes onder (b.v. met schijf-egge of cultivator). Men kan niet
onmiddellijk hierna planten. Voor de omstandigheden in Californie geldt
dat men voor elke 100 Kg die per ha is gegeven 1-g- dag moet wachten.
Dit geeft geen afdoende bestrijding. De schimmel verbreidt zich dan ech
ter veel langzamer, zodat er een grotere kans is, dat het gewas volledig
tot ontwikkeling komt, b.v. bij selderie. Bij sla geeft deze maatregel
echter geen resultaat.
Morden gave, groene bladeren geïnoculeerd, dan treedt geen infec
tie op. Hiervoor is het nodig, dat het blad door een of andere oorzaak
beschadigd is, zodat wat dood weefsel aanwezig is. Via dit dode weef
sel heeft de infectie plaats. De ziekte treedt vooral op in een
koel klimaat; in Californie treft men deze ziekte dan ook speciaal
langs de kust aan. De Sclerotien kunnen een afwisselende bevochtiging
en uitdroging zeer slecht verdragen. Past men 3 dagen irrigatie toe
en laat men daarna de grond gedurende 3 dagen uitdrogen dan heeft een

desintegratie (vertering) van de Sclerotien plaats.
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Men streeft er op het ogenblik naar sla-rassen met een hoge voet
te kweken, daar deze minder last hebben van de ziekte. Ook bij de
teelt van sla op bedden of ruggen heeft men er minder last van.
Binnen enkele maanden kon een artikel worden verwacht over
mozaiëk bij sla in Phytopathology. Wanneer men start met virusvrij
zaad krijgt men meestal een volkomen gezond gewas. De overbrenging van
het virus door bladluizen van elders is n.l. meestal gering. In het
algemeen verplaatsen deze bladluizen zich niet zo sterk. In bepaalde
gevallen kan dit echter anders worden. Indien men niet langer dan +
10 dagen voor het planten van een nieuw veld een oud veld in de
naaste omgeving heeft opgeruimd kan een sterke verplaatsing van de
bladluizen plaats hebben, zodat, ook al was virusvrij zaad gebruikt
voor de nieuwe teelt, toch een belangrijke infectie kan optreden.
Naarmate de afstand tussen beide velden dan groter is, zal de infectie
geringer zijn.' Bij het gebruik van besmet zaad treedt steeds een
sterke aantasting op. De planten staan dicht opeen, en ook al heeft er
slechts enkele procenten zaadovergang plaats kan toch spoedig door
de bladluizen het gehele veld geïnfecteerd zijn.
De oogst wordt door deze ziekte belangrijk gedrukt. De planten
groeien niet goed uit. Het aantal kisten sla bedraagt bij een ziek
gewas soms minder dan de helft van het normale aantal. Het virus
komt ook voor op wilde sla. Het wordt hierop echter vrijwel alleen
in de buurt van sla-velden aangetroffen. Zowel de aantasting door
virus als bladluizen ziet men in Californie speciaal dicht langs de
kust. Het is er minder heet, terwijl er toch niet veel regen valt en
het klimaat er ook niet te koud is.
In de Desert-valley wordt een bijzondere teeltmethode beoefend.
Men oogst eerst de kroppen en laat dan de sla weer spruiten. Vervolgens
wordt zaad geoogst. De Great Lakes typen vormen een goede krop in
tegenstelling tot het Grand Rapids type, hetwelk een losbladig type is.
Marssonina is een belangrijke kwaal in de ijssla-typen, zo ook echte
meeldau®.
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Een sterke aantasting door laatstgenoemde ziekte kan in het
veld worden geroken. Het kweken op resistentie tegen deze ziekten
heeft tot nu toe slechts tijdelijk resultaat gegeven.
Walker, plant pathologist aan de Universitär of Wisconsin,
heeft een komkommerras gekweekt, dat zowel tegen vruchtvuur ("scab")
het
als tegen komkommermozaiekvirus no 1 resistent is. Hierbij is o.a.
gebruik gemaakt van het ras Highmoor, dat in Maine is gekweekt.
Het nieuwe ras bezit een nóg hogere graad van resistentie.
Het Squash mozaiëk virus vertoont veel overeenkomst met de
in het Westland optredende komkommerviren 3 ® 4. Het bezit evenals
deze een zeer hoge afstervingstemperatuur. Het wordt overgebracht
door de kevers Diàbrotica vittata ("stripped" = gestreept) en
Diabrotica duodecimpunctata ( "spotted" = gestippeld). Deze kevers
vreten alles op behalve de nerven. Er is hier waarschijnlijk niet
van een zuivere mechanische overbrenging sprake. Dit virus komt op
slechts weinig waardplanten voor.
Ook de meloenen ("cantaloupes") worden door een virus aangetast.
Dit virus wordt overgebracht door bladluizen (Sphidae). Verder gaat
het virus voor 20 tot 25$ met het zaad over. Er ontstaan "blisters"
(donkergroene pokken.) op de bladeren, er treedt een verlenging van
de nerven op, terwijl de groei stopt ("stunting"). Er worden practisch
geen vruchten voortgebracht.
In gladiolen kent men 3 typen van viren, n.l. het bonenvirus no 2,
het komkommervirus no 1 en het tobacco ring spot virus. Hierover is
door G. H. Bridgman en J. C. Walker gepubliceerd in Phytopathology
(Februari 1952). In Oregon werkt Mc. Worther aan deze virusziekten.
Men heeft in Californie veel hinder van zwarte vlekjes op
wortelen. Deze gaan gepaard met scheuringen in de epidermis. Waarschijn
lijk worden deze veroorzaakt door bepaalde groei-omstandigheden.
Sterke schommelingen in de watervoorziening en krachtige winden spelen
hierbij een rol. De vlekjes zijn vaak gerangschikt in een bepaalde
lijn.
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Er heeft dan geen goede ontwikkeling van het periderm plaats.
Soms treden grotere vlekken op (watervlekken?).
Het optreden van de vlekken gaat vaak gepaard met een ver
groting van de olie-kanalen. Wanneer men wortelen inwrijft met
de olie, die uit het gewas is geëxtraheerd, treedt een sterke mis
vorming op. Manneer met de wortelen en het gewas tesamen in een goed
gesloten vat brengt kunnen zelfs reeds dwarse splijtingen op de
wortels ontstaan.

Gesprek met Summers - 24 Juni.
Nieuwe spintbestrijdingsmiddelen.
Men kent ook in Californie zowel het spint (Ned spider mite)
als galmijten (Budmites) in perziken. De galmijten veroorzaken in
Californie ook bij de buitenteelt een loodglansachtige verkleuring
van het blad. De aantasting is echter nooit ernstig, zodat geen be
strijding plaats vindt. Waarschijnlijk bezitten de galmijten meer
natuurlijke vijanden dan het spint. Zo xrorden zij belaagd door een
andere mijt en door 2 soorten kleine, vleesetende thrips, n.l.
de "6-spotted" thrips en de "black cutter". Door parathion worden
deze thrips-soorten gedood evenals Scymnus, het spintetende kevertje,
dat ook in Californie bij de perzik van betekenis is voor het in
toom houden van de spint-aantasting. 3 weken na een parathion-behandeling
is de spintaantasting dan ook ernstiger dan ooit te voren.
Als het meest belovende niepwe spintbestrijdingsmiddel werd ge
noemd "Araraite"^ chloor e thy3r^p- ter tiair butyl phenoxyXmethyl
ethyl sulfiet. Het wordt in de handel gebracht door "Naugatuck
Chemical Division van de "U.S. Rubber Company", Naugatuck, Connec
ticut, U.S.A.

Het kan zowel worden verstoven ("dust") als verspoten ("wettable
powder") als in emulsie-vorm worden toegepast. De resultaten zijn
bij alle wijzen van toediening ongeveer even goed. Bij gebruik van
6 Kg per ha blijft men ongeveer 4 weken zonder spint, bij zwaardere
doseringen helpt het middel nog langer. De prijs bedraagt ongeveer
if dollar per Kg. Het is dus goedkoop en het bezit een lange nawerking.
Het middel is niet vergiftig voor de mens en evenmin voor insecten.
Het doodt dus niet de natuurlijke vijanden. Het middel is dermate spe
cifiek dat zelfs de galmijten er niet door worden gedood. Het gevoeligst
is Tetranychus, terwijl ook de "2-spotted mite" heel goed wordt gedood.
Tegen de fruitspint ( "fruit tree red mite" = Metatetranychus) is het
ook nog behoorlijk werkzaam, doch tegen de rode kruisbesseranijt
(een Bryobia, die feitelijk hiermee niet geheel identiek is) is de
werking niet voldoende.
Men kent 4 aan aramite verwante stoffen, waarvan "Genite" de
belangrijkste is. Genite (923) is een 50%-ige emulsie van 2-4 di-chloor
phënyl-benzeen sulfonaat. Het wordt in de handel gebracht door
"General Chemical Division" van de "Allied Chemical and Dye Corpora
tion", 235 Montgomery-street, San Francisco,4,California,U.S.A.
Men gebruikt hiervan + 1.6 Kg op 1000 liter, terwijl + 7.5 kg per ha
wordt verspoten. Deze stof is veel duurder dan aramite. Dit middel
werkt juist buitengewoon goed tegen Bryobia en het fruitspint, maar
minder goed tegen Tetrany chus op perziken. Deze zgn. kasspint is in
Californie op perziken de belangrijkste schade-verwekker. Genite
is in principe een ovicide en moet dus zeer vroeg worden toegepast.
Dient men het middel voor de bloei toe, dan verkrijgt men een 1.00%
bestrijding gedurenden + 4 maanden. Wordt het in het rose knop stadium
toegediend, dan verkrijgt men in elk geval nog meer dan 90% bestrij
ding. Hetzelfde resultaat verkrijgt men bij toediening tijdens het
vallen van de bloesem. Bij toepassing later in het seizoen wordt
pas na 3 - 4- weken een behoorlijk effect zichtbaar. De smaak kan
door dit middel soms ongunstig worden beïnvloed, hetgeen bij de peer

is gebleken. Waarschijnlijk zal men hiervan geen last ondervinden
bij vroegtijdige toediening. Het middel kan daarom feitelijk alleen
goed op het hout worden verspoten (met "high volume spray" = regaal
spuiten). Toepassing op het blad is minder gewenst. Men moet dit middel
echter ook niet gebruiken, terwijl de boom nog in diepe winterrust
verkeert; het is geen echt winterbestrijdingsmiddel. Het is nog niet
zeker of genite op de wintereieren van Bryobia werkzaam is. Deze soort
spint gaat echter reeds vroegtijdig in het voorjaar over in de zomervorm.
"Ovotran" (K - 6451), p-ehloor phenyl p-chloor benzeen sulfonaat,
na
is een stof, die zeer'/verwant is aan genite. Het wordt in de handel
gebracht door de Dow Chemical Company, Michigan U.S.A. Men gebruikt
hiervan 6-8 Kg per ha. Het is een "wettable powder", waarvan 1.6 tot
ruim 2 Kg in 1000 liter water wordt opgelost. Het is het duurste van
de 3 genoemde middelen (+ 3§ dollar per Kg). Het is evenals genite
een ovicide; Ook dit is een specifiek spintdodend middel. Het is bij
zonder sterk werkzaam tegen Bryobia en de fruitspint. Ten aanzien
van Tetranychus geldt dit alleen bij toepassing voor de ontwikkeling
van de spint-aantasting, daar alleen de eieren worden gedood. Bij de
buiten-druiven in Californie kan het middel minder goed worden toege
past. Summers verwachtte echter dat het in kassen evenzeer bij druiven
als bij perzik en pruim zou kunnen worden toegepast. Laatstgenoemde
gewassen verdragen deze stof zeer goed. Appels en peren worden echter
na de bloei gemakkelijk door ovotran beschadigd.
Deze nieuwe middelen kunnen met practisch alle fungiciden zeer
goed worden gecombineerd. Aramite is echtend niet met zwavel te combineren
en ovotran niet met Calif ornische pap ("l±me sulphej?). Hoe deze midde
len zullen werken bij hoge luchtvochtigheid is niet goed bekend. Waar
schijnlijk zullen zij dan echter veel minder goed voldoen.
Tenslotte kent men nog het nieuwe middel "Sulphenone" (R - 242)
para chloor phenyl-phenyl culfonone, een zwavelverbinding. Het wordt
in de handel gebracht door de Stauffer Chemical Company, Agricultural
Research Laboratory, 14-9 & E. Fremont Road,Mountain View,California,U.S.A.
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Deze fabriek vervaardigt speciaal zwavelverbindingen. Op perziken werd
met dit middel nog geen goed resultaat verkregen^ op andere gewassen
>

schijnt het echter wel goed te werken. Dit middel is zeer goedkoop.
Parathion mag in Californie alleen worden gebruikt, wanneer hier
voor een vergunning is afgegeven door een plaatselijke ambtenaar. Het
zelfde geldt voor E.P.N. en voor de systemische insecticiden. Voordat
de vergunning wordt afgegeven wordt er naar alle mogelijke omstandig-heden geïnformeerd. De verkoop van deze middelen is echter vrij. De
producten (fruit en groenten) worden echter gecontroleerd op de aanwezig
heid' van residues. Volgens de wet mag er geen enkel residue^aangetroffen
(behoudens enkele uitzonderingen zoals b.v. 7 d.p.m. D.D.T.). Voor het
inblikken worden eventuele residues eerst verwijderd. Ook in Californie
bleek Systox het ^stemische insecticide met de beste werking te zijn.
De perzikvrüchten zijn soms wel voor 75% aangetast door de perzikscheutboorder. De bestrijding heeft plaats met loodarsenaat, enkele
weken voor de bloei of onmiddellijk na de bloei. Deze bestrijding
wordt herhaald kort na het verschijnen van de tweede generatie (15-20
Mei). D.D.T. werkt beter en kan daarom op elk tijdstip voor de bloei
worden toegediend. In de practijk gebruikt men dit middel echter bij
voorkeur niet i.v.m. de sterk dodende werking op de vijanden van de
spint.
Ook in Californie ondervindt men bij de amandelen- en perzikenteelt
de concurrentie van Zuid-Europese landen (vrijwillig 15% van de perziken
vernietigd).

Gesprek met Spurr - 24. Juni.
Het maken van microtoom-coupes van zachte plantendelen.
Men heeft een methode uitgewerkt voor het maken van coupes van
zeer zacht, waterrijk materiaal met grote 'cellen, zoals b.v. tomaat
vruchten. De grote moeilijkheid bij de oude methode was dat bij het
verdringen van het water in het zachte weefsel' door alcohol de cellen
inkrimpten en verschrompelden. Deze behandeling was noodzake]ijk omdat
paraffine ("carbon wax") onoplosbaar is in water. Men• heeft "daarom de
paraffine vervangen door poly ae thyleen glycol, welke stof goed in
water oplost.
Men gaat daarbij als volgt te werks
Het materiaal wordt normaal gefixeerd en uitgewassen. Daarna wordt
direct geïnfiltreerd met deze stof (no 400). Dit type is gemakkelijk
vloeibaar en het geschiktst voor de eerste stadia te gebruiken.
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Voor de volgende stadia heeft men sterker kristallume typen nodig,
die gemengd moeten worden met gemakkelijker vloeibare vormen. Men heeft
verschillende mengsels beproefd, maar is nog niet tot een definitief
resultaat gekomen. Een mengsel bestaande ."uit 9 delen no 1540 en 1 deel
no 4000 voldeed goed. Deze stoffen worden gefabriöeerd door de Union
nd.
Carbide and Carbon Chemical Company, 30 Bast 42
street, New York 17,
U.S.A. Ook bij de Dow Chemical Company, Michigan, U.S.A. zijn dergelijke
stoffen verkrijgbaar. Men kiest dan voor de eerste stadia Polyglycol
E 400 en voor de verdere behandeling een mengsel van 8 delen E 2000
en 2 delen E 1000.
Een bezwaar is dat de coupes bij lange series moeilijk op hun
plaats kunnen worden gehouden, daar de stof direct in water oplost.
Men kan op deze wijze gemakkelijk coupes van 3 micron verkrijgen. Een
voordeel is nog dat er bij deze behandelingswijze geen vet wordt geëxtra
heerd en de minerale samenstelling van het weefsel niet wordt gewijzigd.
R. L. van Horne en L. C. Zopf hebben hierover gepubliceerd in Journal of
Am. Pharmac.assoc. Jan.1951s Water soluble embedding materials for bota
nical microtechnique.
Bij hevig borium-gebrek vertoont selderie-weefsel in langgolvig
ultraviolet licht een krachtige gele fluorescentie. Bij zwak borium-ge
brek worden blauwe kringen ("halo") zichtbaar. Aldus kan een beginstadium
van borium gebrek reeds goed worden herkend. Brocoli-planten met boriumgebrek krijgen holle stengels.

Gesprek met Minger - 25 Juni.
Groententeelt, irrigatie en onkruidbestrijding.
Het regenseizoen valt in Californie ongeveer tussen 1 November
en 1 Mei. Daarbij valt in Davis ruim 40 cm water en in Sacramento
45-5O cm (in totaal). Practisch alles valt in het winterseizoen. Toch
strekt het groeiseizoen zich tegenwoordig over het gehele jaar uit.
Voor zomergewassen is echter irrigatie noodzakelijk. Op land, waar
zomergewassen hebben gestaan, wordt in de winter vaak niets geteeld.
De tomatenteelt heeft enerzijds langs de kust plaats en ander
zijds meer in het binnenland van Californie in een 2-tal valleien
(een Noordeflijke en een Zuidelijke), die samenkomen in een delta,
welke ten Oosten van San Francisco is gelegen. De tomatenteelt wordt
voornamelijk in de zomer bedreven en eindigt omstreeks September. Deze
tomaten worden voornamelijk aan de verwerkingsindustrie geleverd. De
teelt van verse tomaten wordt voortgezet tot in November. De geschiktste-
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afzetperiode daarvoor ligt n.l. in de herfst, als de tomatenteelt in
de meer Noordelijk gelegen staten door nachtvorsten moet worden beëin
digd, terwijl de grote aanvoer van wintertomaten uit Florida nog niet
is begonnen.
Men begint in het voorjaar de tomatenteelt in een grond, die goed
.gevuld is met water. Aldus is in een goed vocht houdende grond met diepe
bouwvoor een goede groei van de tomaten tot midden Juli mogelijk zonder
dat irrigatie behoeft te worden toegepast. De tomaatplanten kunnen
zeer diep wortelen, n.l. 1.20 tot 1.80 m, afhankelijk van het ras.
Men kiest voor deze teelt speciaal de beter waterhoudende grondenj
dit zijn de veengronden ("peat") in de delta en de zwaardere, klei
achtige leemgronden in de'vallèien. Hoe lichter de grond is, des te
dieper verspreidt zich een bepaalde hoeveelheid water in de grond.
Er wordt vaak in April geplant. Bij het uitplanten wordt licht geirrigeerd. Na midden Juli is opnieuw irrigatie noodzakelijk. Voor het
gehele verdere seizoen tot eind October is dan 50 cm nodig. De tomaten
worden meestal om de 10-14 dagen gexrrigeerd. Op daartoe geschikte grond
kan ook worden volstaan met 2 of 3 maal de gehele grond als het ware
te doordrenken en te vullen met water.
Het waterverbruik van de tomatenplant is sterk afhankelijk van
het klimaat. In de valleien van het binnenland van Californie bedraagt
het verbruik per plant + 500 liter water en aan de kust, waar het klimaat
koeler en vochtiger is, slechts + 250 liter.
Uien wortelen ondiep, n.l. tot op + 60 cm. Dit gewas moet daarom
eerder en vaker worden gexrrigeerd, ook op zwaardere gronden. Men kan
bij dit gewas niet zo gauw ermee volstaan enkele malen veel water te
geven, alhoewel deze laatste werkwijze goedkoper is. Uien hebben een
grote .behoefte aan water. In Californie wordt minstens 2/3 van de beno
digde hoeveelheid bij de irrigatie toegediend. In de Oostelijke staten acht
men 2g- cm regenval per week voldoende. Wordt aan deze eis niet voldaan,
dan past men ook daar irrigatie toe.
De cantaloupes hebben een korter groeiseizoen dan de grotere."Honeydero"riieloen en de tomaat. Ook de cantaloupes kunnen diep wortelen. Er
zijn in Californie vele gronden, waar een goede beworteling tot op .1.80
m mogelijk is. Door het kortere groeiseizoen is de behoefte aan water
geringer. Bij de in de publicatie van Mac Gillavray vermelde proefne
mingen leverde de irrigatie zelfs weinig resultaat op daar de grond
bij de aanvang van de teelt nog geheel gevuld was met water. Bij een
normale aanvangsdatum (rond Davis in de maand Juli) moet direct reeds
enige irrigatie worden toegepast.
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Ook in Californie kent men gronden met een hoge grondwaterstand,
waar toch soms irrigatie nodig is (o.a. in de delta). De irrigatie
heeft dan altijd plaats in de vorm van beregening. Een veelvuldige
beregening is dan noodzakelijk, daar een goede bewaring van het water
in dérgelijke grond niet mogelijk is.
De voornaamste redenen voor de teelt van ijsslatrypen ("crisped
types") in Californie zijn het beter bestand zijn tegen transport en
het geringere gevaar voor schieten.
Men onderscheidt zomer- en winteronkruiden. Deze kiemen en bloeien
t
resp. bij lange en korte dagen. In Californie heeft men speciaal te
maken met de winteronkruiden, in de Oostelijke staten meer met de
zomeronkruiden.
In de tomaten wordt 2.4 D nog niet veel in de practijk gebruikt.
Het werkt niet op alle onkruiden en is tijdens de bloei niet te gebrui
ken vanwege het gevaar voor een mindere vruchtzetting. De toepassing
dient dus voor de bloei te geschieden. Daar het tomatengewas in Californie
van April tot het einde van de herfst vrijwel voortdurend in bloei
staat (evenals bij ons!) is de toepassingsmogelijkheid gering. Eventueel
wordt § Kg 2.4 D per ha gegeven, speciaal ter bestrijding van overblij
vende nachtschaden en winden ("bindweeds").
Crag Herbicide no 1 is in de Oostelijke staten wel proefsgewijze
gebruikt tegen zomeronkruiden in tomaten. Er vinden dan 2 behandelingen
plaats, resp. 4 en 6 weken na het planten. Dit middel doodt alleen
kiemende onkruiden, zodat het op een schoon bed moet worden toegepast.
Zowel grassen als de meeste andere onkruiden worden dan gedood. De
resultaten schijnen tamelijk goed te zijn. Er werd veelal geplant in
December en met-Crag gespoten in Januari en Februari. In Maart begonnen
er dan weer onkruiden op te komen. De tomaatplanten ondervonden geen
schade.
Men heeft ook getracht het onkruid te bestrijden door zwart papier
over het zaaibed uit te spreiden. Hierdoor wordt levens de verdamping
geringer, terwijl een betere en snellere verwarming van de grond plaats
heeft. Afdekking van een tomaten-zaaibed met zwart papier gaf een
snellere kieming, terwijl er minder behoefde te worden beregend. Onmiddel
lijk bij het eerste opkomen van de tomaatplantjes moet het papier
worden verwijderd.
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Eerder opgekomen onkruiden worden gedood door verbranding! Het papier
wordt alleen over de bedden uitgespreid, niet in de geulen. Enkele aan
een papier-afdekking na het planten verbonden moeilijkheden zijn het
planten in de openingen, de omweg voor het irrigatie-water en de planten
onkruidbestrijding in de geulen met een allesdodend onkruidbestrijdings
middel b.v. een olieproduct (Shell A D).

Gesprek met Harrington. - 25 Juni.
Zaadwinning van tomaten.

i

De vruchten bestemd voor zaadwinning worden vanuit de wagens in
een molen gestort, waarin ze worden fijngemalen. Het sap en het zaad
zakken door een zeef in een tank. Het vruchtvlees blijft óp de zeef
achter. In de tank heeft een fermentatie plaats welke 24-48 uur duurt
afhankelijk van de temperatuur. Men gebruikt in Californie nooit H Cl.
Men laat vervolgens de tank leeg stromen, waarbij het zaad in kleine hoopjes
achter latjes wordt vastgehouden. Hier wordt het besproeid en uitgewassen.
Dan worden de latjes verwijderd en komt het zaad op een grote zeef terecht
( 1.20 x 1.80 m). Hierop wordt het nogmaals uitgewassen.
Soms vindt kunstmatige droging plaats. De zeef wordt dan in een
tunnel met een sterke ventilator geplaatst. Deze blaast door glasvlammen
verwarmde lucht met een temperatuur van 90°F ( = 32°C) onder de zeef.
Naarmate het zaad droger wordt, wordt met minder kracht geblazen, daar
het zaad dan minder weerstand biedt en het gevaar zou bestaan dat het
wordt weggeblazen. Een laag zaad van

eau'dikte wordt aldus in 6 uur

gedroogd. Bij droging van de zeef met zaad in de zon, zou dit 5 à 6 dagen
kosten.
Tegen bac te rie7erwe

ziaaclônt sme11ing plaats door het zaad

gedurende 15 minuten onder te dompelen in 1 %o sublimaat. Daarna wordt
het zaad gewassen en snel gedroogd.
Soms wordt het tomaatzaad gewonnen als bijproduct van de sapbereiding.
Dit gebeurt nogal eens in de Oostelijke staten. De sapbereiding heeft daarbi;
qp de normale wijze plaats, maar bij de scheiding van het sap en het zaad
wordt dit laatste behouden. De zaadkwaliteit is dan echter veelal minder.
Bovendien bestaat het gevaar, dat er niet voldoende op wordt gelet om de
verschillende rassen uit elkaar te houden. De prijs van het bijproduct
bedraagt ongeveer 10 dollar per Kg tegenover een prijs van ongeveer 30
dollar van het speciaal gefermenteerde product.

Qesprek met Davis

-

25 Juni.

Perzik-rassen en -onderstammen.
Een van de meest geteelde rassen, Elberta, rijpt omstreeks 1 Augustus.
Daarna komen er weinig goede rassen meer. Het streven is het seizoen,
waarin perziken van goede kwaliteit kunnen worden geoogst, te verlengen.
Men tracht daarom vooral de kwaliteit te verbeteren, speciaal voor het in0
blikken van de vruchten. Bij het verdelingswerk worden alle perziken zonder
bladklieren onmiddellijk weggegooid in verband met het gevaar voor meeldauw.
Men schenkt ook veel aandacht aan het kweken van rassen, die resistent
zijn tegen vertraagde bladvorming, dus tegen knopval (kwestie van koude behoefte). Prof. Lesley te Riverside heeft 12 à 14 van dergelijke rassen
gekweekt. Op de "Armstrong nursery" in de buurt van Riverside zijn 6 à 8
van dergelijke rassen gewonnen.
Verder heeft men in Californie veel te kampen met virusziekten, waar
tegen men eveneens resistente rassen poogt te kweken. Zeer gevaarlijk is het
nieuwe geel bladrol virus ("Yellow leaf roll"), waardoor de bomen zelfs
kunnen worden gedood.
Een aanbal goede, vroege rassen zijn de volgende:
1. Sunhigh (N.Yersey Exp.St.). Geel vruchtvlees, losse steen ("freestone"),
zware dracht, behoorlijke vrucht. Zeer goede smaak. Rijpt van 5-10 Juli.
Dit ras is voor Amerika, speciaal voor Californie te teer.
2. Newd^r (N.Yersey Exp.St.). Lijkt veel op Sunhigh. De vrucht is iets
groter en heeft een enigszins rode kleur.
3. Florence (Calif.N.Cy). Rijpt tegelijk met Mayflower (5-10 Juni). Wit
vruchtvlees, losse steen, veel betere vruchtzetting dan Mayflower en
geen last van knopval. Dit ras lijkt veel op Mayflower, maar de kleur
van de vruchten is roder.
4. Raritan rose (N.Yersey Exp.St.). Wit vruchtvlees, mooie, hoge, grote
vrucht met rode kleur. Goede smaak, niet zuur ("mild"). Rijpt + 30 Juni.
5. Babcock (Calif.N.Cy). Speciaal gekweekt voor Zuidelijke streken met zeer
warme winters. Onder dergelijke omstandigheden geeft dit ras toch een
zeer goede dracht. De vruchten zijn niet groot. De smaak is wat te flauw.
6. Rio oso gem (Calif.N.Qy). Geel vruchtvlees, losse steenstevige, grote
vruchten met een mooie rode kleur. Dit ras rijpt + 10 Augustus. Het lijkt
veel op Hale.
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7. Summererest (N.Yersey Exp. St.). Geel vruchtvlees, losse steen, flinke
dracht, grote vrucht. Het is feitelijk de beste van alle "freestone"
perziken in Amerika. De vruchten zijn echter iets te zacht voor Californie.
Dit ras rijpt + 25 Juli.
S. White Haie (N.Yersey Exp.St»). Wit vruchtvlees, losse steen, kleine boom
met zware dracht, zeer grote vruchten met een hoogrode kleur. De vruchten
bezitten een zeer fijne smaak. Dit ras rijpt + 5 Augustus.
9. Nectar (Calif .N.Cy). Wit vruchtvlees, losse steen, redelijke dracht en
vrucht-vorm. De vruchten zijn zeer zacht, waardoor dit ras in Amerika niet
commercieel geteeld kan worden. De smaak is echter buitengewoon fijn.
Dit ras rijpt 5-10 Juli.
10. July Elberta (Stock brothers X> San Louis, Missouri). Geel vruchtvlees,
losse steen, goede opbrengst en vruchtvorm. De vruchten zijn dieprood
en bezitten een zeer goede smaak. Dit ras rijpt + 4 Juli.
11. Hale Haven lijkt veel op July Elberta, maar rijpt * 12 Juli. Dit ras is
overal verkrijgbaar.
Stock Brothersis de grootste boomkwekerij in de U.S.A. en kan alle rassen
leveren.
Daarnaast heeft het kweken van nectarines (perziken met onbehaarde
vruchten) de laatste tijd de aandacht.
Hiervan kunnen de volgende worden genoemd:
1. Tioga (U.S.D.A.). Geel vruchtvlees, losse steen, stevige schil ("Sough
skin"). De vruchten zijn groot voor nectarines en van goede kwaliteit.
Dit ras is vrij laat (rijpt + 15 Augustus).
2. Mablé (Calif.St.). Geel vruchtvlees, losse steen, mooie rode kleur. De
vruchten zijn zeer zacht en sappig en daarom in Amerika alleen geschikt
voor eigen gebruik. De smaak is bijzonder goed. Dit ras rijpt + 25 Juli.
3. Philp (Calif.St.). Gelijkt veel op MaJrble. De vruchten zijn echter iets
steviger.
De bloesem en de vruchten van de verschillende nectarine-rassen zijn zeer
vatbaar voor "brownrst" (= Sclerotinia fructigena). Speciaal Tioga is
hiervoor zeer vatbaar. Men is qp het ogenblikbno|^intenser rood gekleurde
nectarine-typen te kweken.
Ook voert men kruisingen uit tussen nectarines en perziken. Deze schijnen
zeer succesvol te zullen worden. Men krijgt in de F 2 een sterke uitsplitsing,
waarbij allerlei combinaties op kunnen treden, die men zoekt.
In Californie worden vrijwel alle perziken geënt op de "Love11 rootstock"
als onderstam.
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Voor sommige rassen gebruikt men wel de St. Julien plumstock, welke
echter niet identiek is met onze St. Julien C onderstam.
De "Lovell" voldoet op goede grond zeer goed als onderstam, maar is
niet bestand tegen een hoge grondwaterstand. "White Denson" ( zaad ver
krijgbaar bij C. G. Hanson) is een nieuwe onderstam, die geschikt is
voor perziken. Deze onderstam schijnt op zware, natte grond goed te
voldoen. Het gebruik van deze onderstam verkeert echter nog pas in een
proefstadium. Vele perziken in Californie worden in rivierdalen gekweekt.
' s Winters treedt hoog water op, waardoor de grondwaterstand te hoog kan
worden. Bovendien is de irrigatie van andere gewassen in de zomer ook
vaak oorzaak van een te hoge grondwaterstand. Zo vormt ook in Californie
een te hoge grondwaterstand een zeer belangrijk probleem.
Op lichte zandgrond heeft men in Californie veel met een ander pro
bleem te kampen, n.l. met het wortelknobbe laait je van de tomaat. Op de
"Lovell" onderstam worden de bomen soms reeds na een jaar volledig gedood
door deze aantasting. Door C. G. Hanson zijn 2 onderstammen gevonden,
die behoorlijk resistent zijn tegen dit aaltje. Het zijn Shalil uit
Indië en S 37 (nursery Stribling).
Op de boomkwekerij wordt in Californie zeer veel (wel voor 95/0 een
methode van enting toegepast, die men "June budding" noemt. Het gekiemde
en gestratificeerde zaad van de onderstam wordt dan'vroeg in het seizoen
(in Maart) uitgeplant. In Juni zijn deze plantjes + 25 cm hoog. Op 18 cm
hoogte wordt er dan een knop (oog) van het perzikras op aangebracht.
5 dagen later wordt de top op 5 cm hoogte boven het oog er af gesneden.
Weer 5-10 dagen later wordt de top er tot het oog afgesneden. Vervolgens
wordt regelmatig water gegeven en bemest. Het blad onder het oog laat
men voorlopig staan. Als er later een goede groei in de ent is gekomen neemt
men ook dit blad weg. Het volgend jaar kan in Januari het verente boompje
worden uitgeplant. Dit is dan nog niet hoog geworden en kan daardoor ge
makkelijk worden verplant en verzonden. Men ontvangt aldus kleiner plantmateriaal dan bij vroeger toegepaste ent-methoden.
Een goed overzicht van de bepaalde perzikrassen kan men aantreffen
in het volgende boekt
"Monografie des principales variétés de pêchers" van H. Caillavet en
J. Soutgr.
oculatie in zeer jong stadium.
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Gesprek met Mann - 25 Juni.
Toepassing Tan groeistoffen i.v.m. vrachtzetting bij tomaten.

In Californie doen zich voornamelijk slechts bij de zeer vroege
teelten moeilijkheden voor bij de vruchtzetting van de tomaten. Deze
worden toegeschreven aan een te lage nachttemper atuur. Deze vroege
teeltwijze, waarbij in November of December wordt geplant en de eerste
bloei in Februari optreedt treft men slechts aan in de Imperial- en
Coachelladalen. In het gebied van de San Francisco baai, waar nog veel
later in het seizoen lage nachttemperatoren kannen voorkomen, onder
vindt men ook bij latere teeltwijzen, vooral bestemd voor de verwerkings
industrie moeilijkheden bij de vrachtzetting.
Groeistoffen, die in dit verband kunnen worden gebruikt, zijn de
volgende:
1. 4-Chloro phenoxy acetic acid (4-C P A = mono chloor phenoxy
azijnzuur ).
2.^-Naphtoxy acetic acid (N 0 A - naphtoxy azijnzuur).
3. 2,4- Di chloro phenoxy acetic acid (2.4-D = di chloor phenoxy
azijnzuur).
4. 2,4,5- Tri chloro phenoxy acetic acid (2,4,5-T= tri chloor phenoxy
azijnzuur).
5. Indole butyric acid (indolylboterzuur).
6. Indole acetic acid (indolylazijnzuur).
7. Benzothiazol-2-oxyacetic acid (benzothiazol-2- oxy azijnzuur),
hetwelk verkrijgbaar is bij de American Cyanamid Co.
Met eerst genoemde 3 middelen zijn in Californie op uitgebreide
schaal practijkproeven genomen. 4- C P A heeft daarbij het beste vol
daan, mits gebruikt in een concentratie van $0 d.p.m. Om een zelfde
resultaat te bereiken moet van N 0 A een concentratie van 250 d.p.m-,
worden gebruikt, hetgeen belangrijk kostbaarder wordt. Het effect van
10-20-d.p.m. 2,4-D is hiermee vergelijkbaar. Het nadeel van dit laatste
middel is echter het grotere gevaar voor beschadiging. Het gevaar voor
beschadiging wordt bij alle middelen accuut juist bij die concentraties,
welke een gunstig effect op de vruchtzetting uitoefenen. Daarom moet
steeds de laagste concentratie worden gekozen, waarmee nog een gunstig
resultaat ten aanzien van de vruchtzetting kan worden bereikt. Bij 4C P A en N 0 A is de beschadiging van het gewas een tijdelijke. Het zijn
de blaadjes, die zich onmiddellijk na de bespuiting ontplooien, welke
afwijkingen (een virusbeeld) vertonen. 2,4-D geeft daarentegen blijvend
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een verminderde groei. Naarmate meer groeistof op het blad terecht
komt is deze schade groter.
De groeistoffen zijn zowel in de vorm van aerosols als door
bespuiting en bestuiving toegediend. Bij deze laatste methode werden
de groeistoffen gemengd met talk en met de hand uit een zak van kaas
doek op de trossen geschud. Door bespuiting konden de groeistoffen
echter het beste op de trossen worden gericht.
Grote knoppen waren reeds gevoelig voor de inwerking van groei
stoffen, terwijl de geopende bloemen ontvankelijk bleven tot op het
moment dat het kroontje geheel verdroogd was. Hierdoor is het moge
lijk met 1 bespuiting per tros reeds een vrijwel maximaal resultaat
te verkrijgen. Dit is zeer geschikt, daar bi^ meerdere bespuitingen
per tros de beschadiging van het gewas te ernstig wordt.
Meestal werden als gevolg van de groeistofbespuitingen niet
alleen meer, maar ook grotere vrachten geoogst. Vooral bij het gebruik
van te hoge concentraties kunnen zich echter ook verschillende afwij
kingen voordoen, zoals holle vruchten en zonnebrand (tengevolge van
de verminderde bladbedekking). Typisch is, dat de gelatineuze pulp
in het inwendige van de vrucht bij het gebruik van hoge. concentraties
groen blijft, hetgeen speciaal voor de verwerkingsindustrie een be
zwaar vormt. Het meer optreden van vruchten met een sterk afwijkende vo:
is het gevolg van het feit, dat de het eerst aan elke tros gevormde
bloempjes veelal sterke fasciaties vertonen (groot aantal kroonblaadjes
veelhokkig!) en onder natuurlijke omstandigheden slecht zetten. Bij
groeistofbespuiting vormen zich uit deze bloempjes sterk afwijkende
"bonken".
In het algemeen wordt door de groeistofbespuiting de totaal
oogst niet belangrijk verhoogd. Er heeft veeleer een verschuiving
plaats van de oogst naar een vroegere periode, waarin de vruchten
meer opbrengen.
Als recente literatuur kan worden genoemd:
1. J. Crane, Science Febr. 29, 1952,115 : 238 - 239.
2. Nitoch, Review parthenocarpic fruits, Quarterley Review of Biology.
3. Diagnostic Techniques for soils and crops, The American Potasbh
Institute, Wash. 6 D.G.
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Reis -yan Davis naar Modesto - 26 Juni - en andere reizen door Californie.
De teelt van tomaten en sla in Californie.
De teelt van tomaten.

De totale oppervlakte beteeld met tomaten in de U.S.A. bedraagt
ongeveer 300.000 ha. Hiervan wordt rond 100.000 ha beteeld met tomaten
bestemd voor verse consumptie en rond 200.000 ha met tomaten bestemd
voor de verwerkingsindustrie. Van de tomaten bestemd voor verse consurrqptie
wordt ruim de helft geproduceerd door een 3-tal staten, n.l. Californie
20$, Texas 20$ en Florida 13%. Er bestaan zeer belangrijke opbrengstverschillen tussen deze staten. In Texas is de teelt kennelijk het minst
intensiefj de opbrengst bedraagt daar + 5 ton per ha. In Florida is de
opbrengst * 10 ton per ha, in Californie + 13 ton en in New York + 15
ton. Ook ten aanzien van de prijs, die deze tomaten opbrengen, bestaan
er grote verschillen. Dit hangt samen met de tijd van het jaar dat ze wor
den aangevoerd. De tomaten uit Florida worden op de markten van Chicago
en New York City aangevoerd van December tot Mei en brengen dan een
prijs op van gemiddeld 5? dollar per bushel (+ 2L, Kg, ,dus + 22 dollar
cent per kg), die uit Texas van Mei tot Juli tegen een prijs van 2.4
dollar ( = 10 dollarcent per Kg) en die uit Californie in October en
November tegen een prijs van 3-ff dollar ( = 15 dollarcent per Kg).
De tussengelegenperiode wordt overbrugd door de productie in de nabij
gelegen staten.
Van de tomaten bestemd voor de verwerkingsindustrie wordt de helft
geproduceerd door 2 staten, n.l. Californie 3U% en Indiana 16%. Ook
ten aanzien van dit product bestaan er belangrijke opbrengstverschillen
tussen de staten. In Californie bedraagt de opbrengst + 22 ton per ha,
hetgeen ongeveer 70% meer is dan de opbrengst van de tomaten bestemd
voor verse consunçitie in dezelfde staat. Voor de andere staten ligt
dit cijfer veel lager, zo bedraagt de opbrengst per ha in Indiana b.v.
slechts + 12 ton. De prijs van deze tomaten ligt aanzienlijk lager
dan die voor de verse tomaten en varieert veel minder. Zij bedraagt in
Californie,Indiana en Ohio + 2.5 dollarcent per Kg en in de Oostelijke
kuststaten + 3 dollarcent. Terwijl het aantal Kg tomaten bestemd voor
verwerking in de U.S.A. ongeveer 3«5 maal zo groot is als het aantal
Kg bestemd voor verse consumptie is de totale geldelijke opbrengst van
de laatste nog iets hoger dan die van de tomaten bestemd voor verwerking.
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Van de totale tomatenproductie in Californie wordt ongeveer 6/7
deel verkocht voor verwerking. Het overgrote deel hiervan wordt aangein
.
voerd in de 2e helft van September eni/Öctober. Slechts 1/7 deel van de
totale productie is bestemd voor verse consumptie en hiervan wordt onge
veer de helft verzonden naar de markten in het Noord-Oosten. Dit ge
schiedt voornamelijk in October en November. De andere helft wordt in
Californie geconsumeerd. De productie voor de plaatselijke markten
gaat het gehele jaar door. In de maanden Januari tot en met April is
de aanvoer echter gering en worden er vrij belangrijke hoeveelheden
tomaten ingevoerd uit Mexico.
Men kan in Californie een 6-tal productie-centra van tomaten onder
scheiden:
le. Het woestijngebied in het Zuiden (o.a. de "Imperial valley") waarin
slechts U% van de Californische tomaten wordt geteeld. In dit gebied
worden hoofdzakelijk vroege tomaten voor verse consumptie binnen de
staat California geproduceerd. De hoofdaanvoer ligt in de maanden
Mei en Juni.
2e. De Zuidelijke kuststrook met 13$ van alle tomaten.
3e. De "San Joaquin Valley", een meer landinwaarts gelegen dal, evenwij
dig aan de Zuidelijke kuststrook lopend, met 11$.
Deze beide gebieden brengen elk ongeveer voor de helft tomaten voor
verse consumptie voort. Deze worden gedeeltelijk in de zomer geoogst
voor plaatselijke markten en gedeeltelijk in de herfst voor export
naar andere staten. De andere helft van de productie is bestemd
voor verwerking.
4e. De centrale kuststrook met 21$ van alle tomaten.
5e. De "Sacramento Valley", een meer landinwaarts gelegen dal, evenwij
dig aan de centrale kuststrook lopend, met 24$.
6e. Het delta-gebied achter de baai van San Francisco gelegen, waarin de
"San Joaquin Valley" uit het Zuiden en de "Sacramento Valley" uit
het Noorden samenkomen, met 27$.
Laatstgenoemde 3 gebieden produceren overwegend voor de verwerkings
industrie .
In hoeverre de verschillende gebieden in Californie geschikt zijn
voor de teelt van tomaten, hangt vooral af van de temperatuur (zie ook
het verslag over Pasadena). De tomaat verlangt een betrekkelijk lang
groeiseizoen (in het veld gezaaid 7 maanden, uitgeplant 6 maanden).
Deze periode moet vrij van vorst zijn. De geschiktste gemiddelde tempera
tuur ( voor dag en nacht) is 70-75^ (21-24°C). Een commerciële teelt
is echter mogelijk bij temperaturen tussen 65 en 80°F (18-27°C).
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Wanneer de temperatuur van de vruchten aan de struiken daalt tot
ongeveer 40°P

treedt een beschadiging op, die niet direct zicht

baar wordt. Na de oogst rijpen dergelijke vruchten niet gelijkmatig,
terwijl veel rot optreedt. De rode kleur ontwikkelt zicht het best
bij een'gemiddelde vruchttemperatuur van 65_75°F (18-24°C). Bij tempera
turen boven 80 à Ö5°F (=27-30°C), afhankelijk van de inwerkingsduur,
ontstaat een toenemende geelkleuring.
Bij de teelt voor verse consumptie kiest men meestal de rassen
Pearson, Pennheart (beide zelftoppend) en Sarliana. Bij de teelt voor
de verwerkingsindustrie kiest men meestal de rassen Pearson en San
Marzano, een Italiaanse peervormige tomaat.
De naar andere staten te exporteren vruchten worden groen ("mature
green") geplukt, gewassen, met was behandeld ("waxed") en naar grootte
gesorteerd. Ze worden gewikkeld in vloeipapier ("green wraps") en ver
pakt in kisten ( met 3 lagen) van tenminste 14 Kg. Er wordt minstens
eens per week geplukt en de wat rijpere vruchten worden soms verkocht
op plaatselijke markten of aan de verwerkingsindustrie.
Men ondervindt in Californie bij de tomatenteelt ernstige schade
van een 4-tal virusziekten:
le. Het "spotted wilt" virus. Deze ziekte treedt vooral op in de kust
gebieden. Vaak wordt 10-25$ van de planten aangetast, soms is de
teelt zelfs door deze ziekte niet meer mogelijk. Door het ontbreken
van een vorstperiode wordt de ziekte het gehele jaar door op toma
ten en tal van bloemgewassen en onkruiden in stand gehouden. De be
smetting heeft veelal plaats door thrips vanaf planten in de omge
ving. Zaaibedden, aangelegd in de omgeving van particuliere tuinen
en bloemgewassen, worden vaak zwaar besmet. Thrips bestrijding met
D.D.T. of nicotine geeft geen afdoend resultaat. Het ras Pearl
Harbor is behoorlijk resistent, in het bijzonder tegen een vroege
infectie. Dit ras draagt overvloedig, doch de vruchten zijn betrekke
lijk klein.
2e. Het "curly top" virus. Dit virus veroorzaakt een. sterke dwerggroei.
De bladeren worden stijf, dik, broos en geel met paarse nerven.
Zij buigen omlaag terwijl de bladranden naar binnen omkrullen. De
weinige vruchten blijven zeer klein. De ziekte wordt door cicaden
("leafkoppers") overgebracht vanaf de suikerbiet en treedt vooral op
na de oogst van bieten-velden in de omgeving. Dit is de ernstigste
tomatenziekte in het Zuidelijk deel van de "San Joaquin Valley".
Soms treedt deze ziekte ook Noordelijker in'ernstige mate op,
speciaal langs de voet van de heuvels. Ook meloen, spinazie en
vele bloemgewassen worden aangetast.
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3e. Tomaten-mozaiekvirus. Dit virus komt meer algemeen verspreid
voor 'dan de beide eerstgenoemde virusziekten, doch doet minder
schade; Het is niet aan een bepaald gebied gebonden. Door direct
in het veld te zaaien voorkomt men de aanraking met de handen
in een jong stadium, waardoor het voorkomen van deze ziekte in
belangrijke mate wordt gereduceerd. Er zijn echter aanwijzingen dat
bij het werken met een cultivator het virus in de rij kan worden
verspreid.
4e. "Fernleaf mosaic", veroorzaakt door het komkomraervirus no 1.
Vaak treedt het "shoestring" beeld op, waarbij het blad geheel
draadvormig wordt. Ernstige schade treedt op bij de gecombineerde
aanwezigheid van het tomaten-mozaiek virus en de 'Western blight"stam van het komkommer-mozaiek virus. De planten vertonen dan een
ernstige dwerggroei en hevige misvormingen van de vruchten. De
ziekte wordt overgebracht door bladluizen vanaf komkommer achtigen
en onkruiden, vooral op het zaaibed. Een goede afdekking van het
zaaibed geeft een betere bescherming dan de bestrijding van de
bladluizen.
Het opkweken van de jonge tomaatplanten geschiedt in Californie
op zeer verschillende wijze. Men onderscheidt in de eerste plaats hét
ter plaatse zaaien ("field seeding") en het opkweken op zaaibedden
("raising plants for transplanting"). Laatstgenoemde methode is nog
steeds de meest gangbare. Aan het ter plaatse zaaien zijn echter ver
schillende voordelen verbonden. Elk verplanten heeft een remmend effect
op de groei, zodat men bij "field seeding" aanzienlijk later kan starten
en toch op hetzelfde tijdstip kan oogsten. Bovendien is de verspreiding
van het tomaten-mozaiëk aanzienlijk geringer, daar de jonge planten
niet worden aangeraakt. Tenslotte heeft men geen speciale plantbedden
nodig en is de hoeveelheid werk tot op het moment van dunnen aanzien
lijk minder. Dit laatste gaat echter alleen op als men niet te veel
last van onkruid heeft. De onkruiden vormen bij de "field seeding"
methode vaak een ernstig probleem. Manneer reeds tijdens de kieming
irrigatie noodzakelijk is, vormt dit eveneens een bezwaar, daar het
terrein hiervoor zeer goed geëgaliseerd moet zijn. Ook de grondbewerking,
speciaal bij vochtig weer, kan een probleem zijn. Het belangrijkste
bezwaar is natuurlijk het risico van een late nachtvorst.
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Men onderscheidt bij het ter plaatse zaaien nog weer 2 methoden:
le. "Direct field seeding". Hierbij worden de kiemplahtjes op geen
enkele wijze beschermd. Deze methode wordt alleen in sommige geval
len toegepast bij een teelt, waarbij in de herfst wordt geoogst
(hetzij voor "canning", hetzij voor "green wrap").
Het tijdstip van zaaien (eind Maart) luistert hierbij nauw. De
grond moet voldoende warm zijn en vrij van onkruid. Er wordt ge
zaaid in heuveltjes ( 6 zaadjes per heuveltje) of in rijen met een
kleine zaaimachine. Als de planten 10-15 cm hoog zijn wordt er
gedund.
2e. "Brush and caps". De planten worden hierbij beschermd door afdekking
met kappen van doorzichtig papier ("glassine") of door het gebruik
van een soort hagen, samengesteld -uit papier'en plantenstengels
("arrowweed" = pijlkruid). Ook een combinatie van beide wijzen van
bescherming vindt plaats. Deze methode wordt speciaal in de "Imperial
Valley" in het Zuidelijke woestijngebied gevolgd voor winter- en
voorjaarsteelten (bestemd voor verse consumptie in Californie). Sr
worden bedden gemaakt van 45 cm hoogte, hellend op het Zuiden. Er
wordt gezaaid in heuveltjes (25 zaden per heuveltje), waarna deze
worden bedekt met kappen van transparant papier ("caps"). Hierdoor
wordt vooral de dagtemperatuur verhoofd. Naarmate'de planten hoger
opgroeien, worden de kappen aan de Oostzijde geleidelijk verder ge
opend en tenslotte verwijderd. De hagen worden als volgt aangelegd. .
Tussen palen wordt langs de rijen draad gespanhen, waartegen pijlkruidstengels in de grond worden gestoken, zodanig dat ze over de tomaatplanten komen te hangen. Hi ertegenaan wordt een strook papier van
80 cm breedte bevestigd. Aan de andere zijde van het papier worden
eveneens pijlkruidstengels in de grond gestoken en nogmaals ter be
vestiging draad gespannen. Hierdoor wordt het vorstgevaar belangrijk
verminderd.
Bij het uitplanten onderscheidt men wel 4 methoden van opkweken:
le. "Field-grown plants". De planten worden dan opgekweekt op het vrije
veld in een warmer gebied en dan verzonden naar de streek, waar ze
verder worden geteeld. Deze werkwijze wordt uitsluitend gevolgd bij
de teelt voor "canning". De opkweek geschiedt op rijen met een onder
linge afstand van 35~45 cm in het Zuidelijke woestijngebied. Men
dient er echter nauwkeurig op te letten dat men geen nieuwe ziekten
binnenhaalt.
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2e. "Open plant bed". Er wordt d.an hetzij op rijen, hetzij breedwerpig
gezaaid op beddèn, die alleen gedurende de kiemingsperiode worden
afgedekt met zwart papier. Men krijgt hierdoor een snellere verwar
ming en kieming. Het vochtverlies is geringer en tevens wordt een
onkruidbestrijding verkregen. Ook deze methode wordt voornamelijk
bij de teelt voor "canning" toegepast.
3e. "Gold frame". Hierbij vindt de opkweek plaats in onverwarmde rijen
(Koude bakken). Deze methode wordt zowel bij de teelt voor
"canning" als bij die voor "green wrap" veel toegepast. Men maakt
zowel van enkele als van dubbele rijen gebruik. Eerstgenoemde zijn
1.80 m breed en liggen Noord-Zuid, laatstgenoemde 3 m - 3*60 m
en liggen Oost-West. Deze hebben een zeer hoge (1.20 m) houten
achterzijde en een zeer steile stand van het afdekkingsmateriaal.
Meestal gebruikt men hiervoor een soort doek: "unbleached muslin"
(ongebleekte mousseline, een soort kunstzijde)éen zeer goedkoop
materiaal. Dit materiaal geeft echter een slechte isolatie en onder
schept vrij veel licht. Een enkele maal gebruikt men glazen ramen,
waardoor steviger en meer gedrongen planten worden verkregen. Meestal
worden hierin met behulp van een eenvoudig handzaai'-machinetje de
tomaten in rijen gezaaid. De rijen staan dwars op de bak met een
onderlinge afstand van 15 cm. Er dient minstens om de 2 à 3 cm
een plantje komen te staan. Vaak wordt iets dikker gezaaid en later
wat gedund. Men dient er scherp op te letten dat de grond in deze
bakken vrij is van ziektekiemen. Vanwege het grote gevaar van be
smetting met het mozaiekvirus vanuit rooktabak dienen steeds de
handen goed met zeep gewassen te worden voordat men in deze rijen
gaat werken. In verband met vorstgevaar wordt soms electrische ver
warming aangebracht. Het verbranden van olie kan alleen buiten de
bedden plaats hebben daar anders het gewas zou verbranden.
4e. Verschillende methoden, waarbij gebruik wordt gemaakt van verwar
ming:
a. "Hot bed - cold frame". Deze methode wordt vooral toegepast bij
de vroege teelten voor verse consumptie en bij de teelt voor
"green wrap", in mindere mate bij de teelt voor "canning".
Hierbij worden de planten 2 maal verplant, n.l. vanuit hèt warme
zaaibed naar de koude rijen en vanuit deze in het veld. Het zaaibed wordt aangebracht in warme enkele rijen van het bij "cold
frame" beschreven type. De verwarming geschiedt door broèimest,
centrale verwarming met stoom of warm water, of door electrische
verwarming. Het zaaibed is bedekt met glas. Er wordt'dik en
breedwerpig gezaaid en zo jong mogelijk verplant, n.l. als 2-4
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ware bladeren zichtbaar zijn. De groeiremming is dan het geringst.
In de koude rijen worden de planten op 5~10 cm gezet. Men geeft
water bij het verplanten opdat zij goed aanslaan. Eenmaal aange
slagen geeft men slechts zoveel x-rater dat de planten matig door
groeien. Voor het uitplanten worden zij goed afgehard. Men moet
bij deze methode op dezelfde punten letten, die bij "cold frame"
zijn genoemd. Soms worden de planten vanuit het zaaibed opgepot.
Deze werkwijze is duurder en wordt uitsluitend toegepast voor
een extra vroege teelt voor de plaatselijke markt.
b. "Direct-seeded hot bed". Deze methode is geheel te vergelijken
met de "cold frame" methode. Sr wordt echter gebruik gemaakt van
kunstmatige verwarming. Daarom worden de meestal enkele rijen
bedekt met glas. Deze methode wordt uitsluitend toegepast bij de
vroege teelt voor de plaatselijke markt.
c. "Greenhouse method". Het zaad wordt dik gezaaid op rabatten ("flats"Q,
hetzij in rijen of breedwerpig. Als de plantjes 1-2 ware bladeren
vertonen worden ze over. gebracht op andere rabatten en daar op af
standen van 5 cm gezet ( soms worden ze overgebracht in warme of
koude rijen). Deze methode wordt toegepast door speciale plantenkwekers, die hun planten leveren aan bedrijven, die voor de
vroege, plaatselijke markt telen.
De teelt van sla.
De oppervlakte beteeld met kropsla (head lettuce") in de U.S.A. be
draagt ongeveer 50.000 ha. Hiervan is rond 2/3 deel gèlegen in Californie.
Hiervan wordt het grootste deel (+ 80%) verzonden naar de markten in het"
Noord-Oosten van de U.S.A. en Canada. De Oostelijke kuststaten (van
Florida tot Ne$r York) produceren voornamelijk voor plaatselijke consumptie.
De naar andere staten geëxporteerde sla komt vrijwel uitsluitend uit
Californie (ruim 70%) en'Arizona (+ 25%).
De sia-productie in Californie is grotendeels geconcentreerd in 2
gebieden. Dit zijn de

,rMonterey

bay region", de omgeving van de Monterey

baai, gelegen even ten'Zuiden van San Francisco, en de "Imperial Valley",
gelegen in het Zuidelijke woestijngebied, dicht bij de grens met Mexico.
In eerstgenoemd gebied vindt raeer dan de helft van de totale sla-productie
in Californie plaats, in het tweede gebied bijna een kwart. De export heeft
vooral vanuit deze 2 centra plaats, terwijl de andere teelt-gebieden meer
voor de markten in Californie (Los Angeles en San Francisco produceren.
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De export vanuit de omgeving van de Monterey baai (het "Central
District") is vrij gelijkmatig verdeeld over de maanden April tot en met
November. De export vanuit het Imperial dal geschiedt vooral in Januari
en Februari en in mindere mate in December en Maart. De export vanuit de
aangrenzende staat Arisona sluit hierbij nauw aan.

Deze export vertoont

echter juist 2 toppen in de maanden December en Maart, terwijl zij voorts
ook in de maanden Januari, februari en April nog van betekenis is.
De teelt van een goede kwaliteit kropsla is alleen mogelijk in een
gebied met gematigde grond- eh luchttemperaturen, speciaal tijdens de kropvorming. Sterke schommelingen in de temperatuur zijn nadelig. Bij temperaturen
tussen 52 en 62°F ( 11 - 17°C) krijgt men de beste kropvorming. Bij een te
hoge temperatuur ondervindt men last van doorschieten, een bittere smaak
en losse kroppen. Bij aanhoudend lage temperatuur is de groei onvoldoende en
krijgt men te kleine, hoewel vaste, kroppen met beschadigde bladtoppen
(kourandjes?). In een later stadium is de sla gevoelig voor vorstschade en
moeten er te veel blaadjes worden afgeplukt. Zeer gunstig is de toestand,
waarbij de grondtemperatuur iets hoger is dan de gemiddelde luchttemperatuur.
De hoge grondtemperatuur waarborgt een snelle groei terwijl de betrekkelijk
lage luchttemperatuur de vorming van stevige kroppen begunstigt. Deze omstan
digheden bepalen de geschiktheid van bovengenoemde teeltgebieden en het
tijdstip waarop de teelt plaats heeft.
Rondom de Monterey-baai wordt de sla geoogst in het late voorjaar, de
zomer en de herfst. De temperatuur stijgt hier van Maart tot November boven
52°F ( 11°C) met een maximum van 62°F ( 17°C) in Augustus en September.
Ongeveer een maand nadat de temperatuur boven 11°C is gestegen neemt de
oogst een aanvang. Door de heldere zonneschijn en de koele zeewind liggen
de grondtemperaturen hier gewoonlijk iets boven de luchttemperaturen. In
het Imperial-dal wordt de sla geoogst in de winter en het vroege voorjaar.
Hier stijgt de temperatuur van Maart tot October boven 62°F (17°C), terwijl
de temperatuur in de winter niet beneden 52°F (ll°C) daalt. Ongeveer een
maand nadat de temperatuur beneden 17°C is gedaald neemt de oogst een aanvang.
Er heeft hier tijdens de teelt een daling van de temperatuur plaats, hetgeen
bevorderlijk is voor een gunstige verhouding tussen grond- en luchttempera
tuur.
Vroeger werden vooral de echte kropsla typen ("butterheed" types)
geteeld, zoals "White Boston en Big Boston (Attractie). Er heeft echter een
grote verschuiving plaats gehad in de richting van de ijssla typen
("crisp head" types). Deze laatste worden door de handel meestal aangeduid als
het

wIceberg"type,

hoewel het eigenlijke ras £ceberg (met roodkleuring op de

bladeren) vrijwel niet meer wordt geteeld.
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Men verdeelt deze slarassen in 2 groepen, al naar hun vatbaarheid voor
"brown blight", een ernstige ziekte, waarvan de oorzaak nog niet goed
bekend is. Zowel jongere als oudere planten kunnen door deze ziekte worden
aangetast, waarbij het gehele gewas geel kleurt en bij de oudere planten
tevens necrotische plekken op de bladeren kunnen ontstaan. De vatbare rassen
worden ondergebracht in de lew York-groep. Deze worden in Californie weinig
meer op grote schaal geteeld. De onvatbare rassen, gewonnen door Jagger van
het U.S.D.A., zijn ondergebracht in de Imperial-groep. Er bestaat hiervan een
uitgebreide collectie met uiteenlopende eigenschappen, aangepast aan de ver
schillende teeltwijzen en teeltgebieden. ( o.a. Imperial 152 voor herfstteelt,
Imperial 615 voor winter- en voorjaarsteelt, en Imperial 847 voor zomerteelt).
Zo zijn er typische verschillen in de temperatuurbehoefte voor het kroppen,
in de gevoeligheid voor doorschieten en in de gevoeligheid voor randen.
Voor de teelt in de zomer kiest men de typen, die het minst gevoelig zijn
voor doorschieten en randen. Great Lakes is een enigszins afwijkend Imperialtype. Het onderscheidt zich door de sterk ingesneden bladranden en de grotere
resistentie tegen randen ("tipburn") en randjes (Marginal burning of the
outer leaves"). Dit ras leènt zich'minder goed voor verzending over grote
afstanden, maar wordt veel geteeld voor nabij gelegen markten in Californie.
De sla wordt gezaaid in 2 rijen op bedden van 50 cm breedte, waartussen
greppels welke eveneens 50 cm breed zijn. De greppels dienen voor irrigatie.
In dit verband moet het terrein goed geëgaliseerd zijn. Ongeveer 4 à 6 weken
na het zaaien worden de planten gedund, 'waarbij zij op 30 à 35 cm afstand
in de rij komen te staan. Men geeft de voorkeur aan een flink humushoudende
zavelgrond.
De sla-planten hebben in het algemeen slechts een zwak en ongelijkmatig
ontwikkeld wortelstelsel. Dit dringt in de grond tot op een diepte van minstens
60 cm, maar bevindt zich toch vaak voor een belangrijk deel dicht onder de
oppervlakte. Sla lijdt daardoor spoedig aan watergebrek. Wanneer de ruggen of bec
den te veel uitdrogen wordt de groei gering, ook al vertonen de planten vaak
nog geen ernstige verwelMngsverschijnselen. Door de geringe en ongelijkmatige
wortelontwikkeling is ook de uitdroging van de grond niet gelijkmatig en
geven vochtmetingen in de grond geen betrouwbare aanwijzing over de behoefte
aan irrigatie van het gewas.
De behoefte aan irrigatie is groter naarmate het klimaat warmer, droger
en winderiger is, naarmate de planten groter zijn en naarmate de grond zandiger
en dus minder waterhoudend is. Tijdens de kropvorming geeft men bij voorkeur
geen water, daar het gexiras anders te week wordt en de kroppen te los.
Waar het klimaat niet te heet is (rondom de Monterey baai) kan worden volstaan
met 3 maal te bevloeien.

28.
De eerste maal na het zaaien ter verkrijging van een goede kieming
(in de warme gebieden mede dank zij de afkoeling van de grond), de tweede
maal bij het dunnen en de derde maal ongeveer een maand na het dunnen.
In het algemeen laat men het water niet over de bedden stromen in verband
met het gevaar voor structuurbederf op zwaardere gronden en gevaar voor
•uitspoeling op lichtere gronden. Hoewel het waterverbruik van een sla-gewas
slechts betrekkelijk gering is ( staat gelijk met een waterlaag van 10
cm hoogte) moet bij de irrigatie veelal belangrijk meer worden toegediend,
daar grote hoeveelheden in de ondergrond verloren g aan. Een veelvuldiger
irrigatie dan eens in de 30 dagen heeft rondom de Monterey-baai geen enkel
voordeel opgeleverd. In het Imperial-dal wordt na het zaaien vaak tot de
opkomst continu water toegevoerd aan de greppels.
De sla wordt aangetast door een groot aantal insecten en andere dier
lijke beschadigers, zoals b.v. ritnaalden, aardrupsen en de "Corn Earworm".
Typisch is de ernstige schade, welke door de' sla-xrortelluis (Prociphilus
betal) kan worden veroorzaakt. Deze hangt als een wolachtige massa aan
hoofd- en zijwortels.. De krop-ontwikkeling stopt en de plant verwelkt en
sterft soms zelfs af. Op zware grond met droogte-scheuren kan de aantasting
van Mei tot September ernstig zijn. De gevleugelde exemplaren verspreiden
zich en dringen door de scheuren de grond binnen, waar ze zich vermeerderen.
Andere waardplanten zijn suikerbieten en 2 soorten onkruid: "doek" (zuring)
en pigweed" (varkensgras). Men moet daarom de sla niet naast'velden met
suikerbieten telen en verder zorgen voor een goede onkruidbestrijding, ook
langs slootkanten. Verder kent men in Californie ook de wortelduizendpoot
("Garden Centipede"), die zich in het voorjaar en de zomer voeden op de
wortels van jonge sla-planten. Zij veroorzaken een ernstige groeistagnatie
en bruine verkleuringen op de wortel. Grondontsmetting met zwavelkoolstof
is effectief doch duur. Onlangs is gebleken dat met di chloor ethyl aether
zowel tegen ritnaalden als tegen wortelluis en wortelduizendpoot goede
resultaten kunnen worden verkregen. Het moet kort voor of na het dunnen
worden toegepast als de planten 3~5 cm hoog zijn. Men gebruikt van een
oplossing van de emulsie in water 4-0-60 liter per ha. Deze wordt toegediend
door ze uit het sproei-apparaat zonder sproeidop bij dé planten te gieten
in een doorlopende stroom ( 2 x in de lengterichting van het bed met 2
rijen planten).
Naast het "Brown Blight" kan het daarop gelijkende "Spotted Wilt"
plaatselijk zeer ernstige schade te weef brengen. Valse meeldauw (Bremia
lactural) kan van betekenis zijn langs de Monterey baai bij betrekkelijk
lage temperatuur en vochtig weer. Randen ("tipburn") treedt vooral op
wanneer na een periode van bewolkt en mistig weer, heldere warme dagen
volgen. Rottingsverschijnselen ("Slime") hetzij door bacteriën of

tevoren
Botrytis, treden vooral op wanneer de planten zijn beschadigd, o.a.
door "randen". Tegen "randen" resistente rassen hebbenecLan ook
minder last van. Een warme, broeierige periode, vooral met warme
nachten is zeer bevorderlijk voor deze rotting. Tenslotte kent men
ook hier de verschillende soorten Sclerotinia ("wegzakkers" of "drop").
Eerst verwelken de oudere bladeren en komen plat op de grond te ' liggen,
waarna de gehele plant volgt. Aan de onderzijde is het schimmelpïuis
zichtbaar en soms ook de zwarte Sclerotien. De ziekte wordt bevorderd
door lage temperatuur en hoge vochtigheid van de grond.
Ook in Californie kan de grootte van de geoogste krop sterk variëren.
In het algemeen zijn ze echter veel zwaarder dan bij ons, n.l. ongeveèr
500 gram per stuk. Ook in Californie wordt acht geslagen op het juiste
tijdstip van oogsten, zodat men meermalen van een zelfde veld de kroppen
wegsnijdt. Dit afsnijden geschiedt met een speciaal soort mes ( waarvan
het waaiervormige blad loodrecht staat op de richting van het handvat)
net onder het grondoppervlak. Het oogsten gescheidt dus steeds met de
hand. De kroppen worden verzameld in grote manden, die door 4 wieltjes
aan de bodem gemakkelijk verplaatsbaar zijn, of met een grote mechanische
laadinrichting met een transportband, welke zich over de breedte van
10 bedden uitstrekt. Door ziekten aangetaste ( ook gerande) of doorge
schoten kroppen laat men op het veld achter. Men oogst de planten bij
voorkeur als ze een weinig zijn verwelkt, daar ze dan bij het oogsten
en verpakken minder spoedig beschadigen dan turgescente planten,
waarvan het weefsel zeer bros is. Bij zeer warm weer oogst men vroeg
tijdig.
De sla wordt in het pakstation uit de manden op een lopende band
(conveyor) gestort, waar meisjes de buitenste bladeren voor zover nodig
verwijderen ("trimming"). Vandaar komen de kroppen op de paktafel. Hier
worden ze in kisten gedaan, gerangschikt in 3 lagen met in totaal 24 tot
75i doch meestal 48 of 60 kroppen. Het gewicht bedraagt + 30 Kg. Op elke
laag wordt fijn verpulverd ijs aangebracht (totaal + 12 Kg). Door 2 repen
dik geolied ("waterproof") papier worden de kroppen aan alle zijden om
geven, waardoor verdamping en bevuiling wordt tegengegaan. De kisten
worden onmiddellijk in de koelwagons geplaatst, waar 2-3000 Kg fijn ge
malen ijs met een wijde rubber slang over de kisten wordt gespoten.
Naast de federale kwaliteitsaanduiding (van goed tot minder goed
achtereenvolgens U.S. fancy,"U.S. no 1","U.S.commercial" en "U.S. no 2")
kent men ook speciale voorschriften ten aanzien van de kwaliteit voor de
staat Californie.
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Bezoek aan het Shell laboratorium te Modesto.
Gesprek met Monroe - 26 Juni.
Beproeving van fungiciden.

Het "Proefstation" is opgericht in 1945- ' 46 • Sr zijn op het ogenblik
ongeveer 40 academici aan verbonden, die niet alleen verschillende middelen
beproeven, maar ook in belangrijke mate gelegenheid krijgen tot fundamen
teel wetenschappelijk onderzoek. Van deze academici heeft ongeveer de
helft een chemische of een biologische opleiding gehad en de andere helft een
land- of tuinbouwkundige opleiding.
De proefvelden bij het laboratorium hebben een oppervlakte van 58 ha.
In Californie en in andere Westelijke staten van de U.S.A. is het veelal
te droog voor de ontwikkeling van bladziekten. In de grond overblijvende
ziekten spelen hier een veel grotere rol, hetgeen nog wordt bevorderd door
het gebrek aan organische stof, waardoor het evenwicht in de grond spoedig
verstoord is. Zo kan men na korte tijd geweldige schade van nematoden en in
de grond overblijvende schimmelziekten ondervinden. Een nieuw tevens nematocide fungicide, C.B.P. 55 (chloor broom propeen) heeft tegen verschillende
van deze ziekten fantastisch goede resultaten te zien gegeven. Zo is met 2
liter per are een goede bestrijding verkregen van zwart wortel rot bij
aardbeien,Piioma bij uien en ziekten die optreden bij herinplanting van
perziken.
Bij de beproeving van fungiciden op het laboratorium wordt steeds gewerkt
met dezelfdö schimmels, n.l. met één vertegenwoordiger uit elk van de 4
hoofdgroepen van schimmels. Dit zijn Pbytophthora bij tomaat, Septoria bij
selderie, roest bij bonen en meeldauw bij bonen. Voor de beproeving als nor
maal spuitmiddel ("high volume .spray") worden de planten bespoten met een
gemodificeerde verfspuit. Er staan dan 4 planten in potten gelijktijdig op
een draaitafel, terwijl ook de potten zelf in ronddraaiende beweging zijn.
Daarnaast bezit men een apart apparaat voor de beproeving van geconcentreerde
middelen voor verneveling. Men gaat speciaal de beschermende werking na.
Daartoe worden de planten pas 24 uur na de behandeling geïnoculeerd met de
verschillende ziektekiemen.
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Onmiddellijk na de inoculatie worden de planten gedurende 2hrL$ uur in een
ruimte met 100% luchtvochtigheid en een temperatuur van 66°F ( 19°C) ge
plaatst. Ook daarna moet de vochtigheid hoger zijn dan normaal in het vrije
veld te Modesto het geval is. Daarom worden de planten vervolgens in een
voldoende vochtige kas geplaatst. Voor de ontwikkeling van de meeldauw op de
bonenplanten is echter een lagere luchtvochtigheid vereist. Hier volstaat
men met het uitspreiden van papier over de geïnoculeerde planten.
Steeds worden van een nieuw middel verschillende concentraties beproefd,
waarbij met elke concentratie een groot aantal planten wordt behandeld.
Bij al deze ziekten wordt niet het aantal vlekjes geteld, maar het percen
tage aangetast blad geschat. Zo heeft men onlangs een zeer goed nieuw fungi
cide gevonden, dat weldra in de handel gebracht zal worden. Dit is Orthocide
4.0.6., N tri chloor methyl thio tetra hydro phthalimide (captan).
Fungiciden, die in het laboratorium bij proeven goed hebben voldaan,
worden ook in de practijk beproefd. Van Maart tot September is het in
Californie echter te droog voor proefnemingen met schimmelziekten op het
open veld. Men maakt dan wel gebruik van kassen, die gekoeld en vochtig
gehouden worden met hetzelfde apparaat dat in Naaldwijk is beproefd en
oorspronkelijk bestemd was voor drukkerijen ('humidifier")« Men maakt
echter meer gebruik van een soort tussenvorm tussen kas en open veld,
waarbij een geraamte van een kas in plaats van met glas met een soort
zakkengoed wordt afgedekt, dat in de oorlog voor camouflage-doeleinden
werd benut. Daarin blijft de lucht vochtiger.
Voor de opkweek van de planten wordt vaak een soort warenhuis, bestaan
de uit smalle latjes, gebruikt. Een andere mogelijkheid is de nieuwe midde
len vlak langs de kust te beproeven, waar het

1s

morgens vaak mistig is en

schimmelziekten beter tot ontwikkeling kunnen komen.
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Gesprek met Kreutzer - 26 Juni.
Ondérzoek in zake grondontsmetting.

Men heeft hier een zeer uitvoerig onderzoek verricht naar de
resten van verschillende grondontsmettingsmiddelen, die in de grond kunnen
achterblijven en schade veroorzaken. Zo blijkt het grootste deel van
D.D. goed uit de grond te trekken^ slechts enkele in geringe mate aanwezige
componenten met een langere koolstof-keten verdwijnen minder snel. J2r is
hier reeds 5 achtereenvolgende jaren D.D. gebruikt zonder enig nadelig ge
volg. Chloorverbindingen blijven in het algemeen langer in de grond dan
bromiden, die sneller uitspoelen. De bromiden oefenen echter eerder een
schadelijke werking uit.
Voor de beproeving van grondontsmettingsmiddelen gebruikt men grote
tanks gevuld met .uter, waarin de bakken met ontsmette grond worden geplaatst.
Zodoende kan de grond op een constante temperatuur worden gehouden. Aldus
heeft men geleerd, dat grondontsmetting met D.D. verreweg de beste resul
taten geeft als de temperatuur 65°F ( 18°C.) of hoger is, en als de grond
niet te nat is. De grond mag maximaal voor 85f van de watercapaciteit met
water zijn verzadigd.
Vancide 51j een combinatie van Na di methyl di thio carbamaat en het
Na-zout van 2-mercaptobenzo thiaz:ol, is zeer effectief voor zaadbehandeling
en voor sproeien op de grond na zaaien of uitplanten. Het middel is niet
vluchtig. Past men het toe op lichte, zandige grond in bakjes, dan blijkt
dat jonge tomaatplanten absoluut niet door willen groeien. Zij vertonen geen
enkele beschadiging, doch het blijven kiemplantjes. Men heeft nu een nieuw
middel ontwikkeld, dat ongeveer dezelfde werking uitoefent als Vancide $1,
maar de afwijking bij jonge tomaatplanten niet of nauwelijks te zien geeft.
Van dit T-middel ( 2-hepta decyl 4.4.6-tri methyl tetra hydro pyrimidine)
zijn monsters verkrijgbaar.
Het reeds door Monroe genoemde middel C.B.P. is eveneens goed bruikbaar
tegen Fusarium bij gladiolen. De knollen worden ondergedompeld in een emulsie
van dit middel. Een minuut onderdompeling geeft reeds een goed resultaat,
bij onderdompeling gedurende 10 minuten wordt meestal te veel opgenomen.
Tevens kan hiermee de grond wordt ontsmet, waarvoor slechts ongeveer 1 liter
per are nodig is om een ontsmetting tot op 15 cm diepte te verkrijgen.
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Knolontsmetting en grondontsmetting vinden gelijktijdig plaats, n.l. op
de dag van planten. Zou men de grond geheel met C.B.P. doordrenken, dan
lijden de knollen hiervan en is de opkomst geringer of later. Op het ogen
blik wordt nagegaan of bij toepassing van grondontsmetting de knolbehande
ling kan worden achterwege gelaten.
Met C.B.P. zijn ook Sclerotien goed te doden. Dit resultaat kan reeds
worden bereikt met 1 liter per are. Bij deze dosering worden de Sclerotien,
die zich dicht aan de oppervlakte bevinden, echter niet gedood.
Th Californie heeft men in tegenstelling tot verschillende andere
staten juist meer last van Verticillium dan van Fusarium bij verschillende
gewassen, zoals aardbeien, tomaten en katoen.
Voor de toediening van grondontsmettingsmiddelen wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van injectie-apparaten ("guns"). Deze worden steeds behan
deld met een zware olie om het roesten tegen te gaan, terwijl ze na het
gebruik worden schoon gemaakt met verdunde kerosine. Deze apparaten zijn
niet zeer nauwkeurig. De hoeveelheid is per prik veelal tot op + 0.5 c.c.
juist in te stellen. Voor proefnemingen was hiermee niet te werken. Er is
daarom een precisie-apparaat geconstrueerd, hetwelk na een gebruik gedurende
meer dan 2 jaar nog functionneert als was het volkomen nieuw. Van dit zeer
nauwkeurig instelbare apparaat werd ons de werktekeningen meegegeven. Het
apparaat wordt opgeborgen in een houten kist, waarin ook steeds een
thermometer aanwezig is ( bevestigd in houten blokje opdat geen breuk op
treedt! ) omdat bij elke toediening van een grondontsmettingsmidde1 steeds
de temperatuur moet worden opgenomen. Verder zijn reserve-injectorpunten van
verschillende lengte in de kist aanwezig. Tenslotte ook nog materiaal voor
het schoon maken van de handen.
Grondontsmettingsmiddelen zijn soms niet goed werkzaam omdat ze niet
voldoende vluchtig zijn. Voor hun beproeving worden ze wel in buizen gemengd
met talk en vervolgens in een soort trommel ( als voor zaadontsrnetting) met
de grond. Voor toepassing van een dergelijk middel in de practijk kan ge
bruik worden gemaakt van een bepaald type "rototiller", een soort frees
waarmee het middel door de grond wordt gemengd. Dit apparaat kan ook in
kassen worden gebruikt.
Een voordeel van een dergelijk middel zou kunnen zijn, dat het langer
dan een jaar werkzaam is, doordat het veel langer in de grond aanwezig
blijft dan de gangbare grondontsmettingsmiddelen. Dit betreft stoffen met
een kookpunt tussen 200 en 300°C. De behandelde grond wordt daarom wel in
vaten ("jars") bewaard.
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Er worden dan na een zekere tijd opnieuw aaltjes ingebracht, waardoor de
nawerking ("residual") kan worden nagegaan. Sommige middelen blijven ge
ruime tijd toxisch. Speciaal bij de weinig vluchtige middelen wordt nauw
keurig nagegaan tot op welke diepte het middel in de grond doordringt. De
Shell

heeft dit soort middelen tot nu toe echter nog niet in

de handel

gebracht.
Zowel D.D. ( met alleen nematocide werking) als C.B.P. ( met gecombi
neerde fungicide en nematocide werking) hebben het bezwaar dat door hun be
trekkelijk grote vluchtigheid in de bovenste 5 cm van de grond geen letale
concentratie (feitelijk damp spanning) ontstaat. Om deze laag te ontsmetten,
waarin zich vaak veel schimmels bevinden, moet de grond na de ontsmetting
worden omgewerkt en daarna nog eens worden behandeld. Met een minder vluch
tige verbinding zou dit niet nodig zijn. In dit opzicht opent trans - 1.4 ~
di broom buteen-2 wellicht perspectieven (kookpunt 205°C) Op de boven beschre
ven wijze als vaste stof toegediend aan de grond werden vooral tegen schimmels
goede resultaten bereikt. Het middel is bovendien zo weinig toxisch t.o.v.
het zaad, dat het bij verschillende gewassen ( erwten en suikerbieten) gelijk
tijdig met het zaaien kan worden toegediend.
Er is een apparaat geconstrueerd, waarmee dit middel tegelijk met het
zaaien in de grond gebracht kan worden. Aan weerszijden van elke rij zaad,
wordt dan op afstanden van 30 cm telkens 0.1 c.c. in de grond geïnjecteerd.
Bij erwten is aldus een verdubbeling van de opbrengst verkregen dank zij
de bestrijding van Rhizoctonia en Fusarium, die de planten in een jong
stadium aantasten ("damping off" = wegsmeulen). Ook bij bonen was het resul
taat gunstig.

Gesprek met Rader - 27 Juni.
Methodiek van het onderzoek in zake bestrijding van schimmels en viren.
Voor een eerste beproeving van ftmgiciden gebruikt men de schimmels
Sclerotinia fruc tigena en Alternaria brassicicola. Men brengt deze schimmels
gedurende 2£ uur in een voedingsoplossing, waaraan verschillende concentraties
van het bestrijdingsmiddel zijn toegevoegd. Hiervoor wordt steeds een sporensuspensie gebruikt, die afkomstig is van een cultuur, welke een week oud is.
Eerst wordt gewerkt met de volgende concentraties: 2000 - 400 - 80 en 16 d.p.m.
Men gaat na in hoeverre het kiemen van de sporen wordt voorkomen. Eis is,
dat ook bij de laagste concentratie de fungicide werking nog goed is.
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Er zijn middelen, die bij concentraties lager dan 1 d.p.m. nog-werkzaam
zijn. Men besteed hierbij veel aandacht aan het verband tussen de struc
tuur van de verschillende stoffen en hun werking.
Voor het kiemen van Sclerotien wordt een zelfde methode gevolgd
als voor het kiemen van•sommige zaden. Ken stuk vilt van + 10 x 20 cm
wordt dubbel gevouwen en even in kokend water gedompeld. Hiertussen worden
dan de Sclerotien gelegd. Het wordt vervolgens bewaard in een afgesloten
ruimte (soort vochtige kamer). De Sclerotien kiemen dan goed. Het vochtige
vilt kleurt bijna zwart en hierop steken de witte mycelium-draden duidelijk
af. Bij grondontsmettingsproeven worden de Sclerotien, gewikkeld in een
soort verbandgaas, in de grond gebracht. Na de ontsmetting worden ze er
weer uitgehaald, waarna de kiemkracht kan worden bepaald.
Voor een eerste beproeving van de werkzaamheid van min of meer
vluchtige grondontsmettingsmiddelen t.o.v. Fusarium en Verticillium. wordt
een andere methodiek gevolgd. Men laat deze schimmels groeien op papier in
cultuurbuizen. Dit papier wordt vervolgens in stukjes geknipt en op de
bodem van een kolf gebracht. Het bestrijdingsmiddel wordt in dampvorm
("fumigant") van boven in de kolf geleid. Het gas moet daarbij diffunderen
door een laag watten van 1 cm dikte. De dosering varieert tussen 0.2 en
0.005 c.c.
Soms worden de stukjes papier met Fusarium of Verticillium in een kort
buisje gedaan, dat aan beide zijden afgesloten is door een wattenpropje.
Aldus wordt het buisje in de te ontsmetten grond gebracht. Eventueel kunnen
ook de Sclerotien op dezelfde wijze in de grond worden gebracht.
Ten aanzien van het virusonderzoek heeft men (Blondeau en Rader) zich
de laatste jaren speciaal toegelegd op het vinden van een verband tussen
het optreden van virusziekten en de werking van groeistoffen, Het is reeds
gebleken dat de vermenigvuldiging van verschillende viren door bepaalde
groeistoffen kan worden tegengegaan.
Om de invloed van verschillende stoffen op de vermenigvuldiging van
het

virus na te gaan wordt de volgende methodiek toegepast. Tabaksbladeren

worden met het mozai'ek-virus geinoculeerd, waarbij gebruik wordt gemaakt
van een plat borsteltje en carborundum. Onmiddellijk na de inoculatie
wordt het bladmoes uitgesneden en in water ondergedompeld. Hieraan worden
de verschillende stoffen toegevoegd, waarvan men het effect wil vaststellen.
Na één xfeek wordt het bladmoes bevroren, fijn gemalen en op een pH = 5 ge
bracht. Dan laat men hierop thrypsine inwerken gedurende 24 uur bij 37°C.
Er wordt vervolgens gedurende 10 minuten gecentrifugeerd in een gewone cen
trifuge (2000 x de zwaartekracht).
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De bovenstaande -vloeistof wordt daarna in een ultra-centrifuge gebracht.
(I5O.OOO x de zwaartekracht). Hiervoor wordt een kleine turbine-centri

fuge gebruikt, welke door elke instrumentenmaker kan worden vervaardigd.
Men heeft alleen een krachtige windstroom nodig. Het aldus verkregen
virusneerslag wordt opgenomen in een phosphaat-buffer met een pH = 7.
De dichtheid wordt bepaald t.o.v. een golflengte van 262 A° (zie hiervoor:
¥. N. Takahashi, Ultraviolet absorbtion as a measure of tobacco mosaic
virus nucleaproteïne, Phyt.Febr. 1951, Vol.41).
Uit dit onderzoek is gebleken, dat de vermenigvuldiging van het
tabaksmozaiëkvirus kan worden geremd door doodgewone groeistoffen zoals
indolylazijnzuur, naphtyl-azijnzuur en indolyl-boterzuur. Bij gewone
tabaksplanten kon hierdoor het verschijnen van het ziektebeeld worden
vertraagd van 6 tot meer dan 20 dagen.
Ook aangaande het Curly top virus bij suikerbieten is in dit opzicht
onderzoek verricht. Suikerbietplantjes werden opgekweekt in potten, die
gevuld waren met grond, waaraan de verschillende stoffen waren toegevoegd.
Na 7 dagen werden er virusdragende cicaden ("leafhoppers") op geplaatst.
Men list deze insecten 5 dagen op het gewas zitten. Alleen indien deze dan
nog in leven waren werden de planten daarna nog een maand bewaard. Aldus
zijn er 24 stoffen gevonden, die het optreden van symptomen in meer of
mindere mate konden tegengaan. Vervolgens werden planten op het veld in
rijen besproeid met deze stoffen. Dit geschiedde eens per week gedurende
5 weken, in welke periode overvloedig cicaden aanwezig waren. Door 2 van
deze middelen ( een soort groeistoffen!) werd het optreden van een ziekte
beeld0^:? jweïegeheel voorkomen. De aantasting bedroeg bij deze middelen
resp. 3 en

tegenover fyQ% bij de controle.

Bij komkorniïierplanten heeft men de lucht weggezogen, waardoor de ver
schillende middelen goed in het blad werden opgenomen. Met behulp van een
spectrofotometer werd de ontwikkeling van het virus gecontroleerd.

Gesprek met Blondeau - 27 Juni.
Onderzoek in zake onkruidbestrijding en groeistoffen.
Er is uitvoerig onderzoek verricht betreffende de wijze, waarop de
verschillende olie-preparaten ( insecticiden en onkruidbestrijdingsmiddelen
"weedkillers") het blad binnendringen. Men gebruikt bij deze proeven veelal
bladeren van Tropaeolum (Oost Indische kers) omdat deze uitsluitend aan
de onderzijde huidmondjes bezitten. De olie dringt in dergelijke bladeren
alleen naar binnen, wanneer se op de onderzijde van het blad wordt gebracht.
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Dit blijkt uit het doorzichtig worden van het blad. Wanneer het blad geheel
met water is -verzadigd kan ook door de bovenzijde wat olie naar binnen dringen.
Meestal wordt de opperhuid bij dit onderzoek eerst op een speciale wijze
geprepareerd. Men ponst daartoe ronde stukjes uit het blad. Deze worden ge
bracht in een vloeistof met cellulose-splitsende bacteriën ( afkomstig uit
broeimest). Men laat ze hierin (anaëroob in een goed gesloten vat) totdat alle
cellulose verteerd is en de kurkhuidjes met waslaagje (cuticula) vrij laten en
boven komen drijven. Dit is ongeveer na een week het geval. Äan één zijde
worden de huidjes met Soedan IV bevochtigd, terwijl de zijkanten worden afge
sloten met nagellak. Vervolgens wordt er olie op de andere zijde aangebracht.
Bij een epidermis van de onderzijde van het blad treedt dan onmiddellijk roodkleuring op, terwijl bij een epidermis van de bovenzijde de kleuring zeker
24 uur uitblijft.
Binnendringende olie vernietigt de plasma-membraan.Dit blijkt ook uit het
vrijkomen van de rode kleurstof bij schijfjes van kroten. Daardoor vermindert
de wateropname, hetgeen men na kan gaan bij schijfjes ( strookjes) blad of
stukjes kiemstengel. De kieming van komkommerworteltjes wordt sterk geremd
door de verminderde wateropname. Door de phytocide werking van de binnen
dringende olie komt de plasmastroming in de cellen van de waterpest tot stil
stand. Bij Vicia faba (tuinboon) treedt zwartkleuring op door het samenkomen
van tyrosine met een oxyderend enzym.
Voordat een middel in de handel wordt gebracht zijn natuurlijk eerst de
verschillende gewassen hiermee bespoten. Zo is gebleken dat oliepreparaten
van het type Shell W de wateropname van peenwortels slechts weinig doen ver
minderen, terwijl de wateropname van erica-wortels in sterke mate wordt belem
merd of zelfs tot 0 wordt gereduceerd, waarbij afsterving optreedt. De wat
grotere gevoeligheid van selderie wordt in de eerste plaats toegeschreven aan
de andere morphologische bouw, speciaal van het blad, waardoor zich hierop
meer olie verzameld en in de bladkroon wordt opgehoopt.
Naarmate de moleculen zwaarder zijn, dus de koolstofketens langer ( de
olieproducten zijn in hoofdzaak koolwaterstoffen), zijn de oliepreparaten
in het algemeen minder toxisch. De lichtste moleculen (b.v. octaan) doen
echter meestal evenmin schade, daar ze door hun snelle vervluchtiging spoedig
zijn verdwenen. Feitelijk zijn deze laatste typen echter juist zeer toxisch.
De paraffine-producten zijn toxisch bij het bezit van minder dan 12 koolstof
atomen, de olefine-producten bij het bezit van minder dan 14 en de aromatische
oliën bij het bezit van minder dan 17 koolstof-atomen. Deze laatste zijn dus
naar verhouding het meest phytotoxisch en worden dan ook gebruikt in de
onkruidbe stri jding siriidde len.
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Men benut molecuul-modellen voor het verkrijgen van een beter
inzicht in de verschillen in werking van overeenkomstige stoffen.
C.M.U., di methyl para chloor phenyl ureum is een nieuw onkruid
bestrijdingsmiddel (niet van de Shell), dat waarschijnlijk een algemeen
dodende werking uitoefent. Het kan gebruikt worden voor een "pre-emergence
behandeling ( = voor de opkomst) en ook voor grondontsmetting. Het is
onoplosbaar in water of olie. Men moet hiervan een zeer fijne suspensie
gebruiken.
Bij goede groei-omstandigheden blijft het blad van de komkomnerplanten lang groen, waardoor de vruchten niet goed afrijpen, hetgeen bezwaar
lijk is voor de zaadwinning. Er is dan soms geen vrucht te zien. Onder
dergelijke omstandigheden past men ook wel een algemeen dodend onkruidbe
strijdingsmiddel toe ("weedkiller" met "general purpose") waardoor het
blad voor de oogst snel verdroogt ("predry"). 10 dagen na de toediening
kan men alle vruchten open en bloot zien liggen. Hetzelfde doet men ook
wel bij aardappels, bonen en diverse andere gewassen.
Er wordt ook veel werk gedaan op het gebied van anti-hormonen. Met
één van deze stoffen, trans-cinnamic zuur kunnen perziken in korte tijd
worden ontbladerd. In 5 dagen tijd zijn de bladeren geel gekleurd en af
gevallen. Typisch is dat dit verschijnsel zich niet voordoet bij een
tropisch-gewas zoals katoen. Door het blad van perziken in de herfst
op deze wijze snel te verwijderen kan de bloei in het volgende voorjaar
worden verlaat, waardoor minder vorstschade optreedt.
De werking' van deze anti-hormonen kan door gewone groeistoffen worden
geneutraliseerd. In het algemeen is hiervan minder nodig naarmate deze van
nature een krachtiger werking uitoefenen. Zo staat het neutraliserend ef
fent van 1 deel 2.4 D gelijk met dat van 10 delen N.A.A.,100 delen ciscinnamic zuur ( = phenyl aetheen carbonzuur), en 500 delen indolyl-azijn
zuur .
De groeistof 2.4-.5 tri chloor phenoxy azijnzuur gaf bij perziken en
abrikozen een snellere rijping en tevens grotere vruchten. Peren kunnen
met deze groeistof parthenocarpisch tot vruchtzetting worden gebracht.
De resultaten, verkregen door J.C. Crane, Division of Pomology, Univ.
of California te Davis, waren zeer goed. Uitvoerige inlichtingen kunnen
aldaar worden verkregen.
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Gesprek met Herbert - 27 Juni.
Toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen.

De volgende onkruidbestrijdingsmiddelen op oLie-basis worden in
Californie veeltoegepast:
le. Shell no 10. Dit is ongeveer hetzelfde als Shell ¥. Het is een zeer
lichte fractie met een kooktraject van 300-400°F (l50-200°C). Men
sproeit hiermee de peen als het gewas + 5 cm hoog is en gebruikt dan
5-8 liter per are. Dit middel kan ook bij selderie goed worden gebruikt,
mits het in een jong stadium op het kiembed wordt toegediend. Wanneer er
na de opkomst 6 weken zijn verstreken, verzamelt de vloeistof zich in
het hart en treedt er beschadiging op. In een jong stadium worden
echter in Californie duizenden ha selderie met Shell 10 besproeid.
2e. Shell no 20. Dit middel is gelijk aan Shell A en bezit een meer algemene
werking. Het is minder vluchtig: kooktraject 450-700°F (240-375°C).
Hiervan wordt ruim 3 liter per are gebruikt. Wortels en wortelstokken
in vochtige grond worden vaak pas na 3 behandelingen gedood. Soms zijn
ze echter zelfs na 5 behandelingen nog niet goed gedood. Het middel wordt
veel gebruikt voor slootkanten e.d.
3e. Shell no 30. Dit middel Shell AD) heeft vrijwel dezelfde samenstelling
als Shell 20. Men heeft er echter 20% penta chloor phenol aan toegevoegd,
wat eveneens een onkruidbestrijdingsmiddel is. Vaak worden de middelen
Shell Mo 20 en No 30 gecombineerd toegepast in een verhouding van 9 op
1 voor het maken van een 20% emulsie.
4e. Penta chloor phenol. Dit middel wordt ook afzonderlijk toegepast, o.a.
op tuinbonen ("broad leaf beans")• Men krijgt per kosten-eenheid met
dit middel een betere onkruiddoding dan met d.n.c.verbindingen. Het
middel wordt ook toegepast voor ontbladering van katoen. Er treedt
echter veeleer verbranding en verdorring op; het blad valt niet af.
5e. O.S.I369. Dit is een zeer gecompliseerd olie-product. Het schijnt
zeer geschikt gebruikt te kunnen worden als een algemeen dodend middel
("general effect") voor de opkomst. Het is 4 à 5 maal zo krachtig werk
zaam als penta chloor phenol. Het kan ongeveer op dezelfde wijze worden
gebruikt als C.M.U. Het voordeel is dat het geen blijvend nadelige
werking op de plantengroei uitoefent, zodat direct na het gebruik de
teelt een aanvang kan nemen. Men heeft van dit middel 10-15 Kg per ha
nodig. Terwijl penta chloor phenol nogal toxisch is voor de mens, is
dit middel zeer veilig te gebruiken. Het is voor mensen zelfs nog
5 maal zo onschuldig als 2,4 D.
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Men kent verschillende typische antagonistische werkingen tussen
planten, waardoor de één niet in de buurt van de ander kan groeien. Men
tracht nu. uit deze pkanten de chemische stoffen te winnen, die voor dit
verschijnsel aansprakelijk zijn. Het doel is de bruikbaarheid van deze
stoffen als onkruidbestrijdingsmiddel na te gaanChemische grondontsmettingsmiddelen, zoals D.D. werken vaak tevens
als onkruidbestrijdingsmiddel.
Qm de werking van weinig vluchtige grondontsmettingsmiddelen te ver
beteren heeft men hieraan wel krilium toegevoegd. Het doel is de structuur
van zware grond te verbeteren en daardoor een betere aëratie•en binnen
dringing van het ontsmettingsmiddel te verkrijgen. Qm in dit opzicht effect
te bereiken moet echter wel 500 gram per m

toegediend worden ( 4 ounces

per 2 cubic feet), hetgeen op 12.500 dollar per ha zou komen; dus veel te
kostbaar. Op leemachtige grond kan met belangrijk geringere hoeveelheden
wel reeds een duidelijke verbetering van de structuur worden verkregen,
hetgeen ook aan de plantengroei te zien is.
Gesprek met Hall - 27 Juni.
Beproeving van insecticiden.
Als toetsdieren worden voornamelijk spint en bladluizen gebruikt.
Spint wordt gekweekt op bonenplanten. Deze groeien op in kassen en worden
als ze + 20 cm hoog zijn onder fluorescentie-buizen geplaatst. De spint
wordt er dan. op gezet. Na een week zijn er voldoende nieuwe volwassen
exemplaren, die zich aan de onderzijde van het blad bevinden. De bladeren
worden dan omhooggebogen en vastgeklemd, terwijl het geheel op. een rond
draaiende tafel wordt geplaatst. Het bestrijdingsmiddel wordt er daxi ge
durende 3 ronddraaiingen opgespoten. De sproeidop werkt volgens het flit
spuit-principe. De vloeistof komt uit een naald met een opening van bijna
1 mm, terwijl de diameter van het buisje voor de luchttoevoer 2 mm
bedraagt. De luchtdruk bedraagt ruim 0.5 atmosfeer (+ 4-0 cm kwikdruk).
Aldus wordt het middel door een 60 cm lange cilinder gespoten. Er kunnen
op deze wijze goed reproduceerbare resultaten worden verkregen.
Toch voldoet deze methode bij spint niet geheel. Het duurt veelal
te lang eer alle getroffen exemplaren zijn afgestorven. Beter voldoet dan
een andere werkwijze, waarbij eerst het blad wordt bespoten en vervolgens
de spint er op gezet. Men gaat dan na hoe de vermenigvuldiging is na 2
weken. Volgens de laatstgenoemde methode blijkt Araxaite een zeer goed
middel te zijn, terwijl het bij de eerste methode slechts matig voldoet.
De bladluizen kweekt men op tuinbonen ("Broad beans"). Dit geschiedt
bij een temperatuur van 75°? (24-°C) in een matig donker gehouden kooi
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met glazen zijkanten.. Bij het toedienen van het bestrijdingsmiddel
laat men de bladluizen niet op het blad zitten, daar ze er toch af zouden
vallen. Men doet ze daarom in gazen kokertjes.

Gesprek met Hansberry - 27 Juni.
Rondleiding door laboratorium en langs proefvelden.
Op het Proefstation waren uitgebreide boomgaarden aanwezig, o.a.
met druiven, perziken, appels, abrikozen, vijgen en amandelen. Tevens
uitgebreide groenten-velden, o.a. met tomaten, meloenen, komkommers, mais,
wortelen, uien en uienzaad. Voorts katoen-velden, terwijl lucerne
("Alfalfa") voor vruchtwisseling wordt geteeld. Hierdoor is de grond
zeer verbeterd.
Het betreft hier een lichte grond, waarin vele ziektenkiemen en
vooral nematoden gemakkelijk kunnen overblijven. Het watergehalte van
deze grond is gering. Bevloei'ing is dan ook noodzakelijk. Men heeft een
apart irrigatie-kanaal en installaties voor beregening. De perzikenboom
gaarden worden meestal bevloeid ("Flooded"),, tussen dijkjes, die om de
4 rijen bomen zijn aangelegd. In de afgelopen winter hebben als gevolg
van de zware sneeuwval soms overstromingen plaats gehad, die aan de
perziken-cultuur grote schade hebben berokkend. Door deze omstandigheden
is tevens de Pbgrtoph thora-aantasting bij jonge bomen bevorderd.
Opmerkelijk is het in sterke mate optreden van bruinpaarse ingezonken
plekjes op de druivenbessen als gevolg van zonverbranding en te sterke
verdamping. Het droge weer maakt het moeilijk de bestrijding van bladziekten te bestuderen. Monilia verdwijnt in de zomer geheel tengevolge van de
droogte. In Californie komt dan ook geen valse meeldauw voor in de druiven,
echte meeldauw en spint echter des te meer. De situatie vertoont dus veel
gelijkenis met die in de kassen van het Westland.
Voor de winterbestrijding gebruikt men in Californie voornamelijk
fungiciden ( speciaal in het vroege voorjaar), doch geen'middelen voor
spint- of bladluis-bestrijding. Ook in dit opzicht is er een overeenkomst
met de gang van zaken in onze kassen. Olie- en d.n.c.-préparâten geven
in Californie eveneens beschadiging. Door het zachte klimaat komen de
bomen niet in zo'n diepe winterrust. Het zelfde zal waarschijnlijk in onze
kassen het geval zijn.
Op het Proefstation is ook een heel complex veldjes met verschillende
onkruiden aanwezig voor beproeving van onkruidbestrijdingsmiddelen.' Zo
is er ook een ondiepe watervlakte met een groot aantal vakjes, waarin
verschillende waterplanten en -onkruiden worden gekweekt.
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Er is ook een grote schuur aanwezig, waarin allerlei sproeimachines
en andere apparaten voor de toediening van bestrijdingsmiddelen waren op
geborgen. Zo stond hier ook de freesmachine ("rototiller"), waarmee
weinig vluchtige bestrijdingsmiddelen recht voor de in dè grond bei-regende
messen wordt gespoten.
Ook de gewone, mechanische injectors voor de toediening van D.D.
en overeenkomstige middelen waren aanwezig. Deze waren aan de voorzijde
voorzien van een kleine, verticaal staande tank met maatbuis. Hierop
kan het verbruik worden afgelezen. Aldus kan worden nagegaan of de
juiste hoeveelheid door het apparaat aan de grond wordt afgegeven. Zo
nodig vult men deze kleine tank weer bij door vloeistof toe te laten stromen
uit de grote tank, welke achter op het apparaat is geplaatst.
In de voorraadschuur waren alle mogelijke bestrijdingsmiddelen op
geslagen. Ook van andere fabrieken afkomstige middelen. Deze worden steeds
onderling vergeleken.

Bezoek aan het Californian Institute of Technology te Pasadena.
Gesprek met Went en Keyes - 30 Juni.
Inrichting van het "Earhart Fiant Research" laboratorium.
Dit lab oratorium is verdeeld in een groot aantal ruimten, waar- alle
mogelijke klimaatsfactoren veelal gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar
kunnen worden geregeld. Een dergelijke inrichting wordt soms "phytotron"
genoemd. Wiet alleen de groeiplaatsen voor de plant, doch allé ruimten
in het laboratorium zijn "air-conditionned" en a.h.w. hermetisch afgesloten
van de buitenwereld. Dit brengt met zich mee, dat in het laboratorium
niet alleen "kas"-ruimte aanwezig moet zijn, doch ook "schuur"-ruimte voor
het klaar maken van grond en oppotten e.d. en tevens voor bergplaats
van geoogst materiaal. Bovendien moet er laboratorium-ruimte aanwezig
zijn o.a. voor bereiding van en controle op de voedingsoplossingen en
voor analyse van het geoogste materiaal. Tevens zijn er een 5~tal werk
kamers voor de onderzoekers, een werkplaats voor het verrichten van een
voudige herstellingen en een donkere kamer voor fotografische werkzaam
heden, zodat de resultaten van de proefnemingen kunnen worden vastgelegd.
Eeii zeer belangrijk onderdeel is de controle-kamer, waar de klimatologische
omstandigheden voor de verschillende ruimten kunnen worden ingesteld en
het verloop hiervan geregistreerd.
Wat betreft de groeiplaatsen van de plant zijn er in de eerste plaats
een achttal afdelingen, wa.ar het normale daglicht kan binnentreden.

Dit zijn dus kas-ruimten. In 6 hiervan wordt de nachttemperatuur 6° lager
gehouden dan de

dagtemperatuur. De dagtemperatuur vormt een oplopende

reeks van 14--30°C. In beide andere afdelingen wordt een constante tempera
tuur (dag èn nacht) van resp. 14 en 30°C gehandhaafd. In deze 8 ruimten
kan zowel temperatuur als luchtvochtigheid naar believen worden ingesteld.
Daarnaast zijn er 9 ruimten, een soort "donkere kamers" waar het daglicht
niet kan toetreden. De belichting heeft'hier plaats met kunstlicht, zodat
hier zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid en de belichting naar
believen kunnen worden ingesteld. De temperatuur in al deze ruimten is
dag en nacht constant, terwijl het koolzuur-gehalte zowel in de "kassen"
als in de "kamers" binnen zekere grenzen kan worden geregeld. De"tempera
turen in de "kamers" vormen een oplopende reeks van 2°-30°C. Het spreekt
vanzelf dat deze waarden eventueel naar behoefte kunnen worden gewijzigd.
De ruimten met hogere temperaturen (10-30°C) zijn door gordijnen in vieren
verdeeld, de ruimte met een temperatuur van 6°C in drieën en de ruiiate van
2°C in tweeën. De ruimten met lagere temperaturen zijn dan ook kleiner.
Meestal heerst in ongeveer -de helft van de ruimte een constante en volledige
duisternis, terwijl in de door de gordijnen afgeschermde andere gedeelten
van de ruimte op verschillende wijze wordt belicht ( b.v. verschillen
i n intensiteit). Men heeft aldus een beschikking over 7 x 4

+

1x 3

+

1 x 2

33 combinaties van groei-omstandigheden. In de ruimten met de hoogste tempe
raturen is bovendien een inrichting aangebracht, waardoor zeer lage lucht
vochtigheid kunnen worden verwezenlijkt. Verder zijn er nog 4 speciale af
delingen, waarin resp. met verschillende windsnelheden kan worden gewerkt,
met regen of mist, met schadelijke gassen en met radioactieve koolzuur.
In totaal geeft dit 8 + 33

+

4 = 45 mogelijkheden, die gelijktijdig

kunnen worden verwezenlijkt. In feite is het aantal mogelijke combinaties
nog oneindig veel groter. De planten zijn n.l. geplaa.tst op gemakkelijk
verrijdbare wagentjes, die zonder veel moeite van de ene nuar de andere
afdeling kunnen worden verplaatst. Aldus is het mogelijk diverse verschil
len in daglengte in te schakelen en allerlei wisselingen in temperatuur
en luchtvochtigheid. Er heeft dan ook een voortdurende verplaatsing van
de wagentjes plaats. Qm deze reden bevindt zich in het laboratorium een
lange, brede gang, het "Atrium", waarop, aan de ene zijde de toegangsdeuren
naar de "kasruimten" en'aan de andere zijde de toegangsdeuren naar de
"donkere kamers" uitkomen. Aldus kan de verplaatsing met een minimum aan
moeite geschieden. Aan het einde van deze gang bevindt zich een vertrekje,
waar de planten kunnen worden besproeid (o.a. met suiker), zonder dat het
-gevaar bestaat, dat een deel van de sproeivloeistof op andere planten
terecht komt.
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Het laboratorium bezit geen verdiepingen. Alle groeiruimten bevinden
zich gelijkvloers, terwijl de installaties, die nodig zijn"vóór de beheer
sing van de groei-omstandigheden zich in de kelder, bevinden. "Schuur1* en
"laboratorium"-ruimte, benevens de werkkamers bevinden zich gedeeltelijk
gelijkvloers, gedeeltelijk in de kelder. De U speciale afdelingen, de
werkplaats en het fotografisch atelier bevinden zich in de kelder. De
planten kunnen met een lift naar beneden worden gebracht.
Maatregelen tot handhaving van de steriliteit en de zuiverheid van de lucht.
Het is de bedoeling van het Earhart laboratorium om de invloed van
de verschillende klimatologische factoren op de plantengroei zo zuiver
mogelijk vast te stellen, zodat de verkregen resultaten ten alle tijde
en overal reproduceerbaar zijn. Daarom moet de invloed van alle andere
groeifactoren zo veel mogelijk worden uitgeschakeld. Er mogen dus ook
geen ziekten of gasbeschadigingen optreden. Daarom is het gehqle gebouw
na het gereedkomen gegast. Alle lucht, die het gebouw binnenkomt ( het
gehele laboratorium is in de "air-conditionningw betrokken), wordt vol
komen zuiver gemaakt. Het binnentreden van lucht op andere plaatsen ( door
(

uitlaat-openingen of door eventueel" kortstondig geopende deuren of vensters)
wordt voorkomen doordat in het gehele gebouw een lichte overdruk heerst.
Bovendien is deze overdruk in de "kassen" en in de "planten-kamers"
nog weer sterker dan in de laboratoriumruimten. Daardoor gaat de lucht
door eventuele openingen steeds naar buiten en nooit naar binnen. Alle
verse lucht gaat eerst door een zeef, die grote insecten, bladeren e.d.
tegenhoudt. Dan passeert de lucht een netwerk van electrisch geladen draden
(I3OOO volt), waardoor alle fijne deeltjes worden geïoniseerd. Yervolgens
langs
,
strijkt de lucht) een groot aantal evenwijdig aan elkaar ( onderlinge afstand
+ 0.8 cm) en in de stroomrichting geplaatste metalen planten, welke om
de andere een lading van 65OO volt bezitten. Hierop slaan alle deeltjes, ook
de allerfijnste, neer en worden er vastgehouden doordat de platen bedekt
zijn met een kleverige olie-substantie, die periodiek wordt ververst.
Aldus is de lucht volkomen steriel. Men heeft dan ook jaren in dit gebouw
kunnen werken zonder dat enige besmettelijke ziekte is opgetreden, zelfs
geen virusziekte of bodemparasiet. Beschadiging door schadelijke gassen,
afkomstig van de olie-raffin-a-derijen trad echter wel op. Hierdoor was
meteen bewezen, dat deze beschadiging door een gasvormige substantie
werd veroorzaakt. Ook hiertegen heeft men nu een voorziening getroffen.
De steriele lucht moet nu eerst nog een laag houtskool (norit) van 5 cm
dikte passeren, waarin de schadelijke bestanddelen worden vastgelegd.
Typisch is, dat als men uit het laboratorium naar buiten treedt, men een
ogenblik deze gassen kan ruiken. De verwarmingsketels bevinden zich buiten

45;

het laboratorium opdat de verbrandingsgassen geen schade zullen doen.
Geen enkele deur kan aan de buitenzijde worden geopend. Bezoekers en
personeel worden toegelaten door de voordeur (hoofdingang), de
andere deuren doen dienst als nooduitgang en worden onder normale om
standigheden nimmer gebruikt. Men kan vanuit de hal slechts door 2 aan
weerszijden aanwezige toiletkamers (resp. voor mannen en vrouwen) in
het laboratorium komen. Hier moet men zich wassen en verkleden. Voor
bezoekers zijn hier witgekleurde broeken, jassen en hoofdkapjes aan
wezig. Deze moeten hun schoeisel ontsmetten met D.D.T. Mie uitlaatopeningen
zijn voorzien van fijn gaas. Zo ook de in de "kassen" aanwezige ramen,
welke echter onder• normale omstandigheden nooit worden geopend. Men slaat
er voorts nauwkeurig acht op, dat de plantenbegroeiing buiten geen kans
krijgt met de buitenmuren van het laboratorium in contact te komen.
Tenslotte zijn er speciale voorzieningen getroffen voor het sterili
seren van al het binnenkomende materiaal. Sr zijn enkele aan beide uiteinden
goed afsluitbare tunnels of sluizen, waar van buiten af de benodigde
materialen, zoals potten, hout, grind worden ingebracht. Er lueft dan
sterilisatie plaats door middel van uit buizen toestromende stoom. Daarna
kan men van binnen uit deze zaken uit de tunnel nemen. Er is een aparte
tunnel aanwezig voor de toevoer van grond. Deze bestaat uit een sterilisa
tor, die enerzijds dienst kan doen als autoclaaf voor het stomen van de
grond en anderzijds als gaskist voor een behandeling met methylbromide.
Regeling van temperatuur, luchtvochtigheid en koolzuur-gehalte.
Deze regeling heeft plaats door middel van een "air-conditionning"
systeem, waarmee een zeer sterke luchtverversing wordt verkregen. Elke
halve minuut wordt alle lucht in de "kassen11 door versé lucht vervangen.
Hiervoor is een capaciteit nodig van 1000 m3 per minuut.
De warmte die voor eventuele verwarming van de lucht nodig is
wordt geleverd door een 2-tal stoomketels, waarvan één als reserve aan
wezig is. De overdracht van de warmte heeft plaats door middel van spiraal
vormige warm water buizen. De koeling heeft in de kassen plaats langs
tweeërlei weg. Over het dak van de kassen laat men n.l. constant water
stromen, dat tevens dienst doet voor koeling van de compressoren. Dit
water moet daarom ook ' s nachts stromen, maar dit geschiedt dan afwisselend
nu eens 2 uur over het dak van de ene kas, dan weer 2 uur over het dak
van een andere kas. Het water neemt een groot d^el van de warmtestralen
op en maakt bovendien het licht diffuus. Er gaat .ongeveer 20/o van het
»
licht verloren. Men heeft echter in Pasadena over liet algemeen zoveel dag
licht, dat dit verlies niet ernstig is. Daarnaast kan de lucht in de
"air-condionning,,-eenheden worden, gekoeld. Elke "kasruimte" en elke
"donkere" kamer bezit een aparte eenheid.
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Voor het in stand houden van zeer lage temperaturen ( 10°C of lager deze komen alleen voor in enkele "donkere kamers") wordt rechtstreeks
door de freon-koellichamen gekoelde lucht gebruikt. Voor het in
stand houden van minder lage temperaturen wordt de lucht afgekoeld met
behulp van gekoeld water (temperatuur + 6°G voor ruimte van 14°C).
Men heeft daartoe in c!e kelder een groot koud water- reservoir. Dit
biedt twee voordelen. In de eerste plaats behoeft de capaciteit van de
compressoren minder groot te zijn, daar op het warmst van de dag mede
geput kan worden uit dit "koude-reservoir". In de tweede plaats heeft
men aldus een "koude-reserve" voor het geval de krachtstroom uitvalt (voor
een dergelijk noodgeval beschikt men over een dynamo, welke 25 K W kan
leveren om de meest onmisbare apparaten en motoren in werking te kunnen
houden). Om ijsvorming in het koudwater reservoir 's nachts te voorkomen
slaat automatisch de compressor af wanneer de temperatuur van het water
beneden 1°C daalt. Ook bij de direct gekoelde lucht heeft men soms last
van ijsvorming op het koelli,chaam.
Bij de klimaatregeling in de "donkere kamers" is de warmte-uitwisseling slechts gering evenals de vochtbehoefte, zodat ook de hiervoor be
nodigde "air-conditionning,t-eenheden slechts een geringe capaciteit behoeven
te bezitten en eenvoudig vàn boxiw kunnen zijn. 'De lucht strijkt daartoe
al naar behoefte langs koud water - of warm water buizen, waarna zo
nodig nog water fijn wordt verstoven in deze lucht. De klimaatregeling
in de "kassen" gaat moeilijker. De lucht uit de kassen stroomt eerst langs
een verwarmings-spiraal ( warm water buizen, die echter meestal niet
behoeven te worden gebruikt). Vervolgens komt de lucht in een ruimte
("air washer"), waar de lucht wordt gekoeld en bevochtigd. Tenslotte
strijkt ze,opnieuw langs een verwarrningssprira^l, waarbij de lucht op de
juiste temperatuur wordt gebracht. Voor het regelen van de luchtvochtig
heid wordt op een bepaald dauwpunt ingesteld. De met waterdamp verzadigde
lucht, welke de "air washer" verlaat moet deze temperatuur bezitten.
In de "air washer" wordt door middel van een groot aantal sproeier.een
innig contact tussen water en lucht tot stand gebracht. De lucht staat
daarbij warrate af aan het water» Is de warmte-afgifte te groot (tempera
tuur van het water te laag of veel koele, verse lucht ingelaten), dan
moet de lucht worden voor-verwarmd langs de eerste verwarming sspiraal.
Is de warmte-afgifte te gering, dan moet extra-koeling van het water
plaats hebben. Het water valt terug in de bale, waaraan het voor het
sproeien wordt onttrokken.
Niettegenstaande de luchtverversing met grote snelheid plaats heeft
merkt men practisch geen windstroom. Men ziet de bladeren van de planten
zelfs niet bewegen. Dit komt doordat de luchtstroming zeer gelijkmatig
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over de gehele ruimte verspreid plaats heeft. De toevoer heeft plaats via
de gehele oppervlakte van de vloer. Alle kweekruiiriten bezitten n.l.
een dubbele vloer. De uit de

uair-conditionning"-eenheden

afkomstige

lucht wordt tussen beide vloeren gebissen. De bovenste vloer bestaat
uit(ssn)gegalvaniseerde ijzeren buizen (soort latten van 10 era breedte),
waartussen zich naden bevinden ter breedte van 0.8 cm. Door deze naden
wordt de lucht naar boven geperst. De afvoer heeft plaats door roosters,
die zich boven in de zijwanden bevinden.
De afgevoerde lucht kan zowel naar buiten worden gebracht als opnieuw
benut. Men kan ook volkomen verse lucht gebruiken. Meestal zal men echter
een bepaald mengsel van afgevoerde lucht en verse lucht verkiezen. De hoofd
leiding van de verse lucht loopt langs alle "air-conditionningu-eenheden.
De toevoerleiding naar deze kliiriaatregelings-eenheden is zowel'met de hoofd
leiding van de verse lucht als met de afvoerleiding van de betreffendë
ruimte verbonden. Beide verbindingen hebben plaats via een j a.louzievormig
rooster, waarvan de openingen door een dito schuifplaat meer of minder kunnen
worden afgesloten. Aldus is de gewenste menging tot stand te brengen.
Overdag gebruikt men zoveel mogelijk dezelfde lucht steeds opnieuw,
daar het afkoelen van de warme lucht zeer kostbaar is. De grootste moeilijk
heid daarbij is het op peil houden van het koolzuur-gehalte. Sr is echter
voldoende lekkage tussen de verschillende ruimten in het gebouw. De productie
van koolzuur door de aanwezige mensen is veelal in staat het koolzuur-verbruik bij de assimilatie behoorlijk te compenseren. Men is begonnen het
verloop van het koolzuur-gehalte in de verschillende afdelingen regelmatig
te registreren. Het is vaak duidelijk merkbaar bij het uit- en ingaan
van mensen in een bepaalde ruimte, dat het CO^-gehalte hierdoor sterk kan
schommelen. Door meer verse lucht toe te laten kan dit gehalte beter constant
worden gehouden. Omdat 's nachts minder behoeft te xrorden gekoeld wordt dan
veelal in ruimere mate verse lucht toegelaten.
De kunstlicht-installatie.
Hieraan werd de eis gesteld, dat een lichtsterkte van 2000"foot
ca-ndles" (+ 20.000 lux) moest worden bereikt. Hiertoe werden extra licht
sterkte 2.40 ra lange fluorescentie-buizen van de General Electric Company
verkregen, die zo dicht mogelijk naast elkaar in rekken van 10 buizen
werden gemonteerd. Daar deze "daglicht"-buizen geen ideale lichtsamenstel
ling hebben ( tekort aan het " verre rood" = "far red") is het minder
geschikt om de planten uitsluitend in dit licht te laten groeien. Uit elk
rek is daarom één fluorescentiebuis verwijderd en vervangen door 4 normale
gloeilampen van 60 ¥att. Elk rek met lampen, dat aan de zoldering is aange
bracht, is door een gemakkelijk uitneembaar. aluminium venster met raam
gescheiden van de kweekruimte.
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Hierdoor wordt enerzijds een te grote warmte-afgifte aan de kweekruimte
•vermeden, terwijl anderzijds door een aparte ventilatie van de ruimte
boven de ramen kan worden bereikt, dat de lampen branden bij een voor
deze lampen meest geschikte temperatuur.
Regeling van enkele bijzondere klimaatsfactoren.
Zoals reeds eerder is vermeld zijn er 4 aparte afdelingen voor bijzon
dere doeleinden. Zo staat er een windtunnel opgesteld in een afzonderlijk
"air-conditioned" vertrek. In de normale kweekruimte beweegt de lucht
zich met een snelheid van slechts 10 meter per minuut. In de windtunnel
kunnen snelheden van 500 m per minuut worden verkregen. Voor aan de tunnel
bevindt zich een krachtige ventilator. In het middenstuk met een lengte
van 2.40 m en een hoogte en breedte van 1.20 m worden de planten geplaatst.
Deze ruimte is overlangs door een tussenschot in tweaën verdeeld, zodat
gelijktijdig met 2 verschillende windsnelheden kan worden gewerkt. De boven
zijde is afgedekt met een glasplaat, waarboven 20 fluorescentie-buizen van
2.40 m lengte zijn gemonteerd.
Verder is er een beregeningskamer, eveneens een "air-conditioned"
vertrek, waarin zowel regen als mist kan worden geproduceerd. De electx-ische
installatie j^s hier "waterproof". Aan de zoldering bevinden zich weer ramen,
waarboven de bekende rekken met fluorescentie-buizen zijn aangebracht.
Onmiddellijk hier onder zijn de sproeidoppen gemonteerd, waarmee water
onder een druk van 2 atmosfeer wordt versproeid. Door verwisseling van de
sproeidoppen kunnen de intensiteit van de beregening en de druppelgrootte
worden gevarieerd. Aldus kunnen allerlei typen van regenbuien xrorden nage
bootst, waarbij men natuurlijk ook de tijdsduur in de hand heeft. Het
water is afkomstig van een waterzuiveringsinstallatie, waarin anionen en
kationen zijn weggenomen. Tenslotte is er in dit vertrek een "Hession
Microsol fog machine" aanwezig, waarmee misten met verschillende deeltjes
grootten kunnen worden geproduceerd.
Bovendien zijn er nog 2 vertrekken aanwezig, waarin gewerkt kan worden
met ongexrone eventueel schadelijke gassen, zoals b.v. "smog" ( s araentrekking
van "smoke" en "fog"), en met radio-actieve koolzuur ( C Li). Deze beide
vertrekken vormen tesamen een eenheid op zich zelf, waaruit men slechts
via 2 achter elkaar geschakelde luchtsluizen in het laboratorium of buiten
kan komen. Zij bezitten een geheel op zich zelf staand "air-conditioning"
systeem, waarbij zowel de toevoer van verse lucht als de afvoer hermetisch
kunnen worden afgesloten (vanuit de controle-kamer! ), zodat de luchtcirculatie geheel binnen het betreffende vertrek plaats vindt. Iedere connectie
met de rest van het laboratorium is dan uitgesloten.
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Instelling en registrering van de klimaatsomstandigheden.
Yan uit de controle-kamer kunnen alle "air-conditioning"-eenheden,
lichtinstallaties, pompen, moteren,, ventilatoren e.d. worden bediend en
afgesteld op de handhaving van bepaalde klimaatsomstandigheden. De automa
tische instelling van temperatuur en luchtvochtigheid werkt volgens een
luchtdruk-systeem in persluchtleidingen,. Deze druk kan voor alle afdelingen
op manometers in de controle-kamer worden afgelezen, zodat men met één oog
opslag kan zien of alles goed functionneert. De thermostaat werkt zodanig,
dat wanneer de temperatuur in een bepaalde afdeling te hoog oploopt er in de
persluchtleiding een opening wordt afgesl:eten, waardoor de druk te hoog op
loopt. Hierdoor wordt een membraan in beweging gebracht, die koeling bewerktstelligt. Zakt de temperatuur te laag dan gaat de opening verder open en
verdwijnt de druk:. De hygrostaat werkt op overeenkomstige wijze. Bij te hoge
vochtigheid xrordt er weer een opening in de desbetreffende persluchtleiding
afgesloten. Dit systeem is eenvoudiger en meer bedrijfszeker dan een electrische regeling.
In de 6 kasruimten, waar dag- en nachttemperatuur verschillen, kan de
omschakeling van dag- in nachtcondities en omgekeerd op verschillende
wijzen plaats vinden. Dit betreft niet alleen de temperatuur, maar ook de
luchtvochtigheidsgraad en de mate van luchtverversing. Dit alles kan met
de hand geschieden, doch ook automatisch met behulp van schakelklokken,
welke eveneens in de controle-kamer staan opgesteld. Een derde mogelijkheid
is de omschakeling automatisch te laten geschieden in afhankelijkheid
van de lichtintensiteit in de kassen. Sen bezwaar van deze inrichting is
dat de overgangen vrij plotseling tot stand.komen, terwijl deze in de na
tuur veelal geleidelijker plaats hebben. Er wordt nog gezocht naar een
mogelijkheid om de methodiek van de proefnemingen te verfijnen door in
plaats van met 2 constante temperaturen voor resp. dag en nadat met meer
geleidelijke temperatuursveranderingen te gaan werken.
Tenslotte staan in de contrôle-kamer verschillende Br om-apparaten
opgesteld die het temperatuur-verloop in elke afdeling registreren en
het verloop van de lichtsterkte in de daglicht-afdelingen. Bovendien kan
men van 12 dfdelingen (n.l. die met een temperatuur van 14°C of hoger),
gelijktijdig het verloop van het koolzuur-gehalte vervolgen. Aan een
registratie van het verloop van de luchtvochtigheid hecht men weinig waar
de. Onder de omstandigheden, waaronder de planten in het "phytotron" groeien,
n.l. bij een optimale watervoorziening en zonder overmatige warmte-straling,
krachtige, uitdrogende winden of te hoge temperaturen, oefent de luchtvoch
tigheid zeer weinig invloed uit op de ontwikkeling van de planten. De
controle-kamer is tevens het kantoor van de "superintendent" van het
"phytotron", de heer Keyes, die verantwoordelijk is voor de goede gang
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•van zaken.
De voorziening met water en voedingszouten.
In alle kweekruimten bevinden zich aansluitingen aan de volgende
leidingen:
1. Normaal leidingwater van de stadswatervoorziening.
2. Ontiöniseerd water ( vergelijkbaar met gedestilleerd water).
3. Normale voedingsoplossing.
4. Koud water afkomstig van het koel-systeem.
5. 'Warm. water afkomstig van het verwarmingssysteem.
6. Perslucht van 1 atmosfeer.
7. Perslucht van 6 atmosfeer ( niet in alle ruimten).
De onder 2 t/m 5 genoemde soorten water worden door afzonderlijke
pompen in circulatie gehouden, evenals trouwens de perslucht. Het apparaat
voor het onti'oniseren van water kan 5000 liter water zuiveren eer regenera
tie nodig is. De ionenconcentratie wordt daarbij teruggebracht tot minder
dan 10 delen per millioen. De circulatie heeft plaats in rubbenleidingen
terwijl de voorraadtanks van glas zijn of bekleed met plastic. Voor de
normale voedingsoplossing is een grote voorraadtank ( van 7000 1) aanwezig,
waarvan de wanden geïmpregneerd zijn met paraffine. De circulatie heeft
plaats in leidingen van "black iron" ( zwart ijzer). De pompen zijn gemaakt
van roestvrij staal. Bij het klaar maken van de voedingsoplossing wordt
elk zout apart in bakken opgelost en toegediend aan de voorraadtank. Men
gebruikt hiervoor 4 hoofdzouten, n.l. Ca-nitraat, Mg-sulfaat, K-fosfaat en
ammoniumfosfaat benevens een mengsel van sporenelementen (voedingsoplossing
van Hoagland). Yoor vrijwel alle gewassen wordt dezelfde voedingsoplossing
gebruikt. De concentratie kan echter wisselen door menging met ontïoniseerd
Wei osr1 *
De slangen voor het toedienen van voedingsoplossing of ontïoniseerd
water hangen van de zoldering naar beneden. Dit zijn lange slangen, die
over een aantal katrollen lonen, waartussen gewichten hangen die meer of
minder ver neerzakken, zodat men zonder enige hinder met het uitloopeinde
door de gehele kas kan opereren. Alle potten welke niet voorzien zijn van
een label worden

1s

morgens en ' s avonds gegoten met de normale voedings

oplossing. De potten met een groene label worden op dezelfde tijden gegoten
met ontïoniseerd water. De potten met een rode label worden niet door
het tuinpersoneel begoten, doch door de proefnemer. Deze vragen specia.le
voedingsoplossingen (meestal als onderdeel van een bepaald onderzoek).
Voor zoverre deze in vrij grote hoeveelheden worden gebruikt zijn er
kleine tanks op h, wieltjes aanwezig, die gemakkelijk verplaatsbaar zijn
en van waaruit deze speciale voedingsoplossingen worden toegediend.
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Voedingsoplossingen, die slechts in kleinere hoeveelheden worden gebruikt
(meestal voor bestudering van bepaalde gebreks-symptomen), zijn opgeborgen
in grote flessen ( + 20 1). Deze staan zodanig opgesteld in de betreffende
kweekruimte, dat de wagentjes, waarop de planten staan die met deze oplos
singen gevoed moeten worden, onder de respectievelijke flessen gereden
kunnen worden, waarbij men de voedingsoplossing uit een buis kan laten
toestromen. Er worden ook proeven genomen met watercultures om het effect
van verschillende voedingsoplossingen bij verschillende temperaturen
te kunnen vergelijken. De doorluchting van de watercultures geschiedt met
behulp van de perslucht leiding. De lucht in deze leiding is van te voren
gedroogd om verstopping van de leidingen te voorkomen.
Tenslotte heeft men de beschikking over 2 grote kisten (+ 1 m hoog),
waarin men de planten kan zetten om de wortelgroei te bestuderen. Men laat
hierin de wortels gewoon in de lucht groeien. Slice minuut wordt de lucht
vochtig gesproeid met een zeer fijne nevel, die als een wolk in de ruimte
blijft hangen. Er wordt hiervoor de normale voedingsoplossing gebruikt.
Overdag wordt telkens gedurende + 10 seconden gesproeid,

1

s nachts gedurende

slechts één seconde.
Fotografische toerusting.
Deze is van tweeërlei aard. Er zijn in de eerste plaats voorzieningen
getroffen om het verloop van alle proeven systematisch langs fotografische
weg vast te leggen. Daartoe xforden alle planten met regelmatige tussenpozen
gefotografeerd, waarvoor een vaste opstelling is gemaakt aan het einde
van het "atrium" gelegen tegenover het bespuitingskamertje. De plaats van
het wagentje, de opstelling van de lampen (schijnwerpers) en de plaats
van het opname-apparaat zijn nauwkeurig uitgeprobeerd en volkomen vastge
legd. Daardoor vertonen de foto's onderling de juiste grootte-verhoudingen.
Achter het wagentje kan met verschillend gekleurde ( wit, grijs, zwart)
achtergronden laten zakken. Boven kleine planten kan een spiegel onder een
hoek van 45° worden aangebracht zodat gelijktijdig een zij-aanzicht en een
boven-aanzieht wordt verkregen. Er is ter plaatse een klok aanwezig, weUke
de datum en de tijd van de dag aanwijst. Deze is aan de bovenzijde van elke
opname zichtbaar evenals het nummer van het wagentje, waardoor elke opname
automatisch volledig is geïdentificeerd. Deze opnamen worden verricht met
een 35 mm film, waarop 800 beelden kunnen worden vastgelegd.
Daarnaa.st is nog een afzonderlijk foto-atelier aanwezig, waarin foto's
worden gemaakt van bijzondere verschijnselen en belangwekkende resultaten
voor reproductiedoeleinden.
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Het gebruik van de "-wagentjes"-.
In geen der kwèekruimten bevinden zich tabletten of andere vaste opstel
lingen. Alle planten zijn geplaatst op "wagentjes", een soort kleine vier
kante tafeltjes op wieltjes, die "trucks" worden genoemd. De wagentjes
zijn van gegalvaniseerd staal en hebben een omvang van 50 x 50 cm. Soms
bezitten ze vaste tabletten op 75 cm hoogte boven de vloer, soms zijn de
tabletten verstelbaar van 30 cm tot 1.50 m. Deze laatste "tafeltjes" worden
speciaal gebruikt bij kunstmatige belichting, om bij het groeien van de
planten de afstand tot de lichtbron constant te kunnen houden.. De "tafeltjes"
zijn gemaakt van stevig staaldraad met eeïi maaswijdte van ?£> cm. Bij som
mige "wagentjes" is de mogelijkheid aanwezig om de "potten" met planten ge
lijktijdig op verschillende hoogten te plaatsen door de trapvorm van het
tablet. Op de potten met erwten en dergelijke klimplanten is een verchroomd
ijzeren drievoet aangebracht met een omhooggaande staaf, waar bij het groeien
van dè planten opzetstukken op geplaatst kunnen worden. Deze sluiten
van onder spiraalvormig op de vorige.
Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van deze
"wagentjes". In de eerste plaats de gemakkelijke verplaatsbaarheid van
de ene ruimte naar de andere (voor wisseling van de groei-omstandigheden,
fotograveren, uitvoering van bespuitingen). Bovendien wordt op deze wijze
een maximale benutting van de ruimte verkregen, waarbij de oppervlakte
"pad" tot een minimum kan worden teruggebracht, terwijl ook de paden ver
plaatsbaar zijn. Een voordeel van het regelmatig verplaatsen van de
wagentjes naar andere afdelingen is verder nog dat de planten steeds weer
op een andere plaats komen te staan, waardoor elle "standplaats-effect11
te niet wordt gedaan. Er wordt daarom beslist elke dag voor het verplaat
sen van de "wagentjes" zorg gedragen.
In verband met hèt wisselen van de groei-omstandigheden is in alle
"kassen"'en kunstlichtafdelingen de dag ingedeeld in 4 perioden, n.l.
8-12 uur v.rn., 12-16 uur n.m., 16-24 uur n.m. en 0-8 uur v.m. Alle wagentjes
*t
een
zijn aan een van de hoekpunten voorzien van'vl5 cm lange omhooggaande staaf.
Deze zijn voorzien van een 4~tal ringen. Kleur en nummer van de ringen
duiden aan welke temperatuur en belichting in de verschillende perioden
van de dag gegeven moeten- worden. De bovenste ring correspondeert met de
periode van 8-12 uur v.m.i naar onder volgen de latere perioden. De kleuren
hebben betrekking op 'de daglicht-afdelingen. Rood geeft de hoogste tempera
tuur aan, terwijl oranje, geel, groen, blauw en purper in deze volgorde
steeds lagere.temperaturen aanduiden. De kunstlicht-afdelingen worden aan
geduid met de nummers 1 t/m 9j waarbij een hoger nummer een hogere
temperatuur aangeeft. Moet het "wagentje" in het donkere gedeelte van
deze afdeling staan, dan wordt een zwarte ring met wit nummer gebruikt,
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màet het daarentegen in het -verlichte deel staan, dan gebruikt-men een
'witte ring met zwart nummer.
In de controle-kamer bevindt zich een kaartsysteem, waarbij voor
elke proef is aangegeven hoeveel wagentjes, dus hoeveel ruimte hiervoor
benodigd is en tot welk tijdstip. Verder staat op de kaarten duidelijk aan
gegeven hoeveel ruimte de proef vraagt gedurende de verschillende perioden
van de dag in de verschillende afdelingen. Er zijn van alle afdelingen
plattegronden aanwezig, hoeveel wagentjes en waar deze in elke afdeling
kunnen worden geplaatst. 'Met behulp hiervan kan ruimte gereserveerd worden
voor toekomstige proeven. Alleen wagentjes, die voorzien zijn van een
reserveringskaart worden'in de betreffende afdelingen toegelaten.
Overige bijzonderheden aangaande de werkwijze in het phytotron.
Het oppotten geschiedt in de "potting area", waar alle materialen
op de eerder beschreven wijze gesteriliseerd binnenkomen en worden opge
borgen. Als "potten" ("containers") worden de volgende materialen gebruikt:
le. Geglazuurde aarden potten van § of 10 liter..
2e. Tinnen bussen van dezelfde grootten, van binnen bedekt met "asphaltu of
bitumen verf en van buiten met aluminium verfj
3e. Plastic bekers van verschillende grootte, doch kleiner dan de potten en
bussen.
4e. Plastic schalen van 10 x 10 of 10 x 20 cm, te gebruiken als zaaibakjes.
Van de plastic bekers en schalen ( in verschillende kleuren) wordt de laatste
tijd zeer veel gebruik gemaakt. Zij zijn onbreekbaar en gemakkelijk te
reinigen. Alle "containers" zijn voorzien van gaten in de bodem voor drainage.
Van het groot model geglazuurde potten en bussen kunnen er 4 op één wagentje
worden geplaatst, van het kleinere type 6. De plastic bekers worden in
groepen van 9 in draadmandjes geplaatst. Er kunnen 4 van zulke mandjes (dus
36 plastic bekers) op één wagentje worden geplaatst.
Bij beëindiging van een proef worden de vei"s chiliende plantendelen
veelal gewogen, gedroogd en gemalen. Eerst worden in de oogstruimte ( "har
vesting area") de wortels in speciale gootstenen schoon gespoeld. Men kan
het gebruikte zand of grond en eventueel ook planten-materiaal hier neer
laten in de kelder, waar het in een wagentje terecht komt. Van de oogst
ruimte komt het schone plantenmateriaal in de droogkamer, waar het op
grote tafels kan worden uitgespreid. Het materiaal kan hier worden gescheiden
in wortels, stengels, bladeren, groeipunten, bloemen en vruchten. Men ge
bruikt een soort dienbakje van draadwerk met 6 afdelingen, waarin de ver
schillende delen van de plant worden geplaatst om in 2 ovens in een hete
luchtstroom bij resp. 55 en 70°G te worden gedroogd. De "Wiley mills", in
3 verschillende grootten, voor het malen van plantenmateriaal, staan'in
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een afzonderlijk vertrek opgesteld, waaruit het stof door een ventilator
naar buiten wordt gedreven. Chemische analyses geschieden meestal in het
laboratorium van het "Kerckhoff Building".
Het valt op dat vrijwel elke materiaal bedekt is met aluminium-verf.
Ook de wanden van alle ruimten zijn bedekt met aluminium-p lei ster. De weten
schappelijke waarnemingen- en het oogsten geschiedt door de onderzoekers.
Het overige werk geschiedt door tuinmensen. Zo b.v. het regelmatig verplaat
sen van de wagentjes en het water geven. Alleen wanneer uit het oogpunt
van de proef aparte voedingsoplossingen moeten worden toegediend, geschiedt
dit door de onderzoeker. De gegevens betreffende de verschillende proeven
worden overgebracht op "International Business Machine cards", een soort
ponskaarten-systeem. Sr bevinden zich hierop 40 kolommen voor de beschrij
ving van de groei-omstandigheden en 40 kolommen voor het noteren van de
uitkomsten van metingen en wegingen. Gecompliceerde interacties kan men
op deze wijze snel en eenvoudig berekenen.
Prof .Went heeft zich bereid verklaard de plannen voor de in
Naaldwijk te bouwen kas door te nemen met de air-conditioning deskundigen,
die het Sarhart-laboratorium hebben gebouwd. Als voorbereiding daartoe
zijn door deze mensen een hele reeks van proefnemingen gedaan. Het plan kan
in de Nederlandse taal aan Prof.Went worden toegestuurd.

Gesprek met Went,

- 1 Juli.

Resultaten van het ond.erzoek in het phytotr.on.
In het algemeen kan men stellen dat indien

van de zonne-energie

in een gewas wordt vastgelegd, men reeds een zieer goed resultaat heeft
verkregen. Bij de proefnemingen onder volledig geconditioneerde omstan
digheden in het Phytotron werd soms echter wel een efficiëntie van 10)ó
bereikt. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze proefnemingen heeft men
een ruimte-grafiek gemaakt, waarin dag- en nachttemperatuur en daglengte
tegen elkaar zijn uitgezet. De optimale verhouding tussen deze groeifactoren
kan voor de verschillende gewassen in deze grafiek worden aangegeven.
Het klimaat van een bepaalde plaats kan in deze grafiek worden voorgesteld
door een soort ring, die de punten verbindt, welke de gemiddelde klimaats
omstandigheden voor elke maand van het jaar aangeven.
Voor de verschillende klimaatsgebieden van Californie is het gemiddelde
verloop van. de y axLmum en de minimum-temperaturen uitgezet op grafieken,
waarin voor elle

interval van 10°C een andere kleur is gebruikt. De geschikt

heid van een gebied voor de tomatenteelt wordt vooral bepaald door liet
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verloop van de minimum-temperatuur. Minimum-temperaturen boven 20°C zijn
ongeschikt voor de tomatenteelt evenals temperaturen beneden 10°C. Zn ge
bieden met een uitgesproken landklimaat (b.v. de "Devils valley" in liet
Zuiden van Californie) komen vaak slechts korte perioden in voor- en
najaar voor, die aan deze eisen voldoen. In deze gebieden zijn de groeiomstandigheden op grotere hoogte (. 1200 m) echter vaak zodanig dat in de
zomer gedurende een betrekkelijk lange periode de tomatengroei goed moge
lijk is.
Een dagtemperatuur van 23°C en een nachttemperatuur van 17°C geeft
bij tomaten een goede vruchtzetting en bovendien een vroege ontwikkeling.
Een nachttemperatuur van 12°C geeft waarschijnlijk een nog vollediger
vruchtzetting maar een langzamer ontwikkeling. Sr wordt dan later geoogst.
Een nachttemperatuur ergens tussen 12 en 17°C is waarschijnlijk het beste.
Bij de tomaat ligt de optimale stikstof-voeding op een hoger niveau
naarmate de temperatuur hoger wordt gehouden. Het is gebleken dat de tomaat
bij lage temperatuur slechts een derde tot de helft van'de hoeveelheid
stikstof gebruikt, welke nodig is bij hogere temperaturen. Vertraging van
de bloei.en- de vruchtvorming heeft echter door een hoge stikstof-gift
bij lage temperatuur niet plaats bij de tomaat. De hoge gift is echter
volkomen overbodig en kan bij de vruchtzetting moeilijkheden veroorzaken.
Suikerbespuitingen schijnen bij de tomaat speciaal gunstig te
werken wanneer ze worden toegepast op een tijdstip, onmiddellijk vooraf
gaande aan een betere belichting. Dit zal dus zijn aan het einde van een
donkere periode. De moeilijkheid is echter, dat men dit tijdstip in de
praetijk nooit van te voren zal kunnen vaststellen.
Bij verschillende Cucurbitacaeën verkeren de ranken aanvankelijk in
een mannelijke phasej er worden dan uitsluitend mannelijke bloemen gevormd.
Naarmate de temperatuur lager is en de daglengte korter gaan deze ranken
sneller over in de vrouwelijke phase. Er worden dan steeds grotere vrouwe
lijke bloemen gevormd, die steeds beter in staat zijn zich parthenocarpisch
te ontwikkelen.
Zeer interessant zijn de uitkomsten bij aardbeien. Het is gebleken
dat deze plant niet steeds als een"korte dag"-plant reageert. Het al of
niet bloeien is afhankelijk van een onderlinge wisselwerking tussen dag
lengte en temperatuur. De proeven zijn genomen met uitsluitend kunstlicht
ter sterkte van 10.000 lux. Zeer hoge lichtintensiteiten kunnen remmend
werken op de bloei. Wanneer een korte dag (daglengte van 8 uur) samengaat
met een constant zeer hoge temperatuur ( dag en nacht 26°C), dan treedt
geen bloei op. Wel worden er dan uitlopers gevormd. Is de temperatuur
iets lager ( dag en nacht 23°C), dan worden er geen uitlopers meer gevormd
en treedt er wel bloei op.
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De bloemen zijn dan echter slechts kort gesteeld en vormen^leine vruchten.
Houdt men overdag de temperatuur op 23°G en 's nachte op 26 C, dan
worden er noch bloemen, noch uitlopers gevormd. Houdt men overdag de
temperatuur op l7°Cen
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nachts op 26°C, dan is er practisch evenmin

sprake van bloei. Wanneer men deze zelfde dagtemperatuur laat samengaan
met lagere nachttemperaturen, dan verkrijgt men een belangrijk betere
bloei. Bij een nachttemperatuur van 23°C is er reeds enige bloei, bij
20°C is de bloei veel beter en bij 17°C ziet men de beste bloei. Bij
14°C is de bloei weer iets minder en verloopt deze langzamer. De bloeiwijzen groeien bij deze lage,temperaturen langer uit, speciaal bij een
dagtemperatuur van 14°C.
Bij een lange dag (daglengte van 16 uur) zijn de uitkomsten geheel
anders. Bij normale, middel matige temperaturen treedt dan in het geheel
geen bloei op. Is de temperatuur b.v. gedurende dag en nacht 14°C dan komèn
de aardbeiplanten niet tot bloei. Wel wordt er een enorm aantal uitlopers
gevormd. Laat men de planten zich bij een voldoend lage teirperatuur ont
wikkelen, dan kan ook bij een lange dag wel degelijk bloei plaats hebben.
Houdt men de aardbeien dag en nacht bij 10°C dan treedt er reeds enige
bloei op, terwijl er absoluut geen uitlopers meer wosden gevormd. Verge
leken met een korte dag en een constante temperatuur van 23°G is de bloei
veel geringer, doch de planten zijn mooier. Houdt men de planten dag en
nacht bij 6°C ( en 16 uur licht»

dan krijgt men volop bloei. De kleur

van de bloemen is dan enigszins rose. De gevormde vruchten zijn dan
juist extra groot. Naarmate de temperatuur lager is kan dus bij een grotere
daglengte toch nog bloei optreden.
Gasschade in de omgeving van Los Angeles treedt voornamelijk op als ~T
gevolg van dampen, die door olie-raffinade^<rijen in de atmosfeer worden
gebra.cht. Deze veroorzaken op het blad van suikerbieten bruine verbrandihgsvlekken. Andijvie is het allergevoeligste gewas voor deze dampen. Het rea
geert m-t kleine grijswitte vlekjes op het blad. Men ziet dit verschijnsel
speciaal bij windstil weer, als de dairpen blijven hangen.
Regen kan bij zaden een uitspoeling van remstoffen te weeg brengen
en daardoor de kieming bevorderen. Vooral zaden van woestijnplanten
reageren vaak zeer sterk op een regenbuitje. Door deze zaden gewoon
vochtig te leggen kunnen zij veelal niet tot kieming worden gebracht.
Dit kan alleen door ze te laten beregenen. De hoeveelheid regen, die men
daarbij geeft, luistert vaak heel nauw. Men moet bovendien rekening houden
met de temperatuur.
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Zaden van winterwoestijnplanten kiemen alleen als de regen samengaat
met een lage temperatuur, zaden van zomerwoestijnplanten als het regent
bij een hoge temperatuur. Ook voor andere planten geldt dat het effect van
een regenbui op de kieming afhangt van de temperatuur. Voor het gebruik
van "pre-emergence" onkruidbestrijdingsmiddelen is dit een zeer belang
rijke kwestie. Sen voorafgaande regenbui zal onder bepaalde temperatuursorastandigheden het resultaat van een dergelijke onkruidbestrijding belang
rijk kunnen verbeteren.
"Wanneer men plantenwortels in de lucht laat groeien door ze regel
matig fijn te besproeien met een voedingsop lossing, blijkt dat verschillen
de gewassen zoals peen en mais een geweldige wortelontwikkeling kunnen
vertonen. De planten groeien "bovengronds" echter in het algemeen minder
goed dan bij een normale cultuurwijze.
Merkwaardig is dat men op Hawaii met succes van kunstlicht gebruik
maakt bij een buitenteelt, n.l. het suikerriet. Bij deze cultuur schalie It
men raidden in de nacht gloeilampen aan en laat deze ongeveer een uur
branden. Daardoor wordt bloemvorming voorkomen. Ben belangrijk hoger
suikergehalte is het gevolg. Verder past men op Hawaii bij de ananas een
overeenkomstige maatregel toe als in Californie soms bij de tomaat wordt
getroffen. Na het zaaien dekt men de grond tussen de planten af met
zwart papier. Ook in dit geval is het doql tweeledig: het kiemen van
onkruid wordt voorkomen en de grond blijft vochtiger.
Er wordt veel onderzoek verricht bij de suikerbiet. irJanneer men deze
plant niet de omstandigheden schenkt (lage temperattiur en korte dag), waar
onder zij in winterrust kan gaan, blijft de biet steeds doorgroeien. Sr
treden geen bepaalde afwijkingen op en evenmin afsterving. Alleen wordt
de biet steeds hoger doordat steeds nieuw blad wordt gevormd. Zo had men
er suikerbieten, die nu reeds 2g jaar continu doorgroeiden en waarvan de
biet tot een soort "boomstam" was geworden van wel een meter hoogte.
Suikerbieten laten de grootste bietontwikkeling zien bij een nachttemperatuur van + 17°G. Het hoogste suikergehalte wordt echter gevormd
bij een nachttemperatuur van + 12°C. De hoogste suiker-opbrengst zal
waarschijnlijk worden verkregen bij een temperatuur hier ergens tussen in
(14 à 15°C). Het beste zou echter zijn indien men eerst een hoge tempera
tuur zou kunnen geven voor een grove biet-ontwikkeling en vervolgens
een lagere voor de vulling met suiker. Sr was juist een proef, waarbij de
ontwikkeling van de bieten werd vergeleken bij 30°, 26°, 23°, 20° en
17°C (nachttemperaturen 6°C lager).
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Bij de hoogste temperaturen, was het blad licht geelgroen gekleurd,
terwijl ook de bieten minder flink waren ontwikkeld. Bij 23°C was de
bladkleur al iets lichter, terwijl de bladstelen langer en dunner waren.
Bij 20°G gaat de groei in het begin wat langzamer^ bij 17°C verliep
de groei aanzienlijk langzamer. De groei werd gecontroleerd door elke
week het aantal nieuw gevormde bladeren te tellen. Sr werd dan tege
lijk een elastiekje om het laatst gevormde blad gedaan.
De invloed van de minerale voeding op de ontwikkeling van de
biet werd in watercultures nagegaan. Hierbij wordt met 2 rassen ge
werkt, n.l. één met een hoog suikergehalte en de ander met een hoog
bietgewicht. Men had juist een mooie stikstof-serie gehad en was nu
gestart met een kali-serie. Daar reeds eerder was gebleken dat halvering
van de kali-concentratie weinig invloed had, had men nu de concentratie
bij de verschillende series steeds verder gehalveerd tot een laagste
concentratie van^-",van de normale voedingsoplossing. De bietenplantjes
voor deze watercultures worden gekiemd in vermiculiet, In het begin
worden een aantal -olanten in reserve gehouden door ze in kurken met
een wattenprop tesamen te laten drijven in een bus, die een oplossing
met de laagste kali-concentratie-bevat.
De ervaringen met erwten wijzen er op, dat dit gewas zowel
overdag als 's nachts(mE&j een betrekkelijk lage temperatuur vraagt
(10 tot 20°C). Zowel erwten als bonen zetten bij een dagtemperatuur van
20°G ( en een nachttemperatuur van 14°C) zeer veel beter vrucht dan
bij een dagtemperatuur van 23°C. Sr liep juist een proef, waaruit
bleek, dat de .verschillende erwten-rassen niet geheel gelijk reageren
on de temperatuur. De Vinco kiemde het best bij een dagtemperatuur
van 20°C, terwijl bij de Unica de temperatuur minder nauw luisterde.
Bij dagtemperaturen van U+°C of lager en 26°C of hoger verliep echter
ook bij dit ras de kieming minder goed. Daarna, werd. de sterkste groei
verkregen bij een dagtemperatuur vsn 20°C en een nachttemperatuur
van 17°C. De vruchtzetting was dan echter wat minder goed dan bij
een nachttemperatuur van 14°C. Is de temperatuur' overdag 23°C en
1s

nachts l7°C3,dan is de groei weer minder en ondervindt men last

van afstervingsverschijnselen, speciaal bij Vinco.
Bij kunstlicht (betrekkelijk zwakke lichtintensiteit) groeien
de erwten slecht, speciaal Unica. Vinco kan ook bij' kunstlicht nog
behoorlijk bloemen en zaad voortbrengen. Bij een korte dag ( 8 uur)
treedt echter vrijwel geen bloei op. De planten zijn dan wat langer
gerekt. Bij een langp dag ( 16 uur) leidt een temperatuur van 17°C
tot een aanmerkelijk vroegere bloei en betere vruchtzetting dan
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zetting vrijwel even goed maar de groei slecht.
Ook een groot aantal bloemgewassen zijn betrokken in het onder
zoek op het Sarhart-laboratorium. Zo heeft men evenals in Eindhoven
gevonden dat het gekleurde blad van Coleus een diepere kleur vertoont
bij een-grotere daglengte. Bovendien bleek dat de kleur-intensiteit
bij lagere temperaturen geringer te zijn.
Orchidaeën vragen veel licht doch een koele omgeving. Door aan
deze eisen te'voldoen kan men ze zeer snel tot ontwikkeling brengen,
zodat reeds na 2 à 3 jaar bloemen kunnen worden geoogst. Men laat de
orchidaeën steriel kiemen, ook dè Cipripedium.
De St.Paulia vormt tot nu toe het enige geval, waarvan bekend
is, dat het gewenst is dat de nachtternperatuur hoger is dan de dagtempe
ratuur. Wanneer men bij de teelt van deze bloemen een dagtemperatuur
aanhoudt van Ï7°C, dan krijgt men bij een nachtternperatuur van 14°C
(slechte planten en een slechte bloei» Is de nachtternperatuur 20°C dan
krijgt men mooie planten en een mooie bloei. Ook bij 23°C krijgt men
nog mooie planten, maar een iets minder mooie bloei. Bij 26°C zijn de
planten nog tamelijk mooi, doch er treedt geen bloei op. Houdt men een
wat lagere dagtemperatuur aan ( 14°C), dan blijkt de combinatie met
een nachtternperatuur van 23°C de allermooiste bloei te verwekken.
De bloemen hebben dan een mooie donkere kleur en zijn mooier dan ooit
bij een dagtemperatuur van 17 °C het geval is. Houdt men een nog lagere
dagtemperatuur aan (10°C), dan worden er wel is waar zeer mooie en
grote bloemen gevormd, doch de planten zijn minder mooi.
Ook "sweet clover" (honingklaver) vormt een merkwaardig uitzonde
ringsgeval. Deze p^ant 'groeit bij 17-20°C het best. Zowel bij een
lange dag ( 16 uur) als in continu licht groeien de planten bij 20°C
veel beter dan bij -14°C. Bij een korte dag ( 8 uur) is de groei bij
deze beide temperaturen ongeveer gelijk. De reactie op de temperatuur
is hier dus sterk afhankelijk van de daglengte„ Bovendien is het opval
lend dat juist in continu licht een zeer sterke bloei optreedt.
Verschillende grassen, blijken bij zeer lage temperaturen ( dag
en nacht 4°C) nog uitstekend te kunnen groeien. Bij een lange dag
( 16 uur) is de groei echter veel beter dan bij een korte dag ( 8 uur)^
Veratrum, een liliacae, bevat een alcaloïd dat de bloeddruk ver
laagt, Deze stof is zeer vergiftig, maar wordt tot een geneesmiddel ver
werkt. Tot nu toe werd dit plantje in het wild verzameld, doch men
tracht het nu te kweken. Van nature groeit dit plantje hoog in de
bergen. Het blijft er lang bedekt met een laag sneeuw en heeft daardoor
slechts een zeer korte groeiperiode.
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Koude gedurende 2-3 maanden kan de rustperiode verbreken. Na elke
2-3 maanden groei moet het plantje echter opnieuw in de rusttoestand
worden gebracht, daar het anders af zou sterven. Voor de rustperiode
is een temperatuur van + 0°C zeer geschikt. Meestal bewaart men de
planten bij een-temperatuur van 4-6°C, welke reeds voldoende laag is.
De planten hervatten dan reeds uit hun eigen de groei. In de regen
kamer wordt een uitstekende kieming verkregen. Voegt men vitamine B 1
toe, dan wordt een hoger percentage alcaloïde in de plant gevormd.
Door chemische analyse kan dit percentage worden vastgesteld. Om te
weten te komen hoeveel van dit alcaloïde in een bepaalde periode
wordt gevormd, kan men de planten gedurende deze periode in de ruimte
met radio-actieve GO

plaatsen. Deze methode kan eveneens voor andere

organische stoffen worden gebezigd.

Gesprek met Lang - 1 Juli.
Bloei-beïnvloedlng.
Ten aanzien van de beïnvloeding van de bloei zijn 3 punten •
van groot belang?
Ie. Voor zover de bloei wordt geïnduceerd door een koude-periode is
gebleken dat men daarbij 3 stadia kan onderscheiden. Dit inzicht
is vooral gebaseerd op proefnemingen bij Byoscyamus niger (bilzenkruid).. De resultaten hebben echter een lagemene geldigheid voor
gewassen, die zich overeenkomstig gedragen. Het eerste stadium
is ten naaste bij reversibel. Zo kan, wanneer de koude-periode +
10 dagen heeft geduurd, het effect van de koude-behandeling onge
daan worden gemaakt door enkele dagen met een flinke hoge
temperatuur (+ 30°C). Heeft de koude langer geduurd (+ 20 dagen),
dan kan het effect slechts ten dele worden ongedaan gemaakt.
Heeft de koude nog langer geduurd, dan blijft een er op volgende
warmte-periode zonder invloed.
Een periode van matige temperatuur (+ 20°C) maakt het effect
van de koude-behandeling niet ongedaan; integendeel het effect
wordt er door gefixeerd. Treden daarna enkele dagen met hoge
temperaturen op, dan wordt hierdoor het koude effect niet langer
ongedaan gemaakt. Hetgeen zich afspeelt kan door de volgende
formule worden voorgesteld:
(P2)

Voor het eerste stadium, de vorming van A uit P, is koude nodig.
Het tweede proces, de vorming van B uit A, kan zich blijkbaar ook
bij wat hogere temperatuur voltrekken. Het is niet zeker of de
hoge temperatuur vernietigend werkt op A ( vorming van C),
of dat de oorspronkelijke stof P wordt teruggevormd. Voor de over
gang van A naar B is zuurstof nodig, voor de voltrekking van het
eerste stadium en voor de vernietiging van A is geen zuurstof no
dig.
. Voor zoverre er bij het induceren van de bloei sprake is van een
daglengte-effect is gebleken dat groeistoffen een rol kunnen
spelen. De groeistoffen auxine en anti-auxine kunnen invloed
uitoefenen op het resultaat van een daglengte-behandeling. In het
algemeen is het gemakkelijker door groeistof-toediening de bloei
te beletten, waar deze behoorde op te treden, dan de bloei te
weeg te brengen onder omstandigheden, waarbij normaal geen bloei
optreedt. Het laatste is alleen mogelijk indien de plant reeds
verkeert .in het grensgebied van bloei of geen bloei.Bij korte dag planten kan toediening van auxine bij een
korte dag behandeling de bloei tegenhouden. Bij lange dag planten
daarentegen kan toediening van auxine bij een iets te zwakke
belichting de bloei te weeg brengen. Er treedt dan b.v. recht
onder een 15 Watt lamp zonder raeer bloei op. Schuin onder deze
lamp treedt alleen bloei op bij toediening van auxine. Bij planten
die nog verder van de lamp zijn verwijderd treedt ook bij toedie
ning van auxine geen bloei op. Men neemt aan dat in het eerste
geval de korte da.g de hoeveelheid auxine tot het juiste niveau
terugbrengt. Sen te hoge concentratie aan auxine belet dan de
bloei. In het tweede geval, bij de lange dag planten, ligt het
auxine-gehalte veelal op een te laag niveau, speciaal bij onvol
doende belichting. Bij korte dag planten, die juist niet in
staat zijn tot bloei (b.v. doordat ze niet geheel voldoende kou
hebben gehad), kan men de bloei door toediening van anti-auxine
vaak enigermate forceren. Bij lange dag planten kan men de
bloei.door toediening van anti-auxinen juist tegen houden. De
activiteit van de toch reeds in te geringe mate aanwezige
auxine wordt door de toediening van anti-auxine dan nog verder
verminderd.
Het toedienen van auxine of anti-auxine heeft slechts dan
effect, wanneer deze stoffen op de bladeren worden gebracht.
Brengt men ze op de groeipunten, dan zijn veel hogere concentra
ties nodig, welke beschadiging zouden kunnen veroorzaken.
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3e. Het vraagstuk van het overbrengen van groeistoffen. (' of bloeistoffen)
door. enting of van het ene deel van de plant naar een ander deel.
Inderdaad is het bijna steeds mogelijk gebleken een dergelijke
'overgang tot stand te brengen, mits men enkele voorzorgen in acht
neemt.Stel dat het ene gedeelte ( b.v. de ent) bloeirijp is, terwijl
het andere gedeelte ( i.e. de onderstam) dit niet is. .iannoer men
nu. de bloeistof zich wil laten verplaatsen naar de onderstam, dan
moet men er 'Voor zorgen, dat op de ent alle bloemknoppen w.orden
weggenomen, terwijl op de onderstam (d.w.z. het te beïnvloeden
gedeelte) alle bladeren moeten worden verwijderd. Het te beïnvloe
den gedeelte (i.e. de onderstam) is dan wat de toevoer van assïmilaten betreft aangewezen op het beïnvloedende gedeelte (i.e. de
ent) en ontvangt hiervan ook de bloeistof en gaat dan bloeien.
Er zijn op bovenstaande regels slechts enkele uitzonderingen opge
merkt, waarbij het tijdstip van in bloei komen niet wordt bepaald
door photo-periodiciteit of koude-behoeftë.

Gesprek met Galston - 1 Juli.
Plantenphysiologisch. onderzoek op het Kerchoff-laboratorium.
De op dit laboratorium verrichte onderzoekingen dragen over het
algemeen' een zeer fundamenteel, karakter. Persoonlijk houdt Galston
zich bezig met een onderzoek naar de receptoren in het plantenweefsel
van de lichtenergie, in het bijzonder voor. zover dit tot uiting komt
in phototrophische bei-regingen. In dit opzicht speelt vooral het blauwe
licht een rol. Dit kan worden geabsorbeerd door verschillende kleurstof
fen of pigmenten met een overeenkomstig absorbtié-spectrum, zoals b.v.
Carotine en riboflavine-verbindingen. Er zijn nu verschillende aan

wijzingen verkregen, dat bij -de overdracht van het licht-effect niet Caro
tine, zoals men lange tijd gedacht heeft, maar riboflavine de belangrijk
ste rol speelt. Zo kent men een albino-maisras, hetwelk geen Carotine be
vat en toch op dezelfde wijze op het licht reageert. Hendricks,Parker
en Borthwick te Beltsville hebben de gevoeligheid van de planten (echter
niet van de belangrijkste groente-gewassen) nagegaan voor de verschillen
de lichtsoorten en deze werkings-spectra vergeleken met de absorbtiespectra van de pigmenten.
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Men is reeds langer de mening toegedaan, dat het krom groeien van
stengels e.d. onder invloed van het licht een gevolg is van een plaatse
lijke inactivering van groeistoffen. Had men daarbij aanvankelijk wel
gedacht aan auxlne, er bestaan nu sterke aanwijzingen, dat indolyl-azijnzuur bij dit proces de hoofdrol speelt. Uit weefsel-cultures bij erwten
is duidelijk gebleken, dat deze groeistof de groei in belangrijke mate
kan bevorderen. Door een gecombineerde toediening van riboflavine en
licht kan deze werking echter geheel worden ongedaan gemaakt. Het is ge
bleken dat indolyl-azijnzuur onder inwerking van het licht door riboflavine
kan worden geoxideerd en daardoor geïnactiveerd. De aard van het oxydatieproduct is nog niet precies bekend. Ook andere verbindingen met indol-ringen,
zoals een groot aantal thryptophaan bevattende enzymen en viren kunnen op
dezelfde wijze door riboflavine en licht worden geïnactiveerd. Shugar
heeft aangetoond dat enzymen zonder thryptophaan niet worden vernietigd.
Bij het verschijnsel van de photoperiodiciteit zijn de meeste planten
specikal gevoelig voor de inwerking van rood licht. Bij dit proces is
porphyrine de gevoelige subst§ntie, welke de betreffende lichtstralen absor
beert en het effect van het licht overdraagt. Deze verbinding bevat Lr
C.N ringen ( pyroolkernen), welke via de koolstof aan elkaar zijn verbonden.
In dit laboratorium was een prachtige entkamer aanwezig, waarin vooral
met weefsel-cultures werd gewerkt. De kamer lag binnen in het gebouw
als een soort donkere kamer zonder ramen. Sr hingen ultraviolet licht
lampen, terwijl de tafel steeds te voren met alcohol werd schoon gemaakt.
De weefsel-cultures liet men groeien onder rekken met fluorescentie-buizen,
waarbij afwisselend daglicht lampen en wit licht lampen naast elkaar waren
gemonteerd. Vooral weefsel-cultures van zonnebloemen deden het bijzonder
goed.
Voor het werken met groeistoffen zoals auxine waren donkere kamers aan
wezig, waarin een zwak rood licht heerste. In normaal licht zouden bepaalde
groeistoffen ontleed kunnen worden en de stengeltjes ombuigen. Hier werd
o.a. de Avena-test toegepast om de hoeveelheid groeistof te bepalen. In deze
kamers werd tevens een hoge luchtvochtigheid gehandhaafd om uitdroging van
de agar te voorkomen.
Er wordt op dit laboratorium ook fundamenteel wetenschappelijk werk
op biochemisch gebied verricht en ten aanzien van viren om hun wezen vast
te stellen. Er wordt daarbij veelvuldig gebruik gemaakt van het verschijnsel
van de radio-activiteit om vast te kunnen stellen uit welke componenten
diverse organische stoffen in plant of dier worden opgebouwd. Men maakt
daarbij ook gebruik van registrerende Geiger-tellers. Deze tellen de ont
vangen radio-actieve straling, per tijdvak van 10 minuten op en schrijven
dit op.

Aan de staf van het laboratorium zijn 4 Hollanders verbonden, terwijl
in de bibliotheek ook diverse Hollandse tijdschriften aanwezig zijn.

Bezoek aan het Citrus Experiment Station te Riverside «
Hesprek met Barnes - 2 Juli.
Ziekten en plagen bij druif en perzik.
Be naam "Citrus Experiment Station" is "enigszins misleidend-, daar
'men hier niet alleen studie maakt van dè teelt van citrus fruit, doch even
zeer ander fruit en zelfs groenten in zijn onderzoek betrekt. Men beperkt
zich echter wel tot de teelt van subtropische gewassen en de problemen, die
zich daarbij in Californie (Zuid) voordoen. Het proefstation vormt een onderdeel
van het "California Agricultural Experiment Station". Het ressorteert onder
de "University of California" te Berkeley. Het terrein omvat een oppervlakte
van 350 ha ( meest proefvelden), terwijl verschillende laboratoria, kassen
en l'lath-houses" ( "kassen", waarvan de wanden uit smalle latjes met
openingen ertussen zijn gevormd) aanwezig zijn. Er kan hier worden opgemerkt
dat het "Californias Institute of Technology" te Pasadena een particuliere
universiteit is, welke geheel los staat van de "University of California"
te Berkeley. De studie in Pasadena staat op een'wat wetenschappelijk hogèr
peil dan op de staats-universiteiten, maar is dan ook veel kostbaarder,
zodat hier voornamelijk slechts studenten uit zeer gegoede kringen komen.
Wat betreft de bestrijding van dopluizen biedt een zwavel-analoog
van T.E.P., n.l. E.S.P.47, goede vooruitzichten. Dit middel, tetra ethyl
di thio pyrofosfaat ( sulfaten), is afkomstig van de Monsanto Chemical Cy
te San Louis in Missouri. Het kan in kassen worden toegepast als "smoke
generator" ( rookdoosjes) en is tevens werkzaam tegen spint in perziken.
Het kan ook op de grond worden gestrooid. Men moet de kassen een dag lang
open houden na zo'n behandeling Vooraleer men er in kan gaan werken.
Het middel K 6451 van de Dow Chemical Cy in Michigan ( Ovotran = para
chloor phenyl para chloor benzeensuU?Qnaa;t)zou volgens Barnes in aerosol-vorm
ook zeer geschikt tegen spint; in kassen ( Tetranychus) kunnen worden toege
past. Het kan schade op appels veroorzaken. Op druiven en perziken is
echter nooit schade waargenomen.
Ook in Californie heeft men veel te kampen met lamsteligheid bij
Muscaat-druiven. Men heeft ervaren, dat naarmate de bomen later uitlopen
er meer trossen worden gevormd en minder last wordt ondervonden van lam
steligheid. Men tracht nu door op een bepaald tijdstip te snoeien een zo
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•laat mogelijk uitlopen van de bomen te verkrijgen. Men kan dit zowel
bereiken door zeer vroeg te snoeien als door laat te snoeien. Bij snoeien
in November bleek 6% van de scheuten reeds in April uit te lopen,
bij snoeien in Januari 51% en bij snoeien in Maart slechts 1$.
De Januari-snoei is zeer gevaarlijk, daar dan in ernstige mate lamstelighied kan optreden. Het tijdstip van snoeien kan soms zeer nauw luisteren.
Bij een proef, waarbij het snoeien met tussenpozen van een week bij de
verschillende series plaats had, bleek snoeien op de data van 31 December,
t/m 21 Januari tot een vroeg uitlopen en veel lamsteligheid te leiden,
terwijl bij het snoeien op 28 Januari het uitlopen aanmerkelijk later
plaats vond en geen lamsteligheid werd waargenomen. Welke klimaatsfactoren
hierbij een rol spelen is nog niet bekend.
Tegen de perzikscheutboorder (Anarsia) wordt veel basisch loodarsenaat gebruikt in een sterkte van 400 gram per 100 liter. Ket wordt toege
diend als de bloesem afvalt en de vruchten nog zeer klein zijn. Andere
belangrijke kwalen van de perzik in Californie zijn de''nematoden-aantas
ting en de virusziekten. Bij de druiven is de aantasting door galmijten
van betekenis. Deze veroorzaken kleine lichte plekjes op de bladeren.
In de zeer droge gebieden van het uiterste zuiden van Californie
is een zeer vroege oogst van druiven mogelijk ( in de eerste helft van
Juni). De druiventeelt is daar feitelijk alleen vanwege de vroegheid be
staanbaar. Men teelt er Thompson Seedless ( in Australië Sultanine geheten),
een tafeldruif met betrekkelijk kleine bes. Sr wordt daar altijd gordeling
toegepast voor vervroeging. Tevens verkrijgt men hierdoor een grotere tros.
Er zal in een dergelijk klimaat echter waarschijnlijk eerder een overschot
aan assimilaten zijn dan in onze kassen.

Gesprek met Lesley - 2 Juli.
Nieuwe tomaten- en perzikrassen.
Grootvruchtige tomaatrassen hebben raeer last van neusrot dan kleinvruchtige rassen. Het verschijnsel treedt voornamelijk op bij een hoge
zoutconcentratie op de "alkali"gronden in Zuid-Californië. Het onlangs
gewonnen ras Simi zou hiertegen enigermate resistent zijn en minder
1

spoedig neusrot vertonen. Het paart deze resistentie aan een behoorlijke
mate van resistentie tegen Fusarium en Verticillium. Het is een niet
zelftoppend ras dat bij de teelt in de kuststrook stellig met Pearson in
opbrengst kan wedijveren. In het binnenland blijft het echter achter in
opbrengst. De vruchten zijn vast en vlezig en bezitten een dieprode kleur.
Zij zijn bijzonder geschikt voor verwerking. Het ras is niet geheel zuiver.
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Bit zou. gunstig zijn en mogelijkheden bieden tot aanpassing aan andere
Verticillium-stammen.
Men heeft in Riverside veel aandacht besteed aan het winnen van
perzikrassen met een geringe koude-behoefte, zodat zij ook in Suid-Califorhië,
waar de winters zacht zijn, goed kunnen wórden geteeld. De perziken hebben
in de winter gedurende kortere of langere tijd een temperatuur nodig van
40°F ( 4°C) of lager. De weinig koudebehoeftige rassen kunnen na'een zachte
winter juist eeeï extra vroeg zijn. Dit kan 2-3 weken verschil uitmaken. De
minst koude behoeftige rassen zijn:
1. Bonita, De vruchten zijn middelmatig groot, geelvlesig en met gele schil
met diep rode blos. Zoete smaak. Rijpt in de tweede helft van Juli.
2. Rosy. De vruchten'zijn tamelijk groot-, v-ritvlezig en sappig en met licht
gekleurde gladde schil. De smaak is zoet en het aroma aantrekkelijk.
Rijpt in de eerste week van Augustus.
3. Ventura. De vrucht is iets afgeplat en betrekkelijk klein, geelvlezig en

met losse steen. De schil is geel met een rode blos. De smaak is iets
zuur. Rijpt begin Juli.
Het gesprek werd door Lesley abrupt afgebroken met de opmerking dat
zijn perziken toch niets voor ons waren, waarbij als treest een monstertje
Simi-zaad werd meegegeven.

Gesprek met Laurance - 2 Juli.
Maatregelen tegen verzouting van de grond.
De verzouting ( " salinity") van de grond vormt in Zuid-Californië .
tengevolge van het warme en droge klimaat een ernstig probleem. Men heeft
Iii ermee vooral te maken in de "Imperial Valley", een oude bedding van de
Coloradorivier, die door verdamping droog is komen te liggen. Er zijn
hier afwisselend zware klei- en zandlagen afgezet, waardoor het irrigatie
water moeilijk wegzakt. Bovendien is het verval naar de "Salton Sea", een
soort binnenzee zonder afstroming, vergelijkbaar met de Dode Zee, zèer
gering. Door deze omstandigheden vertoont het zoutprobleem aldaar grote
overeenstemming met het zoutprobleem in onze kassen. In beide gevallen
treedt door de sterke verdamping ( en de geringe resp. afwezige natuurlijke
naerslag) een zoutophoping in de bovenlaag van de grond op, terwijl' zowel
hier als. daar het kunstmatig- toedienen van water moeilijkheden oplevert,
die verband houden met de afwatering. Men staat in Californie op het
standpunt, dat elke grond in goede conditie is te brengen mits drainage
mogelijk is.
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Om een goede plantengroei mogelijk te maken is het noodzakelijk
dat het zout zo diep wordt weggespoeld, dat het buiten het bereik van de
plantenwortels blijft. Voor groenten is het voldoende wanneer een li-ag van
een meter vrij is van zout, voor fruit is het beter wanneer de bovenste
2 meter vrij van zout zijn. Om dit te bereiken en ook 'om deze toestand
te handhaven moet veel meer water worden gegeven dan voor de plantengroei
nodig is. Men zal een aan zekere verspilling van water niet kunnen ont
komen. Soms heeft men de grond wel 60 dagen lang onder water gezet, maar
dan werd er ook een prachtig resultaat verkregen.
Om een goed resultaat te verkrijgen met irrigatie moet aan 2 voor
waarden zijn voldaanî
le. Een goede permeabiliteit van de grond ( goede doorla/tendheid), waardoor
het water snel kan wegzakken. Hierop zal nader worden teruggekomen.
2e. Een voldoend lage grondwaterstand, welke gehandhaafd blijft, o'ok wan
neer veel irrigatie-water wordt toegediend. Op vele plaatsen zal daarom .
kunstmatige drainage noodzakelijk zijn. De minimum-eis, die gesteld
wordt is, dat het grondwater niet hoger dan 1.60 m beneden het maaiveld
komt te liggen. Er wordt echter op grote schaal drainering aangelegd op
een diepte van + 2.50 ra en op onderlinge afstanden van + 80 m. Soms
bestaat het zout voor een deel uit zeer toxische borium. Hen heeft dan
vaak met een ondiepere drainering ( op 1.60 m) zeer goede resultaten
verkregen. Ter verkrijging van een duurzame goede ontwikkeling van de
gewassen is de handhaving van een effectieve drainage een absolute eis.
Het zoutgehalte van het irrigatie-water is minder belangrijk. Alles
hangt af van het zoutgehalte van het bodemvocht. Verzouting van de grond
tengevolge van het gebruik van te zout irrigatie-water is in Californie
nog niet opgetreden. Naarmate het zoutgehalte van het irrigatie-water
hoger is, zal men echter nog overvloediger water moeten toedienen en moeten
blijven toedienen. Een goede drainage is dan nog noodzakelijker. Deze op
vatting stemt dus in sterke mate overeen met onze ervaringen. Volgens de
ervaringen in Californie kan zelfs met irrigatie-water dat 1800 d.p.m.
zout bevat nog een behoorlijk gewas worden verkregen.
De grote moeilijkheid is echter, nu steeds grotere hoeveelheden
irrigatie-water worden gebruikt en dit water steeds sneller en beter
wordt afgevoerd, waar men al dit water moet laten. De verdamping van de "Salton Sea" is hiervoor niet voldoende. Men gaat nu een krachtig gemaal bouwen
om het water af te voeren naar de Golf van Mexico.

§8.
Gesprek met Aldrich - 3 Juli.
Middelen om de doorlatendheid van de grond te verhogen en de uitspoeling
te verbeteren.
Indien meer dan 40 à 50$ van de totale hoeveelheid aan basen uit
natrium bestaat en de grond geen gips bevat ontstaat een soort natriumklei, welke zeer slecht permeabel is voor water. Dit is in Californie
het geval bij de
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black alkali soils", de zwarte alkaligronden.

In een dergelijke grond wordt n.l. ook natrium-carbonaat (soda) gevormd, welke
verbinding een deel van de organische stof in de grond tot oplossing brengt.
Door de sterke verdamping wordt deze organische stof als een zwart neerslag
aan de oppervlakte van de grond afgezet. Hieraan ontlenen deze gronden
hun naam. Evenals bij ons na overstroming met zeewater, wordt in Californie
gips gebruikt om bij dergelijke groilden de structuur en de doorlatendheid
te verbeteren. Natrium-rijk irrigatiewater kan soms de vorming van natriumklei tengevolge hebben. Men voegt dan wel gips aan het irrigatie-water toe
om zulks te voorkomen en om het water sneller te doen wegzakken. "Black
alkali soils" worden behandeld met + 5000 Kg gips per ha. Wanneer derge
lijke gronden voldoende kalk bevatten, worden ook wel aequivalente hoeveel
heden van andere zwavel-verbindingen (b.v. zwavel, zwaveligzuur of zwavel
zuur) gegeven, zodat in de grond oplosbaar calciumsulfaat wordt gevormd.
Een tweede middel is de toepassing van structuurverbeteraars zoals
Krilium en verwante stoffen. Krilium is een zeer fijn poeder, dat op de
grond inwerkt en deze een betere structuur verleent. Wanneer men b.v. in
2 mortieren een gelijke hoeveelheid grond brengt en daaraan dezelfde hoeveel
heid water toevoegt, in het ene geval met en in het andere geval zonder
Krilium, dan krijgt men zeer verschillende substanties. In de schaal zonder
Krilium wordt de grond tot pap. In de andere schaal ontstaatjnaarmate de
grond vóór en bij het toedienen van het water intensiever wordt bewerkt
(i.e. geroerd), een betere aggregatie. De grond krijgt een veel groter
waterhoudend vermogen en wordt absoluut niet papperig. Deze stoffen zijn
feitelijk meer nog structuur-stabilisators dan structuur-verbeteraars.
Ook de slechte structuur blijft gestabiliseerd. Het eenvoudig toedienen
aan de grond ( b.v. door uitstrooien) is danook niet voldoende. De grond
moet eerst bewerkt worden, zodat een goede structuur is verkregen. Door
vervolgens Krilium toe te dienen kan de goede structuur bestendigd blijven.
De oorzaak van de oorspronkelijk slechte structuur speelt geen rol.

-
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In kassen kunnen de structuurverbeteraars zeer geschikt tegelijk met het
frezen worden toegediend. Ook voor plantbedden zijn deze materialen goed
bruikbaar. Men geeft 500 kg per ha. Kriliuiri is verkrijgbaar bij de
Monsanto Chemical Cy, San Louis, Missouri; Aerolim, een andere "structuur
verbeteraar", bij de American Cyanamide Cy, Stamford, Connecticut 5 Fluffium
bij de H.A.Dreer Inc.
Een derde en nog geheel nieuw middel vormen de "super wetting agents"
(super-uitvloeiers), die aan het irrigatie-water worden toegevoegd en op het
water i.p.v. op de grond inwerken. De oppervlakte-spanning wordt er belangrijk
door verlaagd. Dit heeft ten gevolge dat het contast met de grond inniger wordt, •
het zout er vollediger in oplost en het water sneller naar de ondergrond weg
vloeit. Men kent op het ogenblik 2 van dergelijke "soil amendments for
washing", die door de Atlantic Refining Cy, Philladelphia, Pennsylvania ge
leverd worden onder de code-nummers P.R.51 en P.R.78. Volgens de fabriek zou
bij laboratorium-proeven met zeer zware en zoute grond bij gebruik van deze
middelen het zout 100 maal zo snel zijn uitgespoeld. Ook in Riverside hebben
laboratoriumproeven, waarbij met percolatie-buizen werd gewerkt, een gunstig
resultaat te zien gegeven, hoewel lang niet in die mate als de fabriek aan
geeft. Men zou het middel ook op het veld kunnen uitstrooien, waarvoor slechts
25 Kg per ha nodig is. ( bij de laboratorium-proeven is een overeenkomstige
dosering gegeven). Men had vanwege het "Citrus Experiment Station" juist
de eerste veldproeven opgezet in de "Imperial Valley". Er wordt daarbij in
vakken van 3 x 8 m geirrigeerd, waarbij deze stoffen tevoren op de grond
zijn 'uitgestrooid. Er is 10 cm water op deze vakken of "basins" gebracht.
In tijdsduur van wegzakken trad echter nog maar weinig verschil op.

Gesprek met Middleton - 3 Juli.
Ziekten bij groente-gewassen.
Symptomen van boriumgebrek treden bij selderie soms nog op, terwijl
in de grond 20 d.p.m. borium aanwezig is. Toevoeging van borium aan de grond
op het moment dat de ziekte zich openbaart heeft veelal geen succes.
Besproeiing van het blad van zieke planten kan onder bepaalde omstandigheden
echter gunstige resultaten opleveren. Volgt op de besproeiing een periode
met veel regen en matige temperaturen, dan kan het ziektebeeld geheel ver
dwijnen. Bij een proef trad volledig herstel op, terwijl van de niet be
sproeide planten 50% een duidelijke aantasting vertoonde. Men ondervindt de
meeste last ran borium-gebrek, waar rijkelijk met stikstof wordt bemest
( 75O-IOOO Kg per ha). Magnesium en mangaan schijnen in dit verband soms

juist een gunstige invloed uit te oefenen.
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Men heeft enige indruk gekregen betreffende de invloed van de
bemesting op de. gevoeligheid van tomaten voor het mozaiëkvirus door jonge,
op verschillende wijze bemeste tomaatplantjes met het virus te inoculeren.
Dit geschiedde terwijl zich 2 loofbladeren hadden ontwikkeld. Na 4- weken
werden de planten geoogst en het virus-gehalte bepaald.De planten, die veel
stikstof hadden ontvangen, vertoonden een hogere virusconcentratie. Ook
was er enige aanwijzing, dat bij een laag fosfor-niveuu de virus-concentratie
geringer was. Men kent in Californie ook een virusbeeld, dat enigszins ge
lijkt op een lichte vorm van strip. Het. belemmert de vruchtzetting. De
ziekte kon . tot nu toe alleen door enten worden overgebracht, misschien
ook door witte vlieg.
In meloenen treedt een virusziekte op, welke voor 90$ met het zaad
kan overgaan. Dit virus wordt ook door de perzikbladluis overgebracht. Het
komkommermozaiëk bij squash kan in lichte mate met het zaad worden overge
bracht (+ 0.1$). Het zijn voornamelijk de lichte, niet goed gevulde zaadjes,
die dit virus overbrengen (hierbij

1$ overgang). Met behulp van een ge

schikte wan kunnen de besmette zaden voor een belangrijk deel uit een partij
worden verwijderd. De besmetting van het zaad gaat door bewaring niet
achteruit.
In Riverside gebruikte men dezelfde eenvoudige ultra-centrifuge als in'
Modesto. Zij wordt geleverd door Grabmeijer instr., Menlo park, Californie.
De prijs bedraagt slechts 350 à 4-Q0 dollar.
Bij Squash kan Pythium een ernstige aantasting van de fijnere wortels
veroorzaken als de temperatuur 20 à 25°C bedraagt, terwijl bij 30°C geen
aantasting optreedt. Bij erwten kan een grondtemperatuur van 15°C in dit
verband funest zijn. Dit is vastgesteld door de planten te laten groeien
in potteç., die in een grote waterbak zijn geplaatst. De verschillende Pythium@611

soorten blijken zeen uiteenlopende warmte-behoefte te hebben. Pythium de
Baryanum en Pythium irreguläre doen bij hogere temperatuur geen schade.
Pythium splendens, welke evenals de beide vorige Pythiumsoorten de erwt
kan aantasten, wordt in zijn ziekte-verwekkend vermogen weinig door de
temperatuur beïnvloed. Pythium aphanidermatum tenslotte doet bij 15°G geen
schade, maar tast de planten juist bij hogere temperatuur aan (+ 25°C ).
Daarnaast speelt ook de behoefte van de waardplant een rol. De erwt ontwikkelt
zich bij een lagere grondtemperatuur dan de komkommerachtigen.

Wortelrot- of voetrot-verschijnselen, hetzij door Pythium, Rhizoctonia
of andere oorzaak kunnen vaak worden voorkomen of althans worden verzacht,
wanneer de vorming van bijwortels kan worden gestimuleerd. Dit is mogelijk
door besproeiing met verschillende groeistoffen zoals 2.4- D, naphtyl azijn
zuur en naphtoxy azijnzuur. Bij tomaten zijn geen proeven genomen. Bij
bonen gaf naphtoxy azijnzuur de krachtigste bevordering van de wortelontwikke
ling ( in een concentratie van 100 d.p.m.). Dit middel is echter wat duur.
Met 10 d.p.m. 2.4? D zijn bij bonen eveneens goede resultaten verkregen.
Fusarium-aantasting bij tomaten treedt in Californie voornamelijk op
in het warme binnenland en in het najaar als de grond flink warm is.
Verticillium-aantasting treedt daarentegen vooral in de kuststreek op.
laatstgenoemde ziekte is in Californie belangrijker dan de Fusarium.
Men kent in Californie verschillende Verticillium-stammen bij de tomaat.
Het zijn ten dele andere dan in Utah voorkomen. Een homczygoot resistent
tomatenras uit Utah heeft ixi Californie niet voldaan. Eeii heterozygoot ras
spütste in verschillende typen en gaf voor een gedeelte planten, die ook
in Californie resistent bleven.Vooral door Steven Wilhelm, Division of Plant
Pathology, University of California, Berkeley, is uitvoerig onderzoek
gedaan naar het voorkomen van verschillende Verticillium stammen. Daartoe is
gewerkt met herkomsten van 7 verschillende gewassen: bessen, chrysant,
tomaat, paprika, meloen, okra en een crucifeer. De verschillende stammen zijn
in Berkeley verkrijgbaar, evenals een publicatie.
De vatbaarheid voor de verschillende stammen kan sterk variëren. Vooral
bij de paprika is dit het geval. Bij een temperatuur van 25°C blijkt dit
verschillend effect bij paprika's het sterkst. De hevigste aantasting wordt
bij paprika te weeg gebracht door de paprika-stam, terwijl ook de Verticillium
van de chrysant voor dit gewas behoorlijk scha deüjk is. Het is echter lang
niet altijd zo dat een stam het meest virulent is op het gewas, waarvan ze
geïsoleerd is. Verticillium blijkt ook in verschillende onkruiden te kunnen
voorkomen, zelfs terwijl er geen symptomen zichtbaar zijn.
Voor het toetsen van de vatbaarheid wórden zo jong mogelijke kiemplantjes
gexnoculeerd door onderdompeling in een sporen-suspensie, waarbij de wortels
enigszins worden beschadigd. Een geconcentreerde sporen-suspensie wordt
daartoe gemaakt van een Verticillium-cultuur, die op aardappel dextrose ag"âr
is gegroeid. De plantjes worden verschillende keren op en neer gehaald in de
sporen-suspensie en vervolgens in gesteriliseerde grond uitgepoot. De lengte
van de top tot' de kiemblaadjes wordt gebruikt als een maatstaf voor de
resistentie.

De punt van het topblaadje krult soms om ( als gevolg van Verticilliumaantasting) zonder dat verwelking optreedt. Zaadmonsters van Verticilliumresistente tomaat- en paprika-rassen zouden ons worden toegestuurd.

