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Rondleiding door proefvelden en kassen door Darrov? e.a.

Sr wordt op het ogenblik bij verschillende cultuurgewassen
veel aandacht besteed aan het kweken van rassen, die resistent
zijn tegen ziekten.
De aardbeirassen blijken zeer verschillend te reageren op
virusziekten. Soms sterven de planten geheel af, in andere gevallen
ziet men een ernstige, natige of zwakke aantasting. Daarnaast kent
men voor virus tolerante rassen. In de practijk (o.a. Massachusetts)
worden veelal min of meer tolerante rassen geteeld. Selectie
is dan moelijk en de planten zijn wel haast altijd virusziek. Hoe
wel deze rassen min of raeer tolerant zijn, kan de productie toch
wel degelijk belangrijk gedrukt worden door de aanwezigheid van
het virus.
Sr wordt daarom naar gestreefd de aardbeien vrij van virus
te kweken. Dit geschiedt in kassen in Beltsville. De controle
op de aanwezigheid van virus geschiedt door middel van een soort
afzuigenting op Eragaria vesca, de bos-aardbei. Twee uitlopers
worden in tegengestelde richting met een soort plakband samenge
bonden. Men laat de planten aldus 6 weken staan. Meestal verschijnen
na 2 à 3 weken reeds de symptomen op Pragaria vesca. Men onder
scheidt voornamelijk 2 typen van aantasting op dit gevoelige ras
le. Een "mottling", een wat vage vlekking op het blad, donkergroene
bladkleur en soms wat "krinkle" (blad min of meer gekroesd).
2e. Sen lichtkleuring langs de rand van het blad ("Yellow edge").
Is de plant gezond gebleken, dan wordt voor de 2de maal ge'ént.
Blijkt de plant opnieuw gezond te zijn, dan heeft pas vermenigvul
diging plaats. Iîa een jaar* kan men een paar- honderd planten hebben.
Voor de vermenigvuldiging worden de planten naar buiten ge
bracht op ontsmette grond (afgedekt met plastic).

Het hier gekweekte materiaal wordt afgegeven aan diverse ver
in eerderingsvelden in Amerika. Daar worden de planten uitgezet
op velden, waarop niet eerder aardbeien hebben gestaan. Deze
velden moeten minstens 1000 meter van andere aardbei-velden
verwijderd liggen. Sr bestaan strenge voorschriften voor het
luisvrij houden van deze velden. Hiervoor gebruikt men parathion, pestox of systox. Zowordt b.v. elke 2 weken gestoven
met parathion. Virusvrije stammen worden zo mogelijk uitgewis
seld tegen dergelijke stammen in net buitenland: Engeland en
Hederland.
Niet alleen de gekweekte aardbeien, maar zelfs ook de
wilde aardbeien, zijn in Amerika meestal door virus aangetast.
Climax voldeed in Amerika niet zo goed. Men gebruikt dit
ras echter als ouderplant voor het winnen van rassen, die resis
tent zijn tegen "red steel" ( = "red core", een Phytophthora-aantasting). Van deze schimmel zijn reeds minstens 6 stammen bekend.
Men kent nog geen aardbei-rassen, die tegen al deze stammen
resistent zijn, doch wel rassen die tegen één of enkele stammen
resistent zijn. Zo kunnen deze rassen gebruikt worden in bepaalde
streken, waar slechts dié stammen voorkomen, waartegen het ras
resistent is. Het ras Tempo is tamelijk tolerant voor virus en
bovendien resistent tegen "red steel".
Ken is ook doende zeer vroege rassen te kweken en rassen,
die resistent zijn teöen koude. Zo heeft men op het ogenblik
een stam, die tijdens de bloei 8°C vorst kan verdragen. Dit
ras vormt talrijke kleine bloempjes.
Sr vinden ook onkruidbestrijdingsproeven bij aardbeien
plaats. Hen maakt daarbij gebruik van Crag 1 (B.H.l) en verwante
verbindingen. Deze worden voor de opkomst toegepast, waardoor
ook het onkruidzaaü wordt gedood. Sventueel wordt na 6 weken
nogmaals een onkruidbestrijding uitgevoerd.
Bij bonen kent volgens Thomas men een groot aantal virus
ziekten en virus-stammen. Zo zijn er 2 virusstammen van Phaseolus virus I, die "local lestions" (plaatselijke necrotische
vlekjes) op tuinbonen veroorzaken en uiteenlopende symptomen
op diverse bonen-soorten. De hoofdzaak is, dat men tijdig op
merkt, wanneer een virus op het veld belangrijk gaat worden.

Dan moet men trachten een resistent ras te kweken. Ken kent "bij
"bonen te> e:.. 4 virusziekten een resistentie, welke berust op één
erfelijke factor. Bij andere viren spelen hierbij meerdere erfe
lijke factoren een rol of is nog geen volkomen resistentie
gevonden. Het "curly-top" virus treft men veel aan in Y/ashington
en Oregon en wordt daar door een cicade (öutettix tenellus)
verspreid.
Verder heeft men bonenrassen gekweekt, die resistent zijn
tegen Colletotrichem (vlekkenziekte).
In verband met het bacterie-"blight" (Xanthomonas phaseoli e.i
wordt in het Westen in een droge omgeving zaad gewonnen. Bij
"'dry beans" (witte en bruine bonen) is dit niet goed mogelijk.
Hen kent nu wel een paar* bestrijdingsmiddelen tegen deze ziekte.
Paprika kan volgens Doolittle door verschillende virusziek
ten worden aangetast: tabaksmozaiëk, komkommervirus, "ringspot"
(ringmozai'ék). Het komkommervir us komt ook op spinazie voor.
Dit gewas is tegen sommige stammen van dit virus resistent,
voor andere echter vatbaar.
Ook op de tomaat komen verschillende viren voor. Zo kent
men ook in Amerika het aspermy-virus op tomaat en chrysant. Op
"sweet potato" geeft dit virus een locaal besmettingsbeeld.
Ook het "internal brown", waarbij de vaatbundels in de vruch
ten bruin kleuren (waterziek) en de vruchten wankleurig worden,
hangt waarschijnlijk samen met een virus-aantasting. Sen zwakke
stam van het tabaksmozaiëk zou dit kunnen veroorzaken. Het al of
niet optreden van symptomen op de vruchten hangt samen met de toe
stand van de grond. Vooral een overvloedige bemesting speelt
daarbij waarschijnlijk een belangrijke rol. De laatste jaren
was er een neiging om zware bemestingen toe te passen. Het ver
schijnsel is pas na 1946 in sterke mate opgetreden, vooral bij het
gebruik van veel organische mest en kali. Lea ziet deze afwijking
voornamelijk bij de eerste 3 trossen en een snelle, weelderige
groei.
Br bestaat nog geen immuniteit tegen het gewone mozaiëk
in de tomaat. Men heeft echter een ras met een zeer uitgebreid
bloemstelsel en kleine gele vruchtjes, dat een zekere resistentie
bezit. Dit ras wordt gebruikt voor kruisingen. De soort Lycopersicum hirsutem vertoont resistentie tegen het mozai'ék-virus.
Let stuifmeel hiervan kan op de gewone tomaat een goede bevruch
ting worden verkregen.

4.
Bij' terugkruising' bestaat er echter een sterke neiging tot
teruggang van de resistentie. Ben goede eetbaarheid gaat n.l.
veelal samen met vatbaarheid.
Verticillium is belangrijk in het Noord-Oosten van de
Verenigde Staten. Hen heeft op het ogenblik 2 goed

resistente

rassen, afkomstig uit Utah. Het ras Hiverside is vrijwel verdwenen,
daar het niet voldoende resistent was.
Door het stomen van de' grond worden soms te veel zouten vrij
gemaakt. Lien gebruikt wijde drainbuisen, die op + 60 cm afstand
van elkaar- in de grond worden gelegd in kassen met tomaten. Bij
het stomen van de grond wordt hier door heen ae stoom toegevoerd,
terwijl de buizen tevens voor irrigatie worden benut.
De resistentie tegen Pusarium wordt nagegaan in bakjes, ge
vuld met een mengsel van zand en turfmolm. Aldus waren bij ons be
zoek 150 stammen irx beproeving. Het is op het ogenblik door middel
van terugkruisingen mogelijk elk gewenst tomaten-type met resistentie
tegen Pusarium te verkrijgen.
• Sr- bestaat nog geen goed cultuurras met resistentie tegen Alternaria. Deze resistentie is wel aanwezig in enkele soorten, zoals
Lycopersicum peruvianum, die zeer moeilijk met gewone tomaten zijn
te kruisen. De P 1 is n.l. in hoge mate steriel. Hierin is echter
door verdubbeling van het aantal chromosomen verbetering te brengen.
Tomatenplanten worden in grote getale opgekweekt in Georgia.
Zij v/orden geleverd voor 3^ dollar de 1000 planten (transportkosten
niet inbegrepen). De planten zijn dan + 2.5 om hoog en worden gewoon
uit de grond, getrokken. Zij worden in bundels van 50 stuks verpakt.
De wortels komen daarbij in vochtig turfmolm, met papier er om heen
dichtgebonden. Eet transport geschiedt veelal per vliegtuig. Deze
planten worden vaak zelfs geprefereerd boven de eigen opgekweekte
planten. ,
Bij de sla is volgens Thomson en Kosar het probleem van de
kropvorming' van groot belang. Het publiek geeft, ook in Amerika,
de voorkeur aan een krop "boven losbladige sla. De klimaatsomstan
digheden zijn in de Oostelijke staten echter zeer ongunstig: voor een
goede kropvorming. Op een koud voorjaar vol^t n.l. plotseling een
zeer warme zomer. De sla-planten gaan dan onmiddellijk schieten.
Lien heeft nu een selectie gevonden, die veel langzamer doorschiet.

5.
Deze is gekruist met losbladige typen, zoals Grand Eapids.
Aldus is een "slowbolt"type ontstaan, dat 2 à 3 weken later
schiet. Bij dit werk wordt de temperatuur hoog gehouden en een
lange dag gegeven om zodoende het schieten te bevorderen. Er
kan zodoende beter geselecteerd worden op de eigenschap "nietschieten". De "lange dag" wordt gegeven dóór de nacht gedurende
één uur te onderbreken, waarvoor een vermogen van 100 Watt per
6 m

nodig is. Deze behandeling staat in effect ongeveer gelijk

met een dag van 17 uur.
Sr is ongeveer 10 jaar nodig om na een kruising bij sla
een goed homozygoot (constant) ras te verkrijgen. Er is dus 10
jaar nodig om de "slowbolt" eigenschap in diverse rassen over
te "brengen. Is men ^over, dan wordt eerst in Beltsville een
beperkte hoeveelheid zaad (b.v. 250 gram) in kassen gewonnen.
De verschillende rassen en kruisingsproducten worden dan op
diverse plaatsen beproefd, waai' sla wordt geteeld. Daar"bij
worden de plaatselijke proefstations ingeschakeld, waarvan rap
porten worden ontvangen. Het sla-zaad wordt dan eventueel in
California vermeerderd, waarbij grote kwanta worden geproduceerd.
Is een ras

gebleken, dan wordt het overgedragen aan de zaad

producenten. Aan elke zaadproducent wordt gratis 1 Kg zaad ver
zonden. Intussen is dan wel + 15 jaar verlopen na het uitvoeren
van de kruising.
Een belangrijk punt is ook de selectie op resistentie
tegen het râden van de sla (''tipburn" ). Sr bestaan grote verschil
len in vatbaarheid tussen de sla-rassen. Vooral "bij het kropslatype ("butterhead") treedt in het algemeen het raden sterk op.
De ijssla-typen ("crisped") zijn veel minder vatbaar. Er is dus
een correlatie tussen het bladtype en het optreden van "rand".
Het verschijnsel kan zowel bij een te overvloedige als bij een
te geringe vochtvoorziening optreden. In de Oostelijke staten
treedt het vooral op na enkele dagen donker, vochtig weer. Bij
de veredeling wordt er op het ogenblik naar gestreefd een ijsslatype van hoge kwaliteit te verkrijgen, niet schietend en resistent
tegen het ra&den.
Na het raden is het wegsmeulen door Botrytis wel de belang
rijkste kwaal. Ook de Selerotinia-aantasting kan van betekenis
zijn. Deze schimmel kGn + 15 jaar in de grond overblijven.

Men moet daarom minstens een vruchtwisseling van 1 op 3
toepassen. Deze ziekte treedt vooral op "bij donker, koel weer
zonder wind.
Het "Aster-yellow"-virus wordt door "leafhoppers"
(cicaden) overgebracht. Het "blad vertoont dan een zeer
lichte verkleuring, lichter dan het binnenste van de kop.
Men kent uit Indonesië een tegen dit virus resistent,
wilde vorm. Men is er echter nog niet in geslaagd een
goed resistent kruisingsproduct te winnen.
Tenslotte heeft men een zeer losbladig sla-ras gewon
nen met een hoog gehalte aan vitaminen (C en E). Het is
bovendien weinig vatbaar voor randen. Het blad is smal,
sterk ingesneden en neerhangend.
De ijssla-typen worden het meest geteeld, vooral
Imperial 44 en Great Lakes ( ook aan de Westkust). Deze
rassen nemen wel 80$ van het totaal areaal in. Penlake
is een nieuw ras voor de Oostelijke staten. Van de kropslarassen wordt White Boston wel geteeld.
Ook bij de aardappel is volgens Stevenson veel gedaan
aan de veredeling op ziekte-resistentie» Men is hiermee
reeds ongeveer een eeuw geleden begonnen, doch is hiermee
gestopt omdat resistentie tegen de aardappelziekte toch
niet was te vinden. Men bereikte meer resultaat met enkele
bespuitingen. Omstreeks 1905 heeft men dit werk echter op
nieuw aangevat, daarbij aansluitend op hetgeen in Europa
was gedaan. Tevens is men gaan zoeken naar resistentie tegen
virusziekten, waarbij het eerste grote succes betrekking
had op resistentie tegen het A-virus. Men kent wel 25 ver
schillende virusziekten bij de aardappel. Het gewone mozaiëk
("mild mosaic"), veroorzaakt door een combinatie van de
viren A en X, komt in Amerika wel het meeste voor.
Is een virus-aantasting overal in het veld zeer alge
meen verspreid, dan kan men eenvoudig zoeken naar niet aan
getaste planten. Deze blijken vaak alleen in het veld
immuun te zijn en niet bij kunstmatige inoculatie. In 1913
had men reeds een ras gevonden, dat immuun was ten opzichte
van bladluisinfectie op het veld.

Na kent men ook een ras, dat bij kunstmatige inoculatie
tegen het A-virus immuun blijkt te zijn. De cellen,
waarin het virus "binnendringt, sterven af en het virus
komt niet in de knol. Men kent talrijke rassen met
veld-immuniteit, doch slechts enkele die ook bij kunst
matige inoculatie immuun blijken te zijn. Tegen het
X-virus zijn diverse immune rassen gewonnen, zowel met
veld-immuniteit als immuun bij het enten van de knollen.
De immuniteit tegen het A-virus berust op 2 erfe
lijke factoren (wanneer men de plant suis tetraploid be
schouwd kan dit ook één factor zijn, die dubbel aanwe
zig is). De immuniteit tegen het X-virus berust op 2
complementaire factoren. Er zijn 6 k 8 stammen van het
X-virus bekend. De immuniteit geldt vooral deze stammen.
Ten opzichte van het Y-virus heeft men tot nu toe minder
resultaat gehad. Men bezit wel reeds enigermate resisten
te rassen, doch deze zijn nog niet geschikt om aan de
kwekers uitgegeven te worden.
De grote moeilijkheid is de resistentie te combi
neren met een goede kwaliteit en opbrengst.

Ook het samenkoppelen van de resistentie tegen verschillende
piekten eist veel tijd en werk:"strain-builóing". Hen kent op
het ogenblik enkele rassen, die zowel tegen het À-vii'us als
tegen net X-virus resistent zijn. lien bezit nu zelfs een aard
appel, die resistent is tegen het A-virus, het X-virus en de
aardappelziekte en bovendien nog enigermate tegen Verticillium en
schurft. Om dit te bereiken heeft men echter 20 jaar nodig gehad.
De "resistentie" tegen Verticillium betreft eerder een
tolerantie. Deze ziekte doet vooral in Idaho veel schade:"dieearly

disease". Wanneer men een plant opmerkt met "ring-rot"

wordt geen certificaat voor pootaardappels afgegeven.
Sr is veel vraag naar langwerpige aardappels zonder een "roughskin" (ruwe = schil). Dit is geen kwestie van kookkwaliteit, wat
soms wel wordt beweerd. Het is tot nu toe niet mogelijk gebleken
deze eigenschappen te combineren met onvatbaarheid tegen Verti
cillium. Zodoende is het nog niet gelukt een voor de practijk
bruikbare tegen Verticillium resistente aardappel te kweken.
Het resistentie-onderzoek geschiedt in samenwerking met de
verschillende staten, waar de aardappelteelt belangrijk is.
De resistentie varieert n.l. nogal op de verschillende plaatsen.
Van de nieuw gewonnen resistente rassen worden daarom monsters
in diverse staten beproefd.
De voor het kweken van nieuwe aardappelrassen benodigde
zaadwinning heeft plaats in kassen. Dit geschiedt op een 1.20 m
breed tablet, waarboven op onderlinge afstanden van + 1 m 100
watt lampen zijn opgehangen. Deze branden 's nachts gedurende 2
uur, waardoor een lange dag effect wordt verkregen. Sommige rassen
zijn wel, andere niet zelf-fertiel.
In de aardappelknol heeft bij lage temperatuur suikervorming
plaats. Bij het verwerken tot "chips" (droge gebakken schijfjes)
treedt aan bruinkleuring: op. Dit wordt door de consument niet ge
wenst. de "chips" moeten mooi blank zijn. Deze verandering treedt
al op bij een temperatuur van 5°C. De veranderingen opgetreden
bij bewaring gedurende een zekere tijd bij 5°C kunnen echter on
gedaan worden gemaakt door hierop een periode met een temperatuur
van 21°C te laten volgen. De suiker wordt dan weer teruggevormd
tot zetmeel.
In Beltsville worden bovendien op grote schaal bewaarproeven
genomen,, in het bijzonder met het doel de geschiktste wijze van
transport en van be1,varing in de detailzaken te vinden.

8.
lien "beschikt ex* over een groot aantal ruimten van verschillende
vorm en met versenillende koelsystemen. Be temperatuur kan in
deze ruimten worden ingesteld op waarden gelegen tussen -10°G en
+ 27°C. Iviet "behulp van een serie Brown-apparaten wordt het ver
loop van de temperatuur en de vochtigheid in deze ruimten opge
tekend. Deze factoren zijn automatisch regel"baar.
Hen "beschikt hier o.a. over ruimten met een overeenkomstige
luchtcirculatie als in een scheepsruim. Deze ruimten bezitten een
zwak gebogen dak en men bewaart hierin o.a. aardappels, appels en
spinazie.
Ook wordt nagegaan aan welke eisen een koelwagon ("refrige
rator car") moet voldoen. Alle producten moeten op een latwerk
kunnen worden uitgespreid ter verkrijging van een betere luchtcir
culatie. Hieronder wordt een ventilator aangebracht. Aan beide uit
einden bevindt zich een bunker, die naar behoefte met ijs gevuld
kan worden. Als het minder warm is wordt slechts één van beide
bunkers met ijs gevuld, soms alleen de bovenste helft. Bij koel
weer behoeft in het geheel geen ijs gebruikt te worden. Sr moet
dan wel geventileerd worden, waai'toe zich boven de ijsruimten
aan weerszijde 2 luiken bevinden. De temperatuur kan boven op
het dak van de wagons worden afgelezen, daar kan ook het bijvullen
van de bunkers plaats hebben.
Anderzijds wordt ook gezocht naar beste wijze van verwarmingvan deze wagons in verband met het vervoer van aardappels en
fruit in de winter. De temperatuur kan dan op sommige plaatsen
(Llontava) tot -35°G dalen. Lien gebruikt hiervoor wel alcohol
branders, die in de bunkers worden geplaatst:Preco automatic
heater. Deze kosten 50 à 60 dollar. Zij kunnen, zonder dat ze
bijgevuld behoeven te worden,

0edurende

2 dagen voluit blijven

branden. De grootte van de vlam wordt automatisch door de tempera
tuur geregeld. Daarnaast kent men ook de "Charcoal heater"('Western
Lietal Speciallity,Milwankee, Wisconsin), Dit is een betrekkelijk
klein apparaat voor de beheersing van de luchttemperatuur. Ook
hierbij heeft een automatische regeling van de verbranding plaats
door middel van een thermos.taa.t'..
Wat betreft de bewaring in de winkels wordt aangeraden on
ten minste de producten overdag nat te sprenkelen. Beter is de
producten op een ijslaag uit te spreiden en zo nodig overdag nog
uit
wat ijs er overneen te strooien.

9.
Het mooiste is, wanneer men de beschikking heeft over een ge
koelde rui&te (van boven open) waarin de producten dag en
nacht uitgestald kunnen blijven liggen.
Soms ',;orde.. de producten 's nachts in een koelkast opge
borgen. Speciaal in kleine zaakjes gebruikt men ook wel een
grote ton, op de bodem waarvan ijs wordt gelegd. Hierop stapelt
men de producten afgewisseld met laagjes ijs.

10.Sxcursie

naai'' Charleston (South Carolina)

-

4 Juni.

Bezoek aan het U.S.Regional Vegetable Breeding Laboratory.
Hondleiding door laboratorium en proefvelden door Yarnell e.a.

Dit regionale proefstation voor verdeling van groente-gewassen
vormt een onderdeel van het U.3.D.A. en het Plant Industry Bureau.
Het is tot stand gekomen in samenwerking met de 13 Zuid-Oostelijke
staten ( van Virginia tot Kentucky en Texas). Ieder van deze
staten heeft een officiële vertegenwoordiger, afgevaardigd door
het Agricultural Experiment Station in de betreffende staat. De
tot stand koning van dit proefstation heeft geleid tot een betere
samenwerking en een betere beoordeling van de problemen in de
Zuid-Oostelijke staten.
De wetenscuappelijke staf van dit proefstation is nog betrek
kelijk klein. Zodoende moest het werk worden beperkt tot enkele
van de belangrijkste groenten, n.l. bonen, tomaten, watermeloenen,
suikermaîs en kool.
De belangrijkste taak van dit proefstation ligt uiteraard in
het winnen van nieuwe rassen, üen legt daartoe o.a. bij de belang
rijkste groenten lijsten aan van alle bekende uitheemse rassen met
vermelding van hun bijzondere eigenschappen.
De beoordeling en beproeving van nieuw gewonnen rassen geschiedt
coöperatief in een so uitgestrekt mogelijk gebied. Voor elk gewas
ia hiertoe een "chairman" (leider) aangewezen. Lien kent hierbij 2
proefsystemen. Hen begint met de nieuwe rassen "in observatie"
te nemen. Deze beproeving geschiedt in enkelvoud. Overal worden
dezelfde waarnemingen gedaan, vooral betreffende de vatbaarheid
voor ziekten en de vroegheid. Bij de beste rassen wordt de beproe
ving herhaald, waarbij het systeem van de "replicated trials"
wordt gevolgd. Sr wordt dan met een aantal parallellen gewerkt,
terwijl nu bovendien nauwkeurige opbrengstbepalingen plaats vinden.
Het tomaten-veredelingswerk geschiedt door Andrus.fff wordt daarbij
gelet op resistentie tegen 6 verschillende ziekten: Fusarium, 2
typen Alternaria, Septoria, Stemphilium en Cladosporium (leafmold).

11
iSén van beide Alternaria's veroorzaakt bij jonge planten een
rotting aan de voet van de stengel ("collar rot"). Didymella
komt niet voor. Vetomold doet nog steeds dienst als uitgangs
materiaal voor Gladosporium-resistentie. Alle nieuw gewonnen
tornaatstanden worden, meestal door kort na het oppotten de
toppen van de planten onder te dompelen in een homogene ver
dunde sporensuspensie, op hun vatbaarheid voor al deze ziekten
getoetst.
Seri belangrijk punt, waar*op bij de tomaten-veredeling
gelet wordt, is de bladbedekking. Bij een onvoldoende bladbe
dekking is het gevaar voor wankleurige vruchten, speciaal voor
groenkragen, groot. Ook aan een hoog vitamine-C gehalte
•wordt aandacht geschonken. Door

üroeu

te plukken kan dit gehalte

met 40^ aaien. Tomaten met weinig pulp en 2,aad worden geprefe
reerd. Daarom worden vooral grootvruchtige typen geteeld, die
naai- verhouding meer vlees en een betere smaak bezitten. Dit
geldt vooral ook voor de vruchten bestemd voor verse consumptie
("slicing"). Nagerijpte vruchten vertonen gewoonlijk van
binnen een egalere donkerrode kleur dan aan de buitenkant.
Sr 2ijn ook in Amerika rassen, waar-bij de eerste tros
in iicij algemeen slecht ze~ó. De vroedheid is nier ecnter van
minder belang. Alleen voor plaatselijke markten kan dit soms
iets uitmaken.
Het ras Rutgers wordt nog steeds het meest geteeld. Dit
is een

ij late tomaat. De rassen Break a day en Pritcnard

it

zijn vroeger. Snkele jaren geleden is hier een nieuw tomaatras
gewonnen (Southley), dat resistent is tegen Fusarium en inter
nal"- ia. ïïen tweede nieuw ras is op komst.
Lien schenkt sinds enige tijd ook veel aandacht aan het
winnen van ? 1 hybriden. Bigboy (van Burpee) is waarschijnlijk
de beste ï' 1 ( grote vruchten van een voor Amerika redelijke
vorm). De prijs van het zaad is echter zeer hoog, daar de F I's
tot nu toe nog steeds door handwerk gemaakt moeten worden.
Het zaad van de gewone rassen kost in Amerika 3-5 tot 12 dollar
per 100 gram, terwijl de prijs van het F 1 zaad + 56 dollar
per 100 gram bedraagt.
Sr worden in Amerika ook F 2 hybriden in de handel gebracht.
Iets dergelijko is echter alleen mogelijk bij een nauwe verwant
schap tussen de beide oudertypen. 'Het enige voordeel is waar

12.
schijnlijk de gemakkelijker zaadwinning door de zaadproduc ent.
Hen vergeleek op dit proefstation een uitgebreide collec
tie van tomaatrassen, n»l. + 150 gewone rassen en +_ 40 F 1
stammen. ür treedt hierbij 1 tot yp kruisbestuiving op. De
afwijkende planten worden tijdig verwijderd.
Voor het onkruid wieden werd bij de tomaat gebruik ge
maakt van een cultivator achter een met 2 personen bemande
tractor. Achter de wielen bevindt zich een soort ploegmesje,
v/aar àoor tussen de rijen wordt gewied. Bovendien is het appa
raat voorzien van een tweetal drietanden, die door de tweede
persoon om de planten heen bewogen kunnen vjorden, zodat ook
in de rij langs de planten heen gewied kan worden.
In South Carolina worden veel aardappels geteeld (ras
Irish Gobbler). Hen heeft nu echter de Sebeco-aardappel, die
mooi glad van schil is met oppervlakkige ogen. De knollen
zijn mooi uniform en goed geschikt voor verzending. Si" wordt
nog gezocht naar een vroeger type met hoge opbrengst.
Dezelfde onderzoeker vertelde ook iets over de veredeling
van watermeloenen. Als resultaat van het veredelingswerk in
Charleston zijn 2 nieuwe rassen geintroduceerd. In de eerste
plaats het ras Congo, dat z .er grote vruchten (tot een gewicht
van ruim 20 Kg) kan voortbrengen. Dit ras is resistent tegen
"anthracnose" (Colletotrichem), doch niet resistent tegen
"wilt" (Fusarium). Het ras Ironside is tesaruen met het Proef
station in Florida gewonnen. Dit ras is niet zo populair ge
worden. Het is wel resistent tegen Fusarium, maar niet tegen
Colletotrichem.
Bij de veredeling van de watermeloenen vindt de bestuiving
als volgt plaats; Overdag zet men telkens tokinstokjes bij de
knoppen, waarvan men verwacht, dat ze zien in de komende
nacht zullen opeiîen. Op elke vrouwelijke bloem houdt men steeds
één mannelijke bloem aan. Hen doet er dan zakjes omheen. De
volgende morgen \,ordt de bestuiving uitgevoerd door de manne
lijke bloempjes af te plukken en op de vrouwelijke te brengen.
Deze laatste blijven ingehuld tot de vrucht er uit barst.
Hopman,opvolger van Wade houdt zich bezig met de veredeling
van bonen. De meeste aandacht wordt besteed aan de "snap beans"
(sla-bonen).

13.
Dit is danook een zeer belangrijk

bev(as,

waarvan in de 13

Zuid-Oostelijke staten + 600.000 Ha wordt geteeld.
Het meest worden de rassen geteeld, die een "indetermi
nate" groeitype vertonen (rankende rassen). In het Zuiden
teelt iaen vooral de rassen met een "determinate" groeitype
(niet rankend). Deze hebben echter veel last van mozaiek. Dit
type werd vroeger "string beans" genoemd, nu echter ook
"snap beans", omdat er g-en draden meer aanwezig zijn. Men
let er bij het selecteren op, dat het vezelgehalte laag is.
Sr bestaat een zeer sterke variatie inzaadhuidkleur bij
de in deze staten geteelde bonenrassen. Men kan zowel witte,
bruine en zwarte als gevlekte bonen aantreffen. In bloeiakleur
is ei' minder verschil. Deze is wit of lila. Men heeft hier
de Wade slaboon gekweekt, die goed geschikt is voor verzending
en verwerking.
Men laat het zaad veel minder ver uitgroeien dan in
Suropa (vooral in frankrijk en Duitsland tijdens de oorlog).
Men oogst in het zgn."green-nature" stadium, waardoor de calo
rische waarde van het product geringer is.
De bonen worden na het oogsten snel gedroogd. Dit geschiedt
door ze in een afgesloten ruimte, een soort lange tunnel, uit
te leggen op laden ( 8 boven elkaar en + 25 naast elkaar).
Hier door heen wordt tevoren gedroogde lucht geblazen, dezelfde
lucht die ook voor de zaadbewaarruimte wordt gebruikt. Aldus
zijn de bonen binnen 24 uur gedroogd.
Op dit Proefstation werd ook ae rassencollectie "polebeans" (soort snijbonen of spekbonen) bekeken. Deze worden
echter voornamelijk in particuliere tuinen ("home-gardens") ge
kweekt. Ket ras Urbana wordt echter ook vel op grotere schaal
geteeld. Het is een iets kleiner type, maar de peul is toch
nog ongeveer dubbel zo groot als bij de slabonen.
Sij ce veredeling van de suikermaîs spelen 2 problemen
een grote rol. In de eerste plaats tracht men een ras te kweken,
dat resistent is tegen de "corn-earworm"(rups van Heliotisvlinder
In deze richting heeft men reeds belangrijke vorderingen gemaakt.
De resistentie tegen deze rups berust waarschijnlijk op een
chemische factor.
Het andere probleem betreft net kweken van rassen, die
de suiker lang vasthouden. Sen hoog suikergehalte van de maïs
is niet alleen van belang; voor de voedingswaarde, maar ook
voor de smaak.

14.
Hen 'beschikt op hat ogenblik over rassen, die bij kamertempei'stuur'
(26°C) öOfo van de suiker gedurende 2 dagen kunnen bewaren.
Men teelt tegenwoordig vooral F 1 "bastaai'den. Deze worden
gemaakt uit sterk ingeteelde rassen, die zelf zeer laag blijven
(slechts ongeveer een derde van de normale hoogte). Zodra de
eerste meeldraden verschijnen worden de bloempluimen ingehuld
in een bruine zak. Ongeveer 2 dagen later vindt de bestuiving
\j1aats »
Kondom de suikermaïsvelden heeft men vaak een omheining,
die vroegtijdig onder stroom moet worden gezet om het kleine
\/ild er uit te houden.
Bij de veredeling van sluitkool wordt vooral gelet op
het ascorbinezuur (vitamine (3)-gehalte. Kool is een goedkope
groente, terwijl het ascorbinezuur—gehalte sterk varieert. Het
is daarom de moeite waard om een ras met een hoog gehalte te
selecteren.
Ken past bij de voorjaarsteelt soms een bijzondere wijze
van zaadwinninc toe, omdat bij de natuurlijke teeltwijze niet
aan de koude-benoefte zou worden voldaan. Iïlet een soort wijde
(grond)boor worden stukken uit het binnenste van de kool gestoken.
Ken controleerd daarbij tegelijkertijd de stevigheid. De uitge
boorde gedeelten worden gebruikt voor de zaadv/inning. Zij worden
gedurende 60 dagen in cellophaanzakken bewaard bij een tempera
tuur' van 3°C. Tevoren vindt een behandeling met spergon plaats,
waardoor rotting grotendeels wordt voorkomen.
Ka deze koude-behandeling worden de boorstukken in een
minder sterk gekoelde ruimte geplaatst, waar ze tevens kunstmatig
belicht worden. Hiertoe gebruikt men een rek met dicht naast
elkaar- gemonteerde fluorescentie-buizen, dat omhoog gebracht
kan y/orden

de planten gaan uitgroeien en hoger worden. De be

lichtingssterkte bedraagt 2000 lux. Dagelijks wordt 12 tot 14
uur belicht. Lien handhaaft oen temperatuur van ongeveer 18°0.
Deze kan tijdens het branden van de lampen stijgen tot + 24°G.
Bij een temperatuur'' van 32°C treedt geen goede bloei meer op.
De planten blijven in deze ruimte tot ze bloeirijp zijn, dit is
na 6 tot 8 weken.
Bij de herfstteelt is deze behandeling niet nodig. De planten
ontvangen dan de natuurlijke winterkoude. Bij het begin van de
bloei worden de planten dan in een grote gazen kooi geplaatst,
om bestuivende insecten tegen te houden.

15.
De planten van deze teeltwijze gaven op net ogenblik van ons
"bezoek ongeveer rijpe hauwen te zien.
Aan dit Proefstation hecht men er veel waarde aan or:i de
kwaliteit van de producten chemisch te onderzoeken. Dit onder
zoek betreft zowel de smaak als de voedingswaarde. Daartoe
v/orden de gehalten aan suiker, koolhydraten en eiwitten bepaald.
Ook het vitamine-gehalte wordt onderzocht. Het vezelgehalte
wordt eveneens bepaald. Ifen heeft snelle methoden uitgewerkt
voor verschillende chemische bepalingen.
Men heeft tevens methoden uitgewerkt om de mate van resis
tentie tegen verschillende ziekten snel te kunnen vaststellen.
Door de voortdurend noee luchtvochtigheid en de hoge tempe
raturen in de Zuid-Oostelijke staten gaat de kiemkracht van
zaadmonsters hier vaak snel achteruit. Daarom bewaai11 men deze
nu op het proefstation in een ruimte, waar de luchtvochtigheid
op 50% wordt gehouden. De luchtdroging berust op een continue
luchtcirculatie. De uit de ruimte weggezogen

lucht wordt gekoeld

en over glycerine geleid om te drogen. Hst water wordt door ver
hitting uit ce glycerine verwijderd.
De grond, waarop u&ii Pro el station gevestiga 13, was van
iibi bui'c; j- x ink zuur- ^ p^n -r^ 4.2). Sinus oe opi/xcnuxng (13 j^ar gelecien
is ei* een bekalkingsproef genomen. Waar niet bekalkt werd groeien
de meeste gewassen zeer slecnt. Kroten en spinazie waren op de
onbekalkte perceeltjes zelfs in het geheel niet meer te ontdekken,
men ziet Lier enkel onkruid. Het lijkt alsof het zaad niet is
opgekomen. Deze gewassen zijn zeer gevoelig voor een slechte pH.
Ook de "squash" (eetbare pompoen) vertoonde practisch geen gewas
meer. Sla en peen waren ait jaar niet aanwezig, doch deze gewassen Z-.JÜ eveneens zeer ^evoexig.
nals ver uoonae 00
groei. Op ne
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blad was een typisene
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s crewing Ge zien, het

geen een gevolg is van magnesiumgebrek. Door magnesiumbemesting
(met kieseriet of een ander oplosbaar magnesiumsulfaat} werd vol
komen groen blad verkregen. Het gewas vertoonde tevens een betere
groei, maai' deze was toch aanmerkelijk minder dan op de bekalkte
v ex cl jes.
Slabonen en "cowpea" (Yigna sinensis) een klein soort boontje
vaak bont van kleur groeiden op de onbekalkte percelen nog rede
lijk, hoewel toch ook duidelijk minder.

Üxcursie naar Oharieston—area

-

4 Juni.

Bezoek aan bedrijven, rondgeleid door Öarrav/ay.

Allereerso werd op een bedrijf een aardappel yasen sorteer inr ie hting bezichtigd, die veel geleek op de
eerste, welke wij in Hastings bezochten. De aardappels
hobbelden hier echter wat minder erg, terwijl hst klein
ste Iaa iel er voor het wassen werg uitg esor te erd. jjïr bevond
zich zeer zwarte grond aan de aardappels. Ï.& net wassen
werden ze gedroogd met warme lucht. Daartoe werden de
aardappels een paar Haal neen en weer

uoieid

in een grote

rechtnoekige kist (soort kamer) van asbsst. De temperatuur
werd automatisch geregeld door middel van een schuif 1±- üe
toevoerleidin^ van de buitenlucht. De temperatuur moet 55
tot 70°0 bedra,..en, afhankelijk van de vochtigheid.
Daarna werd oen komkommers-verpakinrichting 'bezocht,
vei*bond en aan het 'bedrijf van h'ungezer te Charleston. De
komkom^ers werden bedekt met een waslaagje. ':le worden daartoe
op een lopende 'band gebracht, waarbij ze overdwars ill
richels konen te liggen en van de ene richel in de andere
wippen. De was druppelt er boven op uit in een heen en weer
bewegende bak. De komkommers worden tussen zachte borstels
door bewogen, waardoor de was ei' op wordt gepoetst. Door 3
draaiende borstels worden de vrachten na..epoetst. Ze zijn dan
mooi glimmend.
het doel van deze behandeling is zowel hot mooiere uiter
lijk als de langere houdbaarheid als gevolg van ce verminder
de verdamping. De aldus behandelde producten brengen danook
een aanzienlijk betere prijs op. Ma deze behandeling worden
de vruchten gesorteerd en in horizontale rijtjes in grote
manden verpakt.
Ook ae tomaten worden er met was 'behandeld. Dit is
echtei* een ander soort was met een ander rubbergehaite.
De tomaten worden hiermee in groene toe stand behandeld.
De toediening heeft plaats door middel van een fijne verne
veling ("mist"). De dampen moeten worden v/eggezorgen.
De komkommer- en tomatenwas ("flavorseal") worden gele
verd door de Pood machinery and Chemical Corporation (g.h.C.)

17.
in Laiceland, PIor ida.
Sxcursie naar Dupont ("bij Charleston)

-

4 Juni.

Bedoek aan Shipping Point Market.
In de gvond werd een "bezoek gebracht aan deze verzendiaarkt,
die dichtbij het Proefstation, ongeveer .0 Km buiten Charleston
van
is gelegen. De producten worden hier per spoor en per vracht
wagen verzonden. Voor het veilen werden monsters op een podium
neergezet. Zij waren voorzien van kaartjes, waarop de naam,
de sortering en de hoeveelheid stonden aangegeven. 3en belang
rijk deel vau de aangevoerde producten was echter niet van een
officiële sorteringsaanduiding voorsien en niet gekeurd.
Ür was een sorteermachine, waarmee de komkommers naar de
dikte in een 4-tal maten werden gesorteerd. Zij werden daartoe
"bewogen over uit elkaar lopende "banden. Het ging alleen goed
als de vruchten niet dwars op de banden kwamen te liggen.
Ook hier was een inrichting aanwezig om de komkommers met
was te bedekken. Deze werkte echter lang ni ;t

20

mooi als de

inrichting, welke wij 's middags ^esien hadden. De vruchten
werden eerst schoon öepoetst en dan in een wasbad gedompeld.
Hierdoor werd een overdreven sterke bedekking verkregen. De
waslaag was daardoor zeer opvallend en minder aantrekkelijk.
Tenslotte bevond zich ook hier v/eer een aardappelwas- en
sorteerinrichting. De droging geschiedde in een zeer langgerekte
kast met behulp van een warme tegenstroom. "Jaar de aardappelen
ei- in gingen kwam een sterke, warme luchtstroom zijdelings uit de
kast. In het laatste gedeelte van deze kast scheen overal tussen
de naden licht door, dat afkomstig was van warmtestralers.
Tussen deze lampen bevond zich de warmste en droogste lucht en
had de laatste droging plaats.

Sscursie naar Charleston

-

5 Juni.

Bezoek aan Farmers Retail Harket (Kegro producers).

Dit is één van de oudste markten van de Verenigde
Staten. Se producten worden hier door de telera

recht

streeks aan de consument verkocht. De markt is dus alleen
van plaatselijk belang, doen interessant waar de telers
allen negers zijn. De kopers zijn hier trouwens ook voor
een belangrijk deel negers.
Op de mai1 kt was weinig 'bijzonders te zien. De tomaten
waren nog slechter dan elders. Soepgroenten werden op de
markt "klaargemaakt". Het buitenste deel werd er af ge
sneden, hetgeen zeer royaal geschiedde, ook bij wortel
gewassen. Om een bosje gevarieerde producten werd ver
volgens een touwtje gebonden (zo gemakkelijk onder te
dompelen in de soep).

Bezoek aan meststoffenfabriek te Charleston - 5 Juni.
Deze fabriek was vrijwel identiek aan die in
Jacksonville. Ook hier werd zwavel als grondstof voor de
zwavelzuur fabricage gebruikt. In Louisiana wordt veel
zwavel gewonnen: Sulphur-city. Vandaar kan de zwavel met
coasters ^oedkoop worden aangevoerd. Zodoende is het in
Amerika goed. mogelijk om zwavel als grondstof te gebruiken.
Ook hiei1 werden bestrijdingsmiddelen voor de practijk
gereed gemaakt. De zuivere D.D.T. bestaat uit grote, witte,
vaste klonten (zo ook in Oss vervaardigd). Deze klonten
worden hier fijn gemalen en met 50/S kleibestanddelen gem eng
Op dezelfde wijze wordt hier een 40^ chlordane product be
reid.
Sommige stoffen, zoals b.v. H.O.K, worden niet fijn
gemalen, doch gesmolten en dan in de klei gespoten.
Aldus wordt een 12?ó-ig H. G. H.product bereid.
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Excursie naar Columbia (South Carolina)

-

7 Juni.

Bezoek aan de State Farmers market, rondgeleid door Har tin.

Dit is de nieuwste en modernste markt op zijn gebied.
Deze markt bestaat pas sindsüctober 1951. Het is een grossiersmarkt ("wholesale market" of "distributors market"). De produc
ten worden vooral uit Zuidelijke richting aangevoerd op grote
schaal (tot een afstand van + 100 Km). Er heeft echter ook aan
voer plaats uit vele andere staten en zelfs uix het buitenland.
Zo b.v. bananen uit Zuid-Amerika en rode uien uit Italië.
In de maanden Juni en Juli wordt een top-omzet verwacht
van 2 millioen dollar- per maand. Het is dan hoogtij voor de
watermeloenen. De totaal omzet per jaar zal + 20 millioen be
dragen. Afhankelijk van üe tijd Vau het jaar wordt 10 tot 25?°
per spoor aangevoerde de rest per "truck".
De "farmers" hebben voor ce oprichting een bijdrage voor
25 jaar gestort. Verder wordt een "tap" (percentage van de omzet)
geheven ota de personeels;, staf te betalen. Deze bestaat echter
slechts uit enkele personen. De verschillende afdelingen, die
door de kooplieden worden gehuurd, bevatten eigen lichtmeters
e.d. door deze personen zelf te betalen. Er worden ook allerlei
andere artikelen verhandeld.
De producten worden nooit geveild. De overdracht is strikt
beperkt tussen verkoper en koper. jSlke lading wordt niet opnieuw
geïnspecteerd. De producten kunnen eenter worden geweigerd wan
neer ze niet aan bepaalde eisen voldoen.
La het loslaten van de prijsvoorschriften liep de aardappel
prijs op van 3«35 dollar (vastgestelde prijs) tot + 8 dollar
per 45 Kg. Dit is de prijs, die de farmer ontvangt.
Tamelijk kleine meloenen worden meestal "cantaloupes" ge
noemd of "loupes". Grotere meloenen ook wel "muskmelons" of
"musks". liet de term "meions" duidt men gewoonlijk de waterme
loenen aan.
Uit California werden zeer grote, prachtig egaal gekleurde
kersen aangevoerd. Deze waren netjes in kaarsrechte rijen naast
elkaar met het steeltje (onzichtb ar) naar beneden in kistjes
van + 7 Kg gelegd. Dit betrof alleen de bovenste 2 lagen.

20.
Zij "brachten "bijna een dollar per Kg op. ""Sweet potato"
planten worden precies zoals de tomaatplanten in SuidGeorgia opgekweekt en naai' Noordelijker streken verzonden
(tot naar Koord-Virginia). Sr waren op de markt kisten
vol "sweet potato" planten zowel als tomaatplanten ver
droogd en verwelkt. Dit was vooral bij' de tomatenplanten
het geval. Het was echter abnormaal heet weer.

21.
Excursie naai1 Columbia-area

-

S Juni.

Eszoek aan groenten- en perzikenbedrijf, rondgeleid door
Bailey.

South Carolina is één van de staten, waar de grootste
hoeveelheden kunstmeststoffen worden gebruikt. Vooral op
de lichte zandgronden 'bestaat er bovendien veel behoefte
aan sporen-elementen. Deze spoelen hier gemakkelijk uit.
Speciaal watermeloenen, perziken en katoen hebben zeer
gunstig gereageerd op de toediening van sporen-elementen.
Op een boriumbemesting reageren speciaal de wortelgewas
sen gunstig, zoals "sweet potato", "turnips" (knolrapen)
en wortels. Laatstgenoemde kregen een veel mooiere, gladde,
gave huid.
Typisch is dat op volkomen maagdelijk, juist in cul
tuur gebracht land, toch vaak plaatselijk ziekten voorkomen,
b.v. het wortelknobbelaaltje (Amerikanen leren op de
universiteit kennelijk weinig latijnse namen, zelfs de
mensen die voordrachten houden over bepaalde ziekten weten
vaak niet eens de wetenschappelijke naam).
In het gebied rondom Columbia zijn de"farmers" voor
een groot gedeelte van Duitse afkomst en horen nog tot
de Lutherse kerk. Zo ook . fait er Ra.vl, wiens bedrijf wij
bezochten en bij wie wij op een schiereiland in MurrayLake de lunch gebruikten. Hij is een vooraanstaande figuur
en staat bekend als de beste perziken-kweker.
Op het bedrijf van Eawl staat o.a. ook de liayflower.
Dit ras is zeer gevoelig voor vorst, maar resistent tegen
het wortelknobbelaaltje. Br wordt hier jaarlijks ongeveer
2000 Eg aan meststoffen, per ka gegeven.
Tegen de dopluizen past men een winterbestrijding toe
("dormant spray"). Verder wordt tijdens het geneie groei
seizoen regelmatig parathion tegen verschillende insecten
• „ebruikt. '3? wordt daarom bij irrigatie (beregening) niet
met de volle druk gewerkt, opdat alleen vlak over de grond
onder de bomen wordt gesloten. Anders zou de "oarathion van de
bomen af worden _eswoten.
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Regelmatige irrigatie is noodzakelijk omdat door een o.. «lijkmatige watervoorziening de pitten splijten en dan insecten en
schimmels binnen dringen.
Tijdens de "bloei wordt hier tegen "brown rot" (Sclerotinia
frugtigena) om de 3 da„en

wespo~uen.
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L bij 5 ia. Soms zijn er echter open plekken of wat grotere af*
standen tussen de rijen. Op zandgrond worden de "bomen ongeveer
18 jaar oud, op kleigrond wat ouder. De gemiddelde opbrengst
bedraagt ongeveer 8 bushel (2Ö0 1 = + 150 Kg) per boom. Op
het ogenblik brengen de perziken nier 6 doller* per bushel op.
Soms n;_ei y ia en scliter wel o uoj_lar ontvangen.
Hav/1 heeft in Lexington voor het eiv;.en bedrijf van
dO Ha perziken een sorteer- en verpakinriehting. De perziken
komen op een lopende band, waar te rijpe vruchten envruchten
van slechte kwaliteit Eet de hand worden verwijderd.
Dooi- de vruchten vervolgens over uiteenwijkende banden
te laten lopen vindt een sortering plaats in 3 grootte-klassen
en kroet. De vruchten konen tenslotte in 3 grote vakken terecht,
van waaruit se worden verpakt. 3ij dit proces worden soms
sprongetjes gemaakt van wel 5 à 10 cm. De perziken mogen danook
wel niet te rijp ..orden geplukt.
Bij het verpakken worden de vruchten eerst op een metalen
schaal van + 40 cm diameter in het rond gerangschikt. Daarop
wordt dan een naai" boven nauwer wordende metalen kegel bevestigd,
die van binnen bekleed is met papier. Deze wordt dan op dezelfde
wijze verde;., gevuld. Vervolgens v/ordt de metalen kegel verwijderd
en vervangen door een soort mand of ronde krat, vervaardigd
van houten latjes. Het genele apparaat wordt dan omgekeerd en de
metalen schaal (nu "deksel") verwijderd. Sen houten deksel
wordt dan bevestigd.
Op dit bedrijf stonden ook tomaten. Deze waren geplant
in rijtjes op ruggen. Zij waren tijdens ons bezoek + 25 om
hoog en stonden in bloei, riet terrein was in de winter niet
tijdig omgeploegd, waai'door de stand van de tomaten zeer slecht
• •' S•
Verder worden op dit bedrijf "sweet potato" planten opgekweekl
die worden verkocht. Dit gebeurt in dubbele bakken, die in totaal
+ 5 in breed zijn.

De zijkanten bestaan uit cementen blokken, die ongeveer
40 CD hoog zijn.
Deze 'bakken worden elk jaar gesteriliseerd en ongeveer voor
de helft gevuld 'met tamelijk zure bosgrond. In cte bakken
zijn irrigatie-1eidingen aanwezig. Het uitplanten geschiedt
met een apparaat, waarmee 2 rijen gelijktijdig worden uitge
zet. De "sweet potatoes" waren reeds geruime tijd geleden
uitgeplant, zodat het veld grotendeels bedekt was. Dit is
zeer vroeg voor dit gebied. De "sweet potato" is n.l. uiter
mate gevoelig voor vorst.
Tenslotte werd op dit bedrijf een regenkanon in werkinggezien. Deze spoot het water minstens 50 m weg en gaf, lang
zaam ronddraaiend een mooi gelijkmatige verdeling van het water
te zien. Ongeveer elke seconde deed

zich een soort "explosie"

voor, waardoor ook dichtbij werd gesproeid. Dit wordt bewerk
stelligd door 2 plaatjes, die zien aan de uiteinden van een
s"Ce-S.-!- oevirideii s/x die beurtelings op korte afstand van de
uitlaatopening (+_ 10 cm) in de straal vallen. Dit komt door
dat de staaf heen en weer draait om een as, die aan het
spui os uUiL jus oeves uigd.

23.

Sxcursie naar Wilmington (North Carolina)
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Bezoek aan net North Carolina Vegetable Research Laboratory.

Rondleiding door Jenkins, Harris e.a.

Het proefstation te Y/ilmington houdt zien zowel met
groenten als 'bloemen bezig. Het is nog betrekkelijk nieuw
( 6 jaar oud) en zodoende nog niet belangrijk uitgegroeid.
Ei- zijn in totaal 1? "sub-stations", waarvan er een paar
zien enkele Liet groententeelt bezig houden. Met "sub-station"
te Wilmington is het enige dat zien zOv/el met groenten- als

oloomenteelt oezi

xiouu o. xxi xie g alg'eïuoen bevincien alle o^d.er—

zoekers zich op het State College. In Wilmington hebben er
slechts k hun stand-plaats n.l. Jenkins, die de veredeling
bij sla en bonen bestudeert en Harris, die aan ziekten werkt.
ken iieeit er ue b schikking over een proefterrein van
24 Ha. De belangrijkste groenten, die hier worden geteeld,
zijn sla, komkommers, tomaten en bonen. Sluitkool en aardap
pels ..orden meer 150 Km Noordelijker geteeld. Verder worden
hier gladiolen, irissen en .narcissen geteeld. Deze worden
voorij-uiu^elrti. ^e o^exd c..rs sxx^^j oioem, *iic u voor Uw oor-i-exit^e-L t.
ï'enslotte worden er hier ook nogal . as "blueberries" geteeld.
Deze wei*den tijdens ons bezoek juist

0eplukt.

Ook de komkom

mers ex. de bonen worden normaal omstreeks nali Juni geoogst.
In dit gebied wonen veel Hollanders, die zich speciaal
met óe bloementeelt bezig houden. Nederlandse bloemen en bloem
bollenkwekers kan men o .. verschillex.ae plaatsen ia de Veren
igde Staten aantreffen, o.a. in hichigan langs het Lake
kicxiigan (een typisch Hollands aandoende duinenkust) in Zuid
Hloriaa en bij Wilmington (ic,em).
'j£e v/oi'dexi jaarlijks 600 à bOO grondmonsters opgezonden
naar net State College, alw-.. ar ze gratis worden onderzocht,
aiers ^ deeo. men di u ter 'olnacse, mc..av' GOen n^ o er te veel
wei* den had men geen tijd ine ei* over voor anc er werk.

24.
Voor gekleurde werkkrachten in land- en tuinbouw wordt in
dit gebied onder normale omstandigheden 40 dollarcent peruur betaald. Voor dit geld zijn se in deze tijd van het jaar
moeilijk te krijgen, daar met het snijden van bloemen wel
12 do11ai* per dag verdiend kan v/oj^en.
Het proefstation-is gelegen op een lichte grond ("sandy
soil") met een pH van + 5.5 Op een dergelijke grond krijgt men
bij bonen spoedig last van mangaan-overmaat. Br treedt dan
langs de gehele bladrand geelkleuring op, terwijl het mang&angehalte wel het vijfvoudige van de normale waarde kan bedra
gen. lia bekalking ondervindt men hiervan minder last. Ook
voor een overmaat borium zijn bonen zeer gevoelig. Ha 8 jaar' kan
men nog steeds beschadiging waarnemen ("borax-toxicity").
De bonen vertonen dan afstervingsverschijnselen aan de bladran
den. Ha een ruime bemesting met Na KO-, groeien de planten
er weer doorheen.
Plaatselijk kont echter veel organische stof in de
grond voor en daai'om heeft nen behoefte aan bonenrassen, die
niet te laag zijn, zodat geen rotting aan de peulen optreedt.
Hen kent enkele bonen-selecties, die geen mozai'ék vertonen. Br
wordt ook geselecteerd op resistentie tegen "bacterial blight"
(XanthoBÄias phaseoli e.a.). De "|fade-bearin en.de "tendergrean bean" zijn de meest geteelde stamslabonen in dit gebied.
Door de hitte zijn de bonen bij het rijpen niet goed gekleurd,
ïot binnen in laten ze een rose verkleuring zien, wat nog
nooit ...erder werd opgemerkt.
Het was een abnormaal warme en droge zomer. De laatste
6 jaar werden niet zulke hoge temperaturen waargenomen (40°ö).
Gedurende l-ö- maand was er practisch geen regen meer gevallen.
Br is veel regen nodig. In het algemeen zijn zowel irrigatie
als drainage gewenst. Ben proef met 1er ilium op zware grond
heeft nog geen resultaat te zien gegeven, daar er na de toe
diening (op de grond) nog geen regen is geweest.
Tengevolge van het droge weer is er bij komkommer koper
beschadiging opgetreden. Dit -,,as het geval op een terrein, waar
4 jaar tevoren een proef met koper is genomen. Ken heeft hier
een nieuwe cilindrische, volkomen gladde komkommer gekweekt,
die iets meer ^elijkt op het Bur*opse type.

25.
De kleur doet echt ex* tieer aan sen watermeloen denken. 3r is
in de practijk tamelijk veel belangstelling voor.
Op de proefvelden werden ook paprika- en auberginesassen
vergeleken, alhoevel deze genassen voor dit gebied van minder
belang zijn. Galifornian wonder is net meest gewaardeerde
paprika-ras. Len had er ook Karanyilla, eer. nog onbekend
gewas, dat verwant is aan de aubergine. Het vormt gele vruchten.
Br v/aren vele proeven net gladiolen, o.a. betreffende
onkruidbestrijding. üen

:'pre-emergence"

bespuiting niet + 4 Kg

Grag Ko 1 per Ha gaf slechts een.matig resultaat. Ruim 4 Kg
I.P.G. per Ha en ruim 3 Kg 2.4 D per Ha gaven als"pre-emergence1'
O Pil
behandelingwzeer goed resultaat, m de practijk gaat men later
meestal nog een keer met een cultivator door het gewas, doch
dat is bij deze proef niet geschied. I.P.G. heeft bij bonen en
suikermais eveneens een behoorlijk goede onkruidbestrijding
te zien gegeven.
ken gebruikt bij de gladioqi

een

hoog type sproeimachine

("high boom" type), waarmee men over het gewas heen kan rijden.
Len kan hiermee 7 rijen tegelijk behandelen. De sproei-openingen
zijn zodanig aangebracht, dat het gladiolen-ras zowel van
boven als van opzij wordt besproeid.
De gladiolen hebben een zeer geringe mestbehoefte, indien
ze althans in vruchtwisseling met andere gewassen worden geteeld
zoals sojabonen en crotolaria (een "cover erop". Hierna volgt
dan nog een groente-gewas, zodat dus eens in de 3 jaar gladiolen
worden geteeld. Hen geeft dan vaak 500 Kg 3-9-9 per Ha. Ken
gebruikt "bij voorkeur geen organische mest, daar men dan nog
meer last van Fusarium ondervindt.
* Fusarium is een zeer ernstige ziekte in de gladiolen.
Deze ziekte is de oorsaak dat jaarlijks grote hoeveelheden
knollen moeten worden geïmporteerd. V/orden de knollen één
jaar overgehouden, dan treedt n.l. reeds rotting op. Door de
jonge knollen vlak voor het planten onder te dompelen in Dow
Chemical 9-b (zink tx-i chloor phenolaat) werd wel enig x-esultaat
tegen Fusarium verkregen. Dit miadel is normaal in de handel.
3r was nu ook een grondontsmettingsproef met Dowfurn, Il C 2
en D.D.

26.
Deze ontsmetting was zowel tegen de Fusarium gericht
als tegen een insect, dat de oorzaak is v&u ae vorming
van kleine knolletjes bij de

eladiool.

Het was pas het

eerste jaar dat een dergelijke proef werd ^enomen en
nou te vroe;_ om resultaten te zien.
Y/el is een dergelijke proef reeds eerder genomen
bij Hollandse irissen ("Dutch iris") tegen Sclerotinia
rolfsia. Hiertegen heeft deze grondontsme11ing echter
zeer weinig geholpen.

Sxcursie naar Wilmington-area
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Bezoek aan "bloemen- groenten- en fruitbeór1jven.
Hondleiding door Baggett.

Allereerst werd het bedrijf bezocht van de gebr.Zwarts,
Hollandse bloemenkwekers afkomstig uit Zaandam. Zij zijn
sinds + 50 jaar in iimerika en werken met vrijwel de gehele
familie op het bedrijf. Daarnaast zijn er nog een aantal
zwarte arbeidskrachten. Do bloemen vinden afzet tot
St. Louis iii het V/es ten, Florida in het Zuiden en Boston
in het Koorden. Laatstgenoemde markt betaalt meestal het
best. Men stelt zien voortdurend telefonisch op de hoogte
van de vraa^ op de diverse markten ("long distance phone").
Het vervoer heeft plaats in koelvagons.
Br worden steeds nieuwe gladiolenrassen geprobeerd.
Over het algemeen teelt men echter deselfde rassen als in
Suropa. De gladiolen worden geplant van eind Januari tot
begin Laart. De groeiauur tot het begin van de bloei bedraagt
er ongeveer 4 maanden. Dit is echter mede afhankelijk van
net weer en het ras. Half Juni, het tijdstip van ons bezoek,
zit men midden in de oogst.
De bloemen worden gesneden bij het eerste begin ven uit
komen. Zij worden van net veld naar de verpakinrichting ver
voerd in + -|- m hoge "manden", gemaakt van duigvormige latjes,
mei: laat de bloemen in de verpakloods 2 uur in het water staan.

27.
Zij worden deal gesorte era en in kieme dosjes »^e o

touwtjes

eromheen samengebonden. De blo einen worden tenslotte verzonden
in "kokers", aie + 1.20 m hoog zijn. Deze zijn gemaakt van
maximaal 12. duigvormige latten, die met ijzerdraad aan elkaar
zijn bevestigd. Hondom bevindt zich van binnen papier. Ook
de bodem is van latjes. Van boven zijn de "kokers" open.
Hen past 'bij de gladiolen veel irrigatie toe. In verband
met het droge v/eer waren op vele plaatsen de beregeningsinstallaties volop in werking. Zo stonden op een veld van 24 Ha
overal de ronddraaiende sproeiers (met 2 stralen) op standaards.
In beide richtingen atonden deze ongeveer 105 meter uit elkaar.
Hen heeft veel last van

ziekte. Vanaf net

ogenblik dat de planten ongeveer 20 cm hoog zijn moet hier
tegen worden gespoten totdat de bloemen worden gesneden. 3ij
donker, nat en koel weer wordt zelfs wel 2 maal per week ge
spoten. Bij warm, droog weer is één maal spuiten per week
voldoende.
keestal plant men bij voorkeur kleinere knollen (met
een omtrek van + 12 cm). Len krijgt dan doorgaans slechts
één bloemstengel, doch deze is van goede kwaliteit. De grotere
knollen geven vaak 2 bloemstengels, doch de kwaliteit is
minder.
Wanneer men zelf het voortplantingsffiateriaal wint,
hetgeen men op dit "bedrijf deed, blijven de knollen nog
6-8 weken in de grond nadat de bloemen zijn gesneden. Daarna
worden ze gerooid en eventueel ontsmet. Dit is echter tegen
Fusarium niet afdoende. Br bestaan in ait opzicht ook grote
rasverschillen. Zo is de roae gladiool Valeria daar ter
plaatse resistent tegen Fusarium.
Onderweg naai' het volgende bedrijf passeerden wij uitge
strekte komkoLimervelden, waar me~ soms aan het oogsten was.
Zeer vele planten hingen er volkomen slap: pai*aplu-vorm ig blad.
Het leek precies een Pusariumaantasting. De verwelking zou
echter voornamelijk het gevolg van de droogte zijn geweest.
Vervolgens werd een bezoek ge bi'acht aan het bedrijf
van Heidl-l'rask te Bocky Point. Dit is het grootste bloemenbedrijf uit de omgeving, terwijl er bovendien veel sla en
komkommers worden geteeld. De sla was juist geoogst. Behalve
veel gladiolen werten hiel' ook narcissen en irise en geteeld.

De gladiolen werden ii; de pakloods in geëmailleerde
vaten met water gezet, De verpakking geschiedde ongeveer als
bij Zwarts. De gladiolen werden verzonden in ronde "kokers"
of "vaten", die ongeveer even hoog waren als bij Zwarts.
Zij bestonden echter uit slechts 7 "dptigen" en waren voorzien
van een deksel. Het geheel kostte 70 dollarcent per stuk.
Lien betrok alle knollen uit Holland. De knollen, bestemd
voor de volgende teelt, waren reeds aanwezig. Deze y/ex-den be
waard in een koelruimte. Hier sagen we o.a. de rassen
Leeuwenhorst en van neueren in bakjes liggen.
Tenslotte werd een "blueberry"bedrijf bezocht. Deze teelt
breidt zich uit in Borth Carolina. 2X or het dro^e we ex- heeft
me.li ecnt ei- dit jaar een siéent 0ev«as genad. ub oessen zijn
daardoor

u.jl u

jaar

.ah

o

.e krewne .(&n t>

o

De teelt leent zieh goed voor een arme, zure zandgrond.
Op dit bedrijf' heerste een pil van 3.7 Op een dergelijke zand
grond. kan men de "blueberry" teelt niet langer dan 10 jaar
achtereen volhouden. De oorsaak hiervan is nog niet goed be
kend, doen men vermoedt dat een bepaald sporenelement door het
gewas aan de grond wordt onttrokken.
men heeft bij deze teelt veel last van insecten-plagen.
De larven van een ^root aantal vliegen of :..u

e„ ontwikkelen

zien in de vruenten:"wormpjes". Sr wordt daarom regelmatig
een "bestrijding uitgevoerd met K. C.H. of chlordane. Vaak kunnen
de maden va^ he sus Des op ce andere overgaan. Daarom ..orden
soms alle aangetaste besjes bij ce eerste pluk zoveel mogelijk
V0jL* wi jci ox* ci» ij'3 "û&iCs terfte is niet een gevolg van droogte, maar
wordt veroorzaakt door een scni^melziekte:"kanker".
De "blueberries"-struiken staan geplant op ruggen met
een tussenruimte van + 1 meter. De afstand tussen de ruggen be
draagt on^eveei' 2 meter. De bessen zitten in trossen van 10-30
stuks bijen en rijpen niet gelijktijdig. Sr wordt danook ver
schillende keren geplukt, waarbij de rijpe besoen er eerst
worden uitgezocht.
De bessen vvorden verpakt in kleine, vierkante doosjes,
omhuld met cellophaan. Deze worden geplaatst in platte kisten,
meestal 4 x 7 = 23 of 3 x 6 = 13 stuks per kist. Op de verpak
king mag geen naam worden vermeld, alleen een nummer.

29.
Het bedrijf id n.l. aangesloten bij eea vereniging ("aasociation") van + 500

nblueberry"-telers.

Hen onderscheidt n^ar de grootte van de bes een
groot aantal sorteringen. Deze worden aangeduid door de
cellophaan net verschillende gekleurde merken te bedrukken.
"Crown" is de beste sortering. Sr mogen dan niet meer dan
80 bessen in een kwart liter ("half pint" of "cup") gaan.
Bij de volgende sortering "Harvest moon", mogen er 130 in
een kwart liter. Dan volgt de sortering "Green leaf" en ten
slotte de "Star grace". Deze laatste sortering ia niet van
een mooi etiquet voorzien. De kwaliteit van deze kleinste
bessen kan echter toch goed zijn.
Voor de vermenigvuldiging worden stekjes gebruikt, die
in bakken met zaagsel (+ 1 m breed) worden opgekweekt. Op
het tijdstip van ons bezoek hadden zich op de stekjes scneutjes van enkele centimeters gevormd. In Augustus zullen ze goed
beworteld kunnen zijn. De grond wordt soms wel tevoren ont
smet, doch dat was uier dit maal niet gebeurd.
De stekjes staan acnter elkaar* in rijtjes uitgeplant,
dicht opeen. Eet grondoppervlak is danook grotendeels met
scheutjes bedekt. De lichtgroene kleur van de nieuw uitgroeien
de scheuten is een bewijs voor de goede wortelgroei. De bakken
moeten regelmatig worden bevochtigd. Ze zijn afgedekt met
een soort kaasdoek, een witte stof met een dicht weefsel.

30.
Sxcurise naai1 Korfoik (Virginia)

-

13 Juni.

Bezoek aan het Virginia Track Experiment Station.
Rondleiding door laboratorium (Brittingham) en proefvelden
(Parker e.a.).

Virginia, en wel speciaal het door ons bezochte gedeel
te, vormt van ouds het centrum van de blanke kolonisatie in
de Verenigde Staten. In de naaste omgeving van Horfolk bevin
den zich talrijke historische plekken: o.a. Jamestown, de
oudste blijvende ïïngelse nederzetting en Williamsburg, de
oude, door ïïillem III gestichte, hoofdstad van de Verenigde
Staten. Het klimaat en da grond zijn er goed geschikt voor
land- en tuinbouw, terwijl grote, natuurlijke v/aterbassins
aanwezig zijn. Het valt danook ni'et te verwond ei'en, dat deze
streek het oudste gebied in de Verenigde Staten is, waar de
groenteteelt op commerciële schaal werd beoefend.
Tot voor betrekkelijk kort (één generatie geleden) was
dit de Zuicelijkste streek, die haar groenten naai' de dicht
bevolkte industrie-centra (.i ^ het-Jas-orden kon -sturen )in net
Boord-Oosten kon sturen. Be producten werden per boot naar
Baltimore verzonden.
Men heeft hier een lang groeiseizoen, n.l. van Ilaart
tot en met November. Zodo ende.kunnen vrijwel alle groenten
hier worden geteeld. Men treft er de hoogste opbrengsten per
oppervlakte-eenheid van de Verenige Staten aan.
Het proefstation is reeds 45 jaar en het werd oorspron
kelijk door de kwekers gesvicht, hetgeen wel uniek is voor
de Verenigde Staten. De prijzen waren toen laag en de gewas
sen hadden van vele ziekten te lijden. De tuinders hebben
toen gezamenlijk ("growers

cooperation") het proefstation

opgericht. Omstreeks 1Ç20 werd het overgenomen door de staat
Virginia. Toch werd een nauw contact met de tuinders behouden..
Het proefstation is in de eerste plaats een "serviee"instituut voor oe tuinders. Jaarlijks worden er 5000 grondmon
sters voor de practijk gratis onderzocht. Hierin worden bepaald
de noeveelheden calcium, matnesiuj&, phosphor, kali en organiscne

s óOx en iie ~Dn.

31.
Soms wordt ook de stikstof bepaald. De meeste bepalingen pè
se bieden colorometr isoh.
Normaal valt er 125 cm repen per jaar. Dit zou ruim
schoots voldoende zijn, indien de regen maar voldoende gelijk
matig over het jaar verdeeld was. Dit is eei.iter vaak niet
net geval, zodat in een 'bepaalde tijd van net jaar toch wel
irrigatie wordt toegepast. In een zomer zonder regen, zoals
dit jc.ar (1P52) dient men eens per week te berepenen met _+ 2g
cm.
jit' worden nu proeven penomen met afdekking van de grond
met "Aluminium foil", een soort aluminium bladpapier. De warmte
straling- wordt hierdoor voor ongeveer 60p en de lichtstraling
voor + 40>j gereflecteerd. Daardoor zal de temperatuur
van de

trond

minder hoop oplopen en zal de grond minder uit

drogen. Het is dit jaar wei zeer droog geweest, zodat het
niet valt te verwonderen, dat de resultaten bij verschillende
gewassen gunstig zijn geweest. Kroten en tomaten toonden een
betei' gewas, terwijl de sla bij afeekking 10-14 dagen eerder
oogsfbaar was. Dit gewas, dat in April was uitceplant, was
bij afdekking- net aluminium beter enjsneller uitgegroeid.
Len had er 2 verschillende t. pen. van pl&ntmaehines.
De een was voorzien van een tank, zodat bij hex planten water
kan worden gegeven en planten dus ook bij droog weer mogelijk
is. Vaak doet men een "starter solution" in de tank. Bij de
andere plantmachine werd eveneens tegelijkertijd bemesting
toegepast, doch in droge toestand.
men gebruikt jaarlijks minstens 1000 Kg' meststoffen per
Ha. Zodoende is de grond op de duur vruchtbaar gemaakt.
Verder had men machines voor het toepassen van bestrij
dingsmiddelen, waai'van de hoogte verstelbaar was van vlak
boven de grond tot meer dan een meter hoog. Deze waren vooral
gemakkelijk bij het gebruik in suikermaîs. Als mondstuk voor
verstuifapparaten gebruikte men wel een visstraart-model, dat
plat tegen de grond werd gericht. Ook werd een lepelvorm ge
bruikt, die eveneens laag bij öe grond werd gehouden en waarmee
het blad rechtstreeks van one,er werd bestoven.
Ook in Virginia worden gladiolen geteeld. Sommige van
de beste rassen zijn afkomstig uit Canada en de Verenigde
Staten. Toch is men ook wat deze rassen betreft aangewezen
op knollen, die uit Holland worden geïmporteerd.

32.
Bij "bonen zijn verschillende bestrijdingsmiddelen tegen
de bonenvlieg (maggot") geprobeerd, o.a. arasan en 25p
dielca*in s-uitpoeder ("wettable powder"). Laatstgenoemd middel
heeft wel het beste resultaat opgeleverd. Ook werd nagegaan
hoe lang bepaalde bij bonen wel toegepaste onkruidbestrijdingsmiddelen zoals C.L'.U. in de grond werkzaam blijven. Dit ge
schiedde in onverstoorde grond in een soort ingegraven putten.
Bij de aardbei-teelt maakt men graag gebruik van een
energische onkruidbestrijding. Alleen het wieden van dit
gewas kost n.l. 250 - 400 dollar per Ha. hen heeft nu bij
verschillende aardbeirassen een planttijdenproef genomen. Nor
maal wordt in deze streek in haart geplant. Men wil naar aan
leiding van deze proef echter adviseren om in December uit
te planten en aar; het einde van de volgende zomer direct
op te ruimen. Bij deze teeltwijze had men op het tijdstip van
ons bezoek reeds 7 maal geplukt. Kormaal duurt de cultuur
zeker 14 maanden.
hen heeft hier veel last van een virusziekte ("blight")
in spinazie. Het is nu gelukt.enkele rassen te kweken die
hiertegen resistent zijn n.l. Virginia Savoye - Lloomsdale
Blight resistant = Vate-s (Va 'Truck £xp.2Lt).
De "sweet potato" is in. Virginia een belangrijk gewas,
hen past hierbij zaadbehandeling toe met spergon en phygon,
waardoor een betere zaadkieming wordt verkregen.
Segen "late blight" (Phytophthora) in tomaten werden
verschillende nieuwe fungiciden toegepast. Vergeleken werden
o.a. dithane en manzate (Dupont) resp. zink- en mangaanethyleen
bis dithiocarbsmaat. Laatstgenoemd middel oefent een specifieke
werking uit tegen verschillende schimmels en veroorzaakt
tevens enige groeistimulatie. Ook werd aan zink-bevattende
middelen koper en mangaan toegevoegd. Daarbij werd tot nu toe
geen toxische of groeistimulerende werking waargenomen.
Vaillant en Erichard zijn 2 vroege torna-cenrassen. De hy
bride tussen Vaillant en Rutgers is wat later. Rutgers is een
ras, dat zijn vruchten in het midden van het seizoen levert
("mid-season" type). De vruchten worden vooral gebruikt voor
verwerking tot sap ("canning"). Van dit ras bestaan verschil
lende stammen ("strains")» die niet identiek zijn. hen probeert
op dit proefstation zowel eigen selecties ais selecties uit
Onarleston. hen heeft nu ook rassen die resistent zijn tegen
ÜQ u£i CiiOx •

Hen vergeleek op de proefvelden ook verschillende
koffikOEimeiv en meloenrassen. ;>£r wordt geselecteerd op resis
tentie tegen echte meeldauw ("powdery mildew)• Hen is er
echter nog niet in geslaagd een volkomen resistentie tegen
deze schiiamel te verkrijgen.
Keverlarven en ritnaalden kunnen aan deze ^ewassen veel
schade berokkenen. De ritnaalden gelijken op Agriotus, inaar'
se zijn niet identiek met de jSuropese vormen. Ze hebben
zien speciaal aangepast aan bouwland en tuingrond. Ken neemt
hiertegen grondontsmettingsproeven met aldrin:
1, 2, 3, 4, 10, 10-hexa chloor.
1, 4, 4a, 5, ö, 8a~hexa hjroro.
1, 4, 5, 8 di endo metano naphtaleen.
àieldi'in:
1, 2, 3, 4, 10, 10-hexa chloor.
'ófl - epoxy.
1, 4, 4a, 5, 6, 7, ö, üa-octa hydro.
1, 4, 5, Ö di endo metano naphtaleen.
en heptachloor:
1, 4, j j o, /j o, o ™ nep oac ill o ox*.
3a, 4, 7, 7a - tetra hydi'O.
4, 7 endo metano indeen.
D...arbij wordt ook de smaal: gecontrole er a. Het gebruik van deze
middelen Lal nu waarschijnlijk worden aanbevolen.
Ook bij de aardappel vindt veredeling op resistentie
plaats, men maakt daarbij o.a. gebruik van Phytophthora-resistente rassen, die uit Holland werden ontvangen. Iii' was nu
raeds een bruingele verkleuring van het loof merkbaar-. Deze
is een eer geen ^ àv olt va* ue nitte en oe droogte, zxj ..'ordt
veroorzaakt door een aantasting door cicaden.
-iëü Demes Gxii^jsp—'Oex b _i_ j aardappels
ex.- ec g

0•- i

vooral sen

uns tig

'/aii tie s G~.ks co^ ue zien. men gaat na 01 o.e toepassing

van een groenbemester {"o ov er erop"} bij aai'«Sappels voordeel
op kau leveren. Daarbij wordt tevens het verloop va- het
gehalte aan organische stof in de nond nagegaan.
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Äxcursie naar Korfolk-area - 13 Juni.
Bezoek aan veeteelt-bedrijf, rondgeleid door Vernon 7/atts.

De"Bayville Parms dairy plant" is werkelijk ean modelbedrijf. Het loslaat 560 lia en juen' houdt er meer dan 600
koeien. Het was eerste klas roodbont vee.
De stallen war ex- prachtig ingericht. 3r waren aparte stallen
voor kalveren en stieren. 31ke stier had een hok met een
grote loopruimte. Het geheel deed enigszins aan een dieren
tuin denken.
Lien vas beaig met het machinaal optakelen van lucernehooi naar de zolder. Daarbij werden grote vrachten tegelijk ver
plaatst. Door middel van een oliebrander (fuel oil) werd ver
warmde lucht opgezogen en door het hooi geleid voor kunstmatige
droging.
hen teelde op het eigen bedrijf oO ha lucerne voor veevoe
der. Bovendien werden ook nog 80 ha sojabonen geteeld voor
verwerking tot eiwitrijk veevoeder.
Sr waren grote, modern ingerichte silo's aanwezig.
Ken bezat zelfs een eigen melkfabriek.

35.
Excursie naar -Norfolk - area
Bezoek aan

c

-

13 Juni.

ro ente-bedr ijven, rondgeleid cioor Yernon Watts.

Allereerst werd de "irrigatie" bezichtigd van
"turnip-greens" een soort knolraap, waarvan het loof wordt ge
consumeerd (sterk uitgegroeide raapstelen!) Een volgde hiel'"bij
hetzelfde systeem als bij de gladiolen. De reikwijdte was hier
echter groter. Om de 30 m stond er een ronddraaiende dubbele
sproeier. Tengevolge van de droogte begon het gewas geel te
kleuren. Daarom werd de beregening in werking gesteld. Zodra
het gewas zien hersteld heeft, zal het oogstbaar zijn. Het
voor de "irrigatie" benodigde water wordt opgepompt uit een
vijver, die in dix geval kunstmatig was aangelegd. Ben brede
slang, die met het uiteinde in een zeef lag, voerde net
water aan.
Hen was bezig met het machinaal oogsten van "turnips".
Andere groenten (diverse koolgewassen en spinazie) worden
op dezelfde wijze geoogst. Het voornaamste bestanddeel van
het apparaat is een soort maaibalk, die zien dicht over de
-rond voortbeweegt en de planten afsnijdt. De breedte beslaat
2 nieter. Alle groenten worden op bedden van deze breedte
geteeld. Hijen ijzeren pinnen, die met tussenruimte van + 10 cm
op een ronddraaiende band zijn gemonteerd, drukken de planten
tegen de maaibalk en br engen de afgesneden groenim omhoog
naar een dwarsband, die zijdelings omhoog loopt en de produc
ten in een vrachtwagen werpt. Kat gehele apparaat kost +
10.000 dollar. Hen heeft aldus echter maai- ongeveer 1/3 van
de tijd en de arbeid nodig.
De suikermaîs heeft sterk van de droogte te lijden gehad.
Daardoor zijn de blader an in elkaar gedraaid. "Squash" schijnt
veel beter tegen de droogte bestand te zijn.
De aardappelen zijn reeds geoogst of practisch oogstrijp.
De sojabonen- en aardnoten ("peanuts")-cultuur zijn nog
pas korte tijd aangevangen. In dit jonge stadium lijken beide
gewassen veel op elkaar. Beide worden in deze omgeving vrij
veel geteeld.

\

36.
Sxcursie naai' Korfoik - area

-

13 Juni.

Bezoek aan verwerkingsfabriek en verzendstation,rondleiding
Vernon Watts.
Op de "Sberwine cannery" worden op het eigen bedrijf
geteelde producten verwerkt en ingeblikt. list is een zeer
groot bedrijf, dat alleen in Virginia 2000 ha land bezit,
terwijl bovendien in andere staten nog verschillende lande
rijen liggen, die aan dit bedrijf toebehoren. Men beschikt
er over 3 eigen vliegtuigen, waarvan er één speciaal wordt
gebruikt voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen. Verder
bezit men 38 grote vrachtwagens ("trucks").
De "turnips" werden hier gewassen, het blad gesneden, in
geblikt en gesteriliseerd. Hiervoor waren 8 grote autoclaven
aanwezig. Grote manden met 5 lagen blikjes erin werden met
behulp van een soort hefboom-takelinrichting in en uit de auto
claaf gebracht. Deze manden hadden een diameter van + 1 m.
De blikjes waren in 5 ringen gerangschikt (de binnenste met

4 blikjes, de buitenste met + 52 blikjes).
3en soort boerenkool ("kale") een kropvormende korte
bladkool, die losse kooltjes vormt zoals vroege Savoye kool
(coliard greens) en spinazie werden op dezelfde wijze ver
werkt. Ka het steriliseren werden de blikjes in dozen verpakt,
waarop een etiquet met naam werd aangebracht.
Verder werden er kisten ("crateo") met aardbeien aange
voerd en leeggestort.in water, ha het spoelen werden de slechte
vruchten ei' uitgezocht. Daarna werd suiker toegevoegd en inge
blikt en bevroren. De bewaring nad plaats bij lage temperatuur.
Later wordt de inhoud gebruikt voor "ice -creams", jams e.d.
Ijsblokken werden in een molen gestort en in korte tijd
zeer fijn gemalen (tot weinaast siiieuw). Het fijngemalen ijs
v/era op kisten met groenten gespoten.
Op het bedrijf van de 3attagiia Produce snippers werd
niet veel nieuw gezien.
aardappels per 0a

werden hier ongeveer 60 wagonladingen

verwerte*c. De .arciaope-Lprijs was arweer ge—

jfcceui*sie naar het schiereiland 'Virginia's Oostkust - 14 Juni.
Besoek aan bedri jvgi t rondgeleid door Nottingham en Rokers.

De grond in dit gebied, dat zich gemiddeld 7 noter 'boven he
zeeniveau 'bevindt, is zeer geschikt voor gr oentent eelt. De
grondsoort varieert van lichte zandgrond tot zavelgrond (kleioi' leemhouöend). Ir. alle gevallen is de afwatering: goed, daar
de ondergrond puur* zandig is.

vengrondse afwateringsgeulen

zijn dan ook overbodig, hen ondervindt echter spoedig last
van droogte en zout-opstijging bij onvoldoende regen,
het gebied omvat 2 "counties", n.l. Kortnampton County
en Accomac County, Er bevindt sich hier een uitgestrekt tuinbouw
gebied. Zo worden in beide "counties" tesauen o à 10.000 ha
tomaten geteeld, v/aarvan ce oogst meestal tegen het eind
van Juni begint. Elk veld wordt gewoonlijk slechts 3 maal ge
oogst (rijp en onrijp tesamen geplukt). Verder teelt men veel
aar'dap pels, verschillende soorten 'bonen, aardnoten, paprika's,
suikermals, "sweet potatoes", koolsoorten, spinazie, asperges
(talrijke "bedden met jonge planten) en gladiolen (o.a. bij de
Hollandse kweker van Dam). Sr* wordt echter weinig sla geteeld.
Dit gewas kan beter aan de Westkust worden geteeld (Californië).
hr werd o.a. een "besoek gebracht aan net bedrijf van Eest er
een Hollander afkomstig van Rotterdam, te ïasley. Tijdens ons
"bezoek was de oogst van groene kool in volle gang. De kolen
werden in kisten gepakt en zo op een transportband geplaatst.
Deze schuift in een soort was- en koelapparaat, waarin de kolen
gedurende on,,eve ei' 10 minuten aan een hevige stroom van koud
water worden blootgesteld ("pre-cooling"). Daarna wordt de kool
direct in grote vrachtwagens

öeladen.

apparaat bedraagt 4600 dollar.

De prijs van een dergelijk
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Bedoek aan het Eastern Shore Substation te Onley.
Rondleiding door Dunton.

Lien heeft hier de beschikkinö over 16 ha proefvelden
op i.;ariüwrond. het is nier gebleken, dat de bemesting op
licnte zandgrond een aeer grote invloed op ae pH kan uit
oefenen. Uit een regelmatige monstername kon worden afge
leid dat deze invloed veel grotel' is dan die van seizoen
of vochtgehalte. Vooral bij een lage soutconcentratie in de
grond is de invloed van de bemesting op de pH groot.
Bij het uitplanten van de tomaten geeft men ongeveer
7 -kg stikstof per ha door middel van het toedienen van een
"starter-solution". men lost dan + 3 Kg NaKO^ of
per 500 1 .'ater

°P

en geeft hiervan een "eup:I (+ £• 1.) per

plant. Dit geeft een uitstekend resultaat in combinatie met
"side-dressing". Dit betekent dat men niet in de rij mest,
maar tussen de rijen, dus aan weerszijden van de planten.
'•.Tordt de helft van de bemesting in de rij gegeven, dan kan
een even goed resultaat worden verkregen als bij de toepas
sing van "starter-solutions". Ken prefereert eenter dit
laatste omdat het klimaat in de zomer met zich meebrengt,
dat door de sterke verdamping er een belangrijke opwaartse
beweging van de meststoffen in de grond plaats vindt. Daar
door ontstaat er gevaal' voor een te hoge zouteoneentratie
aan de oppervlakte, waarvan men echter bij een gecombineerde
toepassing van "starter-solutions" en "side-dressing" minder
spoedig last ondervindt.
Het zaadbed, waai*op de paprika's worden uitgezaaid,
wordt tevoren met zaagsel gemulcht. Dit doet men om een
betere vocnthuislioudin_ te waarborgen. De paprika's worden
meest in September geoogst.
Talrijke proeven werden genomen bij aardappels. Zo b.v.
ten aanzien van de aardappelziekte ("late blight"). Alleen
bij regenachtig weer en koude nachten behoefde er tegen Phytophthora te worden gesproeid.

39.
Voorts werd "geeu grondbewerking" verg sieken met eau
oppervlakkige en een diepe "bewerking met de cultivator,
voornamelijk ter verwijdering van het onkruid. Bij de
diepe grondbewerking werden soms wortels 'beschadigd, het
geen enige oogstdepressie te wee^ bracht.
Lien geeft veelal ongeveer 2 ton kunstmest per ha, soms
+ 20.000 ton kippenmest ("chicken menure"). Daar de voedingszouten zien tijdens de groei van het gewas omhoog 'bewegen is
het bij een langzaam groeiend gewas als de aardappel beslist
het beste de kunstmeststoffen ("fertilizers") te plaatsen
("placing"). Dit houdt in dat men deze toedient in stroken
op + 3 cm afstand aan weerszijde van de aardappels, tegelijk
met net planten.
Uitgebreide proeven zijn er genomen met betrekking tot
de vrlichtwisseling met verschillende zomer- en winter "cover
crops" (groenbemesters). In de zomer heeft uien o.a. grassen,
sOhuebloemen en leguminosen geprobeerd, in de wintel' rogge.
De eerste jaren gaven de percelen zonder"grondbedekkers"
("clean cultivation") een even hote opbrengst als de andere
vakken. Op te duur is het gewas er echter veel armelijk ei* ge
worden.
j^en eve.i.icuej_e bemesting van 6.e "grondcecienker s'1 cioet
deze sich veel sterker ontwikkelen. ïot nu toe heeft men hier
van echter weinig invloed op het :.ar dappelgewas kunnen bemer
ken.

iSxcursie naai- Let schiereiland Virginia's Oostkust
14 Juni.
.de so eis. aan ./ebs eers Canning Co plant? us Oneriton.
De kool-campagne was hier juist afgelopen. Om de sluitkool en brocoli van het veld naar ce verpakkingsloods te
vervoeren 0ebruikt men zeer grote kisten van rood geverfde
planken. ülke kist past op een lorrie. 3en groot aantal lor
ries worden met motortractie gelijktijdig weggereden. In het
pakstation worden de producten met ijswater ge'«vassen en voorgekoeld. Vervolgens worden ze in manden verpakt met ijs er
heen verzonden.
De volgende week zou worden begoten met de tomaten
verpakking en verzanding, men was druk be*ig daarvoor alles
in gereedheid te "brengen.

ook nier va- een waalaag voorzien en daarna afgeborsteld.
Je sortering van de tomaten heeft pirata naar grootte
en rijpheid, waarbij 12 sorteringen ("grades") worden onder
scheiden. JSerst heeft de sortering naai' rijpheid en kwaliteit
plaats, waarbij slechte vruchten .orde— weggegooid. Hen
onderscheidt 2 rijpheden en 2 kwaliteiten. De rijpe vruchten
worden verwerkt, de onrijpe worden in 5 grootten gesorteerd,
hen had hiervoor de mooiste inrichting, die v/ij bij ons ver
blijf in Amerika hebben aangetroffen. Je loopband was ge
naakt van een soort katoendoek en liep over gr-ote, gladde,
witte rollen.
Er v/aren tevens flinke fabrieken voor de verwerking
(specintil inblikken) van verschillende producten. Zo werden
er tomaten, bonen, "sweet potatoes", "turnips" en nog tal
van andere producten verwerkt. 3r werden zowel soepen als
sappen en jams ("yellies") bereid. Hen beschikte over een
eigen laboratorium om in deze richting onderzoek te doen
en om de kwaliteit van de producten te controleren. Bij de
bereiding van tomatersap werd alleen zout toegevoegd (+
7 Kg aan 1000 liter). De smaak van deze tomatensap was
bijzonder goed.
Hen kan 20 wagonladingen blikken op één dag afleveren.
Vorig jaar werd 34 millioen blikken voor het leger bereid.
Soms komt op de blikken een etiquet ("label") met de eigen
naam, soms wordt de naam van de kor)er er ot> wedrukt.

41.
Excursie naar Doylestown (Pennsylvania)

-

20 Juni.

Bezoek aan de Burpee So, Seed Growers - ffordhook farms.

In Doylestown zijn alleen de proefvelden. De zaadproduc
tie heeft voornamelijk plaats in Californie. De zaadproductie
kan n.l. in California goedkoper plaats heüben, terwijl de
kwaliteit van het daar gev/onnen zaad heter is. Lle^- heeft er
een langer groeiseizoen en nooit die hitte, welke inen in de
Oostelijke staten soms mee kan maken. In Pennsylvania is de
gemiddelde Juli-temperatuur 23°ö en de gemiddelde Januariteinperatuur 0°C. De maximum temp eratuur is 41°0 en de minimum
temperatuur -27°C. De neerslag bedraagt 115 cm. Het handels
zaad, dat nu in California wordt geteeld, werd vroeger eveneens
in Doylestown gewonnen. Zodoende heeft men hier een zeer uit
gestrekt bedrijf. L:en hoeft dit land lang niet allemaal nodig
voor proefvelden. Toch heeft men dit land aangehouden, ken
gebruikt ast overtollige land voor hooiland e.d. ,en heeft daar
door tevens een goede gelegenheid voor vruchtwisseling op
vers land.
Op deze proefvelden worden jaarlijks 2500 proeven genomen.
Deze zijn van tweeërlei aard. In de eerste plaats moeten een
groot aantal zaadmonsters worden geprobeerd (in de catologus
zijn + 1700 nummers vermeld). In de tweede plaats worden hier
nieuwe rassen gekweekt.
Van de zaadmonsters is steeds de helft bestemd voor veldbeproeving, terwijl de andere helft naar het laboratorium gaat
voor bepaling van de kiemkracht, de kiemenergie en hst aan
tal abnormale kiemen. Sr wordt ook steeds zaad van verschillen
de herkomst vergeleken. Len heeft n.l. verschillende vermeer
deringsbeari jven in diverse staten, waar het zaad op contract
wordt geteeld. L-en kan aldus tevens controleren, hoe ae ont
wikkeling is van ui GUY-;e rassen onder uiteenlopende groeiomstandigheden. Sc* wordt daarbij ook gelet op eventuele verschillen
iü het optreden van diverse ziekten.
In verband met het winnen van nieuwe rassen wordt zo veel
mo, elijk materiaal uit alle delen van de wereld verzameld.

42.
In het bijzonder worden alle mogelijke rassen uit Europa
beproefd. Bij het uitvoeren van kruisingen worden ook de
ouders met gor£ uitgezocht. Daarbij wordt er gelet op hun
vermogen een goede nakomelingschap te geven en op hun combina
tie-kwaliteiten ("combining ability'/) Deze wordt beoordeeld
door middel van proefkruisngen en is speciaal belangrijk
voor net kweken van ? I's. De laatste tijd wordt speciale aan
dacht besteed aan het kweken van ? 1 hybricien, o.a. bij
tomaten en uien.
3r is een zeer nauwe samenwerking: met oe verschillende
"Staue Colleges" en ook met anaere zaadïirma1 s. men krijgt
daarvan ook materiaal. Jaarlijks wordt er een samenkomst
gehouden met vertegenwoordigers van de verschillende "State
Colleges" en de vooraanstaande zaad!irma1s. Daarbij wordt al
hun materiaal vergeleken, waai*do or een scnarpe wedijver ontiO "Gs_.vC~ "C•

Si' zijn ongeveer 4C0 proeven 'betrefiende tomaten. Len
beseft er heel goed dat de algemeen -evolgde methode van
net onrijp plukken niet bevorderlijk is voor een goede kwali
teit. Dit is danook één van de eerste vraagstukken, die men
tracht op te 1o:en. Dr wordt daarbij in 2 ricntingeu gezocht
le. xiü o wii—-lern va., sei» comaat, aie oxirijp gep-imct, toen
6S« i^üüd^ smaaK neai t.
2e. *i.e c winnen van een tomaat, oie x*a jp geplust, toen goed
te verzenden is.
/erder doet men bij de tomaat veel werk betreffende
het kweken van î? 1 hybriden. Ii. de catalogus staan reeds
5 2 I's vermeld en ook een P 2. Zeer goed voldoet de F 1
"Big boy" met grote vruchten, die toen nog

redelijk rond

van vorm zijn.
De Ia-u: singen ,die noaig zijn voor hst winden van F 1
zaad,ge beui-en met ue hand, waardoor dit zaad zeer duur is.
neu heeft d..aron uitgezie:. naai' ma-gelijk steriele tomaatj-1an L<en, v.uai c — j uoc^. .jSii oes ounvng mo^ eraji£ j-s. jje beaang—
r „ j 'JL.. uö eu a;3S j g esc nikte voria is aan net Pennsylvania
State College gevonden door Larsen. Deze bezit n.l. wel
1evenslcr ac n uiig si/iiixmeel, maai" net komt niet los.

45
Bij dese ma-ane.^ijk sueriexe plan oen m jn cis neliimoü.jes
vergroeid met de krooifblaao jes. Zodoende is met één nandgreep alles gemakkelijk te verwijderen. Hen zoekt nu nog
naai' een type mannelijk steriele plant, waarbij de stijl
flink vei- naar buiten uitsteekt, zodat verwijdering van
bloemkroon en meeldraden niet nodig is.
De tomaten worden hier omstreeks 15 Lei geplant.
Tijdens ons bezoek waren juist de eerste "bloenen opengegaan.
L'en ondervindt hier betrekkelijk weinig last van Cladosporium
Sventueel wordt ei' gespoten met "fixed copper" (koper in olie
Sen bespuiting met Bordeauxse pap is naveiig voor het
zetten van de tomaten.
Iii i-i,aer—ka geei o men ae ^uor^eiu1 aan uOuiaafcrasaen, waar
van dc vr uen oen een groo 0 aan cal Kleinere nokjes oevatten
omdat deze vleziger zijn. In Sngeland prefereert men volgens
Harrison de Potentaat om de volgende redenen:
le. ne oo^sg

1 een week vroeger.

2e. Gemakkelijk t= telen. Dit ras geext ook op ,_.estoomde
grond een goede vruentzetting.
je. iiainieer ae jrotentaat oij.Ci.e2' aezei—oe OaiSüüUuagneden woi*dt
i .et oaj-0. e.ikj

^ee 2 a>oseiae si**.•/c** g j6 ge2.

De „rote vruchten, die bij een sterk geforceerde groei en vee
stikstof worden gevormd zijn bij alle rass ex- steeds mineer
goea van smaak, üen nadeel van de potentaat is, dat de vrom
nüg nie 0 altijd even mooi 1*0a*u en unnuia is» jisu anoer n&—
aeea is? oe. g kneuzingen zien s oera uiten in c onaeroer geicleur
de va e aaen oneer die sc nil. ijeze aeen zich niet v .ar bij
LorÊöfaaker en c^&rom ia dit ras leter geschikt Vv,or transport.
De Mieatley tomaat was nier ook aanweeig. Dit ras bleek
niet alleen nie'5 vorstrexistent te zijn, maar zette bovendien
ook s uel-i-ig nie g vi-0 eg er \/ru.cnG dan andex'e ^'Eseeu. /"oldens
Harrison heeft men in Seeland dezelfde er var ing opgedaan.
.Sr wal'en ook "tree— Gomcttoes" (gewone tomaten), Hieraan
^roeien pruimvormige vruchten, sons met een neus erop.
Zoals de tomaten pas omstreeks 15 Lei _eplant kunnen
worden, kunnen komkommers en squash pes ongeveer 1 Juni in
het veld worden uitgepl&nt, daar bij veoe^er uitplanten
een te

Oroot

gevaar vo-or vorstbeschadiging zou bestaan. Het

is duidelijk dat er onder deze omstandi^heden nog weinig aan
Lw
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lu aet Eoor clsxa

4/roeit

ni^t ae zeer klöiue, 0012 &._uu3i'i,

die men in Florida teelt.
Ken heeft hier hat komkommsrraa Santee gekweekt, dat
resistent is tegen echte meeldauw. Ii- jaren met v.'einig meel
dauw br n^. G

G vjcn Ger nj_i.:Ci.er op d^x^ 11^ g S Gc.vno.cxar or a S

mark e t mg•
£r wer den "bij Burpee oen zeer groot aantal sla-raaaen
vergeleken. ï'endele zijn cese gekv/eekt op de verschillende
"Agricultural Kesearch Stations", tendele werden ze geïmpor
teerd en tendele had nen se zelf gewonnen. Het meest ..orden
de " er isphead" typ en ,.st .eld, t;Oals Great Lakes, kropvormende
ijssla—rassen. Yerdei' ook "loosehead" typen, ^oals Grand
Hapids, losbladige ijssla-rassen. Dergelijke typen treft men
in Sngeland en Nederland alleen in particuliere tuinen aan.
Bij de collectie sla-rassen .-as ook een Frans kropsla
ras (" butterhead"-type ), dat een zeer grote krop vormde en
geen last had van schieten. Dit ras tist de naam "Bon Jardi
nier" was ook in Seeland onbekend.

