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VOORWOORD
De voedselvoorziening maakt het noodzakelijk, dat de productiemogelijk
heden, welke de Nederlandsche tuinbouw bezit, zoo volledig mogelijk
worden gebruikt.
In verband hiermede is dan ook verplichtend gesteld, dat de kassen op
een andere wijze worden benut en wel zoodanig, dat naar kwantiteit en
kwaliteit zooveel mogelijk voedsel voor den mensch wordt verkregen.
De meest ingrijpende maatregel op dit gebied is zeer zeker de verplichte
omzetting van de bloementeelt in groententeelt, omdat in dezen oorlogs
tijd in het-belang van de voedselvoorziening aan deze manier van benutten
der bedrijven de voorkeur moet worden gegeven.
Het ligt voor de hand, dat hierbij voorlichting noodig is, vooral waar
het betreft hen, die tot nu toe uitsluitend bloemen hebben geteeld en voor
wie de groententeelt dus geheel nieuw is.
Ir. J. M. Riemens is bereid gevonden ook hierover een handleiding
samen te stellen, welke ongetwijfeld velen van dienst zal zijn.
De Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouw onderwijs, •
Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE.
's-Gravenhag&, December 1941.

»

DE BELANGRIJKSTE VOORTEELTEN IN
KASSEN EN WARENHUIZEN
DOOR Ir. U. M. RIEMENS
INLEIDING
„Met zoo weinig mogelijk brandstoffen, zooveel mogelijk vitamine-rijke
groenten produceeren", is de opgave, die aan den Nederlandschen tuinbouw
wordt gesteld.
Om dit doel te bereiken zijn door de autoriteiten verschillende voor
schriften gemaakt. De tuinders van Nederland hebben steeds eiken vier
kanten meter benut; toen er na 1933 beperkingen naar de oppervlakte
kwamen, hebben ze het overschietende deel nog intensiever beteeld, zoodat
er van een verminderde productie in de jaren 1933—1940 niet of nauwelijks
sprake kan zijn.
Toch komt ,nu die opdracht. Niet dus, omdat er niet goed genoeg is
gedaan, maar om het iets anders te doen. De veel warmte-vragende
gewassen worden wat later aangevangen, waardoor er gelegenheid komt,
onder alle glas een voorteelt uit te planten.
Zooals er weiland gescheurd moet worden, omdat men bouwland te
kort komt, gaat men een beroep doen op het glas van de bloemisterij om
ook dit voor de helft te gaan benutten voor de teelt van groenten.
Vooral de vroege groenten hebben dus een speciale groote waarde en
ieder tuinbouwer moet dus alles doen, om zoo vroeg mogelijk zijn vitaminerijke producten aan de veiling te brengen.

HOOFDSTUK 1
Grondbewerking
„Goed bewerkt, is half bemest", zegt het oude spreekwoord. Zoodra
dus de rozen of de anjers gerooid zijn, of wel de oude tomatenstronken
verwijderd zijn, is er weer plaats voor een nieuwe teelt.
Allereerst moet er dan worden uitgemaakt, hoe er zal worden gespit.
Om dit te kunnen vaststellen, moet men het doel van de grondbewerking
kennen.
Dit is drieledig: men wil a. den chemischen, b. den physischen en
c. den biologischen toestand van den grond verbeteren door een zorgvuldige
grondbewerking.
t
a. Zoodra de grond tot grootere diepte wordt losgemaakt, kan de lucht
tot alle deelen beter doordringen en vinden er vele nuttige, scheikundige
omzettingen plaats; omgekeerd kunnen schadelijke gassen als koolzuur e.d.
gemakkelijker ontwijken. Vaste lagen moeten verbroken worden. In het
algemeen kan men zeggen, dat zoo nu en dan de grond moet worden
losgemaakt tot op het bodemwater.
b. Door deze bewerking krijgt men een veel betere verhouding tusschen
lucht en water in den grond. De onderlinge ligging der gronddeeltjes, de
structuur, wórdt aanzienlijk gunstiger, vooral als de hardere, diepere lagen
volkomen worden losgemaakt. Of ze naar boven moeten worden gebracht
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hangt vooral samen met hun samenstelling. Zit er onder een mooien
humusrijken zandgrond of een goeden lossen veengrond, een laag taaie
katteklei, of een harde platige veenlaag, dan zal men deze zeker niet
boven moeten brengen, maar deze verbreken. Waar dit mogelijk is, is het
zeker gewenscht, om overtollig water in den winter vlot te kunnen
afvoeren en een opstijging uit de diepere lagen iri de droge zomermaanden
te bevorderen.
c. Heeft men parasieten in de bouwlaag gekregen, die men lastig
bestrijden kan, dan is een diepe grondbewerking, waarbij de besmette,
zieke bovengrond diep wordt weggestopt en de gezonde derde of vierde

Photo 1.

Diepe grondbewerking. 3 steken diep verdelven.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijk.

steek naar boven wordt gebracht een uitstekend middel ter verbetering van
de opbrengst en gezondheid van het gewas (zie photo 1).
Een goede, zorgvuldige grondbewerking bevordert een gunstige bacterie
ontwikkeling. Deze vereischt echter niet het verwisselen der verschillende
grondlagen, integendeel: indien men geen bodemziekten als b.v. wortel
aaltjes of fusarium in de bovenste steek heeft, dan is het aan te bevelen
die bovenste steek boven te laten en waar noodig de tweede of derde steek
ter plaatse los te maken.
De bovenste steek bevat de meeste voedingsstoffen, heeft de beste
structuur en de gunstigste bacterieverhouding, zoodat deze waardevolle
laag, vooral in dezen tijd van gebrek aan meststoffen, niet verloren mag
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gaan. De algemeene regel zij dus: „Los maken tot op den waterspiegel,
maar de steken niet van plaats verwisselen".

HOOFDSTUK 2
Bemesting
Deze kan alleen goed zijn na voorafgaand grondonderzoek.
Geen tuinder kan aan zijn grond zien, wat deze precies noodig heeft
voor een bepaald gewas.
Ieder heeft dus steeds geredeneerd: „Laat ik er maar flink wat
instoppen en er zoodoende voor zorgen, dat mijn planten niets te kort
komen". Liet de groei wat te wenschen over, dan werd het eerst naar den
mestzak gegrepen, om met- wat „bijvoeren" een gunstige ontwikkeling te
verkrijgen.
Deze verklaarbare ijver om toch vooral de planten maar niet te weinig
te geven, heeft in vele gevallen tot het euvel van een teveel geleid, speciaal
o-yder glas.
In kassen en warenhuizen heeft de regen geen toegang en kan er zonder
kunstmatige watertoevoeging van uitspoeling geen sprake zijn.
Alle meststoffen blijven dus in de bouwvoor, ja zelfs de hoeveelheid
zouten neemt nog regelmatig toe, doordat met het bödemvocht uit diepere
grondlagen voortdurend opgeloste stoffen mee naar hoogere lagen worden
gevoerd.
Alleen de planten verkleinen den1 voorraad door de opname van voedings
stoffen. Slechts indien we in staat zijn, precies de hoeveelheid en de
verhouding te bepalen, die de verschillende gewassen vragen, zal het
gelukken een ophooping van zouten te voorkomen.
Ieder begrijpt, dat dit vrijwel onmogelijk is en zeker komt hiervan
niets terecht, als men luk-raak aan het bemesten gaat.
Kiest men een teveel, dan blijft er over, neemt men een verkeerde
verhouding, dan blijven er bepaalde stoffen over; geeft men enkelvoudige
meststoffen, dan worden de ballaststoffen in geen geval opgenomen en
hoopen deze zich op. Bij het gebruik van stalmest is het precies zoo.
Onder glas is het gevaar voor verzouting steeds zeer groot, met alle
schadelijke gevolgen daarvan, daarom: grondonderzoek. Maar ook om andere
fouten op te sporen: te zuur, of te alcalisch, d.w.z. te weinig of te veel
kalk; soms ook te weinig humus. Vóór alles bepalen we ook den voorraad
aan gemakkelijk opneembare stikstof, fosforzuur en kali.
Speciaal in dezen tijd is dit meer dan ooit noodig, eenerzijds om een
teveel in den grond te voorkomen, een te weinig aan te vullen, maar hoofd
zaak is: met zoo weinig mogelijk meststoffen, zooveel mogelijk produceeren,
geen kg mest mag onnuttig besteed worden.
Op dit alles kan grondonderzoek antwoord geven.
In oude kasgronden zit dus vaak eerder een te veel, dan een te kort en
daarom zal men goed doen in de meeste gevallen zonder bemesting te gaan
zaaien of planten.
Is de grond onderzocht, dan kan dit volkomen veilig geschieden. Tot
uitspoeling van het overtollige zal men alleen, indien dit na onderzoek wordt
voorgeschreven, overgaan, want hierbij gaan ook de noodige voedings
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stoffen verloren en dat kan in deze tijden niet. Wordt uitspoelen aange
raden, dan nauwkeurig uitvoeren, zeker 300 1, d.i. 22 gieters per vierkante
meter; daar moet de electrische- of benzinepomp aan te pas komen.

HOOFDSTUK 3
Gieten
Waar onze versehe groenten voor ruim 90 % uit water bestaan, is het
duidelijk, dat alleen daarom al het de planten nooit aan het noodige vocht
mag ontbreken. Bovendien vinden alle chemische omzettingen in den grond
iu oplossingen plaats, terwijl het water de voedingsstoffen van bodem naar
plant overbrengt en via de bladeren in groote hoeveelheden verdampt.
Moeten we nu in druivenkassen van 10 of meer jaren oud, waar ïn jaren
niets anders dan druiven zijn geoogst, groenten gaan verbouwen, dan
vinden we vaak een bovenlaag van enkele decimeters mul droog zand. En
eerst als deze grond in cultuurtoestand is gebracht, is het mogelijk er met
succes groenten op te verbouwen. Eenvoudig is deze opgave niet, zoodat
Velen meenen, dat het nooit lukt. Indien men echter in staat was het glas
te verwijderen en den regen vrij spel-te laten, dan zal iedere practicus het
met mij eens zi]n, dat dan de grond lia eenige weken wel goed wordt.
Langzaam maar zeker dringt het vocht binnen en in ditzelfde tempo
wijzigt zich de bodem en neemt hij water op en in het a.s. seizoen zou de
grond weer „natuurlijk" zijn.
We moeten dus bij de natuur in de leer. Niet met de slang geweldige
plassen maken, en in korten tijd alles blank zetten; we moeten den regen
nabootsen. Eiken dag of om den anderen dag even met een fijne straal
den grond overbroezen, geen plassen maken. Langzaam wordt het bovenste
laagje vochtig. Zoodra het mogelijk is, wordt de grond met de vork
losgewipt, terwijl men regelmatig doorgaat met sproeien. Zoo is na 4 tot
6 weken het doel bereikt: de grond is in goede cultuurtoestand en men
zal er met succes in kunnen zaaien of planten. Het spreekt vanzelf, dat
zooiets met waterleiding of pomp bereikt moet worden.
(In hoeverre zoo'n behandeling nadeelig zou kunnen zijn voor de
druiventeèlt zelf, wordt bij de teelten.zelf besproken.)
Eerst als zoo'n grond voldoende vocht heeft opgenomen, kan er aan een
behoorlijke bodembewerking en een goede bemesting worden gedacht.
Ook nà het planten, gedurende de geheele verdere teelt, blijft het watervraagstuk er één van de eerste orde. Alle groentengewassen moeten voort
durend over een ruime vochthoeveelheid kunnen beschikken en onder glas
zal men vaak door gieten te hulp moeten komen, speciaal op gronden met
een hooge zoutconcentratie.
Nu verdragen lang niet alle groenten het gieten even goed, bovendien
lijdt de structuur ervan, vandaar de meening: „Gieten is een noodzakelijk
kwaad".
Men kan het dus alleen straffeloos doen, als men na het doorzakken de
oppervlakte van den grond weer kan losmaken.
Zoo leen en zich de teelten van koolrabi en bloemkool zeer goed voor
gieten; andijvie, kropsla, peen en radijs maar in bijzondere gevallen en
spinazie, snijsla, raapstelen leenen zich in het geheel niet voor gieten.
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HOOFDSTUK 4
Temperatuur en licht
Is de grond eenmaal zaaiklaar, dan komen de plantjes er in, alle met
haar diverse eisehen van plantaf stand, enz.
In de kassen met centrale verwarming is men den ganschen winter in de
gelegenheid bodem en lucht op voldoend hooge temperatuur te brengen.
Toch moet men niet meenen, dat men hier van den winter een zomer kan
maken. Daarvoor ontbreekt het zoo hoog noodige licht. Deze groeifactor
beheerscht gedurende de donkere dagen vóór en na Kerstmis het geheele
ontwikkelingsproces onzer gewassen in de kassen. Hier worden de grootste
fouten gemaakt. De zaden van al onze groenten kan men in de winter
maanden door voor voldoende warmte te zorgen, gemakkelijk tot vlotte
ontkieming brengen, ze zullen in weinige dagen de zaadlobben vertoonen,
maar direct daarna beginnen de moeilijkheden: de plantjes schieten spichtig
en dun op, de zaadlobben blijven klein en licht van kleur, alles duidt op
een te kort aan licht.
De zaai- en planttijd wordt dus geheel bepaald door de lichtbehoefte der
planten.
Temperatuur en licht moeten in een volkomen harmonische verhouding
staan. Is het overdag mooi helder zonnig weer, dan mag men 's nachts een
hoogere temperatuur aanhouden dan na sombere zonlooze dagen.
Eenzelfde gewas zal men in Februari warmer kunnen houden dan in
Januari en in Maart geve men een hoogere nachttemperatuur dan in
Februari, eenvoudig omdat de plant over meer licht kan beschikken.
De tuinder moet de lichtbehoefte zijner gewassen kunnen beoordeelen.
Nu kunnen onze vroege groenten gelukkig gedijen bij weinig licht,
maar dan moet ook de hoeveelheid warmte gering zijn.
Vorst is voor geen enkel gewas gewenscht.
De jonge plantjes kunnen als regel wel enkele graden verdragen, vaak
beter dan de oudere gewassen, doch goed is het voor geen enkele plant.
Het mooiste is, als men ze vorstvrij kan houden, immers ze groeien dan
gestadig door, terwijl beneden nul het ontwikkelingsproces geheel geremd
wordt. „Stoken", d.w.z. ook 's nachts een regelmatig hooge temperatuur
bewaren, in de maanden December en Januari, is dus voor geen enkele
van onze voorteelten wenscbelijk, het is dan te donker, men bepale zich
tot „vorstvrij" houden. In Februari ziet men den groei sterk toenemen,
speciaal bij zonnige dagen en dan zal de warme buis 's nachts prachtig
werk doen: 10° C. in het begin en 15° C. aan het eind van die maand.

HOOFDSTUK 5
Luchten en schermen
Deze dienen om een „teveel" te verwijderen of te verhinderen. In de
vroege voorjaarsmaanden zal men zelden hebben te schermen, tenzij men
ook matten heeft om te dekken bij vorst, doch voor onze kassen en waren
huizen vinden die in de practijk zelden toepassing. Einde Maart — begin
April kan de sla wel eens hinder krijgen van te veel zonneschijn en
dan is schermen, hetzij met matten of een krijtlaagje zeer gewenscht.
Het luchten is ook in de winter- en vroege voorjaarsmaanden haast
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dagelijksch werk, ja velen gaan zoover te meenen, dat men het beste
doet maar altijd, dag en nacht, te luchten.
Hier krijgt men van het goede te veel.
Het luchten heeft tweeërlei doel : overtollige waterdamp en overtollige
warmte te verwijderen. De eerste is in onze kassen heel vaak aanwezig.
De planten en ook de grond staan voortdurend belangrijke hoeveelheden
vocht af, zoodat de kaslucht vaak ermee verzadigd is. Dit werkt schimmel
vorming en een week teer gewas in de hand en dient dus door luchting
vermeden te worden. Zoodra echter de temperatuur onder glas hooger is
dan er buiten, hetzij door stoken of door zonneschijn, dan is het gevaar
voor een te hoog luchtvochtgehalte zeer gering, want de warme kaslucht
is lichter, ijler, „dunner" zegt de kweeker, dan de buitenlucht en ontwijkt
door de vele kieren en spleten, opzettelijk luchten is dan overbodig:
de koude buitenlucht dringt binnen en is droog. Koude lucht, die in een
warmere omgeving komt, werkt altijd drogend. Het luchten dient ook om
overbodige warmte te laten ontwijken. In de winter- en vroege voorjaars
maanden zal dat zelden voorkomen.
Men bereikt het doel beter door zachter stoken. De zon zal zelden
luchten noodzakelijk maken, omdat de zon gelijktijdig voor veel licht
zorgt en bij meer licht is de plant ook dankbaar voor meer warmte.
Komt men boven 20° C., d.i. 68° F., dan is ,,een luchtje zetten"
aan de luwe zijde der kas, zoodat de koude luchtstroomen niet naar binnen
kunnen vallen, wel gewenscht.

HOOFDSTUK 6
De teelt van Kropsla (Lactnca sativa capitata L)
Variëteit: Meikoningin.
Dit is wel de mooiste, maar tevens de lastigste voor onze kassen en
warenhuizen.
Grond en bemesting (zie photo 2).
De grond moet voor de slacultuur geschikt zijn : een opdrachtige, dus
van nature waterhoudende, humusrijke en voedingrijke grond. Versehe
bemesting is gevaarlijk en alleen met goed onderspitten op onze vochtige
veengronden mogelijk. Overvloedige bemesting, evenals een te hooge zoutconcentratie, verhoogt het gevaar voor „randen".
De geconcentreerde meststoffen : di-ammoniumfosfaat en kalisalpeter
zijn bijzonder voor een goede slateelt aan te bevelen. Enkelvoudige mest
stoffen vergrooten het gevaar voor „randen". De juiste hoeveelheden
hangen natuurlijk geheel af van den in den grond aanwezigen voorraad en
ze kunnen dus alleen opgegeven worden na grondonderzoek.
In kassen, die reeds jaren voor andere teelten zijn gebruikt, blijft het
gevaarlijk sla te zetten met het oog op de hooge zoutconcentratie.
Was het glas een gerüimen tijd tijdens een regenperiode van de kas
verwijderd, of na een zeer zorgvuldige uitspoeling, dan kan men vooral op
humusrijke, opdrachtige gronden, weer met succes sla poten. Per rr2 J)
wordt, als de grond weinig voedingsstoffen bevat, § kg kalisalpeter + f kg
kalkammonsalpeter + ^ kg dubbelsuper gegeven.
1)

rr2 = vierkante Rijnlandsche roede = 14,21 m2.

Zaad en zaaitijden.
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Variëteit: Meikoningin (zie photo 3).
1 gram slazaad bevat 688 zaden, één ons dus rond 65 000 zaden. De
kiemkraclit van goed slazaad is vaak 98 %, zoodat men in de practijk
met één ons zaad 100 ramen kan zaaien, die samen 50 à 60 000 pootbare

Photo 2.

Warenhuis met sla, bemest met 2 kg 12-10-18 per rr2.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijk.

plantjes kunnen opleveren. In de practijk echter komt- men meestal niet
verder dan tot 35 k 40 000.
Zaaitijd: 10—-18 October.
Na één week staan ze boven.
Beter nog is het de sla gelijk met de peen te zaaien; men mengt dan
een kleine hoeveelheid slazaad door een grooter kwantum peenzaad — b.v.
één ons sla — door 5 ons peenzaad : het slazaad kiemt sneller dan de peen
en de plantjes staan zeer ruim tusschen de peen. Ze ontvangen zoodoende
het volle licht en worden gedrongen stevige plantjes, die later zonder ver
spenen direct op de blijvende plaats kunnen uitgepoot worden. Ook na half
October blijft het bij gunstig weer — temperatuur 5 à 10° C. — mogelijk
sla te zaaien. De zgn. „vrijsters" zaait men op eenige bodem warmte nog
in Januari; de mooiste tijd blijft echter October. De laatste winters hebben
ons geleerd, dat jong groeierig plantmateriaal te verkiezen is boven oude
planten. Toen in December 1938 de meeste slaplanten doodgevroren waren,
heeft men hierna weer gezaaid in stoókkassen en warenhuizen en dit plant
materiaal vertoonde in het voorjaar practisch geen uitvallers.

Verpenen.
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Een slaplantje moet liefst jong en klein verpoot worden, 2 à 3 echte
blaadjes heeft het dan.
Wil men ze als grootere plant ter plaatse poten, dan is het zeer
gewenscht, zooals in de laatste jaren meer en meer gebeurt, de jonge

Photo 3.

Slakroppen. Yar. „Meikoningin". Selectie Proeftuin.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistriet, Naaldwijk.

plantjes in kleine perspotjes te zetten, hierin te laten overwinteren en deze
in het voorjaar 'uit te zetten.
In de kassen en warenhuizen poot men van half November af.
Men kan de jonge plantjes in den zaaibak zonder verspenen wel over
winteren, doch dan is het noodig ze zeer ruim te zaaien, bij voorkeur in
combinatie met peen, zooals dit reeds is besproken.
Een te dichte stand heeft een hoog en spichtig opschieten ten gevolge;
zulke planten zijn totaal ongeschikt later te worden uitgepoot.
Uitpoten.
Na half November begint men met het planten van sla. Onder eenruiters komen er 24 per raam, nu de beperking voor het aantal gelukkig
weer is opgeheven. In kassen en warenhuizen wordt de sla als regel volveld gepoot op 25 cm in de rij en ook de rijtjes 25 cm van elkaar.
Het is beslist te ontraden sla met eenig ander gewas te combineeren.
Per vierkante meter komen er dus 16 plantjes en per vierkante roe 224
stuks, waarvoor £ gram zaad noodig is (zie photo 4).

Cultuurzorgen,
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Sla kan zoowel in de gestookte als in de koude kas worden geteeld.
(Voor warme kassla zie photo 5 en voor koude pas uitgepote kassla zie
photo 6.)
In tegenstelling met andere gewassen, b.v. tomaten, is de planttijd
van beide cultuurvormen vrijwel gelijk en dit wijst er op, dat toch de

Photo 4. 'Sla ,,vol veld" gepoot.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistriet, Naaldwijk.

temperaturen bij „warm" en „koud" niet zoover uit elkaar liggen. Kropsla
kan wel enkele graden onder nul verdragen, de jonge planten verdragen
koude beter dan oudere, de half-was en de volslagen krop zijn zeer gevoelig.
De plant sterft wel niet, maar de opperhuidcellen der buitenste bladeren
springen alle stuk en de groei is er voor goed uit: het worden kleine stijve
kropjes, die geen omvang krijgen.
Daalt de temperatuur tot meer dan 5° C. onder nul, dan zal er vooral
bij gelijktijdigen wind, veel uitval optreden.
Een rietmat mag in de wintermaanden op de plantenrij dus nooit
ontbreken.
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Photo 5.

Photo 6.

Sla in stookwarenhuis.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijk.

Sla in koud warenhuis.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistriet, Naaldwijk.
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Temperatuur.
Het mooist ontwikkelt kropsla zich, indien ze in de stookkas vorstvrij
kan worden gehouden, ze groeit dan regelmatig verder.
Gaat men werkelijk stoken, d.w.z. wil men den geheelen winter de
temperatuur eenige graden opvoeren, dan zullen de uitkomsten weinig
bevredigend zijn. De blaadjes gaan overeind staan en schieten spichtig en
dun op; ze hebben te weinig licht, de verhouding warmte tot licht deugt niet.
Daarom in December en Januari liefst niet stoken, alleen vorstvrij houden.
In Februari is er aanzienlijk meer licht; er komt groei in de sla en men
mag 's nachts hoogstens 10° Ç. = 50° F. houden en overdag met zon loopt
de temperatuur zonder eenig nadeel op tot 15° C.
Sla laat zich echter niet stoken tot de oogst, zoodat men eerder moet
eindigen. Het beste stadium is, zoodra de kropvorming begint. Treedt er
echter nog nachtvorst op, dan moet men de ruimte vorstvrij houden, doch
slechts even boven 32° F. is reeds voldoende.
Luchten.
Men tracht een stijging boven 20° C. steeds te voorkomen. Men tracht
zooveel mogelijk te luchten, want een groote luchtvochtigheid is zeer
bevorderlijk voor het optreden van smeel, wegrotten door het optreden van
de schimmel Botrytis. Bij sterk besmette gronden passe men daarom een
ontsmetting met Brassicol toe.
Men gaat als volgt te werk.
Behandeling van den- grond vóór het zaaien: per 100 ramen 4—5 ons
Brassicol-poeder vermengd met droog zand (1 deel Brassicol + 3 deelen
zand) gelijkmatig uitstrooien en daarna licht inharken.
Direct na het zaaien nog 2 ons Brassicol per 100 ramen over den grond
stuiven.
Ongeveer 14 dagen later volgt de 2de bestüiving, waarvoor per 100 ramen
3—4 ons Brassicol wordt gebruikt.
De 3de bestuiving wordt + 10 dagen -later op dezelfde wijze uitgevoerd,
indien dit noodig blijkt.
Sterk besmette grond vóór het uitplanten van de sla met Brassicol
behandelen, zooals voor het zaaien is aangegeven. Daarna kan de sla direct
worden geplant.
Ongeveer 10—14 dagen na het planten per 100 ramen 3 ons Brassicol
verstuiven.
De 2de bestuiving op dezelfde wijze 10—14 dagen later herhalen,
wanneer dit nog noodig blijkt te zijn.
Deze twee bestuivingen nimmer toepassen, vóórdat tusschen de slarijen
wordt geschoffeld of geschrepeld; dit moet altijd nadien plaats hebben.
Ook de jonge te overwinteren planten luchte men ruim, liefst dag en
nacht, aan de luwe zijde. Bij vorst natuurlijk sluiten en dekken.
Gieten.
De grond moet van nature zoo vochtig zijn, dat gieten tijdens de groei
periode niet noodig is. Gieten verdraagt sla slecht, vooral de grootere, zich
tot krop vormende planten blijven te lang nat en rotten tusschen lucht en
grond af. Begint de kleur blauwachtig te worden en gaat de groei er uit,

18
dan moet men overvloedig water tusschen de planten laten vloeien, liefst
's morgens vroeg, en overdag zeer ruim luchten, om 's avonds de planten
zoo mogelijk weer droog te hebben. Een ondergrondsche begieting met
draineerkokers is voor sla prima.
Oogsten.
De kropsla onder glas dient in -de eerste Aprildagen geoogst te zijn.
De zon krijgt dan groote kracht en het optreden van één enkele echt warme
zonnedag kan voor de geheele teelt noodlottig zijn: plotseling, als bij
tooverslag, treedt ,,het randen" op.
Dit „randen" wordt opgeroepen, als de verdamping grooter is dan de
wateropname.
Het mooist is dus als de oogst afgeloopen is vóór half April. Dit is in
de gestookte kas ruimschoots het geval. Deze oogst valt vanaf de 3e week
van Maart tot enkele dagen in April.
Bij felle zon moet men niet meer gaan luchten, want dan wordt de
kaslucht droger, en de verdamping nog grooter.
Men moet dan schenmen met krijtwit en enkele malen per dag met een
uiterst fijne straal water over de planten broezen, om de luchtvochtigheid
op te voeren en zoo weinig mogelijk luchten.
Bij een doorgevoerde selectie zijn alle planten vrijwel gelijk oogstbaar
en kunnen ze op denzelfden dag alle in één keer worden geoogst.
,,'s Morgens de sla snijden en 's avonds de kas volgepoot met toma
ten", is dan ook het ideaal van eiken tuinder. Geen tomaten dus reeds
tusschen de sla poten, want de cultuureischen dier beide planten loopen
zoozeer uiteen, dat dit tot beider schade is.
Het gewicht der geoogste sla loopt sterk uiteen, vooral bij gestookte
tegenover koude.
Gaat men de gestookte sla oogsten, dan komt men aan 175 à 200 kg
per are.
Ziekten en plagen.
Een gevaarlijke ziekte voor sla is het ,,wit" (Bremia lactucae. Beg.).
Deze wordt zeer bevorderd door hooge luchtvochtigheid, samengaand met
hooge temperatuur.
Een zeer dichte stand der jonge plantjes gaat vaak
gepaard met het verschijnen van het wit. Een donzig wit beslag vertoont
zich aan de onderzijde der bladeren. Beter voorkomen dan genezen:
daarom een ruime stand en veel luchten. Uiterst fijne stuifzwavel, zoo
licht mogelijk verstoven, is een goed bestrijdingsmiddel. Aangetaste
plantjes mogen natuurlijk nooit gepoot worden.
Opnieuw kan de ziekte zich vertoonen,. als de plant bijna oogstbaar is,
immers ook dan treedt vaak groote luchtvochtigheid gelijk met hooge
temperatuur op. Volgens Chupp kiemen de sporen het beste bij een lage
temperatuur; het optimum zou 43°—50° F. zijn. Rijk luchten en enkele
malen licht zwavelen en liefst zoo spoedig mogelijk oogsten. Bij gestookte
sla zwavel op de pijpen, zoodra men begint te stoken.
Botrytis of smeel noemde ik al. Het is een bodemschimmel, die de
wortelhals en de onderste bladeren aantast, waardoor de plant gelijk bij
den grond afrot. Vele oude cultuurgronden zijn zoodanig besmet, dat de
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slateelt vrijwel onmogelijk is. Brassicol is een goed bestrijdingsmiddel,
dat toegepast wordt vóór het zaaien en wanneer de plantjes nog klein zijn.
De oppervlakte van den grond zoo droog mogelijk houden, dit kan men
bevorderen door vlak vóór het poten wat dommest licht over de opper
vlakte te strooien en tijdens de teelt enkele malen den grond goed „door
te roeren" met de handen.
Luis kan de geheele oogst waardeloos maken. Gelukkig bezitten we in
nieotine-rookpoeder een afdoend bestrijdingsmiddel. Men behoeft geen luis
in de sla te hebben, indien men:
le. de jonge plantjes vóór het uitpoten zorgvuldig spuit met 0,1 °/0
nicotine: 100 gram zuivere nicotine van 98 % op 100 liter water, of rookt
met nieotine-rookpoeder;
2e. de geheele kas berookt met 1 kg rookpoeder per 20 vierkante roe,
zoodra 'de plantjes elkaar raken. Op dakpannen, welke geplaatst zijn op
een paar steenen, kan men het nicotinepoeder weg laten smeulen om te
voorkomen, dat het gewas door het smeulende rookpoeder wordt bescha
digd;
3e. deze bewerking herhalen, zoodra de planten, gaan kroppen.
Over het ,,randen" sprak ik reeds uitvoerig.
Op sla komt ook nog een bacterieziekte voor, veroorzaakt door Bacte
rium vitians Brown. Bij sla komt deze ziekte voor, bij andijvie veel vaker
(zie onder hoofdstuk 7).
Toepassingen en combinaties.
Zooals ik reeds opmerkte, leent de teelt van kropsla in kassen en
warenhuizen zich niet voor combinaties.
Ze is in de gestookte kas uitstekend als voorteelt voor stooktomaten.
Tusschen half November 'en half December geplant, kan er van half
Maart tot begin April geoogst worden en direct daarna kunnen de tomaten
er in. Voor de koude kas kan men planten tot in de eerste dagen van
Januari en dan oogsten half April tot begin Mei, naar gelang het een
vroeg of een laat voorjaar is; ook daarna kunnen direct de koude tomaten
volgen.
Samenvatting.
1. Zaaien: 10—18 October bij een temperatuur van 5—10° C of in
Januari bij eenige bodemtemperatuur.
50 à 60 000 pootbarë plantjes uit 100 gram zaad; in de practiik 35—
40 000 plantjes.
2. Verspenen als het plantje 2 à 3 echte blaadjes heeft.
3. Uitpoten na half November.
4. Afstand der rijen 25 cm; op de rij ook 25 cm.
Gultuurzorgen :
5. De halfwas- en de volslagen krop zijn zeer gevoelig voor koude.
In December en Januari planten alleen vorstvrij houden. Temperatuur
mag niet boven 20° C komen. Gieten verdragen de gróotere planten slecht.
6. Oogst: onder glas eind Maart—begin April.
7. Opbrengst: 175—200 kg per are voor gestookte sla,
200—300 kg per are voor koude sla.
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HOOFDSTUK 7
Andijvie. (Cichorium Endivia L.)
Variëteiten : Haarlemmef Volhart, Zwijndrechtsche Volhart of n°. 5.
De andijvie lijkt (zie photo 7) in de teelt geweldig veel op die van
kropsla, doch is veel minder kieskeurig. In de oudere kassen, op meer
zoute en droge gronden, waar de cultuur van kropsla niet meer lukt, is
het nog wel mogelijk andijvie te telen. Vandaar dat de teelt van andijvie
onder glas in de laatste jaren buitengewoon is toegenomen, geen groente
is zoo algemeen geworden als de andijvie in den winter.
Andijvie verlangt ook een goeden opdrachtigen voedingsrijken bodem.
Versehe en overvloedige mest is gevaarlijk: het gëwas wordt donkergroen,
is stug en vertoont gemakkelijk ,,rand".
Men moet onmiddellijk vóór het planten nog bemesten, dan de mest
een goede steek diep onderspitten; veel beter is het, eenige weken vooraf
te mesten.
Bevat de grond slechts wçinig voedingsstoffen, dan moet men per vier
kante roe I kg kalisalpeter -t- § kg kalkammonsalpeter + \ kg dubbelsuper geven.

Zaaitijden en zaaien.
In 1 gram zitten 336 zaden, zoodat 100 gram rond 30 000 zaden bevat
en bij een uitstekende kiemkracht ook zooveel planten leveren kan. Alle
planten zijn echter niet geschikt om te poten, zoodat men in de practijk
altijd als norm gebruikt: 100 gram zaad leveren 22 à 24 000 pootbare
plantjes.
Van half Augustus af wordt ze gezaaid onder platglas : met één ons
40 à 60 ramen. Na één week komen ze op.
Aan te bevelen is een ruime stand, want anders groeien ze vooral
bij de vroegste zaaiing in het nog warme jaargetijde spillig en dun op.
Zoo'n langgerekt plantje is totaal ongeschikt om uitgeplant te worden.
Tijdèns de kieming moet men den bak gesloten houden, maar direct
na het opkomen kan men ruim gaan luchten. Men kan dit zaaien voort
zetten tot in den laten herfst : boven 5° C. verloopt de kieming vlot.
Verspenen en uitpoten.
Andijvie wordt vrijwel nooit verspeend. Het plantje groeit snel op en
3 à 4 weken na het ontkiemen kan men al gaan verpoten, althans in den
zomer of nazomer. Een jong, gedrongen plantje is het meest geschikt
verplant te worden. De plantafstand is meestal '25 cm in de rij en ook de
rijenafstand wordt op 25 cm gehouden, soms poot men nog dichter en zet
men de plantjes op 20 cm in het vierkant. Er komen dus 16 à 25 plantjes
pçr vierkanten meter, d.i. 225 tot 400 per vierkante roe.
.Op veen- en zeer vruchtbare zandgronden, waar een sterke bladontwik
keling te verwachten is, kieze men een ruimen plantafstand: in het alge
meen is het beter te ruim dan te nauw te poten.
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Cultuur zorg en.
Andijvie vereischt veel minder zorgen dan kropsla. Ze kan ook weer
zoowel in stookkassen als in koude kassen worden gekweekt, maar dit
stoken bepaalt zich ook uitsluitend tot het vorstvrij houden. Eenige graden
vorst kan andijvie uitstekend verdragen, tenminste de jonge plantjes — hoe
ouder — hoe gevoeliger. Door de verschillende zaaitijden heeft men in
alle weken van het winter- en voorjaarseizoen oogstbare andijvie.

Photo 7.

Kas andijvie, bemest met 2 kg 12-10-18 per rr2.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijlj.

Is de andijvie volwassen, dan dient men bevriezen te voorkomen, want
rotting zou er het gevolg van zijn.
Treedt bij een jong gewas strenge vorst op, daalt de temperatuur tot
meer dan 5° C. onder nul, dan kan het bovenaardsche gewas geheel
bruin worden en afsterven, maar noodlottig, zooals bij kropsla, behoeft
dit nog niet te worden. Na den dooi, in Februari, treedt hernieuwde groei
in en na tijdige verwijdering van de bruine dorre randen kan alles nog
weer uitgroeien tot een goeden vollen oogst. In Februari kan men dag en
nacht de verwarmingsbuizen warm houden en de nachttemperatuur niet
laten dalen beneden 10° C., overigens geheel als bij kropsla.
Luchten.
Andijvie groeit bij niet-vriezend weer regelmatig door. Men doet goed
steeds regelmatig ruim te luchten, om een stevige gedrongen ontwikkeling
te handhaven.
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Te groote luchtvochtigheid werkt het optreden van rot : smeel, Botrytis
zeer in de hand. Ook de jonge planten in den zaaibak moeten veel en hoog
gelucht worden.
Gieten.
Dit verdraagt andijvie veel beter dan sla. Zoodra droge plekken optreden,,
waar de groei stremt en de bladeren hard en donkergroen worden, moet

Photo 8.

Andijvie, gereed voor den oogst.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijk.

er flink gegoten worden. Andijvie heeft een regelmatigen voedselstroom,
waarin stikstof overheerscht, noodig. Natuurlijk Jmn dit gieten niet meer
plaats vinden, als het geheele veld door het gewas is ingenomen en de
bladeren tegen elkaar staan : ook dan zouden de planten te lang vochtig
blijven en neemt het rottingsgevaar snel toe.
Is er gegoten, dan moet 1 of 2 dagen daarna de grond tusschen de
planten goed losgemaakt worden, om de oppervlakte snel te laten drogen
en den ondergrond beter vochtig te houden.
Het gieten moet steeds 's morgens vroeg gebeuren.
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Oogsten (zie photo 8).
Terwijl sla een zeer bepaald oogststadium heeft, waarbij de krop het
grootst en het mooist van model is, is dit bij andijvie niet zoo volkomen
bepaald. Zijn de harten mooi geel, wat vooral verkregen wordt bij sterk
ontwikkelde struiken, die stijf tegen elkaar staan, dan is de kwaliteit op
haar best. Zijn de bladeren maisch en frisch groen, dan kan er onder glas
bij elke ontwikkeling en zwaarte der struiken geoogst worden. Is de temp.
te hoog, dan treedt spoedig schieten op: in het.hart der plant zit reeds
de bloeistengel: een „pijp".
Andijvie leent zich dus prima voor vroege cultuur, vóór het hoofdgewas.
Zijn de planten van dit hoofdgewas groot genoeg om te worden uitgepoot, dan behoeft men dus strikt genomen op de andijvie nooit te wachten.
Tusschen de andijvie reeds een ander gewas planten, is evenals bij sla,
steeds af te keuren.
De andijvie wordt in één keer volledig geoogst, waarbij een goed gewas
uit de stookkas, b.v. 2e helft Februari 25 à 40 kg per vierkante roe kan
opbrengen en uit het koude warenhuis in Maart—April 40 à 60 kg per
vierkante roe.
Andijvie kan aan dezelfde kwalen lijden als kropsla.
Het
kan voorkomen in jonge planten en wordt geheel overeen
komstig als bij kropsla bestreden. Ook in het oudere stadium kan „wit"
optreden.
Botrytis of-smeel treedt in het algemeen bij andijvie minder kwaad
aardig op dan bij sla. Ook is het eenvoudiger een aangetast blaadje of
puntje te verwijderen.
Luis kan geheel op dezelfde wijze optreden en dient volkomen op gelijke
manier bestreden te worden als bij sla.
Wortelluis treedt als regel alleen op bij vollegrondsandijvie, vooral in
het najaar op de zwaardere gronden.
Onder glas vindt men slechts weinig andijvie, die door wortelluizen is
aangetast. De aantasting is over het algemeen pleksgewijze en van veel
schade door deze parasiet is onder glas dan ook geen sprake.
Wèl is het opvallend, dat deze kwaal vooral op zwaardere gronden
optreedt.
Verder komt nog een schimmelziekte (Marssonia panatoniana Magnus)
voor, die kleine bruine vlekjes op de bladeren veroorzaakt.
Directe bestrijding is moeilijk, vooral als de planten al bijna volwassen zijn.
Bacterium vitians Brown veroorzaakt een bacterieziekte. Hierbij is het
centrale gedeelte van den hoofdwortel in het begin blauwgroen verkleurd.
Later wordt dit gedeelte bruin. De planten lijden zeer van deze ziekte en
verwelken spoedig. Teeltwisseling is dan aan te bevelen.
Aantasting door een mijt. Op enkele plaatsen is de mijt Penthaleus
waargenomen, die schade aanricht door het uitzuigen van de cellen der
bladeren. Deze mijt is te bestrijden met nicotine.
Toepassingen en combinaties.
Andijvie dient vol-veld gepoot te worden. Combinatie met andere teelten
onder glas acht ik niet raadzaam. In de 2de helft van Februari kan de
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oogst van vorstvrij gehouden (gestookte) andijvie plaatsvinden en direct
er na kunnen de tomaten geplant worden.
Ook de zaai- en pootdata der koude andijvie zijn zoodanig te kiezen, dat
de oogst begin April valt en direct gevolgd kan worden door de teelt van
koude tomaten.
Samenvatting.
1. Zaaien vanaf half Augustus tot laat in den herfst, boven 5° C.
verloopt de kieming vlot. 22 à 24 000 pootbâre plantjes uit 100 gram zaad.
2. Uitpoten 3 à 4 weken na het zaaien.
3. Afstand der rijen 25 cm, op de rij ook 25 cm.
4. Cultuurzorgen. Planten vorstvrij houden. Steeds regelmatig, ruim
luchten. Andijvie heeft vooral veel stikstof noodig.
5. Oogst in één keer, van half Februari tot in April.
6. Opbrengst kan varieeren van 25 tot 60 kg per rr2.

HOOFDSTUK 8
Snijsla of dunsel. (Lactuca sativa foliosa praecox L.)
Variëteiten: Broeidunsel zwart zaad. Broeidunsel wit zaad.
De bemesting.
De grond wordt, als deze weinig voedingsstoffen bevat, bemest met
\ kg kalisalpeter + J? à f kg kalkammonsalpeter + i kg dubbelsuper per
vierkante roe.
Dit gewas heeft z'n hoogste handelswaarde, wanneer er nog geen krop^a
op de markt is. Daar we de laatste jaren meer sla uit de gestookte waren
huizen krijgen (oogsttijd 2de helft van Maart tot begin April), achten we
dit product vooral door de korte groeiperiode geschikt voor de gestookte
kassen of warenhuizen.
De cultuur is vrij eenvoudig en m. i. goed te drijven in reeds oude
kassen, waarin men gewoonlijk geen voorteelten bezigde. Noodig is echter
om een reeds lang onder glas geplaatsten grond, met veel water en een
goede bewerking, in een geschikten cultuurtoestand te brengen. Omdat het
een gewas is, dat gesneden wórdt, is het gewenscht het perceel netjes fijn
en gelijk te harken, alvorens men tot zaaien overgaat. De beste zaaidatum
is eind December—begin Januari. Desgewenscht kan men het benoodigde
zaad, vermengd met vochtig duinzand, eenige dagen van tevoren reeds
klaarmaken en laten voorkiemen bij een temperatuur van 15° C. Eén gram
snijslazaad bevat 864 zaden, één ons dus rond 85 000 zaden.
De benoodigde hoeveelheid zaad bedraagt 1400 tot 1700 gram per are.
Na het zaaien het zaad zeer luchtig inharken is gewenscht, daarna
rollen of plakken en vervolgens, indien eenigszins mogelijk, een weinig
afdekken met duinzand. Daar in dit maisch groeiende gewas gemakkelijk
smeel (Botrytis) optreedt, is afdekken met een weinig duinzand zeer
zeker gewenscht.
Zoo noodig kan men, door een weinig te stoken, de oogstdata nog
enkele weken vervroegen. Ik zeg ,,een weinig", daar dit gewas zich niet
sterk laat forceeren. 8 à 10° C. {= 46 à 50° P.) is hoog genoeg.

25
Begin Januari gezaaid kan men in de laatste week van Februari
oogsten, wanneer dan de verwarming een weinig is benut, d. i. dus in
minder dan 2 maanden van zaad tot oogst.
De opbrengst bedraagt 100—120 kg per are.
Samenvatting.
1. Zaaien eind December—begin Januari. 1400—1700 gram per are.
2. Cultuurzorgen. Grond vooraf zeer fijn harken. Niet meer verwarmen
dan tot 50° F. Dunsel laat zich niet forceeren.
3. Oogst: in het laatst van Februari.
4. Opbrengst 100—120 kg per are.

HOOFDSTUK 9
Spinazie. (Spinacia oleracea L.)
Variëteit: Scherpzaad, breedblad zomer.
Grond en Bemesting.
Spinazie stelt hooge eiseben aan den grond en aan den voedingstoestand,
vandaar de algemeene opvatting in de practijk: „groeit er goede spinazie,
dan gedijen ook andere gewassen goed".
Zoowel op zand, als op veen en klei kan de spinazie goed groeien, mits
de grond maar niet zuur is ; spinazie is als het ware een indicator voor den
zuurgraad. Daarnaast eischt spinazie een overvloedigen toevoer van direct
opneembare stikstof, zoodat een directe bemesting kort voor het zaaien
normaal is. Alleen indien grondonderzoek uitwijst, dat er veel direct opneem
bare stikstof aanwezig is, kan bemesting achterwege blijven. Stalmest is
dus minder geschikt voor spinazie, omdat ze langzamer werkt; chili- en
kalksalpeter, alsmede kalkammonsalpeter zijn de aangewezen meststoffen
voor spinazie. Zwavelzure ammoniak komt alleen in aanmerking op kalkrijke gronden.
Toch mag men ook weer niet overdrijven.
Geeft men te veel en vooral, indien men in oxide kassen te doen heeft
met een te hooge zoutconcentratie, dan laat de groei der spinazie alles te
wenschen over: de blaadjes blijven klein, worden donkergroen en .stug.
Hier is een te hooge voedingsop'lossing funest. Deze moet verdund worden
door een overvloedige en enkele malen herhaalde watergift.
Veel beter is het echter dezen toestand te voorkomen en den grond vóór
het zaaien in een prima cultuurtoestand te brengen. Per vierkante roe
wordt, als de grond slechts weinig voedingstoffen bevat,
kg kalisalpeter
+ £ à f kg kalkammonsalpeter + \ à \ kg dubbelsuper gegeven.
Zaad en Zaaitijden.
In 1 gram zitten 96 zaden.
Men zaait onder glas steeds breedwerpig. De hoeveelheid zaad is zeer
afhankelijk van den zaaitijd. Bij de vroegste zaaiing in December gebruikt
men veel meer dan in het voorjaar Februari—Maart.
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Toch ben ik een tegenstander van dik zaaien en wel om 2 redenen:
Spinaziezaad is duur en een dichte stand verhoogt in aanzienlijke mate de
kans op aantasting door „wolf", de gevreesde valsche meeldauw (Peronospora effusa Eabenh).
In December raad ik aan per vierkante roe 5 ons zaad te gebruiken, d.i.
per are rond 3,5 kg; eind Januari—begin Februari kan dat teruggebracht
worden op resp. 4 ons per vierkante roe en 3 kg per are en eind Februari—
begin Maart op 3 ons per vierkante roe en 2 kg per are.
Door het meerdere licht in die dagen worden de afzonderlijke bladeren
veel grooter en dikker, men kan het gewas in totaal meer tot volle ontwik
keling laten komen, zoodat dit de kwaliteit en de opbrengst ten goede komt.
Aan te raden is het zaad 2 x vier en twintig uren te weeken en daarna
te laten voorkiemen bij een temperatuur van 15° C.
Zoodra de witte wortelpuntjes zich' vertoonen, moet er gezaaid worden.
Dit zaaien vereischt de grootste zorg: breedwerpig zaaien is een handig-'
heid, die alleen een goed vakman verstaat; het zaad behoort volkomen
gelijkmatig verdeeld te worden. Mengen met zand, waardoor men de
dichtheid wat kan beoordeelen, is een hulpmiddel, doch voor een goed
vakman niet noodzakelijk.
Na het zaaien moet alles gelijk doorg'eharkt worden. Ik raad aan, daarna
licht aan te trappen of te rollen, om alle zaden met de aarde in contact
te brengen en vervolgens is het aan te bevelen een laagje zand of fijne
tuinaarde ter dikte van een paar mm gelijkmatig uit te strooien, zoodat
geen zaadje meer te zien is. Dit bevordert in hooge mate een gelijke
opkomst en hierdoor blijven de zaadhuiden bij het kiemen onder den grond,
zoodat men bij het eten der spinazie niet de „gehate spinaziezaden" op,
zijn bord krijgt.
Vooraf ontsmetten van het zaad met een ^ of 1 %-ige oplossing van
kopersulfaat is zeer aan te raden (zie verder onder Ziekten en plagen).
Gultuurzorge n.
Een week na het zaaien staan de plantjes boven. Is alles goed voor
bereid, dan heeft men weinig aan het gewas te doen. Onkruid mag er
practisch niet in voorkomen, men zaaie dus op schoon land. Men kan
hier en daar een paadje uitsparen, maar noodig is het feitelijk niet, ideaal
is, als men er niet in noodig heeft.
Temperatuur.
Zoowel in de gestookte als in de koude kas kan spinazie gezaaid worden.
Spinazie kan zeer goed enkele graden vorst verdragen, zoodat ik het
stoken in December en de eerste helft van Januari steeds ontraad. Het
zou veel kolen vragen en het gewas zal er eerder minder dan beter van
worden,- want het weinige licht, gepaard met wat hoogere nachfctemperatuur,
zou een zeer spillig gewas opleveren met een gering aantal kilogrammen
als oogstresultaat.
Men wachte dus tot- eind Januari, de langere dagen leveren breedere,
goed gevormde bladeren.
Het zeer vroege zaaien verdient dus voor spinazie geen aanbeveling,
ik vind zaaiing in Januari te verkiezen boven diè in December.
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Gaat men eind Januari stoken, dan is een nachttemperatuur van
5 à 10° C. ruim voldoende, de groei gaat dan regelmatig door. Overdag,
met zon, mag het gerust 15° C. worden.
Wil men een weinig forceeren, dan kan men het best© daarmede
beginnen, wanneer de eerste echte blaadjes doorkomen.
Luchten.
Om een te hoog© temperatuur, maar vooral ook, om een te hooge
luchtvochtigheid te voorkomen, is veel luchten noodzakelijk. Vele tuinders
trachten nacht en dag enkele ramen geopend te houden aan de luwe zijde
der kas.
Gieten.
Gieten is bij spinazie een noodzakelijk kwaad.
Is alles in orde, dan behoeft men in het geheel niet te gieten. Treden
er echter donkergroene, blauwige plekken op, die in ontwikkeling achter
blijven, dan is er sprake van gebrek aan vocht, naast een te. sterke zoutconcentratie. Men moet dan gieten en speciaal die plaatsen moeten enkele
malen, kort na elkaar goed natgemaakt worden. Men moet dit gieten steeds
's morgens vroeg doen en daarna zeer ruim luchten, om te trachten het
gewas vóór den nacht weer droog te krijgen. Een bijna oogstbaar gewas
krijgt met gieten zeer snel „wolf". Den grond vooraf in een prima cultuurtoestand brengen is dus noodzakelijk.
Oogsten.
Het juiste tijdstip wordt geheel door den stand van het gewas bepaald.
De huidige marktprijs zal er een voorname rol bij spelen, maar ook de
gezondheidstoestand is van beslissenden aard. Is het blad volkomen gezond,
dan kan men het veel grooter laten worden en zal het aantal kg per
oppervlakte veel hooger worden.
Alleen in April kan gevaar voor doorschieten optreden.
In begin Februari uit de gestookte kas, oogst men 105 tot 125 kg
per are; eind Februari — begin Maart wordt dat 125 tot 150 kg en eind
Maart — begin April 150 tot 175 kg uit de koude kas.
Ziekten en plagen.
De gevreesde ziekte is de valsche meeldauw (Peronospora effusa
Eabenh) of „wolf".
In enkele dagen kan het geheele gewas, indien de kaslucht erg rijk is
aan vocht en daarnaast een hooge temperatuur optreedt, aangetast zijn.
Het beste is dan maar, zoo spoedig mogelijk te gaan oogsten. In dit
stadium is er niets tegen te doen. Trouwens directe bestrijding is niet
mogelijk. Men moet alle krachten inspannen om „wolf" te voorkomen,
d.i. door zaadontsmetting met kopersulfaat. Het zaad wordt dan 2 uur
in een 1 % of \ % oplossing van kopersulfaat ondergedompeld. Het is
echter niet uitgesloten, dat het zaad na deze behandeling wat dunner
opkomt dan anders. Het laatste woord is trouwens over deze ontsmetting
nog niet gezegd. Wil. men het zaad voorweeken, zooals meestal gebeurt,
dan doet men het beste het na de ontsmetting eerst terug te drogen en
daarna pas te weeken.
•
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Daarnaast is „wolf" door een ruimen stand, door hoog luchten, door een
droge luchtige bodemstructuur aan de oppervlakte van den grond te voor
komen, terwijl gieten tijdens de groeiperiode de ziekte in de hand werkt.
Toepassingen en combinaties (zie photo 9).
Spinazie is zeer geschikt als snel en laaggroeiend gewas met andere te
worden gecombineerd of even als voorteeltje te worden benut.
Zaait men eind Januari—begin Februari, dan kan er reeds half Maart
worden geoogst en valt de zaaidatum in Maart, dan is het mogelijk reeds

Photo 9.

Bloemkool en spinazie gecombineerd.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijk.

een maand daarna te oogsten. De groeiperiode is dus zeer kort en
zoodoende kan de spinazie in vruchtenkassen vóór of tijdens het eerste
ontwikkelingsstadium nog een voldoenden oogst geven, mits de grond in die
kassen in een voor spinazie goeden teelttoestand is.
Langzaam groeiende gewassen, die in volwassen toestand tot grooten
omvang komen, doch in de jeugd nog weinig ruimte vragen, bieden een
prachtgelegenheid voor een tusschenteelt van spinazie, indien de warmteeischen wat overeenkomen.
Onder glas kan spinazie uitstekend gecombineerd worden met bloem
kool. Bij deze combinatie geeft men dezelfde bemesting als bovengenoemd,
maar men kan de bloemkool, als de spinazie weg is, nog eens bijmesten
met J kg kalkammonsalpeter, één of meer keeren.
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Het eenvoudigste is de geheele kas eerst met spinazie te bezaaien en
direct daarna de bloemkool te poten.
Staan er rijtjes lathyrus uitgeplant, dan kan men met succes daartusschen spinazie zaaien. Deze is ruimschoots weg, vóór men aan de
lathyrus iets behoeft te doen.
Samenvatting.
1. Zaaien:
5.ons zaad per rr2 in December;
4 ons in Januari—Februari;
3 ons in Februari—Maart.
'2. Opkomst na één week.
3. 'Cultuurzorgen. Er mag geen onkruid tusschen de spinazie groeien
Dit gewas verdraagt goed enkele graden vorst, dus zoo weinig mogelijk
stoken vóór eind Januari. Veel luchten. Weinig gieten.
4. Oogst van begin Februari (gestookte kas) tot begin April (koude
kas).
5. Opbrengst variëert van 105—175 kg.

HOOFDSTUK 10
Bloemkool. (Brassica oleracea cauliflora D.G.)
Variëteit: Vroege Veentjes.
Bloemkool stelt hooge eischen aan den grond wat bemestingstoestand
betreft, vooral stikstof moet in flinke hoeveelheid aanwezig zijn. Als de
grond weinig voedingsstoffen bevat, geeft men per vierkante roe J kg
kalisalpeter + \ kg kalkammonsalpeter + -J- kg dubbelsuper 40 %. Zoo
noodig later één of meer keeren bijmesten met \ kg kalkammonsalpeter.
Zoowel op zand. als veen en klei kan bloemkool met succes geteeld
worden; juist de klei, die voor de meeste vroege cultures zich niet zoo
goed leent, is voor bloemkool zeer geschikt.
Ook de regelmatige watertoevoer moet voor bloemkool verzekerd zijn,
doch waar bloemkool ook tijdens de teelt uitstekend gegoten kan worden,
kan men het ook wagen de bloemkool te poten in oudere kassen, waar
mogelijk de zoutconcentratie wat hoog is.
Een goede grondbewerking moet voorafgaan, ook de tweede steek mag
geen vaste ondoorlatende laag vertoonen, want bloemkool heeft een flink
ontwikkeld wortelstelsel noodig.
Zaad en zaaitijden.
De meeste geschikte variëteiten in kassen en warenhuizen zijn: Veen
tjes, gekruiste Veentjes en andere soorten, die met genoemde variëteiten
veel overeenkomst vertoonen.
1 gram bevat 336 zaden, zoodat 100 gram rond 30 000 zaden bevat en
bij goede kiemkracht 20 000 pootbare planten kan leveren. In de practijk
rekent men, dat men van 100 gram zaad 12 à 14 000 pootbare planten
krijgt.
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Het beste is in de laatste week van September onder platglas uit te
zaaien, 3 gram zaad per éénruiter is dan voldoende, dit wordt breedwerpig
uitgezaaid en netjes met een zaadhark oppervlakkig doorgeharkt; vervol
gens plakken of rollen, dan daarna luchtig afdekken met duinzand of
fijne aarde.
Een week daarna komen de plantjes boven. Goed is het de ramen in
die week gesloten te houden om het kiemingsproces vlot te laten verloopen.
Direct bij het opkomen, gaat men hoog luchten.

Photo 10.

Overzicht bloemkoolplanten in perspotten.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijk.

De groeiomstandigheden voor bloemkool zijn eind September zoo
gunstig, dat men wel op den open grond zou kunnen zaaien, maar de jonge
plantjes dienen besehut te staan tegen regen, daar ze zeer vatbaar zijn
voor aantasting door bodemschimmels, b.v. Phoma lingam Desmazieres,
die een zwart plekje aan den wortelhals veroorzaken. Staan ze onder glas
beschut, dan treden ze niet op.
Verspenen (zie photo 10).
- Zoodra er zich 2 à 3 blaadjes boven de zaadlobben hebben gevormd,
d.i. 3 à 4 weken na het zaaien, kan er verspeend worden. De plantjes
worden voorzichtig uit den grond genomen, om zoo min mogelijk worteltjes
te beschadigen en op afstanden van 10 cm in het vierkant onder eenruiters uitgeplant, zoo komen er 120 plantjes per raam. Vaak zet men
ze nauwer, maar dit is verkeerde zuinigheid: korte, stevige, gedrongen
planten, die in het volle licht ontwikkeld zijn, geven de beste oogstuit-
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Photo 11.

Bloemkoolplanten in bloempotten.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict. Naaldwijk.

Photo 12.

Bloemkoolplanten in perspotten.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijk.
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komsten. Zulke plantjes moeten voortdurend ruim gelucht worden en
kunnen nu blijven staan tot ze op de blijvende plaats worden uitgepoot.
Blijven ze tot Maart staan, om buiten gepoot te worden, dan noemt men
ze „weeuwenplanten".
In navolging van België gaat men de laatste jaren er steeds meer toe
over de bloemkoolplantjes in bloempotten of zelf gemaakte grondpers.potten te verspenen, speciaal is dit noodig, als de planten eerst in het
voorjaar worden uitgepoot. (Zie photo 11 en 12.)

Photo 13.

Druivenkas beplant met voorcultuur van bloemkool.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijk.

Men dient deze planten ongeveer vorstvrij te overwinteren; ze kunnen
wel een paar graden vorst weerstaan, maar strenge koude doodt de planten
en de kans op boren neemt door lage temperatuur toe. Daarom bij vorst
met rietmatten dekken.
TJitpoten (zie photo 13).
Alvorens men overgaat tot het uitplanten, dienen we de potten eerst
goed vochtig te maken.
In kassen en warenhuizen plant men graag de bloemkool uit bij vorst
vrij weer, omstreeks half December, anders komt men in het voorjaar
te laat. Natuurlijk blijft het mogelijk het geheele najaar en ook nog in
Januari bij 5 à 10° C. bloemkool te zaaien, doch de oogst wordt aanzien
lijk vertraagd.
Voor, het uitpoten buiten op den vollen grond kan men zoo'n Januarizaaiing — de zg. ,,vrijsterplanten" — uitstekend gebruiken.
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Men kan bloemkool zoowel in gestookte als in koude kassen en waren
huizen uitplanten.
De rijen komen op 60 tot 75 cm van elkaar en op de rij staan de
planten 50 cm uiteen.
Men moet trachten zoo min mogelijk wortels te beschadigen, wat bij
potplanten natuurlijk volkomen gelukt. Zulke planten groeien direct door.
Yaak wórden de rijen in vooraf gemaakte greppeltjes van 10 cm diep
gezet; dit doet men om bij het gieten het water gemakkelijk bij den voet
van de planten te brengen.
Cultuurzorgen.
Bloemkool eisehi een regelmatige verzorging.
Temperatuur.
Ideaal is, als de planten regelmatig doorgroeien. Stoornis in den groei
bevordert in sterke mate de ontijdige koolvorming: het zgn. „boren",
vooral in een periode van lage temperatuur: een paar graden onder nul in
het jonge stadium.
Het gewas op zich zelf is voldoende winterhard. Treedt een vorst van
10 of meer graden C. op, dan kunnen de planten afsterven, vooral indien
naast de koude nog sterke wind optreedt. Is de kas voorzien van centrale
verwarming, dan is men in staat alles vorstvrij te houden. Toch zal men
in December—Januari en de eerste helft van Februari liefst niet stoken.
Bloemkool laat zich practisch niet forceeren. Indien het licht sterk genoeg
wordt, kan men in de tweede helft van Februari wat warmte toevoeren en
de kaslucht op 10° C. brengen in de nacht. Overdag practisch niet stoken.
Deze kool „valt" in April.
Luchten.
Ook de bloemkool moet voortdurend ruim gelucht worden. Yooral bij
warme dagen kunnen de ramen niet te wijd openstaan, anders slaat de
kool te snel toe, d.w.z. de oogst komt snel door, terwijl de kool nog grooter
had kunnen worden. Het vele blad geeft enorm veel waterdamp en deze
moet tijdig worden afgevoerd.
Gieten.
Dit is een regelmatig terugkomende bezigheid bij bloemkool. Deze plant
heeft een regelmatige overvloedige watervoorziening noodig. Is het blad
blauwachtig groen, dan is er sprake van watertekort, in oude kassen
treedt dat vaak op, ook al lijkt de grond voldoende vochtig. Eén of 2 dagen
na het gieten moet de grond met den handcultivator of schoffel weer opper
vlakkig losgemaakt worden, om den bodem in goede structuur te houden.
Het hart der plant mag nooit nat gegoten worden, want dit bevordert,
evenals een zeer groote luchtvochtigheid: het z.g. watertsiek (miskleurige
vlekken in de kool).
Oogsten (zie photo 14).
Bij de gestookte kas valt de oogst in April, in de koude kas eerste helft
van Mei.
Enkele voorloopertjes, kleine kooltjes, die iets grooter zijn dan de
„hoorders" openen de rij, doch omdat men in ons land verzot is op de
heerlijke maische kaskool, zijn ze wel degelijk waardevol.
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Om de kleur mooi blank te houden, wordt de groeiende bloemkool, die
zich in liet hart der plant tusschen de omringende schutblaadjes vertoont,
met oudere bladeren gedekt en tegen het overtollige licht beschermde Vaak
knakt men de buitenste bladeren over de middennerf met de top naar
binnen, doch ik ben geen voorstander van deze methode, daar de bladeren
als groote voedingsorganen niet beschadigd mogen worden. Beter is enkele
onderste miskleurige bladeren daarvoor te nemen en zoodra de oogst
begonnen is, beschikt men over voldoende voorraad bladeren van de
geoogste exemplaren.

Plioto 14.

Bloemkool uit een draivenkas. Var. „Veentjes".
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijk.

Dagelijks moeten de planten nu nagezien worden om te dekken; men
moet 4 maal per week oogsten. In die dagen groeit de kool zeer snel,
schiften of uit elkaar groeien kan spoedig optreden. Soms vormen zich
groene blaadjes tusschen de witte deelen, wat als een verkeerde eigenschap
wordt aangemerkt.
Het mooiste is de kool met blad en al te oogsten, doch vaak ook wordt
ze ,,gedopt", d. w. z. van de toppen der bladeren ter hoogte van de kool
ontdaan (photo 14).
Bloemkool moet voorzichtig verwerkt worden, in papier gewikkeld en in
kratten verpakt, is wel het beste. Naar de grootte, kleur e. d. wordt ze
gesorteerd.
De oogst kan van 200 tot 230 kg per are bedragen.
Ziekten en -plagen.
Bloemkool onder glas heeft van weinig parasieten te lijden.
Het ,,wit" (Peronospora parasitica de Barj) kan vooral in de zaai- en

36
verspeenbak optreden. Men kan dan spuiten met 1 % Californische pap.
Mooier is het te voorkomen door een ruimen stand en een ruime luchtverversching.
Toch lijkt de ziekte in de jeugd vaak erger dan ze later blijkt te zijn.
Indien men de planten half December op de blijvende plaats zet, wordt de
onderlinge afstand zoo groot, dat de aantasting tot staan komt: de onderste
buitenste Maadjes vallen na eenigen tijd af en de binnenste groot ere
bladeren blijven volkomen gezond.
Luis kan ook vooral in de jonge planten optreden,, afdoende is een
één- en zoo noodig meermalige bespuiting met 0,1 % nicotine-oplossing.
Planten, die een donkerbruin plekje aan den. wortelhals vertoonen, veroor
zaakt door de zwam Phoma lingam Desmazieres, mogen niet uitgepoot
worden: ze leveren nooit een goede kool. Het zijn de zgn. „kiepers" en ze
vallen vroegtijdig om. Ter bestrijding van deze ziekte kan men het zaad
ontsmetten. Men kan het zaad ontsmetten door het gedurende eenige
minuten in een goed gesloten bus met een droogontsmetter te schudden
b.v. 3 gram Ceresan (of een andere droogontsmetter) op 1 kg zaad).
Ook dient men nauwkeurig toe te zien geen planten op de blijvende
plaats te zetten, die van vorst geleden hebben: zulke planten vertoonen
een ingezonken plek, of wel de stengel is hol of gespleten.
Hariloozen, waarvan de oorzaak onbekend is, komen onder glas soms
ook voor. Ze .moeten direct verwijderd worden, want ze zijn waardeloos.
Knolvoet (Plasmodiophora brassicae Wor), de gevreesde kwaal der
volle-grondskool, komt onder glas niet voor.
Aantasting door het ivortelaaltje (Heterodera marioni Goodey), de
groote vijand van tomaat en komkommer, komt wel op besmette gronden
op de bloemkool voor, doch doet practisch geen schade.
Toepassingen ßn combinaties.
Bloemkool kan in alle typen, van kassen ens warenhuizen wórden geteeld.
Een groot bezwaar is de lange groeiperiode met als gevolg de late oogst in
April—Mei.
De groote bladmassa brengt zeer veel waterdamp in de lucht en daarom
is de teelt vooral in druivenkassen te ontraden, ze is vaak nadeelig voor
een goede gezonde druivencultuur en veroorzaakt er de zg. „Meiziekte"
d.i. Botrytisaantasting der bladeren of trossen. In de warenhuizen wordt
ze als regel met spinazie, raapstelen of radijs gecombineerd. Dit gaat
uitstekend: deze teelten hebben een korte groeiperiode, kunnen dus onge
hinderd de ruimte tusschen de koolplanten benutten en zoodra ze opgeruimd
zijn, kan er worden gegoten en zoo noodig bijgemest voor de bloemkool,
met ^ kg kalkammonsalpeter.
Ook de eischen aan warmte en voedingsstoffen stemmen bij de genoemde
gewassen goed overeen. Men, combineert ook wel bloemkool met tomaten,
doch deze producten passen veel minder bij elkaar. De tomaten moeten
tusschen de kool worden uitgeplant, juist terwijl de kool de volle ruimte
opeischt; de kleine tomatenplanten komen dan in de schaduw en schieten
spillig op. Is de kool geoogst, dan staan ze plotseling in sterk licht en lijden
sterk door dien grooten overgang. Een ander bezwaar voor deze combinatie
is de totaal verschillende behoefte aan warmte dier beide gewassen.
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Bloemkool mag geen hoogere temperatuur dan 15° 0. hebben, daarom
veel luchten, ook 's nachts, zoo noodig overdag ook de deuren openen; de
tomaat vraagt alle beschikbare warmte, niet een maximum, doch een
minimum van 15° C.
Omdat het zoo laat in het voorjaar is vóór de bloemkool geheel weg is,
komt deze combinatie toch veel voor.
Onder Leiden poot men vol-veld bloemkool in de warenhuizen, al of
niet gecombineerd met kleine bladgroenten en zoodra de bloemkool heelemaal is geoogst, poot men de tomaten.
Samenvatting.
1. Zaaien in de laatste week van September onder platglas. 20 000
pootbare planten per 100 gram zaad ; in de practijk niet meer dan 14 000.
2. Verspenen 3 à 4 weken na het zaaien.
3. Uitpoten half December bij vorstvrij weer.
4. Afstand der rijen 60 tot 75 cm. Op de rij is deze 50 cm.
5. Cultuurzorgen. Zorg voor regelmatig doorgroeien. Zoo weinig moge
lijk stoken in December—Januari en begin Februari. Ruim luchten. Telkens
v/eer gieten.
6. Oogst in April (gestookte kas) tot half Mei (koude kas).
7. Opbrengst 200—230 kg per are.

HOOFDSTUK 11
Radijs. (Raphanus sativus)
Variëteit: „Halflange, Scharlakenroode Witpunt".
Een voorgewas met een zeer korte groeiperiode is radijs.
In oude kassen, waar de grond vaak één laag mul is, zal radijs alleen
tot goede ontwikkeling komen, indien tevoren zoo vaak en zoo lang gebroesd
is tot de grond er weer uitziet als was het glas een paar maanden van de
kas verwijderd geweest. Bevat de grond weinig voedingsstoffen, dan raad
ik aan te mesten met kg kalisalpeter + \ kg kalkammonsalpeter -f
kg
dubbelsuper 40 % Per vierkante roe.
Versehe mest, vooral versehe stalmest, zal goed diep ondergespit dienen
te zijn, grond in ,,oude kracht" is te verkiezen.
Zaad en zaaitijden (zie photo 15).
1 gram bevat 100 zaden.
Het zaad wordt steeds breedwerpig uitgestrooid en alleen een geoefende
kracht kan dit volkomen goed verdeelen.
De kiemkracht van prima zaad is 95—98 % en in dat geval is 70 à
30 gram zaad per vierkante roe ruim voldoende. Zoo noodig kan men het
zaad 5 à 6 dagen vóór het zaaien met vochtig zand vermengen en laten
voorkiemen bij een temperatuur van 15° C.
Na het zaaien moet goed doorgeharkt en daarna gerold of aangetrapt
worden, om een gelijke diepte en het goed met de aarddeeltjes in aanraking
komen der zaden te verzekeren.
Na half December kan men zaaien, doch een vroege zaaiing heeft op
het tijdstip van oogsten weinig invloed.
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In '39 werd 14 Dec. gezaaid en 1 April de eerste radijs geoogst.
In '40 werd 9 Febr. gezaaid en 5 April de eerste radijs geoogst.
In '41 werd 25 Jan. gezaaid en 26 Maart de eerste radijs geoogst.
Hieruit ziet men, dat de oogstdata practisch gelijk vielen, terwijl de
zaaidata in '39 en '40 bijna 2 maanden verschilden.
Nu acht ik een wat lateren zaaitijd — eind Januari, begin Februari —
het meest gewenscht, omdat radijs slecht strenge vorst verdragen kan,
indien ze wat grooter is.

Photo 15.

Badijs als voorteelt in een warenhuis.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijk.

Cultuur zorg en:
Temperatuur.
Het mooiste is radijs vorstvrij te kunnen houden en dit gaat dus zeer
goed in een gestookte druiven- of perzikenkas, waar men overigens niet veel
voelt voor een voorcultuur. Meer dan vorstvrij mag het niet zijn in de
maanden December of Januari, terwijl er zoo weinig licht is.
De oogsttijd wordt bij regelmatige ontwikkeling nog zeer versneld: zoo
komt men tot 6 weken van zaad tot oogst.
Is het knolletje al van eenigen omvang, als er nog vorst optreedt, dan
is de schade groot.
Luchten.
Het bladgewas moet vooral kort en gedrongen zijn in verhouding tot
het knolletje. Daarvoor is een gestadige groei noodig en geen hooge tempe-
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ratuur gecombineerd met hooge luchtvochtigheid. Ruim en veel luchten
is dus noodig.
Gieten.
Dit is voor radijs gevaarlijk.
Indien de groei vermindert, het blad donkergroen en blauwig wordt, is
de grond plaatselijk te droog en moet er veel gegoten worden. Dit moest
echter voorkomen zijn, want nu is er groot gevaar voor het optreden'van
zwarte vlekken aan den wortelhals, die de radijs waardeloos maken. Mocht
de grond nog juist voldoende vocht leveren om den helderrooden groei voort

Photo 16.

Geboste radijs, gereed voor de Veiling.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijk.

te doen gaan, dan behoudt het knolletje niet zijn mooie helderroode kleur,
het wordt valer en er is kans op beharing van den knol, wat ten, nadeele
is der kwaliteit.
Oogsten (zie photo 16).
Liefst oogst men alles gelijk, doch indien ze plaatselijk wat dicht staat,
zal men de grootste vooraf nemen en dus zgn. ,,doorbossen", een paar
'dagen later volgt- de rest. Dichte plekken schieten hoog op in het loof, doch
de knollen blijven geheel in ontwikkeling achter, ze zijn waardeloos. Dun
zaaien is absoluut noodig en is dit niet geschied, dan zeer vroegtijdig uit
dunnen. Per are komt men aan een oogst van 550 tot 650 bossen en nu in
1941 de bosjes slechts 15 radijsjes behoefden te bevatten, kwam meu
ongeveer aan het dubbele getal, 1000—1300 bossen per are.
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Combinaties en toepassingen.
De radijs groeit dus van zaad tot oogst in 2 à 3 maanden en stelt geen
bijzonder hooge eischen. Ze is dus zeer geschikt om te worden, gezaaid,
waar een korte groeiperiode wordt verlangd.
Ze leent zich uitstekend in combinatie met verschillende gewassen, die
in de jeugd niet alle ruimte opeischen en een langere groeiperiode hebben.
Ze kan dus b.v. tusschen bloemkool of worteltjes, in de rijen tusschen
de lathyrus gezaaid worden.
Tusschen stook- of koude tomaten wordt radijs wel gezaaid als lokmiddel
voor de gevreesde ritnaald of koperworm. Door de aanwezigheid der radijs,
die wordt verkozen, blijft de tomaat vrij en zoodra deze door haar verdere
ontwikkeling weinig hinder van eventueele aantasting meer ondervindt, kan
de radijs opgeruimd worden.
Samenvatting.
1. Zaaien tweede helft Januari—begin Februari. 70 à 80 gram per rr2.
2. Cultuurzorgen. Radijs kan slecht strenge vorst verdragen, dus
vorstvrij houden. Ruim en veel luchten. Gieten is gevaarlijk.
3. Oogst: 6 weken na het zaaien.
4. Opbrengst 1000 tot 1300 bos per are.

HOOFDSTUK 12
Raapstelen (Brassica rapa L.)
Variëteit : Groene of gele.
Grondbewerking en bemesting.
Evenals andere kleine bladgroenten eischt het gewas raapstelen een
goed bewerkten bodem. Zoodra de zouteoncentratie in kassen te hoog is,
is de groei aanzienlijk minder. Ook voor dit gewas is dus een te zoute
kasgrond ongeschikt. Heeft het grondonderzoek uitgewezen, dat men niet
behoeft te mesten, dan kan men hiermede dus volstaan. Is de grond arm
aan voedingsstoffen, dan moet worden gemest met:
kg kalisalpeter,|kg
dubbelsuper 40 % en
kg à £ kg kalkammonsalpeter. Gewenscht is deze
meststoffen altijd onder te spitten.
Zaad en zaaitijden (zie photo 17). 100 gram bevatten 56 800 zaden.
Er zijn twee variëteiten n.l. Groene en Gele. Deze laatste gebruikt men
zelden, zoodat we hoofdzakelijk te maken hebben met de groene variëteit.
De hoeveelheid zaad, die men per are gebruikt, loopt sterk uiteen, deze
varieert n.l. van 700 gram tot 1750 gram. De grootste hoeveelheid gebruikt
• men wel eens, wanneer zeer vroeg wordt gezaaid, n.l. in de 2de helft van
November. Over het algemeen laat men een dergelijke vroege zaaiing na en
begint later te zaaien, waarbij men dan eveneens minder zaad gebruikt.
Met 1000 gram zaad per are kan men zeer zeker volstaan, wanneer men
begin Januari zaait en men het gewas flink hoog laat worden. Vooral voor
export is een dergelijk gewas aanzienlijk beter dan wanneer er dikker is
gezaaid. Wil men reeds vroeg bossen, dan gebruikt men 1400 gram per
are, dit product is dan aanmerkelijk minder groen en m.i. te geel voor
export door den te dichten stand. Voor het binnenland is dit echter heel
goed bruikbaar.
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In stookkassen drijft men deze teelt wel tweemaal achter elkaar. Men
zaait dan half December, stookt deze half Februari een weinig en zaait
na den oogst direct weer. Voor de eerste zaaiing gebruikt men dan 1400 gram
per are en voor de tweede hoogstens 1000 gram. Zelfs in koude kassen heb
ik deze teelt tweemaal achter elkaar in één voorjaar met succes zien
uitvoeren. Het gewas heeft dan, bij een gunstig voorjaar, een zeer korten
groeitijd. In het laatst van Februari voor de 2de maal gezaaid en nog een
weinig bijgestookt, was in het laatst van Maart de oogst, ten einde. Als

Photo 17.

Voorteelt raapstelen in druivenkas.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijk.

regel voert men raapstelen gebost op de veiling aan, doch de mogelijkheid
is niet uitgesloten, dat het evenals spinazie, in het vervolg gesneden aan
gevoerd kan worden.
In verband hiermede is het gewenscht (doch indien de raapstelen gebost
aangevoerd moeten worden eveneens), voor het zaaien den kasgrond zoo
fijn en gelijk mogelijk op te harken. Op een perceel, dat netjes vlak ligt
en practisch zonder kluiten is, kan men groenten, die gesneden moeten
worden, aanmerkelijk beter en vollediger oogsten.
Na het zaaien licht inharken en daarna rollen, plakken of trappen is
zeer zeker noodig om het zaad zoo volledig mogelijk met den grond in aan
raking te brengen. Dit bevordert het gelijkmatig kiemen van het zaad.
Tenslotte verdient het aanbeveling, nadat het perceel is geplakt of
gerold, den grond slechts met een weinig zand of fijne aarde af te dekken.
De Duitsche markt vraagt zeer ruim zaaien en een forsch gewas.
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Gultuurzorgen.
Raapstelen hooren niet thuis op gronden, waar veel onkruidzaderi in
voorkomen. Dit zou te veel gaan kosten aan wieden en het gewas zou er
tevens te veel van lijden. Verder is het practisoh niet mogelijk al het
onkruid, dat als regel later opkomt dan de raapstelen, er netjes uit te
verwijderen, zoodat daardoor het geoogste gewas aan waarde verliest.
De temperatuur.
Raapstelen ontwikkelen zich reeds bij een lage temperatuur van 5° C.
= 41° F. In stookkassen verdient het aanbeveling niet eerder met het
stoken te beginnen, voor het gewas 5 à 8 cm hoog is. Slechts een kleine
temperatuursverliooging versnelt reeds den groei, zoodat 10° C. = 50° F.
reeds meer dan voldoende is. Een hoogere temperatuur veroorzaakt reeds
een te geel gewas, dat derhalve minder geschikt wordt voor export. Verder
moet men de juiste temperatuur bepalen naar de hoeveelheid zonlicht, die
men heeft.
Luchten.
Raapstelen is een betrekkelijk hard gewas, zoodat zeer veel luchten
vooral in den winter en in het vroege voorjaar, niet noodzakelijk is. Zoodra
de zon echter meer kracht gaat krijgen, moet men naar verhouding meer
gaan luchten. Men dient dit met een practisch oog te bekijken, daar normen
zeer moeilijk aan te geven zijn.
Gieten.
Voor dit gewas is gieten een noodzakelijk kwaad. In den jeugdtoestand
is het nog wel mogelijk, wanneer b.v. de zoutconcentratie van den grond
te hoog is. Meestal ziet men de nadeelige gevolgen daarvan pas, wanneer
gieten met succes niet meer mogelijk is. Den bodem vooral goed bewerken,
is ook voor dit gewas noodzakelijk, daar het naderhand door gieten niet
meer goed mogelijk is. Gieten tijdens de cultuur doet de planten gemakke
lijk bij den grond afrotten.
Oogsten.
Per rr2 kan men 180—200 bossen oogsten.
Ziekten en plagen.
Op lekplaatsen krijgt men wel eens een Botrytis-aantasting, doch verder
heeft dit gewas weinig belagers.
Toepassingen en combinaties.
Zoowel in gestookte als ongestookte vruchtenkassen teelt men raap
stelen, doch ook in warenhuizen en onder platglas. De combinatie met
bloemkool is evenals die met radijs heel goed mogelijk en ik kan dus
daarnaar verwijzen. Bij combinatie is 1000 gram zaad per are m. i. vol
doende, daar anders te veel geel blad het gevolg is.
Heeft men raapstelen in combinatie met bloemkool geteeld, dan is het
zeer zeker gewenscht na den oogst van de raapstelen de bloemkool bij te
mesten met -J pond kalkammonsalpeter per rr2 en dit zoo noodig na 10 dagen
nogmaals te herhalen. Den mest flink ingieten is natuurlijk gewenscht.
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Samenvatting.
1. Zaaien vanaf de tweede helft van. November (1750 gram zaad per
are); tot in Januari (1000 gram per are).
2. Cultuurzorgen : het gewas onkruidvrij houden. Liefst niet eerder
stoken vóór het gewas 5 à 8 om hoog is (tot 10°_C.). In den winter niet
veel luchten en weinig gieten.
3. Oogst. In den winter 21 à 3 maanden na het zaaien.
4. Opbrengst 180—200 bossen per rr2.

HOOFDSTUK 13
Selderij (Apium graveolens L.)
Variëteit: Gewone snijselderie.
Grondbewerking en bemesting.
Hoewel de teelt hiervan niet van zoo'n groote beteekenis is als van <de
reeds behandelde gro entensoort en, achten wij het toch gewenscht hiervan
enkele hoofdzaken te behandelen, daar dit gewas toch overal min of meer
wordt geteeld.
Niet zelden drijft men deze teelt als voorcultuur in vruchtenkassen en
in het bijzonder in druivenkassen en het behoeft dus geen nader betoog, dat
de grond in een zoo goed mogelijken cultuurtoestand gebracht dient te
worden. Ook wanneer de totale zoutconcentratie te hoog is, kan de grond
alleen met water, dus doorspoelen, in orde gemaakt worden. Daarnaast is
een behoorlijke diepe, of althans een zoo diep mogelijke grondbewerking
zonder daarbij wortels van de druiven te beschadigen, zeer zeker nood
zakelijk. Grondonderzoek alleen kan uitmaken, wat men precies moet
mesten. Is de voedingstoestand normaal en heeft men niet met een te
hooge zoutconcentratie te maken, dan is de volgende -bemesting ruim vol
doende, n.
kg kalisalpeter,
à f kg kalkammonsalpeter en { à J- kg
dubbelsuper per are. Gewenscht is, den toegedienden mest altijd minstens
20 à 25 cm onder te vorken.
Zaad en zaaitijden (zie photo 18). 100 gram zaad bevat 207 200 zaden.
Practisch genomen wordt selderij het geheele jaar aangevoerd, zoowel
van onder glas als van den open grond.
Variëteiten:
1.
' 2.
3.

Gewone snij- of bosselderij.
Amsterdamsche fijne.
Fijne krul- echte Zwolsche.

In het Westland gebruikt men hoofdzakelijk de eerstgenoemde. Markttuinders rondom de. steden gebruiken soms No. 2 en 3.
Over het algemeen groeit dit gewas zeer langzaam, in vergelijking met
andere groentengewassen, zoodat men hiermede degelijk rekening dient
te houden. Men zaait zoowel rechtstreeks op de blijvende plaats, als in
een dubbelen bak om dan later op de blijvende plaats te poten. Het laatste
is de meest gewenschte methode om deze cultuur in vruchtenkassen of
warenhuizen als voorteelt te bezigen.
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Zaait men in een bak, dan gebruikt men 150 gram per 80 ramen
(= 1 are). Gewenscht is, dat de grond geen zaadvuil bevat. Verder den
grond vooraf goed nat maken, nogmaals om vork en en weer nat maken.
De vochtigheidsgraad van den grond dient dus hoog te zijn. Na het zaaien
het zaad luchtig inharken. Voor dit fijne zaad is het beslist noodzakelijk,
dat de grond zeer fijn opgeharkt is. Vervolgens nogmaals luchtig gieten,
waarbij men dan een fijne broes op den gieter plaatst. Plakken is dan niet
noodig, doch wel moet men den grond een weinig afdekken met zand of
fijne aarde.

Photo 18.

Voorteelt selderij in druivenkas.
Photo Proeftuin Z.H. Glasdistrict, Naaldwijk.

De bak moet zorgvuldig worden gesloten; men mag dus geen kieren
of andere openingen toestaan. Het een en ander heeft ten doel de vochtig
heidstoestand van den grond te behouden, daar voclitgebrek het kiempercentage sterk doet verlagen. In verband hiermede schermt men het
glas in den nazomer dan ook flink af met kalk. Zoodra de plantjes goed
opkomen, kan men de kalk er af nemen en wat gaan luchten. Soms moet
men tusschentijds nog eens gieten, doch steeds een fijne broes op den
gieter zetten.
Op deze manier, begin September gezaaid, heeft men 20 à 24 October
een pootbaar plantje. Wel een bewijs, dat selderij zich langzaam ont
wikkelt. Naarmate de temperatuur lager wordt, gaat de ontwikkeling naar
evenredigheid langzamer. Zaait men b.v. 18 September, dan heeft men
in de 2e helft van November pas een pootbaar plantje. Soms is het
gewenscht voor het zaaibed te mesten met een weinig stikstof, b.v. 2 kg
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kalkammonsalpeter per are, daar door het vele gieten de opneembare
stikstof te veel uitspoelt en de plantjes later door stikstof gebrek nog
langzamer groeien.
De pootafstand in de kassen en warenhuizen is: rijenafstand 20 cm,
op de rijen 12 à 15 cm. Eerst neemt men dan de grootste en de gelijk
waardige plantjes. Giet daarna den bak nogmaals en doet dan een eetlepel
kalksalpeter in een gieter en verdeel den inhoud van één gieter over 3 ramen.
Direct hierna nogmaals gieten met dezelfde hoeveelheid water, doch zonder
mest. Op deze manier groeien de plantjes in de plantenrij wat beter door.
Voldoende direct opneembare stikstof stimuleert eenigszins den groei. Ook
kan men rechtstreeks op de blijvende plaats zaaien, doch hiervan ben ik
geen voorstander en dit zal duidelijk worden, wanneer men de langzame
ontwikkeling in oogenschouw neemt. Wil men het echter doen, dan handelt
men als volgt. Men gebruikt dan slechts een weinig zaad minder, nl. 120
à 140 gram per are. Na het zaaien den grond afdekken met een weinig
fijne turfmolm, den grond openhouden, regelmatig broezen en slechts weinig
luchten is dan noodzakelijk.
Gultuurmrgen.
Zoodra de gepote plantjes aan den groei zijn, is het gewenscht den grond
daartusschen los te maken. Soms moet men direct na het poten weer
luchtig broezen met water; de weersomstandigheden, alsmede de hoe
danigheid van den grond zullen dit echter aangeven.
Zoodra echter de groei flink is hervat, gaan we aan het luchten, daar
anders de temperatuur en vochtigheid gunstig zouden worden voor
Botrytis. Een temperatuur van 50° F. doet de ontwikkeling van het gewas
slechts langzaam vorderen. Doch in het najaar reeds gaan stoken, zou
niet economisch zijn. Beter acht ik het, vooral in een warenhuis is dit
mogelijk, vroegtijdig te planten, daar men dan, voordat de dagen zeer
kort gaan worden, reeds een behoorlijk plantje heeft. Slechts 10 dagen
later poten, geeft reeds een maand later oogsttijd in den winter.
Soms is gieten en nogmaals bijmesten met kalksalpeter gewenscht,
zooals dit is beschreven bij het plantmateriaal. Ook dan direct nagieten
met water is gewenscht en steeds na het gieten den grond weer opper
vlakkig losmaken, is zeer zeker aan te raden.
Dit gewas laat zich heel goed iets bijstoken, hooger dan 13° C. = 55° F.
behoeft men echter niet te gaan.
Oogsten (zie photo 19).
Zoodra het een klein oogstbaar plantje is, zal vooral de prijs, die
meestal bepaald wordt door de weersomstandigheden, een doorslaggevenden
factor zijn. Het is natuurlijk een ieder bekend, dat tijdens vorst van beteekenis dit product sterk in prijs stijgt. De gestookte kassen bieden dan een
mooie gelegenheid deze vorstvrij te houden. Een betrekkelijk te klein
gewas, brengt dan bij vorst niet zelden het dubbele op van een veel grooter
gewas in een vorstvrije periode. Hieruit volgt, dat het gewicht per bepaalde
eenheid van oppervlak eveneens sterk kan varieeren.
De oogst kan variëeren van 180—200 bossen per rr2.
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Ziekten en plagen.
De bladeren kunnen aangetast worden door de zwam Septoria apii
Rostrup, die de zg.. bladvlekkenziekte veroorzaakt. Het is gewenscht van
de selderij (en ook van de peterselie, want hierop kan deze zwam ook
voorkomen) het zaad uit voorzorg te ontsmetten met Germisan of Uspulun
(zie onder Bloemkool). Treedt de ziekte hevig op, dan is het gewas
waardeloos. Een middel is : alles bij den grond afsnijden en daarna spuiten
met IJ % Bordeauxsche pap.

Photo 19.

Geboste selderij, gereed voor de Veiling.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistriot, Naaldwijk.

Men biedt als regel aan: Snijselderij. De mogelijkheid is daardoor niet
denkbeeldig, dat men veronderstelt, dat dit gewas dan gesneden wordt.
Zeer zeker is dit mogelijk en wanneer men het doet en voldoend hoog
afsnijdt, dan loopt het gewas weer opnieuw uit. Begel is echter, dat men
het gebost ter veiling aanvoert; dit in tegenstelling met de benaming
„Snijselderij".
De dikte van de bossen was tot heden sterk gevarieerd, zoodat een
bepaald aantal per bos moeilijk is aan te geven. Ook de lengte van het
gewas is moeilijk in maten op te geven, daar de tijd van oogsten meestal
wordt bepaald door den prijs, die weer afhankelijk is van de weersomstan
digheden.
Half October gepoot, geeft het in de koude kas bij een normalen winter
een oogsttijd in de 2de helft van Februari begin Maart. Kan men dit gewas
begin Februari nog iets bijstoken, dan valt eveneens de oogsttijd eerder.
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Toe-passingen en combinaties.
De toepassingen zijn reeds hoofdzakelijk verwerkt in de verschillende
behandelde punten. Tenslotte is het zoo, dat men het heele jaar deze teelt
kan bedrijven; in de zomermaanden dus zonder glas. In het voor- en
najaar echter steeds onder glas. In de zomermaanden gaat alles sneller,
evenals in het voorjaar; niettemin is het een gewas dat zich slechts
langzaam ontwikkelt. Wanneer men begin October plant-, kan men de teelt
eveneens onder platglas drijven.
Combineeren in warenhuizen en kassen levert geen bevrediging op: de .
groeitijd is te lang, zoodat men dit in de practijk sporadisch toepast. Ook
onder platglas is dit het geval, zoodat men in het algemeen slechts weinig
combineert.
Samenvatting.
1. Zaaien: vanaf begin September. 150 gram per are.
2. Uitpoten (als men dat wil doen) 7 weken na het zaaien.
3. Afstand tusschen de rijen 20 cm, op de rij 12—15 cm.
4. Cultuurzorgen : Grond tusschen de plantjes losmaken, als de
plantjes gepoot zijn. Kort daarna steeds flink luchten. Soms is gieten
gewenscht. Men behoeft, als men wil bijstoken, niet hooger te gaan dan
55° F.
5.
6.

Oogsten vanaf begin Februari.
Opbrengst 180—200 bossen per rr2.

HOOFDSTUK li
Peterselie (Petroselinum sativum Hoffm.)
Variëteit: Gewone snijpeterselie (zie photo 20).
Hetzelfde wat van selderij is gezegd komt in groote lijnen overeen met
peterselie. De uitgesproken verschillen zijn echter samen te vatten als
volgt:
1.

De teelt van peterselie is van weinig beteekenis.

2.

De zaden zijn veel grover. 100 gram zaad bevat 52 000 zaden.

Hieruit volgt-, dat men ook meer zaad gebruikt, nl. 500 gram per are.
Vrijwel zaait men als regel rechtstreeks op de blijvende plaats.
3.

Het oogsten geschiedt op tweeërlei manieren:

a. Markttuinders snijden het gewas af (zie photo 21) en kunnen dan
later nogmaals oogsten, hetzij door snijden, of dat men ze uittrekt en bost.
b. Beroepstuinders voeren dit gewas hoofdzakelijk gebost ter veiling
aan, dus met wortel en al.
4.

Groeitijd is korter. Dit verschil is ongeveer 2 à 3 weken.

5. Variëteiten: Beroepskwekers gebruiken meestal de „Gewone
Snijpeterselie. De markttuinders nemen soms de ,,Extra fijne Krulpeterselie".
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Photo 20.

Voorteelt peterselie in druivenkas.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijk.

Photo 21.

Gesneden en geboste selderij, gereed voor de Veiling.
Photo Proeftuin Z.-H. Glasdistrict, Naaldwijk.
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HOOFDSTUK 15
Koolrabi (Brassica oleracea gongylodes L.)
Variëteit: Dworsky's Treib = Prager Weiszer = Prager Treib = Prager
non plus ultra (ook Triumph von Wien).
Van de teelt van koolrabi volgt hier een samenvatting. Voor meerdere
bijzonderheden wordt verwezen naar publicatie N°. 26 van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst, getiteld: De teelt van koolrabi onder glas.
Samenvatting :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teelt als vroege bloemkool, maar 10° warmer.
Zaaien bij 60° F.
Verspenen 10 dagen na het zaaien.
Zorgen voor regelmatig doorgroeien.
Uitpoten 6 weken na het zaaien.
Afstand der rijen 30 cm; op de rij 25 cm.
Zorgen voor regelmatig vocht, anders scheurt de knol.
Oogsten 6 weken na het poten.
Geheele teelt van zaad tot oogst: 10 à 12 weken.
9. 7 à 10 000 pootbare planten uit 100 gram zaad.
10. Vol veld: ongeveer 200 planten per vierkante roe = 12 à 16 per
vierkanten meter.

