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VOORWOORD
De groote moeilijkheden, waarmede de Nederlandsche tuinbouw nog
steeds te kampen heeft, maken het noodzakelijk om alle mogelijkheden,
ze te boven te komen, nauwkeurig na te gaan.
Eén dezer mogelijkheden is de invoering van nieuwe teelten en teelt
wijzen en het is een gelukkig verschijnsel, dat er ten aanzien hiervan nog
perspectieven aanwezig zijn.
Vooral ook op grond van historische overwegingen moet men zijn gedach
ten in die richting laten gaan, omdat de geschiedenis ons nu eenmaal leert,
dat men een bepaalde teelt maar niet steeds op dezelfde wijze kan blijven
uitoefenen, maar, dat men vooral op moeilijke momenten niet moet schro
men het bedrijf te wijzigen.
En ook de hooge eischen van het koopend publiek, dus van de afnemers
van tuinbouwproducten, wijzen in die richting. Men wil nu eenmaal een
rijke variatie en voortdurend iets nieuws en de producent zal hiermede
rekening hebben te houden.
Bij het invoeren van nieuwe teelten van voorlichting te dienen, is vooral
de taak van den voorlichtingsdienst en de Rijkstuinbouwconsulenten beschik
ken daartoe over vanwege het Rijk gesubsidieerde proeftuinen en proef
velden, waarin zij de noodige gegevens kunnen verzamelen en ervaringen
opdoen.
Zoo heeft de Rijkstuinbouwconsulent voor Priesland in de hem ten
dienste staande proeftuinen in het bijzonder aandacht geschonken aan de
teelt van pruimen onder glas en belangrijke gegevens verzameld, vooral
ten aanzien van de eigenschappen der verschillende variëteiten.
Het is bekend hoe over het geheele land vooruitstrevende telers reeds
tot den aanplant van pruimen in kassen en warenhuizen zijn overgegaan
door de slechte uitkomsten, die met de tomatenteelt werden verkregen,
en ongetwijfeld is het daarom van belang deze gegevens te publiceeren,
teneinde hen zoo van voorlichting te dienen. Wel moet er echter een voor
waarde aan verbonden worden en dat is, dat zij, die deze mededeeling in
handen krijgen, ze ook grondig bestudeeren, zoodat zij van de technische
en economische moeilijkheden, die er aan de uitbreiding van deze teelt
zijn verbonden, doordrongen geraken.
De uitgave is immers geenszins bedoeld als een propagandageschrift
voor uitbreiding van deze teelt, maar wordt uitgegeven om hen, die op
grond van goede overwegingen zich op de teelt van pruimen onder glas
nu eenmaal toeleggen, van voorlichting te dienen, zoodat zij met lage kosten
een zoo goed mogelijk product kunnen afleveren.
Inspecteur van den Tuinbouw en het
Tuinbouwonderwijs.
Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE.

TEELT VAN PRUIMEN ONDER GLAS
ALGEMEEN GEDEELTE

De toenemende vraag naar de tomaat in de omliggende landen heeft een
grooten invloed gehad op de ontwikkeling van den kassenbouw in ons land.
Was deze plant vóór 1897 in onze kweekerijen nog onbekend, door de gun
stige resultaten, welke met den export werden verkregen, nam de cultuur
spoedig toe. Vooral sinds 1905, toen het eerste warenhuis voor de teelt
van groenten in gebruik werd genomen, een kasvorm, die wat de kosten be
treft, binnen ieders bereik lag, is de cultuur van tomaten in een zeer snel
tempo uitgebreid, niettegenstaande de belangstelling in eigen land voor
deze vrucht toch gering was.
Ook na den oorlog leverde de tomatencultuur zeer goede financieele
resultaten op en nam het aantal kassen, vooral warenhuizen, over geheel
ons land sterk toe.
Met de uitbreiding van den kassenbouw is ook de export van tomaten
sterk vermeerderd. In 1929 bereikte de uitgevoerde hoeveelheid de grootte
van ruim 80 millioen kg met een waarde van bijna 16 % millioen gulden,
het hoogste bedrag van alle uitgevoerde groentegewassen. In 1931 liep
de uitgevoerde hoeveelheid nog op tot ruim 84 millioen kg, doch daarna
nam de export af en vooral vanaf 1932 — het eerste jaar, waarin de crisis
zich sterk deed gevoelen — in een zeer snel tempo.
In onderstaand overzicht komt zulks duidelijk naar voren:
Verloop van den export van tomaten vanaf het jaar 1929.

Jaar

Totale
export
in 1000 kg

Export naar
Engeland
in 1000 kg

Export naar
Duitschland
in 1000 kg

Totale
geldswaarde
in f 1000

80 182
79 829
84 314
73 546
61 570
60 118
49 174
43 783
37 724

40 588
41 867
49 344
28 377
14 950
14 494
24 162
18 244
14 299

37 078
34 102
30 624
38 548
40 924
41 350
18 995
19 945
20 694

16 427
19 034
17 638
11 482
8 967
6 988
5 353
5 207
6 595

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937 !)

Uit deze cijfers blijkt tevens, dat de export naar Engeland naar ver
houding meer is teruggeloopen dan naar Duitschland, hetgeen moet worden
toegeschreven aan de hooge invoerrechten, welke Engeland, vooral op de
tomaten uit de koude kassen heeft gelegd, om de eigen cultuur te bescher
men en te stimuleeren.
Op de Duitsche markt ondervinden onze tomaten een toenemende con
currentie van die uit Italië, hetgeen reeds vóór het intreden van de crisis
x)

Tot 1 November.
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merkbaar was aan de daling der prijzen, terwijl in de laatste jaren ook
vanuit Bulgarije en Hongarije belangrijke hoeveelheden naar dit land
worden verzonden. In deze landen besteedt men steeds meer zorg aan
soortenkeuze, verpakking en sorteering.
Tegelijk met de uitgevoerde hoeveelheden is de waarde per kg ook sterk
teruggeloopen, hetgeen uit onderstaande gegevens moge blijken.
Jaar

1929
1930
1931
1932

Jaar

Prijs per kg

20,5 cent
23,8 „
20,9 „
15,6 „

1933
1934
1935
1936

Prijs per kg

14,5 cent
11,6
10,09 „
11,2

De prijsdaling is van dien aard, dat, niettegenstaande de productie
kosten gedurende de laatste 5 jaren ook aanmerkelijk zijn verminderd, de
teelt belangrijke verliezen heeft opgeleverd en steunverleening noodig werd.
Elk jaar is uit de, door de Regeering beschikbaar gestelde bedragen
voor steun aan de groente- en fruittelers, een belangrijk bedrag voor dit
gewas uitgegeven.
Gedurende de crisisjaren zijn door verschillende kweekers pogingen in
het werk gesteld om een deel van het glas voor andere cultures te be
stemmen. Zoo heeft men wel getracht de tomaat gedeeltelijk te vervangen
door de cultuur van meloenen en snijboonen, doch een belangrijke ver
schuiving heeft hierin niet plaats gevonden. Als oorzaken hiervoor kunnen
worden genoemd:
1°. De vrij zekere kg-opbrengsten, welke met de cultuur van tomaten, vooral
in warenhuizen, in tegenstelling b.v. met de teelt van snijboonen en
meloenen, worden verkregen.
2°. Het groot aantal kg per eenheid van oppervlak, dat de tomaat op
brengt, waardoor de steun, welke per kg wordt uitbetaald, spoedig
een belangrijk bedrag vormt.
Het eerste crisisjaar 1932 trof ook den tuinbouw in Friesland in sterke
mate. De Staten van Friesland hebben in dat jaar een besluit genomen om
f 10 000 ter beschikking te stellen aan een commissie, samengesteld uit
de drie algemeene landbouworganisaties in dit gewest, om, in verband met
de crisis, te beoordeelen op welke wijze deze bijdrage voor de meest urgente
doeleinden op het gebied van land- en tuinbouw besteed zou kunnen worden.
Deze commissie, Provinciale Landbouw-Crisis-Commissie genoemd,
heeft in 1932 een bedrag van f 700 voor den tuinbouw beschikbaar gesteld.
Een klein bedrag hiervan is besteed aan het uitgeven van een geschrift
„De Tuinbouw in Friesland en de veranderde omstandigheden", dat aan
alle tuinbouwers in Friesland is uitgereikt, terwijl het grootste bedrag
besteed is voor het nemen van proeven met pruimen in kassen op verschil
lende proeftuinen in Friesland.
De resultaten, welke deze proeven hebben opgeleverd, zijn in deze
publicatie verwerkt.
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V ARIËTEITENKEUZE

Voor een belangrijk deel hangt het welslagen van de teelt van pruimen
in kassen samen met de juiste variëteitenkeuze, welke door de groote
verscheidenheid moeilijk is. Niet alleen bestaan er tusschen de variëteiten
groote verschillen in kleur, vorm, rijptijd en grootte der vruchten, doch
ook in groeiwijze, blad- en bloemvorm, vruchtbaarheid enz. kunnen ze
sterk uiteenloopen.
De variëteiten kunnen tot een 4-tal groepen worden gerangschikt.
Tot de eerste groep rekenen we de z.g. kers-pruimen. Botanisch hebben
de variëteiten de eigenschappen van Prunus cerasifera en Prunus myrabolana. De bladeren zijn klein, de groei is krachtig en vertakt, de bloeitijd
vroeg, terwijl de vruchten rond, lang gesteeld, vroeg rijp en rood tot oranje
rood van kleur zijn. De vruchtzetting is door den vroegen bloei meestal
matig. In Zeeland worden van deze groep enkele variëteiten geteeld. Men
noemt ze daar krozen of myrabolanen. Ze worden hoofdzakelijk voor de
conservenindustrie gebruikt.
In de tweede groep worden de „mirabellen", de „Damsons" (Engeland
en Amerika), de kroosjespruimen en de St. Julien gebracht. Botanisch hebben
de variëteiten, welke hiertoe behooren, de eigenschappen van Prunus insititia. Ze hebben een dichte groeiwijze en kleine bladeren, terwijl de vruchten
klein zijn en van uiteenloopende kleur (n.l. blauw, paars, geel). De bloeitijd
is laat en de vruchtzetting meestal overvloedig. De vruchten worden voor
de conservenindustrie en voor keukendoeleinden gebruikt.
In het O. en Z.O. van Friesland komen de mirabellen nog vrij veel voor
en zijn daar bekend onder den naam van „wichters".
De derde groep bevat de echte Pruimen. Botanisch kunnen ze worden ge
rangschikt onder Prunus domestica.
Hiertoe rekenen we de Reine Claude-achtige pruimen en de kwetsen.
De variëteiten van de Reine Claude-achtige pruimen (in Engeland
Green Gage genoemd) hebben veel overeenkomst. Ze vormen groote ronde
boomen, waarvan de takken gemakkelijk afbreken. De bladeren zijn groot
en breed en ovaal van vorm, terwijl de kortgesteelde vruchten meestal groen
of geel, soms blauw of eenigszins rood van kleur zijn en een uitstekende
kwaliteit bezitten. Deze vruchten zijn voor versch gebruik zeer gewild
en bezitten een hooge handelswaarde.
De kwetsen (in Engeland en Amerika Prunes genoemd) zijn pruimen
met wat lange smalle vruchten en vast vruchtvleesch, welke hoofdzakelijk
gedroogd of voor den inmaak worden gebruikt. De vruchten zijn vooral te
herkennen, doordat ze aan één zijde een gleuf vertoonen.
De groei van de meeste kwetsen is door de groote vruchtbaarheid niet
sterk. De smaak is meestal minder goed, hoewel bij ruime vruchtdunning
verschillende variëteiten, als Reine Victoria, Laxton's Bountiful en Czar,
voldoende kwaliteiten bezitten om voor versch gebruik te worden genuttigd.
De meeste kwetsen geven gemakkelijk worteluitloopers en zijn daardoor
op eigen wortel voort te kweeken.
In de vierde groep brengen we de z.g. perzikpruimen. Botanisch kunnen
ze grootendeels onder Prunus triflora en Prunus americana worden gerang
schikt, hoewel volgens Amerikaansche gegevens ook andere soorten, als
Prunus munsoniana, nigra, hortulana enz. hierbij een rol hebben gespeeld
en onderling kruisingen zijn verricht.
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De groeiwijze is van de meeste variëteiten vrij krachtig. De bloeirijkheid
is zeer groot; zelfs op de éénjarige loten worden, evenals bij de perziken,
bloemknoppen gevormd. De bladeren zijn smal en langwerpig van vorm,
evenals van den perzik. De vruchten zijn van vele variëteiten zeer groot
en rond van stuk met opvallende kleur, zeer saprijk en meestal van goede
kwaliteit. De vruchtbaarheid is, door den vroegen bloei, buiten meestal
slecht; in kassen is ze bij goede verzorging der bestuiving bij bepaalde
variëteiten voldoende.
Bij de beoordeeling der geschiktheid van de variëteiten, voor de teelt
in kassen, kunnen verschillende eischen worden gesteld. Het zijn de volgende:
1°. Een goede kaspruim dient groot van stuk te zijn en moet een goede
kwaliteit bezitten. Alleen grootvruchtige variëteiten zullen een goeden
prijs opbrengen en ook kunnen concurreeren met de uit het buitenland
ingevoerde pruimen. De variëteiten behoorende tot de twee eerste groepen
komen daarom voor dit doel niet in aanmerking. Vooral de z.g. perzikpruimen geven groote vruchten, terwijl ook onder de Reine Claude-achtigen
en de kwetsen verschillende grootvruchtige variëteiten voorkomen.
Alleen in het geval, dat een kleinvruchtige variëteit zeer vroeg vruchtbaar
is en een goede kwaliteit bezit, zooals b.v. Early Laxton, heeft ze nog eenige
waarde voor kaspruim.
Aan de kleur der vruchten mag misschien niet te veel waarde worden ge
hecht. In ons land geeft men aan de gele kleur de voorkeur en zijn ook
de groengele Reine Claude's wel bekend, doch ook roode en purperroode,
alsmede blauwe vruchten worden eveneens gemakkelijk gekocht. Hoofdzaak
voor de kwaliteit is de smaak. Alleen variëteiten met goeden smaak zullen
voor kaspruim in aanmerking kunnen komen.
Voor den kweeker is het dan verder nog van belang te weten of de
vruchten bij het rijpen niet „barsten", daar deze eigenschap zeer nadeelig
op het financieel resultaat werkt. In dit verband kan worden opgemerkt,
dat de Burbank, op den proeftuin te Berlikum opgeplant, meestal gescheurde
vruchten geeft. Ook bij Laxton's Bountiful komen wel enkele gebarsten
vruchten voor, doch van beteekenis is zulks niet.
2°. Ze moeten een flinke jaarlijksche vruchtbaarheid bezitten en ook
vlug beginnen te dragen. Hierbij moet worden opgemerkt, dat het jaarlijksche
dragen voor een belangrijk deel samenhangt met de juiste toepassing van
de cultuurzorgen en ook of de boomen weinig last van aantasting door
„spint" of bladluizen krijgen.
3°. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van bevredigende
resultaten is de rijptijd. Vooral bij de teelt in koude kassen zullen alleen
vroegrijpe variëteiten met succes zijn te kweeken, terwijl in verwarmde
kassen de teelt van laatrijpe variëteiten in beperkte mate is aan te bevelen.
Een variëteit als Reine Victoria, welke overigens bij de teelt in verwarmde
kassen goed voldoet, is laat rijp, waardoor de oogst van de laatste vruchten
nog gedeeltelijk samenvalt met dien van Early Laxton, Golden Japan
en Utility in koude kassen.
4°. De variëteiten moeten zelffertiel zijn of bij kruisbestuiving ge
makkelijk vruchtzetten. Zelfïertiele variëteiten zijn o. a. Reine Victoria,
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Laxton's Bountiful, Dietrich Uhlhorn, terwijl b.v. Burbank, Golden Japan,
Utility bij kruisbestuiving gemakkelijk vruchtzetten.
5°. De boomen moeten weinig vatbaar zijn voor ziekten. Vele pruimenvariëteiten worden in kassen, en ook buiten, veelvuldig door beschadigingen
en ziekten aangetast. Vooral bladluizen, „spint" en loodglansziekte treden
veel op, terwijl „smalbladigheid" (veroorzaakt door een virusziekte) ook
dikwijls er op voorkomt. Zoowel loodglansziekte als smalbladigheid zijn
zeer gevaarlijk voor de pruimencultuur, omdat de boomen door de eerst
genoemde aantasting meestal afsterven en door de tweede kwaal geen
of te kleine vruchten voortbrengen. Het is altijd riskant om variëteiten,
als b.v. Reine Victoria, wegens hare groote vatbaarheid voor loodglans
ziekte, in kassen aan te planten.
Door de juiste cultuurwijze toe te passen en gezond plantmateriaal
te nemen, zal men aantasting door deze ziekten en beschadigingen moeten
voorkomen en vooral die variëteiten moeten aanplanten, waarvan de
aantasting zoo gering mogelijk is.
6°. Voor een goed prijsverloop en voor het gemakkelijk en goedkoop
plukken is het gewenscht, dat het verschil in het tijdsverloop, waarin de
eerste en de laatste vruchten geoogst kunnen worden, koH is. De beproefde
variëteiten verschillen hierin nogal sterk. De pluk van Early Laxton b.v.
is in een week afgeloopen, terwijl die van Reine Victoria wel een 4-tal
weken duurt.
Op proeftuinen in Friesland (v.n.l. te Berlikum, Arum en Leeuwarden)
zijn met een groot aantal variëteiten proeven genomen, waarbij met boven
staande eischen rekening is gehouden. Hoewel de proefnemingen nog
niet zijn afgeloopen en nieuwe variëteiten nog steeds worden onderzocht,
zijn toch reeds eenige variëteiten gevonden, welke als kaspruim goed hebben
voldaan en kunnen worden aanbevolen.
Naast het beoordeelen op de eigenschappen van de variëteiten t. o. v.
rijpheid, grootte en kwaliteit der vruchten en groeiwijze, is vooral ook bij
de goede variëteiten nagegaan, onder welke omstandigheden de vrucht
zetting het best kan verloopen, waardoor op een goede vruchtbaarheid
kan worden gerekend.
Bij enkele variëteiten zijn in den bloeitijd eenige aanteekeningen gemaakt
over den bloembouw. In onderstaand lijstje is hiervan een en ander vermeld.

Variëteit

Golden Japan .
Burbank

. . .

Santa Rosa . .
Formosa

. . .

Kleur der
meel
draden

Hoeveel
heid
stuifmeel

Stempel
t.o.v.
meeldr.

oranje

matig

hooger

breed en
vlak

geel

behoorlijk

iets hooger

smal en
gevouwen

lichtgeel

gering

gelijk

breed en
vlak

geel

matig

iets hooger

smal en
gevouwen

Bloem
bladen

Verdere
bijzonderheden

welriekend
onaangenaam
riekend

bloembladen
vallen spoedig
af, stinkend
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Kleur der
meel
draden

Hoeveel
heid
stuifmeel

Stempel
t.o.v.
meeldr.

Gaviota. . . .

geel

gering

Utility . . . .

geel

Early Laxton .

Bloem
bladen

Verdere
bij zonderheden

iets hooger

smal en
gevouwen

bloembladen
vallen laat af

veel

iets hooger

breed en
vlak

geel

vrij veel

iets hooger

breed en
vlak

Reine Victoria.

geel

veel

iets hooger

breed en
vlak

Laxton's Boun
tiful . . . .

geel

veel

gelijk

breed en
vlak

Dietrich Uhlhorn

geel

veel

gelijk

breed en
vlak

Variëteit

Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat de z.g. perzikpruimen (Golden
Japan, Burbank, Santa Rosa, Formosa en Gaviota) de bloemknoppen
niet alleen op het oudere hout, maar ook op de éénjarige loten vormen.
Bij de andere pruimen is de bloemknopvorming niet zoo rijk en meestal
niet op de éénjarige loten, behalve bij Early Laxton en Laxton's Bountiful.
Ook is aanteekening in verschillende jaren gehouden van de bloeitijden
en van de oogsttijden van enkele variëteiten. In onderstaande tabellen
zijn de gegevens hiervan bijeengebracht.
Bloei- en oogsttijden, waargenomen op den proeftuin te Berlilcum {Fr.) in
een koud warenhuis in 1935, 1936 en 1937
(vóór en nà den bloei weinig gelucht)
Eerste
bloem

Volledige
bloei

Uit
gebloeid

Golden Japan . . .

18 Maart
23
„
22

20 Maart
27
„
31

30 Maart
8 April
10

Burbank

18 Maart
23
„
20

20 Maart
27
„
31

30 Maart
9 April
10
„

Santa Rosa ....

21 Maart
21

26 Maart

8 April

Variëteit

22
Formosa

18 Maart
21
22

—

5 April

20

Eerste
vruchten

19 Juli
20
14
9 Aug.
5
4
—

„

24 Juli
—

—

—

—

26 Maart

7 April

—

4 April

15

14 Juli

Laatste
vruchten

26 Juli
31
9 Aug.
12 Aug.
19
„
23
—

enkele
vruchten
enkele
vruchten
—

enkele
vruchten
28 Juli
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Eerste
vruchten

Laatste
vruchten

Eerste
bloem

Volledige
bloei

Uit
gebloeid

Utility

20 Maart
25
„
22
„

22 Maart
29
„
3 April

1 April
8
13
„

26 Juli
27 „
16 „

Early Laxton . . .

20 Maart
25
29
„

22 Maart
29
„
4 April

1 April
7
„
20

5 Juli
8 „
30 Juni

10 Juli
20 „
9 „

Reine Claude
d'Ouillens . . . .

25 Maart
30
„
29
„

28 Maart
4 April
5

8 April
11
19
„

24 Juli
24 „
26 „

9 Aug.
10 „
9 „

Reine Victoria . . .

25 Maart
30
„
31

28 Maart
5 April
5

9 April
12
13
„

5 Aug.
14 „
4 „

2 Sept.
26 Aug.
27

Laxton's Bountiful .

25 Maart
31
2 April

30 Maart
4 April
s

7 April
12
„
13
„

31 Juli
5 Aug.
26 Juli

7 Aug.
10
„
2

Combination . . . .
(1936 en 1937)

29 Maart
2 April

5 April
6
„

13 April

—

—

—

—

4 Aug.

Dietrich Uhlhorn . .
(1936 en 1937)

1 April
8

4 April
12

12 April
21

5 Aug.
4 Aug.

Berckman
(1936 en 1937)

31 Maart
6 April

4 April
10
„

14 April

—

—

—

Laxton's Gage . . .

28 Maart
1 April
31 Maart

2 April
5
„
4
„

9 April
12
„
20
„

Variëteit

Ruth Gerstetter . .
(1937 nieuw geplant)

13 April

—

—

9 Aug.
5 „
4 „

10 Aug.
4 Aug.
—

20 Aug.

5 Aug.
—

23 Juli

30 Juli

nog niet
gedragen

nog niet
gedragen

Bloei- en oogsttijden, waargenomen op den proeftuin te Leeuwarden in een
koud v)arenhuis in 1937
(vóór en nà den bloei veel gelucht)

V ariëteit

Golden Japan . . .
Burbank
Santa Rosa ....
Formosa
Gaviota
Utility
Early Laxton . . .
Reine Victoria . . .
Laxton's Bountiful .
Dietrich Uhlhorn . .

Eerste
bloem

8 April
9
4
5
8
9
12
12
H
12

Volledige
bloei

13 April
14
10
11
14
13
„
16
16
15
16

Uit
gebloeid

21 April
20
,.
18
14
19
20
26
„
23
24
22

Eerste
vruchten

4
31
5
30
6
28
16
10
31
9

Aug.
Juli
Aug.
Juli
Aug.
Juli
Aug.
Juli
Aug.

Laatste
vruchten

18 Aug.
12
16
2
14
5
,,
28 Juli
29 Aug.
9
„
15
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Om over de zelffertiliteit en steriliteit van de belangrijkste variëteiten
eenig inzicht te krijgen, zijn in dit jaar eenige bestuivingsproeven genomen.
Er werden eenige takjes met neteldoek, vlak vóór den bloei, ingehuld,
waarvan een deel der bloemen later eenmaal met eigen stuifmeel, voor
zoover aanwezig, werd bestoven.
Daar de vruchtzetting in voorafgaande jaren, van de zeer goede kaspruim
Golden Japan, nogal te wenschen overliet, werden hiermede ook kruisingsproeven genomen. Het resultaat dezer proeven is in onderstaande tabellen
vermeld.

Bestuivingsproeven bij Golden Japan.

Bestuivingsproeven op den proeftuin te Leeuwarden
Aantal
ingehulde
bloemen

Variëteit
Golden Japan
Golden Japan
Burbank
Burbank
Santa Rosa
Santa Rosa
Formosa
Gaviota
Utility
Utility
Early Laxton
Reine Victoria
Laxton's Bountiful
Dietrich Uhlhorn

65
44
83
60
24
22
10
40
82
35
78
20
54
70

(zelf bestuiving)
(zelf bestuiving)
(zelf bestuiving)

(zelf bestuiving)

Aantal
vruchten
gezet
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
6
4
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Soortgelijke proeven, genomen op den proeftuin te Berlikum met
Golden Japan, Burbank, Santa Rosa, Formosa en Utility, leverden ook
geen vruchten op.
Kruisingsproeven, genomen op de proeftuinen te Berlikum en Leeuwarden

Variëteit

Golden
Golden
Golden
Golden

Japan
Japan
Japan
Japan

(Berlikum)
(Leeuwarden)
(Berlikum)
(Berlikum)

Golden Japan (Berlikum)

Bestoven
met:

Aantal
bestoven
bloemen

Utility
Utility
Burbank
Santa Rosa

20
98
20
10

Formosa

10

Vruchten gezet

4
10
3
0
(eerst waren 2
vruchten gezet,
welke
spoedig
zijn afgevallen)
0

Bovenstaande proeven geven aanwijzing, dat de onderzochte perzikpruimen Golden Japan, Santa Rosa, Gaviota, Burbank en Formosa zeer
waarschijnlijk zelfsteriel zijn, terwijl zulks ook met Early Laxton het geval
is. De variëteiten Laxton's Bountiful, Reine Victoria, Dietrich Uhlhorn
en in geringe mate ook Utility zijn zelffertiel. De resultaten in de praktijk
verkregen, wijzen ook in die richting. Alleen is de vruchtzetting bij Early
Laxton en Burbank bij onze proeven steeds zeer gunstig verloopen en
moest meestal ruim worden gedund om een flinke uitgroeiing der vruchten
te verkrijgen. De mogelijkheid bestaat, dat of de inhulling der bloemen
nadeelig op de bestuiving en de bevruchting heeft gewerkt, of bevruchting
eerst plaats vindt, wanneer de bestuiving meerdere malen wordt toegepast.
Cecil H. Cooper te Wye (Kent), die in 1936 en 1937 uitgebreide bestuivingsproeven bij verschillende vruchtensoorten heeft genomen, rekent
Early Laxton ook tot de zelfsteriele variëteiten, doch merkt hierbij op,
dat ze goede opbrengsten geeft tusschen andere variëteiten.
In dat verband kan er nog op gewezen worden, dat op den proeftuin
te Berlikum en ook bij de kweekers Tjepkema & Zijlstra te St. JacobiParochie een zeer goede vruchtzetting bij Golden Japan, Utility, Burbank
enz. werd verkregen, wanneer tijdens den bloeitijd eiken dag met een
plumeau over de bloeiende takken werd gestreken en daarbij van de eene
variëteit naar de andere werd gegaan. Vooral bij aanhoudend donker weer
is deze bewerking, ook bij het plaatsen van een bijenstal in de kas, voor het
verkrijgen van een goede vruchtzetting noodzakelijk gebleken voor de
zelfsteriele, maar ook voor de zelffertiele variëteiten, als b.v. Reine Victoria.
Behalve het toepassen van een goede bestuiving zullen ook nog andere
factoren invloed op een goed verloop van de vruchtzetting kunnen uit
oefenen. Zoo zullen de vochtigheidstoestand van de lucht in de kas, de
temperatuur enz. een rol spelen, doch ook zal de keuze van den onderstam,
waarop de variëteiten worden geënt, een bepaalden invloed hebben. Over
deze kwestie is nog weinig bekend en heb ik nog weinig ervaring opgedaan.
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Bij de verdere proefnemingen zal het van belang zijn hierover verschillende
gegevens te verzamelen en dan tevens na te gaan, of ook de vatbaarheid
der variëteiten voor ziekten, vooral voor de z.g. loodglansziekte, door de
keuze van de onderstammen kan worden verminderd.
Na bovengenoemde beschouwingen volgt hieronder een omschrijving
van de variëteiten, welke uit een groot aantal beproefde, voor kaspruim
in aanmerking kunnen komen.
Golden Japan
Een prachtige kaspruim. Bijzonder groote, ronde, soms iets puntig
toeloopende vruchten, mooi geel van kleur met stevige schil en zeer saprijk.
Zeer gezonde en krachtige groeiwijze. Zoo goed als onvatbaar voor bladluis
aantasting en weinig gevoelig voor spintbeschadiging. Vroege bloei. Rijptijd
ongeveer half Juli in koude kas. Kan bestoven worden door Utility en
Burbank en zeer waarschijnlijk ook door Early Laxton. Komt voor aanplant
in het groot in aanmerking.
U tility
Een zaailing van Laxton Bros., kweekers van nieuwigheden te Bedford,
verkregen uit een kruising van Jefferson met Perzikpruim. Groeit zeer goed
en maakt stevig, purperkleurig hout. Weinig last van ziekten. Geeft groote,
ronde, stevige vruchten met fletse purperroode kleur en van goeden smaak.
Rijptijd ongeveer een week na Golden Japan. Heeft vooral waarde als
bestuiver van Golden Japan.

Een vruchtdragende halfstam van de variëteit Utility.
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Laxton's Bountiful
Eveneens door de zaailingkweekers Laxton Bros, gewonnen uit een
kruising van Red magnum Bonum en Reine Victoria. Heeft een gezonden
groei met iets slappe takken. De vruchten gelijken op Reine Victoria in
smaak, kleur, vorm en grootte. Ze zijn echter iets kleiner van stuk en loopen
naar de steel puntiger toe. Rijptijd valt een week na Utility in de koude kas
en is vlug afgeloopen. Zeer vruchtbaar. Is geen pruim om in het groot
aan te planten.
Early Laxton
Ook een zaailing van Laxton Bros. Zeer vroege pruim. In Friesland in
koude kassen einde Juni—begin Juli rijp. Bij voldoende bestuiving zeer
vruchtbaar. Is nogal vatbaar voor luis- en spintaantasting en ook voor de
loodglansziekte. Een dichte groeiwijze. Vruchten zijn purper van kleur
en betrekkelijk klein van stuk. Alleen om de zeer vroege rijpheid op beperkte
schaal aan te bevelen.
Onder zeker voorbehoud kunnen nog worden beproefd:
Burbank
Groeit in de kas eerst matig, doch zeer gezond, met slappe, hangende
takken. Weinig last van ziekten. Vruchten zijn lichtrood van kleur met
oranje, rond van vorm en groot van stuk met goeden smaak. Heeft kruis
bestuiving noodig, doch zet dan gemakkelijk met stuifmeel van andere
variëteiten. Bloeitijd vroeg. Vruchten willen bij volledige rijpheid wel
„barsten". Voor de koude kas is de rijpheid vrij laat.
Reine Victoria
Voor pruim in koude kassen op den duur wegens te late rijpheid niet
te handhaven. Nog wel geschikt voor verwarmde kassen. Zeer vatbaar voor
loodglansziekte en mozaïkziekte. Onregelmatige rijpheid der vruchten.
Form,osa
Oók een z.g. perzikpruim. Gezonde, sterk groeiende variëteit met lange
donkergroene bladeren. Zeer geringe vatbaarheid voor luis en „spint".
Vruchten groot van stuk en prachtig rood gekleurd, met een heerlijken
smaak. Gelijken veel op een perzik. Rijp even na Golden Japan. Vruchtbaar
heid is dit jaar voor het eerst behoorlijk geweest. De vruchten werden
hoofdzakelijk dicht op de oude takken gevormd. Wanneer de vruchtbaarheid
in de toekomst voldoende is, dan is ook deze variëteit een prachtige kaspruim.
Reine Claude d'Oullins
In ons land een algemeen gewaardeerde pruim voor den vollen grond.
In de kas worden de vruchten groot van stuk. De boom groeit echter zeer
sterk en is pas laat vruchtbaar. Alleen oudere, verplante boomen komen
voor kascultuur in aanmerking en dan nog in hooge ruime kassen.

18
De proeven worden nog voortgezet met Berckman (een perzikpruim;
vruchtbaarheid voldoende, doch te laat rijp en te klein van stuk), Ruth
Gerstetter (een vroege blauwe pruim), Gaviota (een grootvruchtige perzikpruim, waarvan de vruchtbaarheid tot nu toe onvoldoende is geweest),
Santa Rosa (een perzikpruim met zeer fijnen smaak, doch tot nu toe met te
geringe vruchtbaarheid en vrij groote vatbaarheid voor insectenbeschadi
gingen), Botan (heeft veel overeenkomst met Burbank), Combination (een
mooi gekleurde pruim, doch wat klein van stuk), June Blood, Elephant
Heart, Honey Moon en Red Ace. De vier laatstgenoemde variëteiten zijn van
Amerikaanschen oorsprong en heb ik voor onderzoek ontvangen van
Dr. I. Rietsema, Directeur der R. K. Land- en Tuinbouwschool te Breda.
Honey Moon heeft zich slecht ontwikkeld. Over de eigenschappen dezer
variëteiten valt nog niets te zeggen, omdat ze dit jaar pas zijn geplant.

BENOODIGD PLANTMATERIAAL

Voor de teelt van pruimen in kassen moet het plantmateriaal met
veel zorg worden gekozen. In de eerste plaats is het noodig op den vorm
te letten.
Leiboomen komen voor beplanting in kassen niet in aanmerking. Doordat
hierop veel moet worden gesnoeid, werkt men in sterke mate het optreden
van de loodglansziekte in de hand. Verder is de vruchtbaarheid op dezen
vorm door den sterken snoei onregelmatig, terwijl de boomen ook pas laat
hun maximale opbrengst geven. Vooral in lage warenhuizen raakt men met
leiboomen op den duur verlegen.
Voor beplanting van druivenkassen is men wel op leiboomen aangewezen,
doch meer aanbeveling verdient het daarvoor perziken te gebruiken en deze
boomen op ruimen afstand van elkaar te planten. In het midden van de
kas kunnen dan pruimen in struik vorm of half stam worden gezet.
Laatstgenoemde vormen zijn het meest voor de cultuur van pruimen
in kassen aan te raden. De halfstammen kunnen schuin in den grond worden
geplant (om den groei te belemmeren en de vruchtbaarheid te bevorderen)
en met den kroon naar het Zuiden gekeerd. Door de scheuten uit te binden,
de overtollige in den zomer uit te breken, ontstaat de vruchtbaarheid
zeer snel. Ook de struikvorm leent zich zeer goed voor dit doel. Men moet
hierbij ook de scheuten uitbinden om een stérken topgroei te voorkomen.
Behalve de vorm is het van veel belang, dat het plantmateriaal aan be
paalde eischen voldoet. De kweeker dient garantie te hebben, dat de ge
leverde boomen niet alleen soortecht, maar ook vrij van besmetting door
loodglansziekte en smalbladigheid zijn. Beide ziekten zijn zeer gevaarlijk,
daar de besmette boomen weinig opbrengst geven en een bron van be
smetting vormen voor andere boomen. Deze garantie wordt in de laatste
jaren gegeven door den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst
(N.A.K.) afdeeling Tuinbouw. Vanwege deze Organisatie worden de boomen
bij de boomkweekers gekeurd en, na goedkeuring, bij de aflevering naar
de kweekers van lood en certificaat voorzien. Op het lood wordt niet alleen
de naam van de variëteit, doch ook de onderstam waarop ze is geënt, vermeld.
Ook kan de kweeker zelf nog controle op den gezondheidstoestand van
de te planten boomen uitoefenen door ze eerst gedurende een 2 à 3-tal jaren

19
buiten op te kweeken en dan later in de kassen te planten. Men heeft met
deze methode ook nog het voordeel, dat de opbrengst van de boomen
dadelijk grooter is dan wanneer de jonge boomen worden geplant, terwijl
door het verplanten de sterke ontwikkeling der boomen wordt geremd.

Een rij halfstam-pruimen in een warenhuis met vast glas geplant.

PLANTWIJZE IN DE KASSEN

Het planten der boomen in de kassen kan op verschillende manieren
geschieden. In lage warenhuizen komt alleen de planting onder den nok
in aanmerking, omdat de ruimte onder de goten te laag is voor de ont
wikkeling der takken. Voor het verrichten der werkzaamheden is het noodig
de paden langs de ondersteuningen der goten te maken. Ze worden wat
dieper uitgestoken dan gebruikelijk is. Ook in hoogere warenhuizen kan
deze plantwijze worden gevolgd, hoewel het planten onder de goten daar
ook kan worden toegepast. Men heeft hiermede zelfs het voordeel, dat de
ondercultuur wat langer mogelijk is dan bij de planting onder den nok.
Voor de rentabiliteit in de eerste jaren is zulks wel van belang, daar de
productie van de pruimenboomen pas 4 à 5 jaren na de planting van beteekenis wordt. Er staat tegenover, dat de belichting der boomen bij de
planting onder de nokken beter is dan bij die onder de goten en men ook
minder last ondervindt van het lekken.
In druiven- of perzikkassen worden de boomen in het midden geplant,
terwijl langs het glas perzik-leiboomen op ruimen afstand (b.v. 5 à 6 meter
uit elkaar) kunnen worden gezet. Deze boomen bedekken de glasruimte
slechts voor een deel, waardoor voldoende belichting voor de pruimen
boomen overblijft. Blijkt later, dat de kas op deze wijze te vol wordt, dan
kunnen de perzikboomen worden opgeruimd.

20
De boomen worden in de rijen op 4 meter afstand geplant, terwijl in
eiken nok van een éénnokker 1 rij komt te staan. In een tweenokker zou
men den afstand in de rijen op 3 meter kunnen nemen.
Een goede combinatie verkrijgt men door afwisselend een struikvorm
en een half stam te planten; de beschikbare ruimte wordt dan spoedig vol.
Bij het planten denke men er ook aan, dat de variëteiten later op ge
makkelijke wijze met elkaar kunnen bestoven worden. Het is b.v. bij den
aanplant van Golden Japan en Utility aan te raden om de 2 boomen van
eerstgenoemde variëteit één boom Utility te planten.
Verder verdient het aanbeveling de kas reeds spoedig in den herfst te
beplanten, zoodat de boomen voldoenden tijd hebben, vóór het uitloopen
nieuwe wortels te maken.
CULTUURZORGEN

1. Snoei en opkweek der boomen
Na het planten is het noodig de boomen te snoeien. De overtollige
takken binnen in de boomen worden glad op het hout weggesnoeid, terwijl
de gesteltakken tot op % of % deel der lengte, al naar de ontwikkeling is
geweest, worden ingekort en naar alle zijden in eenigszins schuine richting
worden uitgebonden. Met deze methode heeft men het voordeel, dat de
ontwikkeling der gesteltakken regelmatig is, door den vrij langen snoei
weinig nieuwe takken worden gevormd en de belichting van alle kanten
kan plaats vinden. Ook behoeft men later minder takken weg te nemen.
Elke teler van pruimen in kassen dient n.l. goed voor oogen te houden,
dat het snoeien een groot gevaar meebrengt voor het optreden van de z.g.
loodglansziekte. Ook moet het snoeien met alle voorzichtigheid worden toe
gepast. In de eerste plaats worden alle wonden dadelijk na het snoeien

Een halfstam van de variëteit Early Laxton met uitgebonden takken.
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ingesmeerd met menie of dikke verf, terwijl het ook aanbeveling verdient
het snoeimes na de behandeling van eiken boom in een sublimaat- of koper sulfaatoplossing te doopen om besmetting van den eenen op den anderen
boom te voorkomen.
Gedurende den zomer, in de maand Juni—begin Juli, kunnen te sterke
scheuten worden ingenepen of geheel worden verwijderd.
De jaarlijksche snoei bepaalt zich alleen tot het noodzakelijke uitdunnen
van overtollige takken. Hebben de boomen zich een 2-tal jaren in de kas
ontwikkeld en beginnen ze vrucht te dragen dan is insnoeien der gesteltakken
weinig meer noodig.
Bij dèn verderen snoei wordt zorg gedragen, dat er bij eiken boom een
goede verhouding blijft bestaan tusschen groei en vruchtbaarheid.
2.

Bevorderen van de bestuiving

Zooals reeds bij de variëteitenkeuze werd opgemerkt, is het noodig een
goede bestuiving te bevorderen. Hierbij kan men gebruik maken van bijen.
Een korf bijen wordt dan vlak vóór den bloeitijd in de kas gebracht. De bijen
zijn hierin eerst zeer onrustig; later wordt het echter beter en bevliegen ze
de bloemen op normale wijze. Bij mooi weer komen ze van buiten ook wel
in de kassen, wanneer de deuren worden opengezet, doch bij slecht weer
mag men hierop in het geheel niet rekenen. Bij somber weer vliegen de bijen,
in de kas geplaatst, ook niet en dan is men geheel op kunstmatige bestuiving
aangewezen. Het verdient aanbeveling deze bewerking eiken dag tegen den
middag toe te passen en daarbij van een wollige plumeau gebruik te maken.
Het stuifmeel blijft hierop beter hangen, hetgeen voor een goede bestuiving
van groot belang is.
3.

Vruchtdunnen

Eén der voornaamste cultuurzorgen is het dunnen der vruchten. Aan
deze bewerking zijn de volgende voordeelen verbonden.
a. De vruchten groeien beter uit, waardoor èn de kwaliteit èn de smaak
wordt verbeterd.
b. De boomen worden minder uitgeput ; daardoor betere groei en regel
matiger vruchtbaarheid.
c.

Beschadigingen treden minder op. Zijn de boomen te vol met vruchten
beladen dan staat de groei stil. De aantasting door bladluizen en vooral
ook door „spint" wordt dan in de hand gewerkt.

d. Het breken van takken wordt voorkomen. Dit is een belangrijk voorbehoeds
middel tegen het optreden van de z.g. loodglansziekte. In vele gevallen
merkt men juist daar deze ziekte op, waar takken zijn afgebroken.
e. Het rijpen der vruchten wordt bespoedigd. Bij te vol beladen boomen
worden de vruchten niet rijp. Vooral bij Reine Victoria komt zulks
veelvuldig voor.
Het dunnen der vruchten wordt over een paar keer verdeeld. De eerste
dunning kan reeds vrij spoedig na de vruchtzetting geschieden. Vooral bij
variëteiten, als Reine Victoria, Burbank en Laxton's Bountiful, kan men
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reeds spoedig beginnen, omdat de vruchtzetting hierbij zeer overvloedig
is en er later weinig kans bestaat, dat er nog vruchten afvallen. Met Golden
Japan, Utility, Early Laxton en Formosa kan men beter wat langer wachten,
omdat de vruchtzetting hiervan meestal niet overvloedig is.
Bij de eerste dunning bepaalt men er zich toe op de vruchttakjes, waar
meerdere vruchtjes bij elkaar zitten, 1 of 2 over te laten.
Hebben de vruchten de grootte van een knikker gekregen en zijn onbe
vruchte gele vruchtjes duidelijk waar te nemen, dan wordt de tweede
dunning gedaan. Hierbij wordt gezorgd, dat de vruchten regelmatig ver
deeld over den geheelen boom voorkomen.
Bij deze dunning moet men eerst ervaring opdoen. Men houdt rekening
met de variëteit en met den leeftijd der boomen. Jonge boomen laat men
in de eerste jaren niet te sterk dragen, daar ze anders slecht aan den groei
komen en het dan geruimen tijd duurt voor de kas vol is.
Het dunnen moet voorzichtig met een schaartje geschieden zonder daarbij
de andere vruchtjes te raken.
4.

Gieten en sproeien

Door ervaring is het me gebleken, dat men spoedig te weinig water
bij de teelt van pruimen in kassen geeft. Deze vruchtensoort heeft voor een
goede ontwikkeling en voor een goed verloop van het rijpen der vruchten,
veel vocht noodig.
In den herfst, wanneer de boomen de bladeren hebben laten vallen,
wordt de kasgrond eenige malen door en door.nat gemaakt. Men kan dan
vooraf ook de noodige kunstmeststoffen uitstrooien en met het water in
den grond gieten.
Wie in het bezit is van een warenhuis met losse kapbedekking, raad ik
aan de eenruiters er af te nemen. De grond wordt dan op natuurlijke wijze
nat, terwijl het uitbinden, snoeien en besproeien der boomen vóór het
opleggen der ramen gemakkelijk kan plaats vinden. Tevens kunnen de
ramen dan ook met een 3 % formalineoplossing worden ontsmet. Vóór
Nieuwjaar worden de ramen er weer opgelegd, omdat anders de grond te
koud wordt en de oogsttijd hierdoor wordt vertraagd.
Ook bij warenhuizen met vast glas, en in andere kassen, wordt het glas
en het andere inwendige materiaal zorgvuldig ontsmet.
Verder is het noodig den grond nà de vruchtzetting en nà de steenzetting
nog eens flink nat te maken.
Overigens zal het water geven naar behoefte van den grond en naar de
weersomstandigheden moeten worden geregeld. Zoo is het best mogelijk,
dat, om een goede ontwikkeling der bloemknoppen te bevorderen, op gronden,
welke gemakkelijk uitdrogen, een Uchte begieting na het plukken noodig is.
Vlak voor het rijpen der vruchten mag geen water worden gegeven, omdat
men anders de kans loopt, dat de vruchten gaan barsten. Vooral bij Burbank
en Laxton's Bountiful kan zulks gemakkelijk plaats vinden.
Het sproeien, met het doel de kaslucht vochtig te maken, wordt naar
behoefte toegepast. Het is tevens een goed voorbehoedsmiddel tegen het
optreden van het „spint" en van bladluizen, terwijl het uitgroeien der
vruchten wordt bevorderd. Met niet al te krachtigen straal kan men bij
het sproeien ook wel de boomen raken.
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5.

Luchten en schermen

Het luchten is van belang voor het regelen van de temperatuur en het
toevoeren van versehe lucht.
Het is moeilijk aan te geven bij welke temperatuur de pruim zich het
best ontwikkelt. Over het algemeen is een hooge temperatuur niet gewenscht.
Vooral bij de eerste ontwikkeling en gedurende den bloeitijd wordt een
betrekkelijk lage temperatuur, 50 à 55° Fahr., onderhouden. In die periode
moet bij veel zon worden gelucht. Na de vruchtzetting kan de temperatuur
wat hooger worden gehouden en ook de luchtvochtigheid wordt opgevoerd.
Bij het luchten wordt zorg gedragen, dat geen tocht ontstaat en de
lucht niet te droog wordt. Vooral bij N. en O. winden is men hiermede
voorzichtig, omdat onder deze omstandigheden met het luchten het optreden
van „spint" en bladluizen in de hand wordt gewerkt. Tegen den rijptijd
wordt weer meer gelucht om het rijpen der vruchten te bevorderen.
Over het algemeen kunnen de z.g. perzikpruimen, als Golden Japan,
Formosa, Burbank en Gaviota, een hoogere temperatuur beter verdragen
dan de andere pruimen. Voor kaspruim zijn deze variëteiten daarom zeer
geschikt.
Schermen wordt bij de cultuur van pruimen in kassen zoo weinig mogelijk
toegepast. Alleen bij zeer felle zon en veel warmte kan het noodig zijn,
om brandvlekjes op de jonge vruchtjes te voorkomen. Vooral bij Early
Laxton treedt dit euvel dan spoedig op.
Als materiaal voor het schermen wordt gebruik gemaakt van krijt met
water (met of zonder melk). Krijt met water regent snel van de ramen af;
wordt er wat melk door gedaan, dan blijft het langer zitten.

6.

Grondbedekking

Op zware kleigronden en zandgronden, welke gemakkelijk in de boven
laag indrogen, zal een bedekking van het grondoppervlak het vochtverlies
in belangrijke mate tegengaan. Ook bestaat de mogelijkheid, dat de rijpheid
er iets door wordt vervroegd. Dit jaar heb ik hiermede eenige proeven
genomen, doch een groote invloed werd er nog niet van opgemerkt. Als
materiaal kan van een laag stroo ter dikte van minstens 5 cm gebruik
worden gemaakt.
7.

Oogsten, ver-pakken en versenden

Het oogsten der vruchten hangt samen met den tijd, waarop de vruchten
rijp worden. Dit tijdstip is waar te nemen door de kleurverandering der
vruchten en het dunner worden van de schil. Gezorgd wordt, dat geen
onrijpe vruchten worden geplukt, daar deze vruchten later een flauwen
smaak hebben en op de afname een nadeeligen invloed uitoefenen.
Bij het oogsten worden de vruchten met een kort steeltje geplukt om be
schadiging van het vruchtvleesch te voorkomen. Daarmede worden ze
voorzichtig in het verpakkingsmateriaal gelegd zonder daarbij den dauw,
welke op de vruchten ligt, er af te vegen.
Het verpakkingsmateriaal wordt zoodanig gekozen, dat de vruchten
hierin niet alleen zonder eenige beschadiging kunnen worden verzonden,
doch ze ook zoo voordeelig mogelijk er in uitkomen. Ze moeten als luxe
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vruchten aan het publiek worden gepresenteerd. Het verdient aanbeveling
elke vrucht in een passende capsule te leggen. Als verpakkingsmateriaal
kunnen spanen doosjes dienst doen. Ook kunnen, evenals bij de verpakking
der Italiaansche pruimen, platte kistjes worden gebruikt, waarin twee
lagen op elkaar worden verpakt. Een goede sorteering naar grootte vóór
het verpakken is zeer gewenscht om een uniform product te verkrijgen.
Bij de verzending wordt er voor gezorgd, dat de vruchten niet kunnen
kneuzen.

Vruchten van Golden Japan.

ZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN EN DE BESTRIJDING ERVAN

Ziekten
Eén der gevaarlijkste ziekten voor de pruimencultuur is de loodglans
ziekte (Stereum purpureum).
Aangetaste boomen toonen de aanwezigheid van de zwam door een
eigenaardige verkleuring der bladeren. In plaats van de gewone helder
groene ontstaat een witachtige kleur, welke veel overeenkomst heeft met
die van lood of van zilver. Hieraan heeft de ziekte de benaming van lood
glansziekte en in Engeland die van „Silverleaf" te danken.
Uit onderzoekingen is het gebleken, dat de kleurverandering niet door
een rechtstreeksche inwerking van het zwamlichaam op de bladeren ont
staat, doch meer een indirecte werking is, waarbij door de opheffing der
opperhuid van het bladmoes, lucht binnendringt en de groene kleur, door
breking van het licht door dit luchtlaagje, anders wordt gezien.
Het zwamlichaam ontwikkelt zich in het hout. Op doorsnede vertoont
het dan een bruine of violette kleur.
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De aantasting begint gewoonlijk in een tak van een boom, waarvan de
bladeren spoedig de beschreven verschijnselen vertoonen. Later verspreidt
de zwam zich over alle takken en sterft de boom meestal spoedig af. Ook
komt het wel voor, dat de zieke takken zich onder bepaalde omstandigheden
eenigszins herstellen, de aantasting niet verder gaat en de boom vruchten
blijft geven.
Deze zwamziekte is een wondparasiet. De aantasting geschiedt door
middel van sporen, welke uitsluitend op wonden tot ontwikkeling kunnen
komen. Ontkiemen de sporen, dan dringt het zwamlichaam het hout verder
binnen onder afscheiding van voor de cellen giftige stoffen.
De sporen ontstaan in paddestoelvormige vruchtlichamen, welke alleen
op afgestorven hout door de zwam tot ontwikkeling worden gebracht. Ze
liggen plat tegen den stam of tak aan en zijn meestal paars van kleur.
De sporen worden weinig in den voorzomer gevormd, zoodat de ziekte
in dezen tijd het minst besmettelijk is.
Verder hebben proefnemingen in Engeland aangetoond, dat de ziekte
niet door den grond vafl zieke op gezonde planten overgaat.
Niet alleen pruimen, maar ook een groot aantal andere planten worden
door de loodglansziekte aangetast. De belangrijkste hiervan zijn: perzik,
abrikoos, kers, morel, appel, peer, bessen, sering.
De ontwikkeling van het zwamlichaam gaat het snelst in boomen, welke
op een droge standplaats staan. Het hout van zulke boomen bevat weinig
water, doch veel lucht. Ook bij droog weer is de kans op een snellere ver
breiding gunstig.
Bestrijdingsmiddelen zijn tegen deze zwam niet bekend. Door het toe
passen van de juiste voorbehoedmiddelen moeten aantasting en verbreiding
der ziekte worden voorkomen. We rekenen hiertoe de volgende:
1°. Uitplanten van gezond plantmateriaal. Door alleen boomen met
N.A.K, plombe en certificaat te koopen, krijgt men hiermede een groote
garantie.
2°. Zoo weinig mogelijk wonden maken. Moet toch gesnoeid worden, dan
de wonden dadelijk insmeren met dikke verf, menie of kankerdood. Het
snoeimes telkens ontsmetten. Het is beter wonden te maken in den voor
zomer dan gedurende den herfst en de wintermaanden.
3°. Alle aangetaste takken en al het doode hout in de omgeving opbranden.
Ook het snoeihout vernietigen. Steunpalen bij de boomen vóór het plaatsen
ontsmetten.
In verband hiermede kan gewezen worden op een bepaling, welke in
Engeland door het Ministerie van Landbouw is uitgevaardigd, n.l. om elk
jaar omstreeks 15 Juli al het doode hout te verwijderen en te verbranden.
4°. Den kasgrond vochtig houden; sterke verdamping van het hout bij
veel warmte tegengaan door weinig te luchten en veel te sproeien.
5°. Vatbare variëteiten, als Reine Victoria, zoo weinig mogelijk aan
planten.
6°. Onderstammen uitzoeken, welke minder gevoelig voor aantasting
dezer ziekte zijn en waarop aangetaste variëteiten zich gemakkelijk her
stellen. In Engeland wordt hiervoor Common Plum genoemd, terwijl op
Myrabolan en Brompton de variëteiten gevoeliger zouden zijn dan op
andere onderstammen.
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Bacterie-kanker [ (Pseudomonas (Bacillus) mors-prunorum) ].
In de laatste jaren sterven pas geplante pruimenboomen veelvuldig af.
Volgens Engelsche onderzoekingen zou dit verschijnsel veroorzaakt worden
door aantasting van een bacterieziekte, Pseudomonas mors-prunorum
genoemd. In het verslag van den Plantenziektenkundigen Dienst over 1936
wordt hierover nog opgemerkt, dat behalve Bacillus mors-prunorum ook
Bacillus spongiosus daarbij een rol kan spelen.
Bij de cultuur in kassen heb ik ook een boom Early Laxton vrij zeker
door aantasting van Pseudomonas mors-prunorum verloren, terwijl ook
bij pruimen buiten de kas, waarin deze boom stond, het verschijnsel is op
gemerkt.

Ramen van een warenhuis afgenomen. Ziektebestrijding hierdoor beter mogelijk.

De aantasting door de bacterie-kanker is als volgt waar te nemen. De
bladeren zijn doorzeefd met gaten. De bast van het bovengedeelte van den
stam en van den kroon wordt langs één kant, of rondom, bruin en sterft af.
Jonge boomen gaan meestal dood, terwijl oudere boomen zich dikwijls
herstellen. De bacteriën tasten gedurende het voorjaar en den zomer de
bladeren aan en in den herfst de takken.
Voorbehoed- en bestrijdingsmiddelen.
Volgens genoemd verslag van den Plantenziektenkundigen Dienst
zouden waarschijnlijk de genoemde bacterieziekten zeer worden bevorderd
door overmatige stikstofbemesting, ongunstigen bodemtoestand en on
voldoende afwatering.
Verder zal getracht moeten worden infectie te voorkomen. Ook zouden
volgens Engelsche schrijvers bespuitingen met een Bord. papoplossing in
de samenstelling 4 : 4 : 50 in het voorjaar en in den voorzomer en in de
verhouding 5 : 5 : 50 eind September en eind October toegepast, aan te
raden zijn. Het verdient aanbeveling hiermede eerst proeven te nemen.
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Smalbladigheid

Deze ziekte wordt gerekend tot de virusziekten. Hieronder verstaan we
ziekten, waarvan het organisme nog onbekend is. Zij worden echter ver
oorzaakt door een smetstof, een virus, dat zich in de plant bevindt en daar
verschillende afwijkingen van de normale ontwikkeling doet ontstaan.
Het wordt op de eene of andere wijze van een zieke op een gezonde plant
overgebracht. Een belangrijke rol bij deze overbrenging vervullen blad
luizen, wantsen en andere insecten. Ook met het snoeien en het enten wordt
de smetstof gemakkelijk van den eenen naar den anderen boom verplaatst.
Bij pruimen valt besmetting door het virus waar te nemen door een ver
vorming en verkleuring der bladeren. Het oppervlak wordt bobbelig, terwijl
de blaadjes er smal en verwrongen uitzien. Ook krijgen ze door verkleuring
van het bladgroen een bont voorkomen.
Meestal begint de aantasting op een tak en verspreidt de ziekte zich
van hieruit over den geheelen boom.
Vertoonen de boomen deze z.g. smalbladigheid dan laat de productie
veel te wenschen over. Er worden in de eerste jaren na de aantasting nog
wel vruchten gevormd, doch ze blijven klein van stuk en krijgen niet de
goede kwaliteit.
Zulke boomen vormen een bron van besmetting voor de gezonde.
V oorbehoedmiddelen
Evenals bij de loodglansziekte is opgemerkt, zijn er ook tegen de smal
bladigheid nog geen bestrijdingsmiddelen gevonden. Door het toepassen
van de juiste voorbehoedmiddelen zal ook bij deze ziekte aantasting en
verbreiding moeten worden voorkomen.
Zulks kan worden gevonden door: 1°. gezond plantmateriaal (alleen
boomen planten onder N.A.K, garantie) uit te planten; 2°. weinig te
snoeien en 3°. zorgvuldig verwijderen en vernietigen van alle aangetaste
takken en van het doode hout.
Beschadigingen
Achtereenvolgens zullen we de beschadigingen, veroorzaakt door blad
luizen, „spint", heggebladroller en oorworm, behandelen.
Bladluizen

Pruimen in kassen worden veelvuldig door bladluizen aangetast. Er zijn
een paar soorten bladluizen, welke op de pruimen voorkomen.
Zoodra deze gevaarlijke insecten op de bladeren en scheutjes worden
opgemerkt, moet de kweeker gereed zijn om ze te bestrijden, daar ze zich
anders door de snelle voortplanting zeer snel over de geheele kas zullen
verbreiden en aanzienlijke schade zullen veroorzaken. Niet alleen belem
meren ze door de zuigende werking op de aangetaste plantendeelen den groei
der boomen, doch ook de vruchtbaarheid voor het volgende jaar lijdt er
onder. Verder bestaat het gevaar, dat door de afscheiding van veel honing
dauw ook nog roetdauwzwammen zich op de bladeren en vruchten ont
wikkelen, waardoor de vruchten een geringere handelswaarde verkrijgen.
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Voorbehoed- en bestrijdingsmiddelen
Bij N. en O. winden voorzichtig zijn met het luchten. Ook moet zooveel
mogelijk tocht worden vermeden.
In den rusttijd, liefst vóór Nieuwjaar, de overwinterde eieren op de
boomen vernietigen door een bespuiting met een 6 % vruchtboomcarbolineumoplossing. De z.g. perzikpruimen zijn voor deze bespuiting gevoelig.
Variëteiten, als Golden Japan en Formosa, worden weinig door bladluizen
aangetast en daarom is het om deze reden af te raden ze met een vruchtboomcarbolineumoplossing te bespuiten.
Zoodra bladluizen op scheuten of bladeren worden opgemerkt, worden
ze krachtig met een 0,1 % nicotine-oplossing van 96 à 98 % sterkte,
waardoor 1 % brandspiritus is gedaan, geraakt. Eenige weken voor den
rijptijd mag met deze oplossing niet worden gespoten en kan van Derrispreparaten worden gebruik gemaakt. Ook verkrijgt men goede resultaten
door de boomen krachtig met een waterstraal te bespuiten.
Spint (Epitetranychus althaeae)

Elke kweeker is wel bekend met de schadelijke werking van dit diertje.
Het behoort tot de familie der roode plantenspinnen. Ze komen voor op
den onderkant der bladeren en bij gunstige omstandigheden, droge en warme
lucht, gaat de vermeerdering zoo snel, dat spoedig de geheele bladonderzijde
er mede bezet is. Ook treffen we er een witachtige massa op aan, welke
afkomstig is van afgestroopte larvehuidjes en van de eieren. Het geheel
wordt overdekt met een glimmend spinsel.
Bij sterke aantasting zien we spoedig de bladeren verkleuren en ver
schrompelen en tenslotte afvallen. Het behoeft geen betoog, dat er dan
niet alleen weinig van het uitgroeien der vruchten terecht komt, doch
ook de vruchtbaarheid in een volgend jaar er sterk onder zal lijden.
In den herfst verlaten de diertjes de takken om zich onder schors
schubben, houtwerk van kassen, onder bladeren enz. gedurende den winter
te verschuilen. Ook worden eieren gelegd, welke op de genoemde plaatsen
overwinteren.
Voorbehoed- en bestrijdingsmiddelen
Door de juiste cultuurzorgen toe te passen kan de kweeker zich veel last
van dit diertje besparen. In de eerste plaats moet hij een droge lucht in de
kassen vermijden. Door zorgvuldig te luchten en op tijd den kasgrond te
besproeien is de aantasting voor een belangrijk deel te keeren.
Ook wordt het spint in de hand gewerkt, wanneer de boomen te vol met
vruchten zijn bezet. De boomen ontwikkelen zich dan matig en onder die
omstandigheden zijn ze erg gevoelig voor aantasting door spint en bladluizen.
Bestrijding van het spint gedurende den groeitijd kan plaats vinden
door de boomen eenige malen flink met een kouden waterstraal te bespuiten
en indien zulks niet afdoende helpt, door het bestrooien van den grond met
fijne naphtalineschubben in een hoeveelheid van ongeveer 1 kg op de
100 M3 kasinhoud.
Gedurende den rusttijd worden de boomen met een van de bekende
oliepreparaten bespoten in een daarvoor aangegeven percentage. In
hoeverre of de perzikpruimen hiervoor gevoelig zijn, weet ik niet. Deze
pruimen hebben over het algemeen ook weinig last van spint.
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Verder is het van groot belang vóór het afvallen der bladeren de kas
flink uit te zwavelen en later de afgevallen bladeren op te harken en te
vernietigen. Ook wordt het houtwerk in de kassen zorgvuldig ontsmet.
Heggebladroller (Cacoecia rosana)

Dit insect is voor de cultuur van pruimen in kassen vrij schadelijk.
In de meeste kassen wordt het reeds aangetroffen.
De vuilgroene rupsjes van deze kleine, nog geen cm lange vlindertjes
leven in een samengesponnen blad of scheutje en spinnen zich daarmede
vast aan de pruimen, welke worden aangevreten. Soms vreten ze zich geheel
in de vruchten in om de pitten te bereiken.
Doordat ze meerdere vruchten, liefst de rijpe, even aanvreten zijn ze
erg schadelijk. Hebben de rupsjes een lengte van 18—19 mm gekregen dan
verpoppen ze zich gewoonlijk aan een vastgesponnen blad. Uit bruine popjes
komen reeds spoedig de vlindertjes te voorschijn.
In kassen verschijnen een paar generaties per jaar, zoodat ze over langen
tijd schadelijk zijn.
De wijfjes der vlinders van de laatste generatie zorgen voor de over
wintering voor een volgend jaar. Ze leggen eitjes in platte hoopjes, bedekt
met een lijmachtige harde stof, op de dikkere takken van de boomen en
wellicht ook op palen, in spleten van het houtwerk enz. Hieruit komen in
het voorjaar de rupsjes.
Voorbehoed- en bestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen geven weinig resultaat. De eitjes worden door
een 6 % vruchtboomcarbolineumoplossing niet gedood, terwijl de jonge
rupsjes moeilijk door een maaggif kunnen worden vernietigd, omdat het
vergif niet in de spinseltjes kan komen. Alleen leveren bespuitingen met
minerale-oliepreparaten misschien eenig resultaat op, omdat de oliën
beter onder de stof, welke de eitjes bedekt, kunnen dringen.
Het beste bestrijdingsmiddel is het opzoeken en vernietigen der eihoopjes.
Met eenige ervaring kunnen op deze wijze heel wat eitjes worden opgeruimd.
Ook vogels en kippen kunnen hierbij nuttig werk verrichten.
Verder zal men bij sterke aantasting gedwongen zijn de rupsjes op te
zoeken en te dooden.
Oorworm (Forficula auricularia)

De oorworm behoort tot de kevers en wel tot de orde der rechtvleugeligen,
evenals de veenmol. Het is een nachtdier; overdag houdt het zich op geschikte
schuilplaatsen verstopt en 's avonds gaat het op roof uit. Behalve met
dierlijk voedsel, als bladluizen, voedt de oorworm zich vooral met zoetsmakende plantendeelen, zooals pruimen, perziken, peren, appels enz.
Vooral op pruimen en perziken zijn ze erg verzot. Ze vreten de vruchten
boven bij het steeltje aan, waardoor ze minderwaardig worden.
De volwassen dieren overwinteren. Na de overwintering leggen de wijfjes
eitjes op één hoopje. Ze gaan hierop zitten tot de jongen zijn uitgekomen,
die ze nog eenigen tijd onder haar toezicht houden. De jonge dieren ver
spreiden zich, ondergaan dan eenige vervellingen en krijgen bij de laatste
vervelling volledig ontwikkelde vleugels.
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Bestrijding
De schade door oorwormen kan worden voorkomen door tusschen de
boomen hoopjes houtwol, peenlof, gras of andere stoffen te leggen. Ze
kruipen hier na hun rooftocht in den nacht in. Eiken morgen worden ze er
dan uitgeschud.
Bij de bovengenoemde beschadigingen is de pruimenzaagwesp niet
behandeld. Tot nu toe heb ik de larven van dit insect in de kassen nog
niet waargenomen.
OPBRENGST EN RENTABILITEIT

Daar de genomen proeven met de verschillende pruimenvariëteiten nog
slechts over eenige jaren loopen, is het moeilijk juiste opbrengstcijfers te
geven.
In 1932 zijn de proeven begonnen met Reine Victoria en oudere boomen
van Reine Claude d'Ouillens, terwijl in 1933 en later een groot aantal
variëteiten zijn uitgeplant. De meeste boomen hebben nog niet hun maxi
male opbrengst gegeven. Alleen de boomen Reine Victoria en Reine Claude
d'Oullins (oudere boomen) hebben deze grootendeels bereikt. Ook de boom
van Golden Japan heeft zich gedurende de 4-jarige proef zeer gunstig
ontwikkeld, evenals die van Utility en Laxton's Bountiful.
De opbrengst van Reine Victoria kan per raam (eenruiter) op ongeveer
3 à 4 kg worden gesteld. De vruchten van de andere variëteiten zijn meestal
per stuk verkocht. De opbrengsten hiervan loopen zeer uiteen. De boom
van Golden Japan heeft het meest opgebracht. In 1937 werden hiervan
511 stuks vruchten verkocht voor f 15,56, terwijl de opbrengst in 1936
nog slechts 117 stuks bedroeg voor f 4,95. Deze boom neemt thans een
ruimte in van ongeveer 10 ramen eenruiters, zoodat de opbrengst in het
afgeloopen jaar zeer bevredigend is geweest.
De andere variëteiten hebben heel wat minder opgebracht. Utility leverde
per boom ongeveer f 6,19 op en neemt een ruimte in van nog geen 8 ramen.
Voor de oude verplante boomen van Reine Claude d'Oullins bedraagt
zulks voor hetzelfde oppervlak f 8,10.
Hoewel dus nog geen gemiddelde opbrengstcijfers van elke variëteit
over een groot aantal jaren zijn te geven, hebben de proeven toch wel
geleerd, dat bij goede verzorging reeds 4 jaar na de planting met bepaalde
variëteiten bevredigende opbrengsten zijn te verkrijgen. Naar het mij wil
voorkomen is een gemiddelde opbrengst van de goede variëteiten per raam
(eenruiter) op 3 à 4 kg te stellen.
Over de rentabiliteit dezer cultuur valt nog weinig te zeggen. Men
dient hierbij in het oog te houden, dat de ondercultuur van groenten een
paar jaar na de planting voor een groot deel niet meer mogelijk is, terwijl
de boomen dan nog geen volledige opbrengst geven. Verder hebben we bij
uitbreiding der cultuur rekening te houden met een daling der prijzen,
omdat naast de productie uit eigen land, in de oogstperiode van de koude
kaspruimen ook nog groote hoeveelheden pruimen uit Italië en Spanje in
ons land worden ingevoerd. De thans geldende rechten op den invoer van
12,5 % van de Statistiekwaarde, benevens een invoermonopolieheffing
van 714 cent per kg zijn zeer waarschijnlijk voldoende om een ruimen
invoer ervan tegen te gaan.
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Ook zal de teelt niet op elke grondsoort slagen. Op kleigronden en humus rijke zandgronden acht ik de kans van slagen het grootst.
De beoefening van deze teelt mag ook niet te licht worden opgevat.
Er doen zich bij de pruimenteelt onder glas heel wat moeilijkheden voor.
Een tomatenkweeker is dadelijk niet op de hoogte met de factoren, welke
een rendabele cultuur beheerschen.
Bij de beoordeeling van de rentabiliteit moet men overigens wel bedenken,
dat de uitgaven aan mest en arbeidsloon voor deze teelt minder zijn dan
die voor de cultuur van b.v. spinazie, bloemkool en tomaten, zoodat de
opbrengst per raam ook lager kan zijn.
AFZETMOGELIJKHEDEN

De pruim behoort tot één der meest gevraagde vruchten. Niet alleen
voor de direkte consumptie, doch ook voor conserveeringsdoeleinden, is
de afname in ons land zeer belangrijk.
De eerste kaspruimen zullen daarom zonder twijfel in eigen land gemak
kelijk afzet vinden. Bij eenige uitbreiding der cultuur moeten ze concurreeren
met die, welke uit Italië en Spanje worden ingevoerd. Onze kweekers zullen
dan alles in het werk moeten stellen om de eigen markt te veroveren door
het kweeken en afleveren van een prima product. Misschien is het noodig,
dat overmatig ingevoerde hoeveelheden door verhooging der invoerrechten
worden geweerd.
In hoeverre of deze pruimen ook voor export in aanmerking kunnen
komen, valt moeilijk te zeggen.
Opgemerkt kan worden, dat b.v. Engeland belangrijke hoeveelheden
versehe pruimen invoert. Zoo geeft de invoer van versehe pruimen in
Engeland gedurende de laatste 3 jaren het volgende beeld te zien:
Verloop van den invoer van pruimen in Engeland in tonnen 1934—1936
Landen van herkomst

Unie van Zuid-Afrika
Andere Britsche bezittingen
Frankrijk . . .
Spanje . . . .
Italië
Ver. Staten van Amerika
Overige landen
Totaal . . . .

1934

1935

1936

gem. 1934/
1936

3 854
146
140
3 392
3 292
1 461
657

3 370
1 310
368
5 372
4 002
2 562
4 446

4 659
180
7
1 199
3 802
1 242
633

3 961
545
172
3 321
3 697
1 755
1 912

12 942

21 430

11 722

15 363

Behalve de Unie van Zuid-Afrika behooren ook Italië en Spanje
tot de belangrijkste uitvoerende landen.
Uit deze cijfers blijkt wel, dat Engeland een zeer belangrijke afnemer is
van pruimen en juist in den tijd, wanneer de pruimen uit eigen land nog
niet rijp zijn. De invoerrechten zijn dan ook nog niet zoo hoog. *)
*) Van 1 Dec. t/m 31 Maart en van 1 Juni t/m 31 Oct. 9 sh 4 d per cwt
= 8.2 ct. p. kg. In de overige maanden des jaars 10 % van de Statistiekwaarde.
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CONCLUSIES

1.

De tomaat is het belangrijkste groentegewas, dat onder glas wordt
geteeld.

2.

De vooruitzichten voor de teelt van dit gewas in koude kassen lijken
onder de huidige omstandigheden zeer ongunstig.

3.

Andere groentegewassen hebben tot nu toe de tomatencultuur in de
koude kassen niet kunnen vervangen.

4.

Proefnemingen met pruimen in koude kassen hebben bevredigende
resultaten opgeleverd.

5.

Het komt bij deze cultuur vooral aan op een juiste variëteitenkeuze,
een goede verzorging der boomen en een juiste behandeling van den
grond, terwijl er nauwlettend op moet worden toegezien, dat besmet
ting door de loodglansziekte niet kan plaats vinden.
Verdere proeven zullen moeten worden genomen om leiding en
voorlichting aan de teelt te blijven geven.

6.

In het belang van den afzet in het binnenland zal een overmatige
aanvoer uit het buitenland moeten worden geweerd.

