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Het in de voorafgaande jaren ten aanzien van de ontwikkeling van het
tuinbouwkundig onderzoek gevolgde beleid om in het bijzonder de bestaande
Wageningse instituten en de proefstations voor de verschillende takken van
tuinbouw verder te ontwikkelen, kon •farder worden voortgezet. Dit komt onder
meer tot uiting in d© verdeling der gelden, die volgens de Rijksbegrotingen
der laatste jarcm voor het one erzoek ter seschikking werden gesteld:
1950

LI95I

1952

Voorlopig 1953

Proeftuinen

I97.50O

I65.85O

II48.IOO

I7I.50O

Proefstations

li#. 000

176;150

I9I.9OO

208.500

1.1M.8+0ÜQ

1.581.300

1,901}..600

2,075.750

181+. 100

190,i+co

230,900

202,150

1,978.600

2.III.7OO

2.It75.500

2.657.900

Instituten
Diversen
Totaal
a. De Instituten

IIa de sterke uitbreiding van hot wetenschappelijk personeel bij deze
instellingen gedurende de eerste jaren na d© oorlog, is hierin thans in
grote lijnen een stabilisatie tot stand gekomen:
Aantal wetenschappelijke medewerkers ins
I92+8 I95I 1952
Inst.v.Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten
11
12
h
Inst.v.d. Veredeling van Tuinbouwgewassen
11
lij.
Ik
Inst.v,Tuinbouwtechniek
1
5
5
Inst.v.Plantenzifciktenkundig Onderzook
13
27
25
Hoewel in dit opzicht in de toekomst nog enkele aanwllingen nodig
zullen blijken, kan toch worden vastgesteld, dat de instituten thans een
personeelsbezetting bezitten, die een voldoende ontplooiing van het onder
zoek mogelijk maakt.
De materiële uitrusting, hoewel nog geenszins voltooid, maakte aanzien
lijke vorderingen. Da gebouwen van het I.B.V.T. zijn thans vrijwel gereed.
Met goed geoutilleerde laboratoria, koelcellen en etm werkruimte waar op
semi-fabrieksschaal proeven genomen kunnen worden, zul het onderzoek van
dit instituut tharxs eerst goed tot zijn recht kunnen komen en kan meer dan
voorheen aan het bedrijfsleven de nodige hulp worden verstrekt.
Van het I.T.T. kwamen de bedrijfsgebouwen, bestaande uit demonstratieen werkhal, spuittoren,. ketelruimte, vier kassen voor vergelijking van ver
warmingsinstallaties en vier kweekkassen voor vergelijking van kasoonstrueties gereed. Reeds warden in (Je kassen de eerste proeven genomen.
Voor hot I.V.ï. betukendü de voltooiing van de boerderij op het proef
bedrijf te Eist oen grote bedrijfstechnische vooruitgang. De bouw van het
administratiegebouw, de physiologisch« kas en de bedrijfsschuur van dit in
stituut tu Wageningen äderen thans, na aanvankelijke vertragingen, normal.
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Enkele organisatorische veranderingen in hst onderzoek vonden in het
afgelopen jaar plaats. Aan het I.V.T. maakte de inrichting; van een chemisch
laboratorium het mogelijk om meer aandacht te besteden aan het gehalteonderzoek van, kruiden en aan chemische factoren bij de kwaliteit van groente
en fruitgewassen, die voor de veredeling van betekenis zijn.
Bij het Ï.P.0. ving de Afdeling Resistentie-onderzoek onder leiding
van dr 's Jacob zijn werkzaamheden aan. Bij hetzelfde instituut werd het
onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van vliegtuigen bij het bestrijden
van ziekten en plagen in de landbouw op andere leest geschoeid, aangezien
onkwlö particuliere ondernemingen met het landbouwvliegen een aanvang
hebben genaakt. Het I.P.C. zal als adviseur deze ondernemeingan met de op
dit gebied verworven ervaringen kunnen steunen en tevens verder onderzoek
kunnen vorrichten, doordat oen .dezer maatschappijen een vliegtuig voor dit
doel ter beschikking stelt..
b. De proeftstations
Ook bij de' proofstations kon in enkele gevallen de outillage wordon
verbeterd. Het proefstation Lisse kreeg de beschikking over een nieuwe kas,
werkruimte un een aantal koelcellen voor temperatuurbehaaclelingen van
bloembollen.
Do gewenste reorganisatie van de proefstations te Naaldwijk en
Wilhelminadorp, waarbij door vertegenwoordiging van het landelijk bedrijfs
leven in het bestuur ook de landelijke betekenis van de proefstations tot
uiting zal komen, kwam nog niet tot stand, als zijn thans besprekingen
h ier ornt re nt ga ande.
c. De proeftuinen
Zoals ook in de Rijksbegroting tot uitdrukking, komt, wordt er voort
durend iidar ' gestreefd om de proeftuinen, die stroke lijk van grote betekenis
zijn, zo goed mogelijk uit te rusten en de bijdragen aan tuinen, die me'er
het karakter van demonstratiebedrijf hebben, zoveel mogelijk to beperken.
Zo was het, mede dank zij grotere financiële steun van het bedrijfs
leven,mogelijk do proeftuin Venlo uit te rusten met een nieuw houten ge
bouw, waarin een eenvoudige laboratoriumruimte, een leslokaal en admini
stratieruimte aanwezig zijn. Op de proeftuin Vleuten is een gebouw van
hetzelfde karakter in aanbouw.
d. Speciale onderzoekingen
Het champignononderzoek zal met ingang van 1 Mei 1952 worden afgeslo
ten. De zeer belangrijke resultaten, die drs Bols en zijn echtgenote in do
afgelopen jaren bij hun onderzoek verkregen, schiepen voor deze cultuur
nieuwe mogelijkheden en brachten de teelt op een rationele en bedrijfszekere basis. Gezien de economische betekenis van deze cultuur leek het
niet verantwoord ten koste van grote bedragen het verkregen inzicht nog
verder te Verdiepen. De hoer en mevrouw Bols zullen vóór hun vertrek naar
Canada hun kennis, in boekvorm vastleggen. Het service-onderzoek en nader
onderzoek omtrent ds constructie van champignonhuizen zal worden onder
gebracht bij het I.T.T.
Het onderzoek omtrent waterhuishoudingsproblemen in de tuinbouw bracht
reeds in het eerste jaar van zijn'ontwikkeling een beter inzicht in vele
vraagstukken. Het vaststellen van het tijdstip, waarop do gewassen behoefte
aan watertoevoer krijgen werd hierbij als centraal probleem voor het onder
zoek gesteld.
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Aan hot onderzoek omtrent 'do landbouwwa.'torhuishouding in No dor land
word in di(Ä*vofcigfe medegewerkt, dat co consulenten bijdragen aan de ver
vaardiging van do "droogtokartering", terwijl'hot onderzoek naar de vurzi-lti.ng dor opari wateren onder leiding van de
de lirig Tuinbotiw van het
Ministerie van Landbouw geschiedt.
Hot tabaksonderz oek ontving eon nieuwe impuls, doordat hot mogelijk
bleek in ons land oen sigarsttentabak van goede kwaliteit to produceren
door middel van het n flue-curing" proces. In het afgelopen jaar werd speciale aandacht .geschonken'aan do rassen, die voor deze teelt on ons klimaat
in aanmerking komen. Twee -eesten werden gebouwd om hut flue-curing proces
op proefschaal te kunnen toepassen.
Coördinatie van het onde-rzoek
Op verschillende gebieden.,- .met name op die gebieden waar geen Insti
tuten voor zijn, bleek het gewenst een nadere coördinatie tot stand te
brengen tussen verspreid werkende onderzoekers en tevens om duidelijker
richtlijnon aan te geven omtrent de wegen, die het onderzoek in de toekomst
zal moeten volgen. Zo installeerde ir Honig, als voorzitter van hot Bestuur
van do Afdeling Tuinbouw T.iï.G., Commissies voor Waterhuishouding, Bolichtingsonderzoek en Berne stingsvraagstukken in de Tuinbouw-, De Commissie
iiïatürhuishouaing coördineert het onderzoek dat .tot taak heeft de eisen vast
te stellen, die de tuiribouwgewassen en -gronde^ stelle-i-i. aan ds watervoor
ziening. De Commissie Belichtin'gsonderzoelc schenkt spo-ciaal aandacht aan
de tuinbouwkundige zijdo van het bolichtingsonderzoek. De Commissie voor
Bemostingsvraagstukken heeft in het bijzonder de taak om richtlijnen aan
te geven om te komen tot verantwoorde bemestingsadviozen in do tuinbouw.
Gezien de nieuwe perspectieven, die hot Amerikaanse onderzook biedt
voor eon moer doelmatige schurftbestrijding in. de fruitteelt, werd onder
leiding van dr ten Houten oen Werkgroep üchurftonderzook opgericht om het
onderzoek ç,p dit gebied te leiden en te coördineren.
Dé projectsgewijze inventarisatie van het tuinbouwkundig onderzoek
ovor de jaren 195G on. 1-951. kwam gereed en kon in jde vorm van een kaartsys
teem aan de onderzoekers worden toegestuurd. Tengevolge van deze inventari
satie kon vor is ja'ar ook het jaarverslag van hot tuinbouwkundig onderzoek
systematisch worden gerangschikt. Dit jaar is er tevens naar gestreefd om
zoveel mogelijk de projectnummurs der pro.oven.te vermelden. OP dez!o. wijze
zal hot in de toekomst mogelijk zijn bepaaidp onderzoekingen van jï.ar tct
jaar te volgen. In tegenstelling tot vorig'jaar werden ditmaal ook de resul
taten vun het onderzoek op de proeftuin Vleuten en het consulentschap Hoern
in ii^et verslag opgenomeb. Bovendien gaf Prof. Wollensiek toestemming om het
jaarverslag (,n .13) van het*'Lab oratorium voor* Tuinbouw/plantenteelt in dit
vorslag te verwerken.
Het is in dit. verband verheugend om op te merken dat de wijze van
publicatie van de resultaten van het onderzook meer overzichtelijk wordt.
De instituten publiceren thans ieder een jaarverslag, evenals de meeste
proefstations, terwijl .de .resultaten van het overige :-nc!-r zoek-thans zeer
summier worden vermeld in het onderhavige jaarverslag.
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BODEM, BEMESTING en m TERHUISHOUDING

01.2 grond-en Gewasaenonderzoek
N.P«K«-gewassentoetsdoos (Rto.Geldermalsen, ir H.H.Borgman, proj.no»56)
ïeze dooB kern in handen van een deskundige enkele bruikbare aanwijzin
gen geven «ver de K-voeding in de fruitteelt# Voor de groenteteelt kan de
N-test soms ook waarde hebben»
Kalifixatie (Rto.Geldermalsen, ir H.H.Borgman, proj,n*,3U)
Het onderzoek over de K-fixatie leidde tot een tweede aanvullende îiô"»
palingsmethode«, De eerste methode is meer geschikt voor normale rivierkleigronden; de tweede methode bewijst goede diensten bij de scheiding van ma
tig en niet fixerende gronden« In samenwerking met ir Vid.Linde van de
Stichting voor Bodemkartering werden enkele monsters van de Zuid-Hpllaadse
Eilanden onderzosht. Er is da&r nogal verschil in fixatie van de verschild
lende gronden# De K-bepaling en ook de Ca-bepaling worden vlamfotometrisch
uitgevoerd* Bij de Ca-bepaling moesten K- en P-storingen worden uitgezocht
en opgeheven,
Chloorverplaatsing in de grond (Rte,Ge1derma1sen, ir H.H.Borgman, proj,no.5^
Bi^ bemesting met K-zout ItfSfo werd een onderzoek naar de verplaatsing
van chloor in de grond ingesteld» Het blijkt dat het chloor uit de meststof
zich zeer snel naar beneden verplaatst. Er is dus een zich snel naar bene
den verplaatsende zone van hoge chloorconcentratie in de grond. Dezq
schijnt in de wintermaanden soms de wortels van sommige appelonder stammen
te kunnen beschadigen«
Uitspoeling van meststoffen (Rto.Geldermalsen, ir H.H.Borgman, proj,no.5it)
Een ingesteld onderzoek toonde aan dat het voedingss*toffengehalte van
het drain- en polderwater in de Betuwe nogal kan varieren# Een schatting
van de uitspoeling aan meststoffen van het Lingegebied is in bewerking« Een
proef, genomen «m na te gaan in welke mate de uitspoeling wordt bevorderd
door verschillende manieren van grondbedekking, moest worden stopgezet, do<*»
dat de betonnen proefbakken niet deugden.
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Waterhuishouding en Beregening
Onderzoek Waterhuishouding in de Tuinbouw (ir D.W.Stolp)
De leidende gedaohte is geweest, dat het gedrag van de plant zelf cen
traal moet werden gesteld bij het onderzoek naar de reactie ëp diverse
grondwaterstanden, #p droogte, ep irrigatie e.d. en dat het empirisch veld
onderzoek in eerste instantie de voorkeur verdient»
Als methoden van gewasonderzôek werden oriënterend beproefd«
l«infiltratie van huidmondjes als kenmerk van hun openingstoestandj
^.bepaling van de relatieve turgescentie val bladeren;
3.bepaling van de refractie en het geleidingsvermogen van perssap van bla
deren)
i»..bepaling van de osmotische waarde van perssap met behalp van een miorooryeeooopi
5«bepaling 'van het vochtgehalte van bladeren, gebaseerd op de hoeveelheid
• koolhydraat - vrije droge stofi
6.bepaling van het vrucht-volume-groei-verloop Van appels#
De resultaten van 1 en 2 gaven aanleiding tot een dieper gaande labora*
toriumproef« De heer WwG.Beeftink bestudeerde bij Prof«dr E.C.Wassink de
invloed'van milieufactoren op het gedrag van de storaata bij sla, met behulp
van een weeratandsporometer» De betekenis van de vochtvoorz iening kon wor
den aangetoond#
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Eveneens aan sla weyrd de bruikbaarheid yan de relatieve turgesoentie
als indicator van waterbehoefte nader - in kaôsen - 'otfde"rzösh1;# De uitslag
wast enbruikbaar»
Van 3, ij.'en 5 kan nog niet anders worden gerapporteerd dan dat bij de
oriënterende bepalingen geen betrouwbare verschillen, althans geen overeen
komende duplo's konden worden verkregen#
In een zestal boomgaarden konden met {6).vloeiende groeicurven worden
geproduceerd» De vochtvoorziening is in de tijd van de periodieke metingen
overvloedig geweest» Verwacht wordt dat schadelijke droogteperioden in de
groeicurven tot uiting zullen komen»
Om de betrekkelijke waarde van het "verweïcLngs percentage" en 'de grote
betekenis van de luchtvochtigheid aan te tonen werd een laboratoriumproef
met sla- en aardbeiplanten in watercultuur opgezet. Het blijkt mogelijk dm
de osmotische waarde van do voedingsoplossing tot boven 1+0 atm» op te voe
ren, zonder dat verwelking intreedt, mits een hoge luchtvochtigheid wordt
gehandhaafd (vóchtkamer)« Bij zonnesohijn in de drogere buitenlucht geplaatst
verwelken de planten binnen een' kwartier»
Voor het bepalen von, de optimale grondwaterstanden voor de respectieve
gewassen, werd een grondwaterstandsproefveld (ij. objecten op 2 bodemtypen)
met aardbeien aangelegd en een proefplekken onderzoek in 110 boomgaarden
(Betuwe en Utrechts rivierkleigebied) Goudreinet op hoogstam saailing be
gonnen »
Op de proeftuin te Vleuten werd een hydrologisch onderzoek verricht om
adviezen te kunnen geven ter verbetering van de waterhuishouding in de bo
dem» gedurende 13 maanden werd in 18 buizen 2x per week de diepte van het
phreatisch vlak gemeten, terwijl dagelijks neerslag en slootwaterstand wer-»
den opgenomen» De resultaten zijn, dat op de meeste percelen met het Mperforeren" van de slootwand een belangrijk beter corresponderen van de slootwaterstand en het grondwaterniveau in de zomer zal kunnen worden verkregen
en dat op enkele - zwaardejre - gronden een drainage aanbevelenswaardig is
om ook bij een niet volkomen beheerst polderpeil, in de winter en het vroe
ge voorjaar hoge grondwaterstanden te vermijden»
In een vijftal evapotranspirometers op de proeftuin te Heemskerk vrordt
het waterverbruik van tuinbouwgewassen gemeten. Er wordt langs physische
weg een verband gezocht met de voorkomende weersomstandigheden om lätor
voor verschillende bodemtypen en gewassen een "vochtboekhouding" te kunnen
gaan bijhouden, die waterbehoefte tijdig kan openbaren»
De proeven, die waren geprojecteerd met beregenings-installaties in
struikboomgaarden zijn mislukt door het uitblijven van langere droogteperi
oden»
Bij eén beregeningsproefje op aardbeien te Huissen'werd met 2x berege
nen (vlak voor en tijdens de pluk) een meeropbrengst van 31% verkregen#
Onderzoek grondwaterstanden: (Rte.Utrecht, proeftuin Vleuten, proj«no.G lij.)
In samenwerking met ir 8tolp werden 18 grondwaterstandsbuizen op dö
proeftuin geplaatst» Het doel is na "te gaan of drainage eventueel gecombi
neerd met infiltratie op de diverse op de proeftuin aanwezige bodemprofie
len gewenst is» Resultaten»
a«Winterstanden »
Bij"goed doorlatend grof zand en geringe diepte van het profiel kwamen
sloot- en grondwaterstand vrij nauwkeurig overeen*
Bij kleihoudend zand in de ondergrond kan drainage een verbeterde afwate
ring en vroegere bewerkbaarheid in het voorjaar teweegbrengen»
b»Zomerstanden.
.
Op alle profielen, dus ook'met groj? zand in" de ondergrond, was de grond
waterstand in do zomer belangrijk lager dan de slootwaterstand« Waarschijn^
t32üc is de slootwand zelf ondoçrlatend, zodat ovoral infiltratie nodig is«
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Verziltingsonderzoek (Rte «Hoorn, proj.no»53i+2)
Het aantal wateranalyses voor de practijk nam toe, mede in verband met
de vraag of het water geschikt was voor beregening#
In de Beemster bleek het zoutgehalte sterk te variëren» Op verschillen
de plaatsen is het slootwater niet geschikt om te worden gebruikt als gietwater van glascultttres»
De oorzaak moet geaocht worden in de zoute kwel van een aantal gaswellen. Vaak geven deze zoute' wellen niet veel gas meer. Het zou daarom aan te
bevelen zijn ze te dichten«
01«8 Bemesting
Onderaoek naar de fauna van composthopen (l.T«B,0»N.)
Een opgezétte tuin- en huisafvalhoop vertoonde reeds na 2 dagen een
broei van l+0°b, welke ongeveer een maand aanhield. Bij het opzetten werd de
hoop geïnfecteerd met materiaal van een oude oomposthosp, De fauna bestond
vrijwel uitsluitend uit Eisenia f^otida, een wormsoort, die een dichtheid
van 350-700 exemplaren per J4. 1 substraat bereikte; + 97% hiervaa was, pas
na. afkoeling van de hoop tot 3Q°G, als cocons afgezet.
De achteruitgang van de schimmelflora in dit composterende materiaal
bleek uit het feit dat compost van een maand oud 95 ©n en van vier maanden
oud slechts 30 cm mycelium per tfmp substraat bevatte»
Onderzoek soherpgehalte huisvuilcompost (Rto.voor Bodemaangelegenheden.
proj.no.li)
Een aantal monsters v/erd gezeefd en de resultaten vergeleken* Het
bleek dat grote verschillen voorkwamen en dat het niet moeilijk is deze in
cijfers vast te leggen. Naar aanleiding hiervan is contact opgenomen met de
Directeur van het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht, die zal trachten
normen vast te stel in, welke in het Meststoffenbesluit kunnen worden ge
noemd. Het onderzoek werd hiermede afgesloten.
Tuinbouwbemestingsonderzoek (Rte.voor Bodemaangelegenheden, ir J.v.d.Boon,
proj.no.l)
De grote hoeveelheid verkregen cijfermatosritaal maakte het noodzakelijk
eerst de gegevens te verwerken, alvorens met het onderzoek verder te gaan,
In het jaar 1951 kwamen zo gereed het verslag over de appel van d$ gegevens,
verzameld in 19^+8, en over de tomaat, waarvan de gegevens eveneens waren
verzameld in 19148« Een begin werd gemackt met de verwerking van de gegevens
over de druif.
03

C ULTTJÜRPROEVEN

03»3 Groei- en Bloeistoffen
Is 2»3»5~trij0odbenzoe>zuur een bloemvoraande stof? (Lab«v.Tuinbouwpla&èenteelt, dr C.J.Gorter, proj.no.89)
2»3.5-trijoodbenzoëzuur is geen "florigen" in de meest gebruikte bete
kenis van dit £egrip, maar kan wel het aantàl bloemen vermeerderen (tomaat).
Onderzoek wordt voortgezet met Phaseólüa multiflorus (ras Wagenaar)» Ook
hier wordt het aantal bloemen vermeerderd, echter treden bijverschijnselen
op (o.a. afwerpen van de hoofdknop), die het werken bij eonstante tempera
tuur noodzakelijk maken» Publicaties Proceedings 5^ O, 1951«
Het verband tussen 2<3»5"^rij0°dbenzoezuur en groeistof (Lab.v.Tuinbouwplantenteelt, dr C.J.Gorter, proj0no<,2l)
Er is een antagonisme tussen T.I.B,Z, en de natuurlijke auxinen» Dit
is afhankelijk van concentraties. Er bestaat een aanwijzing, dat T.I.B.Z.
in geringe concentraties (1Ö"8 en 10~H) ook groeibevorderend kan werken
(in de Lepidium-test van ;Moewus). Dit wordt nader onderzocht» In voorlopig
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onderzoek gaf T.I»B»2i» dezelfde curve als een avuçine en zou ctas als een
" auxine moeten worden aangemerkt»'
Vergelijking van de bloemvdanonde en andere eigenschappen van 2«5»5-trijood~
bênzoëzuur met andere gesubstitueerde benzoëzuren,
(Lab»V,Xuinbouwplaatenteelt, dr C. J'.Gorter, proj«no0112)
Het is gebleken dat het bloemenvermeerderende effect van 2#3»5-trijoodbenzoëzuur aan het J-atoom gebonden is» De 2.3*5~tribroom- en trichloorbenzoëzuren hebben namelijk wel andere formatieve effeoten, maar vermeerde
ren het aantal bloemen niet»
Physiolcgisch onderzoek (Lab.v.Belichtingsonderzoek inde Tuinbouw)
Publicaties»
W.vsrï Zeist en Th.C.M.Koevoets, Kalanch«ë Blossfeldiftna treated with 2,3,5
triiodobenzeie acid (TIBA.),
Proc.Kon.Ned.Akad.Wet,Series C, Vol.LIV, no,2, p,126-130, 1951* •
W.van Zeist, Groeistofbepalingen bij hogere planten»
Meded.Dir.Tuinbouw, li^, ç,L\25~k39» 1951«
07.

TECHNIEK

07«6 Verlichtingsapparatuur
Belichtingstechniek (dr J.W.M.Roodenburg:, proj.no.7)
Voor de kwiklampen ontwierpen en vervaardigden wij eenvoudige armaturen
ven aluminium, dat goed reflecterend werd gemaakt door middel van kunst
witkalk. De lichtterugkaatsing hiervan is beter dan van andere gebruikelijke
materialen, terwijl' elk jaar met weinig kosten-kan worden over gewit»
Voor de kleine superhogedruk kwiklamp van 80 of van 125 ïfett werd de
smoorspoel in de feflector ingebouwd. Bij de grote hogedruk kwiklamp van
J+50 Watt was dit niet het geval; de afmetingen van deze refleotor werden
zodanig gekozen dat, bij horizontale brandst'and, de einden konden worden
opengalaten zonder dat lichtverlies plaats nad. Hierdoor kan de overtollige
warmte goed ontwijken, terwijl de lamp toch druipwater-vrij is aangebracht»
Zaadkieming (dr J.W»M,Roodenburg, proj« no.9)
De electrische kiemkast, welke oorspronkelijk voor komkommerzaad werd
ontworpen (zie boekje V.D.E«N»), was sedert 1930 niet meer gewijzigd» Deze
werd opnie-uw, thans in eenvoudiger vorm vervaardigd, waarin goede resulta
ten werden verkregen met een kleine kwiklamp van 80 Tfett» De kwaliteit van
de zaailingen is beter dan onder een gloeilamp, maar de temperatuursverho
ging is geringer»
Ook word nog een zeer bruikbaar kiemàpparaa-6 geconstrueerd,voor een
fluorescentiebuis van speciale uitvoering (TLS), welke in çerie kan worden
geschakeld met een weerstand. Deze weerstand doet dienst als bodem»arwarming» Een bezwaar is dat de verhouding tussen het vermogen van lamp en
weerstand niet gunstig is (i+0 Watt tegen 60 Watt), zodat men gauw teveel
bodemwarmte ^eeft»
In dit apparaat werd een goede kwaliteit zaailingen opgekweekt van
Gesneria, Saintpaulla, Gloxinia en Streptooarpus» Het is een'geschikte
methode om kolen te besparen,- daar men de eerste weken niet een gehele kas-ruimte behoeft warm te stoken»
In een serie kiemapparaten ven het oude model werd een proef met
Freesia-zaad genomen bij versohillende temperatuurcombinaties» Het beste
was de kieming met een gioeilampenverwarming, welke door een thermostaat
werd geregeld op 22°C» Hogere temperaturen werkten ongunstig»

'8
Onderlinge vergelijking van kwiklampsn (dr J.W»M.Roodenburg, proj,no,l)
. .
De werking van nachtelijke belichting met kwiklampen van 80, 125, 265
en I4.5O Watt (resp» de typen HP 80, HP 125# H01OOO en;"HC 2000) werd vergele
ken bij een gewas van gele raapstelen (Chinese kool)* De groeiberordering
nam regelmatig toe met het vermogen der lampen, zodat de hoogste opbrengst
werd verkregen bij de sterkste verlichting. Het geïnstalleerd vermogen be
droeg biet ca, 120 Watt per m2»
Dezelfde proefopstelling deed dienst voor tomatenplanten, waarbij
bleek dat de sterkste verlichting ook het meeste aanleiding gaf tot het ontstaai van gele vlekjes op het blad» .
Tenslotte werd een proef genomen met sla onder de vier typen kwiklajapen« Hier hadden de zwakke verlichtingen aanvankelijk geen enkel effect»
Bij sterkere verlichting groeiden 'de planten wel vlugger dan de onbelichte»
Door de kunstmatige langedag (8 uur kunstlicht per nacht) begonnen de plan
ten later iri bloei te schieten dn dat juist het eerste b'ij de kleine kwik
lampen, welke, een iets andere spectrale samenstelling hebben dan de hogedruk kwiklampen»
Bij Cineraria's waren allo gebruikte intensiteiten kwiklicht'volledig
werkzaam ten opzichte van vervroegde bloemstrekking (langed&g-werking)•
Azalea indica (Schäme) ondervond bij het forceren praetisch geen invloed van de zwakke kwikverlichtingen« Alleen zeer sterke bestraling lever
de nog vervroeging op, hetge'en echter eerder aan temperatuursverhoging door
de lamp moest worden gewet®n*
Publicaties»
De physiologische achtergrond vai de toepassing van hogedrukkwiklampen bij
kascultures»
.
Hand»XXXIIe Ned*Nat0-en Geneesk.Congr», 1951» p.85-86«
Kunstlicht in; kassen, bijdrage aan het boekje "De toepassing van electriciteit in het tuinbouwbedrijf"»
Uitg.Centraal Bureau V.D*E.N» te Arnhem, 2e druk, 1951»
The high-pressure mercury vapour lamp used as a plant-irradiator«
Stencil Lab.v.Belichtingsonderzoek Tuinbouw, 1951«
Electrische liohtbronnon voor plantaöhostraling»
Tuinbouwgids 1952, p.216-32.7»
Apparatuur voor plantenbestraling•
Groenten &. Fruit, 15 Nov.1951» P«338«
Medegewerkt werd aant
De specificatie van stralingsstroom en bestralingssterkte bij de plan tenbestraling met kunstlicht»
Med«v,d.Comm,v„Planterïbestraling, Fed.Stichting v,Verlichtingskunde,
Electrotechniek, 6 Dec® 1951, nr«25»
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Ö&M, BEMESTING en WATERHUISHOUDING

01*1 Profi elond e rzoek

•

.

.

Apjjel
Dikt egrooi me t i m en (Rtp »Frede riksoord, proj.no.10)
Op oon 2-tal jonge aanplanting on, waarop bij hot karteren duidelijk 2
afwijkende profielen worden waargenomen, worden jaarlijks ötamdiktemotingen
' en metingen van de kroondoorsnede verricht aan bonen vah hotzelfde ras en
op gelijke onderstam, doch staande op do verschillende profielen» In do ko
mende jaren werden hiur ook opbrengstgegevens verzameld,
Kórs

1

Korsonkwalitoitsonderzook (Rte«Kestoron, proj.noJK 28)
I)o resultaton waren ongevoor gelijk aan voorgaande jaren. Er blijkt
stoeds dat kersen van moorgrondon en goede profielen do hoogste suikergohal. ton haddon»
'
.
01.2 Grond-en Gewassenonderzeek
'

Verplaatsing

van voedingsstoffen bij verschillende grondbewerkingen in de
boomgaard (Rte.Zutphen, proj.no. Z 49/7)

Om na te gaan of door scheuren van de grasmat in een boomgaard de ver
plaat sing van voedingsstoffen naar diepere lagen groter is, werd in 1950 be
gonnen met een onderzoek, waarbij drie maal per jaar monsters van de lagen
0-5, 5-15» 15-25) 25-35 en 35-50 cm diepte, zowel van zwart, gehouden, ge
scheurde als niet gescheurde percelen in.dezelfde boomgaard * werden onder
zocht. Nagegaan werden de pH, humus f., fosfaat- en kaligehalte,
Uit het tot dusver verkregen cijfermateriaal werden nog geen grote
verschillen in verplaatsing van voedingsstoffen bij verschillende behande
ling van de grond geconstateerd.
Wel werd de indruk verkregen dat door scheuren van de grasmat de voe
dingsstoffen in de bovenste lagen meer mobiel worden»
Bladanalyses (Rta.Kesteren, proj.no. K 32)
Dit jaar werd een vrij groot aantal bladmonsters van proefvelden en
uit de practijk onderzocht volgens de M.V. methode.
Uit deze gegevens werden waardevolle aanwijzingen verkregen voor het
inzicht in de bemesting van diverse gewassen.
De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in een artikel' in het
Februarinummer van de Mededelingen van de Directeur van de Tuinbouw. Even
eens werd een tweetal artikelen over dit onderwerp gepubliceerd in "Do
Fruitteelt" van December 1951.
Appel
Gewassonanalyse ( Rte,Geld ertna Isen, ir H.H.Borgman, proj.no.35)
De in de loop van de jaren verzamelde monsters werden grafisch uitge
zet ten einde na te gaan welke K/Mg-verhouding critiek is voor het optreden
van K-gebrek.
Het bleek dat er een duidelijke grens aanwezig is'waaibij E-gébrek
optreedt en dat deze verhouding zich bij de verschillende appelonderstammen
wijzigt,, Ook in de bladstelen is oen dergeli'jke critische 'verhouding aan to
gever*.
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01,4 Waterhuishouding
Zie ook onder: ALGEMEEN r 01,4
Drainwateronderzóek (Rte»Frederiksoord, proj»no,ll)

x

Dit gebeurt voorlopig nog oriënterend op een 2-tal bedrijven, Dê uit
spoeling van stikstof op !• dezer bedrijven was aanvankelijk (winter 19501951) zeer hoog, doch is thans aanzienlijk,gedaald door voilégig achterwege
laten van de stikstofbemesting in 1951* De groei is thans iets minder sterk,
doch nog ruim voldoende, de vruchtzetting is verbeterd « De waarnemaingen zullen worden voortgezet.

^Onderzoek waterstandsmetingen (Rte.Utrecht» proj«po.F 1)
Yanaf April zijn regelmatig op iedere veertiende van de maand de water
standen in de nabijheid van Goudreinette-bomen bepaald*
Fr blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen het profiel en het
. peil van het grondwater.'
•
Vooral de profielen met sèóronde lagen vielen op doör hun afwijkend
waterpeil»
-Het was nog niet mogelijk een correlatie aan te' tonan tussen de ont
wikkeling van de Goudreinatte-bomen en het waterpeil»
Waterhuishouding (Lab.Zeelands Proeftuin, ir J,Butijn, pro j,nó.P»B,l)
Evenals in het voorgaande ja'ar 'wérd periodiek en op verschillende wij
zen de vochtigheid van de grond op verschillende plaatsen bepaald. Het ver
schil tussen droge en vochthoudende profielen en tussen gronden mot ver
schillende behandeling van de bodem kwam in de korte droogtopcriodo in Juni
. en Juli zeer duidelijk naar voren»
Door de hoge waterstand en de voorafgaande zware regens'was'het op
brengst verschil in vroeg rijpende gewassen dit jaar zeer gering en bij do
laat rijpende gewassen door de enorme regenval in Augustus en September
niMl» Fruitbomen op droge profielen blijven evenwel kleiner van omvang en
daardoor zijn in vochtige jaren ook deze minder productiof dart op vochthou
dende profielen,
Door de regen li jko winter konden in het voorjaar "prachtige" verschijn
selen van wateroverlast bij verdronken boomgaarden worden bestudeerd» De
rol van do humus bij vordrinkingsverschijnselen verdient zeker een nadere
bestudering. Hiertoe is een kleine proef opgezet met-boompjes in vaten met
verschillende „ gronden.
Voor het omrekenen van de periodiek bepaalde bodemnrochtgehalten in ver
bruikte millimeters vocht door Het gewas iüP#lt jaar begonnen eön gedeelte
van onze proefplekken met de volume-monster-boor te bemonsteren.
De bepaling van het verwelkingspunt van verschillende groûden is een
noodzakelijke aanvulling op het onderzoek naar de waterhuishouding^ omdat
anders de onderste grens tran het beschikbare percentage vocht in de versdhillende gronden onbekend blijft. Dit verwelkingspunt word voor een aan
tal gronden gewoonlijk bepaald door zonnebloemencultuur en een enkele maal
door tomatencultuur in do betreffende gronden. Deze bepaling zal nogmaals
onder andere we ors omstandigheden motten worden ui-Ègevoord. Verdor moeten do
uitkomston worden veigolekon met bepalingen van' het verwelkingspunt volgens
do "Pressure membrane" methode volgens Richards« De laatste methode komt in
hot volgend jaar in onderzoek. Zo is aanmerkelijk sneller dan do eerst be
sproken methode.
Door de samenwerking mot dr Goodowaagon en dr Schuurman bij hot bewortelingsondorzook in Hoofddorp, verkrogdn wij do gelegenheid een goed systoom
©p to bouwen voor hot in beeld brongen van de boworteling van vruchtbomen»
Qp verschillende van onze proofplokken zijn reeds wortolstudios verricht on
systematischo opnamen uitgevoerd»
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Ten einde enige indruk te krijgen van de betekenis van de waargenomen
vochtgehalten in de grond werd een inleidend proefje genomen mat de teelt
van rode klaver ln busjes» In deze, busjes werd door toevoeging van water het
vochtgehalte binnen bepaalde grenzen gehouden. Aldus kregen wi j een aanmer
kelijk verschil in opbrengst van de klaver, gegreeid bij verschillende vocht
gehalten. Deze vochtgehalten lagen nog ver boven het verwelkingspunt. Een
grotere proef met boompjes in v&ten en mot dragende boompjes op E»M. typo IX
in het veld is in voorbereiding. Daarbij willen wij trachten de invlood van
de beschikbare hoeveelheid vocht in de grond op de groei en de opbrengst van
het fruit na te gaan»
Artikelen:
1."Do waterhuishouding van do bodem", I en Iii Zeeuws Landbouwblad,
12 en 19 iMai 1951i
2»"Wanneer ontstaat wateroverlast"î Zeeuws Fruittelersblad, September 1951»
01»7 Bodembedekking en -behandeling
Qroenbemesting (Lab.Zeelands Proeftuin, ir J.Butijn, proj.no.P.B.2)
Ook in dit jaar word* in aamaaworking met het Rijkstuinbouwoonsulentschap Zeeland, een aantal bekende en onbekende gewassen als groenbemestër in
een aantal fruitpercelen beproefd. Hot weer was enerzijds meestal gunstig
voor de groei van deze gewassen, anderzijds was het regenrijke jaar ongun
stig voor onze studio over de vochtconcurrentie van deze gewassen met het
fruit« Wo hopen de studio van het vochtverbruik van groenbemestergewassen
hot volgend jaar dan ook gedeeltelijk naar de kas te verplaatsen. De cultuur
mogelijkheden van groeribemesters kunnen wordon uitgebreid door mengen van
onkruidgevoeligo soorten mot een dokvrucht en door op hot juiste tijdstip to
maaien.
Na drie jaar proeven met groonbemestingsgowasson lijkt hot ons mogelijk
oen lijst van gewassen te geven, die onder bepaalde omstandigheden als
groohbemostingsgowas in boomgaarden op zand- en zookloigrond kunnen wordon
aanbevolen» Het wordt nu tijd in een volgend jaar do mogelijke invlbod van
oen groohbemestingsgewas op do structuur van de grond te bestuderen#
Uit do U.S.A. werd een collectio zaaizaad van hier onbekende grooribemestingsgewassen ontvangen tor beproeving in het volgende jaar«
Artikelen:
l«l,Prooven met groenbomostingsgewasson in do fruitteelt in 1950",
Medod.Dir,Tuinbouw, Juni 1951»
2,wGrroonbojœsters in de fruitteelt", Fruitteelt, 3 Mei 1951»
Qroenbomosting (Rtc.Groldoimalsen, ir H.H.Borgman, proj.no.33)
Proeven met groonbemestors -werden in hot afgelopen jaar slechts op
zeer bepoikte schaal genomen, Phacelia handhaafde zich goed als één der
meest bruikbare groenbemostors. Een mengsel van Phacelia en Borago voldood
goed op vuil land» Hier hielp Phacelia de Borago om door hot onkruid te
komen*
'
Er worden weer evenals vorig jaar gewasanalysos van verschillende
groonbemestors uitgovoerd. De gehalten aan voedingsstoffen zijn ochtor stoik
wisselend» (Botuws Tuinbouwblad 17 Novomber 1951» Fruitteelt 6 Decombor 1951)»
Grroenbomostingsgowassen in fruit beplantingen (Etc.Zutphon,. pro j»no.Z 49/8)
a«
Eon aantal beproofde groenbomostingsgewasson (Borago, Phacelia. Stpppelknollen, Westorw» raaigras, Wikko, Incarnaat- on Hopporupsklaver) wordon
in eon jong'appolporcoel gezaaid óm de ontwikkeling'te booordolon bij wei
nig schaduw, Allo gewassen maakt exf^or goodo indrukj het sterkst ontwilde1den zich Borago, Phàcolia,' Westorw.raaigras, do boido rasson van Stoppelknollen (Jobo on Siloga) en Wikko. Iets mindor fors in hun ontwikkeling waron Incarnaaten Hopporupsklaver» Ook ik do" overige eigonschappoà waren
alle gowasson ondor dezo omstandighoden good»
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b»In hot poronporceol word oon ,6-tal rasson bcproofd.
Resultaten: (l is zoor slacht; 10 is zoor good)
bodombedekk.
witlof
winterwikke
Sorradollo
Wosterw.raaigras
Phacolia
Reuz enhoningkla ve r

grooisnelh« '
jonge pl.

ondordrukk»
onkruid

schaduw—
rosistentio

hoevoolhoid
grocno massa

6

8
6
4
5
2
2
3
7
é
4
4
3
9
7
7
7
6
8
6
6
5
6
8
9
9
7
Do gowasseü Wasterw«raaigras, Phacolia en Rouzonhoningklavor hebbon goed
voldaan, witlof iots minder goed en winterwikko en serradello slecht®.
2
4
7

c,Proeven te Torwolde«
Voor het dordo achtereenvolgenda jaar word oen aantal groonbemesters
op dezelfde perceeltjes verbouwd in oen vrij dichte poronboplanting om te
beoordelen in hoeverre spoedig bodemmoeheid zou optreden»
Enigo gewassen gaven in het J>g jaar eon zeer slecht gewas, in hot bij
zonder wikke»
Eon groot aantal eigenschappen is door middel van verhoudingscijfers
booordoold.(10 is zeer goed; 1 is zeer slecht). Van de bolangrijkste volgen
hieronder enkele gegevens.
bodem-'
bodokk.

groeisnolheid'
jonge pla

ondordrukk»
onkruid

hoevoolheid
schaduwrósisten- groone massa
tio

l.hopporups
2»wikko
3«wikke en haver
4,incarnaat
5 »stoppolknollen
é.gele mosterd
7«borago

8
4
5
3
7
6
2
2
5
3
1
6
2
2
3
6
8
8
8
7
6
6
8
8
7
2
4
2
7
3 •
6
7
7
7
7
Hieruit blijkt wol dat incarnaat, stoppelknollen en borage weer zoer good
voldaan hebbon on da andere gewassen hun slechte reputatie nog oons hebben
bovestigd, onder ongunstige omstandigheden van bodom on belichting«
01.8 Bemesting
Compostproefvoldon met appels« peren en pruimen op komgrond
[RtcJCosteren, proj.no. K jj, 6 on 7)
Uit doze proeven blijkt dat er oon grote hooveelheid compost mobt wor
den gegeven op zware komgrond om de structuur merkbaar te vorbetoron. Gifton van 200 ton por ha geven pas enigo structuurverbetering, torwi jl' nog
veol meer nodig zal zijn om oen enigszins goede structuur to krijgen»
ÄEE2i
N-P-K proefveld (Rte»Goes, proj.no.P.R.l)
Rassen Cos* en Jonathan, proefveld geplant in 1942 te Krabbendijke,
huidig bemestingsschema sedert 1949«
Giften: N - 0, 400 en 800 kg za/ha
P - 0, 400 en 800 kg sup 17/ha
K - 0, 300 en 600 kg pk/ha
Hiertussen alle mogelijke combinaties » 27 objpeten in enkelvoud«
Elk veldje heeft 10 blijvers, 4 semiwijkers en 13 wijkers.
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Resultaten: Voor het eerst was er in het afgelopen seizoen aan âe bladstand
te zien, welke veldjes geen, matig of veel N hadden ontvangen» Ook in de op
brengst zit deze tendenè. .
Opbrengsten: 1949 t/m 1951
N - 0; 12.472 kg; P - 0: 14.877 kg; K - 0: 14.399 kgv
N - 4001 14.491 kg} P - 400s 13.942 kg; K - 300: 14.071 kg.
N - 8005 14.751 kg; P - 800: 13.895 kg; K - 600: 14.244 kg.
Zowel in 1950 als in 1951 werd met de Cox*s Grange Pippin van de blij
vers een koelproef genomen. De verschillende giften gaven betrekkelijk gerin
ge verschillen, al is de tendens aanwezig dat met stijging van de P-gift de
stipaantasting toeneemt*
N-P-K proefveld (Rte,Goes, proj.no JP.R. l)
Rassen Cox* en Jonathan', proefveld geplant in 1928 te Lewedorp, huidig
bemestingsschema sedert-1948.
Giften: N: 300, 600 en 1200 kg za/ha/jaar;
P: 300, 600 en 1200 ]kg sup 17/ha;
K: 400, 600 en l600 kg.pk/ha.
Alle mogelijke combinaties geven 27 objecten in enkelvoud»
Opbrengsten: 1949 t/m 1951 la kg.
N - 300: 8456;
N - 600 : 8121;
N-1200 : 8289;

P - 300: 8796;
P - 600: 7771;
P -1200: 82995

K - 400: 8281,
K - 800: 8410.
K -I600: 8I75,

Conclusie: Hot verloop van de' opbrengsten is nog te onregelmatig om betrouw
bare verschillen op te sporen»
Zowel in-1950 als in 1951 werd een koelproef met Cox.'s Orange Pippin genomen
Uitslag I95O: Per veld je 30 kg.
N - 300: 25'.5 i stip;
N - 600: 28*17« stip5
N -1200: 27.77» stip;

P - 300: 28.-?. stip; K - 400: 2 2 , - f stip.
P - 600: 31.27« stip5 K - 800: 28.1> stip'.
P -1200: 22 ,1> stip; K -I600: 31,1> stip.

Wiskundige verwerking gaf als resultaat te zien, dat de invloed van de P-en
K-bemesting belangrijk te- noemen is.
N-proefveld (Rte,Goes, proj.no.P.R.1)
Ras Bramley, proefvold geplant in 1926 te Krabbend ijko,, huidig bemes
tingsschema sedert 1943»
Giften: 0, 100, 250, 350, 500, 750, 1000, 1230, 1500 kg zwavelzure
ammoniak per hectare.
Uit de geaccumuleerde opbrengsten over de jaren 1945 ** 1951 blijkt
dat in do loop vein 6 'jaren stijgende N-giften geen merkbare opbreng stvorhoging hebben gogevon.
N-frroofveld (Rte.Goes, proj.no .P.R.l)
Ras Laxtons Superb, aanleg proefveld 1945 to Krabbendijko#
Objooton: N - 0, 1000 en 2000 kg za/ha/jaar.
Opbrengst 1943 t/m 1951*
N 0: 6218
N - lOOO: 5146
N - 2000 5 4974
Conclusie: Het heeft' er alle schijn van, dat N-bemesting hier oogstdoprossie veroorzaakt. Geen invloed op beurtjaren»
FosforzuuifoQmosting (Rtc.Goldormalseh, ir H.H.Borgman, pröj.no.31)
De fosforzuurbemestingsproef, gelegen in een jonge appelboomgaard gaf
ook in dit vleide groei jaar ge on verschillen te zien tussen hoge en lage
fosfaatgift»
, - •

. .
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K-proofvold (Rte.Goes, proj»no.PJUl)
Has Jonathan, proof void geplant in 1939 to Krabbohdijko, huidig bemes
tingascïLoma sodort 1939»
Objecter: 0, 600 en 1200 kg pk/ha/jaar» De geaccumuleerde opbrengsten
pver 1942 t/m 1951 zijn:
Ö - 7210 en 6458 kg
éOO - 6915 on 7154 kg
1200 - 7245 en 8369 kg
Hot proefveld ligt ingeklemd tussen twee windschermen, waarvan zeer
waarschijnlijk grote invloed uitgaat. Daarom zal' voortaan van naastliggende
strokon tor contrôle do opbrengst wordon bepaald»
Kalibemestlngsproef (Rte.Eesteren, proj.noJC ll)
Op dit proefveld kwamen bolangrijko verschillen naar voren tussen de be
mestingen»
De bemesting met 200 kg Kj>0 gaf nog ernstig kali-gebrek. De. combinatie
van deze möt MgS04 gaf nog ernstiger kali-gebrek, zo ook dô crombinatio met
poodorkalk.
Bemesting met 550 kg KgO gaf practisch goon kali-gebrek meer» Als deze
werd gecombineerd met MgSO^ trad er nog vrij voel kàli-gobrek op. Zo ook bij
de combinatie met.poodorkalk, doch hior was het kali-gebrek'minder dan bij
do combinatie mot MgSO^j.»
Bos
Bomestingsproof op rodo bossen (Rtc.Kesteren, proj,no»K 12)
Het proefveld op de kleigrond gaf ernstig kali-gobrek op do 0 K-veldjes
evenals van de veldjes welke do hoogste N-giften kregen met oen lage K-gift»
Het proefveld op de zandgrond gaf over het geheol magnosiumgebrek en
op de voldjes mot hoge K-gif ton trad dit nog ern'stigor op»
02

VEEEDELING, VERMEERDERING en SYSTEMATIEK

02.3 Kruisingstochniek en Bloembiologie
Appel
Poer""
Bloombiolcgischo proeven bij appel en peer
(Lab.v.Tuinbouwplantenteolt, ir T.Yisser, proj.no.87)
Onderzoek in 1951 betrof prooven inzake het bostuivingstijdstip en inhulling zowel voor zelf- als kruisbestuiving. Zolfbestuiving in knop blijkt
even weinig effectief te zijn als latoro bostuivingon» Bij kruisbestuiving
werden gemiddeld do beste uitkomsten verkregen mot bostuiving not voordat do
bloem opongaat, 3 dagon eerder of 3 dagen later voldood over hot algemeen
minder. Mot inhulling word hot ontvankolijk wordon dor stompols naar oon
vrooger tijdstip verschoven 3 inhulling gaf, vooral bij peren, veel betere
resultatnn dan niet inhullon» Vorder leverdon groeistofbespuitingen mot hot
oog op parthonccarpo vruchtvorming negatief resultaat op; vorst induceert
geen parthenocarplo. Do vitaliteit van stuifmeel blijkt gedurende 1 jaar en
langer goed bewaard te blijven ( 1°C en lof» luchtvochtigheid) »'Ook bewaring
bij zeer lago temperatuur (-35° on ~190°C) voldoot uitstekend» Publicatio:
Meded.Dir.Tuinbouw, 14, 1951*
02»6 Ras so nondorz ook
Appol
Goudroinetto-typonondorzook (Rtc.Goldormalsen, proj«no«12)
Mot dit onderzoek is oen aanvang gemaakt in 1949. Van de boom^ waarop
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alle in 1949 verzamelde typen zijn geënt, werden de eerste vruchten geoogst«
Bit wapen uitsluitend vruchten van rode typen; de groene gaven nog geen
vruchten»
Op een andere boom werden 13 verzamelde rode typen geënt« De invloed
van onderstam, bemesting, enz. is voor deze 13 typen nu gelijk» Hst doel
hiervan is uit te maken of deze .typen werkelijk erfelijk van elkaar verschil
len»
Verder werden enkele proefvelden aangelegd waarop 4 van de beste rode '
typen worde-n vergeleken, veredeld op zaailing, e,n de E.M,typen XVI, IV
I#
Ook werd een proefveld aangelegd met 18 Óoudreinette-typen, afkomstig
van Prof.Sprenger te Wageningen» Deze zijn veredeld op type XI»
Bes
Rassenproeven met zwarte bessen (Rtc.fs-Hertogeribosch, proj.no.18)
Op een 3-tal plaatsen in dit ambtsgebied werden proofveldjes aangelegd
met diverse zwarte bessenrassen. In 1950 en 1951 werden hiervan de opbreng
sten bepaald. De uitslagen hiervan zijn:
Proefveld
Drunen
•

Heeswijk

Berlicum

opbrengst, in 2 jaren
per struik

Ras

opbrengst per struik
1950
1951

Baldwin Hiltop
Goliath
Wellington XXX
Silvergieter
Haarsteegse
Roodknop

I.05 kg. 0,33 kg.
1.20
1.52
1.—
0.175
0.22
O.85
0,08
1.45
1.03
O.83

Goliath
Roodknop
Wellington XXX
Silvergieter

0.68 kg,
O.31
0.59
0,39

O.76 kg,
0,68
0.22
O.O7

1.44 kg.
0,99
0.81
0,46

Goliath
Roodknop
Wellington XXX
Silvergieter

O.82 kg. 0'.47 kg,
i.ói
0.77
1.29
1.43
0.64
0.47

1.29 kg.
1.78
2.72
1.11

1.38 kg.
_ 2.72
1.175
I.07
1.53
1.86

Er bestaat veïfoand tussen bloeitijd en opbrengst. Late bloeiers zijn meer
bedrijfszeker»
Rassenproef mwarte bossen (Rte.Amstelveen, Proeftuin Heemskerk,
... proj.no,P.S.37-I950)
In I95I werd van de zwarte bossen do 5° oogst verkregen. Gerangschikt
naar do hoogste opbrengst in kg per are bedroog de oogst vani
Goliath
65 »80 kg
Roodknop
45.62 "
Silvergieter
37.21 "
Baldwin Hilltop 19.11 H
Davidson*s Eight 15»76 n
Wostwick Choice
13.00 M
Wellington XXX
10.66 «
In vergelijking mot hot vorige jaar is de opbrengst dit jaar slecht to noe
men. Alle rassen
hebben van de .nachtvorst geleden? de laat blooionde rassen
(do eerste uit de tabel) het minst.
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Cranberry- en Blueberryonderzoek (Biologisch Station Wijster, proj.no,3)
Uit Washington, U.S.A., werd
door bemiddeling van het Instituut voor
de Veredeling van ïuinbouwgewassen te Wageningen een aantal jonge stekplanten ontvangen van: Viburnum tri lobum, ras. "Wenthworti", de verbeterde "Bighbush-Oranberry", die aldaar in het groot wordt geteeld om de vruchten te ge
bruiken voor de jam-fabricage. In hoeverre deze fruitsoort ook voor ons land
van waarde zal kunnen zijn, zal nader worden onderzocht»
De grootvruchtige nieuwe rassen "Pemberton", "Atlantic","Burlington" en
"Dixi" van de blauwe bes zullen nu ook uit Amerika worden ontvangen om hier
te worden uitgeplant en vergeleken met de andere rassen.
Braam
Bramensortiment (Biologisch Station Wi.ister. proj.no.2)
Ter aanvulling van onze bramenrassen-collectie werd het Amerikaanse ras
"Lawton" ontvangen. De collectie levende Rubusplanten uit Nederland is aan
gevuld en omvat thans 207 exemplaren in ruim 90 verschillende soorten en vor
men» Zij worden alle oen gsmollmaimi fleerde houten driepoten opgebonden en
vergelijkend onderzocht op hun periodiciteit, opbrengst en kwaliteit der
vruchten.
Een groot aantal bramen werd verplant, o.a. een zaaisel van R»serpens,
waaruit dan verder zal worden geselecteerd op kwaliteit en opbrengst der
vruôhten. Ook de zaailingplanten van een doornloze R.Schlechtendalii van
Beek (Gld.) zijn uitgezet.
Framboos
Rassenproef frambozen (Rte.Amstelveen, proeftuin Heemskerk, proj,no,P.S,
,
23-1950)
Van deze proef werd dit jaar voor de derde maal geoogst. Ten opzichte
van I95O zijn de rassen Walfried en Gertrudis sterk in opbrengst gestegen,
terwijl de opbrengst van Radboud en Preussen is teruggelopen»
Het ras Walfried gaf niet alleen de hoogste opbrengst, doch was tevens
het vroegst oogstbaar, gevolgd door Gertrudis en Preussen, die onderling
niet veel verschilden. Het ras Radboud was veel later.
De totâle kg-opbrengst per are was als volgt 1
Walfried
227*8 kg
Gertrudis 176.6 kg
Radboud
1.51,6 kg
Preussen
102,6 kg
De gemiddelde opbfengst van deze 4 rassen per ha berekend bedroeg' l6,j>
kg* Dit is dus ruim het dubbele tan de gemiddelde landelijke opbrengst»
Framb oz en-ra sse np roef (Rte «Kosteren, proj*nocK 26)
In totaal werden 4-0 fffambozenrassen op hun waarde voor de practijk be
keken, Elf rassen werden wegens ziekte of slechto productie afgeschreven.
Van l6 rassen zijn vruchten op sap in flesjos beschikbaar voor voorlichting
en onderwijs. Van 20 rassen werden opbrongstcijfers verzameld. Aan de hand
van deze ervaringen werd een tabel samengesteld, welke bij het Rto.Kesteren
verkrijgbaar' is. Hierin werden 18 rassen beschreven» Er werd met stamselectie begonnen.
Hazelnoot
Hazelnotensortiment (Biologisch Station Wijster, proj^no,^}
Van ir J.Floor (I,V.T.) te Wageningen werd een aantal op Sorulus Colurna onderstam veredelde hazelnootrassen van hier afkomstig ontvangen, nl.
Witpit, Roodpit, Frühe v.Frauendorf, Rode Zellernoot, Webb's Prize Cob,
Géant de Hallo, Bondnut en Garibaldi. Deze verödelingen hebben twee grote
voordelen: zij. zijn vroeger dragend on hobben geen last van wortelbrood en
waterloten, In Amerika wordt dit veelvuldig gedaan, ook voor het verkregen
van hoogstam-hazelnoten»

i
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Kara
Korsenrassenproefveld

.

'
( Rte .f

a-Hertogenbo seh » proj.no»14)

Op hot kersenproefveld te tJdéfc. werden gegevens verzameld over het ver
loop van de bloei bij de verschillende aanwezige rassen» Aan de hand van de
ze gegevens kon een bloeilijst worden samengesteld.
Ook de opbrengst van de diverse kersenrassen op het proefveld werd be$aald* De verkregen cijfers zijn echter onvolledig, omdat van enkele rassen
geen opbrengst kon worden bepaald, omdat ten gevolge van monilia en het bar
sten vele vruchten verloren zijn gegaan,
Verder werden nog gegevens verzameld ten aanzien van 4e groei der ver
schillende kersenrassen. Dö volgende waarnemingen werden hierbij verricht*
l.de hoogte van de boom.vanaf de grond gemeten}
2 »de grootste kroondoorsnede werd vastgesteld>
3 »de stamdikte op 4-0 om boven de grond word opgenomenj
4.er werd een cijfer gegeven voor de "dichtheid" van de kïoon;
5»er word een cijfer gegeven voor do gezondheid»
Hierbij werd uitsluitend gelet op de aantasting door gomziekte»
Kersenrassenproefveld» Bunnik»(Rto »Utrecht. proJ*no«F 7)
Het proefveld werd dit jaar volgeplant, zodat nu scan alle blijvende borçen de onderstammen aanwezig zijn. Als wi jkors zij"n geplant Meikers en Vroagp
Gentse op Limburgse Boskriek»
Hot ligt nu in de bedoeling do onderstammen van de blijvende bomen, al»
de Limburgse Boskriek en de F 12/1, over onkele jaren met 1% tassen om te
enten»
Pruim
Japanse prulmenrassen onder glas (Rte»Leeuwarden, groeftuin Berlikum,
proj.no»9)
Ónder de rassen Abundance, Amerika, Apen, Altankèo Maru, Botan,
Elephant- Heart, Flaming Delicious, Great Yellow, Mammouth Cardinal, Maynard
Plum, Monster, Indian Blood, Pttrple Plumeot, Red June Skin, Red Ace en
Satsuma werd niet één goede bestuiver gevonden voor Golden Japan en/of
Methley»
De kwaliteit van deze nieuwe rassen laat vçel te wensen over, Vooral
ook wat betreft het tijdstip van rijpheid* In de koude kas rijpen de meeste
Slechts enkele dagen eerder, gelijk, of zelfs later dan de eerste büitenpmimen» Ook deüföak is niet beter dan van het bestaande sortiment»
Alleen het ras Red June Skin kan voor de kasteelt misschien van enige
betekenis zijn»
Door gebrek aan belangstelling in Friesland voor de pruimenteelt ia de^
ze proef beëindigd. Ze wordt echter voortgezet op het proefstation Naaldwijk
Jaawasflt pruimen'in de open grond {Rte.Leeuwarden, proeftuin St.Anna
Parochie, prój»no«8)
Deze proef is afgesloten» In sommige jaren levert het ras Golden Jfcpan
bij de buitenteelt een behoorlijke oogst. De teelt is echter te riskant#
De andere rassen uit de groep Prunus salicina hébben in geen enkel jaar
een voldoende oogst opgeleverd» De resultaten zijn voor elk ^aar-,afzdnderlijk gepubliceerd.in de Jaarverslagen van de Stichting Proeffruitbedrijf te
St»Anna Parochie.

02.7 Teredeling. Selectie en Veimeerdering
Appel
Appelleraisi ngen (Lab ,v .Tuinbouwplantenteelt )
De sweetie op vruchtkwaliteit van de verkregen zaailingen werd beëin
digd, Voor verdere beproeving worden 13 rassen aangehouden» Zeven van deze
rassen zijn aangemeld bij de Raad voor het Kwekersrecht»
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Hop gst am ond e rat amnion (Lab.v.TuinbouwplanteateeJ/b )
De selectie van zaailingen voor stamvormende onderstammen heeft tot re
sultaat gehad, dat vier onderstammen geschikt zijn bevonden» Ze vormen een
mooie stevige stam en geven de ent goede groeikracht en grote'vruchtbaarheid»
Gezocht wordt naar een methode voor vegetatieve vermeerdering,
Schurftresistentie in appels (Lab.v.Tuinbouwplantenteelt, ir G-.P.Termohlen,
proj.no,114)
Een oolleotie wilde appelsoorten is op de onderstamtypen M II, IX en XVI
geënt en wordt voor inoculatieproeven gebruikt, Proeven zijn genomen om een
laboratoriummethode voor inoculatie te vinden« Appelzaden van een aantal krui
singen en vrije bestnivingen zijn verzameld voor de schurfttoets in 1952. Van
éen groot aantal appelrassen is in Nederland schurftig blad'verzameld ter ver
krijging van schimmelmateriaal voor de schürfttoets in 1952»
Bes
Selectie en vermeerdering Blauwe Bessen (RteéZutphen)
Op het Landgoed Eerde werden in 1950 uit een groot aantal zaailingen
exemplaren uitgezocht met goede eigenschappen t.a.v» grootte, smaak, kleur»
stevigheid en rijptijd van de vruchten-an groeikracht en productiviteit van
de struiken. 9 exemplaren werden uitgezocht en in het voorjaar van 1951 ge
stekt onder glas. Met Rhizopon A bleek plm. éof. te bewortelen» Met Rhizopon
B trad in het geheel geen beworteling op« De steklingen zullen worden onder
gebracht in een vergelijkend proefveld met enige oorspronkelijke Amerikaanse
rassen#
Noot
Notehfroalt in Limburg (Rte»Maastricht, proj.no«]? 10)
Met de selectie van stambomen wordt ook in Limburg doorgegaan. Proeven
zijn genomen met entmethoden op de volle grond, doch hiervan moeten de resul
taten nog worden afgewacht.
De Rijkshoutvester bij het Staatsbosbeheer kan hoogst-waarschijJilijk een
terrein van f 4 ha op zeer aannemelijke voorwaarden beschikbaar stellen voor
het nemen van een proef met enige op de voorgrond tredende notensèlecties op
diverse onderstammen en in verschillende boomvormen,
Bovendien worden in deze proef hazelnoot-selecties als onderteelt ge
bezigd.
02.9 Systematiek, morphologle
Pruim
Pruimenrassenonderzoek (Rtc.Geldermalsen, proj.no.13)
Van 60 pruimeuasfesn is thans de beschrijving van de kenmerken van de
vrucht, de steen en de eenjarige scheut beëindigd. Tevens werd van deze ras
sen een déterminatietabel op de kenmerken van de vrucht en op die van de
steen samengesteld,
03

CULTUURPROEVEN

03»1 Teeltproeven
Beproeving van nieuwe fruitgewassen onder glas (ir C.M.v»d.Slikke, proeftuin
Buitenpost, proj,no.1-10)
Actinidia chinensisi. Het is een klimplant, welke een buitengewone groei
vertoont« Daarom moet veel worden gesnoeid, vooral in de zomer. Gedurende dit
jaar zijn op de hoofdrank verschillende zijvertakkingen ontstaan en op meer
dere ogen teruggesnoeid, waardoor mén waarschijnlijk gewaar kan worden op wel
ke ogen de bloemtrossen te voorschijn komen»
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Daar niet bekend • is, welke planten manne li jk© of vrouwelijke planten
voortbrengen, blijven alle zaailingen voorlopig nog staan, behalve die, wel
ke van vrouwelijke planfen afkomstig zijn en uit Amerika werden geimporteerd.
Gehoopt wordt dat de zaailingen en de geënte vrouwelijke planten het
volgend jaar bloemtrossen zullen geven,
Annona Cherimola: Het gewas groeide zo sterk dat de "wijkers" voor een
groot gedeelte moesten worden opgeruimd. Door een te sterke groei werden ook
de scheuten te lang en bleven de bloemen nog een jaar achterwege. Verwacht
wordt dat ze door aanbinden en niet te veel te snoeien fcet volgend jaar een
matige bloei zullen geven»
Biaspyros Kaki: In de druivenkas zijn 33 struiken, in 12 variëteiten,
van dit gewas uitgeplant, en wel in een matig verwannd gedeelte en in een
koude kas, door een tussenschot in tweeën gedeeld« In het matig verwalmde ge
deelte zijn de struiken beter gegroeid dan in het koude gedeelte. Ook gaven
in het matig verwarmde gedeelte een groot deel van de variëteiten bloemknop
pen, terwijl in de koude kas wel bloemknoppen te zien waren, maar verschrom
pelden» Waarschijnlijk hebben ze te veel van de koude geleden, toen de tempe
ratuur beneden het vriespunt is- geweest » Daarom werd het gewas in hot koude
gedeelte gerooid«
Het bleek dat alle rassen alleen vrouwelijke bloemen bezaten. Daarom
zal een bestuiver uit de U,S»A, moeten worden..geimporteerd, waar algemeen
het ras Gailey voor dit doel wordt gebruikt»
Eriobotrya japnnica ("Japanse mispel"): Ruim 4 jaren geleden zijn zaden
van dit gewas uit Porttagal betrokken en onmiddellijk uitgezaaid. Deze zaai
lingen groeiden buitengewoon goed, maar ze droegen tot nu toe geen vruchten.
Daarom werd naar andere- variëteiten uitgezien, In begin Decetaber zijn uit
Florida enige enthouten van de variëteiten Thaïes en Tanaka geimporteerd
door bemiddeling van het proefstation t.e Homestead.
Passiflora edulis: In 1949 uitgezaaid en in de kweekkas uitgeplant,
klimmen de planten met ranken naar boven langs de draden op 30 cm van het
'glas. Begin Mei begonnen de planten reeds te bloeien en zetten ze ook vruch
ten, welke in Juli en Augustus rijp waren. Deze vruchten hebben dan een donkerpurpere kleur en moeten vlug worden opgegeten* Nadat de planten weer ge
snoeid waren* hebbon ze in de maanden September en October nogmaals gebloeid
en woer in dit jaar vruchten gegeven, nl. eind December. Het blijkt dus dat
de Passiflora edulis per jaar tweemaal vruchten levert en dat deze vruchten
een heerlijke smaak hebben.
Wij hebben het voornamen in de druivenkas, in het matig verwarmde ge
deelte, een cultuur van de Passiflora edulis aan te leggen»
Persea drymifoliai De 2-jarige zaailingen van dit gewas zijn buitenge
woon vlug gegroeid. Het zijn reeds struiken, welke nodig moeten worden getopt
en ook vertakkingen geven,
Psidium; De Psidium Guajava bloeiden in Juni-Juli en de vruchten werden
in November en December geplukt. Deze vruchten zijjn veel groter dan die van
Psidium Cattleianum var,lucidum en zijn ook peervormig, Waarschijnlijk zul-»
len de Psidium Guajava met variëteiten een vooraanstaande plaats innemen,
wat de Psidium*s
Carlea Papaya en Casimiroa edulis werden opgeruimd. De Casimiroa' edulis
wordt een grote boom, terwijl ze over 7 à 8 jaar pas vruchten begint te dra
gen en. dan zeer onregelmatig » Carica Papaya heeft een tö hoge temperatuur
üódig, geeft een te geringe opbrengst en wordt-te hoog® - .
Van de Ficus Oariaa wordt nog een cultuurtje gemaakt» De cultuur van
dit gevjas is van geringe betekenis,
Solanum muricatum (peermeloen): Door de dieven weg te nemen en door te
toppen boven een blad van de" le tros en zo vervolgens, is tenslotte bereikt
dat veel vruchten werden-gevormd,
Wanneer met de peermöloen in een volgend jaar weer.jjoede resultaten
worden verkregen, dan is èen juiste cultuurwijze gevonden»
De vermenigvuldiging door stekken 1'evort ook geen moeilijkheden meer op*
Publicatie: Med<jßir,Tuinbouw, Maart 1951#
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Peermeloen {Rte.Amstelveen, proeftuin Sloten, proj.no,P.S.10-1951)
Het plantïiiateriaal werd verkregen van de proeftuin te Buitenpost» De
planten werden uitgezet op het tablet in de trekkas. Een gedeelte van de
planten werd getopt, de overige niet gotopt» 1
Doordat er nog andere'gewassen in de kas stonden, konden de groeiomstandiRheden voor de peermeloen niet optimaal worden gehouden»
De vruchtzetting liet veel te wensen over, zodat maar woinig vruchten
werden geoogst* De vruchten ontwikkelden zich laat, zodat ze onrijp geplukt
moesten worden en tijdens de bewaring zijn afgerijpt.
De geoogste vruchten waren klein en de smaak, volgens het oordeel van
verschillende personen, viel sterk tegen, woinig zoet met een wrange bij
smaak, Er zijn geen vruchten naar de veiling gebracht, doch wel aan de han
del ter beoordeling gegeven, In bepaalde kringen bestaat hiervoor wel belang
stelling.
Appel
Plantsystemen- en onderstammenproef ( Rte»Maastricht)
Zie onder: Ü5.7 Onderstammen
Chemische bloemdunning (Rte .Frederiksoord, proj»no»12)
Op bedrijf 1 waren hierbij betrokken 3 rassen: Early Victoria, Mank's
Codlin en Yellow Transparent. Op bedrijf 2 2. arassan: Mank's Oodlin en James
Grieve. Daarnaast werden op bedrijf 1 nog diverse andere rassen ( een enkele
tak per boom) behandeld om de gevoeligheid te testen, o.a. Schone van Bos
koop, Bramley's Seedling, Groninger Kroon, Zoete Winterkroon, Jonathan,
Lunterse Pippeling en Zoete Pippaling,
Waar geen Na-D»N»0»C. kon worden verkregen, werd gebruik gemaakt van
NH4-D.N.0.C. in 4 concentraties (0,03, 0,04, 0.0.5 en 0,06fo) met daarnaast
groeistof (K-naJihtylazi jnzuur) in 3 concentraties (l, .2 en 3 gr per 100 l).
Gespoten werd op het moment, dat de bomen sterk "sneeuwden". Bij Mank's
was een vrij groot verschil in bloeitijd tussen de bloemen op het oudere
hout en die op de jonge scheuten» De laatste bloeiden later en zijn buiten
beschouwing'gebleven. Over het geheel was de indruk, dat nog iets te vroeg
is gespoten.
Alle bespoten rassen bleken min of meer gevoelig voor kleurstof. Deze
gevoeligheid uitte zich in een algeheel chlorotisch uiterlijk van de boom,
bij toenemend'
percentage gepaard gaande met meer of minder sterke ver
brandingsverschijnselen aan bloem en blad. De gevoeligheid was echter voor
de rassen zeer verschillend. Licht tot matig gevoelig bleken: Mank's Oodlin,
Early Victoria, Schone van Boskoop, Bramley»s Seedling, Groningerkroon,'
Zoete Winterkroon en Jonathan, De hoogste concentratie was hier te hoog.
Alle verschijnselen waren echter vrij lichten verdwenen na enige' tijd ge
heel, Matig tot sterk gevoelig waren Lunterse en Zoete Pippeling» Zeer ge
voelig bleek Yellow Transparent, Alle concentraties gaven hier ernstige ver
branding. De oogst was hier nihil.
'
• .
.
De gevoeligheid voor groeistof was voor de meeste rasseri gering tot af
wezige Wel was do bladstand wat minder in de voorzomer. Ook hierbij wq.s ech
ter Yallow zeer gevoelig.' Tot aan de pluk vertoonde, dit ras krom, gedraaid
en bobbelig blad»
Als beeld voor de gevoeligheid der licht tot matig gevoelige rassen
voor kleurstof geven wi-j hier enkele gegevens van de Mank's 4 dagen na dö
bespuiting.
0.03>: bloesem bruin, bladeren normaal, iets chlorotisch,
0.047°* bloesem iets stérker bruin, bladeren matig', gerandj chlorotisch.
0,05/=: bloesem id,
, bladeren id,
O.Oéy»: bloesem sterk bruin, vrij ernstige bladbeschadiging, veel
bloemstelen verbrand.
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De resultaten waren niet onbevredigend, doch gaven in feite een iets geflatteBrd beeld. Wel wordt het aantal vruchten door een gunstige bespuiting
aanzienlijk gereduceerd en oogst men veel flinke vruchten, doch de verêtölüig
over de boom is onregelmatig.
Chemische bloemdunning bi.1 appel, peer en pruim (Rta.G-oes, proj.no.PR 2)
Bespoten werden in volle bloei of op latera tijdstippen de pruimen:
Victoria en Czar; de peren: Comtesse de Paris en Beurré Alexandre Lucas; en
de appels! Manks Codlin, Early Victoria en Perzikrode Zomerappel«
De stoffen warenî K-gf naphtaleenazijnzuur, Na-DNC, NH4-DNC, K-DNC,
Na*3N-phenol, K-DN-phenol,
Resultaten: Gp pruim werd een zeer goed resultaat
bereikt met Na-DNC
0.03 en 0,06f. (berekend op gehalte DNC-zuur). Er behoefde nog slechts in ge
ringe mate met de hand nagedund te worden, terwijl er nagenoeg-geen blad
verbranding optrad. Met de groeistof n.a.z, 20, 30 en 40 d,p.m» werd geen
dunning verkregen»
Peer: vermoedelijk werd te laat gespoten. De vruchtzetting wisselde zeer
sterk van boom tot boom, zowel op de behandelde als contrôle takken» Het is
daarom niet mogelijk een betrouwbare coticlusie te trekken*
Appel: bij Manks Codlin liet de vruchtzetting te wensen over, zowel op
bespoten als onbespoten bomen» Bij Early Victoria was het resultaat behoor
lijk:

Stof
Na-DNö 0 ,045/0
K-n.a,z, 20 d.p.m»
K-n,a,z. 30 d,p*m»
Contrôle

aantal
getelde
bl.trossen
355
245
258
748

j» vrucht gem»
dragende
aantal
bloemvr.p»
tro ssen
bl.tros
46,5
66 «5
44.2
85.4

geschat 7° vruchten
dat met de hand
moest worden ver
wijderd

1.3
2.3
1.5
3.-

25
80
60
90

De Na-IM3 veroorzaakte tamelijk veel verbranding»
De Perzikrode Zomerappel werd te laat gespoten met als gevolg weinig
dunning»
Publicatiesî
Med«Dir.Tuinbouw, Mei 1950 en April 1951«
"De Fruitteelt»,. 28 April 1951.
"Zeeuws Fruittelersblad", April 1951»
"Tuinbouwgids 1952", pag.392,
"De Nieuwe Veldbode", 17 Mei 1951»
Ohamische bloemdunning (Rtc.Geldermalsen, proj.no,59)
Op enkele zeer vruchtbare rassen, nl. Manks Codlin, Early Victoria en
Glorie van Holland werd een proef uitgevoerd in chemische bloemdunning»
Er werd gespoten met D.N.C. in twee concentraties, nl, 0.03f» en 0»05$>
op twee tijdstippen en wel tijdens de volle bloei, toen 8of. der bloemen ge
opend was, en na de volle bloei.
Van alle objecten werd van enkele takken het aantal bloemen geteld en
later de gezette vruohten.
De bladbeschadiging door een bespuiting in de volle bloei,bij betrokken
weer was geringer dan die door de latere bespuiting bij zonnig weer. Tevens
bleek de beschadiging bij £»$ gebruik van 0,057» D.N.C» aanmerkelijk grbter
dan bij 0,03Ia d-e loop van'de zomer verdween het schadeboelçl geheel»
Bij âo oogst word onderzocht bi j walke badpüiting het hoogste percenta
ge grotere vruchten voorkwam. De grens werd gesteld voor Glorie van Holland
op 65 mm doorsnede en voor Early Victoria en Manks Oodlin op 60 mm»
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Bij Glorie van Holland en Early Victoria bleek het hoogste percentage
grote vruchten voor te komen bij de bespuiting tijdens de volle, bloei. Bij
Mariks Cödlin was er geen verschil tussen de beide bespuitingen te'consta
teren.
Een concentratie van 0.03 fo bleek bij Glorie van Holland en Manks
Codlin te zwak, bij Early Victoria echter goud.
Chemische bloemdunning (Rte. Hoorn, proj.no.5105)
Een eenvoudige proef werd opgezet met de rassen Manks Codlin en
Allington Pippin. Middelen: het natrium- en het ammoniumzout van dinitrocresol (D.N.C.) beide in de concentraties 0.025 ~ 0.035 e n 0,Cij.0 /o. Manks
Codlin werd bespoten op 17 Mei, Allington Pippin op 22 Mei. Na de bespui
tingen zag men bij beide rassen de bladstand vrij snel verslechteren. Later
trad wel enige verbetering in maar ze bleef toch aan de matige kant.
Opmerkelijk is, dat bij Allington Pippin het aantal vruchten per
overlevende cluster bij de sterkste concentratie nog vrij hoog ligt,
terwijl het aantal
overlevende clusters zelf bij deze concen
tratie het kleinst was. Dit is waarschijnlijk te Yiijten aan het feit, dat
bij dit ras nog al wat nabloei optrad. Deze nabloeiende clusters zijn
natuurlijk onbeschadigd gebleven. Dit laatste leert ons, -dat het van zeer
groot belang is het juiste tijdstip voor de behandeling te bepalen.
Nadunnen met de hand blijft noodzakelijk al wordt er na chemische
o.unning wel tijd bespaard. Over het algemeen kan worden geconstateerd,
dat de laagste concentratie de beste verdeling van do vruchten over de boom
geeft. Bij zeer vruchtbare rassen is het dus wel mogelijk met D.K.Ç.
middelen in een concentratie van 0.025 /° chemische dunning toc te passen,
mits de behandeling op. het. juiste tijdstip plaats heeft»
Chemische bloemdunning" (Rte.Kosteren, proj.no.K 18)
Dit jaar xverd de chemische bloemdunning meer op praktijkschaal toege
past, waarbij dan volstaan werd met waarnemingen hoe deze zich bij practitsche toepassing hield. Er werd gespoten op Brabantse Bellefleur, Goudreinette, Zoete Campagne, Laxton's Superbe en Transparante de Concels met
l/l6 D .N .C. en 2 tot 1; gram IJ .A .Z. per 100 liter.
De resultaten waren over het algemeen goed, slechts op éoq. perceel
was de dunning met D.N.C. iets te sterk geweest.
De bespuiting op Laxton's Superbe met 2 tot i+ gram ïï . A . Z . per 100 1.
gaf nog geen voldoende dunning. De bespuiting met 2 gram ÏT.A.Z . per 100 1.
op Transparante de Croncois gaf uitstekende resultaten, evenals dezelfde
bespuiting op Goudroinotte. Het gebruik van IJ . A.Z . in concentratie van
3 gram per 100 1. op Brab.Bellefleur gaf minder dunning dan D.N.C. en ook
practisch geen bladbeschadiging. Wel moot nog worden afgewacht of de beurt
jaren mot de groeistofbespuiting worden opgeheven, evenals bij de D.N.C.
bespuiting het geval was.
Op een perceel werd nü reeds I). jaren achtereen regelmatig Bellefleur
geoogst door' b'cspuitingen mot u.ü.C. in de bloei.
Chemische bloemdunning 'bij appelon (Rtc.Zutphen, proj.no. Z 50/5)
a. Proeven te ^evenaar. Op twee plaatsen werden bomen van het ras Manks
Codlin behandeld met D.'ii.C. (I/I6 >0 van het ammoniumzout) en groeistof
(.Rhizopon B, «V naphtylazijn 20 d.p.m.; en vergeleken met niet-gedunde
en met de hand gedunde bomen. Uit de sortering van do vruchten bleek, dat
alle behandelingen een positief resultaat hebben gohad; in het ene geval
gaf oen D.iJ.C.behandeling, in het andere de groeistofbespuiting de beste
resultaten.
.
'
_b. Proeven te Terwoldo', Hier werden 9~jarige bomen van de rasseri James
Grieve en Cox's Orange Pippin op typo IV in een hoogstambeplanting behan
deld met D.N.C. en groeistof in dezelfde concentratie als onder a.
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Bij Cox's Orange Pippin word dû tijd, nodig om de bomen m^t du hand
na .to duimen, door de bospuitingon stork gcroduooord, vooral na do behan
deling mot groeistof.
Bij Jamos Grieve was t.a.v. do nadunningsti.jd en hot % vruchtdragende
bloeiwijzon geun affect-van de behandelingen te constateren,
c. Verspreide proeven. Uit oriënterende proefbe^puitingon in do prafiti.jk
bleek, dat bepaalde rassen, zoals de Schone van Boskoop en Brabantse Belle
fleur wel geschikt zijn voor bloomdunning door chemische middelen; op
andere rassen zoals Sterappel en Charlomowsky waren do resultaten zeer
slacht on trad nogal schade op.
Framboos
Toeltproef frambozen ^Rtc, Amstelveen, proeftuin Sloten, pro j .no .21+-1950)
Evenals in 1950 werd nu waargenomen dat do niet getopte objecten cua
hogere opbrengst gavon dan de getopte. Dit jaar was de meeropbrengst 17%
tegen verleden jaar 20/o.
Ven alle rassen werd minder geoogst dan verleden jaar. Por are bedroeg
dezes
1951
1950
Radboud
11+9.8 kg
210 kg
Deutschland
lll+«3 "
Gertrudis
88.3 "
3.2+0 "
Preussen
87.7 "
11+2+ "
Do vruchten werden geoogst "mot dop" en u zonder dop". Behalve van het
ras Proussen, waarvan de "met dop" geplukte vruchten f8.- meer opbrachten
por 100 kg dan "zonder dop", usa ren de prijzen ongeveer gelijk.
Het is gebleken dat men mot do hand ongeveer
kg por uur kan oogstaa.
Mot de schaar was dit % kg meer, terwijl de vruchto.i mot deze laatste
'methode tovens minder werden beschadigd,
Po(j>r.
Chemische bloomdunning
Zie onder ftppel
VruchtzettingcontrSlo bij peren

Rte.Goes. proj.no. PR 2)

Vanaf l^|+9 worden elk jaar van een aantal pororassen alle bloemen van
een groot aantal bloemtrossen geëtiketteerd, om na te gaan welke bloomen
bij voorKeur uitgroeien ,tot vrucht, riet betreft du rassen: Précoce de
Trevaux, Clapo's Favourite, Triomphe de Vienne, Beurré Hardy, Bonne Louise
d'Avranches, Conference en Comtesse de Paris. Elko bloom in de tros krijgt
oen nummer* de onderste is no.1, de volgende 2, enz.
De gemiddelde z^ttingspercentages over alle rassen, berekend op het
totale aantal vruchten op de controledatum naren j 191+9, I95O en 1951
als volgt»
Totaal
1
2
3
1+
5
6
7 - 8
Top
aantal
vruchten
191+9 20.1+ 26.6 32.2 10.6 1+.8 0.6 0.3
l+»8
351
1950 22,9 27.1+ 22.3 '12.- 6.9 3.3 0.1+
2188
l+.l
1951 17.8 2qTÏÏ 22,3 12.- 7.- 3.1 0.3
0.3
12.1
I55I
H-^t blijkt dus uit dezu cijfers, die voor elk ras afzonderlijk enigs
zins afwijken, dat bij voorkeur de onderste 3 bloemen in de tros uitgroeien
tot vrucht. Op grond hiervan zullen in i952 dunningsproeven worden opgezet,
die op oen zeer vroeg tijdstip, di*s in dè bloei, beginnen.
Publio. in "Üoüuw Fruittelersblad", Juni I95I en "Do Fruitteelt",
7 Juni I95I.
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Snoeiproof Triumph do Vienne (Rtc.Utrecht, proj.no.F 13)
De resultaten 6 jaren korfco on lange srtooi bij Triumph do Yienno zijn
vorwerfet.
Op do kwee on op de zaailing-onderst&nr hobben do lang gesnooido ovor
do 6 jaron do hoogsto opbrengsten gogevon»
Do diamèor van do kroon is dit jaar gomoton, De opbrengst per m2 bodemoppervlakto kon nu iiiorden bepaald. Do bodem àp kwee gaven in '1951 do hoog
ste opbrengst. Do "lange snoei" bomen gaven zowel bij db kwee-onderstam als
bij do zaailing ondorstam do hoogsto opbrengsten per m2»
Pruim
Chemische bloomdunning
aio ook oMQïf Appol
Ohemische bloemdunning bij pruimen (Rtc.Zutphon, proj,no«Z 50/5)
Uit eenvoudige prooven is gebleken, dat chemische dunning van bloemen
bij pruimen zeer goed mogelijk is.
Bij deze proeven bleek do working van D.N.C. (l/l6$. van hot ammoniumzout, het hand olsp re paraat met een behalte van 80 ƒ«) stoöds Störk te zijn
dan van groeistof (Rhixopnn B,«x naphtylazijnzuur, 20 d.p.m,}»Schade van
betekenis werd door geen van beide middelen aangericht, Eon aanzienlijk be
sparing bij het. nadunnen mot do hand word bereikt,
02,2 Belichting on Photoperiodic!teit
Appel
Photoporiodicitolt van appels (Lab.v.Tuinbouwplantentoelt, dr C .J'.Grortor,
proj.no«57)
Toegepast word normale, korto on lange dag. Het totaal àantal knoppen
en aantal bloemen per cluster bleef gelijk, K,D. (ook met zw* bijbolichtijg)
reduceert het bloetavorittend vermogen in dien zin, da$ gemengde knoppen tot
bladknoppen worden. Deze proef moét zeker nog don seizoen worden voorgezet
en daarna eventueel mot nieuw materiaal herhaald,
0^.3 G-rooi-, Bloei stoffen en Parthonocarpio
Appol
Parthonocarpio bij appel en poer ( Lab .v.Tui nbouwplant ent ooit, dr 0» J .G-ortci}
proj.no A l )
Tot nu too is het niet mogelijk goblekeh bij niet-parthonocarpo rasson
mot groeistoffen parthonocarpio to induceren. Bij parthonocarpo rasson kan
mot gï-ooistoffen een vergroting van hot aantal gezette vruchten worden boroikt»
Hot zal oerst moeten worden uitgemaakt of er rassen zijn, die,nooit
parthonocarp zijn. Het is namolijk gebleken dat verschillende rassen (o«a.
Winter Gold Poarmain) jaren lang niet parthbnocarp zijn en dan plotseling'
oen vrij grote parthonocarpio te zien gevon. Dit wijst er op dat do eigen
schap parthonocarpio zeer' sterk, zo niet uitsluitond afhankelijk is van
uitwendige omstandigheden«»
Parthonocarpioproevon bij appels (Rte.Kosteren, proj.no, K 16)
In combinatie mot « naphtjrlazi jnzuur, Jt naphtoxy-azijnzuur, 2.4 Di~
chloorphonoxy - resp, propion en azijnzuur word dit jaar Vitamine K gespo
ten, dit modo naar aanleiding van gunstige resultaten, welke mot Seze stof
door do Engelse onderzoekers G.LJïoy on P,P,Hopf worden vorkregen»
Daar er dit jaar geen nachtvorst voorkwam on do zetting ook zeer goed
was, zijn er geen sprekende resultaten naar vormen gekomönj wol gaven do
prooven ons eon inzicht in do to gebruiken concentraties. Van maleïno
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hydrazine, triohloor-azijnzuur, di~ethylstilboestron werd aen aantal con
centraties geprobeerd. Dit om de juiste concentratie te'bepalen, waarbij
geen bladbeschadiging of dergelijke meer plaats vond»
Knopremming van vruchtbomen »met groeistoffen (Lab.v.Tuiribouwplantenteelt,
dr C.J.GorÉer, proj,no.28)
Conclusies uit tot nu toe verricht onderzoek!'De groeistofwerking in
de boom is zo zeer afhankelijk van uitwendige en inwendige omstandigheden,
dat het niet mogelijk is bij dergelijk grof onderzoek reproduceerbare gege
vens te verkrijgen* Een verspreiding der groeistoffen in de boc?m wordt het
beste bereikt door het inbrengen (hevelen) van een grote hoeveelheid in een
vrij dikke tak« Het onderzoek wordt voortgezet met maleïneT-hydrazide, omdat
de fundamentele werking van deze stof waarschijnlijk een andere is dan Van
do groeistoffen (onbekend voorlopig). Hot onderzoek is geheel empirisch«
Bespuitingen met 2-4-5"T ( trichlorophenoxyazi jnzuurester MRte.Goes, proj.
no.P R 16).
Verschillende appelrassen, nl, James Grieve, Perzikrodo. Zomerappel,
Zigeunerin, Jonathan, Golden Delicious, Sterappol, Goudroinetto en Glorie
van Holland, werden i 14 dagen voor do oogst bespoten met oplossingen van
2-4-5-1
uiteenlopende sterkten van 25 - 400 d.p.m, Do tor beschikking
staande stof bevatte 30$ 2-4-5-T« Het' dool was na to gaan of dozo bespui
tingen klourbevorderend zouden werken.
Op enkele rassen, t.w. James Grieve, Golden Delicious, Glorio van Hol
land en Jonathan word eon duidelijk zichtbaar resultaat verkregen, torwijl
bladbeschadiging in goon enkel goval werd opgemerkt.
Als voorbeeld Glorio van Holland:
Concentratie
75
75
I25
125

d.p.m'.
d.p.m'.
d.p.m®
d.p.m.

datvim
bespuiting

datum
contrôlo

fel gekleurd

12/9
17/9
12/9
17/9

25/9
25/9
25/9
25/9

48.9$
37*7%
53*2%
50.4

ongoklourd

weinig
gekleurd
38. J>i
42» 6/°
38*4
39.67.

12'.
19'.$
8.3f.
IO.470

Bij do sortering van Golden Delicious viel het op dat do kleurSortoring samenviel mot de groottosortering bij do onbohandoldo vruchten« Dit
was niet hot goval bij do sortering van'de behandelde. Hier waren zowol
grote als kloino vruchton geel gekleurd.
Bos
Malel'ne-hydrazino bespuiting (Rte.Kosteren, proj,no,K l6)
Het maloEno-hydrazino, dat in do -Amerikaanse literatuur wordt genoemd
als blooivertragend middel, bleek in do daar gebruikte optimale concontratio Mor ernstige beschadiging te goven.bij bosson, terwijl verlaagde conöontratios, waarbij geen bladbeschadiging optrad, ook goon zichtbaar effect
gaven. Misschien is door oen andor tijdstip te kiezen nog iets te bereiken»
Proeven ter vertraging van do ontwikkeling van enkele gewassen met
male£no-hydrazine (Rte.Goes, proj.no.P.R.15)
Do gewassen aardbei: Deutsch Evern? zwarte bes: Wallington XXX; fram-7
boost Proussen; en pruimï Vietoria, wordon bespoten met oplossingen' van
maloïno-hydrazino tor sterkte van 50, 100 en 250 d.p»m, op 20 April»
Hot dool was de ontwikkeling te vertragen, zodat do oogst op een latoa?
tijdstip zou vallen» Het resultaat was, dat er goon bladbeschadiging optrad*
Victoria vertoonde ook verder geen enkele reactto." Bij Deutsch Evern gaf
250 d.p .m. enige vertraging in do rijping, hoewel het verschil met de con
trôle niet opvallend was.
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Bij Wellington XXX word vooral door 250 d.p.m» ernstige schade toege
bracht aàn do oogst, die vrijwel nihil was. Do scheutgroei word hot gehfcle
seizoen sterk belemmerd»
Bij Preussen was het beeld ongevoer gelijk aan dat bij zwarte bes» Ver
scheidene bloemknoppen verdorden geheel» Andere kwamen nog wol in bloei,
maar gingen daarna ton gronde. Verschillende vruchten vertoonden misvorming,
doordat slechts enkele korrels normaal uitgroeiden* Do groei van de grondscheuton werd sterk geremd, parallel met de sterkt® van' do gebruikte oplos
sing, Tevens was liet aantal scheuten per struik geringer»
Bloojvertraging bij zwarte bes en perzik (in de volle %rond)
(Rte.'s-Hortogenbo sch)
Met de romstof "Decresiet",welke volgens ons tor beschikking staande
gegevens de bloei van fruitgewassen kan verlaten, wat met het oog op de
eventuele nachtvorsten in het voorjaar van groot belang kan zijn, worden
proeven opgezet np de fruitgewassen: perzik on zwarte bes. Het middg'l werd
in vier concentraties en op drie verschillende tijdstippen aangewend.
Do ontwikkeling van de gewassen is zowel op de bespoten als de onbespo
ten bomen, volkomen gelijk verlopen»
Framboos

» n li il I ii^maii m

Zie onder Bes
Peer
Zio ondor Appel on Bes
Perzik
Zie onder Bos
Pruim
Zio ondor Bes
03,6 Bestuiving
Appel
Besitiivlngsproof Schone van Boskoop (Rtc.Zutphcn, proj.no» Z 49/10)
Goblokon is uit proeven mot stuifmeel van Prosent van Engeland en Jona
than, dat het eerstgenoemde ras geschikt is als stuifmeelleverancier voor
Schone van Boskoop, Dit resultaat stemt overeen mot dat van voorgaande ja»
ron»
In onderstaande tabel zijn de totaalresultaten wooigogeven:
Bestuivor
Prosont van Engeland
Jonathan

aantal
bloemen
452
126

vruchtzol;ting
/O
aantal
104
37
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Kers
Bostuivingsproef bij kersen (ir J.F.A,M,Momnters, protf.no.3)
Do uitwerking van do gegevens over 1950 bracht aan het licht dat do
verspreiding van do bijenvolken tijdons' do kersenblooi in Zuid-Limburg zo
danig is dat, bij gelijke kruisbostuivingsmogolijkhodon, do opbrengsten van
do korson vrij uniform zijn (ondor do weorsomstandighedon zoals die in 19ßO
waren)» Daar dozo opbrengsten in het algemeen lager zijn dan die in andore
korsoncontra zal worden getracht een objoct .to vindon,dat tamelijk geisolloord golegon 'is', vrij ongunstige kruisbestuiving an ogoli jkhoden biedt, om
hier een groot aantal bijenvolken tb plaatson» Daarnaast zal het nodig zijn
tollingon' te verrichten hoeveol bijen en andere insecten do korsenbloomen
Tjovliogon»
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Bost ui vina Wi .Inkers (Rte.Goldormalson, proj«no»22)
Ook dit jaar bleek Inspecteur Löhnis do bosto bestuivor voor Wijnkers»
evenals do 5 voorgaando jaren. Gepoogd word do invloed van hot tijdstip van
bostuiving na to gaan, ochtor zonder succos,
Bostuivingsproevcn bi.i kerson (Rtc. *s-Hortogonbosch)
In overleg met ir Gerritsen van het I,V,T, worden op hot kersonproofvold to Udon bostuivingsproovon genomen met hot volgonde rosultaat.
Has

Bostovon mot

aantal bostovon
bloemen

Alfhoim
n
tt
Ud.Zwarte
H
n
11
Lamotto
11
Löhnis
it
11
Hedel
fi rigor
11
Meike rs
«
11
it

Ud.Zwarto
Lamotto
flondso
Löhnis
Alfhoim
Ud.Spaanso
Hodolfinger
Gondso
Alfhoim
Hedôlfinger
Wijnkers
Ud.Spaanse
Wi jnkors
Ud.Spaanso
IStois
Hedelfinger
Ud .Zwarte
Löhnis
Moikors
Ud.Spaanso

I07
110 •
11?
130
127
140
180
189
11?
I76
I76
116
214
100
189
221
145
143
134
110

aantal gozotto
vruchten op
6 Juni
1
6
37
8
56
24
91
58
30
3D3
92
29
'3 .
9
34
28
10
17

zot tings f.
0,93
5.45
32V74
6,15
44 »10
ßO.56
30.69
26,55
58*52
52.27
25."
1.40
9.—
17.99
12.67
6 « 90
11,89
3.73
5.45

6
L...
Bij de Moikors zijn velo jonge vruchtjes verloren gegaan door hot optreden
van Monilia,
H

Peer
Bestuiving Triumph de Vienne (Rtc.Geldormalson)
Omdat do vruchtbaarheid van dit ras nogal oens te wensen overlaat,W0»»»
den enkele pererassen onderzocht op hun waarde voor de bestuiving van
Triumph de Tienne. Onderzocht werden: Conference, Legipont, Beurre Hardy,
Clapp's Favourite en Zwijndrechtse Wijnpeer,
Bij do controle bleken, do' oerste vier genoemde rassen goede bostuivors
voor Triumph de Vienne te zijn,
05,7 Onderstammen
Appel
Onderstammen-* en plantsystomonproef bij appel en poor (Rte,Maastricht,
proeftuin Maastricht, proj.no,FI5)
Ton eindo eon inzicht te krijgen in do waarde van de moest gobruikto
onderstammen voor struikvorm, worden waarnemingen verricht, bij onkolo bolangrijko rassen aangaande opbrengst
en ontwikkeling.
De struiken zijn geplant in do wintor 1942-1943» Ia do onderstaand©
tabel zijn do opbrengsten vermeld op do diverse onderstammen en van de ver
schillende plantmothoden#
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Bij do vergelijking van do divorso onderstammen komt ondor moor naar
voron, dat do vegetatieve grooi op I Storker is dan op II en voarrts dat ook
indion hiarmodo rokoning wordt gehouden (dus por mi standplaats) do op
brengst op I toch nog hoger ligt dan op II#
Do opbrengsten van hot haag-on cordonsysteom zijn hoger dan vftn do
blijver- on wijkermethodo# Doch .indien rekening wordt gehouden met do hoge
re aanlogkoston zal do netto-opbrengst woinig verschillen#
Onderstam

1945 l?4ó\3.947 a?48

x?49 1m

im. Totaal

ironathan
I
.
245 1081 3O6O 10486 I2S3 14586 10965
II
836 29I7 6324 96O8 IIO36 8743
IV
20 lé3 2387 10098 9690 14321 14035
Tussongoplanto 183 857 237O 8629 8446 I23OI 8225
wijkors IX
Oordons IX
Wijkor i- I
Wijker i II
Wijkor J. IV

3480
428
ßßO
203

1400
1938
1693
1020

9240
563O
5487
4937

I
41 143 2387
II
41 122 2428
17
82
41 1816
Tussongeplante 551 245 2387
wijkers IX

KroondoorsnJ51

46686
39831
5073-4
41211

4'.64
3'. 9&
4e 65
2,85

33560 128480
1919O 87897
16968 81042
22260 91925
Colc'Oranje Pi pp in
8548 9384 20726 ^936 48165
4284 6446 I4056 6187 33564
3223 6222 I632O 3060 30764
7405 7405 17748 5386 41127

5 «91
5'.69
4.75
3.15

20000
I9II3
14935
I8727

26800
14709
I8054
18136

Cordons IX
1500 920 2800 6800 I56OO
HaagsysteemlXi1257 1029 7353 I4326 14726
Wijkor 4- I
592 3*8 4774 15953 I6789
Wijker 4- II
592 367 4815 II689 13851
Wijkor 4- IV
633 286 4203 IO628 13627

34000
26887
23337
26622

26OOO
32976
38474
3I8O4
34068

22120 7576O
22698 94356
I2322 89292
II573 7469I
8446 7I89I

STames Grieve
816 1469 4998 10812 TZ42 I8074 20849
I
II
918 1244 37I3 8405 5712 I5II6 17656
Tussongeplante 857 1040 1530 5263 6059 II934 9443
wijkers IX
I

6326O
52764
36I26

5*50
5.04
2.78

Cordons IX
.0480 4800 7I6O I60OO I68OO 36OOO 28520 II976O
Wijkers 4> I
1673 2509 6528 I6075 I23OI 3OOO8 30282 99386
Wijkers 4- II 1775 2284 5243 13668 II77I 27O5O 27099 8889O
Ondorstammon-on rassenprooien bil pruim, appel on poer (Rt«#Goes, pfco'j»no,
P »T»2)
Van de onderstammen- en rassenproeven op' "Zoelands Prooftuin" zullen
do resultaten in het verslag 1952 verschijnen*
Tusaanstamproef Present van Erta;eland (Rtc.Zutphon, pro j ,noaZ 50/13 )
In I95O is op vorzook van do NAK-B oen proefveld aangelegd, waarbij
7 verschillende stamvormers vergeleken zullen worden als tussenstam Van
Present van Engeland,
In het verslagjaar werden geen metingen bij deze proef uitgevoerd#
Alleen moest do tussenstam Enkoio Zooto Aagt als gevolg van kankeraantas»
ting vervallen#
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Kers
Korsenondorstaromonproefveld (Rte.Geldermalsen, proj.no.24)
Op dit proefveld worden de rassen Beierlandor, Varikso Zwarte en Moikors,vorodeld op do Mazzardonderstammen F 12/4, F 5/4> F 12/1 on F 2/l,met
olkaar vergeleken.
Elk jaar wordt de stamdikte van alle bomen afzonderlijk gemeten» Voor
de eerste maal sinds de aanleg was er een opbrengst van enige betekenis«
De oogst werd nauwkeurig gewogen»
Alle rassen gaven op F 3/4 en ï 12/1 een hogere opbrengst dan op de
andere onderstammen*
Peer
Zie onder Appel
Pruim
Pruimerassen- en onderstamraenproef ( Rte .Leeuwarden, proeftuin St.Anna
Parochie, proj.no.4)
Een gedeelte van de pruimen is gerooid»
resultaten zijn nog niet
volledig uitgewerkt, zodat moet worden volstaan met deze voorlopige conclu
sie :
Marianna is gebleken een goede onderstam te zijn voor Reine Victoria,
doch ongeschikt voor Reine Claude d'Oullins. Pörshore en Brompton bleken
goede onderstammen voor Reine Claude d'OullAns,» .
Onderstammen en rassenproef (Rte.Goes, proj«JiçJP«T,2)
Zie onder Appel
04

ZIEKTEN, PLAGEN- en ONKRÜIDBESTRIJDING

04*1 Mechanische Beschadiging
Kers
Bespuiting tegen barsten van kersen (Rte«Goes, proj.no.P.R.6)
Gedurehde 1949 t/m 1951 zijn bespuitingen uitgevoerd na de bloei met
Bordeauxse Pap, koperoxychloride en borax op het kersenras Markies met het
doel het barsten der vruchten ten gevolge van regen voor of tijdons de
oogst te voorkomen«
In I949 bleef regen uit; in 1950 viel er slechts weinig regen omstreds
de oogst en werd geen verschil in barsten der vruchten waargenomen tussen
Bespoten en onbespoten takken, In 1951 regende het tamelijk veel, maar kon
eveneens geen verschil worden opgemerkt. In beide laatste jaren waren er
slechts een paar procent gebarsten vruchten. Daar de kersencultuur langza
merhand van geen belang meer is in Zeeland, worden de proeven gestaakt»
04*2 Physiologische en Onbekende Ziekfcen
Gebreksziekton (Lab.Zeelands Proeftuin, ir J.Butijn, proj.no.P*B,3)
Voor het verkrijgen van oen uniformâr resultaat van hot grondonderzoek
werd een schudmachino ontworpen en in bedrijf gesteld» In het najaar werden
enkele "homogonizers" beproefd, om verlost te raken van het tijdrovendo
snijden van bladstelen voor de bladanalyses.
Van het C.I.L.O, te Wageningen kregen wij een.aantal koperanalyses in
gronden, waar kopergebreik in fruit voorkomt. Hot onderzoek naar het voor
komen van kopergobrok hopen wij hiermede voojuit te kunnen brengen*
De studio van de uitspoeling van elementen in de grond, van belang'
in verband met de bemesting, werd meer systematisch opgezet dan in 1950,
Voorlopig lijken de verkregen resultaten in enige opzichten wel révolution
naire Verder onderzoek zal de gegevens van 1950-1951 moeten bevestigen*
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Voor het verkrijgen van een aantal monsters van sterk uiteenlopende
grond met dözelfde gebreksverschijnselen in fruit, werd in,Juli een rondreis
door Nederland gemaakt» Daarbij werd een aantal percelen met.gebreksziekten
- voornamelijk ijzor-, zink- en kopergebrek - bemonsterd. In.het najaar word
nog een groot aantal percelen bemonsterd in verband met het voorkomen van
magnesiumgebrek, ,
Onze aanvankelijk voorzichtig gesteldo mening, dat magnosiumgebrok ont
staat door een relatieve overmaat ^aan kali, wordt hoe langer hoe meor be
vestigd» Wal spelen bij het optreden van magnesiumgebrek ook andere factoren
dan kali-ovemaat een rol. Do konnis van deze nevenfactoren zal aan oen na«»
dor onderzoek moeten worden onderworpen» Bemestiagsproevon met grote hoeveel
heden magnosiumsulfaat op de grond leverdon dit jaar na drie jaar van too-*
passing in twee gevallen enig rosultaat en in oen ander goval geen resul
taat op,
Hoe langer hoe moor worden we versterkt in de roods langer bestaande
mening, dat ovomaat fosfaten aanleiding tot zinkgobrek kan zijn« Een roconte publicatio uit Australië* bevestigt deze mening nog eens door veraiolding
van oen bemostingsproof met fosfaat op vlas, waarbij zihkgebrok ontstond»
In het' volgend jaar zullen zinkbepalingon do basis van deze hypothese moeton
leggen,
Bemestingsproevon met koporslakkenbloem op enkoio percelen, waar ge
woonlijk zinkgebrok voorkomt», hadden geen resultaat. Het zinkgebrek kwam
dit jaar ook weinig voor,
In overleg met dr Mulder is een aantal boompjes in vaten geplant, waar
bij do invloed van do bemesting en do waterhuishouding bij het optrodon van
gebreksziekten kan worden bestudoord.
Het ziet or naar uit dat na verwerking van do najaarsgrondmonstors een
samenvattend verslag kan wordon geschreven ovor' do invloed, van chloor op do
groei van boomsoorten in gebruik als windscherm,
In verband met do Tsaaggenomon invloed van do bodemvogotatie op het op
treden van'gebreksziekten zal can aantal grooribemosters chemisch wordon goanalysoord, Op verschillende plaatsen is namelijk waargenomen, dat oon boom
gaard in' gras minder hinder ondervindt van ijzor-, kali-, magnosium- on
zinkgobrek. Ook voor andere groonbemosters geldt deze werking, ochtor voor
zover bokond in geringer mato.
Samen mot dr Muldor werd een artikel goschrcven over do betekenis van
het bladondorzook : "Do betekenis van hót bladondorzook voor het bemostingsprogramma", Do Fruittooit, 24 Mei 1951«
Gobroksziokton bij vruchtbomon (Rte»Maastricht, proj.no.F 2)
Magnesiumgobrok. Bij verdere bestudering van Mg-gobrek op do zandgron
den van Midden- en Noord-Limburg komt naar voren datï
l«Mg-tekort steods moer vporkomt;
2.do vegetatieve groei en do opbrengst hierdoor in vool storicore mato wor
don geflrukt, dan wij aanvanlcelijk meondon.
Soms-wordt het optreden van Mg-gobrek veroorzaakt dèór eori'tëkort aan dit
element,'doch in veel andere govallen is het eon gevolg van oon ovormaat
aan kali#
Eon pröefvold wordt thans aangelegd mot vorschillondo Mg- on kaliver
houdingen en -bespuitingon.
Bestrijding van koporgobrek (Rtc.Groningon)
Op eon voongrond (hot voon was ondor do bouwvoor woggegraycfl; roston
veen waren nog aanwezig) worden ornstigo koporgobroksvorschijnselen goconstatoord, Getracht word door toodionon van kopersulfaat vorbotering aan to
broogon#
Na 2 jaron blook dat slochts door zoor zwaro gifton kopörsulfaat (4-6

?1
OBS por boom , dit is
kg koporsulfaat por are), verbetering intrad#
Do gevoeligheid dor rassen voor koporgebrck liop stork uiteen« Zoor ge
voelig blokon do appolrassenî Cox, Br.Soedling, James Grieve, Schone van
Boskoop, Early "Victoria, Zoete Kroon, Yellow Transparent, Gron.Kroon on
Jonathan.
Bij do pcron vertoonden St.Remy on Bonne Louise d'Avranches ernstige
gobreksverschijnselen; Conference en Zwijndrechtso Wijnpeer waren matig aan
getast, terwijl Comtesse do Paris en Legipont weinig gevoelig bleken» '
Zwarte bessen en kruisbessen vertoonden geen gebroksverschijnselen»
Hot verslag' van deze proef zal in Mei 1952 in "Tuinbouwberichten" wordon gopubliceerd»
tei
Bestrijding K-gebreksverschi.1nsoion (Rte.GoldormaIsen, ir H.H.Borgman'j
proj.no,?é)
Het onderzoek naar de bespuitin£ van de bomen met K (zwavelzure kali)
werd op bescheiden schaal voortgezetl Op zoor vele rassen is nu gespoten en
merendeels mot groot succes. Beschadiging word nergens geconstateerd. Ook
met KNO3 werden enkele hoopvolle resultaten verkregen. Ureum was minder
goed. Over de resultaten van dit onderzoek verschonen artikelen in Do Fruit
teelt van 6 December en Betuws Tuinbouwblad van 19 Mei jl»
Naast bespuitingsproevön werden ook proeven genomen met injectie van
voedingsstoffen in de grond» De proeven waren echter te klein van opzet om
bruikbare resultaten op te leveren#
Koperproefvold (Rte.FrederiksooI'd, proj.no.9)
De kopeigebreksverschi jnselen op dit proefveld zijn thans practisch
geheel verdwenen. Op de behandelde percelen door de toegediende Cu in de
vom van CuSO^, Koperslakkeribloem of compost, terwijl ook de onbehandelde
percelen geen verschijnselen meer vertonen, mogelijk door de ruim® toepas
sing van Cu bij de schurftbestrijding.
Bestrijding vgin kopergebrek ( Rte .Groningen )
Zie hierboven»
Bemestings-en bespuitingsproef op kersen en appels (Rtc.Kesteren, proj.no.
K 9)

Op dit proefveld werd door een bespuiting met Borax op kersen een beJrere vruchtzetting verkregen. Ook deed de bespuiting, evenals de bemesting
de B-gebreksverschijnselen bij jonge bomen geheel verdwijnen en bij andere
verbeterden deze de stand»
Wel bleek dat meerdere bespuitingen met Borax nodig zullen zijn om de
gebreksverschijnselen geheel te doen verdwijnen«
Bemestingen met 25» 50 en 100 kg Borax per ha gaven geen verschil in
stand bij jonge bomen,
Bespuitingsproeven tegen stip bij Notarisappel (Rtc.Kesteren, proj.no.K 15)
In I95I werd een aantal percelen gespoten àn de vorm van practijCbespuitingen, waarbij het perceel dan werd gesplitst in gedeelten, welke met
groeistof resp, Borax werden behaaûôld op eenzelfde datum» Ook werden van
'
deze percelen bladmonsters onderzocht volgens de M,"Vrmethode, terwijl op
het Laboratorium voor' Bejnestingsonderzoek der Chili Mij. de gehalten aan
Borium werden bepaald»
Daar wij thans nog niet over alle gegevens beschikken, kunnen wij nog
geen resultaten vernielden«
>

Onderzoek naar de oorzaak van stip bi j appels (Rte.Maastricht, proj.no.F l)
In I95I werd bij Cox's Orange Pippin op type IX, op een 4*-tal data na
de bloei een deel der bomen gespoten met groeistoffen, een ander doel met

'
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Borax en tor contrôla word oen aantal bomen niât mot deze middoloja bohânàoH.
De appels werden in do schuur bewaärd tot 9 Januari 1952* Het totaio
percentage stip is hieronder aangegeven»
Percentage appels mot stip op 9AA952» Plukdatum: 24 Sopt omber 1951»
Bospot en mot
Groeistof
Borax

Spuitd ata:
24/5 14/6 m 10/?
10
20

63
69

41
62

42
35

Onbehandeld: Plukdatum 12/9 - 70?*
"
24/9 - 907.
Conclusie: Men krijgt uit deze proef do indruk, dat zowel de bespuitingen met groeistoffen als die met Borax tin mindere mato) hot optrodon van
stip tegengaan»
Voorts blijkt het effect van'deze bespuitingen zeer afhankelijk to
zijn van hot moment van toepasson» Wanneer men do resultaten van deze proef
vergelijkt met do onderzoekingen van Luckwill (Journal of Horticultural
Scionco Vol»XXIV No.1 pp»>2-44), aangaande hot gohalto van de pitten aan
groeistoffen, krijgt men de indruk dat bespuitingen'in een periode van laag
grooistofgohalto der pitten het mo'est werkzaam is, bv. do eerste bospuiting
op 24 Mei tegenover die op 14 Juni»
Stipbostrijding bi.1 Notarisappol (Rtc»Zutphen, proj.no*2 48/1)
De op hot bedrijf Terwolde aanwezige Notarisappels werden in 4 groepen
gedeeld, waarop de volgende behandelingen worion toegepast:
1.bespuiting mot Rhizopon A (i> indolylazijnzuur) 2 gram/100 liter op 15 '
Juli»
2'#bespuiting met Magnesiumsulfaat 4^,' op 31 Mei en op 9> l6 en 25 Juni»
3»bedekking van de grohd met oud stro»
4,contrôlo onbehandeld,
Oontroloring van de vruchten vond plaats op 15 November. De versehiIlm
tussen do bomen van £ón behandeling waren wederom groot en in do'verschil
lende gevallen leverde een behandeling een negatief resultaat op»
Ook proefbespuitingen met Ehizopon A en B te Voosson en Wijhe leverden
geen positief resultaat»
Bestrijding van scald bij appols (RtS.Zutphon)
In verband met do grote gevoeligheid van Presont van Engeland voor
soald werd in de winter 195°/51 QOJi ondorzoek ingesteld naar do invlood
van cultuur-en bewaaromstandigheden op het opt roden van scald bij oen 20tal partijen in verschillende bedrijven».
Do aantasting varieerde bij do afzondorlijfeo partijen van 0~6of.» De
eerste symptomen traden in bijna é.le gevallen op in de eerste week van Ja
nuari» 2Gn duidelijk verband tussen cultuuromstandigheden en scald wörd
niet geoonstatoord» De-bewaaromstandigheden bleken van grote invloed» Het
optreden van scald word in belangrijke mate bevorderd door weinig ventilâtio in do bewaarplaatsen» Do aantasting vias bovendien het sterkst binnen
in do kisten en bij moor gesloten kisten»
Hoge stapeling bleek eveneens scûâdL te bevorderen* Gedeelten van par
tijen, welke na do oogst eerst enige weken op een luchtige plaats waren ,
weggezet, alvorens ze in de bewaarplaats werden gebracht, bleken minder
door scald te worden aangetast»
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Kers
Bpmestings-on bespuitingsproof Pró korson on appela (Rtc.Kesteren, proj*no«
Zie onder Appol
Chlorose bi ,j vruchtbomen (Rtc,Maastricht, pró j.no .F 2)
In een kersen- en perenboomgaard met ernstige chloroMBoho vorschijiH
seien ten gevolge van te grote hoeveelheid kalk, zijn de laatste jaren injocties verricht met ijzercitraat met een zeer gunstig resultaat. In volgen
de jaren zal worden nagegaan hoe lang de werkingsduur van deze injecties is.
Peer
Chlorose bij vruchtbomen (Rte .Maastricht, proj.no«F 2)
Zie onder Kers
Bestrijding van kopergebrek (Rto.Groningen)
Zie onder Appel
04*3 Bacterie- en Virusziekten
tei
Virusziekte appol (Rte.Maastricht, proj,no, F 18)
Aan de nieuwe virusziekte bij appels is door dr Mulder voorlopig do
naam Proliferatie virusziekte gegeven. De belangrijkste symptomen van deze
ziekten zijnï
Grote steun- en kelkblaadjes«
Sterke vertakking, vooral van de waterloton.
Veel kortlot en weinig langlot»
Hot blad krijgt vroeger de herêstklour en valt eerder' af.
Geringe opbrengst van de bomen door kleinere vruchten»
De vruchten hebben een ruwere schil, langere vruchtsteel en slechte smaak
(wrang)»
Ten einde de vatbaarheid voor deze virusziekte na te gaan bij enige
rassen, waarmede de hoogstammen eventueel zouden kunnen'worden omgeSnt, wer
den entproeven genomen op virusziekö bomen met de volgende .Kassen:
Yellow Transparent', Schone van Boskoop, Rode Keuleman, Gronsvelder Klumpke,
Glorie van Holland»
De enten van al deze ras'sen werden reeds het eerste jaar ziek behalve
die van de Yellow Transparent«
Kerä
Onderzoek virusziekten bij kersen ( Rte .Maastricht, proj.no,, F 6)
In 1951 is de studio van de Eckelrader kersenvirusziekte in samenwer
king met de Plantenziektenkundige Bienst, voortgezet. Volgens de waarnemin
gen, die in de vorm'van een inventarisatie werden verricht door een ambte
naar van de PJV, ligt hot aantastingspercentage/Sls volgt:
Inventarisatie "Eckelrader Kersehziokte" 19.51»
Stadium lï beginnende aantasting.
Stadium 2: matige aantasting * '
Stadium 3! ernstige aantasting#

/-Van de aangetaste boomgaarden.
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Ras

Totaal
aantal
onder
zochte
bomen

Aantal
1ziek' ziek

Aantal Aantal Aant&l
Stad.1 Stad »2 Stad.3

Loonen
Rivers
Worden
Bastaard-dikke
Hedelfinger
Blanket
Qaseogner
Rode Waalöo
(Zure)
Spaanse
Diverse rassen
Onbekend

•1847 '
1928
1011
2019
2170
255
2049
1220

191
176
118
263
278
32
361
1

10,4
9V1
1T.7
13'.13'.-.
12', 6
17.6
0,08

111
72
67
131
123
26
123
1

73 •
91
50
217
126
5
200-

991
1024
2916

24
46
422

2-. 4
4'»5
14,4

10
29
108

13
12
217

97

Totaal

I743O

I9I2

gem.11f. 801

904

2°7 ;

.

7

. .

13
1
15
29
1
38
-

1

5

Tot op heden is doze virusziekte nog niot in do boomkwekerij waarge
nomen •
Onze indruk is dat de ziekte het meest verspreid wordt door aangetast
enthout» In verband hiermede -is in de afgelopen zomer een 40«tal practische lossen in kersenboomgaarden gegeven in samenwerking met de ambtenaar
van de P.D, Aan deze lessen namen 869 pçrsonen deel,
Bacteriebastzlekte bij kersen en pruimen (Rte»Kestoren, proj.nooK 14)
In samenwerking met Eej.dra J.M.Krijthe werd hot onderzoek voortgezet
naar het tijdstip van optreden en gunstig tijdstip voor het uitvoeren van
de bestrijding«
Ook' werd nagegaan de invloed van antibiotica op de bactoti&i in
cultures»
Pruim
Zie onder Kers
04#4 Plantaardige Parasieten
Bestri jding appelmoeldauw (Rte,* s-Hortogenbo sch)
Op advies van ir Hus werd een tweetal proeven genomen om na te gaan
in hoeverre appolmeoldauw met spuitzwave! kan worden bestreden»
Proef I« Hier word 3x vó<5r de bloei gespoten mot Aasulfa. In hot schuivings-r
stadium if. en verder voor de blooi nog -2x 3/4De proef werd genomen op
volwassen hoogstammen van het ras Franse Bellefleur, ,waarià in 1950 ornstigo meeldauw optrad»
Proef II»Hier werd 2x voor do bloei en 4x na do bloei gespoten met Aasulfa*
In hot schüivingssèadium werd gespoten met 1^, verder nog lx voor de blooi
met 3/4?» en na de bloei 4x met l/2f. Aasulfa. Deze proef werd genomen op '
struikvorm Jonathan, 10 jaar oud, waarin in 1950 ernstig meeldauw optrad*
Resultateni G-eon. Zowel' de bespoten als do onbespoten bomen werden ernstig
door meeldauw aangetast»
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Landelijke schurftbestri jdingsproef
In een groot aantal consulentschappen werden volgens gelijkluidende '
schema's verschillende bestrijdingsmiddelen voor en na de bloei vergeleken.
Het betrof in verschillende combinaties de middelen? koper, kwik, Cal.pap
en spuitzwavel» Als belangrijkste résultait kwam naar voren dat genoemde
middelen, mits op het juiste tijdstip en öp de juiste wijze verspoten, alle
een goede schurftbestrijding kunnen geven.
Schurftonderzoek bi j appel (Rte.Groningen)
a.Ascosporenonderzoek te Zeerijp. In 1951 werd begonnen mot het contro
leren van de ascosporenuitstotingen volgens de in Wageningen gebruikelijke
methode. Na een jaar oriënterend ondorzoek mogen - medü gezien hot kleine
aantal (9) bladeren - geen conclusies worden getrokken# Wel werden aanwij
zingen verkregen dat de ascosporenuitstçtingen misschien iets lator plaats
vinden dan te Wageningen en' - wat belangrijk is - veel langer doorgaan dan
in het midden van Nederland.
In het bijzonder is aandacht besteed aan het vaststellen van de infec
tieperiode aan de hand van de Amerikaanse gegevens betreffende temperatuur
en bevochtigingsduur dor bladeren. De induik werd verkregen dat deze gege
vens waarschijnlijk voor Nederlandse omstandigheden kunnen worden gebruikt0
b.Schurftbestrijdingsproovon. Bij dezp proeven werd do nadruk gelegd q?
do zg, na-infeetieperiodo bospuitingen met kwikmiddolen# Op het proefbedrijf
te Zeerijp werden deze kwikbespuitingon mot gunstig resultaat uitgovoord»
Na half Juli behoefûo niet meer tegen schurft te worden gespoten. Dozo
proef wordt in 1952 in het groot herhaald.
Tevens word do beschouningsduur tiran de verschillende middelen nagegaan»
Do voorbehoedende boschermingsduur van' do beproefde middelen (0.1257» kwik,
Oylfo koperoxychlorido, 0,5f„ Cal.pap, 0.5f° spuitzwavel, 0.jjf. ÏUM.T.D, on
0.5.. zihkcarbamaat) word veiligheidshalve op hoogstens 7 dagon gesteld»
Een overzicht van do resultaten van het schurftondorzook in 1951 te
Zeerijp is gepubliceerd in "Do Fruitteelt" van 7 ïobruari 1952 en in "Tuinbouwberichtoh51 van l6 Februari, 23 Februari, 1 Maart, 8 Maart, 29 Maart en
5 April 1952.
Schurftbestrijding bij appel (Rte,TJtrecht, proj.no.F 10)
De' proof maakte onderdeel uit van de landelijke schurftbestrijdingsprooven. In hot kort samengevat komen onzo conclusies hierop neer:
1.Er zijn geen belangrijke verschillen tuSson do schürftaantastingon van do
' kopor~on kwikbespuitingen voor do bloei»
2.Do eerste nabloei-bespuitingen zijn van zeer grote betekenis gefeest, dit
bewezen zowel do bladcontrôlos als de contrôles aan de vruchten.'
2.Do meest guhstigo nabloei-bespuiting was dan hot mengsel van Cal.pap ' spuitzwavel.
4.D0 bospuitingen met carbamaten na do bloei gevqn wel mind*r schurft&antasting dan de Cal.pap-bospuiting, doch er was oen ernstige bladval.
Schurftondorzook (Rte.Kosteron, proj.no. K 27)
Evenals vorige jaren bleek het zwaartepunt van do schurftbestrijding
voor do bloei to liggen»'Zo ook is het juiste tijdstip van spuiten Qû de
manier waarop van belang, Indioa men goed spuit mot niet te lange tussen- '
pauzen zijn de middelen koper 0.25 tot O.Jjf» en kwik O»2i° ongeveer oven goe&
Do resultaten van het schurftonderzook over de làatsto 3 jaron zullen
àls oen goheel worden verwerkt 'en. daarna gepubliceerd.
SchurftonquS10 (Rte.Zutphen, proj.no. Z 5l/l6)
In 50 percelen werd oen onqueto gehouden naar de resultaton van do
toegepaste spuitschema's t»o.v. schurft.

\
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Do spuitschomats In do percelon mot geringe schurftaantasting viordon
gokonmorkt door:
• " '
l.Do gunstigo tijdstippen van do bospuitingon voor do bloei t.o.v» de spo
re nvluch ten.
'
2'.Eon groter aantal bospuitingon voor do bloei (3-4 x).
3«Sen kortere periode tussen do voordon nablooibesrpuitingen (gom,19 dagen).
4.Voldoendo bespuitingen na de bloei,
^'.Zorgvuldigheid bij hot uitvooron dor bospuitingon»
6.De keuze van do middelen blook niet van overwegende betekenis.
Veigelijking van bestrijdingsmiddelen na de bloei op appel en peofr
(Rte.Fredoriksoord, proj.no.7)
Gebruikt worden Cal.pap, spuitzwavel, kwik (Aavonta' '46) en Aaplïol
(T.M.T.D, ), (in I950 werd als' T.M.T.D. gebruikt Fornide ), 'Voor do bloei
word gespoten op 30/3 mG"k D,N,Û.C, en
koperoxychlorido.
op 19/4 mot O»4fo koporoXyahlorido.
op 1/5 met l|fo Cal .pap» Waardering van do verschillende middelen por ras:
Spuitzwavel
Cal.pap
Kwik
T»M«T«0»
Early Victoria
10
10
10
10
Zigounorih
10
10
10
10
Cox»s O.P.
!D
8
9
7
Grolden Delicious
10
9
9
Clappas Favourite
Triumphe do Vienne
Leglpont
B.d'Anjou

9
-

9
9

9
8
8
9

*
8
8
9

9
9
9
9

Schurftbestrijding (Rte«Barendreeht)
Vergelijking van zinkcarbamaat Triscabol en Cal.pap na de bloei gaf do
volgende resultaten.:
1.De bomen bespoten met Trisöabol hadden belangrijk minder schurft dan do
bomen bospoten met Cal.pap» Wanneer we rekening houden met het feit dat
vóór do bospuitingon worden uitgevoerd al vrij veel schurft voorkwam dan
blijkt dat Triscabol een goed resultaat heeft gegeven»
2.Triscabol hooft de schurft niet volledig godood, daar uit de waarnemingen
' ' is' goblekon dat er na de bespuitingen nog niouwo schuBft bijkwam«
3.Calopup heeft do uitbreiding van de schurft niet togen kunnen gaan en gaf
daardoor een.slechter resultaat dan Triscabol.
Schurftbestrijdiag bij appel en poor (Rfcc.Goldormalsen, proj.no.1, 4)
Er ivordon zes schurftbostrijdingsproevon uitgevoerd, waarin in hoofd
zaak appels en wol speciaal do Goudroinette waren betrokken, doc-h ook enko
io poratrasson,
'
'
Ook werd do jaarlijkse sçhurftonquôto weer .gehouden. Uit deze onder
zoekingen bleek dat de resultaten beter waren dan in het vorig seizoen»
Bij de schurftenquête in 195°'bedroeg het schürftpercontage in de on
derzochte percelen nl. gemiddeld 18,2% en in 1951 was dit 8.4^. Dez© gerin
gere schurftaantasting kan misschien een gevolg zijn van gunstiger omstan
digheden, doch zal waarschijnlijk ook to Sanken zijn aah het feit dat een
dergelijk onderzoek stimulerend op de fruittelers weikt.
Uit de veraramelde gegovens bleek ,evenals in het vorige seizoen, dat
bij de bespuiting met kwik, gevolgd door Cal.pap, meör schurftaantasting
voorkwam dan bij een bespuiting met kopor en Cal.pap, Zeor goede resultaten
werden treljoikt bij hot gebruik van kwiï: gevolgd door spuitzwavel en van
uitsluitend spuitzwavel of carbamaten» Cal.pap stond bij deze middelen in
schurftbestrijdendo working zeer ten achter«
' • Ter oriöntatie werden enkele proevbn genomen met een antibioticum
(B,P«j) tegen schurft, zonder resultaat#
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Schürf tzi ekte bij appol on poor (Rte«Maastrichtt proj.no«F 7)
In oen hoogstamboomgaard van ongeveor 45 jaar werdon bij Schoao van
Boskoop proovon genomen mot verschillende bestrijdingsmiddelen voor do
bloei, nl, mot .koporoxychlürido, kwikproparaten on Cal»pap, in verschillen
de combinatios en storkten»
De volgende conclusies kunnon worden getrokken!
l.Bij do schürf tb os tri'jding is do hoeveelheid sproei vloeistof van taeor bo' lang dan do middelen»
2;Kopor gooft in hot algomoen eon betöre bestrijding dan kwik«
3«Een goede schurftbostrijding is te bereiken met een belangrijk lagcro con
centratie dan gobruikolijk is» '
Bij de eersto bespuiting is 0»4f« koporoxychlorido voor do bloei voldoonde en bij do twoodo 0,3^°» Hot bezwaar van blad-on vrtichtboschadiging
wordt hierbij ook tot voel geringer omvang teruggobrachti
Schürftbostrijdingsproof op appol en poor (Rte.Leeuwarden, proj,no,l6)
Bij bespuitingen met verschillende bostrijdingsmiddolen voor de bloei
op peren, blook, dat Clapp's Favourite bij oon driomalige bespuiting mot
koperoxychlorido practisch niot door schurft word aangetast; bij lx kopor
oxychlorido 4- 2x Cal»pap was do aantasting zeer ernstig. Bij Bonne Louise
d'Avrànches, Emile d'Hoyst en Juttepoer gaven dezo bospuitingen geen ver
schil.
Bij bespuitingon met vorschilleiido bestrijdingsmiddelen na do blooi op
appelon blockade schurftbostri jdendo' werking ongoveor golijk te zijn» In do
bladstand trad oon groot verschil op» Bomen bespoten met ijzercarbamaat gavon oon botero bladstand dan bömon bospoten met spuitzwavel, uitgozohderd
bij Jonathan». Hior werd do beste bladstand verkregen mot spuitzwavel» Aan- '
wijzingen zijn vorkrogen dat do werkingsduur van kwik (Vonturicido) kort is»
Wat botroft do tijdstippon van de bospuitingen werden do beste resul
taten vorkregen mot do traditionele bospuitingen aan do hand van de? knopontwikkoling (muizenoor- on rosoknopstadium) on daar tusson in nbg één of
twoe bospuitingen aan do hand van do radio-schurftwaarsphuyningon»
Schurftbostrijding bij appol on poer (Rte.Xutphen, proj.no« Z 51/16}
a»
Op oen appol-, rosp» perenporcool te Torwoldo werden in een 4-tal blok
ken do volgendo bespuitingsschemâ's toegepast:
Blok I : voor bloei rosp«, kopor 3/4-%, kwik I5/IOÖ, kwik 15/100, na bloei
6x spuit zwavel Jf.»
'
Blok II : voor bloei 3x kwik 2/10 en 15/100
na bloei spuitzwavel gf°»
Blok III: voor blooi als II, na bloei 6x Cal.pap 1 tot 3Af°»
Blok IV : voor bloei als II, na blooi 6x kwik 2/100 fo»
De blokken II, III en IV worden vanaf 20 Juli voor do holft behandold
mót T.M.TsD»
In allo percelen word oon goodo tot zeer goedo.schurftbostrijding ver
kregen, Bij de appelen was het aantal aangetaste bladoron. on vruchten bij
kwik voor on na do bloei het kleinst. Bij de peren gaven de ktoikbespuitingen voor do blooi oen botor resultaat dan lx kopor on 2x lcwik» Schade word
in goon dor percelen geconstateerd» Spuitzwavel gaf oon hinderlijk residu»
Bij do kwikbospuitingen trad een lichte spintaatitasting op, T.M.T.D. gaf
oon goede schurftbostrijding. Verbetering- van- do kleur van do vruchten word
n& dit middel niet geconstateerd.
b»
To Grocsson worden op do rassen Cox's Orange Pippin, James Grievo on
Ellison's Orange .drie middelon, Nirit, Pomasol oh spuitzwävol vergeleken
na do blooi» Evenmin als er in do schürftworondd werking verschillen waren
tussen do drie gebruikto middelon, was dit het geval mot do invloed op do
kleur van bladoren on vruchten»
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Bos
Roestbestri jding Zwarto Bossen (Rtc.Zutphon)
Ton oinâo boter to worden gooiiöntoord over de,juiste bostrijdingswijzo van do roestziokto word in do zomer'van 1951 bij hot ras Silvoïïgioters
Zwarto oon proof opgozot mot vorschillondo middelen on spuitschema's« Uit
dozo proavon blook hot volgende:
l.KoporoXychlorido is hot bosto bostrijdingsmiddol [0*4$ voor on 0*2$ na de
•blooi),
2'»IJzor-on zinkcarbamaat (boido 0«1$) zijn önvoldoondo werkzaam gebleken»
3*Een driemalige bespuiting is het bostoï l»als do bossen beginnen te kleu
ren.
g'.direct na de pluk«
3*2 à 3 wekon na do pluk#
4'»De bcspuiting voor do blooi is zeer belangrijk,
5 «Hot is geponst diroct na do pluk do struiken te snoeien (vóór do 2o bospuiting).
Peer
Bladvlokkonbostrijding op Zwijndrochtso Wijnpeer (Rte,Leeuwarden, proj.no»
23)
Bohalvo op Nouveau Poitoau komt do laatste jaren in ernstige mate do
bladvlokkonziolcte, vorborzaakt door Mycosphaorella senti na, voor op do
Zwijndrochtsq Wijnpeer« Bospuitingen met koperoxychlorido, T.M.T.D«-,
spuitzwavol- on zirikcarbamaat-bbvattendo middolon gaven bij oen zorgvuldigo
bohandoling' voldoende resultaat« Verschil tussen dozo middelen word niet
waargonomon» Bespuitingon mot kwikhoudende middolon gaten ochtor goon resul
taat« Ito ohbohandoldo bomen waren allo zwaar aangetast« Kopcroxychlbrido
kan niet worden aanbovolon, omdat do vruchten hiervan to ruw worden»
Do rosultaton zijn uitvoerig gepubliooord in do "Fruittöolt" van 7
Februari 1952 en hot "Fries Tuinbouwblad" van 5 Januari 1952«
Schurftbestri.jding poer
Zie ondor Appel
04.5 Dlorli jko Parasioten
Parathion mongia^sproeven (Rtc.Barondrocht, proj.no»5> 9)
Bij do bestrijding van do moest voorkomondo'aantastingon word oon ver
gelijking gemaakt tussen apart verspeten parathion en dit middol gemengd
verspoten mot spuitzwavei of Cal»pap# Hierbij waren zowel aantastingen
waar> de directe werking van hot middol van bolang was,'bijv. spint» naast
aantastingen waarbij enige naweifcing was gowenst, bijv. appelzaagwospj torwijl ook aantastingen worden bestreden, waarbij het bijna uitsluitohd op
do nawerking van hot middol aankwam, bijv. Carpocapsa en bladroller»
Torder worden p&rathionpreparaten zowel uit do ethyl- als uit de
mothylgroep gebruikt«
'
In alle gevallen was het resultaat van het gemengd verspoten parathion
gelijk aan het apart verspóten middel', zodat goen motiovon aanwezig zijn
om hot gemengd vorspuiten to ontraden»
Bostri.jding wintorvllndor on bladluis op appel met vorschillendo winterbestrijdingsmiddelen (Rtc.Zutphon),.
In onigo bodrijvon, waar gewoonlijk voel schade optreedt van wintervlinders, worden in appelporcolen wintorbespuitlagon toogopast met D.N.C,on gocombinoordo D.N.C.-V .B.C.-middolon (Voralin)« Na de vorschillendo be
handelingen worden goon verschillen in de aantasting van wintotvlindors on
bladluizen geconstateerd» Allo middolon bleken good te voldoen»

BladrollerbestriMing (Rtc.Golde;imalson, proj,110,58)
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In samenwerking mot drs D»J,do Jong to Amsterdam word oen proef opgozot
waarin vorsch.illando bestrijdingsmiddelen worden beproefd, verspoten op versbhillendo data ®n wol als volgt:
• •
l'.Vruchtboomcarbolineum op 6 Maart
2'oD»N.Ce
op 6 Maart
3',D«N.C,
op 21 Maart
4« Jobokill (xrbc 4- dnc) op 21 Maart
5VD.D.T,
0p 23 April
6»Parathion
op 23 April
Uit deze proof blook het volgende:
l»Eon bespuiting mot winteibestrijdingsmiddelen kan een vrij goed'resultaat
' opleveren»
2«Van do winterbostrijdingsmiddelen voldeöd D.N.C, het boste, V.B.C, werkto
'minder gobd on Jobokill was onvoldoende.
3'»Eon D,D,T6bospuiting'in April gaf eenzelfde rosultaat als D.N'.0. in Maart.
4»Eon bespuiting in April met Parathion gaf het beäto resultaat»
Door het Entomologisch Laboratorium van het I.P.O, te Amsterdam werd
een depot-kooi ter beschikking gesteld. Met behulp hiervan kon de ontwikke
ling van de bladrollers het gehele seizoen door worden gevolgd, en aan de
hand v&n de waarnemingen konden waarschuwingen worden gericht aan de fruit
telers#' De ontwikkeling van het insect in de kooi en er buiten kwam vrijwel
overeen»
In de loop van de zomer bleek bij andere proeven, dat door een H.C.H,bespuiting de bladrollerrupsen niet'worden gedood en dat loodarsenaat tegen
bladrollers onvoldoende werkzaam is»
'
Verder bleek bij een proef tegen Carpocapsa dat de werking van DaD.T«
en Faarathion in de zomer tegen bladrollers ongeveer gelijk is» Doch in ver
band met de spintbestrijding is parathion te verkiezen boven D.D.T«
Çonc lu sie, De bladrollerbestri jding kan ijet beste geschi'eden door drie
bespuitingen met parathion in April, begin Juni en begin Juli«' De laatste
twee bespuitingen dienen tevens ter bestrijding van Carpocapsa»
Bladroller-onderzoek (Rtc.Kesteren, proj.no» K 24)
Aan de hand van de- ervaringen van vorig jaar,'weid verder de levenswij
ze en âet juiste tijdstip van bestrijding nagegaan» Hierbij blëek dat de be
strijding van de overwinterde rupsen alleen niet voldoende was. De bespui
tingen tegen bladrollers (eerste generatie) blijkt goed te kunnen worden ge
combineerd met die voor de carpocapsa. De 2o generatie bladrollers veroor
zaakte zeer weinig schade,
Bladrollerbestrijding (Rte.Barendrecht, proj.no».!?)
De volgende proefresultaten werden verkregen:
l.Het is mogelijk aan de hand van waarnemingen in een depot en op het veld
de tijdstippen vast te stellen waarop de le en 2e'generatie rupsen van
' Capua fcoticulana
afdoende kunnen worden bestreden,
2«Wanneer tegen de le en 2o generatie rupsen een bespuiting werd uitgevoerd
met D.D.T. of parathion op de door de Stichting "Naar Beter Fruit" gead' viseerde data, werd een zeer goed resultaat verkregen»
3,Het bosto tijdstip voor hot uitvoeren van do eerste bespuiting tegen de
le en 2e generatie rupsen is het tijdstip waarop de eerste rupsjes worden
waargenomen«, Wanneoreen bespuiting word uitgevoerd op het tijdstip, dat
reeds ï*upsjes van _£ 14 dagen oud aanwezig waren, werden de resultaten
' minder»
4»D,D,T, gaf in deze proovon do beste resultaten bij de bestrijding van
bladrollers. Eén bespuiting tegen de le generatie on één bespuiting tegen
do 2o generatie gaf in alle prooven een goed resultaat«
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5.Parathion hooft oon mindor lango nawericing dan D.D.T. Bij do bestrijding
van do lo generatie waron 2 bespuitingen nodig om eon afdoond rosultaat
. ' to krijgen»
Bij do bbstrijding'van do 2e gonoratio gaf óln bespuiting mot parathion
oon good arosultaat»
Bij do prooven in 1950 togen do '2o gonoratio waren 2 bospuitingen nodig.
Door do botrokkelijk lago tomperaturon in do zomor van 1951 verschonen do
rupsjes van do 2o generatie 16 dagen later dan in 195° > waardo.or vele
rupsjos hiet meor in fto gelegenheid waren schado aan do vruchten to vor'o o r z a k e n »
. . . "
6'»Loodarsonaat hoeft bij do bestrijding van do bladrollers niet voldaan.
7 »Het mengen van parathion met CalPpsp of spuitzwavel gaf geon Jnindoro wer
king van parathion to zien bij do bestrijding van bladrollers» . <
Bloedluisbostrijding (Rtc.Barondrocht, proj.no.l)
Vergeleken werden do-middsSlónMidol-Tio lf» on Lirothion 0.4f» en Folidol
0.09?.* Gespoten word op 17 November 1950 oh 30 Mei 1951» Midol-Tiç gaf bolangrijk mindor goed rosultaat dan Folidol. Midol-Tio on Lirothion gavon ge
lijk resultaat» Bospuiting
in hot voorjaar gaf belangrijk boter resultaat
dan in de herfst» Eon bespuiting in do herfst hoeft gpon zin.
Bestrijding bloodluis op appols (Rtc.Zutphen, proj,no»Z 50/15)
In November 1950 worden in oon storic door bloodluis aangetast appelperceel bloksgowijzo bospuitingon uitgevoerd mot Folidol E 605
H.C.H»
(10f.) lfo.en Midol Tio 1'Jt.
Aanvankelijk bleken zoor voel luizen 'door de behandoling to •& jtt-go* dooi, maar in do loop van 1951' worden do bomen weor opnieuw aangetast, och«
tor in zoor verschillende mato.
Bij contrôle in de maand Juni 1951 bleken do beste resultaten te zijn
vorkrogon mot don bespuiting mot H.C.H.; met Midol-Tio waron do resultaten
iots mindor en met Folidol E 605 -weer iots mindor»
Ondo-rzook naar do wormstekighoid bij appelen (Carpocapsa) (Rte,Maastricht,
proj»no»F 4)
Ook in I95I is wederom do ontwikkeling van do rups van do wormstokigheid in dépôts on vangbakken geheel gevolgd. Aan do hand hiervan werdon di
verse proofbospuitingon verricht en in vergelijking met contrôlobomon do re
sultaten vastgesteld. Uit doze ondorzbekingon over 1951 is gebleken:
l'»Een 2o genoratie is niet opgotredon0
2,Do diverso wijzon van bewaren in do depóts is van bolangri jke invloed op
hot uitkomon dor vlinders.
De volgonde 4 methoden van dopot-bewaring worden gevolgd:
A.Vangband ter plààtse aan do boem laten en hierom oon kooi van insecton' gaas aanbrengen,
.
B.Vangbandon verzamelen en om een andere boom opnieuw aanloggeh»
0.^angbanden in stukjes snijdon en deze in een vangbak bewaren»
D.Yangbanden verzamelen en opgerold bewaren in oon vangbak (methode Evenhuis ).
Resultaten van do diverse methoden van depóts:
Mothodo
Eorste vlinders
Top van de vlucht
A
zé Mei
8-15 Juni
B
31 Mei
15-21 Juni
0
12 Juni
1- 8 Juli
D
14 Juni
30 Juni - 31 Juli
TJit deze cijfors blijkt dat bij do moest natuurlijke wijze van bewaring (A)
do topvlucht 3 woken eerder valt dan bij do methoden van de geheel gevulde
vangbak (D),
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3»Bqspuitingaproovon op diverse data:
Gespoten mot loodarsonaat
f° -wormsteek
I

29 Mei
20 Juni
30 Juni

0,2

lco11c nog opon

II

8 Juni
20 Juni
30 Juni

0,1

kelk gesloten

III 20 Juni
30 Juni

1»*«

IV Controle (onbespoten)

30

Uit deze proeven blijkt datï
l.Hot effoct van de vroege Ijospuiting" (zg, kelkholteb0spuiting) dit jaar
' althans, practisch nihil is goweest,
2»Bij een bespuitingsschema gebaseerd op de -waarnemingen gedaan in oen de
pot volgens methode A zoor bovredigende resultaten kunnen worden bereikt,
Carpocapsa- en bladrollorwaarnomingon (Rte.Groningen)
To Grijpskork werdon in samenwerking met de betreffende ondcrzoekojrs
van het iE.P,0, waarnemingen verricht omtrent Carpocapsa oh bladrollers.
Uit doze -waarnemingen bleek duidelijk, dat in 1951 in het nooaîcicn van Nçderland geen 2o generatie voorkwam van Carpocapsa, Ook van do bladrollers werd
geen 2e generatie waargenomen,
Oarpocapsabostrijding (Rte«Barendrecht, proj.no,9)
Twee bospuitingen met loodarsonaat gaven eon onvoldoende bostrijding,
Eón bespuiting, zowel met D.D.T'. als met parathion gaf nog oen beter resul
taat, hoewel ook niot voldoende» Bij éénmaal parathion, gemengd verspoten
apff^Hl ^al.pap was het resultaat zeker niet minder dan waar éénmaal parathion
verspoten was. Waar twee bospuitingen mot D»D.T, of met parathion werden
uitgevoerd was hot resultaat good. Conclusies:
Ter bostri jding van Carpocapsa kan van dezelfde middelen gebruik worden
gemaakt als voor do bestrijding van bladrollers nodig zijn, nl, D.D.T» of
parathion,
Eon gelijktijdige bestrijding van Carpocapsa en do lo generatie van do
bladrollers bleek in 19.51 goed' fnogeli jk (zie hiervoor ook het verslag bladrollerbostrijdingsproeven 19511«
Carpocapsabestri jding (Rte .GcldciEElson)
Hiervoor worden twoo proeven uitgevoerd; in beide proeven worden para
thion on loodarsonaat vergeleken op versöhillende tijdstippen, Rosultaat:
Uit do controle bleek dat de Carpocapsa-aantasting, ook op de onbehan
delde bomen', zeer gering was. Eon bepaald bestrijdingstijdstip viol niot to
constateren, Eon dtiomaligo bespuiting met parathion gaf de beste resulta
ten.
Om aan do band van do ontwikkeling van het insoct bestrijdingsadviezen
te kunnen geven aan do fruittelers, word eon groot aantal'rupsen in vang-»
bandon verzameld en in oen depot-kooi gebracht. De waarn'emingon in do dopÔt
blokon in overeenstemming to zijn mot die in de practijk,
Spintbestrijding (Rte.Barendrecht, proj.no,8)
Ook op percelen waar de spintontwikkeling later is dan op andere be
drijven blijkt het mogelijk de spintbestrijding te combineren met de be
strijding van appelzaagwesp door gebruikmaking van parathion, Na twee nauw
keurig uitgevoerde bespuitingen met parathion, waarbij de eerste wordt uit
gevoerd op het tijdstip dat gunstig is voor de appelzaagwes£bestrijding en
de tweede i 12 dagen daarna,is de spintaantasting afdoende'bestreden.
Ook wanneer parathion gemengd wordt verspoten met Cal,pap of met spuitzwavel is het resultaat even goed als waar parathion apart wordt verspoten.
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Bes
Bestrijding van de rondknopmi.11 in zwarte bessen (Rte. fes-He rlfogenbosoh.
proj.no.16)
Begin I95I werd het proefveld ter bestrijding 7ah de rondknop in zwar
te bessen beoordeeld op het voorkomen van rondknoppen» Deze proef werd in
I950 aangelegd en de navolgende middelen werden gebruikt s
A'.Cal'.pap 2$ voor de pluk
B,Cal»pap 2> na de pluk
C.Cal.pap 2> voor en na de pluk
D', Onbespoten
E.Cal.pap 2/0 en 0,2% Deril voor de pluk
F»Cal'»pap 2/« en 0«2f» Beril na de pluk
G-.Cal.pap 87* en 0,2> Deril voor en na
de pluk

Spultdata
29 Msi-12 Juni-26 Juni
24 Augustus-7 September
29 Mei-12 Juni-26 Juni- 24 Augus
tus-7 September
29 Mei-12 Juni-26 Jvni
24 Augustus-7 September*
29 Mei-12 Juni-26 Juni-24 Augus
tus-7 Septeiriber

Elk objeot omvatte 82 struiken» In de resultaten viel' geen enkele lijn te
bespeuren» Neimens werd uitgesp®ö&en succes verkregen»
Ronflknopbestrijding (Rte,Barendrecht)
' Achtjarig Wâllington XXX werden bespoten volgens het schema:
Cal.pap 8> op 21 Maart
Cal'»pap 87° op 21 Maart en 5 April
Cal «pap 8/= op 21 Maart en Cal .pap 2i» op 9 Mei, 7 Juhi» 3° Juli en 30 AugusBarosulf 4-f» op 21 Maârt,
tus'
Op 21 Maart waren de bladeren tei* grootte van een "toorôorlogseM cent»
De bespuitingen hadden geen resultaat.»
Kers
Winterbespuiting bij kersen (Rtc.is-Hertogenbosch)
Op het kersenproefveld te TJden werd nagegaan in hoeverre een winterbespuiting bij kersen nodig dan wel nuttig is»
De helft van het proefveld werd op 3 April bespoten met laline Winterwash. 0.4fo» De andere helft kreeg geen winterbespuiting» Op 1,5 Juni werden
waarnemingen verricht ten aanzien van de luisaantasting. De resultaten waasn
aldus:
aantal b smsn
Object
aantal bomen
vrij van luizen met luizen
Geen winterbespuiting
Met winterbespuiting
05.

120
118

56
110

64
8

SORTERING, VERPAKKING, BEWARING en KOELING

05*3 Bewaring en Koeling;
Appel
Bpwaarproeven (Rtc.Kesteren, proj.no, KB l)
a»
Gasbewaring met Jonathan, Omstreeks half Januari 1951 moesten de gascellen worden geopend,' aangezien er door contrôle bleek dat er veel inwen
dig gasbederf Voorkwam» ^o luchtsamenstelling was 7$ COg-7^ O- en 7f» C0_4$ Og (plus N), Bij de sortering kwam tot uiting dat vruchten van bepaalde
percelen brastig gasbederf vertoonden, van andere percelen weinig of hele
maal niet* Voordat de cellen werden goopfend, ' kon aan Aa hand van de orva»
ring reeds worden vastgesteld, 'dat er vanwege verhoogde OOg-^productàe, par
tijen aan intramoleculaire ademhaling toe waren» De partijen, die zeer
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gevoelig bleken te zijn voor Jonathan-bederf bij normale koelhuisbowaring,
bleken bij gasbewaring gevoelig te zijn voor inwendig gasbederf, Aangezien
het vermoeden is dat do voedingstoestand en het opnamevermogen hiérbij een
grote rol speelt, is Ißt onderzoek voortgezet met vruchten van verschillen
de gronden en eventuele onderstammen«. Van de betreffende percelen zijn
grond-on bladanalysos genomen en worden in combinatie met do resultaten van
dö bewaring in oen verslag verwerkt.
b.
Onderzoek inwendig bederf bij Jonathan bij gasbewaring. Aan de hand
van do verkregen resultaten met Boriumbospuiting werd de invloed hiervan
op het inwendig gasbederf nagegaan, Van oen perceel waar met Borium was ^e-'
mest in verband met hartrot bij bieten, word een kantal kisten in hot onder»
zook betrokken van do onderstammen type 2CVI on II, Bij de controle bleok
een gunstige invlood van Boriumbomesting, Dit onderzoek is in uitgebreider
vorm voortgezet met vruchten, die in de loop van het seizoen zijn bespoten
met Borax bn Groeistoffen. Lucht samenstelling is 71° C0_ - 4-5"/0 0_, tomporatüur 3.5 C.
"
c.
Gasbowaring Cox*s Orange Pippin* Van verschillende gronden zijn vruch
ten, in de gascöllon geplaatst en wotdog bewaard bij een luchtsamenstclling
van 5i° 002 0^f temperatuur 3,5 0, (Dit laatste vamvogo een tociu*
nische moeilijkheid, bedoeld was 5f° 0 ),
d.
Gasbowaring met G'oudroinotte, Do resultaten van hot onderzoek 1950I95I warönobbvrodigend» De lucht samen stelling was
C0_ 0 ' en tempe
ratuur 3*5 C, Do vruchten worden 6 April 1951 uit do cel gehaald» Ook dit
onderdook is voortgezet in uitgebreider vorm. Luchtsamenstclling is 4-fo C0?6fo 0 ,
'
e.
Bewaarproef mot Sfoudreinotto, Van dezelfde percelen en gronden waarvan
Goudreinette in do gascel ^s' opgeslagen, is tijdens do oogstperiode 3-maal
geplukt en bowaard bij 2.5 C. Dool is na to gaan: invloed pluktijd op diver
se gronden en voedingstoostand »
07,

TECHNIEK

07*4 Werktuigen
Ejarvaringon met do novolspuit in Zeeland in 1951 opgedaan (Etc.Goes, ir B«
Vri jho£|
ljîet gehele spuit schema kan met good gevolg worden uitgevoerd, waarbij in
het bijzonder de bestrijding van schurft, maar ook die van zaagwesp,
fruitmotjo, bladrollers, spint, slakvormigo bastaardrups, late val en gcbrokszickton, geen grotoro rnooilijkhbdon
behooft op te leveren dan voor' heen met de motorspuit het geval was,
2,Voor hot bereiken van goede resultaten is het vbllodig beheersen van do
' techniek van hot vernevelen oen eerste voroisto,
3,Ton aanzien van V,B.C. moot voorlopig nog voorbehoud worden gemaakt, daar
nog niet is gebleken, dat hiermede een afdoende oidoding kan vjorden ver' krogon.
4»Vooral bij do bestrijding van blood-en bladluis zal good moeten worden
'golet op hot juiste tijdstip,
5»Vooral in hot voorjaar, vóór do bomen in het blad staan, is de novolspuit
moer gevoelig voor wind dan de motorspuit. Het is boter bm als er eon
' sfcorko wind staat, te wachten tot de wind is gaan liggen,
6,Doordat snollor kan worden gewerkt, 1 ha per uur, kan do zioktenbostrij' ding ook betor op het juiste tijdstip worden uitgevoerd.
7.Do mogelijkheid van het nachtnevelen opènt nog wijdere perspectieven
voor het toepassen van do zioktqnbestrijding op het juiste moment. Boven-»
dien kan hiervan gobruik gemaakt worden als men in tijdnood is gekomen,
' bv. door slechte weersomstandigheden of machinestoring,
8»Do tijdsbesparing op de uitvoering van de ziektonbostrijding is aanzioiilijk. Do vrijkomende tijd kan nuttig worden besto'od voor andoro noodzake
lijke woajfczaamhodon, dus voor bodri jf sverbotoring.
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9#Bohalvo arboidsbesparing is or ook oen besparing op bestri jdingsmiddolon#
Bij golijko spuitischoma's kan dozo worden gestold op 4- jyf* ton opzichte
van do motorspuit# Hierdoor wordt do mogelijkheid goschapon om voortaön
' gobruik to maken van botero,- dus voelal duurdere bestrijdingsmiddelen#
10#Do besparitig op -water is van groot belang voor oen gobiod dat aim is aan
zoot wator# De geringe hoeveelheid water, die per jaar voor do novolspuit
nodig ia, kan nu desgewenst'worden gedokt door hot rogonwator van de bo' drijfsgebouwon op to vangen#
ll#Hot is foutief om uroor een' bedrijf mot uitsluitend grote bomen eon kloino
novolspuit aan to schaffen,. De veel geringer doordringing van do novo!
van oon dergelijke machine zal bij grote bomon in volo gevallen oorzaak '
' zijn van een onvoldoende bodokking, dus onbevredigende zicktonbestri.jding#
l2#Het is nog piet mcgelijlc om op grond van de ervaring, die tot nu too is
opgedaan, dû novolspuit volledig en in allo opzichten golijkwaardig to
verklaren, aan de motorspuit. Dit noemt niot wog, dat de practijk ovor do
machines, die hot afgelopen, jaar werden gebruikt, over het algemeen gono' men, zoor tevroden was#
13»Het meoöt ideale boplantingstype voor do nevelspuit is wol het spillonsysteom» Dit is öchtor niet voor allo bodemtypon'en ovonmin voor allo bodrijven geschikt# Hot verdient aanbeveling om in do' toekomst niot moor
' in vierkants-, doch in rechthooksverband te planten#
14#In bestaande beplantingen kan het workon mot do novolspuit wol eons bo
awaren opleveren# Vooral in een blijver-en wijkorbóplanting is hot moei
lijk om vanaf ongevoor hot vijfde jaar na hot planten tot hot rooien dor
wijkers door elke rij to rijden. Vandaar dat vaak wordt goVraagd of hot
niot mogelijk is om meer dan één rij tegelijk te benevelen# Op bntolo
bedrijven word aangaande dit vraagstuk, onigo orvaring verkregen. Dozo was
vrij gunstig. Toch zal het goed zijn om nog moor aandacht aan dit probloon
' to schonken#
lJûBeschamning tegen giftige stoffen is oon onjrsto vereiste#

45
G R O E N T E T E E L T
0.1

BODEM, BEMESTING- en WATERHUISHOUDING

01.2 Grond- en Gewassenonderzoek
Morgan-Yenema-onderzoek (Htc .Amstelveen, proeftuin Sloten, ir P,Delver,
proj.no.P.S. 73-50)
Om na te gaan of er een correlatie bestaat tussen de N-P-K-cijfers, ver
kregen volgens de Morgan-Venema methode en de oogstopbrengst werd een onder
zoek ingesteld bij de NPK-trappenproef (proj.no.P.S.65-50)»
De grondmonsters werden genomen ongeveer een week nadat de bemesting
was gegeten.
Bij sla was er verband te vinden tussen het N-cijfer en de opbrengstgegevens, dit was eveneens het geval bij het P-cijfer. Het K-cijfer daaren
tegen bleek waardeloos te zijn om hot verband tussen groei en K-gehalte aan
te geven.
Voor de peen, die als tweode gewas op dezelfde bemesting werd geteeld
(proj.no.P.S.65-50), mag worden aangenomen dat do bemestingsverschillen door
het gewas sla en door eventuele uitspoeling aanmerkelijk waren genivelleerd»
Een correlatio van de oogstcijfers met analyséeijfers (verkregen vlak na de
bemesting) bleek daar dan ook geringer te zijn dan bij het eerste gewas.
Daar aangenomen wordt dat de N-gift grotex}deels is geconsumeerd door do
sla of is uitgespoeld bestonden er in wezen geen grote verschillen in N-gohalte tijdens de groei van de peen en is dientengevolge elke samenhang tus
sen N-cijfer (voor de teelt begon) en opbrengst zoek» Dit is in overeenstem
ming met de resultaten van het bomestingsondorzoek, waarbij een gomiddeld
zeer zwak reageren van peen op de Nebomosting werd govondon»
De fosforcijfors zijn van geheel andere aard. Hierbij mag worden ver
wacht dat enige correlatie bestaat omdat peen een gewas is, dat op fosfor
reageert. Inderdaad is hier verband te constateren tussen do P-cijfors on
do opbrengstcijfers. Er bestond ovoneens verband tussen de K-cijfors on opbrongstgegevens» Dit is ook grotendeels te danken aan het feit, dat poon een
sterk kali-minnend gewas is.
Vergelijking van do gevonden MV-cijfors met die welke bepaald zijn "jtoi»
gens een gebruikelijke practijkmethodo (bv. door het proefstation te Naald
wijk) zou er veel toe kunnen bijdragon om do waarde van hot MV-ondorzook en
practijkondorzoek tegen elkaar te kunnen afwogen»
Zuurgraad-bakken (Rte.Hoorn, proeftuin Hoorn, proj.no,5133)
Het doel van deze bakken is na te gaan hoe do gewassen zich gedragen
bij verschillende zuurgraden van de grond» In do bakken zijn twoo grondsoor
ten aangebracht, nl.
a.Zavelgrond afkomstig uit Bonningbrook.
n
fc»Kloigrond
" Beomstor.
Van elke grondsoort zijn 5 perceeltjes aangelegd, waarbij in 1950 de
volgende pH-cijfers zijn gonotoerdï
Grondsoort
Zavel
Kloi

pH
Bak I

pH
Bak II

PH
.
Bak III

pH
Bak IV

gH
Bak V

4.5
6.2

5.55
6*4

5.8
5.7

6.3
6.2

7.05
7.35

Als proefgewassen deden dienst: sla {voorteelt) en slabonen (natoolt).
a»Zavelgrond »
Bij pH 4.5 groeit do sla practisoh niot. Pas bij pH 6 . 3 en 7*05 kunnen wo
spreken van een normaal groeiend gewas»
Ook de bonen doen hot niet bij oen pH van 4.5. Een stijvo stand mot
golo bladklour en zeer bros en fijn blad zijn het rosultaat. Bovendien was
hier practisch alles door virus aangetast»
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Eon pH-waardo van 5*55 on 5*8 gooft al eon aanmerkelijk botor ontwik
keld gewas.
Hoewel pH 6.3 on 1,05 alkaar niot veol ontlopen, geoft do hoogsto pH
do bosto ontwikkeling mot normaal, holdorgroeß blad« ..
b .Kleigrond.
' • •
Ook Merr groeit do sla niot bij lago pH waarden. Slechts bij pH 7*35 kaû mon
van oen nomaal gowas spreken. Bij to lage pH laat do grooi to wonsen over
en is do bladklour te licht»
Ds slabonon op hot pH 7»35~Perceol gegon do beste blad- on stongolontwikkoling, direct gevolgd door hot porcool mot pH 6.4. Dozo poroolon vertonen
oen goed ontwikkeld gewas mot eon vrij normalo bladklour* Hot perceel met do
laagste pH, nl.6.2, gooft oon sohralo ontwikkeling van het gewas to zien met
oon te lichte bladklour.
Wo mogen uit het voorgaande wel afleidon dat op zavelgrond sla en slabonen het baste godijon bij oen pH-cijfor van 6.5 à 7» Op kleigrond is bij
dozo gowassen eon pH van plm. 7 gowonst.
Aardbol
Wélke pH is het beste voor do ontwikkeling van do aardboiofl' (Rte.*s Hortogenboseh)
In samenwerking met hot Hoofd van do Lagoro Landbouwschool to Schayk
word do ontwikkeling van aardbeien nagegaan bij diverse pH's. De proef werd
• genomen op vochthoudonde humeuzo zandgrond met eon humuspakket van plm. 1
m o t o r . E r w o r d e n 4.' v e l d j e s a a f l g o l o g d m o t d o p H ' s 4 , 5 » 6 o n 7 *
Resultaten! •
Bij pH 4 zijn slechts onkolo planten blijven staan.
" pH 5 was do stand matig.
" pH 6 was do stand zqov good.
" pH 7 was' de stani matig, doch boter dan
pH 5*
01.4 Waterhui shouding en Beregening
Zie ook ALGEMEEN

01.4

Wate rstand spr oof void Geo stme ramb ac ht (Rte .Hoorn, proj.no .4435)
Nadat onkole tochnischo verbeteringen aan hot proofveld waron aange
bracht, was het mogelijk in 1951 mot do proofnemingon to beginnen« Begonnen
is mot eon tweetal koolsoorten, ni. Succos en Deense Witte.
Hot vak mot de waterstand 20 cm bo'noden "het maaiveld gaf oen slecht gowas, dat oon paarsachtige verkleuring vortoonde. Tusson do waterstanden
40, 60, 90 on 120 waren de verschillen niet zo groot, al gaf vak 60 do bosto
rösultaten.
Bij do beoordeling diont mon or rokoning moo te houden, dat dit hot goval was bij bepaalde koolsoorton op een bepaalde grond en ondor bopaaldo
weersomstandigheden (do Augustusmaand was uitzoodorlijk nat),
01*7 G-ro ndverb e te ring
Grondruilproof (Rtc.Amstolveen, prooftuin Sloton, proj.no.P.S, 13-51)
In samenwoiking mot het "Proefstation voor do Groenton-on Fruitteelt
onder Glas'1 te Naaldwijk werd oen proof opgozot, waarbij voongrond van do
proeftuin to Sloten geruild-word met göostgrond van do prooftuin Naaldwijk»
Bij oon object word 30 cm voon vervangen door goostgrond, oon andor ob
ject bestond uit hot vervangen van 15 cm voon door goostgrond, waarbij boido
grondsoorton, door spitton werden gemengd, terwijl het laatsto objoot bostond,
uit de normaio veengrond van do prooftuin to Sloten»
Mot dozo 3 objocton woibd do proof in 3-voud uitgovoord. Elk vak word in
5 godoolton gosplitst, waarop stoods e'on bopaaldo vruchtwissoling word toe
gepast , nl.
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l.spinazie-sla-peen,
2 «sla-rpeen-anc^i jvie,
3.bloemkool-andijvie-selderi j «
Voor de meeste gewassen blijkt veengrond beduidend hogere opbrengsten en
betere kwaliteit op te leveren dan geest-en menggrond» Ook de vroegheid, die
vooral bij de voorjaarsgewassen naar voren komt, blijkt een belangrijk voor
deel ten gunst© van de veengrond op te leveren*
Wat dit betreft staat menggrond tussen geest- en veengrond in« Wat de op
brengst en kwaliteit betreft, staat menggrond meestal dichter bij geest- dan
bij veengrond, dit is geen wonder daar de menggrond (15 cm geest- op veen,
gemengd door spitten) nog overwegend uit geestgrond bestaat« Bij zomerpeen,
onder regenrijke omstandigheden'gegroeid, was de wortelopbrengst op geest- en
menggrond beduidend hoger bij lager loofgewicht, dan op veengrond.
Bij de peen werd »waarschijnlijk ten gevolge van de grotere luwte^door
meer loof op de veenpercelen een beduidend hoger ƒ• aantasting door do wortelvlieg geconstateerd»
01,8 Bemesting
N-P-K proeven met diverse gewassen (Rte.Amstelveen, proeftuin Sloten,
ir P,Delver, proj,no. P.S. 65-1950)
Deze proef heeft het doel om op veengrond de reactie van enige vollegrondgewassen op verschillende bemestingen na te gaan, In 1951 wérden geteeld
de gewassen sla, wortelen en andijvie»
Voor sla ea peen gezamenlijk werd de bemesting in een keer gegeven« Deze
bedroeg in zuivere meststof per ha:
N
- 0 - 100 - 200 als kalkammonsalpeter»
P2O5 - O - 75 - 150 als superfosfaat,
KgO _ O — 150 - 300 als zwavelzure kali «
Sla gaf bij de hoogste stikstofgift de grootste opbrengst. De P-behoefte
was zeer matig, een kleine gift superfosfaat (50 kg P2°5 per
•tLeef'k noS
wel een opbrengstvermeerdering gegeven, do dubbele gift niet meer. Ditzelfde
geldt voor de K-behoefte,
De beste opbrengst werd vorkregen met 200 kg N, 50 kg P90_ en 100 kg
K2G.
* *
Bij peen bleek de K-bemesting het belangrijkst te zijn, de gemiddelde
invloed van de stikstof en fosforbemesting was zeer gering»
Het resultaat van de K-bâinesting is zeer sterk afhankelijk van de hoe
veelheid gegeven stikstof, terwijl het omgekeerd ook sterk van de kaligift
afhangt of de stikstoffeemesting resultaat zal hebben»
Er bleek ook een sterke verhouding te bestaan tussen wortelgewicht en
looflergte ôn -gewicht. Heeft een bepaalde bemesting een gunstig effect op de
wortelopbrengst dan zal ook de'loofontwikkeling sterker zijn» Het is in het
algemeen dan ook niet mogelijk om door een bepaalde bemesting meer wortels en
minder loof te verkrijgen»
Voordat de andijvie werd geplant, is op 14 Augustus neg een bomosting
gegeven vanï
N
- O - 50 - 100 als kalksalpeter,
P2C»5 - 0 - 25 - 50 als super»
KgO - 0 - 50 - 100 als zwavelzure kali.
De werking van do stikstof was zeer gering. Hieruit mag echter niet wor
den geconcludeerd dat andijvio weinig govoelig is voor stikstof. Zowel bij
50 kg als 100 kg N/ha werd eenzelfde opbrengst verkregen» Zeer waarschijnlijk
is in de herfèt het verschil tussen do N-trappon sterk verminderd als gevolg
van de uitspoeling door herfstregens, waarbij ook de voor do andijvie gegeven
stikstofr reeds sterk uitgespoeld kon zijn.
De P- en K-behoefte bleek slochts matig to zijn, er was weinig verschil
in opbrengst tussen de veldjes met de enkele en dubbele giften P en K»
.Do hocgste opbrengst werd vorkregen bij de zwaarste bemesting, 100 kg N,
50 kg PgO^ en 100 kg KgO,
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N-P-g prooven met diverse gewassen (Rte.Amstelveen, proeftuin Heemskerk,
Ir P.Dolver, pro j*no.64-rl95°)
Deze proef is In 1950 begonnen met enige vollegrondsgewasson oja op
geestgronden de reactie van deze gewassen op de verschillende bemestingen na
te gaan0
Do N-P-K bemesting word gogoven in 3 trappon in' allerlei - combinaties.
Evenals in 1950 worden spinazie en stambonen geteeld# Als dorde gewas volgde
selderij, doch dit gewas stond begin 1952 nog te volde,
Spinazio kreeg in kg zuivere moststof per ha!
N
! O - l'OÖ - 200 als zwavelzure ammoniak en kalksalpoter.
PgOcï 0 - 50 - 100 als superfosfaat»
KgO : Q - 50-100 als zwavolzuro kali»
Het bleek dat, evenals vorig jaar, spinazio op deze geestgrond buitenge
woon sterk op stikstof reageerde. Waarschijnlijk is met do toegediende hoog
ste stikstofgift de maximale opbrengst nog niet borolkt. Do fosfaatwerking
gaf gean duidelijk inzicht, terwijl door do bemesting met kali eveneens
slechts een geringopbrengstvermeordering word verkregen»
Het beste resultaat word verkregen mot do bemesting van 200 kg N, 100
kg PgOe; on 5° kg K2O per ha»
De gebruikto hoeveelheid aan zuivoro meststoffen por ha bij do stambo
nen bedroog:
N
: 0 - 80 - léO als kalkammonsalpetor en kalksalpoter»
P20cï 0 - 40 - 80 als superfosfaat.
K2O : O - 40 - 80 als zwavelzure kali»
Ook do stambonen hebben op doze lichte grondsoort hot duidelijkst gere
ageerd op de stikstofbemostinge Een flinko N-gift voor de stamboon heeft op
deze grondsoort zeker zin. Do P-bcmosting hooft gemiddold geon rosultaat op
geleverd, torwijl de K-bemesting wol eon vrij duidelijke oogstvenneerdoring
te zien heeft gegeven0
De hoogste opbrongst word verkregen met giften, van 160 kg N, geon P2°5
on 80 kg KgÖ por ha.
Iononvorhoudingsproef (Rto.Amstelvoen, proeftuin Hoomskerk, ir P.Delver,
"
projlno. P.S. 12-51)
In verband met do vaak twijfelachtige magnosiumtoestand in Ko wiemerland
is op de proeftuin in 1951 oon proofveld aangelegd, waarop hot roagoron van
sla, andijvie en prei op diverse combinaties van Na, K, Ca en Mg-bemestingen
werd nagegaan,
Naast een, op allo veldjes gegeven, flinke N- en P-gift, werden do
volgende hooveelhoden toegediend:
Na 100 kg Na?S0./ha - 518 kg Na?S0..10 ILO/ha.
K 200 kg KgO
/ha a 417 kg Kg SO^/ha (zwavolzuro kali 48f.)
Ca 50 kg landbouwpoodorkalk/ha.
Mg I50 kg MgO/hia
» 912 kg
HgO/ha.
Deze giften worden in allerlei combinaties toegepast. De opbrengstcijfors toonden aan, dat de bokalking zowel bij sla als andijvie schadelijk
heeft gewerkt* Er bestond blijkons de zuurgraad (pH s- 6.4) ook inderdaad
geen behoefte aan kalk.
Zonder bokalking bleek "Mg-alleen" op sla gunstig en op andijvie ongun
stig goweikt ibo hebben. Als tevens (onnodig) word gekalkt werd "Mg-alleen"
duidelijk schadelijk. Mg-mergel bij normale zuurgraad is dus verwerpelijk»
Er b'estond duidelijk een K-bohoofto. Mg en K bleken gezamenlijk oen
iets beter rosultaat te geven dan K afzonderlijk« Patontkali zal dus gunstig
kunnen werken a
Opvallend was do gunstige werking van do combinatie natrium en kalium,
ook als er werd gekalkt.

*9
Bemest ingsproef met K, Na- en Mg (N.V,Ned .Kali Import Mij,, Rte JJt rech ty
.
'proeftuin Tieuten, proj.no. G 2a)
Bemesting met. verschillende hoeveelheden K, Na en Mg gaf dit jaar de
volgende resultaten!
Spinazie: K is naast N een zeer belangrijke meststof voor spinazie. Zo
wel kalizout 40^L als patentkali kunnen een betere oogst geven dan zwavelzure
kali.
Bloemkool; Invloed van de bemesting was niet aan te tonen.
Late andijvie: Wanneer Mg-gebrek optreedt (aan de oudere bladeren voorh
al aan de randen en soms tussen de nerven gele plekken) is het vermoedelijk
beter geen K te geven, maar alleen MgSO^. Ook patentkali werkt;dan nog ongun
stig. Kalizout 4.0$ werkt het Mg-gebrek het sterkst in de handè
Publicatie : Jaarverslag 1951j proeftuin Vleuten.
Stikstofbakken (Rte.Hoorn, proeftuin Hoorn.)'
Deze bakken liggen al jaren op de proeftuin, Het doel ervan is te onder
zoeken, welke invloed uitgaat van stikstof - in beide vomen gegeven - op de
ontwikkeling van de proefgewassen. Omgerekend per ha bedroegen in 1951 de
giften: O, 30, 60, 90 en 120 kg zuivere stikstof.
Als eerste gewas werd sla geplant« Ondanks dat het nulperceal een goed,
zij het ook gedrongen slagewas opleverde, bleek toch een gift van 90 kg/ha
het beste gewas te geven. Een nog grotere stikstofgift (120 kg/ha) had geen
verbetering ten gevolge»
Alleen bij giften kleiner dan 90 kg bleven de ammoniakveldjes achter
bij ds veldjes^pdie met salpeter waren bemest. De groei was daar stugger en
de bladkleur donkerder.
Na de sla toerden slabonen gezaaid« Hoe groter de stikstofgift in salpe-*
tervorai, des te rijker was de stengel- eji bladontwikkeling, Over het geheel
maakte het met salpeter bemeste gewas de indruk iets grover te zijn en de
bladkleur leek donkerder.
Opvallend was de sterke virusaantasting op het nulperceel. Bij een gift
van 30 kg was dit al aanmerkelijk minder,
Fosfaatbakken (Rte.Hoorn, proeftuin Hoorn, proj.no.4000)
Deze zijn aangelegd om de invloed van verschillende fosfaatgiften aan
de gewassen na te gaan* De percelen zijn in tweeën gesplitst, waarbij de
voorste helft met 50 kg en de achterste'helft met 120 kg zuivere stikstof psr
ha werd bemest. De fosfaatbemesting werd omgerekend pér ha toegediend in gif
ten van resp. O, 250, 500» 75° en 1000 kg super
Als voorteeltgewas werd ala uitgeplant (weeuwenteelt). Hierna volgden
vroege aardappelen (Eersteling)»
Dat er bij sla een wisselwerking bestaat tussen fosfaat en stikstof
bleek duidelijk uit de verschillen tussen de voorste en achterste gedeelten
der percelen. Bij 50 kg stikstof "per ha en een oplopende fosforgift werd de
beste groeikracht en stand verkregen op het 750-veld, Vanaf het nulperceel
kregen wij trapsgewijs meer bladontwikkeling en verbetering van de bladkleur
van geelachtig groen met bruinrode verkleuring in het hart tot lichtgroen
zonder deze verkleuring,
De met 120 kg stikstof bemeste veldgedeelten waren over het geheel iets'
beter. Hier werd de beste stand aangetroffen op het 500-perceel, terwijl het
75O- en 1000-veld »eh minder vlotte groei te zien gaven» Wat groei en bladkïour betroft kan de combinatie 1000 kg super en 120 kg stikstof gelijkge
steld wordeü met 750 kg super en 50 kg stikstof*
Bij de vroege aardappol bleef do groei bij 120 kg stikstof op ^lle per
celen achter bij het met 50 kg stikstof bemeste gedeèlte. Op het nulperceiel
was nog wel voldoende loof ontwikkeling,' doch de bladkleur dof donkergroen.
Het blad zelf was sterk gootvormig, waäibij de bladranden naar boven waren
omgekBUld»
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Het 25P-perceel viel op. door eau stijve stand en verschilde van het nulperceel door fijner blad en geelgroene bladkleur. Met iets donkerder bladkler
en een meer vlakke bladvoim volgden de jjOO- en 750-percelen» Bij 10Ô0 kg su
per en 50 kg stikstof werd de beste blad- en stengelontwikkeling verkregen
met vrij goede lichtgroene bladkleur,
Fosfaattrappenbemsatingsproefveld te Alkmaar (Rte.Hoorn, proj*no»4000)

l

Het proefveld doet al sinds 1940 dienst. Jaarlijks is de fosfaatbomeating toegediend in 5 trappen!
Veld no#
1
2
3
4
5
Super
C
500
1000 1500
2000 kg/ha
Bij de aanleg was de grond zeer arm aan fosfaat, de elfjarige bemesting
heeft"zijn uitwerking niet gemist î
' 1
Veld no#
2
4
3
5
P-getal 1940
1
1
1
1
1
P-citr» 1940
18
24
18
21 16
P-getal I95O
6
2
3
7
P-citr. I950
31
43
67
93 117
Uit deze arijfers blijkt duidelijk dat tengevolge van de steeds weer her
haalde trappenbemesting zich in de bodem een duidelijke aftrapping in âe fosfaatvootfraad heeft afgetekend. Het bewijs wordt hier dus weer geleverd dat
fosfaat in de bodem zich kan ophopen en daarbij niet aan een maximumniveau
is gebonden#
De conditie van de grond was in 1951 Over het algemeen matig tot slecht#
Vooral veldje 5 was,zonder meer slecht* Dit is misschien wel do oorzaak dat
op dit veld de opbrengst van het proefgewas (Eersteling)•achterbleef bij de
veldjes 3 en 4, hoewel de fosfaatbemesting óp veld 5 &et zwaarst was»
Overigens loopt de opbrengst parallel met do P-bemesting en dus ook met
het B-getal en het P-citroencijfer. Ditzelfde kan wok worden gezegd van het
gewichtspercentage van de knollen groter dan 35
Dit percentage loopt vrij
regelmatig op van 69,4i» op het nulperceel tot 90$ op het 2000 kg veld#
Kalibakken (Rte»Hoorn, proeftuin Hoorn, proj#no.4011)
Om de invloed van dó kali op de gewassen na te gaan werd*
sinds jaren
een 4-tal bakken mot verschillendo hoeveelheden kali bemest»'Per ha bedragen
de giften resp. ï 0, 125, 250 en 375 kg zuivere kèü (KgO), In afwijking van
andere jaren werd dit jaar do kali gegeven in do vorm van zwavelzure kali#
Als eerste proefgewas waren in 1951 ronde kroten gezaaid# Deze gaven op
hot nulperceal een schraal gewas, waarbij het blad iets smaller was dan nor
maal. Op alle andere percelen was het &èwas behoorlijk ontwikkeld»
Als nateeltgewas is knolselderij uitgeplant» Ook dit' leverde op het nul
perceel een armzalig gewas mot zeer fijn, geelachtig blad» De bladstelen wa
ren grotendeels paars gekleurd. Was de ontwikkeling van hot gewas bij 125 kg
zuivere kali al aanmerkelijk beter, op het 250-perceel kon pas van een best
gewas worden gesproken« Het 375-peroeel bleef in blad en stengelontwikkeling
achter. De verkleuring van de bladstelen was hier echter het minst van allo
percelen. Opmerkelijk was verder de ernstige roestaantasting op dit perceel»
De minste beschadiging door deze roestzwam word waargenomen op het 250-veld,
gevolgd door het nulperceol#
Bekalklngsproef (Rte.Amstelveen, proeftuin.Heemskerk* ir P.Delver, proj.no»
p.s.63-1950)
Dit proefveld, dat eind 1949 is aangelegd, ligt op van, nature flink zu
re, lichte geostgtohd» De bedoeling is om naast elkaar bloembollen en groente-'
gewassen te vergelijken In hun reacties op diverse kalkgifton met landbouwpoedeikalk# De waarnemingen voor do bloembollen geschieden door het Rijkstuinbouwconsulentschàç Lisse»
De diverse giften landböuwpoederkalk, eind 1949 gegeven, waren 0, 35»
70, 105, 140, 175 kg per are.
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De pH'was oorspronkelijk ongeveer 5. In 1951 werden geteeld: aardbeien,
(die voor het tweede jaar lagen), bloemkool en prei.
Aardbeien gaven de hoogste opbrengst op de onbekalkte veldjes, terwijl
reeds bij 35 kg kalk per are een duidelijke oogstvermindering plaats vond
van £ 8f», Hiermede wordt bevestigd dat aardbeien een relatief zure grond ei
sen en. dat bij bekalking gevaar bestaat voor achteruitgang in de oogst.
Bloemkool verdroeg obk de zware giften vrij goed. Hierbij werden pH's
bereikt van flink boven 7» Optimaal bleek de gift van 7° kg kalk per are
(pH£7).
Prei reageerde eveneens gunstig op de zwaardere kalkgiften. De kleinste
kalkgift gaf reeds een geringe oogststi jging van
ten opzichte van onbekalkt, De hoogste gift (175 kg kalk per are) gaf echter een duidelijk nade
lig effect te zien.
Een aanwijzing werd nog verkregen dat de fosfaattoestand door de bekalkingen verbetert«
Crganisoh.6 bemesting in de groenteteelt •(Rtc.v.Bodemaangelegenheden, proj.
no »3$
De proef te Heemskerk gaf zeer uiteenlopende opbrengsten. Stalmest en
turfmolm gaven een zeer goed résultait, kunstmest een matig, VAM-compost en
zuiveringsslib een zeer slechts In de proef te Zwolle viel eveneens een
.slecht resultaat van slib op. In de Beemster werd een structuuronderzoek ver
licht, dat verrassende resultaten gaf. In de proef te HendipiS: Ido Ambacht
viel op, dat VAM-crompost een duidelijk nadelige invloed had. De overige proe
ven gaven weinig aanleiding tot commentaar«,
TAM-compostbemesting op Beemsterkleigrond (Rte.Hoorn, proj»no.5OI85)
In samenwerking met het Rte.voor Bodemaangelegenheden werd in 1951 deze
proef voortgezet. Er is in dat jaar geen compost op het veld gebracht; het
was nl. de bedoeling om na te gaan of en in hoeverre de compostgiften van
I95O nawericing vertoonden. Als proefgowas deed dienst de vroege aardappel
(Eersteling). In de standcijfers op drie verschillende data blijkt inderdaad
enige lijn te zitten in die zin, dat hogere standoijfers in hoofdzaak konden
worden gegeven aan velden met grotere compostgift. Bij de oogstbepalingen
bleek echter van deze correlatie niets, noch bij het totale oogstgewicht,
noch bij de verhouding grof t.o.v. groot. Ook van een gunstige invloed van
compost op de grondstructuur is nog weinig of niets gebleken.
Besloten is deze proef in 1952 voort te zetten, dan zal weer compost
worden toegediend en wel in giften van 0, 40, 80 en 120 ton per has
Vergelijking van kunstmest, stalmest en compost (Rte.Hoorn)
De drio voldjes resp, bemest met kunstmest, stalmest en compost, waren
in I95I beplant met de proefgewassen sla en slaboon, het laatste als nat eeltgewas,
Van het begin af bleek al dat een organische bemesting op sla met klßist*
mest moet worden aangevuld. Gaf het kunstmestperceel een ideaal slagewas te
zien, op het stalmestveld bleef het gewas in ontwikkeling achter. Compost
bleek wel de minst ideale bemesting te zijn. De groei was hier stug en de
oogst laat.
De slaboon gaf op het campostperçeel een zeer goed gewas. Het kunstmest»
veld was over het algemeen iets minder en de bladkleur vooral was lichter.
Het stalmestobjeet onderscheidde zich in ongunstige zin door het achterblij
ven in ontwikkeling, fijner blad en lichter bladkleur.
Vergelijking van compost, stalmest en kunstmest (Rte.Utrecht, proeftuin
Vleuten, proj.no,G 2b)
Na 2 jaar organische bemesting (per jaar 1 ton compost, resp. stalmest
per are) werd dit jaar de nawerking nagegaan. Bij sla en prei kon een op
brengst vermeerde ring door nawerking worden geconstateerd; bij aardbeien en
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apsruitkool was geen betrouwbare invloed te bespeuren.
Het belang van oen goede structuur bleek zeer duidelijk uit de opbrengstverschillen op twee veldjes, waarvan één met goede en één met slechte struc
tuur, die bij deze proef zijn betrokken#
Publicatie: Jaarverslag 1951> proeftuin Vleuten.
Aardbei
Aardbeibemesting (Rte.GoldermaIsen, ir H.H»Borgraan, proj.no,39)
Uit do op het centraal bemestingsp roefveld te Br,uchom genomen proeven
bleek:
1.dat de aardbei œn gewas is, dat slechts zoor langzaam reageert op verschil
len in bemesting;
2.dat men gauw teveel mest toedient. Vooral in de herfst zijn de aardbeien
zoer gevoelig voor oen t» zwaar bijmesten,
Bemestingsproef bij aardbeien onder glas (Rte.Amstelveen, proeftuin Sloten,
ir P.Deiver, proj.no,P»S,60-1950)
In I95O is gebleken uit een proef, waarbij diverse organisohe mestsoorten en hoeveelheden niet enkele kunstmestgiften worden vergeleken, dat een
gift van 100 gram 9-10-23 por raam do hoogsto opbrengst gaf.
In I95I weid onderzocht of oen bemesting van de vorspeengrond, waarop
de aardbeien van Augustus 1950 tot Februari 1951 stonden, invloed had op de
opbrengst, terwijl vcorts do optimale gift 9^10-23 op de bak werd nagegaan.
Het bleek dat de planton afkomstig van vorspeengrond, die een extra gift had
gehad van 16,6 kg 9-10-23 per aro, belangrijk meer opbrachten, dan planten
afkomstig van vorspeengrond, die deze extra gift niet hadden gehad.
De optimale 9-10-23 gift op de bakken bodroeg 100 gram per raam bij de
planten afkomstig van verspoengrond zonder extra gift en 50 gram per raam big
da planten afkomstig van do extra bemeste verspeengrond,
Per raam werden do volgende opbxeagstônr 9e3fcï0geû:
Bomestingstrap in grammen
9-10-23 per raam
C
50
100
150

Vorspeengrond
onbemest
1.55
1,62
1.67
. 1*66

kg
kg
kg
kg

Verspoengrond
bemest
I.76 'kg
1.93 kg
I.76 kg
1.88 kg

Asperge
Bemesting bij asperges (Rte«Maastricht, proj.no. G 7)
Ook in I951 was hot rosùltaàt van do verschillende bemestingen mot
kunstmest en ook met stalmest vrijwel nihil.
Blijkbaar is bij dit gewas oen andere factor in het minimum en zal
grondleggend onderzoek nodig zijn om to trachten deze kwestie tot een oplos
sing te brengen. Voor dit doel is thans contact opgenomen met Prof.Schuffolen.
Boon
Pottenproef met stamslabonen (Rte.Amstelveen, proeftuin Sloten, ir P.Delvor»
proj.no. 67-50)
In aansluiting op pottenproeven in vorigo jaren, word in 1951 ©en proef
opgezet met enige P- en K-trappen, Ditmaal word alleen grof rivierzand ge
bruikt.
•
Er is- eën stikstofbemesting gegeven op basis van l60 kg zuivere N per
ha op grond van reeds eerder verkregen'resultaton,
De P- en K-trappen in kg zuivere P^O^ en K2O pçr ha bedroegen O, 40, 8Q
120, I60, 200 oh 240 kg in diverse combinaties,.
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De hoogste P-trap gaf do hoogste opbrengst, terwijl de laagste K-gift
al voldoende was. Kçili had in deze proof dus weinig invloed pp do opbrengst
van de stambonen.
Uit!de potproeven is tonslotte komen vast te staan dat, uitgaande van
011 ^2^
een zoer arme grondsoort do verhouding in do behoefte aan N,
ongeveer 4:6:1 bedraagt.
De belangrijks' invloed van fosfor ligt voor oen groot deel in het gun
stig effect op de bloei, terwijl tevens de zetting der bloemen door P gun
stig wordt beinvloed« Kali heeft geen invloed op de vruchtzetting.
Voorts bleek dat-de wortelknolletjesvorming bij de planten zonder fosfer
zuur veel slechter was dan bij de planten, die wel een fosfaatbemesting had
den ontvangen»
Komkommer
Proef met broeimatorialen (Rte.Utrecht, proeftuin Vleuten, proj.no» G- 15)
Vergeleken werden: paardemest, varkensmest, huisvuil 4» paardemest.
Paardemest gaf de hoogste temperatuur, varkensmest de laagste, Het temperatuurverloop was gelijk» Paardemest gaf het grootste aantal stuks en iets
meer 1 A, varkensmest het kleinsto aantal en wat meer kromme, de paardemest
•J» huisvuil-ri jen waren iets vroeger en konden ook iets langer worden doorgeoogst. Do financiële resultaten waren bij huisvuil i- paardemest even goed aüs
bij paardemest alleen, bij varkensmest duidelijk lager.
Publicatie: Jaarverslag 1951» proeftuin Vleuten»
Komkommerproef (Rte.Kestoren)
In deze proef werdon 8 vorschillendo staalgrondon
komkommertelers»
H&eruit bloek dat er tussen do hoogsto en laagste
schil van lof. bestond# Ook varieerden de gronden sterk
stelling* Aan de hand hiervan konden enige richtlijnen
oen optimum samenstelling van staalgrond»

opgenomen van ervaren
opbrengst oen ver
in chemische samen
worden opgesteld voor

Kool
Kalifaemesting spruitkool (Rte .Groningen)
Uit deze proef is gebleken, dat zowel do opbrengst als do kwaliteit
door hogero kali-giften gunstig worden beinvloed.
100 kg K_0/ha - opbrengst 9500 kg/ha
200 "
"
"
11500
"
M
300 «
»
13000
«
Tevens bleek door veel kali de oogst te worden vervroegd» De spruiten van
het veldje zonder kali waren slechter van kwaliteit dan die van do veldjes
met kali, terwijl dó spruiten van het veldje met 300 kg KgO wat grover en
iots losser waren dan die op het veldje mot 200 kg KgO per ha» De proef zal
in I952 worden herhaald met grotere oppervlakten»
Het veràlag van deze proef is gepublicoord in "Tuiribouwberichton" van
15 Maart 1952.
Spinazie
Fosforbemesting bij spinazie (Rte.Utrecht)
Op zand, klei en veengrond 4® ;fteh aantal proefveldjes aangelegd om na
te gaan in hoeverre een P-bemesting bij spinazie tfan belang is» Het bleek
dat bij een hoog fosforgehalto in de grond do fosfaatbomosting béter wegge
laten kan worden en dat bij een laag fosforgehalto en te hoge pH een lichte
fosfaatbemesting gunstig werkt,
.
Publicatie: Jaarverslag 1951» proeftuin Vleuten»
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Tomaat
Tomatenbemestingsproef (Rte.Kosteron, proj.no. K.23)
Deze proeven werden in 1951 vorder voortgezet,, waarbij vooral de invloed
van fosfaat en magnesium op het optreden van "waterziek" werd nagegaan»
Ook werd aan de .hand van grondonderzoek nagegaan bij welko chemische
samenstelling het meosto waterziek optrad. Vooral komt naar voren dat toe
diening van stalmest veel waterziek geeft» Hetzelfde treedt op bij hoge fosfaatcijfors»
Toediening van magnesium werkt gunstig, maar bovenal moet worden ge
streefd naar verlaging van de voedingsroservss in do kasgronden»
Witlof

\

*.

Kalibemestii^ bij witlof (Rtc.Hoorn, proj.no.4011)
De proef werd in 194-8, 1949 en- 1950 genomen te Nibbixwoud op 3 verschil
lende percelen mot de volgende kaligohalten:
Perceel 1948

0-20
20-40

kaligehalto
0.016
0,013

»

1949

0-20
20-40

0,011
0,008

n

.1950

0-20
20-40

0,026
0,018

De bemestingen wareni
Object

Gebruikte kalimeststof

I
II
III
XV
V
VI
VII

geen
Kalizout 40f.
"
40%
"
40%
Zwavelzure kali
«
11
11
n

Gift per ha
200 kg
400 M
600 "
I65 "
330 "
5G0 »

Conclusio : Na deze 3-jarige proef kunnen de volgende conclusies y»orden ge
trokken:
1.Duidelijk is gebleken dat de chloor van hst kalizout 40l geen nadelige in
vloed uitoofont op de teelt van witlof. Soms kon worden geconstateerd, dat
de planten op de perceeltjes, die mot kalizout waren barnest, eon ftisser
en groener kleur vertoonden dan do planton pp de mot zwavelzure kali be
mest© perceeltjes»
2.,De opbrengstcijfers aan pennen en witlof zijn, mot uitzondering van de
proeven in 1949j in het algemeen van die aard, dat geen bepaalde concluais
omtrent opbrengstvermeerdering valt te trekken# De cijfers voor 1949 wij
zen i n do richting dat het toedienen van ruim kali op kaliamS grond b i j de
teelt van witlof verantwoord is»
02

VEREDELING-, VERMEERDERING on SYSTEMATIEK

02»1 Genetisch onderzoek
Erwt

Koppellngsonderzook bij orwten (Lab.v.Tuinbouwplantonteolt, Prof.dr S.JV
, Wellonsiok, proj,no«53)

Voortgegaan word mot hot lopondo onderzoek» Als neven*©sultaat word da
erfelijke basis voor een nieuwe bloemklour gevonden. Do betreffende factor

55
Ce is gekoppeld mot de reeds lang bekende factor Cr. Zie publicatie Genetica
25, 1951.
02.3 Kruisingstechniek
Tomaat
Bewaring van tomatonstuifmeol (Lab.v.Tuiribouwplantenteolt, ir KeVerkerk,
proj 4 no»76)
o
o
De beste kieming gaf stuifmeol, dat bij -19 en -30 C bewaard is, na
ingesloten te zijn bij kamertemperatuur of .luchtledig bij -20°C» Bewaring in
bakjes bij 2°C en 6°0 bij verschillende vochtigheden (10, 23 on 40/») gaf na
8 resp» 41 dagen nog een vrij goede kieming; later ging het kiempercentageo
achteruit» Bewaring bij een vochtigheid van lof. en eeq. temperatuur van + 20
gaf hoopvolle resultaten, maar helaas verongelukte op 26/2/51 deze serie»
Na 8 resp. 41 dagen werd het bewaarde stuifmeel getoetst op (f steriele plan
ten, Gebleken is dat na, 41 dagen alleen het stuifmeel,dat bij kamertempera
tuur ingesloten en bewaard was, geen vruchtzetting gaf»
02.6 Rassenonderzoek
Aardappel
Rassenvergelijking bij vroege aardappelen (Rte.Hoorn, proj.no»5135)
In samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onder
zoek (C.I»L»0.) is een drietal veldproeven genomen mot Eersteling, Doré en
Rietsema N 289, Deze proeven waren ondergebracht te Sint Paneras, Hqnsbroek
en Brootebroek.
De abnormale weersgesteldheden gedurende de winter en het voorjaar waren
oorzaak van een zeer slechte grondstructuur en maakten het tevens onmogelijk
tijdig te planten. Hot onderdeel vroeghoidsonderzoek is in deze proeven dus
niet tot zijn recht kunnen komen»
De cijfers van de opbrengsttabel tonon aan, dat do Rietsema N 289 op
alle drie proefvelden de hoogste opbrergston gaf* Doré en Eersteling ontlie
pen elkaar niet voél en verwisselden nogal eens van plaats op de ranglijst.
.Jammer is het daarom voor de Rietsema N 289, dat deze in andere opzich
ten bij de Dord en de Eersteling ton achterkomt. Zo is bv« de knolvorm iets
onregelmatiger, liggen de ogen dieper en is do vatbaarheid voor Phytophthora
aanzienlijk groter»
Niettemin zal do Rietsema N 289 zeer zeker het beproeven in de practijk
waard zijn. Ze kenmerkt zich door haar snolle groei, vlugge knolvorming en
daardoor vroege rooibaarhoid»
Rassenproef vroege aardappelen {Rte .Barendrecht, proj.no<>5l/5)
Vergeleken werden Rietsema N 289, Eersteling on Doré» He.t ras Doré be
zit als vroege aardappel goede kwaliteiten. De.opbrengst ligt bij deze proef
neg iets hoger dan van Eersteling. Do knollen van het ras Rietsema N 289 be
zitten een mooier vorm dan van Eerstoling en Doré. Het zeer verspreid zitten
van-do knollen is echter een bezwaar» Tenslotte bleek dit ras bij deze proef
ook belangrijk lafer te zijn dan Eerstëling on Doré. Rietsema N 289 kan niet
aanbevolen worden als vroege aardappol»
Rassehvergelijking yrooge aardappelen (Rte.Apeldoorn, proj.no.6)
.Uit de vezgelijkingspmef met 3 vroege aardappolrassen te IJsselmuidon,
in samenwerking met het O/T
te Wageningon, bleek het ras Rietsema N 289
V v- 3inaa3c van dit ras waS beter dan van do beide
een goede aanwinst te
andere rassen. Do knollen zijn flink van stuk on ovaalrond, terwijl het ge
was weinig kriel leverde. Voorts heeft hot ras een forse groei en is vroeg»
RasBenproef met vroege aardappelen (Rtc.'s-Hertogeribosch)
In samenwerking met het C.I.L.0» werd een vergelijkende rassenproef
1
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opgezet met de vroege aardappelrassea: Doré, Eersteling en Rietsema N 289*
Van elk ras stond 60 m2» De kg-opbrengsten hiervan waren:
1.Doré
201
2.Eersteling
182
3.Rietsema N 289 182
De opbrengsten waren zeer laag, ten gevolge van het ernstig optreden van
Magnesiumgebrek, Wat betreft de-consumptiewaarde moeten de rassen m0i, in
deze volgorde worden geplaatst:
1.Doré»
2.Rietsema N 289«
3.Eersteling.
Aardbei
Aardbeirassen onder glas (Rto,Amstelveen, proeftuin Sloten, proj»po.P.S,
18-1950)
Om te beoordelen welk type voor de glasteelt het meest geschikt is werd
een proef opgezet om de reeds 5 jaar door proeftuin "H.U.Y," gebruikte klo
nen te vergelijken met de beste klonen uit West-Frièsland, Zaltbommel en ,
Brabant«
Ofschoon door mollenschade een wetenschappelijk betrouwbare uitkomst
niet werd verkregen, kan toch wel worden gezegd dat 3e kloon uit Za^tborahel
voor veengronden niet geschikt is door te welige bladgroei. Het bepte resul
taat werd verkregen met de klonen van "H,U,7.tt, genummerd 22-30 en 39 en de
gebruikte klonen uit Noord-Brabant»
Productiviteitsbepaling aardbeiklonen (Rtc.'s-Hertogenbosch)
Van de in 1950 aangelegde veldjes ter bepaling van de productiviteit
der te vermeerderen aardbeiklonen, werd de opbrengst per plant bepaald. De
veldjes lagen verspreid over het ambtsgebied en de resultaten waren als
volgtî
Tot.aan Tot.opbr.
in gr.
tal pi»

gemidd..opbrengst
p.plant in «r.

Ras

Kloon

Aantal
veldjes

Jucunda

J.E.5
J.K.2
J.0.4
JJC.3
J.0.9
T.0.8

4
4
4
4
4
4

84
84
81
82
73
68

46830
45193
3833O
28105
24415
I993O

558.69
538.01
. 473.21
342.68
334.45
293.09

Deutsch
Evern

D.E.K,8
D.E.K.2
D.E.K.6
D.E.K.9
D.E.K.5
D.E.K*7

1
1
1
1
1
1

50
50
50
50
50
50

25455
25O7O
24595
23335
23317
23254

509.10
501.40
491.90
466.70
466,34
465.08

M,7

?

63

I6750

265.87

2
2
1
2
2
2
2
1 '

47
48
35
67 '
67
68
66
35

21345
20685
I4450
25995
255IO
25040
21300
10305

454.15
430,94
412,86
387.99
380.75
368,24
322,73
294.43

Madame
Moutôt
Ober
sehlasien

0.1
0.2
0.8 '
. 0.3
0.6
0.5
0.4
0.7
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De cijfers laten zien dat de door ons geselecteerde klonen zeer vruchtbaar
zijn.
\
Ook in I95I werden wederom, over het gehele ambtsgebied verspreid,
veldjes aangelegd ter bepaling van de productiviteit der klonen.
Aardbei-rassenproef (Rte.Frederiksoord, proj.no.l)
Het proefveld ligt te Dedemsvaart en wordt in samenwerking met de
N.A.K. geëxploiteerd»
In I95I werd de eerste oogst verkregen, nl.:
Deutsch Evern
31«2 4- JO.9 - 62.1 kg
Madame Moutot
22.7
2Jj»~ » 4-7*7 kg
Madame Lefeber 14.25 J- 15»9 » 30.15 kg
Ofeerechlesien
8,3 J* 9.75'«*'18 »0,5 kg
De proef wordt in 1952 voortgezet«»
Audi jvie
Ra ssenproef late andi jvie op de volle grond (Rta.Utrecht, proeftuin
Vleuten, proj.no.G lg)
/ Door ongunstig weer viel de opbrengst tegen. Gezaaid 25 Juni, geoogst
2 November®
Opbrengst
Selecti e
Gebruikswaarde
Blad
per are
Nummer vijf (Rijk Zwaan)
Braadblad Volhart (v.d.
Berg)
4

Nummer vijf (v,Kempen)
Breedblad Volhart (Rijk
Zwaan)
matig grof
Breedblad Volhart no»5. ras
Cobea (Gebr.v.Beusekomj
vrij gïof
Breedblad Volhart (Hulleman) vrij grof
'

Breedblad Volhart (C.v»
Beusekom)
Breedblad Volhart (Jac.Jong)

goed

360 kg

goed

340 kg

vri j goed

400 kg

vrij goed

400 kg

vrij goed
zeer matig
\onzuiver gewas)

370 kg
260 kg

zeer matig
slecht
(onzuiver gewas)

260 kg
310 kg

matig grof
vrij fijn, iets
krullend,groeit
plat en breed
matig grof

grof
zeer grof

Publicatie: Jaarverslag 1951, proeftuin Vleuten.
Rassenproef Breedblad Volhart in stoókkas (Rte»Utrecht, proeftuin Vleuten)
Gezaaid is op 19 Augustus 1950, geplant 28 September 195Ö> 1 Maart
I95I begonnen met stoken, 12 Maart geoogst.
Omgerekend per are waren de oogstcijfers;
lste soort
2de soort
1.Haarlems Volhart (Hulleman)
580 kg
65 kg
2.Ut rechts Reuzenstruik (Hulleman)
485 kg
100 kg
3.Breedblad Volhart (Oböp.Wijdenes)
495 kg
80 kg
Haarlems Volhart voldeed het beste; Utrechts Reuzenstruik was kleiner
van stuk en gaf nföer 2de soort} Breedblad Volhart voldeed het minst, 20$
witlofblad en belangrijk minder van kwaliteit.
Publicatie» Jaarverslag 1951> proeftuin Vleuten»
Aspergo
Rassen-en selectieonderzoek bi.j asperges (Rte.Maastricht, proj.no.G l)
In'1941 word te Baarlo een rassenproefveld aangelegd met asperges met
verschillende van de beste binnen- en buitenlandse rassen, welke wij konden
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verkrijgen»
De opbrengsten zijn hier 10 jaron lang uitvoerig gecontroleerd, onze
selectie uit de Brunswijker (ras Beeren) blpek eon opbrengstvermaerdoring
te geven van £ 20$ boven het handolszaad.
Wat de kwaliteit betreft kwam het Amerikaanse ras Maiy Washington naar
voren door malsheid ,• mooio vorm, geringere neiging tot blauwkleuring en
vroeghoid,
In de Amerikaanse Washington bleek nog groto variatie voor te komen en
in dit ras is verder geselecteerd op het zomergewas. Ook in àe selectie
Beeren is verder geselecteerd te Baarlo. Mot dozo selecties en enkele krui
singen ervan is in 1948 een proefveld te Horst aangelegd»
Hierbij worden de selecties vergeleken mat:het boste handolszaad het
welk te verkrijgen was» Wat db opbrpigst betroft was het resultaat in 1951
als volgt :
;
''
•
Beeren x Washington
9902
Washington x Boeren
7493
Washington
8863
Beeren7051
Handelszaad A sterk
5438
Bandelszaad A zwak
4824
Handelszaad B
4780
Conclusie: Do kruising B x W geeft derhalve t,o,v» hot handelszaad A
eon opbrengstvorhoging van 82$ on t.o.v. de selectie Boeren 45$»
Wat de kwaliteit aangaat is de B x W kruising ongeveor intermediair
tussen beide ouders.
Er zullen goisoleorde zaadvelden worden aangelegd ton einde aan do
praetijk hetorosiszaad B x W te kunnen aanbieden»
Publicaties Med.Dir,Tuinbouw 1951, no,8»
Boon
Ssamslabononvorgolijking onder glas (Rte,Amstelveen, proeftuin Heemskerk,
proj.no, P.S. 3Û-I95O)
In I95I werden enkele nieuwe stammen op hun cultuurwaarde beproefd»
Do opbrengst in kg per raam was:
Servus (S 14?)
1.44 kg
Servada lijn 16
1,09 kg
Servada lijn 18
1.31 kg
. Servada lijn 19
0.97 kg
Hot ras Servus gaf" ö'ök" dit jaar weer do hoogste opbrengst» Do Sorvada-lijnen bleven lager in opbrengst. Servada lijn 16 leverde een product dat
duidelijk groener van kleur was dan hot ras Sorvus»
Stamslabononrassonvergoli jki.ng op de volle' grond (Rtö»Amstolveon, proeftuin
Heemskerk, projisno«P*S, 32-1950)
Een viertal lijnen van het ras Sorvadö werd vergeleken mot het ras
Sorvus bij do zaaitijden 17, 24 en 31 Juli,
Tijdens do groei kon worden vastgösteld dat, naarmato later word gozaaid, do vimsaantasting geringer was. Do laatste zaaitijd bleef gehool
vrij van virusaantasting,
Rassonproof stamslabonon (Rte.Groningen, proj.no, G 3) .
Op zandgrond worden 5 rassen met elkaar vorgoleken. Hot ging hior voor*
namelijk om do vergelijking van Furore mçt enkele goede Dubbolo wjtto z.dr#
selecties» Uit dozo pioef bleek duidelijk dat voor do vroego tooit do
Dubbelo witte z.dr» nog niet te' vervangen is door Furore, Laatdgonoomdo is
ni, govoolig voor vlekkcnzioktb.
Voor do lato tooit, waarbij do Dybbolo Witto z,dr,-aelocties ornstig
virusziok wordon, kan Furore betör worden gebruikt»
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Naast void voordelen liet het ras Furore in doze proef evenals het
. vorig 'jaar een belangrijk nadeel zien, nl. zijn gevoeligheid voor vlekkenziekte.
Het Terslag van deze proef is gepubliceerd in "Tuinbouw/berichten" van
22 September 1951»
Rassenproof stamslabonen (Rte.Apeldoorn, proj,no,1951/5)
Bij de vergelijkingsproef van 3 stamslabonenrassen, met toepassing van
3 zaaitijden, bleek dat het ras B 241 op alle drie grondsoorten het moest
productief was. Dit ras kan door zijn geringe vatbaarheid voor roest en
virus in deze streek een belangrijke aanwinst worden, vooral voor de late
teelt, Furore gaf bij de eerste 2 zaaitijdon een goede oogst,'maar bij de
3e zaaitijd door de ernstige roestaantasting eon matige oogst. Dubbele witte
z,dr, is alleen goschifct voor vroege toelt* Hot ras Servus bleek sneller te
kunnen worden geoogst dan de andere rassen. Tegenover dit voordeel stond heb
nadeel van-eön-liëht© kleur van de peul,. Het ras Dusa' z.dr, is to laat
oogstbaar,en heeft een te kleine en minder mooio ppul».
Rassenvorgelijking.stamslabonen (Rtc.Zutphen, proja no,47/35)
a,
Vergoloken worden de rassen B 241, Servus en Furore op zafolgrond;
zaaidatum 22 Mei,
Servus «n Furore werden voor het eerst geoogst op 1/8/31, B 241 op
8/8/31» De opbrengsten bedroegeh per 3 veldjes van 10^- m2* Servus 30*2 kg,
B 241 39»5 kg en Furore 38• *- kg»
Het nieuwe ras B 241 hooft zeer goed voldaan, ovenals Furore, Bij Ser
vus was de smaak van de bonen te flauw en do kleur te flets,'
Opvallend was de gemakkelijke plukhaarheid van de B 241,
b,
Cp vier plaatsen werden voor late teelt in enkolvoud met elkaar verge
leken de rassen; Servus (2x), Furore, Früca Media en B 241, Zaaitijd 10
Juli, tweede veldje Sorvus op 1 Augustus*
Opvallend sterk was de roestziekte bij het ras Furore, waardoor de op
brengst van dit ras matig 'was. Door de sterke besmetting werd de oogst van
de andere rassen ook gedrukt.
Het ras Fruoa Media is ongeschikt voor late teelt» '
Voor Servus gelden dezelfde bezwaren als onder ju genoemd,
B 241 maakte de bosto indruk: rijke oogst, gema&kôlijk te plukken, goe
de gezondheid en comsumptiekwaliteit,
'
Rassenproef stamslabonen (Rtc.Frederiksoord, proj.no,3)
In de voorzomer werd op een 3-tal percelen op zand- en dalgrond eön
vergelijkende proef opgezet met de rassen Servus en Dubbele witte z'.dr* als
vroege teelt onder platglas (gelicht vlak voor of tijdens de oogst). Vervol
gens 1 proef met dezelfde rassen gezaaid begin Mei, tijdelijk eveneens on
der glas geplant,en 1 proef met late tefelt, waarbij worden vergeleken Ser
vus, Dubbele witte z«dr. en Fruca media»
Beoordeling*
Het ras Servus kan op de meeste gronden iets nauwer worden geplant, daar do
plant kleiner blijft. De opbrengst zal dan woinig behoeven te verschillen
van de andere rassen. Stevig stro en houdt do stengels van do grond. Hier
door minder Sc le roti ni a-en Botrjrtis-aantasting, Do vorm van do peul is gun
stig, de kleur iets te licht» In de prooven werd een extra lichte stam ge
bruikt, Deze lichte kleur is wat nadelig voor do prijs.
Het ras Sorvus plukt gemakkelijker en vlugger dan do andorar rassen,
Fruca media moest voorzichtig wordon geplukt, daar do stengels gemakkelijk
breken»
'
De smaak van Servus is goed en ook die van Fruca modia0
In de weck voldoen beide rassen eveneens goed, hoowel ook hier do klour van
Servus niet moevalt, Fruca is in de weck zeer mooi, daar er practisch geen
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zaad te zien is. Scrrna vertoont dit in geringe mate, doch zeer veel minder
dan Dubbele witte,
In de proövon bleek Serras slechts in geringe mate vroeger dan Dubbel©
witte« Do zaaidata zijn over hei gehoel nog wat laat geweest. Bij vroôgoro
zaai, als zeer vroege glasteelt, zal dit verschil zeker duidelijker zijn.
De Sorvus is daardoor do aangewezen boon voor do primeurs. In gelijkwaardi
ge concurrentie met de Dubbele witte ia do prijs iets te laa, en ook do kgopbrengst valt dan tegen»
Bij eon klein partijtje bonen van de rassen Dubbele witte, Furore en
Sorvus te Fredoriksoord als najaarsteelt, bleok de Sorvus iets rosistentor
to zijn. togen de nachtvorsten dan do beide andoro, Wafcon deze boido roods
weg na do nachtvorst van 7 op 8 October, do Sorvus stiorf eorst weg na do
nachtvorst van 9 op 10 Ootober,
Rassonproef stamslabonon {Rtc.Barondrecht, proj» no»51/2)
Op de veengronden rond Gouda worden do volgondo ras'sen vorgoloken*
Dubbolo witto z.dr,; Furoro z.dr,; Sorvus z.dr, en B 241*
Stippolstreop trad in goringe mato op bij Furoro en B 241» Vlekkenziekto trad zoor ornstig op bij Furoro on vrij ornstig bij B 241# Roost was ern*stig bij Furoro, matig bij Dubbolo witto, licht bij B 241 on trad niet op.
fcij Sorvus, Rolmozaiok tastte Dubbolo witto ornstig aan, doch word bij do
andoro rassen niet waargonomon» B 241 bleok govoolig voor voetziokte»
Bij middenvroogo teelt gaf Furoro goodo resultaten, doch in 1951 kwam
woinig stippolstroop voor»
Sorvus bleef behoorlijk gozond en gaf bij lato tooit do hoogsto op
brengst»
Rassenvorgolijking slabonon (Rte.Hoorn, proeftuin Z-0 Boomstor, proj,no»
5129}
Bij do jaarlijks cp de proeftuin to Z-0 Boomstor terugkerende slabonenrassenproef zi'jn in 1951 .vergeleken: Dubbolo z.dr» (Standaardras); Furore;
B 241 on K $01,
Do B 241 is eon nieuw'ras, dat is gewonnen door de Ver,Proofschooltuin
to Hoorn, K 501 is een produöt van Koomens Zaadhandol on Zaadteelt tö Span
broek» Deze selectie is bedoeld als vervanger van do Vroege Wagonaar»
K 501 blodk zoor belangrijk vroeger dan do overige, terwijl Dubbolo
z.dr, belangrijk vroeger was- dan Furoro en B 241,
Wat de opbrengsten iaotreft, moot worden vastgesteld, dat er tus'sen do
verschillende rassen geen belangrijke verschillen waren aan to tonen»
Bij hot- plukkon bickon do bónen van do K 501 tamolijk vast aan do sten
gel te zitton en' nogal verscholen in hot gewas» B 241 daarentegen plukte
zoor gemakkelijk, Furoro stond in dozo tussen de boido andore niouwo rassen
in. Van Bubbolo z.dr, is bekend, dat ze gemakkelijk plukt.
Rassenproof stambonon in do vollo grond (Rte.Utrocht, proeftuin Vlouton,
proj.no» G- la)
Mot de volgondo rasson, gezaaid 1 Juni,• wordon de volgondo ervaringen
opgedaan J
Furoro voldood hot best«
'
•
Dubbolo witto, zeer slocht^voel virus.
No,I38-I39-I40 (I.V.T.), matig, bonen bleekgeel, planton'niot stevig»
No.115 (l»V»T,), lijkt moor op Witte, stand matig, virus»
Orienteront beproefd wordon:
Blonda (Vrookon), poul hardgroon, ruw, zoor lango punt, peul langer dan
Dubb.witto*
Fruca modia (Vroeken), peul hard groon, zoor lang gepunt, poul korter dan '
Dubb «witto, opbrengst belangrijk hoger dan van Bloncfe,
Publicatie: Jaarvorslag 1951» proeftuin Vleuten*

él
Stambononrasson ondor glas on buiten £Rtc .Maastricht, proj.no,G- J> on G- 4)
Op do prooftuin to Vonlo word oen aantal niouworo stambononrasson ver
geleken met de Vroogo Wagonaar on de Dubbolc Stamprincos zonder draad» Hot
sortiment word boproèi&bij oon vroego en con late zaaidatum, In do proof
wordon opgenomen do volgende rassen:
Sorvus I,V«T»} Koomon 501; Furore R,Zw,; B 241 Hoorn; R 6 C»Z„W,,Fr,
Ter vergelijking van deze rassen voor de vroege tooit word de Vroago Wage-'
naar met draad gekozen en voor do late tooit de Dubbolo witte zonder draad«,
Do Sorvus geöft een licht gewas on do poulèn zijn bleekgroen; i§ vordor boproovenswaardig voor; do tooit ondor glas.
Do Koomen 501 is slechts enkelo- dagon lator dan do Wagenaar, Hoeft een
mooie donkergroene peul en komt in aanmerking voor verdere beproeving zowel
buiten als onder glas,
Furore, de peul is iots to licht van klour, terwijl hot ras nogal vat
baar is voor plokzioktê, roost' en zwarto vaatziekte; is geschikt voor do la
te buitenteelt.
Hoorn B 241, do poul is ook nog iots to licht van kleur, doch wel mals;
is onvatbaar'voor sjolmozaiek;'komt voor verdere boproeving in aatimorking,
R 6 C.ZcWoFr,, do peul komt veol ovoröon met de Dubbele witte z.dr»;
het ras is iets vroeger en vrij productief,
Rassenproof stambonon onder platglas (Rtc.Utrecht, proeftuin Vleuten,
projcno.G la)
Vergeleken wordon:
oogst 20 .Juni
totale oogst
Dubbolo witto'
122 kg
11 kg
6 »
No',115 (I.V,T,
'
IO8 "
3 M
102 "
No *138-139-140 (I.V.T,)
B 241 (Hoorn)
123 "
13r"
De beide selecties van het I,V«T. waron mindor vroeg, de totale op
brengst was iets la&cr, de kwaliteit iets minder gunstig dan Dubbolo witte,
B 241 was hot vroegst, de -oogst was goed. De bonen lijkón op Dubbele' witto>
2© zijn echter meer rondachtig en hebben een vrij laiig g $ kromme punt.
Publicatie: Jaarverslag 1951, proeftuin Vleuten»
Spekbonenrassenproef (Rte.Maastricht, proj.no.G 3)
Op de proeftuin te Vsnlo werden drie rassen spekbonen met elkaar verge
leken, nl. Selectie Hoeymakers, Selectie Aerts en de Limburgse kruising van
de Bekerom (lijn 2)«
De' rassen ontwikkelden zich alle zeer goed. Lijn 2 was 4 à 5 dagen
vroeger. De opbrengsten waren als volgt S
Ras
Selèctie Hoeymakers
Selectie Aerts
Limburgse kruising lijn 2

kg/are
202
202
215

sort ering in ƒ.
ia
8e
3e
57
67
70

37
26
22

6
7
8

eerste 2 weken
in 1"
34,5 .
28
55

De kwaliteit van de drie rassen is goed. Wel wordt de Limburgse kruising
iets spoediger hol en dien-t daarom op tijd te worden/geplukt. Selectie Aerts
blijft langer mals,
In vatbaarheid voor rolmozaiek, steengrauw, roest en Colletotrichum
liepen de rassen weinig uiteen,
Dë Limburgse kruising lijn 2 zal dit jaar in de practijk worden ge
bracht,
Rassenvergelijking stokslabonen (Rtc.Zutphan, proj,no,47/33)
Vergeleken werden de rassen Non Plus'Ultra, Ideaal, Meöhelss Markt en
Mentor op vochtige leemhoudende gandgrond. Zaaidatum 15 Mei»
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Ras

Opkomst zaad

Non Plus Ultra
Ideaal
Mechelse Markt
M@ntor

Ideaal

Mechelse Markt
Mentor

laat
vroeg
M

Rolmozaiek

goed
n
it

goed
n
n
- slecfcb

resistentie
ongunstig weer
matig
goed
11
w

gering
»

n
geen

-

vroeghpid
v.d.oogst
tiôfc Plus Ultra

Consumptie
kwaliteit

tot,o]pbr.
in kg.

uiterlijk
v.h.^ewas

32,5 (rij v',46m)
50,4 (rij v,46m)
15,8 (rij v,14m)
m

zaas fi3&
grof
»n
H

Vergelijking; van verschillende rassen spek-« snij- en. stokslabonen
(Rte.Maastricht,£roj.no,G 3)
In I951 werden op de proeftuin Maastricht en eveneens te Venlo de vol
gende 3 stokslabonenrassen vergeleken:
Mechelse Markt? dit ras is tamelijk vatbaar voor rolmozaiek, doch vrij
produotief; dö peul is evenwel te breed, waardoor het minder gevraagd bleek
op de veiling#
Westlandla; ook dit ras is vatbaar voor rolmoztóek, doch geeft nog een
behoorlijke productie} de kwaliteit is goed«
Mentor; dit ras is resistent tegën rolmozaiek, doch tamelijk vatbaar
voor zwarte vatenziekte en topnecrose, De opbrengst is hoog, doch de peul is
waarschijnlijk te grof«
Rassenvergelijking stoksnijbonen (Rtc.Zutphen, proj»no*47/33} '
Vergeleken werden Combine, Allervroegste, Ras Verschoor en Ras Vera op
vochtige zandgrond» Zaaidatum 15 Mei« Resultaten: .
consumpi-. ziekte,tiekwal.
sssksl:
Combine
Allervroegste
Ras Verschoor
Ras Vera

goed
n
H
matig

resist.on
gunstig weer

sterk
n
gering

goed
matig
n
goed

vroegheid
v.d.oogst

opbrengst in kg
rij van 46 m

normaal
vroeg
laat
normaal

100-.7
60,4
75.4
68.9

Stil.jttónenrassenvergeli jking (Rte.Amstelveen, proeftuin Sloten, proj.no«
P,S,5a-1951)
Een vergeli jkingsproef werd opgezet met de rassen; Vroege Veense,
Clasina, Combine, Allervroegste W.B.Z. en Verschoor.
De Vroege Veense gaf zeer opvallend de minste opbrengst en Clasina en
Combiné de beste# Deze beide laatste rassen waren wel later, .
Om deze proef geheel in overeenstemming te brengen met de gewoonten in
de Veenstreek zal deze proef in 1952 worden opgezet op een bedrijf in Ter
Aar,
Demonstratieproeven met bonenrassen (Rtc.ts-Hertogenbosch, proj,no«10)
Te Leende werden naast elkaar vergeleken de snijbonenrassen Verschoor
en Combine om nà te gaan: welk ras de beste bedrijfsuitkomsten geeft. De
bonen werden aan touw geteeld, Rijenafstand. 1,10, In de rij 25 cm, 2 bonen
per touw. Resultaten;
Ras
Combine
Verschoor

Opbr,per are
225 kg
242 kg

temilit Dit
B . All
A

Tof. 14f. l6f.
lof
m

gom.kg, prijs
30,7 cent
28.7 ceût

geldelijke
opbr.per aro
69'*07
69.45
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Verder werden te Leende vergeleken de stokslabonenrassen1: Rentegever,
Ideaal, Non Plus Ultra, Progress en Mentor met hetzelfde doel. De bonen weiv
den aan touw geteeld. Rijenafstand 1.10 nu In de rij 25 cm. Per touw werden
4 zaden gelegd met uitzondering van het ras Mentor, waarbij 3 zaden per
touw werden gelegd. De oogsttijd vielöoor de etirerse rassen in de onder
staande periodes:
Rentegever
van 1Û Augustus tot 26 September
Ideaal
"
3
"
" 2 5
»
Non Plus Ultra " - 7
"
. » 25
»
w
M
M
Progress
24" 25
w
Mentor
"8
"10 October
De bedrijfsuitkomsten waren:
Ras
Rentegever
Ideaal
Non Plus Ultra
Progress
Mentor

Opbr.per are
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I50
195
181
29O

kg
kg
kg
kg
kg

kw fO.ii;eit
A- B All

gemidd.kg .prijs

geldeli jke
opbr.per are

93%
7%
61%
36%
77$ Û 19%
68% 7% 25%
68%
32%

53.8
49.4
53.5
61,4
40.8

110.82
74.10
104.32
lil'.13
IIS#32

ct. .
et.
ct »
ct',
ct.

Komkommer
Rassenproef komkommer (Rte.Utrecht, proeftuin Vleuten, proj.no.G Ih)
Vergeleken werden 4 groene en 2 gele rassen: Perfecta (Rijk Zwaan),
Donkere Spiers (Pannevis), Improved Tölegraph (v»Namen)». Af daxasa Laiigo ~
Gele (Hulleman) en Venus (Rijk Zwaan')» Tijdens het opkweken bleek Improved
Telegraph in vele opzichten gevoelig. Bij de gele rassen werd 2g/» kromme
vruchten geoogst, bij de groene rassen 29f»» Venus gaf een hoger percentage
IA dan A'damse Gele»
'
Publicatie: Jaarverslag 1951, proeftuin Vleuten,
Rassenvergelijking witte bakkomkommers (Rtc.Zutphen)
Op twee plaatsen op goede zavelgrond (Zevenaar en Groéssen) en op laag
gelegen zandgrond te Didam werden 3 selecties van de Westlandse halflange
witte vergeleken met het ras Witte Bruid«
Gebleken is uit deze proeven, dat de Westlandse halflange niet ge
schikt is voor cultuur op goede aavelgronden, maar wel op zandgrond, ter
wijl het ras Witte Bruid wel op dë goede stroomruggronden op zijn plaats
is, maar minder goed op zandgrond»
Kool
Rassenproef weeuwenbloomkool in de volle grond (Rte,Utrecht, proeftuin
Vleuten, proj.no.G 1b)
In de jaren 1949-1951 werdén de volgende rassen
vergeleken: Verbeireide
Vroege Mechelse (Rijk Zwaan); Alpha (van Noort); Eminent (Tac.Jong);
Favoriet (Rood en Go); Record (Rijk Zwaan); Alpha (Hulleman); Alpha (Pannevis); Alpha (M»v.Beusekom).
Beschrijving van de ervaringen met deze rassen is vermeld in Jaarver
slag I95I van de proeftuin«
Bloemkoolrassenvergeli jking (Rte »Leeuwarden, pro j .no.29 )
Bij veigelijking van een aantal selecties van het ras Mechelse van.
verschillende zaadfirma'a is gebleken, dat er zeer grote verschillen optre
den».De selecties Vroegö Mechelse van Rijk Zwaan on No»25 van Pannevis ga
ven de beste resultaten.
De resultaten van do!so proef zijn gepubliceerd in het Fries Tuinbouw
blad van 8 September 1951«
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Vorstbeschadiging boerenkool (Rte.Utrecht, proeftuin Vleuten, proj»no,G lb)
Bij de volgende selecties werden gegevens verzameld, diéals voorlepig
moeten borden beschouwd.
Seleotie

Vorstbeschâdiging

Westlandse of A'damse halfhoge (Sluis en Groot, Enkh,)
Westlandse winterharde, middelhoge, fijngekrulde
(C.W «Pannevis, Delft)
Westlandse soort Drijver (L.P.Duyvestein, Loosduinen)
Westlandse middelhoge (Rijk Zwaan)
Westlandse (A.R.Zwaan en Zn«, Voorburg)
Westlandse halfhoge winterharde (Jos .Reijers,
Zwijndrecht)
Westlandse halfhoge fi jngekrulde (Co,öp.,West-Friesland,
Wijdenes)

vri j sterk
matig tot vrij sterk
weinig tot matig
sterk
sterk tot zeer sterk
matig tot vrij steric
weinig

Publicaties Jaarverslag 195-1» proeftuin Vleuten.
Rassenproef rode kool (Rte,Groningen)
Op zware kleigrond werden 8 noordelijke selecties rode bewaarkool met
elkaar vergeleken* Uit deze proef is gebleken dat er in het Noorden enkele
z e e r goede p l a a t s e l i j k e s e l e c t i e s z i j n . Met de beste seleeties word* de ..
proef iû 195^2 voortgezet. Daarnaast zullen enkele landelijke rassen in de
proef worden betrokken.
Het verslag van deze proef zal in April 1952 in "Tuinbouwberichten"
worden gepubliceerd»
Rassenproef spitskool (Rtc.Utrecht, proeftuin Vleuten, proj.no.G lb)
Vergeleken werden de selecties: Vroegste van Alle (P.Rood en Zn.) en
Vroege Express (öeleotie Proeftuin). De laatste bleek belangrijk vroeger en
gaf grotere totale oogst. Vroegete van Alle was onzuiver.
Publicatie: Jaarverslag 1951» proeftuin Vleuten»
Rassenproef spruitkool (Rte.Groningen)
Na 3 jairen rassenproeven met spruitkoolselecties uit de provincie Gro
ningen kan thans worden vastgesteld dat hét Noorden over een aantal uitste
kende plaatselijke selecties beschikt (zeer goede kwaliteit en opbrengsten
van 12.000-13»000 kg per ha). Ia 1952 zullen de 5 beste noordelijke selec
ties worden vergeleken met de 5 beste selecties uit de I»V,T,-proeven»
Het verslag van deze proef zal worden gepubliceerd in "Tuinbouwberichten" van 22 Maart 1952.
Spruitkoolrassenvergelijking (Rte.Leeuwarden, proj.no,28)
Bij vergelijking van een aantal spruitkoolrassen gaf Roem van Barendrecht van de fa.Rijk Zwaan t.o.v. Gekruiste Lierse van R.Zwaan en Westlan
der van Zijlstra de meest egale stand, 'dë beste kwaliteit spruit en de hoog»»
ste opbrengst, maar was het laatst klaar» .
De vroege rassen Early Mora van A.Zwaan en Vroege Zuiltjes van Nunham
bleken voor een late teelt ook zeer geschikt te zijn.
Rassenproef spruitkool (Rtc.Frederiksoord, proj.no.2)
Als rassen werden vergeleken de rassen: Beemster, Nr.1, Kloosterburen,
Lierse en Tillema, waarvan het plaatmateriaal ons bereidwillig werd beschik
baar gesteld döor de Rijkstuinbouwconsulënt in Groningen, die gelijksoorti
ge proeven nam»
Hoewel het perceel bij de zomerbeoordeling vrij gelijkmatig geleek,
bleek In'het zeer natte najaar,,dat een gedeelte te lijden had van water
overlast •
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Beoordeling der sassens
Beemsterî hoog gewas, ruime spruitafstand, matig vroeg. Spruit fors»
groot, matig vast, weinig geel blad» Opbrengst wat laag door de ruime onder
linge afstand der spruiten^
Ras 1: matig hoog. Spruit glad en vast, tamelijk fors, weinig geel en
los blad. Weinig arbeid bij sorteren en schonen, Goed bestand tegen vorst.
Kloosterburen! matig hoog. Spruit vast-rmatig vast, na Nieuwjaar'veel
losse spruiten, weinig geel blad. Matig tot goed bestand tegen Vorst,
Lierse: half tot matig hoog met dichte stand aan de stronk. Spruit wat
klein'met veel geel blad, daardoor veel schoonwerk, Matig bestand tegen
vo rst.
Tillema: matig hoog. Spruit van zeer goede kwaliteit, glad en vast,
practisch gean geel blad, vrijwel geen schoonwerk, Goed bestand tegen vorste
Koolraap
ii» iiillil«^«—.4

Rassenproef koolraap (Rte.Groningen)
Het vorige jaar werden enkele Friese selecties, nl, die van Wassenaar,
Born en Runia, vergeleken met de in Loppersum e,o» voel geteelâe Wilhelmsburger. Daarbij bleek de opbrengst van de Friese koolraap' veel hoger te
zijn dan die van de Wilhelmsbuiger» Ook de smaak is beter.
Dit jaar werden 2 rassen vergeleken, nl, een Friese selectie {Runia)
en do Wilhe&msburgor,
Bij deze proef in 1951 kwam waer naar voren dat de Friese koolraap
(70,000 kg per 3ja) een hogere opbrengst geeft dan,de Wilhclmsburger (60,000
kg per ha), De eerstgenoemde is zeer geschikt voor nateelt, terwijl de vat
baarheid voor meeldauw voel minder is dan bij do Wilhelmsburgor» Aanbeveling
verdient hot plantbed ruim te' feaaien en ruim te dunnen, terwijl het uitplanten op remmen goed voldôâ&o
Het vérslag' van deze proef is gopublicoerd in "Tuinbouwberichten" van
23 Februari 1952.
Kroot
Rassen-en zaaitijdenproef bij kroten (Rte«Utrecht, proeftuin Vleuten,
proj.no,G le)
Vergelekon werd een aantal rassen, die reeds worden goedgekeurd in de
arassenproeven volgens het Deense s-ysteem; gezaaid werd op 30 Maart, 10
April en 23 April»
Vroeg zaaien van Egyptische platronde geeft- alleen voordeel, als hot
weer gunstig is. Tussen de goedgekeurde selecties blijken nog vrij aanzien
lijke verschillen in vroogheid en kwaliteit te bestaan» De vroegste selec
ties in do groep ronde zijn slechts iets minder vroeg dan do laatste uit' de
•Egyptische platronde-groep. Do kwaliteit der ronde is aanmerkelijk beter»
Publicatie: J-aarvorslag 1951 > proeftuin VIeuton.

Meloen
Meloenenras senve rgeli jking (Rte.Amstelveen, proeftuin Sloten, proj.no,
p.s,6-1951)

Een aantal Amerikaanse meloenenrassen werd uitgezet om eens te zien
of deze geschikt zijn voor de teelt hier te lande»
Enkele van deze rassen leverden wel lang houdbare en lekkere meloenen,
maar zo weken af in vorm, grootte en kleur van do gangbare rassen, aodat zo
niet geschikt zijn om aan hot moloonensortimexibte worden toegevoegd.
Sla
Rassonproef late sla in de volle grond (Rte.Utrecht, proeftuin Vleuten,
proj.no.G ld)
Gezaaid werden op 24 Juli J
l.Wonder van Zwijndrocht' (Wulfse). Beviel het beste. Vroeg, krop sluit goed,
iets vatbaar voor rand,
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2»Wonder van Walburg (Gebr.Sluiè) • Vroeg, lijkt sterk op Wonder van Voor
burg, doch. ieta vroeger en dit jaar betere kwaliteit#
3»Wonder van Voorburg (A.R.Zwaaa)« Vrij vroeg»
4«Zwart Duits (Hullaman), Vroeg,
5,St .Maarten (M.fr.Beusekom), Laat, overigens veel lijkend op Zwart Duits,
' doch wat donkerder en minder mooi sluitend,
é.Wonder van Utrecht (Gobr.v.Bousokom). Laat, hardgroene kleur, blad bevat
vrij veel onthocyaan en is hard, kropt iets beter dan St.Maarïen, Ondom
ste bladeren rotten spoedig. Op kleigrond niet aan te bevelen.
Publicaties Jaarverslag 1951» proeftuin Vleuten,
Rassenproef vroege sla (RtceUtrecht, proeftuin Vleuten, proj*no,G- ld)
Van de beproefde rassen gaf Vleutonse Vroogo verarewog de vroegste
oogst, terwijl ook de kwaliteit beter was. Meikoningin (Sel.Timmers-Wulfse)
en Meikoningin (Sel.Rijk Zwaan) hadden ongeveer dezelfde kwaliteit, de eer
ste was echter vroeger,
Pbblioatie: Jaarverslag 1951, proeftuin Vleuten,
Spaanse peper
Rassenproef Spaanse peper (Rte,Amstelveen, proeftuin Heemskerk, proj.no,
P.S.lOA-19^1)
Daar er voor de teelt van Spaanse peper enige belangstelling bestond,
werden in de proefkas van de proeftuin te Heemskerk twee rassen, Lange Rode
en Chico Picante de Chile, ter vergelijking uitgeplant.
Het laatste ras zou door zijn kortere vrucht beter geschikt zijn om
bij hot inleggen te worden gebruikt.
Beide rassen leverden een opbrengst van bijna 2 kg per raam. Het ras
lange Rode gaf een zeer uniform product met een hoog percentage le soort,
Chico Picante de Chile had inderdaad kortere vruchten, doch ze waren zeer
verschillend van vorm.
Financieel gaf de Lange Rode de beste uitkomst.
Spinazie
Rassenvergslijkim bi.i spinazie inzake de vergelingsziekte (Rte.Maastricht)
Aangezien de teelt van winterspinazie sterk is teruggelopen door de
vergelingsziekte (mozaiekvirus no. 1 van de komkommer) werden op de proef
tuin te Venlo in de herfst van 1951 proeven genomen, met 2 Amerikaanse re
sistente rassen, nl. Old Dominion, Bloomsdale Blight resistant, de Nobel
en Zenith,
In de beide laatste rassen kwam een lichte virusaantasting voor in te
genstelling tot de beide resistente rassen. Door do lichte mate van optre
den van de virusziekte deze herfst was do veroorz&akto schado deze winter
gering en konden geen conclusies wordon getrokken»
R.as sen proeven spinazie: (Rtc.Utrecht, proeftuin Vleuten, proj.no.G le)
a»In de kas voldeed Cavallius beter dan Broedblad Scherpzaöd, Cavalliua was
vroeger en minder gevoelig voor "wolf" en Colletotrichum,
b,Voor de volle grond bleek hot gebruik van Cavallias niet aan te bevolen,
c.WinterspinaziorajSsen worden op 1 September 1951 gezaaid mot do bedoeling
de winter oen keer te oogstens
Géant d'Hiver (Gobr.Sluifc) gaf de hoogste opbrongst, kleur mooi don
kergroen, grof blad,
Thialf (Rijk Zwaan) ,bladkleur moer lichtgroen en vrij vebl lichte ver
kleuring, van de vier beproefde selecties do minste kwaliteit,
Utrechtse flSLâtor (M.v.Beusokom), smalbladig oüd typo.
Utrechtse Winter (Hulleman), iets breder blad.
D g verschillon in winterhardhoid konden nog niet voldoende worden bestu
deerd,
'
Publicatieî Jaarvorslag 1951, proeftuin Vleuten, *
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Tomaat
Rassenvorgeli.Iking tomaten (Rtc.Zutphon)
In 2 bedrijven, resp. to Wo stervoort on to Zevonaar, werden vergeleken
do rasson Moneymaker (Pannevis), Moneymaker (Rood) , Optimu's (ReZwaan),
Ronova (R.Zwaan), Oromoo (Vogelaar) on Dominant (Bruinsma),
Do hoogste kg-opbrengston per plant gaven to Wostorvoort Oromco en do
boidc rasson Moneymaker, to Zevonaar Ronova, Do sortering was in boido bodrijven hot bosto bij do rasson Moneymaker« Eon ongunstigo sortering gavon
Optimus en Dominant#
Rassenvorgelijking bij tomaten onder Venloso omstandigheden (Rte»Maastrichtj
pro js.no.G 10)
Hieronder is oen staat opgenomen van de opbrengsten, sortering, enz.
van de diverse tomatenrassen, wölke op do prooftuin te Venlo in oen onver
warmd warenhuis zijn ui|geplairb ,
Uit dozo tabel blijkt dat goon enkel' tomatenras naar voren komt, het
welk geschikt is voor allo omstandigheden »
In nieuwe kassen en op goodo grond zou men rassen moeten nemen met
eon gering f» sortering BB i« bonken, in oude kassen daarentegen rasson met
oen laag > C, 4- CC on kriel.
Hetzelfde geldt voor afwijkende tomaten, vroegheid enz#
AlB
Ras
1'
Victory
73.6
Markot King
44.3
Cromco
40,5
Ailsa Craig v.d.B, 35.6
Kampioen
32.0
Eoonoram
31.6
Bruinsma J.B»
29.9
Single Cross
23.0
Tuckquoon
22.6
Optimus
22,3
Rénova
16.4
Ras

C4-C0
BB
JL
L
Kriel Bonken
1
1
>,

8,6
21.3
4,5
5.1
10,9
8.5
3.5
3.8
5*3
5.4
5.3

7« oogst
tob
1 Aug.

Victory
9,6
Market King
' ,11.2
Cromco .
9.7
Ailsa Craig v.d.B,
6.7
Kampioen
18.5
Eeonoom
12*2
Bruinsma 3VB,
9*2
Singlo Cross
13.4
Tuckquoon
11.7
Optimus
8,8
Ronova
6.7

4,0
. 1'»3
1.5
1.6
2,3
0,7
9.8
14,4
30.9
23.5
5.7

Ge*
schourd

•

«

20
.13
17
~

-

i

i
2,2
2,0
12.2
1.7
3.6
4,5
6',8
6,2
0.7
0,3
3.(

% oogstvermeerdoring,door Mgbospuiting, na
27 Auk •
38
25
39
6
44

Afwijk»
x)
11.6
31.1
41.3
56,0
51.2
54.7
50«0
52,6
40,5
48', 4
69*6

Opbr.p.
100
planten
568
572
681
645
575
580
58O
578
583
500
556

govoolighoic
voor
bladvlekken«ziek to
V
V
•V
V
V
V
M
•W
w
w
M

V

voel bladvlokkonziekto
W - weinig vat
baar
M - matig vat
baar

x) ovorwegenâ groenruggen en watorziok.
Publicatie: "Boor on Tuinder", inlogblad Land en Voq, 25-1-1952*
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Rassonproovon tomaten (Rte «Groningen)
a»
Op horontgonnon dalgrond' to Sappomecr (gostoomdo grond) worden 6 stook- .
tomaten mot olkaar vorgolekcn»
Zoza's Tuck kwam hierbij als do bosto naar voren, gevolgd door Optima«
Single Cross gaf ook eon bohoorlijke opbrengst en een goodo sortering«
Dominant was te grof en niot vroog gonoog« Ook de andere rassen bleven in
kwaliteit en vrooghoid aohter bij de bovengenoemde«
Het verslag van deze proef is gepubliceerd in "Tuinbouwberichton" van
15 September 1951»
b»
Op humushoudendo zandgrond te' Paterswoldo werden in een koud warenhuis
4 rassen mot elkaar vergeleken, nl» Single Cross, Optimus, Rénova en Glorie»
Single Cross gaf de hoogste opbrengst, do kwaliteit was echter matig»
Optimus maakte een vrij goedo indruk, was ochter grover dan Single Cross en
had hot hoogste percentage bonkon ( 9»lf») » Rénova had een minder mooie vruchtkleur dan do andore rassen. Glorie had de laagste opbrengst; geen bonken en
hoogste percentage kriel; kwaliteit vrij goed»
Het verslag van deze proef is gepubliceerd in BTuinbouwberichtenM'van
1' Deoamber 1951»
0»
Op zavelgrond te Zandewoer worden in een koud warenhuis 3 rassen met
elkaar vergeleken, nl» Kampioen, Single Cross en Econoom»
Econoom deed het zeer goed op deze zavelgrond en gaf de hoogste gelde
lijke' opbrengst per are. Op de tweede plaats kweöR Kampioen, daarna Single
Cross« Kampioen gaf mooie ronde vruchten met weinig miskleur, zeer geschikt
voor export» Sorteert vlug» Single Cross gaf voel miskleurige vruchten en
bonken»
Het verslag van deze proof is gopublicoord in "Tuinbouwberichton" van
19 Januari 1952«
Tuinboon
Tuinbonenraésenvereeli.1king (Rte.Leeuwarden, proj,no»30)
Bij vargelijking van do tuinbonenrasson Witkiem en Loidse Afhangers als
beschutting, gevend gewas voor snijbonen, bleek het ras Leidso Afhangers het
beste te voldoen» De planten werden iets hoger en gaven ook oen betere kwa
liteit tuinboon en een hoger opbrengst»
Ui
Rassenvorgelijking van plantuien (Rte.Leeuwarden,proj,no,12)
Bij vergelijking van do rassen Primeur, Galathee on Invicta met enkele
plaatselijke uienseloctiea bleek, dat de laatston ongeveer eeh weok eerder
konden worden geoogst, hoewel do kg-opbrengst iets lager ligt«
De resultaten van döze proef zijn gepubliceerd in het Fries Tuinbouw
blad van 13 October 1951«
Witlof
Rassenproef witlof (Rte.Barendreeht, proj»no»51/9)
Deze proef leert opnieuw dat or in geschiktheid voor vroeg forceren met
behulp van kunstmatige bodomverwaïming groto verschillen tussen de rassen be
staan* Dq vroege Mechelso van E«L«E «Philibert gaf hiorbij weer de boste re
sultaten, terwijl de voor het eerst beproefde'vroege Mechelse typen van J»
Tobback en T«Huens zeer de aandacht verdienen« Ook bij vroeg forceren' zon
der kunstmatige bodemverwarming waren deze rassen van beste kwaliteit. De
totale lofopbrengst was hierbij echter lager dan van de goede Nederlandse
rassen» Bij later in het seizoen forceren verdient het ras Primeur van de
fa.Broertjes aanbeveling, daarnaast gaven de selecties van do fa«Rijk Zwaan
en de fa*J»Huizer een goede indruk«
Voor opkuilen buiten in do koude grond is het ras van do fa.Rijk Zwaan
zeer geschikt•
'
Deze conclusie wordt door in 1948 en 1949 genomem proeven bevestigd«
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Rassen? roef witlof (Rte *Barendrecht, pro j*no .51/9)
Op 1 November werd do proef aangelegd, op 16 December gooogst»
' Bij deze proef gaf het ras Oranje betere resultaten dan de vroege Mechelse
van Philibert » N^ast een hogere opbrongst"gaf het ook een gunstiger verhou
ding in de sorteringen«
Hieztoij dient te worden vernield dat de.bodemtesiperatuur bij doze proef
om technische redonen laag gehouden word*.Pet ras vroege Mechelse van
'
Philibert verlangt voor een gunstige ontwikkeling een hogero temperatuur«
Rassenproeven bij witlof (Rte.Maastricht, proj.no.G 5)

Dq trekproeven mot een aantal Nedèïlandse en'Belgische paesen worden
voortgezet op de proeftuin te Venlo en Maastricht* Als de beste rassen foor
de vroege trek komen naar 'voronï Breen, Broertjes en Philibert,
De uitslag van de proef is dit jaar echter minder betrouwbaar, door do
vele zomerregens en .slecht afrijpen van de wortels;
92,7 Veredeling » Selectie en Vermeerdering
Aardbei
Aardboltetuisin^en (Lab.v.Tuinbouwplantenteelt, ir P.M,Felius, proj,no»13)
Uit kruisingen tussen bekende rassen worden in de period© 1946-1951 '
vier veelbelovende klonen geselectôOïd|.die met de ouderrassen zullen worden
vergeleken»
Het -winnen van nieuwe aardbei rassen (Rtc»,s-flertogenbosch, proiJ.no,19)
Van,de 1200 in dit voorjaar ultgeplante aardbeizaailingen zijn er op
het ogenblik nog ca, 550 over. De andere 650 planten zijn in de loop'van de
zomer opgeruimd, omdat ze min of meer slechte afwijkingen vertoonden» De
. zaailingen zijn deze zomaar nog niet op de kwaliteit hunner vruchten kunnen
worden beoordeeld, daar ze nóg geen vruohten hebben geleverd. Wol fcijn dit
najaar de1nog aanwezige planten beoordeeld op andere eigenschappen. Elk
der planten'werd een waarde ring sei jf er'gegevon voor:
l«vatbaariieid voor bladvlokkenziokto;
2vatbaarheid Voor mooldauwj
3,groeikracht;
4.vitalitoit»
Er blijfcsn verschillende .planten bij te zijn, dio wat betroft de bovenstaan
de factoren een gunstige indruk maken.
Van do in dit voorjaar uitgevoerde proefkruisingen, word zaad gewonnen
van de kruising Jucunda x Scarlet en van Juaunda met zelfbostuiving« Nadat
hot zaad 10 dagen was gokoeld in oon frigidaire bij eon temperatuur van
i 0°C is het uitgezaaid. Van dit. zaaisel zijn thans ca. 500 plant joss aan
wezig, dio in het voorjaar ter beoordeling zullen,worden uitgoplant»
Soloctio en vermeerdering van gezond aardboionplantonmateriaal'
.
,
(Rtc.^s-Hortogonbosch, proj.noi(5)
Er werden nieuwe top-on vormeerdoringsvolden aangelegd ter winning van
gezond on productief plantmatoriaal# In.doze velden word gerogeld goafilôcteerd» Ziekten,met uitzondering van Ve'rticillium,kwamen in de, topvelden
practisch niet voor. De planten bestemd voor de nieuwe topvelden in 1952;
werden dit 4ajaar reeds opgepot en op plantbedden geplaatstDo bedoeling
van het oppotten is om te bereiken, dat de aanleg van nieuwe topvelden kan
worden verlaat en komt te vallen na de drukke tijd van de aflevering van
planten voor de vermeerderingsvelden»
,
Ook werd een partij planten opgepot voor do vermeerdoringsvelden, oi&~
dat deze methode velé voordelen biedtt o.a., geen uitval bij hot planten,
men kan het onkruid nog bestrijden voor het planten eij een diroctè horgroei
na het planten en dus eon betere on gelijkmatiger ontwikkeling van de
plantenvölden«

1

7°
Asperge
Stekken van Asparagus officinalis (Lab.v.Tuinbouwplantenteelt? dr C.J.Gorter,
proj.no.10}
Gelukt is de wortelvorming aan:
1.zeer jonge spruiten van. steriel gekiemde zaden;
2.oudere groene spruiten van normaal gekweekte planten.
Wortelvorming heeft, alleen plaats in het donker en onder zeer bepaalde
omstandigheden.. Het opkweken der stekjes levert nog moeilijkheden.
Selectie van asperges.(Lab.v.Tuinbouw-planteirteelt. Prof.dr''S.J.Wellensiek,
proj.no,10)
De eerste oög'st had in 19.51 plaats. Gebleken is dat selectie op â plan
ten '2jjfo meer heeft opgebracht dan niet op het geslacht geselecteerde plan
ten; selectie op groeikracht op jeugdige leeftijd heeft bij de
planten
geen effect, bi'j de gernengéslachtige planten geeft het een meeropbrengst
van 15»2ƒ.; selectie op geslacht en groeikracht geeft een meeropbrengst van
lof», dus minder dan men uit bovenstaande gegevens zou verwachten, Be ver
schillen zijn echter wiskundig niet betrouwbaar, wat waarschijnlijk moet
wordön toegeschreven aan de grote vru c htb aa rhei d sve rsc hi11en van het ter
rein.
'
Veredeling asperges (Rtc.Sutphen)
Op verschillende velden te Beek werd een aantal vrouwelijke en manne
lijke planten van ie rassen Roem van Brunswijk en Mary Washington uitgezocht
t.a.v, stengeldikte, aantal stengels en algemene stand, van de planten. In
1952 zal worden getracht uit deze planten zaad te winnen.
Erwt
Veredeling van erwten en peulen (Lab.v.^uinbouwplantenteelt, Prof.dr S.J*
Wellensiek, proj.no.49-52)
a.
Opbrengstproef met peulselectiesy 1949« Dit onderzoek is afgesloten
met de selectie van de Pumpe ul-, welke inmiddels in het Centraal Rassenregis
ter werd ingeschreven en in de 4e Beschrijvende Riasseïilijst voor Groente
gewassen werd opgenomen0
b.
Peulkruisingen 1948«, De Fj's bleken voor de meeste der kenmerken, waar
op was geselecteerd, opvallend constant. De selectie werd verder voortgezet
en in de komende jaren zal allereerst op hoge opbrengst moeten worden ge
werkt»
c.
Drielingselectie bij erwten. In 1951 had een opbrengstproef plaats met
11 geselecteerde lijnen. Twee hiervan zijn uitgekozen voor tferder werk en
zowel stamselocties uit beide, lijnen en massale vermeerderingön zullen wor
den vergeleken.
'
' '
d.
Kweken van halfhoge kwaliteits-rozijn- en capucijnererwten, In 1951
had voor hei> eerst kwalitoitsselectie op grote schaal plaats,, waarbij met
individuele planten wérd gewerkt. De resultaten maakten een verdere selec
tie mogelijk.
Peulenrasve rb et e ri ng (Rte.Amstelveen, proeftuin Sloten, proj.no.P.S.70-50)
Door een mislukking van de teelt in 1950 word in 1951 opnieuw van het
restetfende zaad van 1949 uitgezaaid.
Op 2 Mei werd uitgezaaid in do gazen kooi, nadat alle vermoedelijk
roodbloeiendo exemplaren warén verwijderd. Bij do hierna volgende negatieve
massaselectie werden allo late, vliozigo en slecht dragende planten ver
wijderd.
Van de overige planten werd zaad gewonnen, dat volgend jaar de F 3 zal
opleveren,
'Deze F 3 vormt eeh waardevolle populatie om daarin voor het eerst stamselectie toe te passen»
/
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Knolselderij
Soleotio bij knolselderij (Rte.Maastricht, proj.no.G 11)

^

Op da proeftuin te Venlo werd oen 15-tal knolselderijrassen van ver
schillende herkomsten mot elkaar veigelcksn wat betreft opbrengst, kwaliteit,
resistentie tegen bladvlekkonziekte , (Soptoria apii) en bowaarbaarhoid•
Met, de in deze proef op de voorgrond trecöajferassen wordt komend soizoen
het onderzoek voortgezet«
Vier exemplaren uit de Limburgse selecties bleken vrij van bladvlekkenziekte te zijn gebleven en worden voor zaadwinning aangehouden.
Komkommer
Komkomme rrasverbetering (Rte.Amstelveen, proeftuin Sloten, proj.no.P.S.69-50)
Met het doel een voor vruchtvuuraantasting onvatbare komkbmmer te ver
krijgen is in 3,947 een kruising uitgevoerd tussen hot onvatbare Amerikaanse
ras Highmoor en de Lontse Gele» Sindsdien wordt in deze kruising verder ge
selecteerd om te komen tot een product, dat aan de te stellen eisen zal vol
doen»
Dit jaar werd weer voortgegaan met de selectie van de komkommerplantjes
in een zeer jong stadium» Hieruit werden tenslotte 5 plantjes geselecteerd,
die niot werden aangetast door vruchtvuur en de overige eigenschappen van
de Lentse Gele benaderden»
Van deze £ planten werd na zelfbest iving zaad gewonnen, waarmede in
I952 zal worden gewerkt»
Kool
Stekken van koel (Lab.v.Tuinbouwplantontoolt, ir H.E.Waterschoot, proj.no»
121)
Witto kool, Room van Enkhuizen, onderging koudebehandelingen op ver
schillende leeftijd» Iedere 3 weken wordt dozo kool gestekt om na te gaan
of het bewortolend vermogen van de stek toe of afneemt, als do moederplant
in do bloemvormende periode komt. Voorlopig resultaat:'
l.Het ziet er niet naar uit, dat er correlatie bestaat tussen het aantal
bladeren aan eon stengelstok en do snelheid van beworteling van deze stok.
2«De boworteling van do wortelstokken levert moeilijkheden op door oen vrij
wel direct optredend rottingsproces.
3.Er is nog geen verschil te zien tu&son boworteling van stekken van genera
tieve en vegetatieve moederplanten»
Tomaat
Mannelijke steriliteit bij tomaten (Lab.v.TuinbouwpIantenteelt, ir K.
Verkerk, proj.no.34)
Met do nieuwe vorm van <f steriliteit, die voor loof» reproduceerbaar is,
wordt een terugkruisingsschema uitgevoerd»
Heterosisonderzoek bij tomaten (Lab.v.Tuiribouwplantentoolt» ir K.Vorkerk,
;
proj.no.37, 70, 107)
a«Proef 1949« In vorband mot dé vroogheid troedt heterosisoffect bp bij:
Ailsa Craig x Vetomold, Nunhem's'Export xitodfeet King, Nunhem's Export x
Marglob o, Vetomold x Market King«
b.Proef 1950. Wat tie opbrengst betreft treedt vrijwel nooit heterosiseffect
op, terwijl dit, wat de vroegheid betreft, in slechts de helft van de ge
vallen optreedt:,Ailsa Craig x Nunhem's Export, Guernsey Kondino x Nunhem's
Export, Harbinger x Nunhom's Export, John Éaor x Nunhem's Export, Nunhem's
Export x Ailsa Craig, Nunhem's Export x Market King,
0.Proef I95I9 Uit het cijfermateriaal wordt wel de indruk verkregen, dat do
ïl's door elkaar genomen moer opbrengen dan do ouders ón tevens vroöger
zijn, maar wiskündig betrouwbare verschillen zijn nog niet gevonden.
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03«1 Teeltprooven
Richt im ap roof (Rtc.Amstolveen, proeftuin Sloten, proj,no.P.S. 57-195°)
Dozo proof was eon voortzotting van de proef', die in 1950 is opgezot,
eveneens mot do gewassen' radijs, sla en komkommer»
Ook dit jaar was er weinig verschil in opbrongst tussen do bakken N~Z
en O-W. In tegenstelling met de vorigo proof was nu de opbrengst van de
gewassen op do bakken
• dus in de' theoretisch ongunstige richting, iets
lager.
'
Tot heden heeft deze proef nog geen noemenswaardig verschil opgeleverd
in welke richting de rijen liggen®
Aardbei
Vergeli jking van de aardbeientee.lt op bedden en pollen (Rte»'s-Hertogenbosch, proj.no.6)
Arbeidsuren vanaf het planten (2'5 Maart 194-9) tot aan de oogst 195°»
besteed aan de onkruidbestrijding, grondbewerking en ontranken of ranken
uitleggen:
2 are Jucunda - pollens
35 uur - 4-5 minuten
2 are Jucunda - boddenï
30 uur - 20 minuten
2 aro Deutsch Evern - pollen: 39 uur - 40 minuten
2 are Deutsch Evern - bedden: 28 uur - 15 minuten
Opbrengsten*?
2 are Deutsch Evern
2 are Deutsch Evern
2 are Jucunda
2 are Jucunda

pollen:
bodden:
pollen:
bedden:

in kilo*s
172
218
222
256.

in guldens
103.37
123.29
•
144.99
161.98

Opname van de arbeidsuren, besteed aan hot plukken dor aardbeien, is er
wegens de zeor drukke werkzaamheden van do proefveldhouder, bij ingescho
ten.
Augurk
Aoguxken-entproef (Rte.Amstelveen, proj.no.P.S. 46-1951)
Door de gunstige resultaten in vorige jaren met hot enten van augurken
op ..onderstam F zijn in 1951 drie tuinders in Roolofarendsvoon ertoe overge
gaan om zelf hun planten te enten.
Doordat zij nog'weinig, ervaring haddon met hot enten, was hot slagings
percentage niet hoog,
- De geënte planton groeiden zeer.'good on bléven lang in leven. In
October kon zelfs-nog worden geoogst. De scherpzadige rassen werdon spoedig
doör vrucht vuur aangetast* Vonlose-nio'tplekker had hiervan veel minder te
lijdon.
Boon

•

.

Teel.tproef st'okbonon (Rte .Utrecht, proof tuin Vleuten, proj.no*G 13)
Vergeleken word Mentor vroeg en laat gezaaid, getooid aan rechte stok
ken, touwtjes en in hokken. Do teelt in hokken gaf een lagere opbrengst
dan aan stokken én touw; Mentor gaf eind Juni gezaaid nog een vrij gunstigo' opbrengst«,
' '
Publicatie: JaaTorslag 1951» proeftuin Vleuten,Teoltproof spekbonon (Rtc.Amsto'lvoon, proeftuin Heemskerk, p'roj.no^ P .S.
8A-1951)
Om na te gaan wat do beste toeltmothode is van spekbonon in "Koanemorland word een proef genomen mot verse hill ondo afstanden en plantwijzon.
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Een vergelijking werd gemaakt tussen:
touwafstand
40 en 20 cm
• ... plant,äfstand
20 en 10 cm
'
plantwijze
regels en' pollen » .
Uit de opbrengstcijfers is gebleken dat de verschillen tussen de touwafstan
den, alsmede die tussen de plantwijzen onbelangrijk zijn.
Tussen de plant.afstanden bleken echter belangrijke verschillen te be
staan. De hoogste opbrengst werd verkregen met' een plantaf stand van 10 cm,
touw op 40 cm op regels geteeld. Hieruit zou men dus kunnen afleiden dat de opbrengst van, spekbonen in
Kennemerland waarschijnlijk kan worden opgevoerd door,afhankelijk van de
grondsoort nauwfer te planten.
In deze proef is gebleken dat de kwaliteit er niet onder behoeft te
lijden.
Komkommer
Komkommerentproef (Rte,Amstelveen, proeftuin Heemskerk, proj.no.P.S.50-19.50)
In verband met het optreden van Fusarium werd de vergelijking van de
cultuurwaarde van geënte en niet geënte planten voortgezet met het ras
Lentse Gele»
Er werd 1 plant per raam gepoot. De planttijd was 1 Juni, Gemiddeld
werd er per raam ruim 1 komkommer meer geoogst van de geënte planten (13.3)
dan van de niet geënte planten (12,0), De kwaliteit wan de geënte komkommers
was belangrijk beter. Evenals vorig jaar bleken ook nu de geënte planten
vroeger in opb;rengst te zijn, ' • • • "
Komkommerproef Wjjker en Blijver (Rte.Amstelveen, proeftuin Sloten,
'pro j,no .P.S.9-1951 )
Het is interessant om te onderzoeken of bij de teelt van groene kom
kommers e'en gunstiger uitkomst kan worden verkregen door de gebruikelijke
voorteelt van andijvie of postelein te vervangen door een komkommerplant,'
die wordt verwijderd zodra de blijvende komkommerplant alle ruimte opeist»
Hiertoe is een proef opgezet met de volgende objecten« .
A.per raam bij de nok 1 geënte blijver zonder voorteelt;
B.per raam bij de nok 1 geënte blijver met een voorteelt ; •
C.per raam bij de îiok 1 geënte blijver met in d? tegenovergestelde hoek 1
, .
geënte wijker;
5,per raam bij de nok 1 geënte blijver met in de tegenovergestelde hoek 1
ongeënte wijker.
Omdat het gewas reeds spoedig doör vruchtvuur werd aangetast, moest
deze proef te vroeg worden afgebroken.» Er was toen ongeveer een maand ge
oogst.
In deze korte tijd bereikte resultaten gaven de indruk dat het blijveren wijkersysteem wel de aandacht verdient» Om echter, een definitieve indruk
te verkrijgen zal het resultaat van volgende proeven dienen te worden afge
wacht ,
Koel
Vervroegen van spitskool (Rto, 's-Hertogenbosch)
Bij een tuinder te Asten werd-een proef opgezet om na te gaan in hoe
verre de vervroeging van spitskool beïnvloed kan worden door een dichtere
beplanting,
In de proef werden betrokken:
1,planten opgekweekt in aarden potten;
2,planten opgekweekt in perspotteri;
'
. ,
3,planten opgekweekt in de volle grond.
De plantafstanden:
l.Op voor deze streek gebruikeli jke afstand 4-ß x 45 om.
2,Bij wijze van proef op een afstand 30 x 30 cm.
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Resultaten:
'
Positieve resultaten heeft deze proef niet opgeleverd. De planten, ge
plant op 30 x 30 cm hebben geen kool gegeven, Door een te dichte stand bleef
de groei achter en heeft geen koolvorraing plaats gehad» De ontwikkeling van
de kool op de practijkafstand 45 x 45 cm is normaal verlopen»
Zaai ti .1 denproef weeuwenbloemkool (Rte .Utrecht, proeftuin Vleuten, proj.no.
G 18)
Laat zaaien (3 October) gaf bij Vroege Mechelse beter resultaten dan
vroeg zaaien (26 September).
Publicatie: Jaarverslag 1951» proeftuin Vleuten«
Meloen
Meloenen-entproef (Rte,Amstelveen, proeftuin Heemskerk, proj.no.P.S.52-1950)
Het ras suikermeloen, geënt op Cucurbita ficifolia (onderstam F), werd
vergeleken met niet geënte planten.
Hoewel van de onderstam een rank werd aangehouden bleek de vergroeiing
op den duur niet te slagen, waardoor de ent of ging kwijnen of dood ging.
De nie;fc««go&'nte planten gaven een hogere opbrengst dan de geënte. De
geönte planten, waarbij de vergroeiing wel goed slaagde, bleven tot het ein
de van de teelt groen en leverden uitstekende vruchten.
Tomaat
Tomatenzaadteelt in kas, gecombineerd met invloed van ruimere stand der
randplanton (Lab•v.Tuinbouwplantenteelt'. ir K.Verkerk, proj.no.3l)
Er is geen betrouwbaar verschil tussen de opbrengst van de verschillen
de zaadgewichten* Het zwaarste zaad heeft in de twoe eerste bogstperioden
het meest opgebracht. De totale opbrengs-tyls practisch gelijk.
In het algemeen correleert het zaadgewicht met het aantal zaden per
vrucht: hoe meer zaden per vrucht, hoe lichter do zaden zijn, en omgekeerd.
D© randplanten hebben in alle sorteringen, behalve kriel, en in totaal
moer opgebracht dan de niet-randplanten»
Koude kastómatonteelt met 3 of 5 trossen en.al of niet kunstmatige "bestuiving (Lab.v.Tuinbouwplantenteelt, ir K.Vorkark, proj.no,99)
Hierbij is komen vast te staan, dat bij goede voeding de kunstmatige
bestuiving een meeropbrengst geeft, een sterke vervroeging en een'betere
sortering, door sterke reducering van het aantal kriel. Het toppen op 3
trossen is niet voordelig voor de opbrengst.
Entproeven bij tomaat (Rte.Maastricht, proj.no. G- 6)
Deze proeven zijn in 1951 op'do proeftuin te Venlo voortgozet, waarbij
als onderstam werd gebruikt Lycopersicum peruvianum x Lycopersicum exculentum; dit is een F 4, welke door bemiddeling van dr Banga werd ontvangen van
hot Hawaii Agricultural Experimental Station«
Wij waren op de proeftuin te Venlo niet in do gelegenheid proeven te
nemen op door wortelaaltjes besmette grond, doch konden wel constateren dat
de groei van de geënte planten normaal' verliep en do wortelontwikkeling be
langrijk sterker was. Ook-de proeven walke in het Westland zijn genomen,
gaven een zeer gunstig resultaat,
ferslag: "Med»Dir„Tuinbouw", Mei 1952«
Witlof
Afsnijden van het blad bij witlofwortels (Rtc.Barendrocht)
Bij vECöggerooide witlófwortels werd direct afsnijden van het blad na
het rooien en het afsnijden drie dagen na het rooien vergeleken« Direct af
snijden bleek duidelijk ongunstig;
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direct ontbladerd
na 3 dagen »

gesloten kroppen
9
kg
28.9 kg.

losse kroppen
24.4 kg
34.3 kg

totale opbrengst
33.4 kg
63.2 kg

03»2'Belichting en Photoperiodic!teit
•

Zie ook A L G E M E E N 03.2
Andijvie
Winter- en voorjaarsteelt van andi jvie (Lab .v.Tuinbouwplantenteelt,
ir K.Verkerk,- pro j.no.6 2 )
Ook in I95I werden veelbelovsnde resultaten van kunstmatige tolichting
voor hot mitplanten verkregen.
Publicatie! Med .Dir »Tuinbouw 14, 1951».
Boon
Lichtintensiteit en bloei bij Vroege Wagenaar (Lab.v.Tuinbouwplantenteelt,
ir D»do Zeeuw, proj.no.118)
Er wordt een onderzpek ingesteld naar de invloed van verschillende
lichtintensiteiten op bloemaanleg, bloei en opbrengst van de Vroege Wage
naar (Phaseolus vulgaris)» Parallel hieraan loopt het onderzoek naar de in
vloed van verschillende hoeveelheden zaadlob en het rijpheidsstadium van
het zaad op groei en bloei der plant•
Voorlopige resultaten zijn:
1.Het licht speelt geen rol bij de bloemaanleg, gerekend vanaf het kiemende
zaad, met andere woordeni het bloemvormend vermogen is reeds in het zaad
aanwezig#
2.De bloempiimordia worden, zowel bij verschillende lichtintensiteiten als
met verschillende hoeveelheden zaadlob, altijd na 4 samengestelde blade
ren aangelegd» Het komt echter voor, dat onder ongunstige omstandigheden
niet alle bladeren tot ontwikkeling komen,
3.Planten, opgekweekt met resp. 2, 1, 1/2, 1/4 en O zaadlobben vertonen in
dezelfde volgorde een verminderde groei en bloei«
Komkommer
Belichtingsproef met kaskomkommers (Rte.Groningen, proj.no.11)
Bij deze proef worden 3 groepen van planten met elkaar vergeleken, nl,
"belichte","rand belichting" en "onbelichte". Gebruik werd gemaakt van hogedruk kwiklampen (HO 2000), die ongeveer 1.50 meter boven het tablet waren
opgehangen0
Uit deze proef is duidelijk gebleken dat de belichting financieel voordoel brengt. De opbrengst van de belichto planten was 2,7 komkommers per
plant meer dan de onbelichte planten» In geld uitgedrukt was dit een opbrengstvormeerdering van f.2,16 per plant. De kosten van do belichting kwa
men op f.0,21 per plant, zodat hot financiële voordeel bijna f.2,- per
plant was. De belichte planten zijn over het algemeen veel sterker (beter
wortelgestel, giotcre bladeren) en de opbrengst is groter; vooral in de
eerste maanden wordt van do belichto planten meer gesneden dan van de onbe
lichte» Alleen in een bedrijf waar ook alle andere cultuurzorgen optimaal
worden uitgevoerd, zal de volle winst der belichting worden verkregen.
Het verslag van deze proef is gepubliceerd in "Tuinbouwberichten" van
4 Augustus I95I.
Tomaat
Lichtintensiteit en bloei bij Ailsa Crai^-type (Lab.v.Tuinbouwplantenteelt,
ir D.de Zeeuw, proj.no« 117)
Nagegaan wordt de invloed van verschillende lichtintensiteiten op de
aanleg van de eerste bloemtros bij de tomatenplant. Tevens wordt de invloed
van hot wegnemen ofs verduisteren van één of meer bladeren onderzocht. Als
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criterium geldt: het aantal bladeren dat vóór de vorming van do eerst© bloem
tros wordt aangelegd. Voor het opleveren van resultaten loopt de proef nog
te kort»
Kunstlicht, auikerbespuitlng en kunstmatige bestuiving bi.1 stooktomaten
(Lab.v.Tuinbouwplantenteelt, ir K .Verkerk, proj.no. 9 6 )
Belichting voor het uitplanfcen gaf een aanzienlijke vervroeging, de to
taalopbrengst werd ep niet door beinvloed. Suikerbespuiting gaf aansluitend
op de belichting een iets vroeger opbrengst. Alle bloembehandelingen gaven
een hogere en veel vroegere opbrengst.
03*3 Groeistoffen
, Zie ook F RUITTEELT 0$.3
Aardbei
Groeistoffen bij aardbeien Deutsch Evern (Rte.Amstelveen, proeftuin Heemskeik, proj.no.P.S. 38-1950)
In een proef bij aardbeien onder glas'werden bij het ras Deutsch Evern
enige bespuitingen met groeistof toegepast»
Gebruikt werden Agroxone O.Olfo, Betapal 0.23f» en Fruit Set A j>f.»
De bespuitingen werden lx per week uitgevoerd. Door de overvloedige vrucht
zetting bij de controle werd door de bespuitingen geen aantoonbare opbrengabve meerde ring verkregen.
Groei stof fenproef (Rte.Utrecht, proeftuin Vleuten, proj.no.G 9)
Deutsch Evern in kistjes werd regelmatig bespoten met Agroxóne en
Phenoxyleno» Dq bloemblaadjes hieven gedeeltelijk vastzitten, ook als de
vruchten waren volgroeid« Bij de cöntrólebespuiting mot waterwas dit, hoowol in mindere mate, ook het geval» Vervroeging of verhoging van de opbrengt
kan niet worden aangetoond»
Publicatie; Jaarverslag 1951, prooftuin Vleuten.
Meloen
Groei stoffenproof op meloen (Rte.Apeldoorn, proj.no»l95l/7)
Bij de proef betreffende de invloed van verschillende groeistoffen op
meloenen bleek goon van do gebruikte middelen, bloembeschadiging te veroörzaken. Voorts ook geen noemenswaardige oogstveimeerdöring op to lovo'ron,
(Seedless-Set, No-Seed, Betapal, Stimocarp, Tomufix)«
03»4 Vornalisatie on Temperatuurbehandeling
Kroot
Natuurlijke vornalisatie onder dagverlonging bi.1 bieten (Lab«v.Tuinbouwplantenteelt, ir K.Voikork, proj.no.9 8 )
Doel was na te gaan in hoeverro kunstmatige zaadvernalisatio bij bie
ten kan worden vervangen door natuurlijke vornalisatie, verkregen door vroqg
zaaien (bv» Januari) en nagaan van de invloed van nacht onderbreking of con
tinu licht. Er zijn grote rasverschillen» Do kroten schieten veel gemakke
lijker dan do voeder-en suikerbieten» Do nachtonderbroking geeft vroeger
schietvorming, continu licht werkt echter nog veel sterker. Natuurli jke'vor
nalisatie door zeer vroege zaai heeft uitstekende resultaten opgeleverd»
Wortel
Bloemphysiologie van Danous carrota (Lab.v.Tuinbouwplantentoolt, Lingbookj
proj.no.120)
Over de bloomphysiologio'van do peen is nog zoor weinig bekend. Nu
wordt de poon, op oen loóftijd van 2§ en 3è maand, aan verschillende koudebehandelingen bij lange- en korto-dag in allo combinaties blootgesteld»
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Iedere 4 wo loon worden vegetatietoppen gefixeerd on op bloemaanlog ondörzocht.
Voorlopig resultaat is dat 4 -woken kou op beide leeftijden on 8 woken
kou na
maand, nog geon bloomaanleg lieten zien.
Witlof
Forceren van witlof (Rte.Loouwardon, proj.no.21)
Bij doze proeven van eloctrisch forceren is gebleken dat vooral do vroe
ge Belgische selecties mot betrekkelijk weinig kwh's kunnen worden getrok
ken, Hot doel van deze proef, nl. hot aantonen van do arboidsspreiding ge
durende de ..winto maan don, is bereikt*
Vroeg forceren van witlof (Rte.Barendrecht)
Uit doze ï>roef is gebleken dat het forcoron van witlof in do maand
September oen goed rosultaat kan geven» Het ras Vroege Mechelso van
Tobback verdient daarbij bijzondere aandacht. Dit ras gaf oen vrij goede
opbrengst mot oen goodo verhouding tussen de verschillende sorteringen.
Het ras Vroego Mechelso van Philibert gaf een iets hogöre opbrengst,
doch do verhouding tussen do sorteringen was minder gunstig.
De andore rasson in deze proef gaven minder goede resultaten, Vooral
bij hot ras Oranje was de verhouding tussen de sorteringen ongunstig. Boven
dien gaf dit ras een lagere opbrengst. Dit bovestigt do bij andore proeven
opgedane' ervaringen, dat Nederlandse rassen minder geschikt zijn voor vroeg
forceren.
Koeling van witlofwortels (Rte.Barondrecht)
Wanneer witlofwortols na het rooien gedurende eon lange poriodo wordon
bewaard voordat zij worden opgekuild om te forceren, ontwikkelen zich roods
flinke kropjes op do wortels. Deze kropjes btiteon bij het verwerken gemakke
lijk van de wortels af, waardoor deze ongeschikt worden voor hot forcoron,
in oen oriö'nterendo proef werd nagegaan of hot mogelijk zou zijn het'
uitlopen dor wortols togen te gaan door bewaring bij oen lage temperatuur»
Bij hot oogsten werd opgemerkt, dat do hoofdknop bij de gekooide wor
tels vaak niet tot ontwikkeling was gekomen, In plaats daarvön had zich
uit do zijknoppen een groot aantal kleine kropjos ontwikkeld, Dit is oon
ongunstig verschijnsel, daar de opbrengst aan lo kwaliteit lof oï door wordb
verlaagd en moor arbeid bij het schoonmaken moet wordon verricht,
gokoold
niet gekooid

gosloten kroppon
23leg
51,3 kg

losso kroppen
24,3 kg
kg

totale opbrengst
4-9,3 kg
38*3 leg

Hot koelen van witlofwortols heeft in doze proef geen goedo resultaten ge
geven ,
Verwijdering van kropjos bij hot forc ren van witlof (Rt c,Barend rcc ht)
Het is op Hakkoe gebruikelijk in do speciale witlofschuren 2 à 3 maal
por seizoen te tforcoren.
Do'wortels voor do 2o on 3o trok worden gedurende
do winter aan hopen bewaard. Tijdons doze bewaring ontwikkelen zich, vooral
wannoer wat veel grond aan do wortols is blijven kleven, vaak tamelijk groto kropjes.
De uitkomsten van doze proef rechtvaardigen de conclusie dat het geon
aanbeveling verdient do gevormde kropjos bij het opzetten der wortels af' to
snijdon. Dg bewerking vraagt oxtra arbeid, terwijl do resultaten t.a.v. do
kwaliteitsverbetering negatief zijn#
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03*6 BostuynLrg
Aardbei
Aardboionbostuivingsproof (Rte.Goos, proj.no.FR 12)
Van hot aardbeienras Juounda werdon chkelo proofvoldjos aangelogd mot
do klonan JK 3, JE
Dozo klonen zijn afzondorlijk op oon voldjos uitgoplant of mot Deutsch Evorn' als bostuivcr, Ook is or oon veld jo met oon mongsol van do genoemde klonon* In 1952 wordt voor hot oorst do oegst bopaald.
Kruisbestuiving bij Juounda (Rte ,'s-Hortogoübosch)
In oen bestaand aardbeienveld mot do rasson Jucunda en Deutsch Evorn
word nagögaan in hoovorro kruisbestuiving bij hot ras Jucunda van belang
kan zijn» To beginnen vlak naast de Deutsch Evern werd'van 10 rijon Jucundaplanten de opbrengst bopaald, por 2 rijen afzonderlijk»
Ofsohoon do vorkrogon cijfors nog niet oig sprekend zijn, is or toch
wol onigo aanwijzing, dat krùisbostuiv.ing bij Jucunda de opbrengst gunstig
boinvlood:
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n
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en 2
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63 kg van 188 planten, d.i. por plant 335*11 gram;
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261.44
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Komkommer
Zaadvosming bi.1 komkommers (dr A.Iviindcrhoud, proj.no.l)
Gezocht is naar oen middel om bijen on andore insecten ervan to weer
houden do komkommerbloem te bovliegon als do rijen in do zomermaanden wor
den gelucht.
Verschillende voor do mons onaangenaam geurende stoffon hadden geen
effect. Eón stof vertoonde ochtor duidelijk oon afschrikwekkende workingf
ook als zij werd gespoten op blooionde proiplanton. Mot dozo stof zal ver
der wordon gewerkt.
Kool
Sp ru itkoolb es t uiv ing (Lab. v.Tui nbouwplante nte olt, ir K.Veifcork, proj.no.55)
Knopbostuiving geeft een veel hogor slagingspercentage dan normale
zolfbostuivi ng, on -naphtylg«acoet«*a:mlde goöft oon hoger' slagingspercentage
danwt-naphtyl-azijnzuur; bestuiving zonder deze stoffen geeft echter bete
re resultaten; do niet-gecaistreerde bloemen goven eon hoger slagingspercen
tage dan do gecastreerde, Er zijn geen betrouwbare vorschillbn aanwezig tus
sen do behandolingenï "binnenbloem, binnentros, tr x tr, enz,",Bij behande
ling van de stempol mot turfmolm en maizena zijn vruchtzetting en zaadvor
ming mogelijk; turfmolm is beter dan maizena; getwijfeld wordt ochtor aan
de betrouwbaarheid dezer resultaten, vandaar dat dit onderzoek voortgezet
is als proef 82«
Tomaat
Zie onder Tooltproeven
04.

ZIEKTEN-, PLAGEN- en ONKEUIDBESIRIJDING

04,2 Physiologische ziekten
'\

Voedingsziekten in Limburg (Rte .Maastricht)
Op do proeftuin to Venlo word in do zomer van hot afgolopon jaar een
aanvarg gemaakt mot flot grondonderzoek on do bladanalyse bij groontogowasson«

79
In geheel Noord- en Midden-Liraburg blijkt in ernstige mate Mg-gebrek
op te* treden. De symptomen werden bij verschillende gewassen beschreven en
gefotografeerd. Bij enkele gewassen konden, bij Mg-gebrek geen symptomen wor
den waargenomen. bv, knolselderij, terwijl toch de oogstvermeerderigg door
bespuiting met MgSO^ 2
ongeveer 100$ bedroeg,
Bi'j augurken werd bij Mg-gebrek door bespuiting met MgSO. 2ƒ« een op
brengstvermeerdering van 142% en een betere kleur van het product verkregen;
bij tomaten naar gelang het ras van 0 tot 44$,
De resultaten van deze onderzoekingen van het eerste jaar zijn door
middel van een brochure onder de aandacht van de telers gebracht»
Gebreksverschijnselen bij groentegewassen (Rte.Amstelveen, proeftuin Sloten,
ir P.Delver, proj,no,P.S.71-50)
In 19^1 werden wederom potproeven opgezet met de bedoeling gebreksver
schijnselen op te roepen. De volgende gewassen werden er in betrokken; sla,
andijvie, stambonen, bloemkool, spinazie, peen, tomaat en komkommer»
De planten stonden doels in grof rivierzand (van de hoofdelementen),
deels in glaszand, Door middel van uitgebalanceerde voedingsoplossingen wer
den gebrekssymptomen opgewekt van stikstof, fosforzuur, kali, calcium, mag
nesium en mangaan«
Voorzover duidelijko gebrekssymptomen optraden werden ze vastgesteld
door een beschrijving, terwijl voorts van enkele symptomen afbeeldingen in
kleur werden gemaakt door medewerkers van het I.V.T,
Kool

. .

Bloemkoolklemhartproef (Rte.Amstelveen, proéftuin Heemskerk, proj.no,PeSe
6-I95O)
Dit jaar werd een proef genomen met 3 zaaitijden', nl. 21 en 28 Septem
ber en 5 October, Kiemhart trad in het geheel niet op.
Vervroeging van de zaaitijd leidde tot oen vervroeging van de oogst,
maar ook tot een verhoging van het optreden van boorders en haarfolozen, ter
wijl ook de kool minder groot van stuk was»
Molybdeonbehandeling bij bloemkool (Rte,Amstelveen, proeftuin Sloten,
ir P.Dolvor, proj.no.P.S, 11-51)
Zowel de grond van het plantenbed als de buitengrond werden behandeld
met Molybdeen, Bespuitingen met Molybdeen werden uitgevoerd op de planten,
zowel op het zaaibed als na het uitplanten.
Doordat er zeer weinig klemharten optraden was het niet mogelijk be
trouwbare verschillen aan te tonen. De indruk werd echter verkregen, dat
Molybdeen hier geen invloed heeft op het optreden van kiemhart« ,
Klemhartbestrijdingsproef bij bloemkool (Rte.Leeuwarden, proj,no.»24)
Bespuitingen met 0,01f. ammo ni uinmolyb d on aa t op de weouwenplanten van het
bloemkoolras Record in de plantenrij enige weken vóór hot uitplanten i één
of twee bespuitingon na het uitplanten gaf geen klemhart»
Ter vergelijking werd gespoten op dezelfde tijdstippen mot D.D.T., talk
en water, terwijl ook een gedeelte onbehandeld bleef. Bij deze bespuitingon
en de onbehandelde bedroeg het aantal klomharten 30-50$»
Dat de oorzaak van het optreden van klomharten in elk geval aoet worden
gezocht in Wo&gjEfo&Eik.f is met deze proef niet bewezen, In 1952 wordt de pro^"
uitvoeriger voortgezet«
04.4 Plantaardige Parasieten
Boon
Bestrijding van gaatjesroest in stamsnijbonen (Rte.Hoorn, proj>no«49177) .
In het proef schema werden opgenomen de middelen! Koperoxychloride (0,5/«.
en Dithane Z 78 (0»5'/o)<»
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Om mislukking van de proof te voorkomen werden op olk veldje 2 van de
8 regels kunstmatig besmet door middel van injecties met enkele physiolo»
gisohe rassen van Colletotrichum. Deze behandeling werd uitgevoerd op 19
Juni en wel in het stadium, waarin zich het tweede dfcietallige blad ont'plooide» Do bespuitingen werden uitgevoerd op 29 Juni, 7» lé en 28 Juli»
Reeds na de tweede bospuiting block, dat koporoxychlorido, zij hot in lich
te mate, bladbeschadigènd had gewerkt» Do groei op de betreffende veldjes
bleef dan ook achter».
Bij de veldwaarnemingen in Augustus moest worden geconstateerd dat do
controloveldjos ernstig waren aangetast. De bespoten perceeltjes waren
slechts licübtot matig door Colletotrichum beschadigd. Van verschil in aan
tasting tussen do beide behandelingen was evenwel goen sprake» Tijdons de
schansperiodo waren de weersomstandigheden zoor gunstig voor do "zwam, zodat
toon nog wel enige uitbreiding zal hebben plaats gehad.
De oogsttabel laat vorder do volgende cijfers zionï
Behandeling
Koporoxychlorido
Dithano Z 78 0
Contrôle (onbehandeld)

Opbrengst por
20 m2
6200 gr
6800 gr
7350 gr <

Porcontago
Coll.aantasting
iu4
?.7*
22.31-

Duidelijk blijken hier de gevolgen van de beschadiging door het koper*
middel» ^e opbrengst van de beide bohandeldo objecten is echter ook wel
enigszins gedrukt door oen aantasting van voetziekte op veldjes van deze ob
jecten. Alles bijoen blijken echtor zowel koper als Dithanedo aantasting
door Colletotrichum stork te hebben verminderd.
Komkommo r
Vruohtvuurbostri.iding bij platglaskomkommors (Rte.Amstolvoon, proeftuin
•
Sloten-, proj.no.P.S.10-1950)
In I95O zijn weer enige middelen beproefd om na to göan of hiermede re
sultaten worden boroikt bij do bestrijding van vruchtvuur»
Hot resultaat was negatief want geen enkoio van do gebruikto middelenï
L O 26 B, G F lij A, G F 104, gaf oen afdoende bestrijding "fron het vruchtvuur#
Spinaziowolfbostrijding (Rtc.Amstelvoon, proeftuin Hoomskerk, proj»no,P.S<>
3-1951}
Getracht word om door do volgondo maatrogolon do ziekte te bostrijden:
Zaadontsmettiflg met'2 cc Panogeen por kg zaad;
Grondontsmotting met 3° gram Lirotan-sttlif per m.2;
Bespuiting van het gowas mot 0,3f« Li rot an-spuit.
Alleen mot een grondontsmotting door Lirotan werd de aantasting iots
verminderd. Eon gecombineerde behandeling gaf evenmin een bevredigende be
strijding» Tomaat
Resistentie togen bladvlekkenziokto (Lab.v.Tuinbouwplantonteolt, ir G.P.
Termohlen, proj.no.lij?)
Uit inoculât iep roeven met in Nodorland verzameld schimmolmatoriaal op
het tootssortiment tomatonrassen van Bailey (Canada) is waarschijnlijk gowordön» dat alle bokande physiologische rasson ook in Nederland aanwezig
zijn. Sen begin is gemaakt mot het probleem: aanpassing of mutatie, doch
voortzetting is onzokor in verband'mot weigering van hot L.E.B.-fonds voor
dit ondorzook subsidie to verlenen»
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Bladvlokkenziokto (Rte.Apeldoorn, proj.no.17)
Op het proefveld van J.van Berkel te Apeldoorn bleek geen van do ge
bruikte stuifmiddelen ter bestrijding van de bladvlekkenziekte bij kastomaten een afdoend resultaat op te leveren. Het middel Bulbosit voldeed liet
beste, gevolgd door Oladox.
Moeldauwbostri.idi.Qg bij tomaat (Rte.Utrecht, proeftuin Vleuten, proj.no.G $
Vergeloken werden do stuifmiddoïoïi Oladox on Dulbosit on de spuitmiddelen Dithane Z 78, Shirlan en Cupromuls.
Do stuifmiddelon voldeden beter dan de spüitmiddelen, tussen Cladox en
Bulbosit kon geen verschil in bestrijding worden geconstateerd«
Publicatie: Jaarverslag 1951, proeftuin Vleuten*.
Bladvlekkenziekte bij tomaat ( Rte .Maastricht, proj.no« G 12)
De volgende stoffen werden als middel in een warenhuis op do proeftuin
te Venlo gebruiktï Cladox (stuifmiddol); Bulbosit (fltuifmiddol) en Shirlan
( spuitmiddel).
De planten werden in totaal 8 maal behandeld,voor do eerste maal ter
stond nadat do eerste aantasting word opgemerkt.
Er werden tellingen verricht van het aantal aangetaste bladeren in do
loop van het asizoen» Percentage blad aangetast door Cladosporium:
Telling
10 Augustus
22 Augustus
19 September

Oladox

Bulbosit

Shirlan

Controle

5
25
45

8
33
63

2
2
6

11
40
69

Shirlan blijkt derhalve aabertwistbaar het beste bestrijdingsmiddel
tegen bladvlekkenziekte bij tomaten te zijn»
Wortel
Alternaria-bestrijding bij wortelen (Rte.Amstôlveen, proj.no.P.S.4-1951)
Op een bedrijf in Katwijk werd' een proefje genomen met verschillende
hoeveelheden formaline en brassicol«
De met formaline behandelde percöoltjos vertoonden al spoedig een be
tere stand dan do overige perceeltjes.
Dit kwam ook tot uiting in do oogst. Het gemiddelde wortelgewicht van
de met formaline behandelde perceeltjes bedroeg per"stuk 12 gram, van do
onbehandelde veldjes 6 gram en van de met brassicol behandelde veldjes 4
gram.
Van de formàlinobehandeling gaven de perceeltjes met de gerirgste hoe
veelheid formaline (51 Pe*" RR) cle hoogste opbrengst.
04.5 Diorlijke Parasieten
Aardbei
Bestrijding keverlarven in aardbeivelde'n (Rtc.'s-Hortogenbosch, proj.no,22)
De bestrijding was gericht tegen de volwassen insecten. Do proef werd
in 10 parallellen opgezet, ^o volgende objocten kolnen voor: Loodarsenaat
0,3f«; Gesard spuit 2f»; Gosarol stuif; onbehandeld»
Op dit proefveld werd 4 x gespoten, tw. 12 Juli, 26 Juli, 10 Augustus
@n 23 Augustus«
Waarnemingen op 9 Augustus 1951*
9p de onbehandelde veldjes kwam vreterij voor door de kevers aan het oudero
blad (do z.g. rijpingsvraat).
Loodarsenaat g^oft een donkere bladkleur. In do met D.D.T. behandelde
veldjes kramt veel aardbeimijt voor. Om ons te ovortuigen dat er verschil
was in mijtaantasting' tussen do diverse objoâton, werden op U Soptcmbor
waarnemingen verricht.
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Do diverse veldjes word oen waardoringscijfor gegovon ten aanzien, van
do mijtaantastingï "
loodarsonaat Orfl*
middelcijfor 3« 75
/c
.. . .
onbohandold
2.78
, •
m. „1
3 '
Oesarol 2%
«
1,70
'
~
Gosarol stuif
"
- 1.40
Conclusion Loodtarsonaat bestrijdt do aardbeionmijt ton doloj D.D.T.-middelen
bovordoren do mijtontwikkoling.
"
Omtrent het voorkomen van keverla rveh is nog niots bekend, daar dit
oorst in het voorjaar 1952 wordt nagegaan,
• ,
Bestrijding; aardbeimijt (ïttc.'s-HGrtogoribosch, proj*no*2l)
In de zomer 1950, diroct na de oogst, werd in een gedeelte van oen perceol aardbeien, dat ernstig door aardbeionmijt was aangetast, hot loof afge
maaid on werden de volgende bospuitingen geprobeerd*
Fosferno 0 *2% \ Fosferno 0,3%; Fosforno 0,2% on Go sa rol lfo'; Deril 0. j/°ï
Doril 0,2^.} Doril 0,3f° en Cal »pap 2%', Doril 0.2> on Cal «pap 2%,
De proof was slechts zeer oriënterend opgezet en er werd niet. met
parallellen gewerkt » Resultaten}
Naar de mate van bestrijding komen de divorso bespuitingen in deze volg
ordes '
1»Fosferno 0*2%
2«Fosferno 0,37»
3'.Fosferno 0.27« en 1/° Gesard
4«Cal.pap 2"fo
5.Doril 0.37»
6.Doril 0 ,y/c on Cal.pap 2$
7'.Doril 0.2> en Cal .pap 2>8.Doril 0.2>
Do resultaten vielen dus zeor tan gunste van do Fosfornobospuitingon uit.
Bestrijding van aardbeimijt. knotshaarluis on meoldauw {Rtc.Amstelvooh,
roof tuin Hoomskork,-proj.no«P.S.4A-1951» proj^no^P.S^-CJED)
Op eon jong gewas Oberschlesion w.crd getracht door gocombinoerdo bo~
spuitiagon van oen fungicido en oen insecticido oen gelijktijdige bestrij
ding to verkrijgen van aardbeimijt, knotshaarluis en mooldauw.
Do gobruikte fungiciden waren: Cal «pap 2%, Koporoxychlorido O.^f» on
Liroform 0,25f°»
Elk van deze middelen word verspoten in combinatie mot dö insecticidon
Doril 0.2/°, Hexatox 0.1^ on van een 7M°-Parathionomulsie 0,5^.
Do rosultaten van do insecticidon tegen do aardbeiknotshaarluis, uitgodrukt in hot aantal luizen por 150 bladorna, -was als volgt!
Data monstornamo
11 September
28 Soptombor
i7 October
8 November
27 November

•

Contrôlo

Deril

39
120
259
430
470

2
70
63
161
145

Hoxatox
0
11
35
" 54
162

Parathion
0
3
0
0
0

Doze ci'jfors demonstreren zoor duidelijk in hoo sterke mate oon luisaantasting' kan toaaanen -in het najaar. Alloon mot het middel' Parat&ion is
hot dus mogelijk hot gewas luistrrij to krijgen en te houden»
Wat do fungicidon betreft kon worden vastgesteld dat Cal.pap en Kopor
oxychlorido een zeer goede bestrijding gavon vah de meeldauw»
Aantasting door aardbeimijt kwam niet voor.
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Boon
Luizenbestrijding op s tambo non ( Rtc .Le ouward en, proj.no.33)
Een driomalige bespuiting mot Parathion bleek niet afdoende to zijn om
rolmozaiek op Dubbolo Witto z.dr. to voorkomen,
,
Bonenvliegbest'rijding (Rte.Amstelveen, proeftuin Heemskerk, proj.no.P.S,
IA - 1?51)
Getracht werd hot tijdstip waarop do bonenvliog schadö veroorzaakt en
de werkzaamheid van onkele bostrijdiiigsmiddelen na te gaan»
Do zaaitijden waroni 29 Juni, 6, 13 on 20 Juli» Po bestrijdingsmiddelen
H.C.H.gamma 3/4 1° stuif 5 gr/m2 en Parathion stuif 1% 20 gr/m2.
Deze middelen zijn gelijktijdig mot het zaaion uitgestrooid en ingoharltt.
Uit controle 14 dagen na het zaaien bleek dat hot totaal aantal aange
taste planten het grootst was bij dfe oersto zaaitijd. Do- latere zaaitijdon
vertoonden oon afnomendo aantasting.
Hot aantal niot opgekomen bonen, waarin maden van do bonenvliog wordon
aangetroffen, block door do Parathion-bohandeling betrouwbaar lager te zijn
dan bij contrôle en H.G.II,
Hoewel geon van de middelen oon afdoond resultaat hoeft gegeven, wot•tigt do uitkofost van deze proef oen voortzetting van het onderzoek met grond*
behandelingen.
Erwt
Bestrijding van knopmade en wormstekighoid in erwten (Rte,Hoorn, proj»no.

5108)

Ondor leiding van dr Eransson (I.P.O.) worden de volgende behandelingen
uitgevoerd op 2 en 11 Juni tegen do knopmade en op 3 °n 12 Juli togon grapholita; terwijl van 200 peulen por voidje do aantasting word vastgesteld:
Behandeling
Arkotinoï 2 kg zuiver per ha
Gosarol-olie M,0, 1 kg zuiver por ha
idom
§• kg zuiver por ha
Onbehandeld

Aantasting in
procenten
19.6
10
11.5
39#6

Knopmado kwam practisch op geen dor objecten voor, hot is dus niet mo
gelijk dienaangaande cijfers to publiceren.
Uit do bovenstaande tabel blijkt overigens wol overduidelijk dat inder
daad bij gebruik van D.D.T.-olio-omulsic do âosis kleiner mag zijn dan 2 kg
por ha. Waar hot optimum precies ligt kan voorlopig nog in het middon wor
de n golaten. Voor vaststelling hiervan nl. is het nodig de uitkomsten van
do proeven aldus te vernamen.
Kool
Koolvliogbostrijding (Rte.Barendrocht)
Vergeleken worden de middelen:
Dagisol stuif 5f° (H.C.H.) - 15 Moi
Aatiol stuif 1> parathion - 15 Moi
Sublimaat 0,1%
- 15 on jJO Moi
Y.B.0, 0«3fo
- 15, 22 on 30 Moi
Parathion stuif gaf do beste rosultaton.
Bestrijding van do koolvlieg (Rtc.Zutphcn, pro j.no.48/31.)
Naast V.B.C. (op 2 manieren toegepast) worden H.Ö.H. on Parathion be
proefd als bestrijdingsmiddelen tegon do koolmade op weeuwenbloomkool op
lichte zandgrond.
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Het bleek dat de behandelingen met H.C.H, en Parathion zeer goed zijn
geweest, met turf strooisel met V.B.C, iets minder en V.B.C, alleen nog min
der«
Koolvljegbestri.idlng (Rte.Amstelveen, proj.no.P.S. 2-1951 en P.S. 9~j>0)
De proeven zijn opgezet met de volgende objecten:
H.C.H. 3% stuif
3 en 3 gram/plant
Parathion 3Af" stuif 3 en 5 gram/plant
Sublimaat
Turfstrooisel V.B.C,
3 gram/plant
Uitgaande van de resultaten, die te Katwijk werden bereikt, bleek dat
Parathion 3A/° 3 gr/plant en 3 gr/plant fceer gunstig heeft gewerkt. Hier
bij vond men per plant gemiddeld 0.5 pop,
Bij H.C.H, was het aantastingspercentage ruim 1 per plant'. Bij Subli
maat en V.B.C. werden per plant resp. 18 en 29 poppen gevonden. Het con
trole-perceel had een aantasting van 37 per plant. De beide laatste midde
len hebben dus maer een zeer geringe uitwerking.
Dit jaar werd tevens nagogaan hoe lang de werkzaamheid van H,C,H«gamma-stuif en Parathion-stuif is, wanneer'de middelen worden toegepast,
direct na het planten van vroege bloemkool,
Van H.C.H,-gamma-stuif werd gebruikt 3Af» aan gehalte van het werkza
me bestanddeel in een dosis vajj 1.5 gram per plant» Van Parathion-stuif
was het gehalte lf» in een dosis van 3,4- gram per plant. Beide middelen wer
den toegepast bij het planten en bij de fei-afzetting,
zowel bij planten
opgekweekt in perspot als zonder perspot.
Bij de beoordeling van de resultaten bleek noch het tijdstip van toe
passing, noch de aard vaa het plantmateriaal van invloed te zijn op de kwa
liteit van de oogst en de mate van aantasting. Tussen de middelen onderliig
waren zeer kleine verschillen» .
In deze proef gaf de vroege toepassing een even goede bestrijding als
de toepassing van de ei-afzetting. Wanneer als gevolg van meerdere proeven
dit resultaat betrouwbaar blijkt te zijn dan zou op duinzandgronden de be
strijding van do koolvlieg zonder bezwaar naar een vroeger tijdstip kunnen
worden verschoven,,
Koolraap
Bestrijding van boorsnuitkever in koolrapen (Etc.Leeuwarden, proj.no,17)
Toepassing van H.C.H. stuïfpoeder (reukloos) op verschillende tijd
stippen gaf een goede uitkomst, Een vroege behandeling, nl.' 3 gram bij el
ke plant op 20 Augustus, heeft do aantasting volledig voorkomen. Een late
re behandeling mot dezelfde hoeveelheid gaf gemiddeld 87$ aantasting, ter
wijl de onbehandoldo percelen voor 100"j* waren aangetast. Tegelijkertijd
word dö koolvlieg afdoende bestroden door de H.C.H,-behandeling op 20 Au
gustus. Behalve do kwaliteit was ook de kg-opbroagst van do vroeg behan
delde percelen voel hoger.
Een korte modedeling over deze proef is gepubliceord in het Fries
Tuinbouwblad van 3 Januari 1932.
Prei
Preimotbostri.jding (Rtc.Barendrocht, proj.no,5l/l)
Nicotino heeft in vergelijking met Parathion niet voldaan. De bospuiting, uitgevoerd met 0.2f. Parathionomulsie 13l'
ui tv looier, verdient aan
beveling omdat:
I.men kan wachten totddt do aaAasting van de larve der preimot wordt waar' genomenJ
2'.het een belangrijke besparing oplevert, omdat maar 1 bespuiting nodig is;
3.mot do baspuiting kan worden gewacht tot do planten (ook do oksols)
droog zijn.
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Sjalot
Bestrijding van aaltjes in sjalotten door warmwaterbohandeling (Rte.Hoorn,
proj.no.5107)
In samenworking mot do Stichting Nederlandse Uionfoderatie on do Alg*
Vor.van Tuinzaadtolors on onder wetenschappelijke leiding van dr ir J.W.
Soinhorst (I.P.O,) is eon oriënterende proef genomen ter bestrijding van
aaltjes in sjalotten door middel.van waamwatorbohandeling.
Uitgegaan is van plantgoed afkomstig van y verschillende tuinders,
Voor beproeving to velde kwamen tenslotte do volgende objecten in aanmer
king i
Temperatuur
44 C
45 °c
45 °c
46 °0

Tijdsduur
2
2
1-1
2
1

uur
»
"
M

"

Bij het oogsten bleek bij alle drie partijen oen'behandeling bij 43g- C
gedurende 2 uur do bosto resultaten to hebben gegeven, Over oen oppervlakte
van 10 aro gaf dit object oen' opbrengst van 39 kg gezonde sjalotten togen
do onbehandelde partij 8,2 kg.
Hoewol dit onderzoek nog zal worden voortgezet kan roods nu worden ge
concludeerd dat het mogelijk is door middel van warö watör oen met aaltjes
besmette partij sjalotten weer aaltjosvrij te maken.
Wortel
Bestri jding van de wortelvlieg (Rte.Zutphen)
a. Vijf verschillende bestrijdingsmiddelen (in zes toepassingen) werden on
derzocht. Als wortelras werd gebruikt de Flakkese, De behandelingen werden
uitgevoerd eind Juni en begin Juli, tussen de eerste en tweede vlucht van
de wortelvlieg, In onderstaande tabel wordt een overzicht van de resultaten
gegevenî
Middel
No, Naam
A
B
C
D
E
F
Gr

Octamul
Octamul
Parathion-emulsie lof.
Folidol 23% geconc.
Lindane
V.B.C. (3x)
controle

Spuit l/m2
1°
1
0,4
0,4 1
0.2 0,4
0,1 0,4
0.25 1'
0.3 0.3
onbe œndelc

Totale aantasting
1
2.5
3.25
5.12,10.23.5
44.25

Hieruit blijkt dat:
l'.alle behandelingen een positief effect hebben gehad;
2',de behandelingen A, B en C zeer effectief waren;
3,de behandelingen D en E behoorlijk waren;
4*behandeling F veel minder werkzaam is geweest dan de overige»

b. Op een proefveld, aangelegd op dezelfde wijze en met hetzelfde ras als
onder a. werden enkele grondbehandolingen toegepast, aangevul§ met bespuitingon tijdens de vlucht van de 2o generatie in Augustus, Voor een goed ef
fect van dö bespuitingen was het loof tijdens do 2e vlucht echter te sterk
ontwikkeld» Resultaten;
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Behandeling
A
B
C
D
E
•F
G

V,B.0,0.3^-0.3 l/m2 ( 2x )
Octatorr 60 gr/m2
Octatorr 30 gr/ma
Octatorr 30 gr/m2 *• Octamul lfo-0,4 l/m2
Parathion stuif lf«-6 gr/m2
Par.om.10fo 0»15^-0,4 l/m2
Par.em.10fo 0,15fo«-0,4 l/m2
Contrôle onbehandeld

Aantasting
in %
54
4
4
3
37
55
69

Hieruit blijkt dat!
l«alleen Qctamul en Octatorr een goed resultaten gaven;
2»behandelingen mot "V.B.C. en Parathion ontTblfloondo geholpen hebben»
Wortolvliogbestrijding (Rtc.Amstolveon, proeftuin Heemskerk, proeftuin
Sloten, proj.no.P.S. 15-16-17-1951)
Voor do wortolvliegbostri jding worden proovon genomen met do nieuwe
middelen Octamu.1 en Octatexr» Door hot uitblijven van do aantasting door do
wortelvlioè kondon' doze middelen niet worden beoordeeld op hun waarde als
bostrijdingsmiddol*
Wel kon worden geconstateerd dat deze middelen in verschillende concen
traties geen beschadigende phytocido working hadden op hot wortolongewas»
Wortolvliegbostri.idim (Rtc.Barondrecht)
Tor bestrijding van do wortolvlieg bij winterwortelen worden vcrgolokon Octatorr on Parathion stuif 2f°# Octatorr gaf eon vrij goede bestrijding,
Parathion was aanmerkelijk mindor. 430 gram Octatorr por are gaf ongovoor
hotzelfdo resultaat als 860 gram por aro. Bij aanwending van Octatorr zowol
bij do eerste als do tw^odo genoratio van do toortclvliog
.word bij lage dosoring eon iets gunstiger rosultaat verkregen*
Wortolvliog (Rtc.'Goos, proj„no«P R 7)
In 195° werd op Flakkeso winterwortel oen bostrijdingsproof genomon
togen do wortol vlieg mot als middolon V.B.C. on H0C,H« Conclusie Î
Y.B.C. hooft slechtsoon goringe vermindering van do aantasting gogovon»
H.C.H» daarentegen een behoorlijke vermindering vooral met toondmendo dosoring» Hior staat tegonover, dat de smaakboinvloeding van H.C.H. zoor ongun
stig was', ondanks hot feit, dat Hoxapuur stuif mot 0,7Jjf. gamma-isomoor word
gebruikt» H.C.H'. komt daarom niot in aanmerking als bestrijdingsmiddel togon wortelvlieg»
.
In 1951 word oon nieuwe proef opgezet op Flakkoso winterwortel mot als
bostrijdingsmiddolsn Octamul, Octatorr on Parathion,
Ofschoon, zowol mot Parathion als mot Octatorr do aantasting behoor
lijk werd tegengegaan, is do bestrijding nog nifet afdoende en teleurstel
len mot 'hot ocg op do dure bestrijdingsmiddelen»
04«6 Grondontsmotting
Aardbei
Grendontsmottingsproef bij aardbeien (Rte.-Amstelveen, proeftuin' Heemskerk,
pro j«no»P#S.1-1950')
Doze proof word in 1948 begonnen on dit $aar na 2 plukkon booindigd#
Do resultaten in 1951, dus van hot 2o oogstjaar, in kg por aro waren als
volgt:
'
Contrôle
58,0 kg
Handclsformalinc 30 l/aro
79 »5 M
Chloorpicrino
6 l/aro
92.5 M
Chloorpicrino
10 l/aro
93»5 n
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Boido middelen bleken good .gewerkt to hobbon togon zwartwortclrot on VerticiIlium.
Hoewel mot chloorpicrinc do beste resultaten worden verkregen, zal do
toepassing van bovengenoemde hoeveelheden nl. 6 en 10 l/aro niet door do
mooropbrengst, ovor twoo plukjaron bezien, worden vergood»
Bij Formaline werden' do kosten van do ontsmetting ruimschoots door do
meeropbrengst ovortroffon9
G-rondontsmettimsproof voor aardbeien (Rte.Amstelveen, proeftuin Heemskerk,
proj.no,P.S. 1-1951)
Doze proof dionde om to onderzoeken welke hoeveelheid Formaline als
minimum moot wo idon' aangenomen voor eon doolmatigo grondontsmotting. Boven
dien werd do Formaline op 2 wijzon toegediend, nl. gieten en' injecteren»
Bedooldo toepassingen wordpn in October 1950 uitgevoerd.'Ih het Voor
jaar 1951 werd het proefveld boplfeant met aardbeien, ras Oberschlesion«, A$à
tussenteelt kwam 1 regel tuinbonen to staan#
Uit do opbrongstcijfers van do tuinbonen bleek weinig verschil to be-,
staan tussen do methoden van toediening* Bij do aardbeien was wol enig ver
schil te zien. Do mot Formaline gogöton percelen vertoonden oen botoro
stand dan do goinjoctoerdo percelen»
Do algomono indruk was dat een hoovoolhoid van 30 1 Formaline boter
h£oft gewerkt dan 15 l/are»
Afgewacht dient te worden hoo de resultaten van do eerste oogst van
do aardbeien in 1952 zullen zijn.
Sla
?omaat

. ,

Grondontsmotting in warenhui s (Rtc.Utrocht, proeftuin Vlouton)
Bij het stornon van oudo warenhuisgrond tradon bij sla verschijnsolon
van stikstof overmaat op, kwaliteit en vrooghoid veerden sterk ongunstig boinvlood. Chloorpicrino-behandoling gaf vroeger oq^tbaro sla van iets botoro
kwalitoit dan de contrôle:
Ohloorpicrino
6j5fo lo soort
w
Stomen 4- chloorpiciine
6ly°
öontrólo
58>
"
,
lx stomen
31/°
"
2x stomon
277°
"
Bij tomaat (Victory) gaf stomon oen grotere ocgst mot een verschuiving naar
do sortering B, dus grovoro vruchten* Do invlood op vroöghoid, moeldauwaantasting, Mg-gebrek en wanklourigheid was iets ongunstig«, Dit ia grotondools
to verklaren uit stikstofworking, Chlborpicrino werkte minder stork on gaf
goon verschuiving naar- do sortering B#
oogèt in kg per 100 planton
totaal
A
B
lx stomon
273
101
14-5
2x stomen
286
106
157
chloorpicrino
247
123
99
stomen 4- chloorpicrine
253
132
96
controle
211
115
75.
Publicaties Jaarverslag 1951» proeftuin Vleuten»
Q4#8 Onkruidbostrijding
Onkruidbestiljdingsproof bij komkommoibafctenC Rte+Sroningen)
Het middel Shell A.D. werd'beproefd tegen onkruiden op de wallon en
in de paden bij komkommerbakken#
De verschillende voor- en nadelen kwamen tijdens deze proef naar

se
Voordelig is dat het gebruik van Shell A.D. minder tijd kost dan schoffelen,
terwijl de wallen mooi intact blijven« Vooral op de zw&ardere gronden zal
hot goed voldoen» De proef zal in 1952 worden herhaald.
Het verslag' van deze proef is gepubliceerd in "Tuinbouwberichten" van
1 September 1951#
Aardbei
Chemisolg onkruidbestri jding in aardbeivelden (Rte.* s-Herboganbosch, proj.
' ' '
no,22)
Gebruikt werden de middelen I,P,Ö. wettable powder en N»I»X, Beide mid
delen, werden 'in 2 concentraties aangewend, t»w,ï
I^P'.Ö'..10 kg/ha
I.P.C» 5 kg/ha

N.I.X« 20 kg/ha
N.I.X, 25 kg/ba

Beide middelen werden opgelost in water en met een rugspuit verspoten»
N,I»X. lost volkomen op in water. I.P.C. lost niet op in water, doch blijft
daarin zweven. Daar bij het gebruik van een rugspuit de vloeistof niet vol
doende in beweging bleefbezonk het I.P.C, en is de verdeling op het proef
veld onregelmatig geweest»
Gespoten werden 2-jarige aardbeien van het ras Deutsch Evern, die zeer
dicht in het onkruid zaten«
Resultaten: N,I«X» heeft direct na het gebruik een ernstigfe bladver
branding veroorzaak^ zowel aan de aardbeien als aan het onkrüid, Het middel
werkt echter maar zeer korte tijd en doodt do onkruiden niet«
I,P»C. heeft een betere werking gehad dan N.I.X, Dit middel doodt voor
namelijk do grassen. Verder werkt'hot zeer langzaam, zodat pasna 14 dagen '
do eerste resultaten to zien zijn» I.P.C, heeft echter een lange nawerking»
Een groot nadoel is dat I,P,C. direct in het water bezinkt, zodat een
gelijkmatige verdeling vrijwel onmogelijk is. Waar we begonnen zijn mot
spuiten was' de onkruiddoding good, terwi jl verder op hot resultaat steeds
minder word#
07.
07»3

TECHNIEK
...
Vorwamine;aproef (Rte.Amstelveen, proeftuin Sloten, proj.no«P»S, 75)
Hot dool van deze proof is om meer inzicht te krijgen in do verschil
lende Mogelijkheden met diverse verwarmingsbronnen ter vervangihg van paardemost« Voor doze proef waren 4 bakken van 50 ramen beschikbaar»
Bak I' is voorzion van oen grondvorwarming 6 3/4" buisson op een afstand
van O.50 m»
Bak II is evenoens vorfaamid met bovongenoemdo buizen, doch hiervan 4
ondergronds en 2 bovengronds.
Bak III kunstmatige broeimest; 750 kg tarweströ plus 25 kg Zw»ammoniak
plus 8 kg superfosfaat 17$ plus 15 kg koolzure kalk*
Bak IV 4 ton paardomest»
Getooid werden sla en komkommers«
In bak I was-de temperatuur het meest gelijkmatig ovor breedte- on
lengterichting van do bak. Hot duurde enige tijd voordat de grond op tempé
ra tuur was.
Bak II komt wat do -bovenste holft b e t r e f t vrijwel overeen mot bak I«
De onderkant bleef achter omdat daar goen ondergrondse verwarming was, Do
bovongtondse buis hóöft tdbor de lage buistomporatuur) practi'sch geen dierflb
v
gedaan,
'
s
Do kunstmatige broeimöst höeft niet erg voldaan. Het duurde to lang
voor do bak op temperatuur kwam» Als het in dfc beginperiode koud woer was
gewoest waren de komkommerplanten dood gegaan.

89
De paardemost gaf do boste resultaten; geringe temperatuursverschillen,
goede kwaliteit en sortering.' Do sla van doze bak was enige dagen later
oogstbaar dan van bak I on II«
Rabaifoer
tïtïor~
Vorwaiiraingsvergcll jking gas on elootriciteit (Rte.Amstelveen,' prbeftuin
Heemskerk, pro j,no,P.S*76-50 )
De warmtebronnen electricitoit en gas werden vergeleken bij het trek
ken van witlof en rabarber,
A,
Op 1 December werden de witlofpennen opgezet, terwijl 15 December met
het verwarmen word begonnen. De beide kuilen, die snel werden geforceerd,
konden op 9 Januari toordon geoogst en de kuilen, die langzaam worden gefor
ceerd, op 17 Januari,
Do opbrengst van hot netto, per vierkante meter kuiloppervlakto, ge
oogste lof bedroegs
Electricitoit snel geforceerd
40'#75 kg
n
"
langzaam
39«92 kg
Gas
snol goforecord
41,25 kg
"
langszaam 11
• 45*67
Hoewel de netto-opbrengst geen groto verschillen te zien ga"ê, was het
teelttechnische resultaat ij gas iots beter dan bij electricitoit. Wat do
kosten aan brandstof verbruikt betreft, werd vastgestèld dat electriciteit
2| maal meer kosten met zich bracht dan gas.
De lage kosten aan gasverbruik geven vele mogelijkheden voor do toe
passing in het tuinbouwbedrijf,
B,
Op 27 Januari werden de rabarborpollen, ras Champagne rood, opgezet,
waarna op 1 Februari met het verwannen weid begonnen, D&' temperatuur werd
voor gas als voor electrische verwaimigg' gelijk gehouden. Do grondtemperatuur werd geleidelijk opgevoerd tot 14 C, Op 30 M&art werd het verwarmen
gestaakt. Do oogst viel van 21 Maart tot 1J> April, Verschillen in opbrengst
en'vroogheid kwamen niet voor. De gemiddelde opbrengst per 3L2 bedroeg 16,2
kg,
De brandstofkosten pör 100 kg rabarber bedroegen aan eloctricitoit
f,28,éO on aan gas f»5»30*
Electriciteit bleek te duur te zijn voor het trokkön van rabarber» Bij
de genoemde kosten aan gas kan nog winst worden gemaakt,
07*5 Berogeningsapparaton
Demonstratie regen installaties (Rte.Utrecht, proeftuin Vleuten)
Op 28 November 1951 werd door de proeftuin een demonstratie gegeven
mbt beregeningsapparaten georganiseerd:
<aaKasbe rogening.
Aan de practische eis, dat de apparaten bruikbaar zijn bij een' druk van
2 atm, voldood feitelijk geen dor gedemonstreerde installaties. De fijne
verdeling was het beste bij dö buis van Lanningor en do sproeidoppen van
Boudowijn en Zn, (Naaldwijk), Bij de sproeidoppen Van Fa«Heybroek on Th,J,
Nödorpolt (Po'eldijk) was de verneveling minder fijn,
b,Volle grond.
Gedemonstreerd werden: wentelende buizen, sectorsproeiers, kanonsoctorsprooier, vierkantsberegeningapparaton, libolsprooier, draaiende sproeior
met onderbreking.
Voor de fijnoro groenteteelt lijkt do wontelonde buis het beste bruikbaar,
vooral omdat ook bij iage druk goede resultaten worden verkregen. De soctorsproeior is moor afhankelijk van druk, dobh lager in aanschaffingsprijs.
De ovorigo systemen zijn minder gobruikelijk.
Publicatie! Jaarverslag 1951» proeftuin Vleuten»
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C H A M P I G N O N T E E L T

Ziektenbestrijding in du champignonteelt
Do volgende publicaties verschenen!
J.WèSeinhor-f't en P.J.Bels, Ditylenchus'destructor Thorns I9k5 in champig
nons. Tijdschrift van Plantenziekten 57,
167 - 169, 1951
H.C.Beis-Koning en P.J.Bels,Bestrijding van ziekten en schadelijke dieren
bij de groenten- en zaadteelt. Hoofdstuk
Champignons. Tuinbouwgids 1952.
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' B L O E M E N T E E L T
01

BODEM, BEMESTING en WATERHUISHOUDING

01,8 Berne sting
Cyclamen
Potgrondenprpof (Rte»Apeldoorn, proj.no«!;, 5)
Ook dit jaar bleek het beste potgrondmengsel voor Cyclamen te zijn; 3
delen bladgrond, 3 delen verteerde mest, 2 delen klei, wat rivierzand + 1
kg sup-20% en 1 kg patentkali per m3 grondmengsel» Wederom bleken in dit
grondmengsel de Cjrclamen het grootstj vertoonden daarin het grootst aantal
bloemen en knoppen en bloeiden zeer vroeg ten opzichte van de planten in
andere grondmengsels» De groep planten, gegroeid in het grondmengsel, waar
aan geen kali was toegevoegd, werd lager gekwalificeerd. De groepen, ge
groeid in een grondmengsel, waarvan turfmolm en klei het hoofdbestanddeel
#ormden, gaven de slechtste resultaten«
02

VEREDELING, VERMEERDE RING en SYSTEMATIEK

02,1 Cytologie
Cyclamen
Cytologisch onderzoek van Cyclamen (Lab«v.Tuinbouwplantenteelt^ dr I»
de H»aa7.pyojôûOoôlX
Het onderzoek van de wilde soorten werd in eerste'instantie afgeslote^
zie: Med,Landbouwhogeschool no,51, 1951« Voortgezet wordt het onderzoek om
trent nog enkele ontbrekende gegevens#
02,3 Kruisingstechniek
Cyclamen
Kruisingstechniek bij Cyclamen (Lab.v.Tuinbouwplantenteelt, Prof,dr S.J,
Wellensiek, -proj .nod+ó)
Het voortgezet onderzoek gaf vrij duidelijke aanwijzingen ten gunste
van 2x bestuiven. Groeistofbehandeling had geen effect. Over de gehele ,
linie was de slaging echter slecht, waardoor de resultaten moeilijk te be
oordelen waren. Voorlopig is het onderzoek, afgesloten.
Steriele cultuur van cyclamenembryo's (Lab.v.Tuinbouwplantenteelt,
dr C.J,Gorter, proj,no«9l)
De kweekmethode is uitgewerkt. Toevoeging van "embryo-factoren" is
noodzakalijk. Beste resultaten zijn bereikt met cocosmelk, Ook gistextract
en turfmolmextract stimuleren in sommige gevallen, Het lukt om van geheel
kunstmatig opgekweekte embryo's volwassen normale planten te verkrijgen.
Onderzoek moet worden voortgezet met zeer jonge, eventueel in het zaad
aborterende embryo's,
02,7 Veredeling, Selectie en Vermeerdering
Cyclamen
Selectie in Cyclamen, Rose van Aalsmeer (Lab,v.Tuinbouwplantenteelt, Prof»
dr S.J.Wellensiek, projtno»'3ß)
Dit materiaal heeft belangwekkende resultaten opgeleverd door duide
lijke demonstratie van het polypjLoide karakter der erfelijkheid in het ras
in kwestie, Gebleken is dat ongewenste afwijkingen zich pas in de tweede
inteeltgeneratie kunnen vertonen. Dit maakt de selectie van de meeste Cycla
menrassen uitermate moeilijk,1 Voortgegaan werd met de selectie in een der
bside oorspronkelijke groepen»
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Cyclamenkruisingen (Lab,v»Tuinbouwplantenteelt, £rof,dr S.J.Wellensiek,
proj,no,6ij. t/m 68)
a.Grootbloemige diploide»
Een vroeger opgestelde werkhypothese werd bevestigd» Volgens deze wordt
Uit met oog voorgesteld door I7WSS, Sylphide door Wïiiss, en TS'it door wwSS
of lïfrss-. Het cristata-kenmerk {kam of baard) wordt bepaald door 2 pdymere
recessieve factoren, welke voorlopig or 1 en cr 2 werden genoemd«
b.Grootbloemige tetraploide* •
De resultaten van de F2's wezen op het tetraploide karakter van de erfe
lijkheid» In de meeste gevallen trad een 35'! splitsing op, in sommige ge
vallen echter een 3«1 splitsing, hetgeen wijst op onzuiverheid van de
dominante ouder»
c.Grootbloemige diploide x tetraploide. (Wellensiek en de Haan)
In sommige F2's kon; gemakkelijk een splitsing worden waargenomen, welke
de cytologische verwachting van ohromosoomverdubbeling voor de bevruch
ting bevestigt« Het cytologisch onderzoek wees tot nog toe steeds op een
tetrapls»id aantal, doch deze waarnemingen zijn nog te beperkt ven omvang
om definitief te kunnen oordelen. Enkele nieuwe kruisingsproducten werden
• verkregen«
d.Grootbloemige en botanische soorten# (Wellensiek en de Haan)
Met spanning wordt gewacht op de bloei van de F2 planten« De Fl planten,
wölke voor de tweede keer bloeiden, trokken sterk de aandacht door hun
grote bloemrijkheid, hun geur, hun bladtekening en soms ook door hun
bloemkleur»
,02.9 Systematiek
Cyclamen
Verspreiding en systematische verspreiding van Cyolamsnsoorten
(Lab.v.Tuinbouwplantenteelt,dr J.Dooreribos, proj»no,103)
Dit onderzoek werd inmiddels afgesloten en gepubliceerd» Med»Landbouw
hogeschool no ,51, 1951, pag.151«
03.
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03*2 Belichting en Photoperiodiciteit
Zie ook onder ALGEMEEN 07«6
~~
Anthemis
m
Mum tm
«•

Invloed van' daglengte op de bloemvorming van Anthemis tinctoria
Kelwayi (Lab«v^Tuinbouwplantenteelt, ir H.F.Tüa.terschoot, proj«no,8L4.j
Deze proef is afgesloten en voortgezet onder no»102« De resultaten van
no«8i). zijn samengevat in de Hand»3?e Ned,Nat.Geneesk»Congr.1951• 88-91»
Anthemis bleek niet onder alle omstandigheden bij L,D» in, bloei te ko
komen. Bij L.D. vóór gl Juni werd goede bloei verkregen, niet bij L.D, na
21 Juni» Waarschijnlijk is een voorafgaande lage temperatuur van oa,8-12*0
nodig voor een goede bloei»
Callistephus
«««•«•••••••««a

Photoperiodiciteit vai Callistephus (Lab.v.Tuinbouwplantenteelt,
dr J.Doorenbos, proj,no,79 ©» lil)
Gebleken is dat aanname van een jeugdphase van ongeveer 5 weken niet
juist is. Er zijn, wat betreft de duur van de jeugdphase, grote onderlinge
verschillen. Bij het merendeel der planten duurde de jeugdphase aanzienlijk
korter dan 5 weken. Het onderzoek wordt vooztgeset,*
Publicatie 1 Hand,32e Ned,Nat,Geneesk.Congr.1951»
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Bloei-vervroeging door langedagbehandeling (dr J.W.M.Roodenburg, proj.no.3)
De studie van het gebruik van zwak gloeilampenlicht voor dagverlenging
werd voortgezet bij Cineraria en Chinese Aster met verschillende belichtings
tijden» ij., 5, 6 en 7 uur kunstlicht. De proef werd echter pas in Februari
genomen# De Dineraria's gaven bij de gebruikte intensiteiten over het alge
meen onderling vrij weinig verschil in bloeitijd te zien» Meer verschil tos
er bij de Chinese Asterplantjes, hier kwam bij 6 en 7 uur licht de bloei
het vroegste.

Cam£anula
Bloemphysiologie Campanula medium (Lab»v«Tuiribouwplantenteelt, Prof.dr S.J«
Wellensiek, proj.no»78 en 100 )
Tot nog toe bleek dat zaadvernalisatie geen effect heeft, plantvernalisatie daarentegen wel. Na plantvernalisatie is er dagneutraliteit. Een
extra do3is koude bevordert het strekken» Er is een koude-jeugdphase, welke
in de koude niet wordt beëindigd*
Ook bloeminductie in de warmte is mogelijk, doch dan door korte dag,
mits gevolgd door lange dag« De werking der korte-daginductie is indirect»
De korte-dag-werking heeft niet plaats bij koude. Er is ook voor korte dag
een jeugdphase, welke in korte dag bij hoge temperatuur wel1wordt beëindigd,
Op zichzelf duurt.de korte-dag-j.eugdphase waarschijnlijk kórter dan de
koude-jeugdphase» Publicatier Hand„32e Ned»Nat,Geneesk,Congres 1951»
Cheiranthus
Vernalisatie en photoperiodiciteit bij Cheiranthus allioni (Lab.v.Tuinbouwplantenteelt, Prof.dr S.J.Wellensiek, projeno»97)
Op zeer overtuigende wijze werd aangetoond, dat Cheiranthus allioni
gevoelig is voor zaadvernalisatie, doch dat bloei alleen optreedt bij lange
dag» Ook plantvernalisatie bleek mogelijk, terwijl het merkwaardige resul
taat werd verkregen, dat er dan een jeugdphase bestaat, zij het ook, dat
deze betrekkelijk kart duurto Het onderzoek wordt voortgezet, waarbij aller
eerst aandacht wordt besteed aan de duur der jeugdphase»
Chrysanthemum
Photoperiodiciteit van Chrysanthemum (Lab»v.Tuinbouwplantenteelt, dr J«
Doorenbos, proj.no«90 en 110)
Na 10 korte dagen zijn alle planten generatief geworden, dat wil zeg
gen ze hebben alle een onvolkomen eindbloem« Na 20 korte dagen hebben alle
planten een volkomen eindbloem» Bij vegetatiepuntonderzoek bleek het gene
ratief worden na 12 korte dagen uit het gelijktijdig afsplitsen van een
groot aantal' omwindselblaadjes» Publicaties Hand.32e Ned.Nat.Geneesk,
Congres 1951«
'
Onderdrukking blóemaanleg (dr J.W.M.Roodenburg, proj.no,3)
Bij het verlaten van Chrysanten werd de invloed van de lichtintensi
teit nagegaan bij het ras Mrs Humphrey, met een afnemende gloeilampenver
lichting» Het bleek dat reeds lage intensiteiten verlating van de bloeitijd
kunnen veroorzaken zonder daarbij de blóemaanleg te onderdrukken»
Ten opzichte van het ras Witte Amerika werd een geheel andere werkvsijze gevolgd. Deze Chrysanten werden verlaat door hen gedurende de eerste 3
weken van September buiten op het veld voor dagverlenging oen gloeilampen
verlichting te geven en de planten pas na de behandeling in de kas te bren
gen, De verschuiving in bloeitijd bedroeg 2 a 3 weken»

Cineraria
Zie onder Callisteghus«
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Gloxinia
Opkweken van jonge planten met kunstlicht (dr J.?<»M,Roodenburg,proj.no»6)
Bij het opkweken onder hogedruk kwiklampen van fijn zaaigoed, in dit
geval Gloxinia en Kalanchoé' werd nader onderzocht welk aandeel de dagverlengihg bij deze behandeling heeft»
Gebièken is dat ook jonge plantjes reeds met snellere groei kunnen
reageren op de langedag, nog voor er bloem-aanleg mogelijk is (jeugdphase).
C^tisus
Forceren met gloeilampen (dr J.Y/.M«Roodenburg, proj.no.8)
Met witte.brem werden forceerproévén' genomen, waarbij sterke gloeilampenbestralingen (,oao300 Watt per m2) het uitkomen der knoppen bevorderde,
Kalanohoé'
Zie ook Gloxinia
Onderdrukking bloemaanleg (dr J«E,M.Roodenburg, proj,no.3)
Bij Kalanohoé' werd nog eens gewerkt met een gering aaitaL kortedagen,
waarbij de verandering in het vegetatiepunt microscopisch werd gevolgd»
Na 13 korte dagen werd een verandering zichtbaar« Het gelukte niet de bloem
aanleg daarbij te bevorderen met trijoodbenzoé'zuur»
Lunaria
Bloemvormin^ bij Lunaria biennis (Lab. v.Tuinbouwplantenteelt, Prof.dr S»J»
Weltensiek, proj.no»113)
Aangetoond werd, dat Lunaria biennis ongevoelig is voor zaadvernalisatie, doch als plant koudebehoeftig is» Er is een jeugdphase, welke onder de
omstandigheden vai het onderzoek tussen 2 en 3 maanden is gelegen. De mini
male hoeveelheid koude is 7 weken 5°C geweest. Naarmate langer koudebehandeling wordt toegepast, treedt sneller strekken op»
Matthiola .
Bloeivervroeging doqr langedagbehandeling (dr J.W.M.Roodenburg, proj.no«3)
Een proef met Violieren vai Deense herkomst toonde slechts een betrek
kelijk klein verschil in bloeitijd met 8 uur zwak gloeilampenlicht'per nadit,
in het voorjaar gegeven»
Perilla
Physiologisohe bepalingen aan LBD. en K.D» Perilla's (Lab.v,Tuinbouwplantenteelt, dr C.J.Gorter)
L»D. en K.D. warden bereikt door een resp. 16- en 8-urige belichting
met kunstlicht van voorlopig nog bnbekende intensiteit« Voorlopig -worden
drogestofbepalingen en anthocyaangehaltes bepaald» ..
Poinsettia
Onderdrukking bloemaanleg (dr J.W.M.Roodenburg, proj»no»3)
Bij Poinsettia werd getracht om in drieé'n vertakte planten te verkrij
gen door een geringe kortedag-behandeling direct na het stekken» Deze werk
wijze bleek niet bevredigend te zijn»
Saxifraga
Bloeivervroeging door langedagbehaadfflling (dr J,Y/.M.Roodenburg, proj.no»3)
De proeven over het vervroegen van Saxifraga cotyledon werden voortge
zet» Dit jaar werd reeds in Januari met belichten begonnen, waarbij bleek
dat gloeilampenlicht beter werkte dan kwiklicht» De vervroeging bedroeg dit
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jaar reeds enkele maanden, maar helaas vertoonde een aantal bloemtrossen een
afsterven van de top, een verschijnsel dat tot voorzichtigheid maant» Men
moet bij eventuele toepassing niet aL te vroeg willen beginnen#
0J4.

ZIEKTEMBE STRIJD ING

Oi+eU Plantaardige parasieten

;

,

Rosa
Meeldauwbestrijding bij rozen (Rte«Apeldoorn, proj .no„23)

Het middel Cupremuls gaf het beste resultaat» Met een bespuiting was
een aangetast perceel weer meeldauw-vrij te krijgen, zodat alle bloeiende
rozen weer gesneden en geveild konden, worden,, Het middel Nirit voldeed
niet, terwijl bovendien op de bladeren steeds een onooglijk residu achter
bleef«
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BODEM, BEMESTING en WATERHUISHOUDING •

01«8 Bemesting
Samengestelde meststoffen (Rte«Lisse, proj»no,P,B»3)
Uit de opbrengsten is gebleken dat tussen de najaarsbemesting met
A»S»F. 6x18x28, A.S.F. 9x18x23 en A.S.F» 10x20x25 geen verschil bestond»
Alleen werd tussen het onbemeste perceel en de bemeste percelen een verschil
waargenomen in stand en opbrengst,
Organisahe bemesting (Rte.Lisse, proj,no.P.R»10)
Ook dit jaar waren in de gladiolen grote verschillen waar te nemen»
Tussen de stalmest en compost bestonden slechts kleine verschillen ten gun*
ste van de stalmest« Groenbemesting en kunstmest daarentegen waren veel
slechter dan de stalmest en compost. Bij de tulpen en hyacinthen waren
slechts geringe verschillen tussen het kunstmestperceel en de overige waar
te nemen»
Crocus
N-Pf.K-bemesting Crocussen (RtceLisse, proj.no.P.B.l)
Uit de opbrengsten is gebleken, dat dit jaar tussen de percelen geen
verschillen bestonden, zodat de gegeven bemestingen niet van invloed Sijn
geweest op de groei van het gewas»
Hyacinth
De invloed van een te velde gegeven bemesting cp het broeireBultaat
(Rte «Lisse)
Evenals in 1930 werd in 1951 bij de hyacinth Pink Pearl het aantal
"platstelen* mede beinvloed door de gegeven N-bemesting. Bij de narcis var»
Carlton en Jupiter werd een invloed van de P- en K-bemesting ©p het broeiresultaat waargenomen» Tot nu toe was dit nog niet eerder geoonstateerd»
Nawerking P-bemesting bij tulpen 19U9/50 (Rte.Lisse, proj«no,P«R<»8)
Zowel uit de stand van het gewas als uit de opbrengsten bleek dat de
fosforbemesting van het vorig jaar geen invloed meer had op de groei van
een volgend gewas, daar geen Verschillen werden waargenomen#
Artikelen (Rtc.Lis.se)
Mededeling no.15, Ver»Proefstation v.d.Bloembollencultuur, Lisse,
geeft een uitvoerig verslag van de cultuur-en forceerproeven»
02,

VEREDELING, VERMEERDERING en SYSTEMATIEK

02.7 Veredeling, Selectie en Vermeerdering
Lolie
Veredeling, selectie gn vermeerdering van lelies (ir C«M«van der Slikke»
proj.no#2 en 3;
Het voornaamste werk bestaat uit kruisen en selecteren# Ook werden
lelies vermeerderd door middel van zaad en door middel van bollen»
Het--kruisen» Vooral in de koude druivenkas hebben wij met vçle krui
singen' succes gehad, nl, wat het zaadvormen betreft» Over de definitieve
resultaten ervan kan men echter niets vaststellen»
In 1950 zijn ook kruisingen verricht en de zaden zijn in het voorjaar
van I95I - in begin van April - op de volle grond van het platglas uitge
zaaid, na eerst voorge.kiemd te zijn» Na 2 weken kwamen de zaailingen reeds
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boven en werd gelucht tot definitief de ramen eraf gingen* Dit werk heeft
zo goed voldaan dat op deze wijze een voorsprong werd verkregen op die zaai
lingen, welke in ^ist^ejs onder glas of op de volle grond werden gezaaid»
Tfaarmchijnlijk zullen er enkele kruisingen'zijn, welke reeds in 1952 bloe
men geven»
Het selecteren en vermeerderen» Van verschillende soorten, variëteiten
of hybriden zijn stamselocties gemaakt, ni» L.regale met kruisingen ervan,
LaSutohucnense (L.Willmottiae unicolor), hybride L.Maxwill, hybride L.Orange
Triumpf en L.tYillmottiae « Tegelijkertijd zijn' de zaden van deze stamselec
ties van L.regale, van U.Willmottiae en vai L.Maxwill ook uitgezaaid, om te
zien welke resultaten diè oplevert«
Ook zijn proeven genomen met L.speciosum, in het jaar 1950 door de
firma W,Blokker Jzn, te Akersloot uit Japan geïmporteerd»
Van de 192 stammen werden in totaal j2 virusziekè plaiten en niet opge
komen planten verwijderd» Verder was iedere stam verschillend, wat de blade
ren en bloemen betreft» Het meest viel echtef de vorm en de kleur der bloe
men op. Witte bloemen kwamen er niet in voor, wel met lichtrose vlekken en
ook bloemen met een zeer donkerrode kleur®
Tenslotte zijn lij. stammen uitgetekend, terwijl alle stammen nóg zijn
overgehouden voor het volgende jaar»
Publicatiet Y*öekblad v.Bloembollencultuur 7*"12«»195&»
03

CULTUUEPROEVEN

03.1 Teelt^ro^^n
ïüiE
Het koppen van tulpen (Rte.Hoorn, proj.no.4777)
Drie jaar is dit onderzoek uitgevoerd zowel te Bovenkarspel (kleigrond)
als te Breezand (duinzandgrond) « Het eerste jaar zijn - althans te Breezandtwee tijdstippen vergeleken; de beide laatste jaren t»w, 1950 en 1951 waren
dit er drie nl»
1»Rauw fapppan. terwijl de bloem nog in knop is, maar toch voldoende ge
kleurd om op soortechtheid te worden beoordeeld»
2«Vroeg koppen, als ongeveer de helft van de meeldraden rijp is»
3«Laat koppen, als de bloemen volledig rijp zijn, zelfs tegen ruien aan»
De uitkomsten in de drie proefjaren verkregen zijn van dien aard ge
weest, dat thans tot het uitspreken van een definitieve conclusie kan wor
den overgegaan althans voorzover Het late tulpen betreft» Voor vroege tul
pen zal een dergelijk onderzoek nog worden verricht. De conclusie waar toe
dit onderzoek heeft geleid luidt aldus: Vroeg koppen is in alle opzichten
te verkiezen boven laat koppen, niet allaen om wille van het besmettings
gevaar voor vuur, maar ook dank zij hst aanzienlijke verschil in opbrengst
ten gunste van vroeg en vooral ook van rauvs koppen».
Met bollen afkomstig van deze veldproeven zijn trekproevon genomen.
Bij do beoordelingen van do hierbij verkregen resultaten waren geen vore
schillen aan te wijzen, noch.in broeicapaeiteit( noch in bloemkwaliteit»
03.2 Belichting on Photoporiodicitoit
Forceren van bolgewassen mot kunstlicht (J.D.W.van Geel)
Dit jaar zijn met tulpen de proevon van vorige jaren nogmaals herhaald.
Gebleken is dat als lichtbron het goedkoopst gebruik kan worden gemaakt van
gloeilampen van 40 W, zo over het tablet verdeeld dat het vermögen 100 W
per m2 bedraagt» De gehele lichtinstallatie moet in de hoogte verstelbaar
zijn, zodat begonnen kan worden met een afstand van ongeveer 30 cm boven do
kist, waarbij mot de groei van het gewas ook do lichtbron omhoog gehaald
wordt. Do afstand tot hot gewas moet minstens 15 cm'bedragen«.

98
Copland gaf begin Januari betere resultaten dan in de kas, terwijl ook
bij de latere trekken de rosultaton bevredigend waren.
Bij het forceren van Iris (Wedgwood) bleek dat vermogens van 100 W per
m2 voldoende zijn caa goede trèteesultatoa to geven, waarbij opgemerkt moet
worden dat ook hier door voorbehandeling een grote rol speelt. De bollen
van de grondverwarming afkomstig en bollen, die een warme vçorbehandeling
hadden gehad, gaven voor 92% blooi.
,
De proeven met narciésen zijn afgesloten, 150 W/m2 geeft hier goede
resultaten.
03.3'Groeistoffen
Hyacinth
Groeistofbe handeling van geholde hyacinthen (Rte.Hoorn, pjyoj.no«47121)
Het onderzoek naar de invloed van groeistoffen op de productie van ge
holde hyacinthen is in 1951 voortgezet en beëindigd. Evenals in 1950 is ge
werkt met Indolylazijnzuur en 2.4 Dichloorphenoxyazijnzuur (2.4 D), Van de
laatste werd gebruikt 10 mgr en 15 mgr per liter beide gedurende 1 uur. Van
het indolylazijnzuur was de concentratie 150 mgr per liter. De tijdsduren
van de behandelingen met deze groeistof waren resp. 1, 6 en 12'uur. Bij aUb
behandelingen werden de bollen onder gedompeld in de vloeistof. Om de in
vloed van bevochtiging zonder meer te elimineren werd ook een partij bollen
gedurende 1 uur gedompeld in gewoon leidingwater.
De resultaten zijn evenals in 195° aiet erg overtuigend. Wederom wordt
bij gebruik van 2.4 D gedurende 1 uur het hoogste totaalgewicht geoogst,
maar overigens zijn de verschillen dermate klein, dat van betrouwbare uit
komsten niet kan worden gesproken. Daar verder het gebruik van groeistoffen
niet van risico's ia ontbloot is het aan te bevelen voorlopig van toepassing
in de practijk af te zien,
03.4 Temperatuurbehandeling
Iris
Het stoken van irissen (Rtc.Hoorn, proj.no.51l8)
In een zeer eenvoudig proefje zijn bij de plantmaat 5-6van 3e varië
teit Wedgwood met elkaar vergeleken:
a .Practi jkbewaring;
b.Bewaring bij 20°C (stoken).
Practijkbewaring fail hier zeggön dat de bollen hebben gestaan op een koele
plek in een onverwarmde schuur.
Bij de opkomst hadden de practijkbewaarde bollon een voorsprong,even
eens bij het afsterven. Tien dagen eerder dan bij de gestookte partij trad
bij de koelbewaarde het afstervingsproces in. Op de rooidatum, 10 Augustus
I95I» is het loof van de gestookte partij nog niet geheel afgestorven» De
bollen zijn groter en de klisters zitten vaster dan bij de niet gestookte»
Bij de oogstbepalingen trçid wol zeer sterk het voordeel van stoken op
de voorgrond. Tor verduidelijking volgt hier een kleine tabel waarin de op
brengsten per RR2 zijn genotoord bij de twee vergeleken behandelingen:
Maat

Practijk
bewaring.

Bewaring
bi .1 20°C

Verschil door stoken
mindor
meer

>8
<8
10 en op
9-10
8- 9

I5325
9200
25
340
878

23250
IOI50
186
7é0
667

7925 gr.
950 «
161 st.
420 »

gr.
«
st.
»
«

gr.
w

st.
"
"

211 st.

Een dergelijke proef mot Imperator (bewaring 23°ö) leverde eveneens
gunstig resultaat»
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Hot koelen van irisplantgpod (Rte.Hoorn, proj* no»5118)
In hot soizocn 1950-'51 is getracht na te gaan of on in hoeverre het
koelen van irisplantgoed kan bijdragen tot opbrengstvormoordering in do Ie*
verbare maten. Daartoe is maat 5-6 van de vario'teit Imperator bij drie ver
schillende temperaturen bewaard, nl. bij 7°> 9° «n 13°C gedurende 3 weken,
é weken en 8 weken. Daarnaast word oen gedeelte bewaard op de wijzo waarop
dit tot nog too in de practijk te doen gebruikolijk is, nl. in een open
loods. Na het kooien in de koolkasten van het Rte» Hoorn, werden de bollen
verder tot de plantdatum bewaard bij eon temperatuur van 20°G in een tulpenschuur» De resultaten van deze proef liepen bij da verschillende behandelin
gen nogal uiteen; Een belangrijke meeropbrengst aan leverbare bollen werd
verkregen bij een koeltemperatuur van J C gedurende 8 weken5
8 weken
üpbr» l?lêer

Maat

Eract.bcwo
âàntâi .

9/op
8-9
7-8
6-7

60
194
97
22

54
323
181
41

12$
84
19

Totaal

373

599

226

Minder
6

Zes weken lang 7 su 8 weken 13 C geven ook enige opbrengst vermoerde«»
ring in de leverbare maten. Hier is echter de winst aan bollen te gering om
tegen de koelkosten te kunnen opwegen.
Dit onderzoek zal nog een jaar worden voortgezet.
Lelie
Bewaring van leliebollen (Rte.Hoorn, proj.no,50132)
To Akersloot zijn 5 verschillende bawaaimothoden vergeleken nl,
Kooiing in koelhuis bij lg- à 2°C.
"
"
«
" 4 à 5°0.
Schuurbewaring, waarbij do bollen in molm liggen.
Kuilbewaring zonder meer»
Kuilbewaring met nadrogen van de bollen»
Bij hot planten verkeerden de bollen door elkaar in goede conditie,
alleen die, welke bewaard waren bij lg à 2°C, waren sterk uitgedroogd« Dit
laatste is misschien wel de oorzaak van het feit, dat dit object do klein
ste opbrengst heeft gegeven» De beste resultaten werden behaald mot do bol
len bwwaard in oen koelhuis bij 4 à 5°0* Het totaalgewicht bij deze bwsaring, zowel' als het aantal van zift l6-l8 lagen boven die bij do andere be
handelingen» Tussen de opbrengsten van de objecten schuur- on kuilbewaring
met of zonder nadrogen waren geen grote verschillen te constatoren»
Met Lilium regale werd te Berkhout een eenvoudige bewaarproef genomen»
De bollen werden verdeeld in drie partijen, die resp. de volgende behande
lingen ondergingen»
a.Bewaring in gaasbakken zonder molm onder een afdak»
b.Bewaring in een koelhuis bij 1°0»
C»
"
»
»»
n
N 30c >
De bollen zijn aanaf de rooidatum (half Odtober) in gaasbakken zonder
molm onder een afdak bewaard» Op 31 Januari d»a.v» zijn de bollen bestemd
voor de objecten b en c naar een koeloel overgebracht en daar tot 12 Febru
ari bewaard bij 3°C» Nadien is de helft ervan gebracht in een andere cel Q
met een temperatuur van 1°C, terwijl de andere helft de temperatuur van 3
G behield. Bij het planten verkeerden de bollen in goede conditie, alleen
de'niet gekoelde waren vrij sterk uitgedroogd, Bij de opkomst en tijdens
de groei toaren er tussen de objecten geen noemenswaardige verschillen
zichtbaar»

I II IIIIV V **
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Daar uitgegaan is van 2-jarige bollen (maat 10-14) is van zeer groot
belang het aantal geoogste bollen van maat 18 en op. Welnu de onder het af
dak bewaarde bollen leverden 324 stuks 18' en .op, terwijl de gekoelde bollen
resp. 30? en 298 stuks van dio maat gaven» Koelhuisbewaring heeft dus de op~
• brengstwel iets gedrukt. Het is echter de vraag of dit betrekkelijk kleine
vefschil wel reè'el is.
Vermeldenswaard is nog dat de gekoelde bollen een groter aantal kelken
gaven, nl» resp, 384 en 332 bij de bij 1° en 3°C bewaarde, tegenover 310
stuks bij de onder het afdak geplaatste bollen»
Een nog eenvoudiger proef is genoom te Andijk, Hier werden tegenover
elkaar gestold:
X - Bewaring in gaasbakken zonder molm in een onverwarmde scjiuur, en
II - Bewaring in een koelcel bij 2§-°C,
Half Mei waren van de 5 April geplante bollen 63 spruiten zichtbaar en
van de op dezelfde datm geplante koelhuis bollen 12,5, dus nog eens zoveel.
Koeling heeft hier dus zeer zeker niet opkomstvertragend gewerkt.
Hoewel de koelhuisbollen een betere stand te zien gaven, is dit in do
opbrengstcijfers niet tot uiting gekomen» De gevonden verschillen zijn zo
klein, dat het onmogelijk is eeh positieve uitspraak te doen ten gunste van
een van de beide bewaarmethoden»
Narcis
Schuurbewaring van narcissenplantgoed (Rte.Lisse, proj.no»P.B.10)
Door het narcissenplantgood van enkele variëteiten bij een matige tem
peratuur in de bloembollenschuur te bewaren tot eind Septembbr word wederom
een hogere opbrengst verkregen dan door bewaring op het veld»
(Zie Mededeling no»15, Ver.Proefstation v.d.Bloembollencultuur)
Tulp
- Stoken van tulpenplantgoed (Rtc,Lissa, proj.no,P.B»9)
Do proeven, genomen in 1951 gaven een bevestiging van de resultaten
van de vorige jaren, ni»
Q
a.een bewaring bij constant 20 0 gaf zeor grote leverbare bollon en weinig
plantgoed;
b.een bewaring bij hogere temperaturen dan 20 C gaf een groot aantal lover»
baro bollon en veel pxantgood»
(Zi© Mededeling no.15, Ver^Proefstation v.d.Bloembollencultuur)
04

ZIEKEEN-, PLAGEN- en OKKRUIDBESTRIJDING

04,4 Plantaardige Parasieten
Orocus
Vuurbestrijding bij orocussen (Rtc.Lisse, proj.no,P.B,22)
Bespuiting en knolontsmetting van orocussen zijn mot alle daardoor in
aanmerking komende middelen geprobeerd. De resultaten waren echter nihil»
Gladiool
Bespuiting van gladiolen (Rtc.Lisse)
De bespuiting van gladiolen was zonder veel resultaat» Alleen zinkcarbamaat was beter dan de andere middelen»
Bestrijding van bladziekten bij Gladiool (Rtc.Hoorn)
De middelen Aafartis, Tripomol en Di thane Ä 78 werden verspoten en
verneveld resp» ter steikte van Q,zi» en 2^.» Per roe werd 2 liter vloeistof
verspoten en 0,2 liter verneveld»
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Te Boverikarspel werd 5 maal, te Breezand 4 maal gespoten. Hoewel de be
handelingen in 1951 voor het eerst werden beproefd, waren de uitkomsten zeer
hoopgevend. De conclusies nl. waartoe.de proef te Botfenkarspel heeft, geleid,
luiden als volgtî
1.Alle behandelde objecten, zowel bij spuiten als vernevelen gaven'een gro
ter aantal knollen boven zift 12, een hoger totaal oogstgewicht en tege
lijk minder zieke knollen dan de onbehandelde veldjes«
2.Vernevelen gaf bij alle drie middelen een hoger totaalgewicht,een grotere
fractie boven zift 12 en minder zieke knollen dan spuiten.
3.Zowel bij spuiten als bij vernevelen ga# Bithane 2 78 de bes^ resultaten,
gevolgd door Tripomol. Aafertis bleef bij de beide andere ten\.chter.
De proef te Breezand heeft niet zulke overtuigende resultaten afgewor-'
pen» Gemiddeld waren ook daar de behandelde perceeltjes iets botçr dan de
onbehandelde, maar de verschillen waren niet groot, evenmin als die tussen
spuiten en vernevelen 0
Hyacinth
m*
» 1*111 11

•

• •

Vuurbestrijding bij hyacinthen (Rte.Lisse, proj.no«P.B»20)
Hyacinthen worden met verschillende nieuwere middelen bespoten. Opmer
kelijke opbrengstverhoging werd verkregen mot een bespuiting van Zinkt»
ethyleonbisdithiocarbamaat, nl. G.5f° oplossing on 4-maligo bospuiting»
Narcis
Vuurbestrijding bij narcissen (Rte.Lisse,proj»no»P.B,21)
Bospuitingen met verschillende nieuwe middelen als i jzerc'arbamaton,
zinkcarbamaten en T.M.T.D. gavon geen aanmerkelijke resultaten»
Wortelrot bij narcissen (Rte.Lisse, proj.nö*P«B.l8}
In samenwerking mot het Laboratoïium voor Bloembollenonderzoek word
een enquête gehouden onder de kwekers» Voorts worden gezamenlijk proojfvèl-»
den aangelegd en werd een groot aantal grondmonsters onderzocht. Bij geen
dezer oxideraoekingen kon enige aanwijzing worden verkregen over de invloed
van de physische of chemische eigenschappen van do grond» Hierdoor werd do
indruk verkregen, dat dit een zuiver phytopathologieah probleem is. Verder
onderzoek in bodemkundige richting heeft op hot ogenblik dus woinig zin»
Tulp
Bespuiting van tulpen tegen "vuur" (Rte,Lisse, proj,no«P.B.14)
Verschillende middelen werden verspoten mot vorschillende sterkten»
Door iets hogere concentratie dan normaal word oen opmerkelijke opbrengst
vermeerdering verkregen»
(Zieï Weekblad van Bloembollencultuur)
Vuurbestrijding bij de tulp (Rte.Hoorn, proj.no.4451)
Dit jaar is gewerkt met de variëteit William Pitt (8-9) en mot de mid
delen Aafertis, Tripomol en Dithane Z 78* Dozo middelen zijn zowel in laag
geconcentreerde toostand verspoten als hooggeconcentreerd verneveld» Bij hst
spuiten was bij alle middelen de oplossingssterkto 0.2f.,bi j het vernevelen
2fo» Por roe word verspoten 2 liter vloeistof en verneveld 0.2 liter»
De'bespuitingen werden uitgevoerd te Broozand vijfmaal, te BovenkarspiL
zesmaal»
Hoewel er in 1951 weinig vuur optrad blijkt toch dat met spuiten on
vernevelen van genoemde middelen goede resultaten zijn behaald» Te Broozand
waren er tussen àe middelen onderling woinig of goen verschillen te morkon*
Te Bovonkarspel kwam Tripomol bij beide manieren van toedienen ontegenzeg
gelijk als do boste naar voren. Tengevolge van do droogte na half Juni zijn
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de tulpen snel afgestorven. Hierdoor is het bekende vooitleel van vuurbestri jding - het langer groen blijven - niet to,t zi jn recht gekomen. Tussen spuiten en vernevelen zijn ook maar geriage versohillen te constateren geweest.
Wij mogen derhalve wbI zeggen, dat vernevelen niet groeiremmend heeft gewe riet .

04,6 Grond-en Gewasontsmetting
Gladiool •
Grondontsmetting voor gladiolenteelt (Rte.Hoorn)
Grondontsmetting werd uitgevoerd met brassicol 200, 400 en 600 gram
per ERS, Deze behandeling heeft niet voldaan.
Hyacinth
Ontsmetting hyacinthen (Rte,Lisse, pro j.no.P.B,13)
Ontsmetting van hyacinthen voor het planten met daarnaast gelijktijdige
grondontsmetting« Verschillende van de nieuwere middelen wijn gebruikt. De
normale formalinebehandeling bleek het beste. De opbrengst wordt hierdoor
'in gunstige zin betafrloed#
Huidziek bij hyacinf&en (Rte.Hop in, proj,no«50192)
Bij de proefvariëteit Pink Pearl zijn de volgende behandelingen,uuitgevoerd op 16 October, vergeleken:
Object

Middel

I
II
III
IV
V

geen
Aafoima
Bl.b.germ»
Aabulba
Formaline

Concentratie

Tijdsduur

14 gr.per kg.bollen
1/4 7.
1/4 i
4 i

1-»
30 min.
30 min,
10 min»

Na wiskundige verwerking van de uitkomsten van.deze proef bleek dat
alle behandelde partijen belangrijk grotere opbrengsten hebben opgeleverd
dan de controle. Tussen de middelen onderling waren geen belangrijke ver
schillen te constateren. Wanneer wij de geoogste sortering in aanmerking ne
men, dan blijken alle ontsmettingen een zeer belangrijk gunstiger sortering
te hebben voortgebracht dan de controle, terwijl Aaforma nog belangrijk be
ter was dan Formaline,
LetUe
Ontsmetting van leliebollen tegen wortel-en bolrot (Rte.Hoorn, proj.no.4782)
Daar bij soortgelijk onderzoek in 1950 Bloembollengermisan goede re
sultaten heeft gegeven, is met dit middel in 1951 verder gewerkt. Drie par. ti jtjes bollen, Lilium speciosum rubrum, zijn behandeld met 1/4 /° oplossing
van dit middel, resp. gedurende 30 en 60 minuten met naspoelen on 30 minu,'ten zonder naspoelen»
Het al of niet naspoelen had ton doel' na te gaan of door het naspoelen
misschien minder groeiremming zou optreden.
Van alle behandelde partijen gaf het object 1/4 ƒ. Germisan gedurende
30 minuten zonder naspoelen het beste resultaat, al was het aantal 18 en op
het grootst bij de onbehandelde partij. Het aantal bollen lé-18 lag bij
alle behandelde partijen aanzienlijk hoger dan bij de contrôle»
De kwaliteit van de geoogste bollen was door elkaar goed, bij de behan
delde evenwel beter dan bij de controle» Bollen zonder wortels en mtet rotte
schubben kwamen practisch niet voor bij de ontsmette partijen, terwijl dit
bij de onbehandelde wel hot geval was»
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Vermeldenswaard Is nog dat het aantal stengelbollen bij do met Qoimisan
ontsmette bollen kleiner was dan bij de niet ontsmette.
Concluderende kan worden gezegd, dat ontsmetting mot Bloembollongermisan do algemene gezondheidstoestand van de teollspa. wel ten goede komt, maar
dat het aan do andere kant een groeiremming veroorzaakt, waardoor minder .
leverbaar wordt geraapt, terwijl bovendien do vorming van stengelbollen te
wensen overlaat.
Evenals in de hiervoor beschreven proef te Akersloot is te Andijk bij
de variëteit candidum alleen met Bloembolleagermisan geëxperimenteerd. De
concentratie bedroog wederom steeds 1/4 ƒ«, do tijdsduren resp. 1, 2 en 3 uur.
Bij iedere tijdsduur werd een deel wel en een dool niet nagespoeld»
Uit de partij plantgoed, waarvan is uitgegaan waren de op het oog zicht
bare zieke bollen verwijderd.
Daar het hier een ontsmettingsproef betreft, is het van belang na te
gaan het percentage gezond geoogste bollen, berekend naar het aantal geplan
te bollen. Dit percentage blijkt bij de bhbehandelde slechts even boven de
50 te liggen. Bij alle behandelde partijen is dit aanmerkelijk, hoger. Bij de
Germisanbehandelingen zonder aaqptoelen is het zo, dat het percentage gezon
de bollen stijgt met de behandelingsduur« De percentages bedragen nl. resp.
bij 1, 2 en 3~urige ontsmettingen 73«3» 87,4 en 93ƒ•» Bij de met water nage
spoelde partijen is dezelfde lijn te zien, echter met veel geringere ver
schillen, nl. resp. 8242, 86,6 en 88*1^,
In opbrengst overtreffen alle behandelde partijen verre de contrôle.
De hoogste opbrengst is echter verkregen bij de 3-urige behandeling zonder
naspoelen. Of er nu moet werden geadviseerd de naspoeling achterwege to la
ten, is nog niet positief te zeggen. Do vele rogen (ook na hot planten)
heeft gemaakt, dat de niet nagespoèlde bollen in foite toch wol een derge
lijke behandeling hebben ondergaan»
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B O O M T E E L T
02.7 Veredeling, Selectie en Vermeerdering
Ag£ol
Peer
Sphaeroblasten bij appel an peer (Lab»Tuinbuuwplantenteelt, Prof.dr S.J.
Wellensiek, proj,no.80)
Allereerst werd een stekproof genomen met cio in 1950 verkregon
sphaeroblastenscheuten. Hoewel hut bewortelingspwrcentage gering was, zeer
waarschijnlijk mode, ton. gevolge van gebruik va.n onvolwaardig stekhout,
bleek in principe dat beworteling mogelijk is. Inmiddels werd voortgegaan
met behandeling v;® Goudreinette appels op 2 verschillende onderstammen.
Verschil van betekenis leverde dit niet op. Tor oriëntatie werden ook
berken, beuken en Amerikaanse eiken in de proef opgenomen, omdat vsn deze
gewassen bekend is, dat zij niot gestekt kunnun worden. In alle gevallen
werden sphaeroblasten met scheuten verkregen, doch dazu verdroogden bij de
berken vrijwel geheel. Hot besta resultaat werd met Amerikaanse eiken ver
kregen. De stekpr >ef moet wachten tot 1952«
03.1 Teeltproevon
Entingsincompatibiliteit bij houtige gewasseft (Lâb.TuinbouwplantenteeIt,
ir SëöJi^fe.Stigter, proj.no,81)
Bij deze proef, die voorjaar 1950 werd begonnen naar analogie van d©
moloen/ficifolia-enting lijken epige guvallen op te treden van verschil
lend gedrag bij reciproke ontingen. Hot sterkst is dit het geval bij
porzik/Marir.na die in het geheel niet aansloeg, terwijl Mariana/perzik
uitstekend grouit. Iets minder geprononceerd is sering/Fraxinus en reciprook, resp. incompatibel en tot dusverre compatibel.
Apgel
Het kiemen van appelzaden (Lab.Tuinbouwplantenteelt, ir T.Visser, proj.no.101)
Invloed van stratificatieduur en aeratie van het stratificatiemedium
op de kieming is duidelijk gebleken uit het kiempercentage en de lengt© van
de wortel + hypocotyl van do in zeker tijdsbestek gekiemde zaden. Tevens
kwam de remmende invloed van de zaadhuiden op de ademhaling en kieming
naar vo^en. Tegelijkertijd met de kiempr^even werden zaden (embryo's) geuroogd cm te zien, in welke mate veranderingen in water-, vet-, koolhydraaten eiwitgehalte samenhangen met een voortschrijdende kiembaarheid tengevolge
van stratificatie.
Tfcit de jonge zaailingen in de kas betreft kan gezegd worden, dat de
groei beter is naarmate do duur en intensiteit van de extra belichting
groter zijnj de uitval kan onder cl© juiste condities tot een minimum
beperkt worden.
03.2 Belichting en Photoperiodicitoit
Periodiciteit van v.'.ste planten (Lab.Tuinbouwplantenteelt, dr J.Doorenbos,
proj.no.ll6)
Bij Campanula persicifolia vindt zonder koude geen bloei plaats. Bij
eenjarige planten gaat na U weken koude geen enkele plant bloeien. Na 7 en
10 weken koude bloeien in bijna alle groepen enkele planton. Geen enkele
groep bloeit kwantitatief, hoogstens voor 50/,o. Het aantal bloeiende planten
per groep neemt toe mot de ouderdom. Bij tweejarige planten vindt, na koudobehandeling vrijwel nergen bloei plaats.

\
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Forsythia.
Trekken van Forsythia (Lab.Tuinbouwplantenteelt, • dr J.Dooronbos, proj .no ,1CL|.)
Gebleken is dat koud&behandoling godurend© 2-5 wokon noodzakelijk is
voor hot vroeg in bloei trekken van Forsythia. Kot bleok mogelijk half
December volledis: bloeiende» tukkon te hebben. Éen behandeling van afge
sneden takken mot continu licht gaf gunstige resultaten bij half L/ecomber
binnagehaalde takken, dio bij natuurlijk daglicht nog niet in bloei tetrekken waren.
03»3 Groeistoffen

Vermenigvuldiging pruimenonderstammen (Rtc.GoeS, proj.no. PR3)
Sinds I9I4 .Q-11+9 zijn tot nu toe elk jaar stekproeven genomen met
pruimenonderstammen. De stekken werden godurende 2k uur in oplossingen van
verschillende sterkten van Rhizopon À gezet en daarna opgekuild. Ter con
trole een aantal stekken in water en onbehandeld.
Hieronder een overzicht van de slagingspercentages:
onbehanc leld
'i+8
Br _:mpton
St.Julien G
Myrabolan B
St.Julien A
Mariana

'1+9

'50

2.7
k 11.2
20 I4O.8
10 57.6 16.7
33.9 1+2.69.1 30.6

water
'1+8

'50
9.3
-

20.6
55.3
50.6

OC

0 21.16 1+5.5
6 29.8
- 73.6
7k.-

'1+8

»2+9

«50

8 26.1.3
30 1+2.9
12 1+7.2 1I+.6
69.- 62.6
77.5 14+.6

150 mg/'1.
" 31

Brompton
St.Julien G
Myrabolan E
St,Julien A
Mariana

'1+9

'50

6
0
8.9
12 1+5.8
22 58.5 13.3
29.6 32.6
63.9 26.-

100 mg/l.
'1$

'1+9

50 mg/l.

'1+9

•50

18 20.5
5.3
12 1+2.6 29.1+ 12.7
70.1 60.71.5 31+.-

Conclusie : Over het algemeen is de invloed van de grceistofferibehandeling
gering, soms zelfs verkeerd, vooral bij 150 mg/l. De onderstammen St.Julien,
en Mariana reageren zeer gunstig.
&
De juiste concentratie schijnt 50 a 100 mg/l. te zijn.
Voor St.Julien A ligt het beste tijdstip van steksnijden omstreeks 1'Daoenfcer,
Op fcariana heeft het tijdstip niet veel invloed.
Myrabolan B geeft de beste resultaten, indien de stekken vroeg, d.w.z. om
streeks 1 November gesneden worden.
Brompton jgeeft een zeer wisselvallig en doorgaans slecht resultaat. Des
ondanks blijken de stekken van de eerste helft van November de beste beivorteling te geven.
De Zeeuwse grond blijkt slechts matig geschikt voor het stekken van
pruimenonderstammen. De proef wordt niet voortgezet.
0i+.2 Onbekende ziekten
B^deromoehoidsonderzoek (Rte.Groningen)
Een oriënterend onderzoek werd ingesteld naar de oorzaak van de zeer
plaatselijk voorkomende slechte plekken in percelen met Myrabolan- en
St.Julien-zaailingen, Zaailingen Limburgse boskriek, apppel- en peerzaai
lingen, zaailingen Rosa Canina en andere boomteeltgewassen.
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Fa uitvoerige bodemkartering kan worden vastgesteld, dat ar góen
correlatie bestaat tussen het profiel en het voorkomen van de slechte
plekken. Parasieten (aaltjes, schimmels) konden door de P.D. niet
worden vastgesteld.
Op slechte plekken blijft het gewas zeer sterk' in groei achter,
terwijl de penwortol even beneden de oppervlakte ombuigt, (afsterft.? )
en dan horizontaal verder groeit.
Een oriënterende proef met toevoeging van allerlei sporenelementen
en grondvurversing gaf alleen in het begin ten aanzien vgm grondverversing
een 'verbetering te zien.
Uitvoerig wetenschappelijk onderzoen naar de oorzaken van deze
"Bodemmoeheid51 is noodzakelijk,
OUM Plantaardige Parasieten
Iepenziekte (i.T.B.ü.H., proj,no.l3)
Geinoculeerd werden drie groepen zaailingen, gezaaid in 19U3*
Iepensoort

Bestuiving

vrij
U.Carpinifolia 62
260 (pum.pinn,ran.x
holl.veg)
vrij
U.Carpinifolia
(Jardin Botanique Gene-vro) vrij

Aantal
geinocaLgojtf
108

% ziek
23.1

61

6.5

217

83.8

De zaailingen uit Genève zijn afkomstig van een niet geselecteerdo
iep. Zaailingen van geselecteerde bomen blijken dus minder gevoelig dan
van niet geselecteerde, Bij do verdere zaailingen en enten is weinig
verschuiving in de gevoeligheid opgetreden.
Behandeling van iepen mot 8-oxychinoline-benzoaat leverde geen
resultaten op.
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K R U I D E H- en

T A B A K S T E E L T

01 ,ij.. Waterhuishouding en Beregening
Beregeningsproef sigarentabak (Proeftuin voor Tabak, proj.no,5)
De beregeningsproef in 1950 heeft aangetoond, dat de brandbaarheid
van regelmatig beregende tabak (ook in het natte jaar 1950) aanzienlijk
beter ist Deze proef werd daarom ook in 1951 herhaald.
02.6 Rassenonderzoek
Rassenvergelijking voor de teelt van flue-cured Virginia tabak (Proeftuin
voor Tabak, proj.no, ll+)
Voor de proef werden gekozen de rassen:Delcrest, Oxford 26, Judy
Pride, Harrow Velvet en Virginia Brinkman. De proef werd in 5~voud opgezet.
Voorlopig kan alleen worden gezegd, dat Delcrest het sterkste eij meest ge
zonde ras lijkt, als tweede komt V,Brinkman, gevolgd door Oxford 26. De
laatste vertoont echter neiging tot rafelen van de bladrand. In een normaal
jaar kan deze eigenschap uitblijven, toch is deze zeer ongewenst.
Judy Pride en Harrow Velvet vertoonden een slechtere groei en een
grote vatbaarheid voor schimmel- en virusziekten.
02.7 Veredeling. Selectie en Vermeerdering
Kruisingen sigarentabak (Proeftuin voor Tabak, proj.no,2)
Na selectie van kruisingen oogst 1950» zijn 15 van de beste voor verde
re selectie uitgekozen n.l.s
Fc - 7 stuks
- 3 stuks
Fj - 5 stuks
Bovendien werd nog een F2 afkomstig uit Indië, uitgeplant. Twee der
sèlecties F^ zijn uniforifi en verdienen, naar ons oordeel, voor meer uitge
breide proeven, aan enkele planters te worden uitgegeven. Dit zijn Nrs,
II78 en 1179« Bovendien lijkt ook de kruising 1176 geslaagd te zijn. In
deze zijn bladvorm en texture van de Mont Calme Brun, behouden^ terwijl
deze de betere brandbaarheid en de vale kleur van Havana conn, heeft. Deze
kruising moet echter nog op de proeftuin verder worden uitgeselecteerd.
03.I Teeltproeven
Plantafstandenproef bij Virginia tabak (Proeftuin voor Tabak, proj.no,9)
Het vinden van de meest gewenste plantafstand van Virginia tabak is
voor ons land een van de belangrijkste factoren voor de rentab&liteit van
deze teelt. Aangezien de plantafstand van Virginia tabak in verschillende
landen zeer uiteenlopend.is, variërend van ca ll+.OÛO planten per ha (U.S.A.)
tot boven 1+0.000 per ha (Europa), dient voor Nederlandse omstandigheden de
meest geschikte plantafstand te worden gezocht. Deze eerste proef werd met
1+16, 312 en 208 planten per are opgezet en in zes herhalingen uitgevoerd.

06

Proef met "shade-grown" tabak (Proeftuin voor Tabak, proj.no.ll)
Door de koude grond en overmaat regen en lage temperatuur mislukte
deze proef dit jaar volkomen,
VERWERKING
Fire-curing van tabak (Broeftuin voor Tabak, proj.no.13)
Met een gedeelte van de topbladeren van virginiatabak en monsters van
pruimtabak werd een proef met "Fire-curing" genomen. Texture, kleur en
aroma van deze tabak zijn volgens ons goed. Monsters hiervan worden t.z.t.
aan fabrieken ter beoordeling voorgelegd.
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Flue-curing van Virginia tabak (Proeftuin voor Tabak, proj. no.l2>)
Op
gobouwé
in Eist
waarbij
heeft.

de proeftuin werd door eigen personeel een eenvoudige "eest1'
met een capaciteit voar20 are Virginia tabak. Bovendien werd
(Utrecht) in samenwerking met het I.T.T. een "eest" gebouwd,
volgens nieuwe principes de luchtcirculatie en ventilatie plaats
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B I J E N T E E L T
Bijendans (dr AiMinderhoud, proj,no.3)
Uitvoerig werd bestudeerd in hoeverre bij een. bijenvolk, dat in het
donker was geplaatst en waarbij waarnemingen bij rood licht werden TO2?rioht
de richtingsaanduiding in de bijendans afwijkt van de door von Frisch gege
ven regels»
'
Q
Deze afwijkingen bedroegen 0-8 • Vergeleken met volken, die normaal ge
plaatst zijn en waarbij afwijkingen tot 80° voorkomen, biedt het werken in
het donker dus grote voordelen»
Bij 2 volken werd getracht de bijen te laten dansen op horizontaal ge
plaatste raten. Dit gelukte vrij goed met nactarhaalsters en met bijen, die
suikerstroop verzamelden, doch slechts een zeer klein percentage der ^tuifmeelhaalsters danste op de horizontale raat.
Bij gedeeltelijk bewolkte hemel bleken de dansen echter, evenals bij
gehëel betrokken lucht, ongericht te zijn,
SQp-narcose (dr A.Minderhoud, proj.no »I4.)
Het gedrag van bijen na een korte COg-narcose bleek zeer verschillend
te zijn» Sommige bijen gedroegen zich na de narcose normaalj andere hadden
hiervoor een paar dagen nodig en weer andere vertoonden hun hele verdere ,1e
ven een volkomen abnormaal pedrag, dat zihh o«a» uitte in niet meer uitvlie
gen.
Lokken van bijen naar niet- of weinig bevlogen gewassen (dr A,Minderhoud)
In een oriënterend onderzoek werden enkele in bloei komende gewassen
bespoten met een bepaalde suikeroplossing» Bij £eer en rode bes werden aan
wijzingen gekregen dat na deze behandeling het bezoek van bijen aan de bloe
men sterker was dan daarvoor.
Op rogge ging een gedeelte der bijen ertoe over stuifmeel te verzame
len.
Op grote schaal genomen proeven op een veld rode klaver te Barneveld
hadden echter geen succeso
Afschrikwekkende werking Van atropine en cocaïne op bijen en wespen
(dr A.Minderhoud)
Een imker-arts had opgemerkt dat kleine hoeveelheden atropine en
cocaïne, die door honing waren gemengd, bijen en wespen ervan weerhielden
deze honing te verzamelen« Hij vermoedde een of andere geheimzinnige wer
4
king-«
Bij onderzoek bleek dat genoemde stoffen een afschrikwekkende werking
hadden, doch eerst nadat de insecten deze honing geproefd hadden» De af
schrikwekkende werking kan dus door smaakwaarneming worden verklaard»
Proef met afschrikkende middelen (ir J,F.A.M«Mommers, proj,no»5)
Weer werden verschillende stoffen geprobeerd*
van alle een behoorlijke "repellent" werking#

ze gaven echter geen

Temperatuurmetingen in bijenkasten (ir J<»F»A*M,Mommers, proj,no„6)
Door middel van thermografen werd de temperatuur gemeten in een ledige
fruitteeltkast en in een spaarkast. De minimum temperatuur is' in beide kas
ten vrijwel gelijk, nl, bijna gelijk aan dè buitentemperatuur# De maximum
temperatuur is, in de geheel enkelwandige fruitteeltkast, vooral bij zonne
schijn hoger»
Vergelijking bijen (ir J.F.A.M.Mommers, proj.no»8)
Van het in 1950 geimporteerde materiaal werden koninginnen geteeld«
Om zuivere koninginnen te kunnen telen is het nodig deze op geisoleerda
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plaatsen te laten bevruchten» De eilanden Ameland en Schiermorrnikoog zijn
bijenvrij en beide eilanden werden voor de teelt gebruikt» De resultaten
van de teelt vielen erg tegen) vele 'koninginnen bleven onbevruoht. Het in
voeren van de bevruchte koninginnen in de standvolken leverde evenals in
1950 grote verliezen op»
Wichelroede-reactie-proef (ir J»F»À»M,Mommer6, projrno»9)
De opbrengst en ontwrikkeling van de bijenvolken op de reagerende plaats
was weer vrijwel gelijk aai die van de c ontr 0Ie-vo1ken »
Bestrijding mijtziekte in Zeeuws-Vlaarideren (ir J,F.A»M,Mommers, proj#no»lli>
Weer werden van alle bijenvolken monsters genomen» Geen enkel van deze
monsters bevatte acarapis, zodat dit jaar voor het eerst sinds 191+7 geen
volken behoefden te worden vernietigd» Ofsohoon dit resultaat zeer gunstig
is, mag niet worden geconcludeerd dat de mijtziekte nu is uitgeroeid. Set
is bij het betrekkelijk gering aantal bijen, dat wordt onderzocht altijd
mogelijk, dat zwak aangetaste volken niet worden ontdekt»
Ongówenste kruisbestuiving op veredelingsbedrijven (dr A.Minderhoud,
proj»no.2)
Onderzocht is of insecten, die vlogen op een van 3 evenwijdige rijen
bloeiende preiplanten, waarvan de tweede 300 m en de derde 800 m van de
eerste verwijderd was, uitsluitend op die ene rij vlogen of zich dezelfde
dag ook vertoonden op de planten van de beide andere rijen»
Met een klein aantal vliegen, bijen en hommels bleek dit inderdaad het
geval te zijn,
'
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