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Nieuws van het Proefstation 
Het gebouw 

Het gaat weer goed met de bouw. 
Men is thans bezig om met grote 
snelheid de vertraging in te halen, die 
ontstond, doordat de installateur zijn 
materiaal niet tijdig ontving. Het dak 
is nu volledig dicht, de cementen 
vloeren zijn gedeeltelijk klaar en de 
installateur werkt aan de centrale 
verwarming. De heaters en kleppen in 
de schachten van de cellen met kli
maatsregeling en de verwarmings
buizen in de cellen met "natuurl ijke" 
ventilatie zijn vrijwel gereed. 

Studieclubs en cursusse n 
Wegens de toeneming van het aan

tal begunstigers moet de indeling der 
studieclubs herzien worden. Thans 
beginnen achtereenvolgens twee en 
dertig clubs te functioneren. De assis
tenten organiseren wekelijks vier bij
eenkomsten, zodat elke club éénmaal 
per twee maanden bij elkaar komt. 
Enige cursussen zijn in voorbereiding. 

Excursie Engela nd 
De excursie naar Engeland is tot 

ieders tevredenheid verlopen; de deel
nemers hebben velerlei nieuwe in
drukken opgedaan. Wij waren zeer 
getroffen door het hartelijke onthaal, 
dat ons door de Engelse collega's werd 

bereid. Een uitvoerig verslag over deze 
excursie vindt u elders in dit b lad. 

Plattegrond van het proefstation 
Zoals de plattegrondtekening op de 

volgende bladzijde laat zien, bestaat 
het proefstation uit een voorste- en 
een achterste gedeelte. Het voorste 
gedeelte, het laboratorium, zal dienst 
doen voor onderzoek en administratie; 
het achterste wordt de proefkwekerij. 
De verbinding wordt gevormd door 
een gang en een leslokaal. Door de 
kwekerij loopt over de gehele lengte 
een brede werkgang. In het centrum 
ligt de grote ingesloten fermenteer
plaats en het ketelhuis. Links bevin
den zich twee kweekhuizen van het 
Amerikaans-Engelse type, met venti
latie volgens een Deens systeem. Naar 
verkiezing kan hier gebruik worden 
gemaakt van natuurlijke- of van kunst
matige ventilatie met een ventilator. 
De twee rechtse kweekhuizen worden 
gebouwd volgens het Nederlandse sys
teem met schacht en kanalen. Het 
meest rechtse krijgt een eenvoudige 
overdrukopening; het ander krijgt 
kokers boven het dak uit, zodat de af
gewerkte lucht onder alle omstandig
heden weg kan. Rechts vóór in het 
achterste gedeelte wordt dekaarde 
klaargemaakt, bewaard en gestoomd. 
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St. Nicolaaswensen van een champignonkwe ke r 
Rond 5 december is de tijd, 
Dat iede1· wat kan vragen. 
Want Sinterklaas is eind'loos goed, 
Men zal bij hem licht slagen. 

We hebben weinig kwaad gedaan, 
Zijn dus niet bang voor Zwarte Piet. 
En is ' t er al eens naast gegaan, 
Zó'n krent is die nu ook weer niet. 

Geef ons iets anders voor die mest, 
Dat spul is vies en zwaar. 
Je wordt er zelf zo smerig van, 
En 't ruikt ook nog zo naar. 

Geef ons machines voor het werk, 
Zodat wij, sjiek gekleed, 
Staan te praten met de assistent, 
Die direct komt en alles weet. 

Geef ons geen vluchten 's zondags meer, 
Maar door-de-week meer dan genoeg. 
Dat plukken vóór een uur of zes, 
Dat is ook veel en veel te vroeg. 

Geef ons wat cellen, goede Sint, 
Nu we toch aan 't vragen zijn. 
U weet, met één cel is de winst, 
Voor ons al gauw te klein. 

Geef goede Sint, dat ' t Proefstation 
Ontdekt een reuze nieuwigheid, 
Zodat wij bergen champignons, 
Gaan oogsten in een mum van tijd. 

Zorg goede Sint, dat ons produkt, 
Eens goed en stevig wordt betaald. 
De buikriem is door elk van ons, 
Tot het laatste gaatje aangehaald. 

Zó gaat 't echt niet langer meer, 
Hier moet wat aan gedaan. 
Men kan nog beter voor deez' prijs, 
Aan 't pepernoten kweken gaan. 

Dit zijn onze wensen, Sint en Piet, 
En wij zullen u oprecht beloven, 
Dat, als gij dit voor ons verkrijgt, 
Wij rotsvast in u blijven geloven. 

v. 



ingeperst o nder vacuum en d ruk geeft uw 

champignonbakken vo lledige bescherming 

en daardoor 

ongek end e levensduur! 

CELCURE is een uiterst werkzaam middel tegen alle dierlijke en 
plantaardige houtvernielende organismen. 

CELCURE gaat een zo hechte verbinding met de houtstof aan, dat 
het zich daaruit nagenoeg niet meer door stromend 
water, condensvocht, temperatuurswisselingen, enz. laat 
verwijderen. 

CELCURE wordt onder diep vacuum, gevolgd door een druk van 
ca. 10 atm., tot op de kern in bet hout gebracht. 

CELCURE is reukloos en volkomen onschadelijk voor het gewas. 

Laat uw champignonbakken, 
evenals uw loodsen, kassen, 
schuren, enz. uitsluitend ver
vaardigen van hout, dat te· 
voren onder vacuum en druk 
is gecelcuriseerd bij : 

Verenigde Houtbereidingsinrichti ngen en Houthandel 

VAN SWAAY-GIPS N.V. 
's-HERTOGENBOSCH 
Veemarktkade - Telefoon 041 00 - 8201 

CENTRUM VO 0 R TU 1 N BOUWTECHNIEK • WAGEN 1 N GEN STAND NR. 2 
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Dr. Edmund B. Lambert 

Phytopatholoog bij het U.S. 
Department of Agriculture over: 

Ventilatie-eisen 
van de champignon 
Vl'rtallng uit: lll.G.A. Bulletin 99. 
maart 1958. 1>ag. 70: A.lli.I. Nl'w", 
Vol. 4, nr. 6. juni 1958. pag. ll. 

Charnpignonmycelium dat in het bed en 
in de dekaarde gl'oeit, vormt gassen die de 
groei van de champignonhoeden vertragen 
of verhinderen. De omvang van de vertra
ging hangt af van de concentratie van de 
gassen. Blijkbaar is dit een methode van ?e 
natuur om te voorkomen, dat de champig
nons ondergronds worden gevormd. 1) ~Is 
de kweek1·uimte dicht blijft wordt de in
vloed van de giftige gassen duidelijker 
naarmate de periode zonder verse lucht 
langer duurt. In de hieronder volgende .be
spreking geef ik mijn persoonlijke opvatting 
over de voornaamste feiten betreffende de 
ventilatie. Dit artikel is gebaseet·d op een 
voordt·acht die ik in juni '57 gehouden heb 
op <le korte cursus voor champigno~kwekers 
aan de universiteit van Pennsylvan1a. 

Aard van de giftige gassen 
Abnormaliteiten van champignons die in 

een afgesloten atmosfeer groeien ?-ijn duide
lijk toe te schrijven aan de vorming en op
hoping van giftige gassen en niet aan een 
tekort aan zuurstof in de lucht binnen in 
de mest of rondom de champignons, (4, 6). 
Een voldoende hoeveelheid koolzuur of een 
bepaalde concentratie van een zeker onbe
kend gas veroorzaken vergiftigingsverschijn
selen (6). Onder de gebruikelijke omstan· 
dighÓden in een kwekerij komt het zelden 
voor dat het koolzuur zich tot een giftige 
concentratie ophoopt. Het is waarschijn
lijker dat het onbe~ende gas als remm~.nde 
factor in de champignoncultuur belangrijker 
is dan het koolzuur, (6). Een overmatige 
hoeveelheid waterdamp in de lucht kan wel 
de verbreiding van ziekteverwekkende or-

Noten \'an de \'Crtaler. 
1) Lambl'rl Is in tegenstelling nwl on~ 1•en groot 

voo1·stander van de vorming 1·an de cham
pignons bo,•en op de dekaardc. WU m<>nen 
dat d<' \'Ochlighl'idstoestand 1·an de dl'knarde 
bij dit \'l'1·schi,insel een minstens zo gl'Oll' 
1·01 ~P<'<'lt als de "gassen". 
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ganismen bevorderen, maar het schijnt geen 
effect te hebben op de champignon, (6, 7, 
10). 

Als er tussen l en 2 % koolzum in de 
lucht voorkomt hebben de champignons 
extra lange stelen en kleine hoedjes. Meer 
dan 5 % koolzuur remt hun groei volkomen, 
(4). 2) 

Het onbekende gas (of mengsel van gas
sen) kan opgenomen worden do01: alka
lisch kaliumpermanganaat, door minerale 
olie en door actieve kool (noriet), (6). Het 
gas is blijkbaa1· een onverzadigde koolwater· 
stof: misschien lijkt het op aethyleen, (6). 
De hoeveelheid die nodig is om vergifti
gingsverschijnselen te voorschijn te roepen, 
is onbekend; het is echter waarschijnlijk dat 
zeer kleine hoeveelheden reeds abnormali
teiten verootvlaken. Het is b.v. bekend dat 
aethyleen giftig werkt op de bladeren van 
groene planten als het in de lucht aanwezig 
is in de geringe concentratie van één deel 
op _tien miljoen delen. 

Tekenen van geringe luchtverversing 
De volgende verschijnselen wijzen op 

weinig ventilatie: Champignons met lange 
stelen en kleine hoeden; een abnormaal 
groot aantal kleine champignons op de 
bedden; overmatige afsterving van jonge 
knoppen en een geringe produktie. Een 
klein tekort a:m ventilatie of afwisselend te 
weinig- en voldoende verse lucht, kunnen 
een lage opbrengst ten gevolge hebben 
zonder een enkele herkenbare abnormali
teit, (6). Onder bepaalde omstandigheden, 

2) Het no1·111nll' koolzuul'gehallP ,·an de• lucht 
is O. O.~'*-

• 



vooral bij wisselende ventilatie kunnen 
soms champignons van vijf tot zes maal de 
normale afmeting worden gevormd. Deze 
champignons hebben vaak een opgezwollen 
steelbasis. De verschijnselen die een gevolg 
zijn van slechte ventilatie zijn soms gelijk 
aan die welke ontstaan bij andere ongun
stige groei-omstandigheden. Zij kunnen 
daarom niet worden gebruikt als een zekere 
aanduiding voor gebrek aan ventilatie. 

Luchtve rversi ng gedurende het u itzweten 
Gedurende het uitzweten moet het zuur

stofgehalte in de lucht boven de 15 % ge
handhaafd worden, (8). :J) Dit kan gewoon· 
lijk bereikt worden door de deuren twee tot 
drie maal per dag gedurende enige minuten 
te openen. 1) De hoeveelheid zuurstof van 
de lucht binnenin de mest in de kisten of 
bedden, moet 2 % of meer zijn, (8). Als het 
zuurstofgehalte lager wordt, ontstaan in de 
bedden soms omstandigheden die gunstig 
zijn voor de groei van de olijfgroene schim
mel (Chaetomium). 

Luchtverversing gedurende 
de myce liumg roei 

Een gering zuurstofgebrek heeft geen 
zichtbare invloed op de snelheid van de 
myceliumgroci, maar een ernstig tekort aan 
lucht remt de groei van het broed. Dit is 
goed te zien bij broed dat in flessen met 
gesteriliseerde mest groeit. Een klein tekort 
aan verse lucht kan wel eens optreden als 
een kweekhuis tijdens de myceliumgroei 
dicht wordt gehouden. Het is niet aan het 
mycelium te zien en heeft slechts een ge
ringe invloed op de uiteindelijke oogst aan 
champignons, (5, 6). Ook het aantal spleten 
tussen de bodemplanken van de bedden en 
de afstand van die spleten heeft geen in
vloed op myceliumgroei of lat('re opbrengst. 

Luchtverversing door de dekaa rde 5 ) 

Nadat de dekaarde op de bedden is ge
bracht moet de grond "open" en poreus 
worden gehouden, tot het mycelium de dek
aarde doorgroeid heeft en begonnen is 
met de vorming van dikke strengen. Als 
er direct na het dekken een, voor lucht 
ondoordringbare, korst op de dekaarde ont
staat blijkt de knopvorming ernstig vet·· 
traagcl te worden en de latere opbrengst 
aan champignons is laag, (3). In de praktijk 
wordt korslvorming meestal vermeden door 
heel voorzichtig te sproeien; or door heel 
zwaar te sproeien en de dekaarde vervol-

:n H et normul<· 'l.uurstofg<>holtl' 1·an ch• lur h t 
is 2lo/r. 

4) Lambe1·t ~p1·<•1•kt 01·e1· char11plgnonhulzcn ml't 
natuurlUI«• ventilatiP. 

r.) Lamb1•rt spre<'kl sl<'chlR 01"1•r dl' in Anw riku 
g ebruik<'IUI:<' dekaard<': nl. zund ige l <'<'m or 
lichte k lc-1. Turfmol m of humu~ rijk<' grond 
w ordt In d<• V.$.A. ni<'t gc•b ru i k l. 

gens te laten uitdrogen zodat er een net· 
werk van barsten ontstaat. 6) Hel champig
nonmycelium gaat ca. tien tot veertien 
dagen na het dekken dikke strengen in de 
dekaarde vormen. De beelden zijn nu minder 
gevoelig voor het afsluiten van de lucht 
door overmatig sproeien. Na de eerste 
vlucht behoeft men bij de meeste gronden 
in het geheel niet meer voorzichtig te zijn 
met water geven of bang te zijn dat de 
grond dichtslaat. De myceliumstrengen in 
de dekaarde en de gaten die overblijven na 
het plukken schijnen voor voldoende door
luchting van de dekgrond en het bed te 
zorgen. 

Luchtve rve rsing door constante 
luchtbeweging (gedwongen vent ilat ie) 
in de oogst-periode 

Als verse lucht in een geheel gesloten 
champignonhuis regelmatig wo1·dt aange
voerd in een hoeveelheid die minder is clan 
twee kubieke voet per vierkante voet bed
oppervlak per uur 7) (d.i. 0,6 m:l per m2), dan 
zullen de champignons abnormaal worden; 
zij zullen lange stelen en kleine hoedjes 
krijgen. Er kunnen zeer veel kleine cham
pignons komen of in het geheel geen (5, 6). 
Men heeft geschat dat vijf kubieke voet ver
se lucht per vierkante voet bedoppervlak per 
uur) 8) nodig is om het koolzuurgehalte in 
de cultuurruimte beneden 0,5 % te houden, 
(10). De minimum cis voor de beste op
brengsten ligt waarschijnlijk tussen vijf en 
tien kubieke voet verse lucht per vierkante 
voet bedoppervlakte per uur (1,5 - 3 m:i per 
m~ tccltoppervlakte per uur) 9) (5, 7, 10). 

Met tien kubieke voet per vierkante voet 
per uur zijn uitmuntende oogsten verkre
gen. Bij overmatige toevoeging van verse 
lucht drogen de champignons op de bedden 
uit, zodat hier een praktische grens wordt 
gesteld. Enige luchtbeweging over en rond-

7) In cl1• gc1J1·uike li:ike N <•dc rlandsc h11i7.Cll 18 d i l 
0.15 of minder clan ~~ x d t> 1·uimtc'- lnhoud 
Pl' r UUI'. 

8) Voor N<•d l•rland 1.15 x de> ruimtl'· lnhoucl pe1· 
uur. 

9) l.15 en 2.:lO x dl' r u lml••-lnhoud pN· uur. 

Abnor111nlc champignons die in een t1f11csloten 
ruimte gcf1roeid zijn. ( Foto Bre1111eker) 

Î Î il 
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om de champignons is niet alleen wenselijk, 
maar zelfs nodig om de afgewerkte lucht 
van de oppervlakte der champignons te ver· 
wijderen en te vervangen door verse lucht. 

Een wat sterker mate van luchtverve1·sing 
kan nodig zijn in lange kwekerijen waar de 
frisse lucht van één zijde binnenkomt, en 
door en langs de bedden sti·ijkt over de 
hele lengte van de tunnel 10) voor ze de 
uitgang bereikt. In dit geval zal de concen· 
tratie van giftige gassen het grootst zijn 
bij de uitgang van de tunnel. Als de lucht 
ingeblazen of met ventilatoren in beweging 
gehouden wordt, met constante en juiste 
snelheid is de verhouding luchthoeveelheid/ 
bedoppervlak niet erg belangrijk. De ver
houding gassen/verse lucht komt dan spoe· 
dig tot een evenwicht dat gelijk blijft, on
afhankelijk van de verhouding luchthoeveel· 
heidfbedoppervlak. 

Luchtve rversing door midde l van 
va rie rende luchtbeweging (natuurlijke 
ventilat ie) in de oogstperiode 

Bijna alle handelskwekerijen in de V.S.A. 
worden geventileerd d.m.v. kleine deurtjes 
bij de vloer en openingen in het plafond. 
De lucht trekt met varierende snelheid door 
deze openingen. Die snelheid hangt af van 
het verschil in temperatuur binnen en bui
ten het champignonhuis en van de richting 
en snelheid van de wind buiten. Het heeft 
een onderbroken luchtverversing tengevol
ge. Onder deze omstandigheden is de ver
houding van de hoeveelheid lucht tot het 
bedoppervlak in een champignonhuis zeer 
belangrijk, (5, 10). Studies in Engeland heb
ben aangetoond dat een verhouding lucht· 
volumc/bedoppervlak van vier kubieke voet 
tot één vierkante voet (d.i. 1,2 ma/m2) 
waarschijnlijk de allerkleinste verhouding is 
die nog bevredigende groeivoorwaarden 
verschaft, (7, 10). Een iets kleiner verhou· 
ding zou in de winter in Pennsylvania (waar 
het dan koud is! vert.) misschien nog vol
doende kunnen zijn. 

Opbrengsten kunnen klein zijn ten ge
volge van gebrekkige ventilatie zonder 
enige zichtbare abnormaliteit in de groei 
van de champignons op de bedden, (7, 10). 
Studies in Engeland toonden aan dat zelfs 
verschillen van één pond per vierkante voet 
(= 5 kg/m2) kunnen ontstaan bij verschillen 
in de verhouding luchtvolume/bedopper· 
vlakte. Bij deze studies bleek dat in een 
champignonhuis, waar de verhouding lucht
volumc/bedoppervlakte klein was, de totale 
oogst in dat huis vergroot kon worden door 
slechts viervijfde van het bedoppe1·vlak te 
vullen, (7, 10). 

10) G~dacht is waarschijnlijk aan <·en grot or 
dergelijk<'. 
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Moet ik de luchtverversing in mijn 
champignonhuis vergroten ? 

Als u met gedwongen ventilatie 
werkt, kan deze vraag gemakkelijk 
beantwoord worden: Meet de hoeveel
heid lucht die in het huis komt of die 
het huis verlaat. Als deze hoeveelheid 
per uur minder is dan tien kubieke 
voet voor elke vierkante voet bed
oppervlak (d.i. 3 m:i voor elke m 2) dan 
moet zij groter worden. 

De meeste kwekers (in de V.S.A" vert.) 
werken niet met gedwongen ventilatie en 
kunnen geen goede indruk krijgen van de 
gemiddelde hoeveelheid ventilatie want 
deze varieert van dag tot dag, van week 
tot week en van seizoen tot seizoen. Het 
beste wat deze kwekers kunnen doen is 
misschien: om het andere huis de opening 
bij de vloet· vergroten en dan de opbrengst 
per huis optekenen om te zien of de 
sterkere ventilatie de opbrengst verhoogt. 
(De Amerikaanse kwekers hebben gewoon· 
lijk blokken van zes tot twaalf huizen, vel't.). 
Wij moeten e1·aan denken dat champignons 
sneller gl'oeien bij hoge dan bij lage tem
peraturen en dat zij daarom bij hoge tem· 
peraturen meer ventilatie nodig hebben. 
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SpeeÏale 
ehampÏgnon 
lioelliasten 

waarbij rekening is gehouden met de gewenste relatieve 
vochtigheid, en aan alle technische voorwaarden voor het goed 
bewaren van champignons is voldaan. 

STANDAARDMODEL en MAATWERK levert: 

KOEL TECHNISCH BUREAU C. Wijnands & Co. 
BEEK - Tel. K 4402-690 - Voor Venlo Postbus 57 

Het adres voor goede koelinstallaties 
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VERSLAG VAN 

de excursie naar Engeland 

Vol ver wachting klopte het hart van de twintig deelnemers aan de 
excursie, die zich dinsdagavond 30 september inscheepten op de nachtboot 
naar Engeland. U wilt ons in deze Sinterklaastijd die regel uit het kinder
versje wel vergeven. Het geeft de stemming weer; want, waren er enk·ele 
dagen vóór het vertrek nog zorgelijke gezichten en verzuchtingen "hoe het 
in die week wel met de kwekerij en àl het andere werk moest gaan" -
in Hoek van Holland was dat al vergeten. Hierdoor kwam men na die week 
"uitgerust", met ontspannen zenuwen, thuis. "Uitgerust" wel is waar tussen 
aanhalingstekens. De meesten waren versuft van moeheid, maar die moe
heid was er in een paar nachten afgeslapen. Daarna was men fris en als 
kweker "verjongd", vol van nieuwe ideeën. Dit wil niet zeggen dat wij 
thans menen allerlei methoden uit Engeland voetstoots te moeten over
nemen. Allerminst. Veel heeft ons echter aan het denken gebracht en dat 
is een goed ding ! 

Uit de "vermoeide leden bij thuiskomst" hebt u begrepen dat we in 
Engeland niet stil hebben gezeten. Het programma sloot als een bus, 
de avonden en vr ije zondag werden eveneens intensief beleefd, onder het 
motto "slapen kun je thuis óók". 

Vergadering 
De tweedaagse jaarvergadering met 

tentoonstelling van de Engelse cham
pignonkwekers vereniging (M.G.A.) 
werd dit jaar op 1 en 2 oktober in 
Bournemouth gehouden , een mooie 
badplaats aan de zuidkust, de z.g. En
gelse Rivièra. 

Degenen van ons gezelschap die vol
doende Engels machtig waren gingen 
naar lezingen van Prof. Kneebone, 
van de universiteit van Pennsylvania, 
U.S.A. en van de heer Atkins, een der 
directeuren van de kwekerij Noble
Atkins. Zij die de lezingen niet bij
woonden bezochten de tentoonstelling. 

Op de avondbesprekingen die onze 
groep vrijwel dagelijks hield werden 
bevindingen uitgewisseld. Binnenkort 
zullen de lezingen in druk verschijnen. 
Zij waren belangrijk genoeg om er t.z.t. 
een nauwkeurige vertaling van te ge
ven. 

Alle deelnemers aan de excursie za
gen de beide kleurenfilms van de 
Amerikaanse champignonkwekersver
eniging (A.M.!. = American Mush
room Institute). Deze zeer mooie films 
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waren door kwekers zelf gemaakt 
en in elkaar gezet. De tekst was door 
een kweker gesproken. Eén dezer 
films was vervaardigd om reclame te 
maken voor het eten van champig
nons. Hij gaf een zeer goed beeld van 
het verloop van de cultuur van de 
mestbereiding tot en met de verpak
king. Om der wille van de consument 
had men slechts de teelt op kunstma
tige mest gefilmd, hoewel zestig pro
cent van de Amerikaanse kwekers 
toch nog op die "vieze" paardemest 
kweekt. De andere film toonde het 

1. "Cups" in kleine verpakking {225 gr.): kar 
tonnen schaaltjes met bedekking van door
z ichtig plastic. 

{Uit Bulletin M.G.A., Engeland) 



2. Gcvlicsde champignons. 
"buttons": letterlijk uertaa/d 
"knopen". 

(Foto Veddcr) 

* * * * * * 

3. "Cups" en " opens": de 
laatste hebben ee11 " T
vorm" en worden ook wel 
"flats" gc11ocmd. 

( Foto Everts) 

wassen van de champignons in een 
middel dat bruinkleuring tegengaat en 
het drogen en verpakken daarna (zie 
ons contactorgaan nr. 10, april 1958). 

De tentoonstelling 
Deze bestond uit een handels- en 

een wedstrijdafdeling. De ca. een en 
twintig standhouders in de handels
afdeling, waren allen fabrikanten van 
of handelaren in artikelen die de 
champignonkwekers gebruiken. 

Geleidelijk zullen de artikelen die 
voor de Nederlandse kwekers van be
lang zijn in ons contactorgaan worden 
besproken. 

Uit de tentoonstelling bleek wel dat 
de mechanisatie van de cultuur de 
volle belangstelling heeft. Al zijn de 

meeste van de machines op onze veelal 
kleine Nederlandse bedrijven niet te 
gebruiken, toch heeft dit overzicht ons 
aan het denken gebracht; wij zinnen 
nu op ideeën om onze Nederlandse 
cultuur doeltreffender te maken. 

Eerste pri jzen voor open 
champignons 

Nadat de jury de prijzen had toege
kend voor de mooiste champignons en 
de best verzorgde verpakking, werd 

het publiek tot de wedstrijdafdeling 
toegelaten. Hier kregen de Nederlan
ders de schok van hun (champignon
kwekers)leven. De sortering in Enge
land wijkt wel heel sterk af van die in 
Nederland. Het is iets heel anders om 
te horen vertellen dat "de Engelsen 
de voorkeur geven aan open champig
nons" dan om met eigen ogen grote 
open exemplaren die in Nederland on
verkoopbaar zouden zijn, eerste prij
zen te zien behalen .... 

De prijzen werden uitgeloofd in ver
schillende klassen, nl. voor: "buttons'', 
champignons die wij in Nederland "ge
vliesd" zouden noemen; "cups", juist 
geopende champignons, met nog bol
ronde hoed; "opens" __, "flats" , geheel 
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open champignons met vlak uitge
spreide hoed. 

Bij deze sorteringen was de eis dat 
de hoeden een maat moesten hebben 
van 211~ tot 61/4 cm; de stelen mochten 
bij de buttons niet langer zijn dan 2 
cm; bij de andere klassen niet meer 
de 2 1h cm. 

Opmerkelijk was dat de buttons, 
dus de gevliesde champignons, veel 
zwaarder waren dan dergelijke exem
plaren in Nederland doorgaans zijn. 
Dit was niet alleen bij de tentoonstel
lingsexemplaren het geval; wij zagen 
op diverse kwekerijen en ook op de 
markt in Londen zulke zware cham
pignons. Het is stellig van invloed op 
de kg-opbrengst per m~. Hoe groot de
ze invloed is, zal op het proefstation 
te Horst uitgemaakt moeten worden. 

Op de avond van de eerste dag had 
de prijsuitreiking op een cocktail 
party plaats. De burgemeester van 
Bournemouth reikte de prijzen uit. 
Zoals reeds in Nederlandse kranten te 
lezen is geweest werd burgemeester 
van de. Riet van Standdaarbuiten, die 
deel uitmaakte van ons gezelschap, 
ook op het podium genodigd. De bur
gervaders maakten kennis met elkaar 
en werden van alle zijden door pers
en andere fotografen geknipt. 

Bezoeken aan bedrijven en 
proefstation 

Hetgeen ons het meest van alles ge
troffen heeft was wel de grote hulp
vaardigheid en hartelijkheid der En
gelse kwekers. 

Op vrijdag 3 oktober stelden de 
firma's Darlington te Worthing en Lin
field te Takeham bussen beschikbaar; 
deze brachten ons ook naar het proef
station in Littlehampton. Bij de firma 

5. Overzicht van ee11 deel der kwekerijen van 
de fa. Linfield : twaalf uitzweetruimten; de 
afgewerkte luclrf verdwijnt via de kanalen 
die boven het dak uitsteken. Aan de andere 
zijde bevinden zich dergelijke kanalen voor 
het aanzuigen van verse lucht. 

(Poto Steegs) 
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4. Enkele prijzen. (Foto Free La11ce Press) 

Linfield waren wij omstreeks theetijd, 
zodat de echte Engelse "tea" niet ont
brak. In de cantine van dit enorme be
drijf (varkens en kalkoenenmesterij , 
tomaten, bloemen; in totaal zeven
honderd mensen, vijfhonderd voor de 
champignons, waarvan tweehonderd 
pluksters; vier miljoen kg champig
nons per jaar) kregen wij thee met 
sandwiches en gebak. 

Zate!dag 4 oktober reisden wij in 
o~z~ eigen bus. Het bezoek bij de fa
m1he Barton, de "kleine" kweker 



zeven kweekcellen) met het gezins
bedrijf, sprak verreweg het meest tot 
onze groep. Aan hem voelden wij ons 
verwant. De heer Barton is acht jaar 
geleden begonnen en heeft alles met 
eigen handen opgebouwd. Eén van de 
kweekhuizen was juist leeg en hier 
werd om 9.30 uur 's morgens uit een 
kolossale pot thee voor ons ingeschon
ken, terwijl de kinderen Barton tussen 
ons door krioelden en lange verhalen 
hielden. 

De firma Baker en Jones bood ons 
om 12 uur een aperitief aan in "The 
Old Bell" te Oxted, een zevenhonderd 
jaar oude herberg en daarna een diner 
in een typisch oud landelijk hotel te 
Limpsfield. 

De familie Stanley Evans te Godal-

6. Een eicel v1111 fret gezelschap met cle familie 
Barto11 te Horsham; v.l.11.r. Kinet, burge· 
meester v. d. Riet, Haerkens. Vedder, Bels, 
Ambrosius. (Foto Coppus) 

ming heeft een groente en fruit be
drijf met kassen waarin ook champig
nons worden gekweekt. Toen wij hier 
om 16.30 u. alweer getracteerd werden 
begonnen we ons beschaamd te voe
len. De ontvangst in het mooie ty
pische Engelse landhuis was allerhar
telijkst; weer was er thee met sand
wiches en een grote verscheidenheid 
van eigen gemaakte cake en gebakjes. 
Het kostte moeite om onze mensen te 

overtuigen, dat al de kunstig versierde 
taartjes werkelijk door mevrouw 
Evans en haar schoondochter zelf wa
ren gebakken. Door deze ontvangsten 
hadden wij het grote voorrecht om 
naast het zakelijke ook nog iets van 
het echte Engelse leven mee te maken. 

Op maandag 6 oktober bezochten 
wij 's morgens van 7 tot 8.30 uur Co
vent Garden, de grote groente-, fruit-, 
champignon- en bloemenmarkt van 
Londen; dit is als het ware de "maag" 
van de miljoenenstad. In Engeland be
staat vrijwel geen veilingwezen; de 
handel is in handen van commissio
nairs. Een der heren van de firma 
Poupart leidde ons rond in het pakhuis 
met koelcellen, kelders, droge opslag
plaatsen enz" dat een geheel blok tus
sen vier straten beslaat. Ook hier on
dervonden wij weer alle medewer
king. Later op die dag werden wij 
in Peterborough aan het station opge
wacht door de heer F. C. Atkins en 
alweer meegenomen naar de bar voor 
een " drink", ter inleiding van het di
ner dat wij nu eindelijk eens konden 
aanbieden aan de man die zoveel heeft 
gedaan voor de organisatie van het 
onderzoek en de samenwerking van de 
kwekers, niet alleen in Engeland, 
maar ook door zijn voorbeeld in vele 
andere landen. 

Netheid 

INDRUKKEN OVER 
DE CHAMPIGNONCUL TUUR 
IN ENGELAND 

Het beeld dat het eerst naar voren 
komt als wij aan de reis terug denken 
is dat van de grote open champignons 
waar wij reeds over gesproken heb
ben. Direct daarop volgt het beeld van 
de kraakzindelijke, keurig opgeruimde 
bedrijven. Tot deze tijd- en arbeid
vragende netheid is men uit bittere 
noodzaak gekomen. In een tijd toen er 
nog weinig over ziekten en plagen in 
de champignoncultuur bekend was en 
er dus ook niet veel bestrijdingsmetho-
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den waren uitgewerkt, zijn verschil
lende kwekerijen door mislukte oog
sten aan de rand van het faillissement 
geweest. Ongeveer tien jaar geleden 
toen de kwekerij twee jaar bestond, 
begonnen de opbrengsten bij Baker en 
Jones terug te lopen tot een vijfde van 
het normale. De oorzaak van een der
gelijk verschijnsel, aaltjes, was toen 
nog niet bekend. Dr. Sinden nam mest
monsters mee naar Amerika en 
schreef na enige tijd : "Steek de hele 
kwekerij maar in brand, de aaltjes-in
fectie is te hevig om er ooit vanaf te 
komen". De eigenaars hebben hun be
drijf niet in brand gestoken maar zijn 
begonnen met een rigoreus schoon
maak- en ontsmettings-programma, 
dat nog steeds wordt volgehouden. De 
kisten b.v. worden na elke teelt tien 
minuten gekookt in water met creo-

7. !-Ict schoongewassen straatje tussen de 
champignonhuizen van de fa. Baker en Jo
nes te Oxted. (Foto Coppus} 
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soot (= soort creoline). Aaltjes heeft 
men na de eerste schoonmaakbeurt 
nooit meer gehad. Ook op andere be
drijven is een ziekte-epidemie aanlei
ding geweest tot strikte hygiëne. Op 
vele kwekerijen zijn alle wegen en de 
omgeving van de kweekhuizen gece
menteerd of geasfalteerd. Zij worden 
dagelijks met water afgespoten. Het 
koken van kisten of het afspuiten van 
de houten stellingen en bedden met 
creosoot-preparaten tussen de teelten 
behoort ook op deze bedrijven tot het 
vaste programma. In tegenstelling tot 
de pijnlijke zorgvuldigheid met hui
zen, stellingen en kisten, staat het feit 
dat de dekaarde niet ontsmet wordt. 
Wel bestaat er op veel bedrijven een 
streng verbod tot het betreden van de 
schuur waar de dekaarde wordt klaar
gemaakt. De turfmolm hiervoor wordt 
niet op het bedrijf in voorraad gehou
den en de koolzure kalk komt uit 
schone zakken. De deur van de schuur 



zit op slot en slechts de mensen die de 
dekaarde klaarmaken mogen naar 
binnen doch alleen met laarzen die uit
sluitend ter plaatse gedragen worden. 
Dekgrond 

Het bovengenoemde mengsel : Eén 
deel turfmolm op één deel koolzure 
kalk, soms met wat gips (zonder enige 
grond) wordt thans algemeen in Enge
land gebruikt. In de meeste gevallen 
is de kalk grof gemalen en bestaat ge
heel of grotendeels uit kluitjes van 
een half tot twee cm gelijkend op mer
gelkluitjes uit de Limburgse grotten. 
Men gebruikt dit mengsel niet omdat 
het beter is dan de vroeger toegepaste 
leem of kleiachtige gronden, maar om
dat het gemakkelijker te krijgen en te 
bewerken is. Over het algemeen is de 
kwaliteit van de champignons op deze 
dekgrond minder goed (lichter); enke
le kwekers hebben echter geleerd met 
dit materiaal te werken en verkrijgen 
toch een redelijke kwaliteit. 
Champignonhuizen 

De constructie van de champignon
huizen is in Engeland betrekkelijk 
simpel. Vrijwel overal wordt ver
warmd door middel van buizen met 
warm water onder langs de wanden 
en er is "natuurlijke" ventilatie. l)er
gelijke huizen zijn in het handboek be
schreven. Langzamerhand ziet men in 
Engeland echter meer ventilatoren 
komen; de natuurlijke ventilatie is 

8. Bij de duiven op Trafalgar Square. Londen. 

* 

V.l.n.r. zittend: Vervuurt. Ambrosius, Kinet. 
Bverfs; staande: Haerkens, burgemeester v. 
d. R.iet, de dames Steeghs en Bels, Siepman. 
Arts, van Soest. (Foto Steegs) 

* * * * 

9. Kweker ij Noble-Atkins te Yaxley. achter
zijde. (Voorzijde en fermenteerplaats zijn af
gebeeld resp. als fig. 33 en 59b in het hand
boek). (Foto van Kuijk) 

blijkbaar niet steeds bevredigend. In 
sommige ruimten voor het uitzweten 
en de myceliumgroei hebben wij ver
warming door middel van warme
lucht-circulatie gezien. De lucht wordt 
verwarmd door inblazen van stoom en 
is dus steeds vochtig. Buitenlucht kan 
in de luchtstroom mee worden gezo
gen. De afgewerkte (overdruk)lucht 
wordt door schoorstenen van even bo
ven de vloer tot boven het dak geleid. 

Over de champignonhuizen zijn nog 
velerlei bijzonderheden te melden. 

Ook hebben wij verschillende zaken 
gezien bij het fermenteren en uitzwe
ten, bij het enten en de verdere cul
tuur, die een bespreking waard zijn. 
In een volgend nummer zal daar een 
artikel aan gewijd worden. 

159 



Coppus CHAMPIGNONKISTENBEDRIJF 

M eterikseweg 2a, Horst 

Telefoon K 4709-361 

CHAMPIGNON KI STEN 
in e lke gewenste uitvoering 

Reeds vele tevreden afnemers 1 

Verschillende modellen - Concurrerende prijzen 
Vakkundige adviezen 

100°/ 0 

Grote oogst 
Fijnste kwaliteit 
100 ° / 0 betrouwbaar 

VERTEGENWOORDIGERS : 

voor het rayon Nijmegen W. H. Evers, Lent, 
Tel. 08800-26352 
voor het rayon Horst G. H. Jansen, Horst, 
Tel. 04709-755 
voor het rayon Kerkdriel Th. Alphen en 
J. Piels, Tel. 04183-360 
voor het rayon Standdaarbuiten F. J. v. d. Nobelen, 
Kreekdijk 15, Tel. K 1652-647 

WED. P. EVELEENS EN ZONEN, AALSMEER, TEL. K 2977-5144 
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Le Champignon 

Jaarlijkse omzet: 
1.200.000 kg 

verse champignons 

LUTÈCE 
(Gedeponeerd handelsmerk) 

OPG E RICHT IN 1910 

VENLO 
GINKELSTRAAT 3 · TEL. 04700-5'1-58-5183 
l•'nhriek en luan toren: Dn ufzenluirgst~nnf, Venlo - Jllerlek 

Vestigingen te: 

AMSTERDAM-ANTWERPEN-BRUSSEL 

GENT - LUIK - OSTENDE - ZICHEN-Z.B. 
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KORRELBROED 

SINDEN PROCESS 
GRA IN SPAWN 

V crvaardigcl door 
E. HAUSER, 

Champignon Laboratorium 
Gossau - Zürich 

Alleen-vertegenwoordiging voor Nederland, 
België en Luxemburg: 

J. P. H. WOL TMAN, WASSENAAR - HOLLAND 

TELEFOON: 01751 -2505 



Jumbo 
luchtverhitters (kolen en oliestook) 

luchtkanalen 

verdeelkasten 

gegalvaniseerde rekken 

verrolbare overkappingen 
(voor c hampignonmest) 

voor uw kwekerij levert: 

~ Firma FABUREX 
Horst, tel. K 4709-784 

~ Verkooporg. Handelsond. BUREX 
Venlo-Blerick, tel. 4700·4171 

N.V. HOUTHANDE L EN KIS TENFABR I EK 

P. COORENS 
Veldpoort 18 - Swalmen (l.) 

Telefoon K 47 40-202 

levert CHAMPIGNONBAKKEN 
in elke gewenste uitvoering 

Nu ook PLASTIC VERPAKKING voor 250 en 500 gram 
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Vraag en 
antwoor 

Hebt u moeilijkheden bij uw teelt ? Schrijf ons 
en wij behandelen uw vragen in deze rubriek. 

MESTHOPEN 

Het is de heer M. te U. opgevallen, dat in 
het decembernummer '57 en het september
nummer '58 van ons contactorgaan verschil
lende afmetingen worden opgegeven van de 
mesthopen, die de Deense onderzoeker C. 
Riber Rasmussen maakt. 

In het decembernummer staat nl.: "Hij 
maakt de mesthoop bij de eerste opzet 1.80 
m breed en 1.20 · 1.35 m hoog. Bij het om
zetten houdt hij hoogte en lengte gelijk, 
zodat zijn hopen steeds smaller worden". 

In het septembernummer staat : "De 
hopen paardemest zijn altijd 1.50 m hoog en 
1.60 m breed. Riber Rasmussen houdt deze · 
hoogte en breedtematen steeds aan, als de 
hoeveelheid mest tegen het eind der fer
mentatie vermindert, maakt hij de hoop 
korter". De heer M. vraagt nu wat, naar 
onze mening, de beste methode is. 

Bij de vertaling van de artikelen van de 
heer Ribcr Rasmussen, die respectievelijk 
dateren van november 1956 en juli 1958, is 
het verschil ons niet opgevallen. De proeven 
die in de artikelen besproken worden wer
den gedaan van 1953 tot heden. Waarschijn
lijk heeft de heer Riber Rasmussen zijn 
systeem veranderd om de mest van de ver· 
schillende hopen een behandeling te geven, 
die in al de gevallen zo gelijk mogelijk is. 
Dit bereikt hij beter als hij de breedte en 
hoogte gelijk houdt en de hoop steeds kor· 
ter laat worden. Voor zijn proeven waarbij 
hij zuivere opbrengst-vergelijkingen wil 
maken is dit zeer belangrijk, temeer omdat 
hij varkensmest en paardemest vergelijkt. 
Daar de varkensmest méér inklinkt dan de 
paardemest, zouden de hopen varkensmest 
bij het aanhouden van gelijke lengte waar· 
schijnlijk abnormaal smal worden. Bij kleine 
proefhopen moet men er bovendien reke· 
ning mee houden, dat de koude buitenzijde 
bij lange, smalle hopen een groter percen· 
tage van het geheel uitmaakt dan bij 
kortere, iets bredere hopen. Voor de prak
tijk - die met veel grotere mesthopen 
werkt - menen wij, dat het verschil niet 
belangrijk is. Een breedteverschil van 
20 cm maakt weinig uit. Wanneer men zon-
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der mogelijkheid van luchttoevoer onder de 
hoop werkt, is het aan te bevelen de breedte 
gering te houden (b.v. 1.60 m). Bij gebruik 
van een lattenrooster of andere voorziening 
die "het gewicht van de mest van de grond 
afhoudt" en dus enige luchttoevoer aan de 
onderzijde toelaat, kan de breedte groter 
zijn. 

ATTENTIE 

Ongeveer tien jaar geleden trachtte een 
avonturier de champignoncultuur te ge
bruiken als springplank om snel rijk te 
worden. Hij plaatste de volgende adverten
tie in allerlei dag- en weekbladen : 

"Verdien extra geld bij u thuis met het 
kweken van CHAMPIGNONS. Een kleine 
ruimte in kelder, schuur of tuin is voldoen
de. Wij verstrekken u al het benodigde en 
kopen uw produktie tegen de hoogste prijs 
terug, onverschillig waar u woont. Voor 
gratis inlichtingen gelieve te schrijven aan: 
CHAMPIGNONS "DELICAAT" ......... . 
Den Haag. 

Personen, die hierop reflecteerden, ont
vingen een gestencilde brief, waarin werd 
medegedeeld dat men tegen een vrij hoog 
bedrag een pakket kon kopen inhoudende : 
een thermometer, een rol champignonbroed 
voor 3 m=t bed, "speciale kunstmest", be· 
nevens een teeltaanwijzing. 

Deze teeltaanwijzing was zeker onvoldoen
de en de kunstmest welke KNOa bleek te 
zijn, is voor de champignon waardeloos. 

Het heeft geruime tijd geduurd eet· de 
man ontmaskerd kon worden. 

Wij verwachten niet dat één van de 
Nederlandse champignonkwekers op een 
dergelijke advertentie zou ingaan als deze 
weer eens in de dagbladen zou verschijnen; 
wèl echter allerlei leken. Misschien zouden 
sommige zo verstandig zijn om eerst eens 
bij een kweker te informeren. 

Mocht dit een dezer dagen gebeuren, dan 
kunt u uw antwoord klaar hebben. 



Eenmaal PINKERTON, altijd PINKERTON 

CHAMPIGNON-KORRELBROED 
Import voor Nederland en België 

CHAMPIGNONBEDRIJF "GELDERLAND", OVERASSELT, TEL. K 8892-241 
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Keizerszwam (Uit Michael Schulz) 

Voor de vrouw 
In het najaar worden wij in de na

tuur altijd getroffen door 'n overvloed 
van bontgekleurde paddestoelen. 

Op onverwachte plaatsen schieten 
ze in één nacht uit de grond; een be
paald doordringend aroma wijst ons 
de weg waar wij paddestoelen kunnen 
vinden. 

Als wij een beetje geluk hebben , 
kunnen wij een naaste verwant van 
de, in onze huizen gekweekte, cham
pignon in weilanden aantreffen; nl. de 
weidechampignon. 

Ook andere eetbare soorten zoals 
de geschubde inktzwam en de hane
kam of cantharel kan men in flinke 
porties plukken, eerstgenoemde op 
mestrijke grond b.v. op landweggetjes, 
langs velden en in tuinen, de tweede 
in loof- en naaldbossen. 

Volgens de paddestoelenboekjes 
zijn er nog heel wat meer eetbare, 
d.w.z. niet giftige soorten, maar de 
praktijk van de keuken heeft mij ge
leerd dat vele z.g. eetbare soorten niet 
bepaald lekker zijn, wat met boven
genoemde drie soorten wél 't geval is. 

Heel lekker moet het eekhoorntjes
brood zijn. Helaas ziet men deze pad
destoel in ons land niet zo vaak. Meest
al zijn alleen de heel jonge exemplaren 
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+! 
Groene knolamaniet (Uit G. A. de Vries) 

bruikbaar, de iets grotere zitten vaak 
vol met maden. Het is dus heel moei
lijk om een maaltje bij elkaar te zoe
ken. Het eekhoorntjesbrood is een 
boleet, het heeft buisjes in plaats van 
plaatjes onder de hoed. Er worden nog 
verschillende andere boleten gegeten, 
b.v. de algemeen voorkomende kastan
je boleet, maar deze is niet zo lekker 
als het eekhoorntjesbrood. Men be
ginne echter niet aan boleten voordat 
men ze goed kent ! Er schuilt nl. een 
enkele giftige soort onder. 

De champignonrecepten die in de 
loop van het jaar in deze rubriek 
werden gegeven, zijn allemaal voor 
de wilde soorten te gebruiken, al 
zou ik u aanraden om het experi
ment te beginnen met een eerder be
schreven ragoûtschotel. Vleesrestan
ten, varkensniertjes, ham, kaas en to-



maten laten zich voortreffelijk met 
deze paddestoelen combineren. 

De consumptie van paddestoelen 
dateert niet van vandaag of gisteren; 
in vroeger eeuwen was men altijd op 
het plukken in de natuur aangewezen. 
Dat ze zelfs in de Romeinse tijd al hoog 
werden aangeslagen bewijst de naam 
"keizerszwam" voor een rood- en geel
getinte amaniet uit Zuid-Europa, die 
de lievelingskost was van de Romeinse 
keizers. 

Volgens de historie is de vergifti
ging van keizer Claudius geënsce
neerd rond een feestmaaltijd waarbij 
een schotel keizerszwammen op het 
menu prijkte! Alleen had zijn vrouw 
een aftreksel van de zeer giftige, ook 
in ons land voorkomende, groene knol
amaniet aan de schotel toegevoegd. 

Dat de schotel in de smaak viel 
blijkt wel uit het vervolg van het ver
haal: Volgens het toenmalig gebruik 
irriteerde de keizer zijn huig, braakte 
zijn diner uit, en kon weer heerlijk 
opnieuw beginnen te eten ! Haasten 
wij ons hieraan toe te voegen dat noch 
het voorbeeld van de keizer, noch dat 
van diens gemalin navolging verdient ! 

M.M. 

Cont/l(Jrc/ (Uit Michael Sch11/z) 

8ckltoorntjcsbrood 
(Uit MicllfJcl Schulz) 

Gescltubdc inktzwam (Uit G. A. de Vries) 



U weet toch ••• 
. . . . dat een champignon een schimmel 
is en geen woestijn- of waterplant? Wil ze 
dus groeien, dan zal de mest en de dekgrond 
regelmatig mooi vochtig, niet te nat en niet 
te droog moeten zijn. Niet eenvoudig zult u 
zeggen. Toegegeven, maar de moeite die u 
hieraan besteedt wordt wel dik beloond. 
. . . . dat voor het ontsmetten van dek
aarde per kubieke meter grond ongeveer 
vijf liter handelsformaline nodig is? Hier
bij doet u zoveel water dat de hoop grond 
er net mooi mee te bevochtigen is. Nattere 
grond, minder ~ater; drogere grond, meer 
water; maar altijd evenveel fomaline. 
. . . . dat het in de winter kan stormen, 
vriezen, sneeuwen enz? In ieder geval is 
het in de winter niet bepaald ideaal om 
een hoop mest buiten te zetten om te broei-

_._..,..,,..'-""'......,._,.oNv....,,....,._....,..'-""' ........ '""""'V"""'"""..VV 

Op 11 november 1958 trad onze ad- l 
ministrateur, de heer T. P. M. Ved-

'" in hot huwelijk met mej. A•l:~ •• l ring. Wij wensen het jonge paar veel 
geluk en voorspoed. · 

Voor eerste klas 

ADRESVERANDERING: 

Wij maken onze lezers er nog
maals op attent, dat de heer 
P. J. C. Vedder verhuisd is van 
Bergen naar Arcen (l.), "Op de 
Hor" 2, tel. 04703 - 246. 

en. Is er dan bij u echt niets te verzinnen 
zodat het binnen kan? 
. . . . dat viezigheid in de vloerkanalen 
een bron van besmetting kan zijn? Dus niet 
het vuil van de vloer in de kanalen spuiten 
maar ook de vloerkanalen netjes schoon
houden. Hier geldt beslist niet het spreek
woord: "Wat het oog niet ziet, deert het 
hart niet". 

. . . . dat een lekke heteluchtkachel de 
oorzaak kan zijn van beschadigde champig
nons (z.g. rozenkam). Kijk nog gauw even 
de kachel en de schoorsteen na. Als het 
buiten tien graden vriest is het erg lastig 
als de kachel voor reparatie weg moet. 

Wijsneus. 

champignon mest 
(uitsluite nd van re nstall e n en maneges) 

Mesthandel 

W. G. STAAL 
LAARDERWEG 84 - EEMNES - TEL. 0 2953 - 2733 
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Champignonkisten 

HOUT 

KISTEN 

KASTPLANKEN 

STOFDORPELS 

LIJSTWERK 

BOARDS 

TRIPLEX 

Levering van 

• prima 

levert: 

N.V. HOUTHANDEL 
v;H G. KEY 

WEURTSEWEG 11 3 

NIJMEGEN 

TELEFOON K 8800 - 24544 

champignonmest 

Fouragehandel A. Terberg N.V. 
ARNHEM, RIDDERSTRAAT 11-13, TEL. 24666, 

('SA VONDS 21137) 

VELP, Z. PARALLELWEG 50, TEL. 2450 

Tijdige levering 
gegarandeerd 
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TECHNISCHE 
TIPS 

Een klein, maar dapper knechtje 

El' moet in de champignoncultuur nogal 
wat gespoten wol'den. Denken we maar eens 
aan het ontsmetten - na de teelt - van de 
cellen met de stellingen e.d. Buiten om de 
kwekerij krijgen de plaats voor de dek
grond de mestplaats en de omgeving van 
de kV.:ekerij geregeld een beurt. Verder is 
er het spuiten of sproeien met gechloreerd 
water. Dit laatste blijkt in de praktijk goed 
te voldoen, wanneer hel regelmatig, b.v. 
twee maal per week gebeurt. In deze regel
maat schuilt echte!' een grote moeilijkheid. 
De meeste kwekers moeten n.l. het gechlo
l'eerde water met de rugspuit vel'spuiten. 
Om nu één keel' met zo'n spuit op de l'Ug 
dool' de cel te gaan is nog te doen. Moet 
zoiets echter twee maal per week gebeuren, 
en heeft men meerdere cellen, dan is het 
wel begrijpelijk, dat een dergelijke maat
regel, al is ze nog zo goed, achterwege blijft. 

Het uitspuiten van een cel na de teelt 
b.v. met D.N.C" is met een rugspuit haast 
niet mogelijk. Op de eerste plaats heeft 
men weinig vloeistof en weinig druk. Daar
door schiet het werk niet op en moet men 
zei! ook te lang in de giftige dampen blij
ven. Enkele kwekers lossen de moeilijkheid 
op dool' met de motorspuit te werken, die 
toch vool' andere doeleinden op het bedrijf 
aanwezig is. De meeste kwekers hebben 
echter geen motol'spuit en vool' deze groep 
is de tip van vandaag speciaal bestemd. 
We zagen n.l. op een kwekerij in Nederl~nd 
en in Engeland ongeveer dezelfde oplossmg 
voor het spuitprobleem. 

Voo1· op een klein frame van b.v. 50 x 
120 cm, staat een centrifugaal pompje, aan
gedreven door een elektromotor van 220 
volt. 

Dit pompje behoeft maar een bett·ekke
lijk gering aantal liters te verplaatsen, maar 
moet wel een behoorlijke druk leveren. 
Achter op het frame is plaats voor een 
vaatje van b.v. vijftig liter. Met een stelletje 
(kindenvagen)wieltjes onder het frame is 
het geheel l'ijdbaar gemaakt. Aan de motor 
een behoorlijk stuk snoer, die op het licht-
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net kan worden aangesloten en de machine 
is klaar. Als er op de kwekerij nu iets te 
spuiten valt, vult men het vaatje met de te 
verspuiten vloeistof, hangt de zuigslang van 
het pompje in het vaatje en: men kan voor
uit. Op de foto ziet u de "sproeimachine" 
van de heer Verberk uit Beugen, die deze 
voor zichzelf in elkaar geknutseld heeft. 
Met dit pompje geeft hij water op de bed
elen en voegt aan al het gietwater chloor 
toe. Hij legt de slang van de waterleiding 
bij het vat op het wagentje dat hij in de 
deuropening zet. Hierna doet hij 125 cc. 
bleekwater in het vat (van vijftig liter) en 
laat hij het vat vol water lopen. Het pompje 
wordt aangezet en hij kan water geven met 
het normale broesje op de slang van het 
pompje. Deze kweker is enthousiast over 
zijn sproeimachine. Toevallig zagen we op 
onze excursie in Engeland, dat op het be· 
drijf van Noble-Atkins ook met een derge
lijk pompaggregaatje werd gewerkt. Ook 
daar was iedereen er vol van. De Neder
landse kwekers waren vooral enthousiast 
over het middel dat ermee verspoten werd. 
Hierover hoort u t.z.t. nog wel meer. De· 
genen die belangstelling hebben voor zo'n 
sproeimachientje en het zelf willen maken 
of willen laten maken, kunnen hie1·van een 
schetsje met gegevens over pomp en motor 
krijgen bij het Proefstation en bij de assis
tenten. 

P.J. C. Vedder 

c VRAAG EN AANBOD) 

Te huur gevraagd : 
CHAMP IGNONKWEKERIJ 

in het oosten van het land. Brieven onder 
nr. A 108 van dit blad. 



CHAMPIGNONBROED 

LABORATORIUM 

ALBA 
Ros1rnT GILLON 

Rodenbachstraat, 71 
BH US SE L . T e l. 44.01.35 

BELCI~ 

ALBA 
MEST BROED 
MEST 
l{ORRELBROED 

Het broed dat in korte tijd 

door hee l Nederland opgang 

vond, door : 

zijn grote produktie 

en prima kwaliteit 

ALBA BROED == 
BETROUWBAAR 
BROED 

Importeur voor Nederland 

Champignonbedrijf 

"Maasdriel" 
A. G. J. VAN HOOFT 

Kerkstraat A 53, Kerkdriel 

Telefoon 04183-390 
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LABORATORIA 

SOMYCEL 
MESNIL . LE ROi (S. & 0 .) FRANCE 

VERKOOP : 

B. H. VERMEER 
HOUTHEMERWEG 170 

VALKEN BURG (L) . HOLLAND 
TELEFOON K 4406 · 2539 

DE 
SOMYCEL-ZAK 

IS GEPATENTEERD 
IN ALLE LANDEN 

* 
HET BROED KOMT 
VOLKOMEN STERIEL 
TOT BIJ DE KWEKER 

EEN ZAK SOMYCEL 
BEVAT 1,4 LITER 
GEGARANDEERD 

1 00% SPOREN BROED 

* 
VRAAGT NOG HEDEN 

ONZE RASSENLIJST 


