Rassenproef Courgette 2009
Financiering Productschap tuinbouw.
Locatie: Courgette kwekerij Van Geest in Tinte
Hierbij een toelichting van de proeven courgette 2009 op kwekerij Mts. van Geest Tinte.

Teelt omstandigheden:
Het bedrijf waar de proeven stonden heeft een poothoogte van 4,5 meter, beweegbaar scherm, co2
dosering via darmen die onder de teeltgoot hangen van een halve meter boven de grond.
De proeven werden elke dag gesneden en beoordeeld, de productiecijfers zijn per m² en uitsluitend
klasse1!
De gele zijn allen geent op bombo. Groen ongeënt behalve clx in het najaar (geënt op bombo)

Resultaten
Beschrijving van de rassen :
Groene courgette
Bengal (Seminis) : Het standaardras door de jaren heen, gewoon goed, lekker gewas om te werken
en voldoende mannen voor bestuiving.
Clx 29531 Clause, nieuw): Veel te grote planten, meer blad dan vruchten, snel abortie en lelijke
vruchten, niet veel planten per m² toepasbaar, te veel hozen van bloei en daardoor dus te veel
plantbelasting en niet allemaal groot te brengen. slecht houdbaar met op nr. 1 zachte halzen. De
vruchtkleur is ook te donker voor het mooie.
Gele courgette
Parador (Uniseeds): Super gewas om in te werken, open gewas waar hoge plantdichtheid
toepasbaar is. Perfect houdbaar, de vruchten zijn zo hard als beton. Met veel zon snel vruchtbaar,
met aanhoudende hoge instraling geen probleem om alles goed te brengen, draait het weer om dan
zijn er snel misvormde vruchten gevolgd door geeltjes. Het enige nadeel is in het voorjaar als het
eerste vruchtje met z'n kont op de mat legt dat het bloemlitteken snel inrot. Soms periodes met
schraal in de manlijke bloemen. Verder een ras voor de toekomst.
Taxi (Clause): Een gewas wat schraal blijft en redelijk snel versleten is, qua gewaswerk goed te doen
maar voor op steenwol meer geschikt voor korte teelten. Vruchten zijn slecht houdbaar.
Gold Spike (Seminis): Een oud ras dat echt op is (Vanaf 2010 niet meer leverbaar). Begin goed en
ook productie kan goed meekomen met de rest, plant snel op en met donker weer blijft de plant
pompen en worden de koppen eraf geduwd, dus productie is klaar voor die plant, gevolgt dat de
buurman teveel in de mat heeft en zo gaan ze langzaam allemaal de hoek om. Op de
houdbaarheidsproef snel vruchten met bruine vlekken erop, gevolgt door exportproblemen.
Gold Rush (Seminis): Het standaard gele ras blijft goed, kwaliteit prima en met donker weer eerder
een grove vrucht, het enige nadeel is dat het een ras is waar altijd heel veel gewaswerk in gaat zitten,
t.o.v. de rest het dubbele aan gewaswerk. Kwaliteit in een woord super!

Producties per m² (alleen klasse 1)
1. Eerste planting (oogst 3 maart t/m 9 juni 2009)
Groen
Bengal

71.6 m²

Clx 29531

68,4 m²

Geel
Parador

66,41 m²

Taxi

52,2 m²

Gold Spike

53,75 m²

Gold Rush

57,32 m²

2. Tweede planting (oogst 26 juni t/m 4 september 2009)
Bengal

42,31 m²

Clx 29531

24,68 m²

Parador

40,55 m²

Taxi

32,85 m²

Gold spike

29,3 m²

Gold Rush

25 m²
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