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seizoeninvloed op de
teeltduur van radijs onder
glas
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Tegenwoordig zijn vele tuinders gespecialiseerd in de
teelt van radijs onder glas. Deze vindt niet alleen in het
voorjaar plaats, maar het hele jaar door.
Dit maakte het mogelijk om ook radijs te betrekken in
het onderzoek naar de invloed van het seizoen op de
groeisnelheid van tuinbouwgewassen.

Ing. D. Klapwijk
Proefstation voor Tuinbouw onder
Glas te Naaldwijk

inleiding
Bijtomaat werd deseizoeninvloed bepaald door regelmatig zaaien het jaar
rond[4].Daarbijwerdvastgesteld hoeveel dagen nodig waren om een vers
gewicht van 10gte bereiken.Voor sla
Washet mogelijk gebruikte makenvan
teeltduurgegevens uitoverzichten van
het Landbouw Economisch Instituut[3j. Hierdoor kon de invloed van
het seizoen voor een hele teelt bekeken worden.
Om het verband tussen seizoen en
groeiduur bij radijs te bestuderen,
bleek het mogelijk veel gegevens te
verkrijgen van gespecialiseerde telers
die elke zaaiing aantekenen met de
daarbij behorende eerste oogstdatum.
Dit gewas was interessant omdat het,
inafwijking van beidevoorgaande,behalve blad,ook eenverdikte hypocoty-

1. Groeiduur (dagen) van radijs. De regressievergelijkingen voor het verband
tussen zaaidatum en groeiduur zijn als
volgt:
herfst: y =
1.00 x +15.0
voorjaar: y =
-0.417 x + 117

r = 0.94 n = 57
r = 0.96 n = 100
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Ieasvormt. Erwerden grote aantallen
teeltgegevens verkregen over verschillende jaren, van telers op zandgrond in de kuststreek tussen Hoek
van Holland en Den Haag.
In de gegevens is alleen onderscheid
gemaakt tussen 'normale' teelten en
teelten ondersteund met kunstlicht.
Alle andere teelvarianten kunnen in
het materiaal voorkomen, zoals verschillen in kastypen, diverse.variëteiten, beïnvloeding van het kasklimaat,
verschillen van jaar tot jaar, enz. De
aantallen waren echter zogroot dat bij
voorbaat mocht worden verwacht dat
goede conclusies konden worden getrokken.

verloop van de teeltduur in de
winter
Voor het verloop van de teeltduur tijdensdewinterperiode werden deteeltengebruikt metzaaidatatussen8september en3april. Infiguur 1 isin beeld
gebracht hoe de teeltduur verliep. De
opgaande lijn geeft het verband weer
voor zaaiingen tot 5 november en de
neergaande lijn daarna.
Uit de correlatiecoëfficiënten van de
regressievergelijkingen, blijkt dat dit
tweezijdig lineaire verband een goede
schatting is van de teeltduur van radijs. Bij deze en volgende berekeningen is uitgegaan van dagnummers (1
september = 1,enz.).Opgrond van de
zaaidatum kan op eenvoudige wijze
worden bepaald wanneer het produkt
oogstbaar zal zijn. Omgekeerd kan de
teeltduur natuurlijk ook worden uitgezet op de oogstdatum door de lijnen
zover naar rechts teverplaatsen als de

2. Verband tussen datum en teeltduur
(dagen)volgens figuur 2uitgezet opzaaidatum ( ) en oogstdatum ( ) en verband tussen seizoen (middendatum) en
teeltduur (
).

teelt duurt. Dan ontstaat het beeld dat
in figuur 1door de gebroken lijnen is
weergegeven. Wanneer men in een
bepaalde periode wil oogsten, is af te
leidenwanneer dangezaaidmoet worden.

invloed van het winterseizoen
Voor demonstratie van de invloed van
het seizoen is weergave op zaai- of
oogstdatum niet erg geschikt. Het is
respectievelijk te vroeg of te laat, aangeziendeseizoeninvloed nog moetkomen, dan wel voorbij is.Als het de bedoeling isdeinvloedvanhetseizoente
demonstreren, kunnen de verbanden
van figuur 1 beter vervangen worden
door het verband tussen de teeltduur
en het tijdstip in het midden van de
groeiperiode (middendatum). In figuur 2isdat gebeurd,waarbij defuncties van figuur 1 als gebroken lijnen
zijn weergegeven.
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van winter- en zomer teeltduren.Tussen21maart en 21september blijktde
teeltduur onder glas gemiddeld 30dagen of korter te zijn.

De maximale teeltduur bij weergave
opdezaaidatum ligtop 11november.
Erwordt dan geoogst op6februari.De
middendatum is24december,wat het
maximumpunt oplevert van de teeltduur op de middendatum. Dat de
maximumteeltduurzo dicht bijdekortste dag komt te liggen, is een duidelijke aanwijzing dat de lichthoeveelheid
de belangrijkste factor zal zijn die de
teeltduur bepaalt. Het daglengteverschil is namelijk als zodanig voor de
teelt van radijs niet van belang.

invloed van kunstlicht
Hoewel het aantal gegevens inzake de
teelt van radijs bij kunstlicht lang niet
zo groot was als van de normale teelten,werdtochdeseizoeninvloedopde
middendatum berekend. In figuur 3 is
weergegeven wat het verband was
tussenseizoenenteeltduurvanbelichteradijs.Degebroken lijngeeft hetverband uitfiguur 2voordenormaleteelt.
De maximale teeltduur neemt door de
belichting gemiddeld af van 87 tot 74
dagen,dusca.2weken.Gedurende de
gehele herfstperiode duurt de teelt bij
kunstlicht gemiddeld 78% van de tijd
die normaal nodig is, dus een teeltduurverkorting van ruim 20%. In het
voorjaar wordt de versnelling echter
steeds geringer en is op een middendatum van3maart (zaaidatum ca.5februari) verdwenen. De verdeling van
de gegevens is echter niet best en de
spreiding groot. Vooral in de middenwinterperiode ontbreken gegevens.

invloed van het zomerseizoen
Ook van de zomerteelten onder glas
werden veel teeltduren verkregen,namelijk 137 vrij regelmatig verdeeld
overdegehelezomer. Hetwasdanook
mogelijk per halve maand de gemiddelde teeltduur te berekenen tussen 1
april en 15 september.
Deteeltduur verliepalsvolgt (dagen):

april
1
2
30,5 29,4

mei
1
28,0

2
25,7

juni
1
24,8

2
24,6
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3. Verband tussen seizoen en teeltduur
(dagen) bij belichte (
)en onbelichte
radijs ( ).
De regressievergelijkingen voor het verband tussen seizoen en groeiduur zijn
voor belichte radijs als volgt:
herfst: y =
0.567 x + 7.30
r = 0.91 n = 28
voorjaar: y =
-0.349 x +115
r= 0.69 n = 23
4. Verband tussen zaaidatum en teeltduur (dagen) bij radijs het jaar rond

Zie ook figuur 4. Het gemiddelde van
alle halfmaandelijkse waarden levert
eenteeltduur op van 26,6 dagen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
gemiddelden van de eerste helft van
april en van september gedeeltelijk
worden overlapt door degegevens die
in figuur 1zijn gebruikt. Als de eerste
helft van april en september wordt
weggelaten, is de gemiddelde teeltduur in de zomer 25,4 dagen met een
spreiding van 23,4 tot 29,4 dagen,
waarbij de minimumteeltduur werd
bereikt in de eerste helft van juli. Infiguur 4 is de teeltduur voor het gehele
jaar weergegeven door combinatie

juli
1
23,4

2
24,6

augustus
1
2
24,6
27,3

september
1
2
30,7

Op grond van de verzamelde gegevens is gekozen voor een lineair verband tussen seizoen en teeltduur, zowel in de herfst als in het voorjaar.
Door anderen (5,6) is dit verband ook
wel kromlijnig weergegeven. Uit de
gegevens van Krug & Liebig valt echter af te leiden dat de niet-lineaire
vorm geen betere schatting geeft van
deteeltduur.Aangezieneen rechtlijnig
verband voor teeltplanning en dergelijke veel eenvoudiger te hanteren is
dan een kromlijnige weergave, werd
voor het eerste gekozen. Een dergelijk
verband werd behalve voor sla en tomaat[3,4]ookgevonden bij bewerking
van gegevens van rozen [1] en anjers
[2].Het lijkt duseenvrij universeeltoepasbare werkwijze.
Vele onderzoekers hebben de neiging
het verband midden in de winter af te
vlakken tot een kromlijnige overgang
van herfst naar voorjaar. Een van de
oorzakenisdatmenveelaljuistvandeze moeilijkste teeltperiode te weinig
gegevens heeft, zoals ook blijkt in figuur 3.
Dat dit verband vrij algemeen deze
vorm zal hebben,isook afte leiden uit
het feit dat gebruik werd gemaakt van
materiaal uitallerleiteeltwijzen zonder
dat het verband er door werd aangetast.Ookbij sla [3] bleef hetverband in
stand bij materiaal van een groot aantal bedrijven in drie verschillende seizoenen. Dat het seizoen, met betrekking tot het licht van grote invloed is(
blijkt ook uit alle genoemde gegevens,
doordat men de maximale teeltduur
altijd bij een middendatum rond de
kortste dag vindt.
De vorm van het verband tussen seizoen en teeltduur verandert niet door
de toepassing van kunstlicht, maar
voor vaststelling van het niveau isnader onderzoek vereist.
invloed van de belichting
Het effect van kunstlicht was duidelijk
aan te tonen, ook al waren de gege-
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vens niet regelmatig over het seizoen
verdeeld. Erwaren ook nogal wat verschillen in lichtintensiteit en aantal
branduren per teelt. De ongelijke verdeling van de gegevens werd mede
veroorzaakt doordat men op een bepaald moment met belichten begint;
erontstaatdantijdens hetseizoen min
of meer een golfwerking.
Men heeft het aanvullende kunstlicht
ook met verschillende doelstellingen
toegepast. In de herfst is de kwaliteit
van het produkt namelijk een moeilijk
punt door de relatief hoge temperatuur. Men tracht daarin verbetering
aantebrengen door aanvullend kunstlicht en verandert verder niet veel aan
de teeltomstandigheden. In het voorjaar zijn detemperaturen relatief lager
en is de kwaliteit beter. Met het extra
kunstlicht tracht men dande produktie
te verhogen; men bereikt dat door
dichter te zaaien. Dit heeft tot gevolg
dat per plant minder licht gegeven
wordt, waardoor de teeltduur weer
kantoenemen tot 'normaal'.Deze veronderstellingen vragen echter nader
onderzoek.

tember respectievelijk alsvolgt (jcm" 2 .
dag 1 ): 355, 525,685,735,690,625 en
460 [7]. De teeltduur varieert echter
nietmeerdanvangemiddeld30dagen
op21 maarten 21septembertot 23dagen indeeerste helftvanjuli. Hetteeltduurverschil is gedurende dit halfjaar
ca. 1week. Gedurende het winterhalfjaar van 21 september tot 21 maart
neemtdeteeltduurtoevan30tot87dagen, dus een verschil van 8 weken.
Reeds bij 50%van dezoninstraling (21
september en 21 maart) is de groeisnelheid bijna maximaal. De oorzaak
ligt niet indetehogetemperaturen onder glas. Degemiddelde teeltduur van
10zaaisels was buiten in de maanden
juni enjuli namelijk 27dagen.Bijlageretemperatuur duurde het dus buiten
langer dan in de kas.
Ook bijtomaat werd eenzeer constante groeisnelheid gedurende de gehele
zomer gevonden [4].Dit kan mede zijn
veroorzaakt door het bijstellen van de
temperatuur. Mogelijk heeft ook dit
verschijnsel een bredere geldigheid.

conclusie
seizoeninvloed in de zomer
Hoewel de lichthoeveelheden gedurende de periode april-september nog
vrij sterk veranderen, is daarvan weinig terug te vinden in de teeltduur. In
Naaldwijk zijn delichthoeveelheden in
de kas voor de maanden maart-sep-

Eriseengoede schatting mogelijk van
de teeltduur van radijs het jaar rond.
Deteeltduur kan men weergeven met
drielijnen,namelijk eenrechtlijnigtoenemende teeltduur inde herfst tot een
maximumteeltduur rond de kortste
dag.In hetvoorjaarneemtdeteeltduur

weer rechtlijnig af. Gedurende het zomerhalfjaar is de teeltduur vrij constant.
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agraria
ganzen bij de bruiloft
Sinds 1890isde produktie van ganzen
indeVSverminderd van8miljoen per
jaar tot beneden 600 000 in 1979.Er is
nu een campagne gestart om de gans
weer meer geliefd te maken als vleesproducent, maar dan alleen voor bijzondere dagen. Aanstaande schoonvaderswordt nuaangeraden hun trouwende kinderen een gans aan te biedenenhenwordt gesuggereerd dit elk
jaar op de trouwdag te herhalen.
Voorts acht men de Valentijnsdag
daarvoor zeer geschikt.

Rusland wijzigt de graanteeltpolitiek
Werd indeUSSRtotvoor kort getracht
de voedselvoorziening van Europees
Ruslandvoor eengroot deelte dekken
door vergroting van de graanproduktie in Aziatisch Rusland,thans is men
tot de overtuiging gekomen dat het
daarheen te brengen water veel te
duur isvoor graanteelt. Daarom wordt
nu getracht veel meer granen in Europees Ruslandtetelen enwel ten noorden van de Zwarte Aarde. Hoewel ook
daar water moet worden aangevoerd,

is deze hoeveelheid slechts 1000 m3
per ton graan, terwijl dat in Aziatisch
Rusland 2-2,5 duizend m3 is. Men verwacht in 1990 in het Europese deel 44
miljoen ton graan te telen, waarbij
men uitgaat van een gemiddelde opbrengst van 2500 kg per ha.HetAziatische graan kan dan voor een groot
deel achter de Oeral blijven.

