Hetgebruikvankluitplantenbijspruitkool
H.P. Versluis, ROCWestmaas
Ws569,Ws594en Zw33

DeSuperseedlingiseenkluitdiegeperstis.Bijde
Speedie is de cel met losse grond gevuld.De
papierkluitplanten die in 1984werden gebruikt
zijnanderedandievan1986.Deeerstepraktijkervaringen met dit systeem waren aanleiding tot
enkeleaanpassingen.Deafmetingengingenvan
13x1,8cmnaar8x2,8cmenerwerd in 1986 een
zachterepapiersoortgebruikt.
In 1984 en 1985 werd ook een 3 cm perspot
beproefd.In1986werdalsextraobjecteenlosse
plantopgenomendieindekaswasopgekweekt.

Metdeintroductievandiversetypenkluitplanten
ontstonddevraagnaarderendabiliteitvan deze
systemenvoordeteeltvanspruitkool.Naaraanleiding vandezevraagwerd op het ROCWestmaas in 1984onderzoek begonnen,waarbijenkelesoortenkluitplantenwerdenvergelekenmet
losse planten. Behalve eventuele verschillen in
opbrengst kunnenaspecten alsaanslag,uniformiteit van het gewas enook mogelijkheden tot
mechanisatie van het planten en de bereikbare
plantcapaciteiteenrolspelenineenkeusvooreen
bepaaldsysteem.

Uitvoering

Opzetenuitvoeringvanhet
onderzoek
Plantsystemen
Hetonderzoek opWestmaas heeft zichvoornamelijkgerichtopdeteeltkundigevergelijkingvan
losseplantenenerzijdsenkluitplantenanderzijds.
Hetonderzoekwerduitgevoerd in1984,1985en
1986.Deobjectkeuze(tabel195)werdgedurende
het onderzoek onder andere aangepast aande
ontwikkelingenvandeplantsystemen.
Tabel 195. Opkweeksystemen die in deverschillende jaren beproefdwerden.
object
losse plant, koud opgekweekt
kluitplanten: Superseedling
Speedie
papierkluitplanten :13x1,8 cm
8x2,8 cm
perspot 3 cm
losse plant,warm opgekweekt
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1984 1985 1986
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

Jaarlijks werd een proefveld aangelegd opeen
kalkrijkezavelmet ± 3,0%organischestof.
Bijdeopkweekwerdvooralleobjectenuitgegaan
vanSuperfraxzaadvanhetrasAcropolis.In 1984
en 1985vonddeopkweek plaats bijdeleveranciersvandebetreffende plantsystemen.In 1986
werdendeplantsystemenbijdekwekersgevuld
metpotgrond,waarnazeophetROCWestmaas
werdeningezaaidenopgekweekt.Delosseplantenvormenhieropeenuitzondering.Dezewerden
vaneenkwekerbetrokken,diezeonderplatglas
(koud)opkweekte.
Destikstofbemestingwerdgegevenalsbasisgift
inaprilentweeoverbemestingeninjulienseptember. In 1984en 1985bedroeg detotale gift
100+75+75kgN/haenin1986150+60+80kg
N/ha.Fosfaatenkaliwerdinfebruarigegeven,te
weten 175kgP205en175kgK20 perha.
Doordenatteweersomstandighedenkonin 1984
pasop1 juniwordengeplant (papierkluitplanten
pas op 13juni). In 1985 en 1986 werd respectievelijkgeplantop29aprilenop6 mei.
In1984werdendekluitplantenendepapierkluitplantengeplantmeteencarrousel-plantmachine

i/anVisser. Deandere objecten werden metde
Accordgeplant.Inbeideanderejarenwerdenalle
objectenmetdeAccordgeplant.
Bijhetplantenwerdgeletopdeplantbaarheidvan
deverschillendesystemen.In1985en1986werd
het plantgewicht van het materiaal bepaald.De
standvanhetgewaswerdwaargenomen,wanneerdaarverschillenin optraden.
3e oogst werd per proef op twee tijdstippen
jitgevoerd(machinalepluk).Heteersteproefjaar
/verden de papierkluitplanten door een mis/erstand 12dagen later geplant dan deandere
jbjecten,daaromwerd ooklater geoogst (tabel
196). Hettweedeoogsttijdstip in1985vielzolaat
Jat de gegevens hiervan in dit verslag verder
ïuitenbeschouwingzijngelaten.Degroottevan
Je netto veldjes bedroeg 40 planten. De opjrengstwerdgesorteerdindesorteringenD,A,B
nC.

Tabel 197. Neerslag in mm, rondom tijdstip van
planten.
dag
1-10 dagen voor
planten
0- 1 dag na planten
2-10 dagen na
planten

1984

1984
19851986
papierkluit

11
9

26
4

11
8

12
5

26

7

10

15

1985.
Opdedagvanplantenendedagernavielintotaal
8mmregen.Indetiendagennahetplantenvieler
samen 18mm neerslag.Deminimumtemperatuur was gemiddeld 7°C en de maximum temperatuur 15°C.
1986.
Opde plantdatum viel 5mm neerslag en inde
periodedaarna intotaal 20mm.Degemiddelde
minimum en maximumtemperatuur bedroegen
9°en18°C.

Tabel 196. Plant- enoogstdata.
jaar(object)
plantdatum
I984
1/6
1984(papierkluit)
13/6
1985
29/4
1986
6/5

oogst 1
6/11
21/1
28/10
30/9

oogst2
21/11
6/12
20/9

Deweersomstandigheden
1984.
3pdeplantdatumviel7mmregenenintotaalviel
îr indeeerste 10dagen na het planten 35mm
ïeerslag(tabel197).Degemiddeldeminimumen
Tiaximum temperatuur bedroeg in die periode
espectievelijk9° en20°C.
3p de dag na het planten van de papierkluit)lantenviel er4mmneerslag.Deweekdaarop
jleef hetdroog,terwijldegemiddelde minimum
ïnmaximumtemperatuur 15° en24°C bedroejen.

Resultaten
Doordat in 1984de grond niet diep genoeg los
gemaakt kon worden, waren de 13 cm lange
papierkluitplanten moeilijk voldoende diep te
planten. De kluitjes staken daardoor 2 à 4 cm
boven de grond uit. Later hadden deze planten
krommevoeten,hetgeendeoogstbemoeilijkt.De
perspotplantenvan 1985waren kromenbraken
daardoorgemakkelijkaf.Delosseplantenwaren
dat jaar lang maar stevig genoeg om goed te
kunnen planten. Het gewicht van deze planten
wasdanookhoog(tabel 198).In1986warende
diverse opkweeksystemen alle redelijk goed
plantbaar met deAccord.De papierkluitplanten
waren iets minder stevig. Het papier van deze
kluitenwasbijhetplantenalenigszins doorworteld.
Deweggroeivandeeerstgeplantesystemenwas
in 1984goed.Ditwas niet het geval bij delater
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Tabel 1 9 8 . Plantgewichten (gram) en beoordeling van de stand') van het gewas.
object

losse plant (koud)
kluitplanten : Superseedling
Speedie
papierkluitplanten : 13x1,8 cm
8x2,8 cm
perspot 3 cm
losse plant (warm)
1)9 = zeer goed ; 1 = zeer slecht

1984
stand
4/9
9
8,8

1985
plantgewicht
6,3
1,6
2,6

1986
plantstand
gewicht
20/8
3,2
8

stand
29/5
6
6,5
7,5

2,3

8

1,6

8

2,5

8

6
8,2

geplante papierkluitplanten. De minder goede
omstandigheden bij het planten waren daar
schuldigaan.Mogelijk heeft ook hetstuggepapiervandedatjaargebruikte papierkluit hierbij
eenrolgespeeld.Destandvanhetgewasbleef
gedurendehetheleseizoenachterbijdeandere
objecten.
De aanslag van de planten verliep in 1985wat
traag.Ondankshetgebruikvanafweermiddelen
hadhetgewaste lijdenvanwildvraat,waardoor
destandonregelmatigwas.Inmeiwasdestand
vandekluitplantengemiddeldietsbeterdanvan
deandereobjecten.
In1986verliepdeaanslagvandeplantenvloten
destandwasgoed.Delosse plantenwareniets
forserdandeplantenvandeandereobjecten. In
deeerstehelftvanhetgroeiseizoenbehieldende
planten dezevoorsprong. Degoede vochtvoorziening in het voorjaar kan hieraan bijgedragen
hebben.Langzamerhandverdweenditverschilen
eind augustus waren er geen standverschillen
meertussendeobjecten.

1,8

6

Opbrengsten
In de tabellen 199, 200 en 201 worden de opbrengstenperjaarbesproken.Tabel202geefteen
samenvatting vande relatieve opbrengsten per
jaar.
In 1984viel de eerste oogst vande papierkluitplanten samen met de tweede oogst van de
andere objecten. Ook bij de tweede oogst van
papierkluitplanten blijft de opbrengst achter bij
de andere objecten (tabel 199). Hierbij moei
worden aangetekend, dat de planttijd en
daardoor de groeiomstandigheden vrij sterk
verschilden vandeandereobjecten.Deoverige
objectengaveneengelijkeopbrengst aanlever
barespruiten.
Tabel 2 0 0 . Leverbare opbrengsten (kg/are), 198ü
object
losse plant
Superseedling
Speedie
perspot 3 cm

At/m D

A+B

151
152
161
164

139
138
148
150

Tabel 1 9 9 . Leverbare opbrengsten (kg/are), 1984.
object
losse plant
Superseedling
papierkluitplant 13x1,8 cm
perspot 3 cm
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oogst 1
At/m D
181
182
135
188

oogst 2
A+B
165
169
122
173

At/m D
206
200
149
221

A+B
190
186
136
207

Tabel 2 0 1 . Leverbare opbrengsten

(kg/are), 1986.

object
losse plant (koud)
Speedie
papierkluitplant 8x2,8 cm
losse plant (warm)

oogst 2

oogst 1
At/m D

A+B

At/m D

A+B

175
165
154
175

163
154
145
163

240
249
247
240

228
238
237
228

baar.Deopbrengstenliggenbijdetweedeoogst
duidelijkophetzelfdeniveau(tabel201).
Ingeenvandeonderzoeksjarentradentussende
plantsystemen verschillen in sorteringsverhoudingop(tabel202).

n 1985 konden geen duidelijke opbrengst/erschillentussendeobjectenwordengeconsta:eerd(tabel200).
n1986 lijkt bijdeeersteoogstdeopbrengstvan
Jepapierkluitplantenachtertezijngebleven. De
jpbrengstverschillen zijn echter niet betrouw-

Tabel 2 0 2 . Relatieve opbrengsten leverbare spruiten in de sortering A + B , per jaar.
Dbject

oogst 1
1984

osse plant (koud)
<luitplanten : Superseedling
Speedie
Dapierkluitplanten : 13x1,8 cm
8x2,8 cm
Derspot 3 cm
osse plant (warm)

105
107

-

78

1985
97
97
103

Dogst 2
1986
106

-

101

1984
106
103

1986
98

-

102

-

-

76

95

105

-

-

102

107

-

115

-

-

-

98

-

98

Samenvattingenconclusies
Gedurendedrieonderzoeksjarenwerdenophet
IOCWestmaasdevolgende plantsystemenbeiroefd: losse plant van onder plat glas (koud),
Juitplanten (Superseedling en Speedie), pa»ierkluitplanten(13x1,8en8x2,8cm),perspot(3
m)eneenindekasopgekweektelosseplant.De
liverse systemen lietenzichover hetalgemeen
oed planten.Devochtvoorziening was ingeen
andejaren kritisch.Verschillen in plantgrootte
n stand werden onder deze omstandigheden
aar het einde van het seizoen genivelleerd en
ndergelijkeomstandighedenkwamendesystelenaangelijkeleverbareopbrengsten.

-

-

Tussen de beproefde opkweeksystemen zijn
geenduidelijkeverschilleninopbrengstmogelijkheden.
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