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Voorwoord
Indit rapport vindt ude uitgewerkte resultaten van het gebruikswaardeonderzoek polysla
winterteelt 2001-2002 uitgevoerd door het Praktijkonderzoek Plant &Omgeving te Naaldwijk.
Inhoofdstuk 2 worden de opzet en de werkwijze van dit onderzoek toegelicht. Inhoofdstuk 3
worden de resultaten van achtereenvolgens de productbeoordelingen, de productiewaarnemingen
en het houdbaarheidsonderzoek weergegeven. Inhoofdstuk 4 tenslotte, vindt ude
rasbeschrijvingen zoals die door de beoordelingscommissie zijnvastgesteld.
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1.1

Inleiding

Doel

Het gebruikswaardeonderzoek glasgroenten wil de teler steunen in de keuze van zijn rassen door
het vergaren en presenteren vanresultaten,verkregen uit objectief en betrouwbaar onderzoek dat
in samenwerking mettelers enveredelaars wordt uitgevoerd.

1.2

Programma gebruikswaardeonderzoek glasgroenten

Het gebruikswaardeonderzoek glasgroenten vindt plaats inopdracht vantelers, die via de
gewascommissies van LTOGroeiservice hunonderzoekswensen kenbaar maken. Het
rassenonderzoek vindt plaats indien de gewascommissie het hoge prioriteit geeft.
Het programma wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de onderzoekswensen vanuit de
commissies, het rassenaanbod bij de veredelingsbedrijven en het door het Productschap Tuinbouw
(PT)beschikbaar gestelde budget. De Begeleidingscommissie Gebruikswaardeonderzoek
Glasgroenten (BGG)adviseert het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving m.b.t. de inhoud en
uitvoering van het gebruikswaardeonderzoek. Indeze commissie zijntelers (namens LTO
Groeiservice), Plantum NL(voorheen o.a. de NVZP en NVP), Naktuinbouw (Nederlandse Algemene
Kwaliteitsdienst Tuinbouw), de DPA(Dutch Produce Association), het PTen het Praktijkonderzoek
Plant & Omgeving vertegenwoordigd.

1.3

Samenstelling rassenseries

Nadat het programma voor het gebruikswaardeonderzoek is vastgesteld worden de
veredelingsbedrijven aangeschreven met het verzoek rassen inte zenden voor de verschillende
gewassen. Aan het eindvan het voorafgaande teeltseizoen is inde beoordelingscommissies
vastgelegd welke standaardrassen (bekende rassen als vergelijkingsras in het onderzoek) voor de
verschillende teelten inde series worden opgenomen.
Elk veredelingsbedrijf ontvangt een aanmeldingsformulier waarop het standaardras wordt vermeld.
Op dit formulier dienen de inzenders een aantal vragen m.b.t. de inte zenden rassen te
beantwoorden, zodat vooraf een redelijk beeld van de inzendingen bestaat. Als alle formulieren zijn
ingezonden wordt door telers (namens LTO Groeiservice) bekeken of alle rassen voldoende niveau
hebben om tot het onderzoek toegelaten te worden. Elkveredelingsbedrijf mag maximaal twee
rassen inzenden, zodat de series meestal binnen de perken blijven.Voor deelname aan het
gebruikswaardeonderzoek zijn veredelingsbedrijven inschrijfgeld verschuldigd.

1.4

Opzet onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op gemiddeld acht praktijkbedrijven per type of teeltperiode, waardoor
de rassen onder representatieve omstandigheden worden getoetst. Om standplaatseffecten op de
bedrijven zo veel mogelijk uit te sluiten,worden alle proeven tenminste intwee herhalingen
opgezet. Dezewerkwijze garandeert dat de resultaten op eenverantwoorde en betrouwbare
manier worden verzameld.
Inde proeven zijn het de proefnemers (telers) die de productiegegevens verzamelen op door het
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving beschikbaar gestelde oogstformulieren, waarbij de
oogstfrequentie en de indelingvan het product in kwaliteitsklassen op dezelfde manier gebeuren
als op de bedrijven gangbaar is. Excursiegroepen voeren met regelmaat gewasbeoordelingen
uitgevoerd, zodat een beeld ontstaat van de gewaskenmerken zoals groeikracht en
arbeidsvriendelijkheid.
Het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving organiseert productbeoordelingen. Hiertoe wordt van
verschillende bedrijven product gehaald en op het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
tentoongesteld. Een beoordelingscommissie bestaande uit tuinders, veredelaars, voorlichters,
afzetorganisaties en onderzoekers beoordeelt het product op verschillende gewasspecifieke
uiterlijke kenmerken.
Opverschillende momenten in het seizoen wordt houdbaarheidsonderzoek uitgevoerd aan product
afkomstig vanverschillende proefbedrijven. Het houdbaarheidsonderzoek vindt plaats op het
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in speciaal daarvoor ingerichte ruimten. Indeze ruimten wordt
het product onder geconditioneerde omstandigheden bewaard. Drie maal per week wordt er
beoordeeld op verschillende productspecifieke kenmerken.
Voor tomaat en paprika geldt dat er een aantal malen per seizoen smaakonderzoek wordt
uitgevoerd door een panel bestaande uit 35 personen.
De gegevens worden door het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving vastgelegd ineen
conceptrapport en een voorstel voor rasbeschrijvingen die als basis voor een publicatie dienen.
Beide worden met de beoordelingscommissie besproken en eventueel gecorrigeerd. De
rasbeschrijvingen worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemende
veredelingsbedrijven. Bij eventuele bezwaren wordt de commissie nogmaals geraadpleegd. Als de
rasbeschrijvingen definitief zijn wordt een artikel gepubliceerd in devakbladen.
Veredelingsbedrijven hebben de mogelijkheid om hun ras(sen) terug te trekken voor het
handelsverkeer, zodat er over deze rassen geen publicatie volgt.

