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Boor i»t foit dat de grout ia ê® hakken op hot Proofet&tioa «oor hard «a «tag
wordt dotants* »o t.g.?. hot vele gloton «pooâlg in olkoar »äletnpt* i® or gojrraoht
of door hot gotoralk tu veraoMlic-aä® ofdotaMótorialon
varbotering gebracht
Oooot va» do proof#
Sa bot tootjsar vat tfp if
op ixet aiotswo poreool ooa àet Proefstation ms
teVbolo platglaory voor Alt <lool la gotealk goaoaoa« So voigoialo o*4®©tea wordoa
hioria ia viorvood •orgolofeeat
i Afdokfco» raa do gmm& w% gootooiado dommoat.
S AfûGtekon v«sa do grond Mit voohti<gfo twrgmolm*
3 »tot afdokfcoa van Am psi«
los« doîosidâoion worden over Ito graai uitßooprotd nadat do rfl gofaool wao kiaargomaakt* Ho Kot aitotrooloa v&a do
t.^T»-tmi «m werdsn
• door «<^ii m» aw
ealtiv&tor door do ïiotoaoto fvmUM*f voraoi^d tot oom dlypto ir«a oaj^ovoor 5 m*
(îoaoontdo oKIsoten word«» voIssbs
» tilattetâ^â wor dt beschikbare
rateto verdoold wmPÎ^J olle YafcJ* 6 »mi groot trau»*
Buiten
do

mtmmïm vm do proof,
Ia dooonfeor 1955 wordoa d© mmm vm do rjj «ttgooeïiotoa m feet etro Morin
esagolspiMiilt oodot dit voldoetoâ® voofeti^ kon wordoa*
Kind i^MPt i95<6 vferd do piw.xtlcmnest ia do Vüiroa goteoolit oa ia b^in ayeril
nord do vif vordor klaarsr«aftkt wsarsa #A liet
««t m
«itee
werd aoagoteMÉit»
otatie» opgMoNMdKt» mua* gekoelii b" do firno Job* Itet to aottMfl«ü*
Ho«o planten word»» op if «pril nitgoplant.
Vmyt bot piaaten aäp d3£,:el;ikc do temporatttroa voa do lueht Qpgmumm m 9
oa 14 mir terwttl oofc do Mocit^watettr op 10 osa diopto «n do »iaiiaiMa aaelttmfo»
ratuar »^fc

D« anoei «a «12« overIge «alttiariRa&tregelea werden et«*>d» normal uitgevoerd*
De eeratd vruchten warden g*oogat op 22 Mit da&m werd er regelwati« 2 keer per
week geeogat* Hierbij werde» »teedß à© vruchten van elk vak;}® afaoadarUJfc gatald» «
eorteerd «a gewogea*
Op 23 juli ajjn de laatate vruchten geooget en ie het gewaa opgeruimd«
Se degelijke opgenomen teroj>er&tarea atjn par week gemiddeld weergegeven la gra»
fiele aa* i bfjlage 1*
Hierop kunnen we aiea dat de graadtemperaturen gedurende de niHTid tn ffiyytl mi
ö
nei neeatal taaeea de 18 en de 22 G legen en elechte gedurende enkele nachten U«r
beneden aijn geweeet. Een te lag« ßrondtemperRtutur, waardoor de groei ven de plaa*
ten ia beleamerd» la daa oek al«l opgetreden.
De mtnlimia naehttaaperatuur van da luofcé ia belangstjfc lager geveeat« deae varieer»
de ia daialfde periode ai* vaa 10 tot i5°b mat eakele naohten «marlij aa aelfa tot
7 i 8®C daalden.
Be dagtemperaturen, aowel m 9 aie m i4 uur waren atee&a feelaagrtyk togar
»
dette varieerden vaa 2i tot boven êe 40°C*
detniddeld ia de teaçevatUBr echter voldoeade hoog gewaeat aodat da «raai van
da towLofHwera vlot verliep*
Ocaatgagevena*
De eerate vruchten warden geoogst op 22 »elf daara* ie m regelmatig twee kees
per week geooget totdat o$ 23 4»U da laatste vruchten warden geplukt aa het gamma
werd opgeruitad.
By da oogat aga ataeda da vi^hittô^Sfaondorlijk geteld, gewogen aa geaartaavd
ia ia* i» 2» J* «i etek.
• De Kg* opferengeten siin par vate^e gemiddeld, geaoi8ne«rd par varie ia grafiek 2
bijlage 2 weergegeven* Vergelijken we da beide afdekmiddelen t*o*v. da aiat &fgvdefc»
ta groep» daa ai«« we dat afdekken net gaatoomde dotameat eea hogere ea afdakken aai
tarftnal» een lagere opferaagat heeft gegeveh dan da aiat afgedekte peraalee# Ook wal
betreft het aaatal geoogste woeàtea ia deselfde lt|a anaweaig* Geatoowde daanaat
gaf ook het grootata aaatal m imftmlm hat kleinste aaatal vruchten.
Hoewel da veraohiilan aiat graat alja, wordt toah da iadrafc verkregen dat af*
dekken nat dataaeat beter ia daa sfVekfcaa mat turfmolia* Hiaaahiaa ia dit verooraaafci
daar liet fait dat da turfmolm «eg «aal opdroogde *» d« l»aht?aehtigliaid hierdoor
miaaahien ook ta laag ward«.
Sa»eavattiag*
Sanaatattaad kunnen wa «eggen dat het raaaltaat vaa afdekken vaa da graad niai
groot ia geweeat omdat de niet afgedekte groep ia opbraagat Jaist tussen da beide

INi »araolilllan tua*«» 4« gabrttlkt« middaltn wem toeb aeg wal *aa «ni#» IhH«»
kani«. Afdakkaa «wt gaataoMOt tomit
«af »*• WJi» 1 fc« ofval rul» 1 vmmM par
raaai »aar dan mt turfetolau Vooar&l hat fait dat das« Tooraprong •* **oa« *» *»* aai.
Man «nhpA Mhttll la» iifii« êt Iubpi jf^HB f«B fcalaae.
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