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Proefstation voor de Groentea- en Fruitteelt onder Sias te laaldwijk.

C02«giften bij enkele gewassen in de wintermaanden.

P.S. 111-47»
Plaats Bomkaa 2
Jaar» 1962-1965.

Inleiding»
Ga na te gaan welke invloed COg-giftea bebten bij verschillende
gewassen in de wintermaanden, werden diverse gewassen geset in een
warenhuis met s' a, waar regelaatig C02 werd toegediend.

2£SSX'
De gewassen die in deze proef bulten de slateelt werden gesset
warent
1. Andijvie, Voor de helft Haarleas Volhart, voor de helft No 6.
2. Spinazie, Proloog.
3» Radijs1 Scharlaken rode.
4* Koolrabi, Voor de helft Boggli's Treib, voor de helft Witte Weener»
5. Peen, Amsterdamsche bak.
6« Kroten, Egypiisohe platronde.
Be proef word opgezet in tweevoud. Elk gewas had een oppervlakte
2
beschikbaar van 2 x 4 « i n d e b u i t e n s t e k a p a a n d e w e s t k a n t v a n het
warenhuis»
Uitvoering»
Alle gewaséen werden op 15 oktober gezaaid of geplant« De CO^-giften
waren evenals do temperaturen afhankelijk van de slateelt, die de hoof4»
teelt vormde» Do gemiddelde maximum- minimum luchttemperatuur en de
grondtemperatur< 1;« worden in een aparte tabel per deoade gegeven»
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De perioden, waarin CO^ werd gegeven waren ran 8 november tot
22 december en ran 3 februari tot ^ maart. Op een enkele uitsondering na,
werd regelmatig van 'a-morgens 8 uur tot 's-middag» 4.J0 mar CO^gegeren.
Doordat de proef gekoppeld was aan de slateelt, die CO^ ale oultuurmaafcregel toegediend kreeg, was een vergelijking van genoemde gewassen
tassen met en sonder COg niet mogelijk*
Bizonderheden per gewas»
Andijvie»
De andijvie was gezaaid 10 september onder platglas * Sierdoor kon een
mooie stevige plant worden uitgepoot. Be plantafstand was 20 x 2$ om.
In elk vakje werden 2 rassen gezet| nl* Haarlems Volhart en Mo» 6» In
de Haarlems Volhart kwamen enkele andere typen voor» de no 6 was uniform.
Se andijvie ontwikkelde goed en gaf een stevig gewas. Op 20 februari
werd geoogst. Se groeiperiode van de andijvie was 128 dagen» Vlak langs
de gevel was de ontwikkeling van de andijvie aanmerkelijk minder. Se
invloed van de gevel was ook bij de andere gewassen in meerdere of mindere
mate merkbaar.
Met de opbrengsten moet hiermee rekening gehouden worden» Van de Haarlemse
2
Volhart werd van 4 bi geoogst 14*5 kg, van de Mo 6 was dit 14té kg»
Omgerekend per Rijnlandse roede is dit resp» 51»47 kg en 51#85 kg» Be
kleur en de vorm van de kroppen waren zeer mooi* Smeul of andere af
wijkingen kwamen niet voor*
Spinaaie.

2
Gebruikt werd 20 gram ongeweekt zaad per m » Na 7 dagen kwam de spinazie

op en groeide ongestoord door* Op 7 deeember werd geoogst» Se opbrengst
2
2
was 8,70 kg van 2x4* dit is 1,087 kg per m » Se sterk verminderde
ontwikkeling langs de gevel moet hierbij in aeht genomen worden* Se
bladkleur was zeer mooi. Smeul of andere afwijkingen kwamen niet voor.
Op 17 december werd voor de 2de keer gezaaid* teer werd 20 gram on~
2
geweekt zaad per K gebruikt. Ha 16 dagen kwam de spinazie op en de verdere
entwikkeling verliep nermaal. Op 20 februari werd geoogst en wel 15,8 kg
2
2
van de 2 x 4 m » Omgerekend per m is dit 1,72 kg. Ook bij deze teelt
moet rekening gehouden worden met de mindere groei langs de gevel*
2
liervoor werd 2 gram zaad per m gebruikt. Later bleek dat deze hoeveel»

held niet voldoende wasi de «tand vas te dun* Tier dagen na het saaien
kwam de radijs bovmn de grond* Ie verdere ontwikkeling verliep vlot. Op
20 november werd de radijs doorgetrokken» op 7 december werd de rest geoogst
Op llnvierde gedeelte van de oppervlakte langs de gevel werden geen
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knolletjes gevormd. Be opbrengst kan hierdoor berekend worden van 6a*
Op 20 november werd 10 bos geoogst, op 7 december werd 18 bos geoogst,
tesamen 28 bos* Se seer goed ontwikkelde knolletjes waren van prima
kwaliteit* Be bladontwikkeling was normaal. Afwijkingen kwamen niet voor.
Op 17 december werd voor de tweede keer gezaaid* Nu werd J gram
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zaad per m gebruikt» Se stand was goed« Se ontwikkeling was verder
normaal* Op 19 februari werd de radijs doorgetrokken* waarbij 50 bossen
werden geoogst* Op 27 februari werd de rest geoogst, zijnde 27 bossen*
Op +_ 1/10 gedeelte van da oppervlakte (langs de gevel) werden geen
~~
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knolletjes geoogst* Sit betekent dus een oogst van 77 bos van ruim 7 * »
Se kwaliteit was seer goed. Het loof was mooi van lengte en kleur*
Koolrabi*
Gepoot werden koolrabi-planten in perspotten. Seze waren 15 september
gezaaid* De plantafstand was 15 * 20 cm* In elk vakje werden 2 rassen
gezet ni, Roggli's Tréib en Witte Veener* Se ontwikkeling verliep normaal*
üp 31 januari werd er geoogst, mede doordat de Vitte Veener ging door»
aahieten* Se groette van de knollen was in beide gevallen ongelijk*
Se bladkleur was seer goed. Dood blad kwam weinig voor.
Bij de Vitte Veener was 50

doorgeschoten. Sit ras gaf een hoegronde

knol met een omvangrijke bladm&ssa. Bij de Roggli's Treib kwamen geen
schieters voer. Sit ras gaf een platronde knel met kort blad» Se kleur
van de knollen was moei groen, enkele knollen waren iets violet getint*
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Tan peen werd 1 gram zaad per a2 gebruikt* Kas Amsterdamsohe bak. Be
ontwikkeling verliep normaal. Op 25 maart werd de peen geoogst* Tan beid*
vakken tezamen werd }6 bos 1e soort geoogst en 5 bos 2e soort. Se 2e
soort was fijne peen, die hoofdzakelijk langs de gevel, waar de ont«
wikkeling wat minder was, werd geoogst* Se lengte van de 1e soort peea
was 7 tot 12 cm, van de 2e soort 3-7

Het bovenste gedeelte van de

peen was soms wat liohter van kleur. Mogelijk is er voor de peen wat ta
veal beregend, wat in verband met de slatealt (hoefdteelt) noodzakelijk
was» Sit is vermoedelijk mede oorzaak van een enkel groenkopje an een
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enkele gescheurde peen.
let loof was sterk eli goed vaa lengte en kleur» Be laatste paar dagen
roor de oogst is het loef het »eest gerekt» doordat toen geen CO^ mee*
gegeven werd en doordat de temperaturen vrij hoog waren voor de peen*
Be lengte van het loof variëerde van 25 tot 35 «*•
Kroten,
Gesaaid werd 2 gram zaad per m^. Ais ras werd gebruikt Egyptische plat*
ronde. Be ontwikkeling van het gewas verliep aanvankelijk normaal. Later
echter, en vooral in de paar laatste weken voor de oogst, toen er geen
COg meer werd gedoseerd» was de groei van het blad te sterk* Op de plaatsen
met de dichtste stand was dit het sterkst. Direet na de vorst (2e week
maart) begonnen er schieters in te kosen. Bij de oojat op 25 maart was
50 $ doorgeschoten. Hiervan had t/3 gedeelte bloemstengels van 40 tot
55 om lengte, 2/3 gedeelte bloemstengels van minder dan 40 cm. Bij de
niet geschoten planten was het blad 40-50 laag»
Se knolvorming was zeer gering. Bij «en gedeelte van de goorgesohotsa
planten kwamen knolletjes voor van 2 tot 3 om doorsnee, bij een klein
gedeelte van de niet doorgeschoten planten van 1 tot 2 os doorsnee.
Bij de rest van de planten kon niet gesproken worden van knolvormiaf.
Be plaatselijk dichte stand heeft mindere knolvorming mogelijk wel ia
le hand gewerkt. Sea gedeelte langs de gevel (1/8 van de totale opper

vlakte) é.af een zodanig slechte groei« dat dit niet aieer werd geteld.
Temperatuurwaarnemincen.
Be maximum* en minimum temperaturen werden, evenals de grondtamperatuur dagelijks genoteerd. In onderstaande tabel zijn deae temperaturen
gemiddeld per decade weergegeven.
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vorstvrij gehouden, geen teaperatuur gautiMi«

Uit dasa airfare koat naar voran dat da aaxiauun-temperatuur ran da
luoht an da groadteaperatuur tot da 2a daaada januari aan geleidelijk
dalaAda tendens vertoonden, daarna vaar aan stijgende tendens. Ia da
2a daoada van januari werden geen teaparaturaa geaatea» Da kas was
toen allean naar vorstvrij gehouden, doordat da aarata slateelt vas
geoogst an da 2da nog niet gapoot vas.
far verduidelijking sijn desa gemiddelde temperaturen nogaaas in
aan grafiek weergegeven op bijlage 1*
Samenvatting an conclusie.
Om na te gaan welke invloed C0g- giften aat verhoogde teaparaturaa
op verschillende gevassea souden hebban, werden andijvie, spinasie, radijs,
koolrabi, peen en krotea in eea kas gaset, vaar C02 werd gedoseerd.. De
temperaturen en de CO^-giften varen afhankelijk van de slateelt, dat als
hoofdgevas in de kas stoad.
Bij de andijvie hadden de 00g giften een gunstige invloed» De ontvikkeling
vas zeer goed* Het gevas vas mooi van kleur en vrij van schimmelziekten.
Tussen da beide rassen Haarleas Volhart ea no 6 vas geen verschil in
ontvlkkeliag* Be opbrengsten lagen vrijvel gelijk.

Ook bij de spinazie hadaen da C02 giften «en gunstige invloed. Med«
hierdoor is meer dan 44a teelt ia de herfst» en winterperiode mogelijk.
Ia de twee teelten die hier gaset werden, ontwikkeld* het gewas zeer goe*

en kwamen geen afwijkingen voor* £e opbrengsten zijn wat gedrukt door de
Blindere ontwikkeling van het gewas langs de gevel van de kas»

Bij radijs hadden de CO^ giften eveneens een gunstige invloed*
In de twee teelten die na elkaar werden gezet kwamen geen afwijkingen
voor. De knol- en loofontwikkeling waren zeer gond.
De koolrabi had eveneens een goede ontwikkeling. Be Roggli'e Treib
lijkt beter geschikt voor dease teelt dan de Witte Weener. Het laatste;rat
gaf een omvangrijke bladmaaea en was voor de helft doorgeschoten. De
grootte van de knollen was ongelijk. Bij de Roggli's Treib was de knol»
vorming minder ongelijk set een normale bladontwikkeling*
De Invloed van COg op do peen lijkt zeer goed. In deze proef was de
wortelontwikkeling evenals de loofontwikkeling z®er goed* Afwijkingen
kwamen niet voor*
De invloed van G02 op kroten lijkt seer gering. Er was een gering*
knolvorming en een sterke bladontwikkeling bij dit gewas« Bij de oogst
was 50 i-' doorgesehoten. De temperaturen hebben mogelijk bij deae afwijkin
gen de grootste rol gespeeld. Se minimumtemperaturen zijn in d* period*
van half november tot half januari mogelijk te laag geweest en in .de period«
van half februari tot de oogst sijn de maximumtemperaturen waarschijnlijk
we*r te hoog geweest, gezien de felle ontwikkeling van het blad in de»«
laatste periode.
De indruk werd verkregen dat d« invloed van GCg giften met verhoogd«
temperaturen bij de verschillende gewassen, behalve bij de kreten,
gunstig gewoost ia. Hogelijk ligt de verhouding C02~temperatuur niet
voor alle gewassen gelijk en zal per gewas nader onder«ookA Boetes word«n.
In het toedienen van COg bij verschillande gewassen sitten goede mogelijk*
heden* Meerdere proeven op dit gebied sullen nog genomen moeten worden
om tot een juist iasioht te kämen*
Do proefnemort
D* de Suiter.
Naaldwijk, 27 juni 1963*

A.S. B*

4

