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ROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS,
TE NAALDWIJK..

Verslag vande kiemproeven met katjang itjoe (Phaseolus radiatus)1955-

door:
P.A.Kruyk,
W.P.van Winden.

Naaldwijk,1955.
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Katjang itjoa» «en aonrtaaaaort« dat vxi| vael g®te#ld aardt in da oeat®lijke 2anden, «nrtt te Sederland geXapartaaxd «a ©p dit ogenblik vrijwel «italaitend gebruikt voor da bereiding vaa apt* Tnäiaoha gereaàtea.
llertoe worden êm «rwtea rrij l*ng longdMi a& fcat aldua verkregen pro
duct «ls gekielde katjang itjea of taug»» verwerkt.
let iMft iä*al« prodact voor desa v»rwexktngi&»tÏK>de la «rat gekleada
•rwt» die vrij laag ®®i"®tet la» liefet aonàer eaâga goed aaaxaamlMm aortal»»
0MB ailaortela «a B»t kleine aaa&lobbea, aaarvwi ê» «aadhaid verdweaan
terwijl da «alrt» MWljw nog niet gavoxwd «»sen ai jn.
8m normale kian&ethoda is toot dit prodaet »tot gsanwt, oadat hat kiiv»
bij 4» vooral sou gam «h m korte fcgrpoeolgrle a» aait ««a ait«el*«i4
geetel an «an vroege vexai** van «gn. «ohte Uaa4>0»
goal»
Qadat la de fabriek von rijattafelprodueten "Saœsôea Ada", Taaaieratreat
0tl
21-23 ta Ban .Base af in tea enige moeilijkheden Mi daae kieaing aard/énda*»
vnteii «aa bet êa MkwUif van da pro« von na ta gaan onder welke aaetauli#»
heden da voor daaa v^rwerkingaaethode aaaat gaaimate kieaing kon worden va*»
kregen*
#

Pltvoarimr.
•oor da proeven gamana werden» aard aarat aan baaoek gebraoht aaa liât
genoeoda bedrijf m da otaetandigfcseden na ta gran, waaronder de kieming #9
dit sonant ia de ftMUdc plaat* vindt*
lUrlij blaak» dat In da kelderruimte» «aar hat pcadaot te kleeen atoal»
m teaparatuur aard aaageheadaa vm 2^ e* Ut «erd verkregen door am faa»
kaohel» dia aaa één dar sijaaadan «tond opgeatold. Au da overal jde tevesd
aich «en ventilatieiBOgolijkfceid oa eventueel lucht te ververwen.
Sat vooreakaa aard la mm gzote t«il uitgeroerd «at «am water» dat tdj
aeting am Imparatour hé» 34° 6 bleek te bealttem. %«etal wei-d 24 uur voor»
Va het vaomakaii wmê, ateeda ma VMtgeatol(to heavaelàaid ia riwlrwi aaaam
gedepcowerdy afgpdekt aat «Mm atukja jute en gê&uranda $->? da^en ap een rale

g»plaatst mar da verûtm» Iciaalng. lm inatallatie aat sproeiers, ton» •!*»
aneer üa aproaiar, maakte ïwt aogelijk te Hii—il» arrten dagelijtka f kaar
ta gieten* lij «eting blaek da gegeven batnm&Jim&û. par kMr m s** «mt •
liter ta' bedragen.
9» teuperatuur twin d» kteaende erwten bl©©k «a variSren van t1° C MJ
da ««te, dia 4 oar pM» in âa earner geplaatst waren, tot 32»3P 6 M|
da «rata»» dia 7$ «kt kia®den« M j «21» watergift trad mm t«i»*atM»*aia(~
lin« op, 4la gemiddeld 8° C bedroeg.
la tiinkf dia *ó©*af wkregen ward» waa, dat 1st wann wriiait niet 09 &»
«•eat idaala wijaa plaata vend, terwijl da watorhoeveelheden MÖ feat glaten
ta groot varan m I» ü» feaer gegeven ta «orde» m tat liât fait, dat ar MJ
kat gieten toad water -werd gefcruikt, niet ideaal mm*
91WWW i?y9T»ft*
% 11 XovmI» 1955
wan da erwten enter da volgende omatandi^sadaiu
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Bit dasa pc*«»f fr1«"»?% dat «1»ken Mi 34° © In 1mt sOgeoeen. ta hoog ia,
maar igatersnila 26 mu? Mwdl geweekt* la aiwten wpspreiden ami <avQflRÊSt* Ook ff «sur wakih» MJ 34° C gaf ninder goada resultaten. Sa
taaiparat«iy fm 21° C 1
VW nt aan vlotte ontwikkeling 1m laag ta ai jn.
la tea
mweêm 1ïareikt Mi «su tösperataair van 2fi° e a»t mm
weektijd ran 15 tnr* 3vaaaans goad« reettltaton wsrdan verkregen
30° 9
waafctijd van 15 of 24
Zaer duidelijk fcwam tot uiting, d&t vervorsen wan hat weakwater tijdaaa
dit voorkiaasen aaar garwtige reaoltaten gaf «s dientengevolge noodaakalijk
»aat worden geacht voor aan goad mloot vm êa vardere kieoing.
Sm andere faotor» dia «vmnm naar voran feras, waa da kwaliteit
»••war ia aect partij hroine, due oude, erwten voorkomen, ai^n
»lal aanleiding tot rotting ia da partij. Sa ooraaak Marras ia o.i., imt
da vitaliteit m dm ouder* erwten «taxis achteruit ia

Op 3$ Stweœber ward d» 2de proaf ingezet* fiL©rM4 wwrd geweekt volgen» de
uietkode^lji j êm nuaaera 20, m» 23» 24» 12 «» 13 rm im vorig* proef aaagogovn« BUm wnrd»n % gswaelcte exwtan tu plastic Tmämm mätr gekleed» SM»«»'
toj werd onderachsld gestaakt I» d» hoeveelheid watar* «aaxraade werd gegoten»
«a da teaparataar vaxi hat «»1«r, »I« wo2gt*
1* Iadar
gtjviea* behalTs la de aafl&tttaaa* not we» watar (26° G).
2. Idem, doch net k»uâ water»
3* Qu As 4rii «»» glate&f Iwhslw in Am nachturen» —* twie mtar (26° e).
4* SAm» ••* Mi water.
5* Continu druppalan oat imter vaa 2^ C.
Hierfcij werden tovaas naaat «Hemt vargelekm» erwtsn «n goade kwaliteit»

Be proof ward veartgesat tat % 2eœaber9 w&axtta da ^rittwii arwtaa 09
hm waarde «2« ta verwerten prodoct werden bmmûmM*
IXiidelijk bleak feiervit,
dat oude erwten «tolk asnssienlijk einder lenen
voor genoend gilavlic m dat 4»«» x#«r |iiMrill|t aanleiding geven tot r&t
la êm gehele portiJ« Boawol er MJ de divorae behandelingen verschil la kt»»
ttLng te siaa wat», ««ra» toch al deao partijtje» niet geechikt roer gebruik.
fwm êm Jonge asanas fcloek, dat vaalvuldig gistoit «mot guaetige resultaten
«eer feat feaat*

HlorMj kmm teven» nog mm kloin «mdttl ia kieaing nmer

Mt êm pms pcoovew aat katjang itjoe
werden getrokken«
1. Toor een goede Idbwdaf mija jonge arwteo aodlg» Oude erwten
«mmi<h jic net paitlg zvsaltMt «orden gebruikt#
2» Bet voorweken dient te geschiedan ia water aat aan teaperatour ra» 26 en 3<f
C,, gedurende 15 uur* «wrUj kt water toreainate 21) keer ««rät vwrverat«
1* J& j teet verder kSoiwn^ na tot weken is eea t«Bperatimr waa «°c
4« %J4m» tet Mmm aeet «mX loven wcortea gegotea, waarMj
peratuur geUök aan die van de oagmrias gunstig ia,
5* Miiràer »eed gakicntâ« ylitfrin ia «m pntlj was&m wrooraaakt
door
r® erwten of ê&mt mm ednder gonatige ww^alân^ wan ket water» du» de«»
droogte«
P. Â. Krwyk,
1. F* •. Windau.
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