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Voorlopig verslag van de proef met plastic eenruiters,welke op het proefstation
te Naaldwijk in 195^ aangevangen is.
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In Âa zomer tra» 1954 ontving hat proefatation ta Naaldwijk ran "Groenveld* a
aar*ta Nederlandse Agrariaohe plaatichandel" aas vijftal eenruitera waarin hat
glm door plaatie vervangen was. Hat doel hiervan was om da bruikbaarheid van dit

materiaal te beproeven bij da taalt van verschillende gewassen*
Opeet en uitvoering van da proef*
Begin Juni warden deae rasaen ontvangenj dit tijdetip waa te laat m hier nog
aan proef set komkommers of meloenen op broeimateriaal »ede te beginnen, lese ramen
zijn toen aangebracht op het Koordeinde van een koude platglaarij(3 ramen Westaijde, 8 ramen Oostzijde). Daaronder sija +, 15 Juni komkommera uitgeplant* Sr
warden niet verente plantan gebruikt* Het snoeien, gieten»luohten enz» werd overal
)•

op de zelfde wijze uitgevoerd* Door fuaariumaantaating aijn de planten aohtar vroeg
tijdig afgeatorven sodat ar geen oogstbepalingen verrioht aijn*
Op 15 October aijn da ramen op overeenkomstige wijae op een andere bak gelegd en
ia ar aadljvie onder geplant* Ook hier liggen plaatio eenruitera en gewone een~
ruiters naaat alkaar* sodat ar onderling vergelijk!jagen gemaakt kunnen worden*
Waarnemingen tijdena de groei»
De groei van de komkommer» waa onder de plaatio ramen gelijkwaardig te noemen
aan de groei onder de gewone eenruitera. Onder de plaatio ramen trad echter eerder
meeldauw op*
Waarschijnlijk waa dit een gevolg van de aterkere oondenavorming tegen het plaatie
waarvoor in de eerate plaats de toetreding van het lieht belemmerd werd en in de
tweede plaat» da luchtvoohtigheid verhoogd werd*
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Nu het uitplanten van de andijvie op 15 October bleek dat de hergroei van de plant»
jaa onder de plaatie ramen aneller waa dan onder de gewone ramen* Aanvankelijk waa
er dan ook een vooraprong in de ontwikkeling waar te hemen* Later hebben de plan
ten onder da gewone eenruitera deze voorsprong weer Ingelopen sodat er op het ogen
blik gaan waarneembare verschillen meer te vinden zijn*
Bvenala in de kk het geval waa, had er ook in de andijvie het eerste "wit" onder éê
plaatio ramen op*
Ook hier laait waar zeer duidelijk naar voren dat da oondenavorming bij het plaatie
vaal ernstiger la Aan bij het glas* Het plaatie krijgt daardoor een melkachtig
uiterlijk} men kan er niet maar doorheen kijken. De mindere liohttoetreding welke
hiervan het gevolg ia, alsmede de hogere luchtvochtigheid welke ar ontstaat maken
het waarschijnlijk dat het gewas weker zal zijn en daardoor ook een grotere vorstgevoeligheid aan de dag sal leggen. De vraag doet zich voor in hoeverre aan dit
beswaar kan worden tegemoet gekomen door de ramen een wat steilere stand t© geven*
Wallioht sullen de oondena-druppela dan gemakkelijker wegvloeien*
let veel geringe get&oht van deze ramen brengt met zioh mee dat ze reoda bij

matig stextee windkracht wegwaaien. Men sal du» extra beveiligingsmaatregel#» mot
ten naman om dit te voorkomen.
.ISBSiZSlSSSs,
1* De tot heden op gedane ondervinding wijst er op dat de groei van komkommers en
andijvie in de zomer en in de herfst niet minder ia dan onder gewoon glas»
2. Be plant sehijnt onder plastie eohter iets weker op te groeien gesien het feit
dat bij beide gewassen juist onder het plastic het eerst "wit" optrad.
3. De condsnavoming is tage* het plastio aanmerkelijk groter dan tegen glas) dit
sal ran grotere betekenis zijn naarmate we in een meer liohtarme periode Bitten
Door deze oondensvorming wordt de luchtvochtigheid in de bak verhoogd, waardoor
het gewas aaohter wordt.
4* Het geringe gewicht van de ramsn eist extra verzorging om wegwaaien te voorkomen
maar heeft aan de andere kant het voordeel van arbeidsbesparing omdat er veel
handiger mee te werken is.
gratinai»»
De veraamelde gegevens sijn nog te gering om nu reeds enigerlei advies te
kunnen geven aangaande de waarde van dit materiaal als ééâruitera.
Voorzichtigheid bij de toepassing is eohter noodzakelijk, geeien de beswaren welke
in dit verslag genoemd zijn.

W.P.van Vrinden.

