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gelegerde planten. Bij de oogst werd
per veldje enper sortering deopbrengst bepaald. Ophet oogsttijdstip
werd ook de spruitkwaliteit beoordeeld. Nade oogst zijn de wortels
uitgegraven en allerlei waarnemingen
aan het wortelgestel gedaan.

luitplant
eeltsucces
Spruitkool wordt momenteel

Proefopzet en uitvoering

voornamelijk als kluitplant

OpPAV-Zuidwest werd in 1995onderzoek gestart naar het effect van het
type kluitplant opde legering van
spruitkool. Hierbij werden vier planttypen bekeken: quicktray-plant, stertray-plant,W-tray-plant ende losse
plant. Perplanttype kwamen alle
planten van één plantenkweker. Voor
deproef werd deTex-plantmachine
gebruikt. Alleen delosseplanten zijn
met deAccord geplant. In 1996werd
deproef herhaald metquicktray-planten en stertray-planten van diverse
plantenkwekers. Iederplanttype werd
opeen diepte van 6en 8cmuitgeplant. In 1997iserooknog eenobject ter plaatse zaaien toegevoegd om
vooral het wortelgestel van deter
plaatse gezaaide planten tevergelijken met dekluitplanten. Deproeven
werden uitgevoerd met het ras Ajax.
Tijdens deteelt zijn er waarnemingen
aan het gewas gedaan.Er is gekeken
naar gerealiseerde plantdiepte, aantal
bladeren, lengte, stevigheid en aantal

opgekweekt Als in verband met het
weerniet kan worden geplant,
kunnen kluitplanten immers beter
worden bewaarddan losse planten.
Tienjaar geleden voerdedelosse
plant echter nog deboventoon. Met
deopmars vandekluitplanten komt
de vraagnaar voren of ertussen de
diverseplanttypen verschillen zitten.
Bij het afleveren van kluitplanten
spelen vooraldegezondheid, de
kleur, de uniformiteit en degrootte
vandeplant een rol. Tijdens het
uitplanten zijn met name de
stevigheid,hetpercentage missers
enlof inteelt en het gemak waarmee
dekluitjes uitdetray kunnen
wordengetrokken van belang.

In 1996waren de geperste stertrayplanten iets lichter enkleiner. Deze
planten groeien blijkbaar iets minder
snel weg, want ongeveer twee weken
nahetplanten waren zenog steeds
iets kleiner en lichter dan de andere
planttypen. Bij hetplanten isde losse
plant zwaarder en langer dan deandere planttypen.
Wat gewicht en lengte betreft bleven
in 1997de terplaatse gezaaide planten iets achter bij de andere planttypen. Deze planten groeien dus iets
minder snel weg.Dequicktray-planten en de losseplanten groeien daarentegen erg snel weg.
In 1995ontstondbij degeperste stertray-planten vlaknahetplanten aleen
kromming netboven degrond.Het
hypocotyl vandeplant wastoente
lang.Dithadechtergeen gevolgen
voordestevigheid laterinhet seizoen.
In 1995 waren op 15augustus voor
het eerst verschillen in stevigheid te

Eenmaal ophetproductieveld komt
het aan opdesnelheid van weggroei,

1995

1996

1997

5,0
5,9

5,9
7,1
6,8
6,0
6,7

5,8
6,4
6,7

degevoeligheid voordroogte en de

plukken bemoeilijkt. Dit houdt in dat

quicktray
geperste stertray
losgevulde stertray
W-tray
losse plant
terplaatse zaaien

ook dearbeidsprestatie lager uitvalt.

1=zeer slapgewas;

stevigheid ofwel demate van
legering. Een groot nadeel van het
legeren vanplanten isdatdit het

Niet alleplanten zijn gevoelig voor

6,9
6,5

5,7
7,7

9 =zeer stevig gewas.

Tabel 1.Beoordeling stevigheidper planttype.

legeren. Het isdan ook devraag
welkefactoren van invloed zijn op

1995

1996

1997

16
7

43
20
25
40
26

29
25
23

destevigheid van een spruitkoolgewas.Hierbij valttedenken aan
het typekluitplant, maar ook aan de
grondsoort, degebruikte plantmachine, deplantdiepte, het ras,de
bemesting en het water.

quicktray
geperste stertray
losgevulde stertray
W-tray
losse plant
terplaatse zaaien

4
7

32
14

Tabel 2. Percentage gelegerde planten (%)per planttype.
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quicktray
geperste stertray
losgevulde stertray
W-tray
losse plant
terplaatse zaaien

1995

1996

1997

17,3
15,5

25,4
24,8
25,0
25,6
23,3

18,8
18,0
18,3

18,5
15,8

18,7
17,1

Tabel3.Nettoopbrengst (tonper ha)perplanttype.

constateren. Dequicktray-planten waren ietsminder stevig dan de andere
planttypen. Uittabel 1blijkt dat ook
in 1996dequicktray-planten minder
stevig stonden dan deandereplanttypen.De eerste verschijnselen vanlegering traden op 6september op.Het
verschil in stevigheid werd vooral in
oktober goed zichtbaar.
In 1997traden deeerste verschijnselenvan legering eind september op.
Deterplaatse gezaaide planten stonden steviger dan de andere planttypen.De quicktray-planten en de losse
planten bleken minder stevig te zijn.

P
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dat nietmeerrecht stond bij de
quicktray-planten duidelijk hoger te
zijn (zietabel2).
In 1996bleken de quicktray-planten
endeW-tray-planten slechterte zijn
dan de andereplanttypen. De stertrayplanten kwamen ergoed uit.Er zaten
nog welenkele verschillen tussen de
plantenkwekers.
In 1997bleek dat erminder planten
gelegerd zijn dan in 1996.Dever*
schillen zijn dan ookveel kleiner. De
terplaatse gezaaide planten vertoonden het minste gelegerde planten; de
losse enquicktray-planten het meest.
O O I C I I
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In 1995bleekhet percentage planten

In 1995zaten ergeen verschillen in

netto opbrengsten (zie tabel 3).
In 1996bleef de opbrengst van de
losseplanten iets achter bij de andere
planttypen. Ook was de sortering bij
de losseplanten iets fijner. Deze planten waren langer endaardoor waarschijnlijk ook later. Waarschijnlijk
moet dit echter toegeschreven worden
aan een toevallige jaarsinvloed.
Tussen deverschillende kluitplanttypen zatengeen verschillen inopbrengst. In 1997bleef de opbrengst
van deterplaatse gezaaide planten
achter. Tussen derestvande objecten
zaten ergeen verschillen.

Wat het wortelgestel betreft bleek in
1996dat dewortels van de geperste
stertray-planten zwaarder zijn endat
de diameter vande stengel dikker
was. Aangaande het wortelgestel
bleek in 1997datde wortels van de
losseplanten envan degeperste stertray-planten zwaarder zijn danvan de
andereplanttypen. Het wortelgestel
van deterplaatsegezaaide planten is
erg breed. Deverwachting was dat dit
een diep wortelgestel zou zijn, maar
•

UMMM

Quicktray-planten.
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het was dus vooralheelbreed. Dit
zou ook afhankelijk van hetjaar kunnen zijn.

Plantdiepte
In 1995bleken ergeen verschillen
naar voren tekomen tussen de twee
plantdiepten. Hetwortelgestel was bij
degrotereplantdiepte minder fors. In
1996bleek dieper planten tot een steviger gewasteleiden. Dieper planten
heeft eenpositieve invloed opdestevigheid. Ditblijkt weluitde lagere
percentages gelegerde planten bijeen
plantdiepte van 8cm inplaats van 6
cm.

zwaarder dan van delosgevulde stertray-pianten. In 1997iserook een
object terplaatse zaaien toegevoegd.
Bij dit object waren erminder planten
gelegerd dan bij de andere objecten.
Ook het wortelgestel was duidelijk
breder ontwikkeld metdikkere wortels.De opbrengst van ditobject bleef
wel achter.
Uit deproeven blijkt dat dekeuze van
hetplanttypeeen mogelijkheid isom
een steviger gewas te krijgen.

Plcmtenkweker
Tijdens deteeltkwamen welverschillen in stevigheid naarvoren tussen de
plantenperplantenkweker, maar de
verschillen tussen planttypen zijn groter.Zo waren in 1996deplanten van
de losgevulde stertrays van éénplantenkweker minder stevig dandievan
de anderedrieplantenkwekers van
hetzelfde planttype.

In 1995en in 1997zaten er weinig
verschillen inplantdiepten. In 1996
leidde eendiepereplantdiepte tot een
stevigergewas.
Qua opbrengst zaterweinig verschil
tussen deverschillende planttypen.
Uitdeproeven blijkt datde quicktray-planteninhet algemeen ietssnellerweggroeien dan de andere planttypen, watleidde tot een minder stevig
gewas meteen minder ontwikkelde
wortelpruik.
Delosseplanten beginnen met een
hogerplantgewicht,maar staan toch
niet altijd zostevig danmen zou verwachten.
Bij de stertray-pianten zijn ertweetypen gebruikt, namelijk de losgevulde
en degeperste stertray-pianten. Bij
beide typen werden betere resultaten
behaald dan bij de quicktray-planten
en delosseplanten. Tussen delosgevulde endegeperste stertray-pianten
zat weinigverschil.In 1996kwamen
degepersteplanten eriets beter uit;in
1997gold ditvoor de losgevulde
planten. Erzijn wel verschillen tussen
deplantenkwekers. Het wortelgestel
van de geperste stertray-pianten is
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