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INLEIDING

Indecember 1963verscheenhet eerste rapport over onderzoek
tenbehoevevandegroenteteeltvoordeverwerkende industrie.
Naast resultatenvanhetonderzoekwerden inhet eersterapport ookenkele teeltbeschrijvingen verwerkt.Aangezienbij
demeestegewassensindsdiengeenwijzigingen indeteelt zijn
gekomen,worden indit tweederapport inhoofdzaakderesultatenvanhet onderzoekbehandeld.Voorverdere inliohtingen
overdeteeltvaneengewaswordtverwezennaarrapport no.7>
december 1953ofnaardevolgende specialisten.
Ir.H.JongePoerinks mechanisatie,o.m.betreffendeprecisiezaai
J.G. Verlaat
Ir.A.A.Franken
J. Betzema

schemischeonkruidbestrijding
sasperge
sbloemkool,prei,spruitkool enpeen

J.P. Koomen

1augurk,bleekselderij .„enknolselderij

Tj. Buishand

sandijvie,peulvruchten,spinazie,kroten
enz, tevensalgemeencontact tussende
verwerkende industrie enhetProefstation.

Naast debehandelingvandeonderzoekresultaten isindit
rapport eenhoofdstuk opgenomenmet statistische gegevens,die
grotendeels afkomstig zijnvanhet Centraal Bureauvoorde
Statistiek.
Vanverschillende proevenwerdenmonstersverwerkt doorhet
IBVTteWageningen.Debeoordelinghiervan zalechterhoofdzakelijkin 1965plaatsvinden.Watdekwaliteitbetreftwordt
daaromvaakteruggegrepen opmonstersuit 19^3,diein 1964
werdenbeoordeeld.

STATISTISCHEGEGEVENS
Areaalcijfersencontraotteelt
Gewoonlijkwordttweemaalperjaareentellingvangroenten
indevollegrondgehouden,namelijkinmeienjuli.Doorverschillendeoorzakenzijndeareaalcijfersenvooraldievan
decontractteeltonvolledig.Debetrokkeninstantieszullen
echtertrachtenopkortetermijnhierinverbeteringtebrengen.
Intabel1wordteenoverzichtgegevenvandeareaalcijfers,
zoalsdiedoorhetCentraalBureauvoordeStatistiekzijn
verzameld.
Tabel1.Oppervlaktevaneenaantalgroentegewasseninha
waarvancontractteelt

totaal
1962

1963

1964

1963

1964

600

760

augurk

2 112

40
358

43
178

bloemkool

20
199

doperwten

5 548

4677
783
5 888

9

boerenkool

4 529
580

2 614
396O

813
1 572

andijvie

knolselderij
peen(Am.B)
prei
rodekool
savooiekool
slabonen
snijbonen
spruitkool
winterkroten
wittekool

—

1 170

698
7 110

949

965
968

1 210
1 185
1 117

1 035

815

—

1 115
4 885
490
1 538

3 529
1 110
4 826
591
1 722

729
1 110
1 213
1 046
915
3 170
1 259
5 029
570
1 815

174
7110
369
173
83
32
36
1207
355
63
32
261

Vanknolselderijenslabonenisdeoppervlaktein1962niet
geteld.Uitdetotaalcijfersblijkteenteeltuitbreidingvan

5888
318
166
105
58
39
1347
543

99
41
252

andijvie,boerenkool,,prei,snijbonen,spruitkool enwitte
kool.Deteeltvanaugurkenwerd in 1964sterk ingekrompen.
Verdervalt eeninkrimping waartenemenbijdoperwten,knolselderij,waspeenenslabonen.
Over 1962zijnweiniggegevensbetreffende de contractteelt
bekend.Opvallend isde sterke inkrimpingbijaugurken
doperwt in 1964.Bijslabonenisdecontractteelt,ondanks
eengrote invoeruit België,toegenomen.Jammergenoeg ontbreken degegevens over spinazie,tuinboon enbreekpeen.
Volgens eenvoorzichtige schattingbedraagt decontractteelt
bijdeze driegewassen tezamen 1100ha.Detotale contractteelt zoudanin 1964ongeveer4500habedragen,exclusief
5 888hadoperwten.Vandeze4500hawerdbijna 2500via
deveilingen gecontracteerd.

Industriële verwerking
Intabel 2wordt eenoverzichtgegevenvande industriële
verwerking vangroenten indeperiode i960t/m 1963involgordevandehoeveelheid verwerkt produkt in 1963.

Bijhetbelangrijkegewasdoperwtvalt in 1963eenkleine
terugslag waartenemen.Vermoedelijk ismet eenverwerking
vanongeveer80000tonhetplafond inFederlandbereikt.De
verwerking tot zuurkool schommelt tussen 30000en40000ton.
Bijslabonen,spinazie enpeenneemt deverwerkingnog jaarlijkstoe.
Vanaugurkenwerd in 1963meerdanhet dubbeleverwerkt vande
hoeveelheid invoorgaande jaren.Vermoedelijkisditeenuitschietergeweest.Van deuiegewassen (vnl.zilver-enparelui)
wordt jaarlijks ongeveer 15000tonverwerkt.Bij snijbonen
isdeverwerkte hoeveelheid inéénjaar tijdbijnaverdubbeld.
Naeen sterke toeneming isbijtuinbonenin 1963eendaling
opgetreden.Hierzoumenkunnen sprekenvaneenplafondbij
ongeveer 10000ton.Deverwerkingvanbloemkool bleefconstant,

Tabel 2.Industriële verwerkingvanverse groenten (x 1000kg)

1«]60

1!?61

doperwt

58 160

zuurkool
slabonen

soort

1962

1963

83937

77258

41 137

65 916
33 582

33799

40816

26 054
19 436

27723

34794

spinazie

24 205
17 328

19976

24903

peen

17 060

20983

23544

augurken

9
15
5
3
8

17 635
9 628

8816

19854

14 001

19912

15613

5 673

9 131

539
060

5 791
6 834
8 771

11950

8 691

8 448

8 423

3 927
3 931
4 032

4 734
3 401
1 516

3 214

7636

5581

5 916

1 180

4 955

1 489
2 195

3 724
1 625
2 961

3448

4 636

2555

4 439

3427

4 278

3096

3 624

2662

3425

3 230

2691

uien
snijbonen
tuinbonen
bloemkool
prei
knolselderij
spruitkool
andijvie
boerenkool
rodebieten

359
375
660

bleek-blad-struikse1derij

3 193
2 144
1 043

tomaten

3 284

asperge

rode kool
komkommers
savooie kool
witte kool

519
988

1 811

pastinaken

994
910

postelein

—

witlof

125

sla

101
119

rabarber
overige groenten
totaal

2 788

2 644
2 503
2 991
647

716

2288

2 007
1 426

2 284

2 I89

1807

1942

1 344

156O

1508

999
302

810

927

388

99
53

123
68

335
196

17
3 868

23
4 043

93
53
8 331

233476 244509 281432 322489

dievanpreivertoont somssterkeuitschieters.Voorknolselderij
bestaat nog steedseen toenemendebelangstelling. Spruitkool
isvoordeverwerkende (diepvries)industrie eenmoeilijk
gewas.Eenregelmatige toenemingvalt waar tenemenbijandijvie,
boerenkool,rodebieten,asperge enselderij.

Deverwerkingvan tomatenenkomkommers isnogvangeenbetekenis enwordtverderindit rapportbuitenbeschouwinggelaten.Deverwerkingvanrode kool isin I963plotseling sterk
toegenomen.Vangewassenalswitlof,slaenrabarberwordt
jaarlijks zeerweinigverwerkt.
Tabel3geeft eenoverzichtvandewijzevanverwerking in1963
vandevoorde industriemin ofmeerbelangrijke gewassendie
tevens inhet onderzoekprogramma vanhetProefstation zijnopgenomen.Zodoende zijnsommige belangrijke produkten alsdoperwt,zuurkool enuiniet opgenomen,weinigbelangrijke zoals
bijv.rodekool enrodebietendaarentegenwel.
Tabel3.Wijzevanverwerking in 19^39 uitgedrukt inprocenten
soort

gesteriliseerd ingevroren gedroogd gezouten div.

slaboon

75

14

spinazie

augurk

44
63
68

snijboon

89

tuinboon

—

52

10
2

—

1
2

7

24

—

6

—

31

1

6

—

3

2

85
11

15
10

—

—

-

56

-

prei

2

14

23
81

—

knolselderij

2

93

—

spruitkool

4

4
96

3
1

—

—

-

44
31
92

47
46

—

—

9

23

—

-

3

—

5

asperge

56

—

-

rodekool

87

—

44
12

—
—

savooie kool

—

—

99

—

1
1

peen

bloemkool

andijvie
boerenkool
rodebiet

—

—

Bijslabonen,waspeen,snijbonen,tuinbonen,rodebietenenrode
koolishet steriliseren,dusverwerking inblikofglas,veruit

hetbelangrijkst.Vanaugurkenasperge wordt eveneens een
grootgedeelte gesteriliseerd.
Spruitkool isvrijweluitsluitendbestemdvoorinvriezen.
Spinazie,andijvie enboerenkoolworden intoenemendemate
ingevroren.
Prei,knolselderijensavooiekoolzijnhoofdzakelijkbestemd
voorhetdrogen.Verderzijnpeen,bloemkool,boerenkoolen
aspergebelangrijkvoordegroentedrogerijen.
Het zouten isbelangrijkbijaugurkenbloemkool.

PEULVRUCHTEN

Slaboon

Ondanks deconcurrentievanbonenuit België isdecontractteelt inNederland toegenomenvan 1207liain 1963tot 1347
hain 1964.Hetgunstige zomerweerhad totgevolgdatdeoogst
vroegbegon enover een langeperiodeverliep.Eennadeelvan
hetwarmeweerwashet optredenvanzwarte-vaatziekte,waardoorveel schade isontstaan.Zeerhinderlijkinditverband
ishet zwartwordenvangroene peulennahetblancheren.
Het oogstseizoen 1964stondverder inhet tekenvaneentoenemendemechanisatie vandeoogst.In 1963waren inNederland
ongeveer 18boneplukmachinesinbedrijf,in 1964wasditaantalverdubbeld. Tegenhet eindevanhetboneseizoen introduceerdePloeger teOudenboscheensterkveranderdeplukmachine.
Bijdezenieuwemachine isvooralaandacht geschonkenaande
verbeteringvandeplukhaspel,waardoorbeschadiging enverliezenwordenbeperkt.Verderwerd dereinigingvanhetproduktverbeterd. Tevenswordendetrosjes indemachinegebroken,zodat debonen rechtstreeks aandefabriekenkunnenworden
geleverd. Invergelijkingmetdeoudemachine ishetnieuwe
typeophet eerstegezicht eenbelangrijke verbetering.

Rassenonderzoek
Hetonderzoekstonddit jaarsterkinhettekenvanderassenkeuze.Het centraalrassenproefveld omvatte 20rassendie
doorhet IBVTteWageningenwerdeningeblikt eningevroren.
Deresultatenvanhet kwaliteitsonderzoek 1963werdengepubliceerd inBulletinno5> oktober 1964vanhet IBVTteWageningen.
Terverdere informatievolgen indit rapport enkele landbouwkundige eigenschappenvanderassen.Gemakshalve isdezelfde
volgorde aangehoudonalsinhetgenoemde Bulletin.

Widusa,Gebr^Sluis.Inhet algemeeneenforsensterkgewas
metkorte,plat-ovalevaakingesnoerde peulen,die lichter
vankleurzijndandievanDubbele Witte.De sortering is
vrijongunstig,namelijkeenhoogpercentage dikkerdan 10mm.
Widusa isgevoeligvoorzwarte-vaatziekte,zeergevoeligvoor
scherpmozaiekentopsterfte enmatiggevoeligvoorstippelstreep.Ditrasheeft eenvrijkortepootlengte enismatig
geschiktvoormachinale pluk.
No_56,ProefstationAlkmaar.Gewoonlijkeenzwaar,laat,los
enietsrankendgewasmetvrijlange,ovaal totietsronde
peulen,diegroenvankleurzijn.Watde sorteringbetreft
neemt ditraseenmiddenpositie in.Ho56kaninlichtemate
wordenaangetast doorrolmozaiek,ismatiggevoelig voor
scherpmozaiek,weinigvoor stippelstreep enkanwordenaangetastdoor Colletotrichum envetvlekken.Hetgewastype leent
zichnietvoormachinale pluk.
D 6VIIIvanA.R.Zwaanvormt eenvrijzwaargewasmettamelijklange,rechte,ronde endonkergroene peulen.Onderbepaalde omstandigheden werd eendraadwaargenomen.D6VIII
geeft eenfijne sortering.Het iseenlaatrasmet eenkorte
poot,watmoeilijkheden kan geven bijmachinale oogst.Dit
dientnader tewordenonderzocht.D6VIIIkanwordenaangetastdoorgroenmozaiek,watvaakineen laterstadiumverdwijnt.Verderishetmatiggevoeligvoor scherpmozaieken
stippelstreep.
Cordonvan_Sluis enGroot iseenfors, stevigenzeersterk
gewasmet lange,ovale engroene peulen.Desortering isniet
ongunstig.Mede doordevrijlangepoot isditrasvermoedelijkgeschiktvoormachinale pluk.Somswordt Cordontebladrijk.Opgroeizamepercelen daaromvoorzichtigzijnmetde
bemesting.Het iseenlaatrasmeteenpri'Tiaweerstand tegen
virusziekten.

10

1255Gvan_Sluis_enGroot iseenvroeger typemeteenforse
ontwikkeling enietsslapgewas.Depeulenzijnnog iets
langerenplatterdandievanCordon.De sortering isongunstig. 1255Gheeft eenvrijlangepoot,watvanbelangis
voormachinale oogst.Deresistentie tegenvirus isgoed,dit
nummer"bleekmatiggevoelig tezijnvoor Colletotrichum.
Luca^Nunhem.Hetgrootbladige,tamelijk zwakkegewas isgevoeligvoorongunstige weersomstandigheden.Depeulen zijn
vrijkort,lichtgroenvankleurenovaal/rondvanvorm.Luca
geeft eenfijne sortering,ismatiggeschiktvoormachinale
pluk,gevoeligvoor zwarte-vaatziekte enzeergevoeligvoor
scherpmozaiek, stippelstreep en Colletotrichum.
FavorietvanWaveren.DitDuitse rasistamelijkforsingewasontwikkeling.Depeulenzijnvrijlang,ovaal/rond van
vorm enietsgeelgroenvankleurmet eenduidelijkgele naad.
Volgensgegevensuit Duitsland laatdit raszichvrijgemakkelijkmachinaal oogsten.Favoriet ismatiggevoeligvoor
rolmozaiekenscherpmozaiek,goed"bestandtegenstippelstreep
enzeergevoeligvoor Colletotrichum.
ErlovanVanWaverenbleekin 1963zeerproduktieftezijn.
De langepeulenwarenvrijrondendonkergroenvankleur.De
sortering waszeerongunstig.Overderesistentie tegenziektenisnogweinigbekend.
No26,ProefstationAlkmaar.Het kleinbladigegewas istamelijk
compact envrijstevig.Depeulenzijnkort,ovaalengroen
van kleur.De sortering istamelijkfijn.No 26heeft een
vrijlangepootenisquagewastypevermoedelijkgeschiktvoormachinale oogst.Dit rasismatigvatbaarvoorvirus engevoelig
voor Colletotrichum envetvlekken.
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plukresultaat van
de nieuwe „ploegermachine"

de nieuwe boneplukmachine van de heer ploeger te oudenbosch

de spekboon neckarkönlgin is te beschouwen als een hoofdras
voor de industrieteelt

felix, een bruinkokend tufnboneras met kort stro, geschikt voor
machinaal maaien en dorsen

Profila,Funhem.Ookditrasvormt eenniet te zwaargewas
met eengunstige pootlengte.Depeulen zijniets lang,ovaal/
rond entamelijkdonkergroen.Desorteringwasvrijongunstig.
Profilableekresistent tezijntegen scherpmozaiek engevoeligvoorstippelstreep.
Prelude,Gebr.Sluis.Dit indepraktijkbekende rashad een
matige gewasontwikkeling metvrijlangepoot.Prelude laat
zichgoedmetmachine plukken.Deiets langepeulenwaren
ovaal/rondvanvorm engaven eenvrijgunstige sortering.De
gevoeligheidvoorvirusziekten neemt echterdelaatste jaren
toe. DaarnaastisPreludevatbaarvoor Colletotrichum,vetvlekken enBotrytis.
Harvester.Dediepvriesindustrie heeft belangstelling voor
Amerikaanse rassen.Harvestergeeft eenforsen steviggewas
met eenlangepoot.Hetgewastype isgeschiktvoormachinaal
oogsten.Depeulenzijnzeerlang,gemiddeld 14om,ovaalvan
vorm engroenvankleur.Desortering isgunstig,mitsin
jonge toestandwordtgeoogst.Harvester isgevoeligvoor
zwarte-vaatziekte,scherpmozaiek, Colletotrichum envetvlekken.
Sprite.DitAmerikaanse ras,geschiktvoormachinale oogst,
werdna 1963nietmeerbeproefd.Deronde,langepeulenwaren
naverwerkingvrijliohtvankleur.Sprite isgevoeligvoor
zwarte-vaatziekte enzeergevoeligvoor Colletotrichum en
vetvlekken.
IrenevanNunhemvormt op lichte,groeizamegronden somseen
telosenietsrankendgewas,watmoeilijkheden kangevenbij
machinaalplukken.Depoot isvrij lang.De tamelijkfijne,
ronde,rechtepeulenzijndonkergroenvankleur.Desortering iszeergunstig,Irene isgevoelig voorgroenmozaiek,
wat ineenlaterstadium verdwijnt.Verder isdit rastamelijkvatbaarvoorstippelstreep,matigvoor scherpmozaieken
zeergevoeligvoor Colletotrichum.
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Trovato,LTBAlkmaar,Hetmatig zwaarontwikkelde gewashad
eenkortepoot.Devrijkorte peulenwaren ovaal ronden
groenvankleur.De sortering isvrijgunstig.Trovatois
gevoeligvoor zwarte-vaatziekte, Colletotrichum envetvlekkenenzeergevoeligvoorscherpmozaiek.
Dubbele Witte zonderdraad isquagewastype nietgeschiktvoor
machinale pluk.In 1964had Dubbele Wittemetgemiddeld 9?8cmde
kortstepeulenvande 20rassen ophet Centraal rassenproefveld.
Mededoordeplat/ovalevorm wasdesortering zeerongunstig.De
gevoeligheid voorvirusziekten isgroot.
Bo42vanA.R.Zwaanmaaktmindergewasenisaanmerkelijkvroev — — — — — — — — ——

gerdanDubbele Witte,Hoeweldepootkortwas,bleekditrasnog
tamelijkgoedgeschikt tezijnvoormachinale pluk.Depeulenwarenkort,ovaal rondvanvorm enietslichtgroenvankleur.De
sorteringwasvrijgunstig.Onderbepaalde omstandigheden kunnen
depeuleneendraadvormen.Eb42ismatiggevoeligvoorrolmozaiek,scherpmozaiekenColletotrichum. Degevoeligheidvoor
stippelstreep isvrijgroot.
Flitsvan Sluis enGroot iseveneens eenzeervroeg rasmet een
compactgewas.Onderbepaalde omstandigheden vormtFlitseen
langebloemstengel,watmoelijkhedengeeftbijmachinale pluk.De
pootlengto isgoed.Deietslangepeulen zijnovaalrondvanvorm
enhebbeneenglanzendgroene kleur.Desorteringwasongunstig.
Devirusresistentie iszeergoed.Flits isgevoeligvoor
Colletotrichum.
B2963vanGebr.v^d.Bergvertoont alsgewastypeveelovereenkomstmet Dubbele Witte.Depoot isvrijkort.Degeschiktheid
voormachinale plukistwijfelachtig.Depeulenwaren tamelijk
kort,rond ovaal enheldergroonvankleur.De sorteringwasvrij
gunstig.B2963isietsgevoeligvoorrolmozaiekenmatigvatbaar
voorscherpmozaiekenstippelstreep.
Tiptop^Koning_enVlieger^Dit rasvormt een fors,sterkenvrij
steviggewasmetvrijlangepoot.VermoedelijkisTiptopgeschikt
voormachinale pluk.Depeulenwarenvrijkort,rondovaalvan
vorm eniets donkergroenvankleur.Desortering wasvrijgunstig.
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Tiptopisgevoeligvoorzwarte-vaatziekte,zeergevoeligvoor
scherpmozaiek engoedbestand tegenstippelstreep.
Snijboon
Onderdithoofdwordengewoonlijk snijbonon,spekbonenen.
pronkbonen alsééngroep samengevat.Deverwerkingvan snijbonen issterktoegenomenvan5à6000 ton inde jaren
I960-1962tot9à 10000tonin 1963- 1964.Vooralvan
spekbonenworden toenemende hoeveelhedenverwerkt.De
"Hollandse"snijbonenworden kwalitatiefhogergewaardeerd,
doch zijnmoeilijkermachinaal teverwerken danspekbonen.
Bovendienbestaat bij snijbonen altijdhetgevaarvanhet
"vliezig"of "hard"wordenvandepeul.Ditisenerzijds een
raseigenschap,maarwordt ookbeïnvloed dooruitwendige omstandigheden.Zowerken droogte enhoge temperatuur devliezigheid indehand.Wat degevoeligheidvanderaesenbetreft,
bleekbijvoorbeeld No5148van Koning_enVlieger dit jaar
zeer snelvliezig teworden.OokoverPrecosaenandere rassenzonder draadontvingenwijklachten,zodateenkwaliteitsonderzoek zeergewenst is.Doorhet IBVTwerden in 1963en
in 1964reedsverschillende rassenverwerkt.Dezemonsters
warenafkomstiguitAlkmaar enoverhet algemeen jonggeplukt.
Demonstersuit 1963waren ineenietsouderstadium geplukt
enbevatten daardoorookietsmeervlies.Erkonden echter
geenbetrouwbareverschillen tussende rassenwordenvastgesteld.

Rassenonderzoek
Inhet kadervanlandelijkrassenonderzoekwerdenopverschillende plaatsen inNederland enBelgië rassenproeven genomen
met stoksnijbonenenspekbonen.Hoewel slechtsvan enkele
plaatsende resultatenbekend zijn,leekhet ons tochgewenst
inditrapport eenvoorlopige rassenbeschrijvingtegeven.
Vande snijbonenwordenvierrassen zonder draadbehandeld.
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No5153? KoningenVlieger,Dezenieuwe stoksnijboonbleek
produktiefenvroeg tot zeervroeg tezijn.Depeulenwaren
ietskort,smalentamelijkkrom.Ditraskomtvoorverdere
beproeving inaanmerking.
HeldavanNunhem kwam inopbrengst opde tweedeplaats.Helda
hadgemiddeld delangste envrijbredepeulen,diewatvliezigheidbetreft alsgunstigbekend staan.Het iseenvrij
laat rasenvertoont gewoonlijkeenforse gewasontwikkeling.
Heldaverdient voorde industriemeeraandacht dantotheden
hetgevalwas.
PrecosavanNunhemhad opvierproefvelden eenopbrengst die
gemiddeld 12%lagerwas danvanNo5153.Het iseenvroeg
rasmetvrijlangepeulen.Deuiterlijke kwaliteit wasmatig,
waardoor ditrasmindergoedheeftvoldaan daninvoorgaande
jaren.
Superia,EnkhuizerZaadhandel.Ditnieuwe raskwam in1963
zeergunstignaarvoren,maar stelde in 1964enigszinsteleur.
Inopbrengst stonddit rasopdevierde plaats.Watdevroegheidbetreftnamheteenmiddenpositie in.Verder onderzoek
moetuitwijzenhoe degebruikswaarde vanWo5153enSuperia
istenopzichtevandereeds langerbekend zijnde rassen
PrecosaenHelda.

Vande spekbonen zijnslechts tweeproefveldresultaten bekend,
zodathiervannogweinigkanwordengezegd. Uitwaarnemingen
tijdenshetgroeiseizoen isechterde indrukverkregen dat
Feckarköniginnog steedsdeeersteplaats inneemt.Depeulen
waren recht,vrijrond engemiddeld 22-g-cm lang.
Terra'sAuenstolzbleeknogalgevoeligvoor Colletotrichum.
Depeulenwarengroen tot lichtgroenvankleurenhaddenop
doorsnee dezelfdevorm alsNeckarkönigin.Degemiddelde lengte
bedroeg 1997cm.
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Quedlinburgergafeenvrijkorte,ietsholle enrondepeul
vangemiddeld 19s9cra« Deopbrengst wasgoed.
Samson_vanAbr.Sluisvertoonde eenmooi ensterkgewasmet
langepeulenvan23s6cm.Devorm was ietsplat.Inverband
metmachinaalsnijden schijntmenhieraandevoorkeurte
geven"boveneenronde peul.
ïfo_1214vanA.R.Zwaanhadeenzeer lange,ietsplatte peul
van 26,3cm.Hetgewastype wasuitgesproken lelijkenvermoedelijkkwetsbaarvoorongunstige weersomstandigheden.De
produktiewasinverhouding totHeckarköniginvrijlaag.
Het onderzoeknaardegebruikswaarde vannieuwe spekbonerassenwordtvoortgezet.

Tuinboon

Het onderzoekbijtuinbonenwerddit jaaropvrij intensieve
schaalvoortgezet. Indeeersteplaatswerdveel aandacht
geschonkenaandegebruikswaarde vanbruinkokendeExpressselectiesvoordeindustrie.Verderwerdenenkele rassenen
selectiesop 22meibijgladiolengezaaid omdeverspreiding
vanendegevoeligheid voorbonevirus 2nategaan.Eenander
aspect isdemogelijkheid vanhetmaaien endorsenvanhet
gehelegewas.Ookindeze richtingwerdenbijenkele rassen
waarnemingenverricht.
Het oriënterende onderzoekbetreffende de invloedvanhet
toppenopvroegheid enproduktie werdvoortgezet.Vande
zaaitijdenproefwerdenenkele objectenreeds indeherfst
van 1963gezaaid.

Gebruikswaarde-onderzoek Express-selecties
Deindepraktijkproevenvanhet IVTgoedgekeurde ExpressselectieswerdenteAlkmarr (PGVjenteRandwijk (PAW)op
gebruikswaardevoordeverwerkende industriebeoordeeld.
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TeAlkmaarwerddeproefop 7februari onderplatglasgezaaid.
Hetuitplantenvondplaats teBergen op23maart"bijeenplantafstandvan65x 15cm.Debemestingbestonduit 1000kg
patentkali,700kg superen400kgkalkammonsalpeterperha.
Derassenwerden indrie keergeplukt,Vaniedere oogstwerd
hetgewicht,hetrendement,het T.M. getal ende sortering
bepaald.Debeoordelingvanderassenvondplaatsbijeen
tenderometercijfervan 125.Dergelijke partijenzijnkwalitatiefgeschiktvoordiepvries ensterilisatie inblikof
glas.
Hetproefveld teRandwijkwerd op5maartgezaaid.Derijenafstandbedroeg 60cm,inderijkwamen9zadenper strekkende
2
meter,watovereenkomt met 15zadenperm .Bijeentelling
op5meivarieerde het plantgetalvan 11 tot 14plantenper
2
m .Debemestingbestond uit800kg0- 15-30perha.De
rassenwerden indeperiodevan30juni tot2juliinéén
keergeoogstbijeentenderometercijfervanongeveer135«
Opeenpaaruitzonderingennastemdenderesultatenvan
Alkmaar enRandwijkzeergoedmet elkaarovereen.Debelangrijkste gegevenszijninonderstaande rasbeschrijving samengevat,waarbijdeselecties enigszinsgerangschikt zijnnaar
vroegheid.
Treffervan Koning enVliegerwas teAlkmaarhetvroegsteras.
Deproduktie wasopbeide plaatsen laag,het rendement zeer
laag.Trefferiseengrofzadige selectie diewelgeschikt is
voorprimeurteelt,maarnietvoordeverwerkendeindustrie.
Witkiem977vanBroersenwasvroeg,gafeenhoge opbrengst
aanpeulen eneenvrijlaagrendement.De sorteringwas
vrijgrof,watvoordeindustrie ongewenstis.
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Witkiem968vanBroersenkwam ingrote lijnenmethetvoorgaandenummerovereen.Het zijnvroege,produktieve nummers
met eenlaagrendement eneenvrijgrove zaadsortering.
Dergelijke selecties zijnwelgeschiktvoortuindersteelt,
maarnietvoordeverwerkende industrie.
CannervanÜTunhemiseenvroege selectiemet eengoedeproduktieeneenvrijgunstigrendement.Cannerisechter
tamelijkgrofzadig endaardoormindergeschiktvoordeindustrie. Inverbandmetdevroegheid enhetvrijgunstige
rendement wordtdeze selectie echterveelgebruikt.
TriovanA.R.Zwaanwasiets later,gafeenlage opbrengst
eneenvrijgunstigrendement.Doorde fijne totzeerfijne
sorteringzouditrasinaanmerkingkunnenkomenvoorindustrieteelt.Deopbrengst kanmisschienwordenverhoogd door
ietsdichtertezaaien.Triovertakt namelijkzeerweinig.
Suprimavan Koning enVliegerheeft inderassenproefgoed
voldaan.Hoeweldepeulopbrengst aandematige kantwas,
kwam deze selectie doorhethoge rendement toteenzeer
gunstige zaadopbrengst.Suprimawasbovendientamelijkfijnzadig.Beproeving opgroter schaalisgewenst.
ExpressvanAbr.Sluiswasmiddenvroeg engafeenlageopbrengst aanpeulenmet eenhoog rendement aanzaad.Deselectie isfijnzadig enkomtvoorverderebeproeving inaanmerking.
PrimovanD.v.d.Ploegbehoort totdegroepvanlate
Express-selecties,Deze fijnzadige,vrijproduktieve selectie
met eengunstigrendement komt eveneensvoorverderebeproeving inaanmerking.

ExpressvanJos.Reversheeft eenhoge opbrengstgegeven
aanpeulenzaad.De sorteringwasechteriets tegrof.Oogst
meneenpaardageneerder,dusbijeen lagerTMgetal,dan
ishet zaadfijner,deopbrengstnogzeergoed endekwaliteituitstekend. Indeproevenheeftdeze selectiedeaandachtgetrokken.
PremiervanF.deVriesheeft inAlkmaarbetervoldaan dan
teRandwijk.Deresultaten warennogalverschillend,zodat
bijdeze selectiemoeilijkeenconclusie kanwordengetrokken.
tfikavanD^v.d.Ploeg iseenlaat rasmeteenmatigeopbrengst,eenlaagrendement eneenzeerfijne zaadsortering.
Het onderzoeknaardegebruikswaarde vanbovengenoemde
selectieswordt in1965herhaald.
Oogstproef
Ophet Tuinbouwproefbedrijf GMA teOudkarspelwerdenop
6 april5rassenterplaatsegezaaid opeen rijenafstand
van60cm.Deafstand inderijwasaangepast aandegroeikrachtvan derassen.Ziehiervoor tabel4.

Tabel4.Plantgetal enplantlengte
2
perm
bij deoogst

plantgestal

ras

herkomst { gezaaid

canner

nunhem

13

driemaalwit

nunhem

r 60

plantlengte
op 16juli
110cm

13

11*
11

120cm

nunhem

13

12

115cm

felix

a.r.zwaan

20

13

75cm

lux

a.r.zwaan

20

17

75cm
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Vandedrie lange rassenenvanLuxwerd50-60tonstro
enpeulengeoogst.Felixvertoonde eenzeermatige opkomst
enproduceerde hierdoor40tonstro enpeulen.Bijdekorte
rassenFelixenLuxbestond demassauit 70$peul.BijCanner
wasdit60$,bijR6050$enbijDriemaalWit45$,allesberekendbijeenTMwaardevan125.
Hetrendement zaad/peulwashoogtotzeerhoog.Voor Canner
26$,R60enDriemaalWit 29$,Lux30$enFelixzelfs37$.
Inzaadsortering waren CannerenDriemaalWitvrijgrofen
deandere rassenfijn.OpgemerktmoetwordendatTM 125voor
CannerenFelixeengoede kwaliteitbetekent,terwijldit
voordeblanblijvende rassenDriemaalWit,R60enLuxal
vrijoud is.Afgezienhiervan,kanwordengesteld datvooral
hetkortblijvende rasFelixmogelijkhedenbiedtvoorhet
machinaalmaaienendorsenvanhetgehelegewas.

Aantasting doorbonevirus 2
Overdegevoeligheid vantuinbonenvoorvirusziekten isnog
weinigbekend.Hetbonevirus 2,datonderandereopgladiolen
overblijft endoorbladluizenwordtverspreid,kanoptuinbonenmozaiekverschijnselenveroorzaken,gepaard gaandemet
groeiremming enslechtevruchtzetting.Methetdoelenkele
rassenopdeze ziekte te toetsen,werden op22mei 10rassen
naastgladiolengezaaid.Hetproefveld werdvrijernstig
metvirusbesmet.Inhetalgemeenbleken deblankblijvende
rassenzoalsR 60, LuxenDriemaalWit zeergevoelig tezijn.
Hetbruinkokende raslikawaseveneens zeervatbaar.Verschillende Express-selecties werdenmatig totvrijzwaar
aangetast.Het rasFelixbleekgoedbestand tezijn tegen
deze ziekte engafnogeenbehoorlijke opbrengst.

Topproef
Uiteenoriënterendeproefin1963wasgeblekendathetondiep (5- 10cm)ofdiep(25-30cm)toppenvrijwelgeen
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vervroegingvandeoogstgaf.Hetverschil inopbrengst
tussenondiepenniettoppenwasvrijklein,hetdieptoppen
had echtereen"belangrijkeopbrengstdervingtotgevolg.De
herhalingvandezeproefin 1964gafongeveerhetzelfderesultaat.Deobjectenniet,ondiependiep toppenhaddenmet
1dagverschileenTMwaardevan 125bereikt.Welisgebleken
dathet toppeneeniets snellerhardwordenvandezadentot
gevolgheeft.Bijalle drieproefrassen,tewetenCanner,
LuxenR60gafdiep toppeneenopbrengstdervingvan 10$
tenopzichtevanniet ofondiep toppen.Opvallend wasdat
bijeenTM 125clezaadsorteringvanniettoppeniets grover
was danvandegetopte objecten.Inhet algemeenmoetdiep
toppenvantuinbonen echter tensterkste wordenontraden.

Zaaitijden
Vooreenonderzoeknaar demogelijkhedenvaneenwinterteelt
werd op25oktober 1963voordeeerstekeergezaaid.De rassen stonden op 19novemberbovendegrond enzijnindecember
bevroren.Dezadenvandetweede zaaiop25novemberendie
vandederde zaaiop 30decemberzijnreeds indegrondverrot. Inverbandhiermee werdeenontsmettingsproefjegenomen
waarbijhe^zaadmet enkelemiddelenwerdbehandeld endaarna
o
bijongeveer 3Ggeplaatst.Na 11dagenwerden serie'sbij
verschillende temperaturen onderenboven0 Cgezet.Bijde
controle natweemaandenbleekeenzwarebehandelingmetmiddelen opTMTDbasishetbesttevoldoen.Droog ontsmetten
metPCFBennat ontsmettenmet eenkwikhoudendmiddelwas
even slecht alshet onbehandelde zaad.
Ophetproefveld teHauwert werden tenslotte 3rassenuitgezaaid op 12maart,26maart,9april,23aprilen8mei.
Deopkomstvandeeerste zaaiwaszeermatig.Op4juli
waseen TMwaardevan ongeveer 120bereikt.Bijdetweede
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zaaiwasditop 10juli enbijdederde zaai op 17julihet
geval.Deopbrengstbleeftotdederde zaaivrijconstant.
Devierde zaaigafeenhalve opbrengst,terwijldevijfde
zaainogmaalsdehelftminderaangewicht opbracht.Deze
verschillenwarenaanmerkelijkgroterdanin 1963,wathoofdzakelijkhetgevolgwasvanvirusaantasting,die in 1963gering enin 1964vrijernstigwas.
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BLAD-EN STENGELGEWASSEN

Andijvie
In 1964kwamenvrijplotselingverschillendevragennaar
vorenoverdeteeltvan"blad-ofsnijandijvie.Voorhetverkrijgenvanmeergegevensoverdezeteeltwijzewerden23
rassentweekeer terplaatse gezaaid.Tervergelijking kwamen
dezerassen ookopeenruimeafstand te staanvoordeteelt
vankropandijvie.Naasthetnormale Nederlandse sortiment
waren ookrassenkrulandijvie indebeproeving opgenomen.
Erwerdgezaaid opeenlichte zavelgrond teBergen,dienaderhandniet zogeschiktvoorandijvieteelt "bleektezijn.
Bladandijvie
Deeerste zaaivondplaats op20mei.Dezevroegezaaidatum
had totdoeldegevoeligheidvoor schietennategaan.Bladandijvie wordt opdezelfdemanieralsspinaziegeteeld.Op
eenrijenafstandvan22cmwerdmetde Thilot handzaaimachine
ongeveer 1800gram zaadperhagezaaid. Uitgaandevan 70%
kiemkracht moeten deplantendanopongeveer5cm afstand
komen.Doorhetdrogeweerwasdeopkomst echterslecht.Ook
ishijverschillende monstersdezaadhoeveelheid teklein
geweest ommetdemachine regelmatig te kunnenzaaien.Daarom
werd inde tweede zaaiop 23juni 2300gram zaadmetdehand
gezaaid,eveneensbijeenrijenafstand van 22cm.Ookindeze
proefkwamenechterweerenkeleholle plekkenvoor.

Kropandijvie
Voordeze teeltwijze werd ooktwee keer terplaatse gezaaid,
namelijkop 21meien24juni.Het zaadwerdop30x 30cm
gedibbeld ennaopkomst opééngezet.Dit leidde toteen
vrijregelmatige stand.Ookindepraktijkisgebleken dat
andijvie zeerhogeeisenaanhetzaaibed stelt.Vooral
tijdensdroogte laat deopkomstvaakveeltewensen over.
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Het rotten
Kropandijvie isvrijgemakkelijkschoon temakenalsze iets
gaatrotten.Bladandijviegeeft doordenauwe plantafstand
geenkroppen.Bijhet oogstenwordenalleenmaarlosse"bladenafgemaaid,wathet ondoenlijkmaakt het rotte"bladte
verwijderen.Tijdigoogstenisdan'ookzeer"belangrijk.Wanneerhalf juniwordtgezaaid,zalbladandijvie na9weken
zekerafgeoogstmoetenzijn.Menkannogtotindetweede
helftvan julizaaien. Naarmate laterwordtgezaaid,wordt
deperiodevanzaaitotoogst langer.Deoogstvanhalf
juligezaaide"bladandijviekomteind septemhertot"begin
oktober.Daarnaneemt dekansopnachtvorstschade sterktoe.

Rassenonderzoek
Vande23rassendie inhet onderzoekwerdenopgenomen,
kwamendevolgende voorverdere"beproevinginaanmerking.
Salad King,Corneli.Dezekrulandijvievormt zeerlange,
groene enopstaande"bladeren.Het iseenforsegroeieren
heeft kale"bladstelen.Alskropandijvie was zeietsschietgevoelig,ietsgrofenhadvrijveelrot.Als"bladandijvie
was dezehoge krulfijnerenweiniggevoeligvoorrot.In
beide gevallenwasdeopbrengst zeerhoog.
PresidentvanA.R.Zwaan iseenzeerhoge fijne krul.De
bladerenhebbeneendoorlopende bladschijf.Dit donkergroene
raswasgevoeligvoor rot.Zowelvoorkrop-alsvoorbladandijviegeteeld,gafzeeenzeerhoge opbrengst.
Pancalière vanA.R.Zwaan iseengroene zeerhoge krulmet
rodenerven.Zeisietsgrof,schietgevoelig ennietzuiver.
Het rashadechterweinig lastvanrotengafalsbladandijvie eenzeerhoge enalskropandijvie dehoogste opbrengst.
Debladstelenwarenlangensmal.
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nr. 113 en nr. 114, twee rassen krulandijvie, opgenomen In een rassenproef

het oogsten van een rassenproef met spina

rassenproef met spinazie in een zomerteelt. links matares, rechts vikin

bleekselderij Is
in nederland vrij onbekend,
doch biedt
voor een aantal bedrijven
zeker perspectief.
de foto toont
3 struiken in rijpe toestand.

Chicoree Priséedemeaux. Clause.Eenhalfhogegroene krul,roodnervig enschietgevoeligmet lange smallehladstelen.Door
degelijkemooie standwasdeopbrengst alsblad-enals
kropandijvie zeerhoog.
Géant Maraîchèrevan Clausewordt ietshogerdandegewone
NummerVijf.Zewas schietgevoelig,hadweinigrotenstond
alsbladandijviehoogenalskropandijvie zeerhoog inopbrengst.Inhetalgemeenwashet resultaatmetditrasin
1963matigenin 1964zeergoed.
SuperGéantevan Clausewasminderschietgevoeligennog
ietshoger danGéantMaraichère.Zekropt slechterenstond
ookalsbladandijvie mindermooi.Deopbrengst lagbeide
kerenhoog.
Breedblad Volhart Wintervan Clausewaszeergelijkmatig en
hadweinig lastvan rot.Zebleekiets schietgevoelig.De
kropwasgoedenhad eenietsgeelhart.Zegafeengoede
opbrengst alskrop-enalsbladandijvie.
Ho5v a n RijkZwaan,Bataviaamélioréevan Clause enEb5
vanHunhemhaddeneenmooie stand,weinigrot,vrijveelgeel
en inbeidegevallen eengoedeopbrengst.
Golda,Beemsterboer.Dithoge Ho5typebleekgevoeligvoor
rottebladranden.Alskropandijviegafzeeengoedeopbrengst,
alsbladandijvieviel zetegen.
RosabellavanÀ.R.Zwaan kwam zeergoedovereenmetBatavia,
dochhadalskropandijvie eenbeduidend lagereopbrengst.

Kwaliteitsonderzoek
Vanenkele rassenzijnzoweldekroppenalshetbladgesteriliseerd endiepgevroren.Hierbijbleekderoodnervigheid
teverdwijnen.Inhet algemeenwarendeverwerkte monsters
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bladandijvie fijnerendonkerdervankleurdankropandijvie.
Ookisdesmaakvaakpittiger,watdeeenwel endeanderniet
waardeert.Beoordelingvanenkele rassen dieophetIBVT
waren ingevroren,leverde zeergroteverschillen inkleur
ensmaaktussenderassen op.Hetonderzoeknaardejuiste
teeltwijze endegebruikswaarde vanderassenvoordeindustriewordtvoortgezet.

Bleekselderij

Het onderzoekbijditgewas isnog jongenbeperkte zich
voornamelijktotrassenkeuze enplantafstand.Deproeven
warenechteropverschillende plaatsen ondergebracht,zodat
ookietskanwordengezegd overdegrondsoort.Deiets
zwaardere kleigrondenzijnoverhetalgemeenongeschikt.De
zwaarste struikenwordenverkregen opvochthoudende lichte
grondsoorten alshumusrijk zand,veenenzeerlichtezavel.
Dithoudt in,datbleekselderijinverschillende gebieden
met succes kanwordengeteeld.Ditgewasheeft echter extra
zorgnodigbijhet opkwekenvandeplanten.Menzaait omstreeks 15à20april onderplatglas-ggram zaadperraam.
Hiervankunnen 300-35("1plantenwordengeplukt.Verspenen
isnietnoodzakelijk,maargeeftweleen stevigerplant en
eenvletterehergroeinahetuitplanten.Hetuitplantengebeurt indetweedehelftvan juni.Dit dientmet zorgte
geschieden,zodanig dathethartbovendegronduitkomt.

Plantafstand

Uithet onderzoekisgebleken dateenindepraktijkveel
gebruikte afstandvan40x40cm teruim ie.Het optimum
ligtbijongeveer40x 30cm.Bijeenafstandvan30x30cm
ishet aantal struiken ) 1kgperoppervlakte -eenheidvaaknog
ietsgroter,dochdebewerkingskosten liggenookhogerdan
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"bij40x30cm.Bovendien isineennatte enzachteherfst
het risioovanbladvlekkenziekte enrotte struikengroter,
naarmate nauwerwordtgeplant.Deafstand 30x 20cm isbeslist tenauw.

Rassenkeuze
Inderassenproeven warenhoofdzakelijkzelfblekende rassen
opgenomen,afkomstiguitNederland enBelgië.In 1962en
1963ishet rasExtralangevollegoudgele nr.4-413 vande
Belgische Boerenbond quaopbrengst enkwaliteit zeergunstig
naarvorengekomen.Het inNederlandmeestgeteelde ras
Verbeterde LPDvandefirmaDuivesteinheeftbewezen inde
produktie zeergoedmee tekunnenkomen.Dekwaliteit is
echterietsminderdandievan sommigeBelgische rassen.
Golden SelfblanchingvanGebr.Sluiswaszeergoedvankwaliteit,maarde struikenwarenminder zwaardanvandeoverige
rassen.Vooruitvoerigergegevensbetreffende het onderzoek
bijditgewaswordtverwezen naarRapportno. 11,maart 1964
vanhetProefstation teAlkmaar.

Spinazie

Spinaziewordt intoenemende hoeveelhedendoorde industrie
verwerkt.Deze stijgingwordt hoofdzakelijkveroorzaakt door
dediepvriessector,diein 1963voorhet eerst degesteriliseerdehoeveelheid overtrof.Vaakwordtaangenomen datde
hoeveelheidgesteriliseerd produkt terugloopt.Tot 19^4was
ditechtergeziendecijfersniet hetgeval,teweten 10000
tonin 1961,9500tonin 1962en 11000ton in 1963.Een
bedenkelijke zaakisechterdatvaakzeerslechte partijen
wordenverwerkt,waardoor ditproduktbijdeconsument in
diskrediet raakt.Menzalzowel'bijdiepvriezen alsbijsteriliserenmeermoetenovergaan tot deverwerkingvanbladspinazie.
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Het rassen-enteeltonderzoek zalinsterkemate opdit doel
wordenafgestemd.

Rassenkeuze
Derassenkeuze issterkafhankelijkvanhet tijdstip waarop
wordtgezaaid.Verder speelt degevoeligheidvoorwolfnog
eengrote rol.Verschillende fabrieken zijnechtervrijwel
geheel overgeschakeldopresistente rassen,zodatdeze ziekte
"binnenkortgeenprobleem meeris.

Normalevoorjaarsteelt
Voor deze teelt kiestmenwolf-resistente, snelgroeiende
rassendie opeenrijenafstandvan 11of22cmwordengezaaid.
Gezienhetbetrekkelijk sneldoorschieten geuren wijvoordeze
teelt devoorkeuraan 11cmeneenzaaizaadverbruikvan
50-70kgperha.Ditgeldtvooreen zaaiinmaart.Gunstige
resultatenwerdenverkregenmet SpinozavanA.R.Zwaanen
Vital Rvan SluisenGroot.Haast deze rassenhebben ookde
hybridenHo308enKb 7

van

SluisenGrootgoedvoldaan.

Hetnieuwe rasProtektavanPunhembleek ietstrager ingroei
enschietentezijnenkomthierdoor inaanmerkingvooriets
latere zaai enoogst.Ditgeldt innog sterkermatevoor
Spartanvan deEnkhuizerZaadhandel.

Zomerteelt
Inaprilmoetmenoverschakelen optraagschietende rassen
dieopeenregelafstandvan 22cmwordengezaaid.De zaaizaadhoeveelheid zalongeveervariërenvan 30-50kgperha.
Men isnogvrijsterkaangewezenopwolfgevoelige rassenzoalshet tamelijk snel schietende rasVikingvan SluisenGroot
ende zeertragerassenNbordlandvanA.R.ZwaanenEstiva
vanGebr.Sluis.HierbijkanooknogwordengenoemdLoreley
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vanA.R.Zwaanmet dezeerlangebladstelen,kleinebladschijvenendonkergroene kleur.Deproduktie isvrijlaag,
dekwaliteitvanhetverwerkte produkt isechterzeergoed.
Vandenieuwewolfresistente rassenindezegroepkunnen
genoemdwordenNo22van SluisenGroot enMataresvan D.
v.d.Ploeg.
No 22iseendonkergroene,lichtgekroesde hybride dieinde
proeven zeergoedheeftvoldaan.Mataresvormdegrote,groene
bladerenvaneengoede uiterlijke kwaliteit.Destanddichtheid liet somstewensenover,zodatnoggeendefinitiefoordeelkanwordengegeven.

Herfstteelt
VoorrassenalsMatares,Noordland,EstivaenLoreley is10
à 15julivermoedelijk deuiterste zaaidatum.De iets sneller
groeiende enschietende rassenzoalsNo 22,SpartanenProtektakunnenmet succes zekertoteind juliwordengezaaid.
Voor zaaieninaugustus komenuitsluitend snelgroeiende rassen inaanmerking zoals Spinoza,Vital Rendehybriden
No 308,No 7,No425enNo320.

Winterteelt
Debessfcezaaitijd ismoeilijkaantegeven,daardit sterk
afhangtvanhetogenblikdatdewinter invalt.Vermoedelijk
zalhalf septembermeestal hetbeste resultaatgeven.Als
dit tijdstipwordtaangehouden,kanmenvolstaanmet 100of
120kgzaadperhabijeenrijenafstand vanresp.22en 11cm.
Chemische onkruidbestrijding moetvóór deopkomstworden toegepast.Voordeze teeltkomennaast derassenUtrechtse Winter,
ThialfenWinterreus ookHiemalisenViroflayinaanmerking.
Deze rassenherstellen zichnadewintervrijsnelengeven
eengoede engezonde opbrengst.VerderkannogNobelals
iets lateroogstbaar rasgenoemdworden.
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Vooruitvoerigergegevenswordtverwezennaarrapport12,
december ^9^4vanhetProefstation teAlkmaar.

Precisiezaai
In 1964werdenproevengenomenmet de Stanhayprecisiezaaimaohine invergelijkingmet de Thilot.Het zaadvoordeze
proevenhad eendoorsnedevan 3- 3>jgmm.De zaadhoeveelheden
varieerdenvan 20-50kgperha.Precisiezaai gafdevolgendevoordelen tenopzichtevannormale zaaimet eenThilot.
a.Betere opkomst,dushogerplantgetalperoppervlakte-eenheid.
b.Hogere opbrengst aanversgewicht.
c. Kleineverschillen inopbrengstbijgebruikvanminderzaad.
Bijde Thilotwerd deopbrengst insterkemate doorde zaadhoeveelheid beïnvloed.
d. Ietstrager schieten.Hetverschilmetdenormalemachine
wasechterkleinerdanwerdverwacht.

Tegenover dezevoordelen staanalsmogelijkenadelen?
a.Hogere zaaikosten,terwijl debesparing aanzaaizaadgering
zalzijn.
b.Misschienmoeilijkermaaien doorietskorterebladstelen.

Verderonderzoek zalmoetenuitwijzen ofhetverantwoord is
spinaziemet eenprecisiezaaimachinetezaaien.
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WORTEL- BOL- EU K2TOLGEWASSEN
Knollen

Het onderzoeknaardegebruikswaardevanronde witte consumptieknollenwerdditjaarvoortgezetmeteenproefwaarin twee
rassenronde"blauwkopstoppelknollen werdenvergelekenmet
vijfronde witte consumptieknollen.Derassenwerdenop21
juligezaaidopeenrijenafstandvan33cm.Daarineenvoorgaand onderzoekwasgeblekendatditgewaseendichte plantafstand slechtverdraagt,werd uitgedundop.ongeveer10,13
en16cm.Terbestrijdingvandekoolvliegwerdhetgewas
éénkeerbespotenmetdiazinon.Bijdetwee rassen stoppelknollenwerd later enigevreterijdoor larvenwaargenomen,
bijdeoverige rassenwasditniethetgeval.
Op 15oktobervondeenbeoordelingvandeknollenplaats door
vertegenwoordigersvanzaadhandelenverwerkende industrie.
De rassenwerdenop20oktobergeoogst.Deknollenwerden
gesorteerd inzwaarderenlichterdan100gram.Hetpercentage
enhetgemiddeld knolgewichtvandegrote knollen zijnin
tabel5opgenomen.Tevensgeeft deze tabeleenoverzichtvan
degemiddelde plantafstand inderij,deopbrengstinkgper
areendebelangrijkste cijfersvandebeoordelingop15
oktober.Hierbijwas1.slecht,2matig,3goed,4zeergoed
en5 uitmuntend.
Tabel 5.Resultatenvanderassenproefmetknollen
gemidd. opbrengstgrote knollenbeoordeling 15okt
ras
afstand
, ..inkg
J
gem. knol-,, gebruiks
m derijperare
%^^_
kleur
,waarde
gew. vorm
rondewitte
roodkop
globe
(blauwkop)

13,2

640

83

325

4

2,5

3

15,0

620
562

81

366

3

3

78

273

4

407
416

68

255
232

4,5
4
2

2,5
4

4,5
3

4
1

502

79
72

275

3

3

3

295

4

4

4

whiteglobe
sneeuwbalI

12,3
14,0

sneeuwbalII

13,2

whiteegg

13,4
14,8

zesweekse

73

464
31

Destoppelknollengaven eenzeerhoge opbrengstvanmeerdan
600kgperare.Hetpercentagegrote knollenenhetgemiddeïii
knolgewicht lageneveneenshoog.Bijde"beoordelingop15
oktoberbleekRonde WitteRoodkop ietsgrauwvankleurte zijn
enwasdeblauwkop_£Letsvoos.HierdoorwerdGlobevoordeverwerkende industrie afgekeurd.Ronde Witte RoodkopvanGebr.
Sluiswerdgoedgekeurd.
Vandewitte consumptieknollengafWhiteGlobevanGebr.Sluis
eenhoge opbrengst enkreeg zeergunstigewaarderingscijfers.
Hetras Sneeuwbalbleekminderproduktief tezijn.Bijdebeoordeling op 15oktoberwerd Sneeuwbal IvanGebr.Sluismet
hoge cijfersgoedgekeurd. Sneeuwbal IIwerdvanwegedeknolgrootte endeknolvorm afgekeurd.Verderwerd WhiteEggvan
Gebr.Sluis alsgoed enZesweeksevan SluisenGroot alszeer
goed beoordeeld.
Watde invloedvandeplantafstand opknolgewicht enopbrengst
betreft,kannogwordenvermeld dathet optimum bij33x 13
à 15cmlag.

Knoiselderij

Kholselderijwordtnog steeds intoenemende mateverwerkt.
Ruim 90%van dehoeveelheidgaatnaardegroentedrogerijen.
De laatste tijdwordt echterookbelangstelling waargenomen
voor invriezen ensteriliseren.Dedrogerijenvragengrote
knollen,voor steriliseren iseenkleine knolgewenst.Aangeziendeknolgrootte insterkenatewordtbepaald doordestanddichtheid,werdhet onderzoeknaardeoptimale plantafstand
voortgezet.AlsproefrassenfungeerdenhierbijRoemvanZwijndrecht en Invictus.Eenanderaspect isdevraag totwelke
datum knoiselderijmet succeskanwordenuitgeplant.Ineen
uitgebreide proefwerd de invloedvan zaai-enplanttijd op
vroegheid enproduktie nagegaan.
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Eengrootprobleem voordeindustrie ishetzwartkokenvan
deknollen.Dezeeigenschap isenerzijdsgebondenaanhetras,
anderzijds kunnenechterverschillendeuitwendige factorende
matevanzwartkokenbeïnvloeden.Ookindezerichtingwerdeen
onderzoek ingesteld.Voordebelangrijkste resultatenvandeze
onderzoekingen wordtverwezennaarhetjaarverslagvanhet
Proefstation datinmaart 1965zalverschijnen.
Eenbelangrijkvraagstuk isverderderassenkeuze.Ophet
proefveld teEauwertwerdenditjaarverschillende buitenlandserassenvergelekennet Nederlandse.Deknollenwerden op15
oktoberbeoordeeld doorvertegenwoordigers vandeverwerkende
industrie,vandezaadhandel enandere instellingen.Derassen
warenindetweedehelftvanmaartgezaaid enop 1juniuitgeplantbijeenafstandvan60x40cm.Deze afstandgeeftgewoonlijkgrote knollen,voorsommige rassenvermoedelijkte
groot.Bijdebeoordeling werdennamelijkveel rassenmetholle
koppenofinwendigholwaargenomen.Wel iskomenvast te staan
dathet ene rashiervoorgevoeliger isdanhetandere.Bij
sommige rassenkanmendeze eigenschap misschien onderdrukken
doornauwer teplanten.Ditzalin 1965wordennagegaan.Van
deelfrassenwerden zesgoedgekeurd voordrogenen/ofsteriliseren.Debeschrijvingvandezerassenisa]svolgt.
St.Sebastienvan Clausewerdvoorbeide doeleindengoedgekeurd.
Detamelijkgroteknollenwarenmooivanvorm,weinigvertakt
eninwendig zeergoedvankleur.DitinNederlandvrijwelonbekend rashadweinig lastvanholle koppen,wasiets gevoelig
voor inwendigholenkan onderbepaalde omstandigheden gevoe-,
lig zijnvoorgroeischeuren.St.Sebastienisweiniggevoelig
voorzwartkoken enheeft inhetalgemeen sterkdeaandachtgetrokken.
RoemvanZwijndrechtvan R.Zwaanwordt reedsveelvoorde
groentedrogerijengeteeld.Deknollenwarengoedvanvorm en
weinigvertakt.Holle koppenwerdennietwaargenomen,wel
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knolselderij,
het onbekende ras st. Sebastien,
dat In 1964
een zeer goede indruk maakte

echterenige inwendige holheid.RoemvanZwijndrechtwasgevoeligvoor zwartkokenenwerddaardoorvoor sterilisatie
nietgoed"bevonden.
BelgavanPannevisgafeenweinigvertakte knoldiegoedvan
vorm was.Belgabehoortniet totdeproduktieve rassen.Holle
koppeneninwendige holheidwerdennietwaargenomen.Vooral
hierdoorwerdBelgagoedgekeurd voorhet drogen.Voorsteriliserenwasdegevoeligheidvoor zwartkoken eenongewenste eigenschap.
BlancovanDaehnfeldt"bleekenkelegunstige eigenschappente
bezitten zoalsgroteknollen zonderholle koppen.Ditraswas
ietsgevoeligvoorinwendig hol.Knolvorm envertakking waren
goed.De/suggereert eenblankblijvende knol.Ditwasechter
geenszinshetgeval.Blancobleeknamelijkzeergevoeligte
zijnvoorzwartkoken enwerdvoorsterilisatienietgoed
bevonden.
Invictus_van_Gebr.Dippeheeft eenvrijwelblankblijvendeknol.
Invictusbleekietsgevoeligvoorschurft enkwam inzwartkokenovereenmet St.Sebastien.Deweinigvertakte knollen
warenmooivanvorm eninwendigmooivankleur.De inwendige
holheid iseenbezwaarvoorhetsteriliseren.
IvoravanNunhem iseenproduktiefrasmet eenslechte knolvorm ensterkevertakking.Zeergevoeligvoorholle koppenen
tamelijkgevoeligvoorinwendighol.Het iseenvolkomenblankblijvende knolenwerd daardoorvoor sterilisatie goedgekeurd.
Voorverdere gegevensbetreffende teelt-en rassenonderzoek
wordtverwezennaareenMededelingvanhetProefstation te
Alkmaar,diebinnenkort zalverschijnen.
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Koolrapen

Het onderzoeknaardegebruikswaarde voorindustrieteelt werd
voortgezetmet twee Duitse rassen,tewetenSchmalzWitteen
Hoffmann's Witte,dievorig jaargunstig naarvorenkwamen,
verderhet rasLimburgse eneenselectie afkomstigvanHeerema,
commissionair teGroningen.Naast dewittewerden ookdrie
selectiesgelekoolrapen indezeproevenondergebracht.Dit
waren degeelvlezigevan Runia,deHollandse Gele Roodkop van
Gebr.SluisennogeenFriese GelePaarskop.
Indeproefwerden tevensenkele zaaitijdenbetrokken,omna
tegaan totwanneergezaaid kanwordenenofkoolrapenals
nateelt nogeenredelijke opbrengstgeven.Deproeflagop
eenvrijzwarekleigrond. Tegendekoolvlieg werdgespoten
metParathion.

Met deStanhayprecisiezaaimachinewerd 500gram zaadinde
zoeffractie 1-2mm gezaaidbijeenrijenafstandvan50cm.
Inderijwerd latergedund.Dit isondanksprecisiezaai nodig,
daarnietgezaaid kanworden opdezelfde afstandwaaropde
plantenmoetenkomen testaan.Zouwelopde juisteplantafstandwordengezaaid,danzouden dooreenslechte kiemkracht
ofandere oorzaken teveel openplekkenontstaan.

Eerste zaai
Deeerste zaai (28mei)gaf inbijnaalle rassenzeerveel
gebarstenknollen.Ofhiersprake isvanmechanischebeschadigingmoetwordenbetwijfeld,daarindevolgende zaaiweer
dezelfdeverschillen tussendeselectiesnaarvorenkwamen..
Derapenwerden op25septembergeoogst.Tabel6geeft een
overzichtvanderesultatenvandeeerste zaai.
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Tabel6.Resultatenvan deeerste zaai (28mei)
plant- aantal fo
gemid- netto
afstand knol- gebars-deld
opbrengst
inde
len
ten
knolgew.inkg
rij
perareknollen inkg
perare
schnalzwitte
hoffmann'switte
limburgse
heerema'switte
runia'sgele
holl.gele roodkop
friesegele paarskop

50
50
55
70
70
40
40

415
404
360
280
296

40
29
19
11
32

527
474

17
31

1,4
1,9
1,7
2,1
2,3
1,3
1,5

Derapenwarenzwaar,wat leidde toteen lageproduktie per
are.Uitde tabelblijkt datbijdewitte koolrapenHeerema's
Witte ondankseenlaagplantgetal weiniggebarstenknollengeeft.
BijRunia's Gele ishetpercentage gebarstenknollen indeze
eerste zaaihoog.Henetto opbrengst iswel lagerdanbijde
andere twee rassen,maarditwordtvooralveroorzaakt doorhet
lageplantgetal.DeHollandse Gele RoodkopvanGebr.Sluiswas
indeze zaai ookzeergoed.

Tweede_zaai
Deopkomstvandeop 18junigezaaide koolrapenwasbeterdan
dievandriewekenvroeger,wat resulteerde ineennauwere
plantafstand.Hetgemiddelde knolgewicht bleeklagerdanbij
deeerste zaai,hetbarstennam echternogtoe.Alleende
GeelvliezigevanRuniakwam ernuveelbeteruit.

Bijdewitte rapenkomthet rasvanHeeremaweerduidelijk
naarvoren.Hetpercentage gebarsten knollenisgelijkaandat
vanLimburgse,maardit laatstewas isnietgeheelblankvan
binnen endepuntige knol iszeersterkvertakt.Runia'sGele
was indeze zaaiduidelijkbeterdandeHollandse GeleRoodkop.
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342
556
493
532
481
575
508

Tabel 7.Resultatenvan de tweede zaai (18juni)

ras

plantafstand
inde
rij

aantal
knollen
perare

gemid- netto
gebarst- deld
opbrengst
en
knolgew .inkg
knollen inkg
perare

schmalzwitte

40

506

hoffmann'switte

35

600

57
38

limburgse

463

17

heerema'switte

45
50

runia'sgele

50

419
381

17
12

holl.gele roodkop

35
50

571
431

25

1,7
1,2

57

1,5

friesegele paarskop

1,1
1,3
1,1
1,9

249
496
437
696
585
514
296

Derde zaai
Drieweken later (10juli)werdnogeensgezaaid.Hierinkwamen,
behalvebijde tweeDuitse selecties,weiniggebarstenknollen
voor. De opbrengst werd echteraanzienlijkminder.
Tabel8.Resultatenvan de derde zaai (10juli)

ras

plant- aantal %
gemid- netto
afstand knol- gebarst-deld
opbrengst
inde
len
en
knolgew.inkg
rij
perare knollen inkg perare

schmalzwitte

43

465

18

hoffmann'switte

37
42

541
476

20
11

runia'sgele

44
42

457
480

5
1

0,5
0,6

holl.gele roodkop

42

472

0,6

friesegele paarskop

38

427

2
6

305
286

0,8

305

limburgse
heerema's witte

0,5
0,6
0,5

Voordewitte koolrapen isdeze zaai zekertelaatgeweest.
Aan dehandvandezeproeven kunnenwe stellendat opeenstugge kleigrond dewitte rapen totongeveer 25 juni endegele
totongeveer 1julikunnenwordengezaaid.Ookhierzalde
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171
278
206
229

opbrengst afnemen,maarwekrijgenwelgezonde enrondeknollen.

Derassen
SchmalzWitteheeft eeningezonken kopen isvan"binnenniet
blank.Degevoeligheidvoorbarstenwasnogergerdanbij
Hoffmann'sWitte.Ditraswasgoed,maarbleektoch duidelijk
minderdanHeerema's Witte.Inditraskwamenechternogplantenvoormet eendikke,langepunt.Doorselectiewordtgetracht
deze eruit tekrijgen.Limburgse wasniet alleensterkvertakt,maarhadookinwendig ietsbruinverkleuring. Inde
Friese GelePaarskopkwamenverscheideme holle knollenvoor,
dievanbinnenuit rotten.DeknolvandeHollandseGele Roodkopgroeidevoorongeveer 2/3 gedeeltebovengronds,watuitwendig
roodwerd.Hierdoorwas zeechterzeergemakkelijkrooibaar.
Deronde,gladde koolraap heeft echtereenknollensmaak.Runia's
Gele staatvasterenheeft een ietslange knol,die ietsvertaktis.

Op 15oktoberwerden dekoolrapenvande tweede zaaibeoordeeld doorvertegenwoordigersvan zaadhandel enverwerkende
industrie.Hierbij is0 slecht en5zeergoed.

Tabel9» Resultatenvan de rassenbeoordeling

ras

knolknol- vertak- hol- kleur gebruiksheid
grootte vorm king
waarde

4
3

2

2
2
1

4
4
3
3

3
3
4
3

5
4
5

2
2
2

2

runia'sgele

4
4

holl.gele roodkop

2

friesegele paarskop

4

schmalzwitte.
hoffmann'switte
limburgse
heerema's witte

3
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1

2

1

1

3
3
4
3i
4
3

2
1

4
4
3
2

Hierblijkt Heerema's Witte deenigewitte koolraap tezijn
diegeschikt isvoordeindustrie omverwerkt teworden.Bij
degele staat de selectievan Runiabovenaan.Mochthiervan
nietgenoeg zaadaanwezig zijn,danzoudeHollandseGele
RoodkopvanGebr.Sluisnog inaanmerking kunnenkomen.

Kroten

Het onderzoeknaardemogelijkheden vannateeltkrotenwerd
dit jaarvoortgezetmeteen zaaitijdenproef,waarin twee rassenwarenopgenomendiemetverschillende zaaimachineswerden
gezaaid.Alsproefrassen fungeerden Detroitvan D.v.d.Ploeg
enDetroit van StruikenCo.Dit laatste rashad invoorgaande
jarenzeergoed indenateeltvoldaan,terwijlvanhet eerste
rasmonogerm zaadverkrijgbaar was,datwerdgebruiktvoor
precisiezaaimetde Stanhay enMonodril,Daarnaastwerdook
eenobjectmet eenPlanethandzaaimachinegezaaid.Grote
verschillen inopkomst tussen dezaaitijdenenookper zaaitijdhadden totgevolg datuit dezeproef geen betrouwbare
conclusie kanwordengetrokken. Debelangrijkste resultaten
kunnenalsvolgt wordensamengevat.
Eerste zaai 18juni
Vanhetmonogerme zaadwerd 6tot 19kgperhagezaaid.Bijde
Stanhaynam de opbrengst toenaarmateminder zaadwerdgebruikt,namelijkvan345kgkrotenperarebij 12kgzaadtot
391kgbij6kgzaadperha.DeMonodril enPlanet gaveneen
opbrengstvanrespectievelijk406en408kg krotenperare
bijeengebruikvan 12en 19kgperha.Het zaadvan Struik
enCohad eenslechtekiemkracht enwasveelgrovervan
korreldanhetmonogerme zaad.Erwerden drie objectengezaaid,
namelijk Stanhay 18en27kg enMonodril 18kg zaadperha.
Deopbrengstvarieerdevan409kgbijdeMonodril,tot526kg
perarebij Stanhay 2?kg.
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Tweede zaai 29juni
Deopkomst

wasaanmerkelijk"beterdanbijdeeerste zaai,

vooralbijhetmonogerme zaad. Indeeerste zaaiwasdegemiddelde afstand inderij 10,4cm,indetweede zaai 6,5 cm,
bijgebruikvandezelfdehoeveelheid zaad.Deopbrengst
varieerde van 286kgperarebijMonodrilenPlanet,tot 358
kgbijStanhay 12kg.De Detroitvan StruikenGovertoonde
inalle zaaisels eenholle standmet eengemiddelde afstandin
derijvan 10-15cm.Deopbrengstvande tweede zaaibedroeg
297tot347kgperare.

Derde zaai_10juli
Degemiddelde afstand inderijbedroeg bijhetmonogerme zaad
10,8cm.Deopbrengst nam toebijgebruikvanmeerzaad.
Stanhay 6kggafeen opbrengstvan 216kg,8kgzaadvan 249
kgen 12kgzaadvan 284kgkrotenperare.Bijde selectie
van Struiken Covarieerde deopbrengstvan 292tot370kg
perare.

Ondanks de slechte opkomstheeft Detroitvan StruikenCo
eenhogere opbrengstgegeven danDetroitvanD.v.d.Ploeg.
Ditmoethoofdzakelijkworden toegeschreven aanhetverschil
ingroeisnelheid. Deselectievan StruikenCogeeft namelijk
sneleenkroot,watvoor eennateelt zeerbelangrijkis.De
inwendige kleurbleekietsminder tezijndanvande langzamer
groeiende Detroitvan D.v.d.Ploeg.
Doorhet IVTteWageningen iseenpraktijkproeflate teelt
krotengehouden,waarvandeuitslagbinnenkortwordtbekend
gemaakt.Het ligtindebedoeling in 1965eenrassenproefmet
degoedgekeurde selecties optezetten.Verderdienthet
onderzoeknaardemogelijkhedenvanprecisiezaai teworden
voortgezet.Voorlopig zalmenvooreennateeltvankroten
zeker 12-15 kgzaadmoetengebruiken opeen rijenafstand van
maximaal 33cm.
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Pastinaken
Opeen zavelgrond teHauwert werd de invloed nagegaan van
zaaidatum enplantafstand op schieten,opbrengst enwortelgrootte.Als proefrassen fungeerden Holkruin enGuernsey.De
zaaitijden waren 13en 26maart,9e n 23 april. Lo rijenafstandbedroeg 44om,in de rijwerdgedund op ongeveer 8,11
en 14cm.Het onkruid werd op afdoende wijze bestreden door
vóór de opkomst vanpastinakenmet linuron tespuiten. Ter
bestrijding van dewortelvlieg werdvóórhet zaaien 2kg
aldrin perare oppervlakkig door degrond gewerkt.
Zaaidatum
Tabel 10vermeldt de invloedvan de zaaidatum op opbrengst,
schieters enwortelgewicht.
Tabel 10.Resultaten per zaaidatum

zaai

holkruin
guernsey
fo
gem. gem.
Jo
gem. gem.
kg/are sohie-wortel afst. kg/are schie-wortel afst.
ters gew. incm
ters gew. incm

13maart 598
26maart 530
9 april 629
23april 542

22
16
13
12

410
291
323
270

12,2
10,5
10,4

9,9

523
470
538
473

19
19
16
13

Bijbeide rassengaf de derde zaai dehoogste en de tweede
zaai de laagste opbrengst.Holkruin produceerde gemiddeld
70kgper aremeer danGuernsey.Het percentage schieters
wasbijbeide rassenvrijhoog ennam slechts inlichte mate
afbij later zaaien.De opkomst wasbeternaarmate later werd
gezaaid. Dithad een iets nauwere plantafstand totgevolg,
waardoorhetgemiddeld wortelgewicht van deeerste zaai het
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345
282
295
249

12,1
11,0
10,5
10,4

hoogste envandevierde zaaihet laagste was.

Plantafstand
Intabel 11wordenverschillen,veroorzaakt doordeplantafstandweergegeven.

Tabel 11.Resultatenperplantafstand

holkruin

guernsey

afstand
wortel
incm
kg/are schie- gew.
ingr.
ters
8,0

616

13

10,5
13,8

568

17

540

17

afstand
/ 1°
kg/are
schieincm
ters

255
318
398

8,1

503

10,6

500

14,2

497

wortel
gew.
ingr.

14
18
19

210
285
384

BijHolkruinwashet opbrengstverschil veelduidelijkerdan
bijGuernsey.Deopbrengstnam toenaarmatemeerplantenper
oppervlakte-eenheidstonden.Hetgemiddeldwortelgewicht nam
daarentegen af.Opvallend isverderdathetpercentageschietersbijruimereplantafstandentoenam.Deconclusieuitdeze
proeven isdatmenhetbestHolkruinindeeerstehelftvan
aprilkanzaaienopeenrijenafstandvan44cmenlaterin
derijuitdunnenopongeveer 11cm.
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KOOLGEWASSEN

Boerenkool
B:ghetProefstationwerden 27juni 10selectiesvanhet
Westlandse rasgezaaid,gekozenuitdeaanbevolen selecties
indepraktijkproef1958-1959vanhet IVT.Dezewerden29
juliuitgeplantopeen lichte zavelgrond,waaralsvoorvrucht
krotenhaddengestaan.Hieropwarenverschillende onkruidbestrijdingsmiddelenbeproefd.Doorbepaaldenawerking konden
derassenmoeilijkwordenbeoordeeld enisdeopbrengstbepalingniet geheelbetrouwbaar.Ondankshet feitdatdeplanten
nahet zettenmoeilijkopgangkwamen,lagdeopbrengst bij
sommige selecties tochhoog. Indepraktijkhadmendit jaar
echterookhoge opbrengsten,veroorzaakt doorhetnietafstotenvandeonderste bladeren.Toenbeginnovember derassen
werdengeoogst,bleekeenWestlandse fijngekrulde aldoor
rot tezijnaangetast.Dit lageraswas zeerfijnenlichtgroen.Tweehalflange selectieswaren inkleureninkroes
ergheterogeen.Deoverige deelnemende selectieswarens
a.Halflange Westlandse donkergroene,SluisenGroot
b.Lage fijngekrulde winterharde?
c.Westlandse,Verheulno 2820?

JosHuizer
R.Zwaan

d.Westlandse halfhoge groene?

•Enkh.Zaadhandel

e.Middelhoge fijngekrulde?

JosHuizer

f.Westlandseherfst?

Nunhem

g.Blauwgroene krulno439?

Pannevis

Tabel 12geefteenoverzichtvandeeigenschappender
selecties,alsmedevandeproduktie.
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Tabel 12.Resultatenvan rassenproefboerenkool

ras

planthoogte

kroes

kleur

opbrengst
inkgper
are

a

laag

fijn

groen

180kg

b

halfhoog

matigfijn

lichtgroen

236kg

c

halfhoog

matig fijn

lichtgroen

260kg

d

halfhoog

vrijgrof

groen

265kg

0

hoog

grof

groen

257kg

f

hoog

grof

donkergroen

305kg

g

hoog

grof

zeer donkergroen

H l kg

Omeenindruktekrijgenwelke eisende industrie aandit
produkt stelt,zijndezeselecties doorhetIBVTverwerkt.
Debeoordeling ervanzalin 1965plaatsvinden.

Rodekool

Deverwerkingvanrode koolbedroegvóór 1963slechts 500-700
tonper jaar.In1963nam dehoeveelheid plotseling toetot
2 288ton.Deze toenemendebelangstelling had totgevolgdat
met ditgewaseenteeltproefwerdgenomenmetenkelevroege-,
herfst-enwinterselecties.Om teonderzoeken ofermogelijkheden zijnrodekoolnabijvoorbeeld spinazie ofzelfsvroege
erwtenteplanten,werd opvier tijdstippengez.aaidengeplant.
Dezaaitijdenwaren 23april,12mei,27meien 10juni.De
proefwerdgenomen opeenzavelgrond teHauwert.Deplantafstandbedroeg 60 x 60cm.Tijdenshet oogstenwerden steeds
kolendoorgesnedenvoorbeoordelingvandediverse eigenschappen.Hierbijblekenvooral inkleurzeergroteverschillen
tebestaan.Devolgende rassenenselectieshebben inde
proevengoedvoldaan.
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a.Vroeg RoodNo8077» Broersen
ID.Herfst Rood,

Jac.Jong

c.VroegRood?

Beemsterboer

d.Herfst Winter 1220? Broersen
e.Vroeg Rood,

RijkZwaan

Intabel 13wordteenoverzichtvandevierplant"tijdenvan
derassengegeven.Tevens isvermeld wanneerdeze zijngeoogst
enwathetgemiddeldegewicht perkoolwas.Dit laatste is
berekend over 20à25planten.

Tabel 13.Zaai-enplanttijdenproef rode kool,gewichtenin
grammen
geplant 8junigeplant 22junigeplant 6juligeplant 23juli
rasoogst- geoogst- geoogst- geoogst- gedatum wicht datum wicht datum wicht datum wicht
a

2-9

2260

17-9

1500

b 14-10

2120

22-10

1830

c

2-9

2370

7-9

d 28-9

2000

e

2410

2-9

22-10

1635

12-11

1320

2200

22-10

1620

12-11

1000

22-10

2085

22-10

1385

17-9

1500

19-10

2000

12-11

760

Vroeg Roodïïb8077vanBroersen.Ditraswasinwendigvrij
donkerendunbladig,hadweinig dikkenervenenvoldeed inde
eerste zaaibeter dandeandererassen.Detweede keerviel
zowelhetgewicht alsdekleurtegen.Ookhaddendeplanten
bijnageenombladmeer.Waarschijnlijkwasdithetgevolg
vaneenmindergoede standplaats.Ditwordtvooralaannemelijkdaarditnummer indederde envierde zaaiweerzeer
goednaarvorenkwam.Denogvrijzware kolenwarenvast,tamelijkdonkerenhadden eenfijnepit.Indevierde zaaiwerd
dekool inwendig echter ietsbleker.Opgrondvan dezeproevengeldtvoorditras 1julialsuitersteplantdatum.
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Herfst RoodvanJac.Jongwasindeeerste entweede zaai
zeergoed.Vooraldievandeeerste zaai"blekennog donkerder
danvoorgaand ras,doordat indezeherfstkoolvrijwel geen
witte nervenvoorkwamen.Degroeiperiode wasongeveervijf
weken langerdanbijdevroege rassen.Indezevaste kool
liepde smalle struikietsdiepdoor.Deplantenvande
derde zaaiwarentedicht onder"bomengeplant.Bijeenbetere
standplaats zouden zeechterzeerwaarschijnlijk tochgeen
goede kool.;.hebbenopgeleverd. Ookindevierde plantingwarendekolenzeerlosenbleek.Deze selectie zaldaarom
niet la-terdan +22junimoetenwordengeplant.
Vroeg RoodvanBeemsterboerwasinde eerste zaaiuitwendig
zeermooi.,maarbijdoorsnijdenblekenertedikke,witte
nerven invoortekomen.Misschienwas erindetweede zaai
sprakevan toeval,maarhiarontbraken dezegrotendeels,terwijlinde derde zaaienkele doorlopende wittenervende
kleurvan dekoolweerongunstigbeïnvloedden.Devierde
keerwas dithetbeste ras,alwerd dekool iets los.De
kleurwasechter in-enuitwendigvrijgoed.Ookdezevroege
selectie moetvô6r juliwordengeplant.
Herfst x Winterno 1220vanBroersen.Op28septemberwerd
deeerste zaaigeoogst.Hiervan ishetgewichtnietprecies
bepaald.Dezekolenwaren zwaar,maar de structuurwaswat
grof.Ditwasookindetweede zaaihetgeval.Doorde
donkerrode kleurmaakte dit rasechtereengunstige indruk.
Eigenlijk isditrasnog iets tevroeggeoogst.Wanneeriets
laterwordt gesneden,zaldeopbrengst ongetwijfeldhoger
liggen.Deuitersteplantdatum isongeveereind juli.
Vroeg RoodvanRijkZwaanwasnogietseerderklaardande
andere selecties.Inde eerste entweede zaaiwaszenogal
grofenminderdonkerdanno8077?maar tochnogvrijgoed.
Indelatereplantingenwerd zetebleek.Bijeenietste
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no. 1 220,
een kruising van herfst-! en bewaarrcde, afkomstig van broersen. uitgeplant op 22 Juni

langedijker herfstrode, herkomst jac. jong en uitgeplant op 22 jun

onderzoek naar de mogelijkheden van rode
en groene savooiekool als nateeltgewas

green curled van de firma hurst !s een snelgroeiend ras groene savooiekool, dat veel
omblad vormt, de plantdatum was 6 juli.

winterkoning van beemsterboer,
ant op 22 Juni, gaf een hoog rendement en een mooie kleur als gedroogd prot'"1-"

hammer, op de foto het type van jac. jong, komt eveneens voor het drogen in aanmerking,
plantdatum 22 juni.

laatoogsttijdstipgaat dekoolspoedig"barsten.Wat"betreft
degroeikracht kanditnummerweltot"beginjuliwordengeplant,quakleurechterniet laterdaneind juni.
Deandere rassen
IndeproevenwasookeenNegerkopopgenomen.Detweedeplantdatum,22juni,wasalte laat.Ookindeeerste zaaihadze
matigvoldaan.Misschienbiedt een"betereselectienogwel
mogelijkheden.Uitdeserie die6juliwa§3geplant,bleek
duidelijkdatopdeze tijdalleendevroege rassennog klaar
kunnenkomen.Dezeplanttijdwasookvoorde herfstrassen
altelaat.
Eenrodebewaargaftot inde tweedeplantingnogweleen
goede opbrengst,maarkomtnietvoorverwerking inaanmerking,
daarde structuurveel tegrofis.Twee selectiesvanhet
allervroegste typehebben slechtvoldaan.Frukogroeide wel
zeersnel,maarwastebleekentegrof.Prekowasaanmerkelijkbeter,maarblijftbij laatplantennietgezond.

Deplantafstandwas60x 60cm,watvooralvoordevroege
selectiesveelteruimbleek.Dezekunnenzekerop50x40
cmwordengeplant.Hieraanzalin 1965meeraandacht worden
besteed.Ookzullennogenigeandere selecties ophunbruikbaarheid ineenlate teeltwordenonderzocht.Hierbijwordt
gedacht aantypen,die ingroeisnelheid enkleur tussen
vroeg-enherfstrood instaan.

Savooiekool

Evenalsmet rode,werd ookmetgroene kooleen zaai-en
planttijdenproefuitgevoerd.Derassenkeuze werd afgestemd
opdevraagvandeindustrie,diedekoolmetallegezonde
ombladdroogt.Deinderasaenlijstgenoemde Hammer-typen
zijnvoor deindustrie somstedonkergroen.Novum vindt

47

menvaakte taaiindekook.DeVroege-enBredase Putjes
hebben eentelaagrendement.HetrasWinterkoning heeft
voor degroentedrogerijeneenaantalgunstige eigenschappen.
Detelersklagenechteroverdeproduktievanditras.
Doordat enige selectiebedrijvenverschillende bestaande en
nieuwe lijnenvoordit onderzoekbeschikbaarhebbengesteld,
werd eenuiteenlopend sortimentverkregen.Hierinwareno.a.
enige typenvanhetrasWinterkoningvertegenwoordigd en
tweeverschillende Hammers.Eénhiervanwaseenuitgeschoten
lijnwelkevoortuinderdteelt tebleekzouzijnendaarom
misschienvoorditdoel juistgeschikt.Op23april,12mei,
27meien 10juniwerddit sortimentuitgezaaid ensteeds
6 weken latergeplant.
a.Winterkoning,

Beemsterboer

b.Dwarf,greencurled (vroege Winterfürst),Hurst
c. IJsbeer,

Beemsterboer

d.Gele savooieno 26,

Broersen

e.Hammer,

Jac,Jong

f.Hammer,

Beemsterboer

g.Bestofall (Vertusachtigtype)
h.Calenberger,

Hurst
Beemsterboer

j. Vroege BredasePut,

RijkZwaan

k.FijneVroegeGroene,

Beemsterboer

Intabel 14isdeoogstdatumvandeverschillende rassen
indevierplanttijdenvermeld.Hierbij ishet brutogewicht
gegeven,dwz.datmet dekoolookalhetgezondebladtegelijkismeegesneden.Bijdeoogstvande eersteplanting
isooknoghetgewichtvandekoolzonderombladbijbenadering bepaald.
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Tabel 14.Zaai-enplanttijdenproefmetgroene kool(gewichten
ingrammen)
geplant 23juli
geplant 8juni
geplant 22juni geplan-t6juli

raB oogst- netto bruto oogstdatum

gew.

gew.

datum

bruto
gew.

oogstdatum

bruto
gew.

oogstdatum

bruto
gew.

a

10-9

250

2100

29-10

1805

12-11

1930

12-11

1480

b
c

30-9

760

2540

14-10

1530

21-10

2055

12-11

1420

2-9

600

1720

19-10

2555

12-11

I56O

12-11

1555

d

10-9

2150

3100

16-10

1955

12-11

1815

12-11

1615

e

10-9

1250

2500

15-10

2360

12-11

1595

12-11

I89O

f

10-9

660

2100

19-10

248O

12-11

1500

12-11

1335

8

30-9

2160

3720

14-10

2360

22-10

II65

12-11

1600

h

10-9

1050

2200

19-10

2480

12-11

2375

12-11

2125

j
k

17-9

1040

2540

16-10

2060

12-11

1435

12-11

1390

10-9

380

1300

12-11

990

12-11

780

—

WinterkoningvanBeemste

—

srboerz. alvoor

versec onsumptieiteelt

een telage opbrwigstgeven.Het rasvormt zeerkleine kool.
Zoalsuit detabelblijkt wogendeze slechts 250gram opeen
totaalgewichtvan2100gram.Dezehogebruto-opbrengst wordt
verkregen doordat degroteplant zeerveel ombladmaakt.Daar
ditvoorde industrie kanwordenmeegesneden,kwam ditras
inde eerste drieplantingen ongeveerop50tonperha,inde
vierde opbijna40ton.Voor eenwinterteelt isdebeste zaaitijdeindmei,zodatbegin julikanwordengeplant.Nahet
drogengafdezeWinterkoning eendiepgroenprodukt.
Dwarfgreencurled,Hurst.Ookdezemaakte weinig koolmaar
zeerveelblad,zodat zetocheenhoge opbrengstgaf.De
zeerlosse koolwas echtergrofnervig enhadeenvrijgrove
pit. Indeeerste zaaiwarendetwee rassenvanHurst later
dandeandere.Inde tweede enderde zaaimoestvooraldit
rasvroeger wordengeoogst,daarzehaarblad lietvallen.
Hierdoor lag deopbrengstbijdeoogstvan de tweede zaai
betrekkelijk laag.Deplantdatavan8junien6julig*aven
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50-60tonperha.Devierdeplantingwasaanmerkelijkminder,
zodat ookvoordezevroege Winterfürst alsuiterste planttijd
begin juligeldt.
Ijsbeer,Beemsterboervormtveelengroot omblad,waardoor
debruto-opbrengst behoorlijkwas.Indelaatste twee zaaiselsdaalde deopbrengst echter.Het iseendonkergrijsgroengewasmeteengeslotenplatronde kool.Deze kleuris
weinig aantrekkelijk,redenwaarommen somsdevoorkeur
geeft aandedonkergroene Hammer,die ookgoedbestand is
tegenongunstigherfstweer..IJsbeer isechterwinterhard,
waardoor zenogzeerlaat indewintergeoogst kanworden?
ditraskanwordenbeschouwd alseenverbeterde Winterfürst.
Voordeze late oogstvalt deplanttijd indeeerstehelft
van juli.Gedroogdheeft ditraseendonkere,hei-groene
kleur.
Gele_savooie_no26^Broersen.Degele savooie koolwordtde
laatste jarensteedsgroenergemaakt.Het soortvanBroersen
iserbovendien opgeselecteerd dathet enige tijdiste
bewaren. Indeteeltproevenvieldegroene kleurechterniet
mee.Vanbinnenwasdekoolbijnawit endaardeze scleotie
bijnageenombladmaakt,kreeghetgedroogde produkt eenerg
lichte kleur.Deze smakelijke koolkomtmisschien inaanmerkingvoor sterilisatie.Degroeiperiode iskort,zodatnog
toteind julikanwordengeplant.Daarditnummerzeerweiniggewasmaakt,kandeplantafstand 40x40cm zijn.Hierdoorzaldetochalhoge opbrengst zekerbovende80tonper
hakomen.
Hammervan Jac.JongenBeemsterboer.Beide selectieswaren
sterkgekroesd enhadden eenvrijgrote pit.DezeHammers
groeidenvrijsnelenvormdeneencompacte kool.Ditras
isweinigvorstgevoelig endonkergroen.De selectievanJac.
Jongwas,behalve inde eerste zaai,duidelijkminderdonker,
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ookwasdezeniet erguniform.DeHammervan Beemsterboer
wasminderheterogeen engafrondere kolen.
Best_ofall,Hurst.Vooral indeeerste zaaiwasdeopbrengst
zowelnetto alsbruto zeerhoog.Dit liep indevolgende
zaaisels snel terug.Devroegheidwasnogwelgoed,maarin
dederde zaai werden dekolenal los.Deplanten die8en22
juniwarengezet,gavenvaste,platronde kolen.Dezewaren
inwendig wit-geel,integenstelling tot deandere rassen,die
meestalgeel ofgeel-groenzijn.
CalenbergervanBeemsterboerheeft totdelaatsteplanting een
zeerhoge opbrengst gegevenvan60tonperha.Het iseen
snelgroeiend type,maardegoed sluitende koolheeft een
zeerdiepe struik.Dezebleek-groene koolkomt danookniet
verderinaanmerking.
Vroege BredasePutvanRijkZwaanwas tamelijkgrofenniet
uniform.Bijsommigeplantenbegondekool spoedig te "schuiven".
Overhet algemeenheeft ditnummermatigvoldaan indeze late
teelt.
FijneVroegeGroenevan Beemsterboervormt eenzeerklein,
spitskooltje.Deopbrengst bleefaande lage kant. Duidelijk
bleekdatditrasnietgeschikt isvoor delate teelt.De
plantenbegonnen spoedigterotten,waardoordeplantenvan
detweede plantdatumniet zijngeoogst.De structuurvande
koolwas slecht.Bijuitplanten opb.v.40x40cm zaldit
misschien beterworden.

Uit deze proevenvoor late teelt zijnvoorhetdrogenhetbest
naarvorengekomenWinterkoning enIJsbeervanBeemsterboer
enDwarfgreencurledvanHurst.Deze rassenkunnenopeen
mindersnelgroeiendegrond zekerop60x55 cmwordengeplant.
Voorsterilisatie komt degele savooievanBroersenmisschien
inaanmerking.
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PROEFPLAN1965

Aandehandvandeverkregen resultaten isvoor 196"5het
volgende proefplan opgesteld.
Slaboon.Voortzettingvanhet Centraalrassenproefveld.Op
verzoekvandeverwerkende industrie zalwordengetrachtde
rassenmet eenmachine teplukken.
Snij-enspekboon.Bijde snijbonen isde snelheidvanvliesvorming eenzeerbelangrijkpunt.Indeherhalingvanderassenproefzalhieraanspeciale aandacht wordengeschonken.Bij
despekboon staatEeckarkönigirquaopbrengstbovenaan.De
vormvandepeulisinverbandmethet snijdenechterniet
ideaal.Hetgebruikswaarde-onderzoek vannieuwe rassenwordt
voortgezet,waarbijopbrengst enpeulvormbelangrijke factorenzullenzijn.
Tuinboon.Deverwerkende industrievraagt rassenmeteenhoog
percentage zaden,kleiner dan 19mm.Tussendegoedgekeurde
selecties indepraktijkproevenvanhet IVTte Wageningen
blekengroteverschillen inrendement(zaad/peulverhouding)
eninzaadgrootte tebestaan.DeproefmetExpress-selecties
wordtherhaald,daarnaast zullenookdeDriemaal Wit selecties
bijhetgebruikswaarde-onderzoek wordenbetrokken.
Bijhet teeltonderzoek zalhetzwaartepunt liggenbijhet
machinaal oogstenendorsenvanhetgehele gewas.Hiervoor
zullennaastFelixenkele nieuwe dwergtypenwordenbeproefd.
De topproefwordtnogéénjaarherhaald.
Andijvie^Mede doorde lageprijzenvoor kropandijviehadde
verwerkende industrie dit jaarweinigbelangstellingvoorbladofsnijandijvie.Het onderzoeknaarde teeltenafzetvanbladandijvie wordt echtervoortgezet.Moeilijke puntenhierbij
zijnj!regelmatige opkomst enhetvóórkomenvan rotblaadjes
bijdeoogst.Verdergavenderassenvrijgroteverschillenin
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kleur ensmaak.Hetoriënterend,rassenonderzoekwordtdaarom
voortgezet.
Bleekselderij isbijdeNederlandse consument eenvrijwel
onbekendegroente.Indeeersteplaatsmoetgetracht worden
deafzetopdeversemarkt tevergroten.Detelermoetmeer
aandachtbestedenaanderassenkeuze.SommigeBelgische rassenblekennamelijkeenbeterprodukt tegevendandein
Nederlandmeestgebruikte selectie.Hetrassenonderzoekmet
zelfblekendebleekselderijwordtvoortgezet.
Spinazie.Degrote stroomvannieuwe (wolf"resistente)rassen
maakthetnoodzakelijk ookmet ditgewas een Centraalrassenproefveld aanteleggen.Voorbeproeving opditproefveld
komennaast Nederlandse ookveelbelovende rassenuithet
buitenland inaanmerking.Het ligt indebedoeling driekeer
tezaaien,namelijkinmaart,aprilenaugustus.
Knollen.Devraagnaarditprodukt isvrijklein.Deteelt
iseenvoudig engeeftvrijwelgeenproblemen. Ineenrassenproefwerd degebruikswaarde vandevoor deindustriebelangrijkste rassenvastgesteld.Het onderzoekbijditgewaswordt
voorlopig stopgezet.
Knolselderij.Hoewelruim 90%v a n d.everwerkte hoeveelheid
wordtgedroogd,waserdit jaarbelangstellingvoorhet
steriliseren inblik.Menvraagthiervooreenkleine knoldie
blankblijft.In1965wordtvoorditdoeleenspeciale proef
opgezet.Daarnaast zalhetonderzoekzaaarteeltinvloedenop
hetzwartkokenwordenvoortgezet.
Koolrapen.Bijdewitvliezige koolrapenkwamhetrasdat door
deheerHeeremateGroningenwordtgeteeld ineenrassenproef
alshetbeste rasnaarvoren.Bijdegele koolrapenmoet
devoorkeurwordengegevenaanselectie Huniauit Berlikum.
Hetonderzoekbijkoolrapenwordtin 1965nietvoortgezet.
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Kroten.Voordeverwerkende industriewoxdenkrotenvaakte
vroeggezaaid entelaatgeoogst.Het gevolghiervan iseen
overrijpprodukt,vaakgrondigvansmaakenkwetsbaarbij
vervoer.Krotenlenen zichgoedvoornateelt.In1965zal
eenrassenproefbijlate zaaiwordengenomen.
Pastinaken.Uiteenzaaitijdenproefmet twee rassenbijverschillende plantafstanden isgebleken datmenhetbest Holkruin indeeerstehelftvanaprilkanzaaienopeen regelafstandvan44 omenlaterinderijuitdunnen op ongeveer
11cm.Gezien deopbrengst endehuidige contractprijs is
hetvoordótelergeenaantrekkelijk gewas.
Boerenkool.Bijditgewasbestaat belangstelling voorhet
machinaal oogsten.Hierbijwordtgedachtaandeteeltvan
boerenkool oprijenvan 22cm enhetmaaienvaneenjong gewas. Deze teeltwijze schijnt inZweden opgrote schaalte
worden toegepast.DoorhetProefstation zullendeteeltmogelijkheden inNederlandwordenonderzocht.
Rode kool.Doordeverwerkende industrie isalsalgemene
vraaggesteldwelkenateeltenmogelijk zijnnaspinazie en
doperwten.Inverbandhiermee iseenplanttijdenproefopgezet
metverschillende rassen.Bepaalde selectiesvanhet type
Herfstrood kondenvrijlaatmet succeswordengeplant envertoondennaverwerking eenaantrekkelijkekleur.Dit onderzoek
wordtvoortgezet.
Savooiekool.Ookbijditgewasisnagegaan totwelkedatum
menmet succeskanuitplanten.Inhet algemeen isgroene savooie koolgeschiktvoornateelt.Het onderzoeknaarde
juiste rassenkeuze wordtvoortgezet.Belangrijkepuntenhierbijzijnkleurenrendement.
Diversen.Voordeverwerkende industrie isverderbelangrijk
het onderzoeknaardeeenmaligeplukbijspruitkool?gecombineerdmetmachinaaloogsten.Bijbreekpeen staat eenoogsttijdstippen-proefmet Berlikumer,Flakkeese enChantenayop
hetprogramma,terwijlbijwaspeenhet onderzoeknaardeteeltmogelijkhedenvanfijnewaspeenwordtvoortgezet.
750/15.I2.4/Bh
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