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INLEIDING

Vöór1963hadinNederlanddevollegrondvrijwel-het"monopolie"voorde
teeltvanaugurken.Na1963heeftdeteeltvanditgewasonderstaand
glaseensnelleopganggemaakt.Ditisvooreengrootgedeeltetedanken
aandeontwikkelingvannieuwerassen,waarvanmetname"Levö"zichzeer
goedleentvoordezeteelt.In1967bedroeghetareaalglasaugurkenreeds
+3OOha.Deoppervlakteaugurkenindevollegrondisechternogenkele
malengroterenhetiszekerverantwoordaandezeteeltwijzedenodige
aandachtte"blijvenschenken.
Vanaf1964totenmet ^1967werdendoorhetPGVdiverseteeltproevengenomenomnategaaninhoeverrodeoogstzekerheidvanvollegrondsaugurken
kanwordenvergroot.Dezeproevenhaddenvooralbetrekkingopbodembedekkingmetplasticfolie.Deresultatenvanditonderzoekwordenindezepublikatieweergegeven.Hierbijzalnietwordenvolstaanmetvermeldingvan
deproduktieverschi11en,maarzalookdekostsnzijde,verbondenaande
toepassingvanfolie,wordenbelicht.
DeproeventeAlkmaarwerdenbeheerddoorpersoneelvanhetPGV.Deproeveneldersinhetlandwerdenverzorgddoormedewerkersvanderijkstuinbouwconsulentschappenendoorchefsvanproeftuineny dieinBelgiëdoor
medewerkersvandeBelgischeBoerenbond,chefsvanproeftuinenenleraren
bijhetland-entuinbouwonderwijs.Voordezemedewerkingzijnwijveel
dankverschuldigd.Bijhetsamenstellenvandezepublikatiehebbenwij
dankbaargebruikgemaaktvaneenaantaladviezenen suggesties,onsverstrektdoordeherenP.Baptist (EtcRoermond),P.H.BöonenenC.Hulsman
(proeftuinNoord-LimburgteVenlo).Ookhiervooronzewelgemeendedank.
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ALGEMEEN
Proefopzetenwerkwijze .
Hetonderzoekwerdopgezetomnategaanof"bödembedekkingmetplasticfoliedeoogstvanaugurkenkanvervroegenendeproduktiekanverhogen.
HetproefraswasafwisselendHokusenLevo,detweerassendiemomenteel
voordevöllegrondsteelt inNederlandhetbestvoldoen.Erwerdenverschillendesoortenpolyethyleenfolieaangewend,tewetendoorzichtig,grijs,
witenzwart.Debreedtevandebanenwas100à110cm.Aangezienhetduidelijkwasdatplasticfolievoorditdoelslechtséénkeerkanwordengebruikt,werduitgegaanvandun (goedkoop)materiaalterdiktevan0,02
en0,03nun.Omdathetindeproevenkleinepercelenbetrof,werddofolie
metde'handgelegd.
Demethodevanaanbrengenwasnietelkjaargelijk.Wijhebbenervaren
dàthetbijondoorzichtig folie (wit,zwartengrijs)noodzakelijkis
eerstdefolieuitteleggen,erdaarnaopdegewensteafstandgatenin
tesnijdenofteknippenenvervolgensdeaugurkenindegatenteplanten.
Bijeenfoliediktevan0,02of0,03mmkunnendegatenerookgemakkelijk
metdëhand inwordengedrukt.Bij'doorzichtigfoliekanmeneventueel
eerstdeaugurkenplanten,dandefolieeroverheentrekkenendaarnade
gatenmaken.Dezelfdewerkwijzealsbijondoorzichtigfolieverdientechter-ookhierdevoorkeur.Nahetaanbrengenvandefoliebanenmoetenze
zowelaandelangealsaandekortezijdenwordenbedektmetgrond,zodanigdatde windernergensonderkankomen.A 1 B dit welhetgevalis
gaatdefolieklapperenendeaugurkenkunnenstukgeslagenworden.Bij
hétuitleggenmetdehandi'smenaangewezenopvrijwelwindstilweer.
In1966was.inenkeleproevenookhetobject"ventifol"opgenomen.Dit
iseenplasticbaanwaarbijeenaantal10cmbredestrokendakpansgewijze
opelkaarisbevestigd,zodanigdaterventilatie-openingentussenzitten.
Dezefoliedientoverhetgewastewordenaangebracht.
Bijenkeleproevenwerdenwaarnemingenverrichtoverdegrondtemperatuur.
Degegevenshiervanzijneveneensinditrapportverwerkt.
Proefplaatsenengrondsoort
Deproevenmetbodembedekkingwerdengedurendevierjarengenomen.In1964
alleenopdeproeftuinteAlkmaar,in1965» 1966en1967ookopenkele
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andereproeftuineninNederlandenBelgië,alsmedein—-1966inenkelvoud
"bijeenaantaltuindersindeprovincieLimburg.Omnietsteedsinherhalingtehoeventreden,volgenhierenkelealgemenegegevensoverde
proefplaatsen.
Alkmaar;tuinbijhetProefstation^humusrijke,zeerlichtezavel|verzorgersvandeproefA.TolmanenJ.Vlug.
Bredas proeftuin"StichtingProeftuinNoord-Brabant"f zandgrond^verzorgervandeproefH.M.Co Nuyten.
Venlo:proeftuin"StichtingProeftuinNoord-Limburg"3 lemigezandgrond^
verzorgervandeproefG.A.J.JansenenP.H.Boonen.
Anderlecht (België)sproeftuinvanhetProvinciaalInstituutvoorTuinbouwonderwijs.DeproeftuinbevindtzichtePamel|zwarezavel;verzorgersH.Mollemans,R.MerganenF.de"Smet.
Geel (België)sKempenstestbedrijf5 lichtezavel|verzorgersB.Geboers
enC.Geukens.
St.KatelijneWaver (België);ProefstationvoordeGroenteteelt5zavelgrondjverzorgervande'proefJ.'dèVos.
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VERSLAGVANDEPROEVEN-

Aangeziennietinalleproevendeobjectenvollediggelijkwarenenook
zaai-enplantdataverschilden,zullenallegenomenproevenafzonderlijk
wordenbesproken.

Alkmaar.1964
In1964warenbehalvezwartendoorzichtigplasticfolie,ookenke»Ieandereteeltkundigeaspecteninhetonderzoekbetrokken.Zo
waseenvergelijkingopgenomentussenteeltopbeddenenteelt
ophetvlakkeveld,alsmedeeenvergelijkendobjecttussen ter
plaatsezaaienenuitplantenvanlosseplanten.Hetproefraswas
Hokus.Derijenafstandbedroeg250cm,deafstandinderij15à
20cm.Alleobjectenwerdenop22meigezaaid.Hetuitplantenvond
plaatsop28mei,hetuitdunnenvandeterplaatsegezaaideaugurkenop9juni.Directhiernawerdopdedaarvoorinaanmerking
komendeveldjesdefolieaangebracht.Deproeflagindrievoud.
Indetweedehelftvanjunikwamenvrijveelzonnigedagenvoor.
Juliwasoverhetalgemeennatenkoel.Ditlaatstewaservermoedelijkoorzaakvandatdeaugurkeneenflinkebladontwikkelingmaaktenenpasvrijlaatinproduktiekwamen.Indezeproef
werdgeenhinderondervondenvanonkruidgroeionderhetdoorzichtigefolie.Bijgewaswaarnemingenbleekdatdeuitgeplanteaugurkeneenietsvlotterestandvertoondendandeterplaatsegezaaide.Deaugurkenophetvlakkeveldstondenietsbeterdandie
welkeopruggenwarengeteeld.Erwaseenvrijduidelijkverschil
tussendeobjectenzonderendiemetplasticfolie,tengunstevan
delaatste.Tussendeobjectenwasvrijwelgeenverschilinhet
momentwaaropdeplantenbegonnentebloeien.
Op 2julikonwordenbegonnenmethetmetenvandegrondtemperatuur (8à10cmdiepte).Ditmoestgebeurenmetgewonegrondthermometers,dieopdewerkdagentweekeerperdagwerdenafgelezen,
tewetenom8uur 'smorgensen4uur 'smiddags.Eindjulihaddendeaugurkenhetveldvolledigbedektenwerdendetemperatuurverschillenzogering,datdewaarnemingenwerdengestopt.Detemperatuurgegevensinafbeelding1(dieuitpraktischeoverwegingen
slechtswordengegevenvandebedekkingsobjectenopvlakveld)
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Afbeelding1.Gemiddeldevandetemperaturenom8uur 'smorgens
(links)en4uur 'smiddags (rechts)over17waarnemingedagenin
juliI964.
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tonen aandat de grond onder het doorzichtige plasticwarmer was
danonder zwart folie« Het zwarte folie hadbijde ochtendwaarnemingen eenhogere temperatuur danonbedekte grond, bijdemiddagwaarnemingenwasdit andersom.De gemiddelde temperaturen tussen
zwart enonbedekt (zietabel 1)kwamenhierdoor gelijkte liggen.
Verder kanwordenvermeld dat de grondtemperatuur indebedden
lagerwas danvanhetvlakkeveld.Mogelijk dat de afkoelingdoor
dewind bijde 10à 12 cmhoger gelegenbedden iets sterker was
danbijhetvlakke veld.
Hoewel de temperatuurwaarnemingenin 1964 zijnverricht op 17achtereenvolgende dagen (metuitzonderingvan zaterdagen en zondagen)
geeft eendergelijke bepalingmet gewone grondthermometers toch
slechts een aantalmomentopnamen.Deze gegevensvan 1964moeten
dan ookuitsluitondwordengezien als aanwijzingen.

De oogst begon op4 augustus enduurde tot 25 september.Erwerd
14keer geplukt,waarbij zoveelmogelijk werd gericht op de Csortering,dusmiddelmatig grovepluk.Tabel 1geeft een overzicht
vande getotaliseerde opbrengsten, samengevoegd per zaaimethode,
perplasticsoort enperteeltmethode. Tevens zijnindeze tabel
opgenomende gemiddelde standwaarderingen ende gemiddelden
van ochtend--enmiddag-groMtemperaturenoverdemaand juli.

Tabel 1.Samenvatting augurkenAlkmaar 1964»

Object

':Gemidd. ,TenvD.
istand- 'in°C
;cijfer

Terplaatse zaaien

|6,5

Uitplanten

!7 ' 3

Onbedekte grond

i6,3

8,0

Zwart folie

Produktieinkgper

are

(4-20aug.

itotaal

137(37 %)
;162(39 1)

I 18,1 j134(37 i)
: 18,1 ;156(40 i)

20aug25sept.

231

I368

257

:419

229

j363

238

:394

Doorzichtig folie

j7,5

i 19,1

H68(37 1o)

285

i453

Beddênteelt

!6 '3

!17,6

242

j362

Vlakveld

!7,2

!18,1

120(33fo)
,165 (40fo)

249
_,

| 414

i
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Uittabel1kunnendevolgendepuntengedestilleerdworden! •
1e.Hetuitzettenvanlosseplanten (1eechtebladkomt netdoor)
heeft51kgperaremeeropgebrachtdanterplaatsezaaien.Bij
denormaleteeltvanaugurkenwasreedsbekenddatuitplanten
meestaleenhogereproduktiegeeft.Dezevergelijkingwasdan
ookslechtsopgenomenomnategaanofookbijgebruikvanplasticfolieuitplantenteverkiezenisboventerplaatsezaaien.
Ditblijktdusinderdaadhetgevaltezijn.
2e.Bodembedekkingmetdoorzichtigfolieheeft 59kgperaremeer
opgeleverddanmetzwartfolieen90kgperaremeerdanonbedektegrond.
3e.Dehogereproduktiealsgevolgvandebodembedekkingwasniet
alleentedankenaanheteerderinproduktiekomenvandezeobjecten,wantookinhetlateregedeeltevandeplukperiodewasde
produktiebijdebodembedekkinghogerdanvanhetcontrole-object.
4e.Deteeltophetvlakkeveld heeft52kgperaremeeropgebracht
dandeteeltopbedden.Ditwaseenonverwachtresultaat.
5e.Deproduktieverhogingbijdefoliebedekking t.o.v.onbedekte
grondenbijteeltopvlakveldt.o.v.teeltopbeddenliepparallelmetdeverschilleningrondtemperatuur.

Alkmaar1965
Deproefopzet in1965weekopéénpuntafvandiein1964» In19^5
wasnamelijkde"vergelijkingtussenterplaatsezaaienenuitplan""tenniétméér"opgenomen.Deplantafstandwas300bij15à20cm,
hetproefraswaswederomHokus.Deproefwerdindrievoud.uitgevoerd.
Doorkoud weerenhardewindkortnahetuitplantenmisluktede
eersteaanleg,waarnaop8juninogmaalswerduitgeplant.Deze
lateplantdatum endevooraugurkenzeerongunstigezomerwaren
eroorzaakvandatdegewasontwikkelingveeltewensenoverliet.
Hierdoorkreeghetonkruidonderhetdoorzichtigeplasticalle
gelegenheidzichteontwikkelen.Vooralwanneerdejunimaandkoud
is,endezonzichweiniglaatzien, moetditnadeelvanhet
doorzichtigeplasticnietwordenonderschat.
Ditjaarkondendegrondtemperaturenbeterwordengemeten,omdat
ervanafhetuitplanteneenthermorecorder terbeschikkingstond,
-7-

dievan8junitot10augustusdetemperaturenheeftgeregistreerd.
Opdezelaatste"datumwarendeplasticbanenzodanigdoordeaugurkenovergroeiddatdetemperatuurverschillenvrijwelwarenopgehevenenverdereregistratiegeenzinmeerhad.Detemperatuurgegevensinafbeelding2hebtenbetrekkingop63opeenvolgendedagen,slechtsonderbroken van22tot30juliwegenseendefect
aande'registratie-apparatuur.Uitafbeelding2blijkthetzelfde
alsuitafbeelding1(1964)?namelijkeengeringverschilingrondtemperatuurtussenonbedektegrondenzwartfolie,maareenduidelijkhogeretemperatuuronderhetdoorzichtigefolie.Ookde
gegevensinafbeelding2hebbenslechtsbetrekkingopdeteelt
ophetvlakkeveld.

Deoogstbegonnoglaterdanin1964snamelijkop19augustusjde
laatsteplukwasop8oktober.Erwerdslechts11keergepinkt,
hetgeenneerkomtopgemiddeldéénkeerper4à5dagen.Doorhet
langzamegroeien (koudezomer)warendeaugurkentochniettegrof.
Tabel2geefteenoverzichtvandegetotaliseerdeopbrengsten,
samengevoegdperplasticsoort enperteeltmethode.Tevenszijn
indezetabelopgenomendegemiddeldestandwaarderingenendegemiddeldgnvrjc ^ o n d - enmiddagtemperaturen.

Tabel2.SamenvattingaugurkenAlkmaar1965«
Object

Gemidd.iTem'
stand- !in C
cijfers

jProduktieinkgperare
119-30aug.!30aug-8okt.;totaal

Onbedektegrond

4»7

Zwartfolie

5,2

17,3 '30 (27 io) ;
17,6 J40 (32 fo) :

Doorzichtigfolie; 6,7
Beddenteelt

i 5,4
^5,6

Vlakveld

I126

19,3 ^ 8 (31 f>) i

83
86
108

18,4

b6 (28 fo) \

91

•I 127

17,7

43 (32 fo) |

93,

! 136

Uittabel2blijkthetvolgendes
1e.Deproduktiewasuitgesprokenlaag,alsgevolgvanhetslechte
weer.
2e.Grondbedel^ing..metdoorzichtigfolieheeft30kgperaremeeröp- 8-

!113

! 156

22
nietbedekt

21

zwartfolie

v

20

V

19
doorzichtigfolie

\
i

/

,.••'

i

/

/

18

K

.•

i/

IV

/I

17

16

;VI '

15

IV--.

\//

14

V / i- « «

^ L
Afbeelding2.Gemiddeldevandetemperaturenom8uur 'smorgens
(links)en4uur 'smiddags (rechts)over56waarnemingsdagenin
1965.
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gebrachtdanmetzwartfolioen43kgmeerdanonbedektegrond.
3e.Demeeropbrengstenvandeplasticfolie-objectenwarennietalleen
hetgevolgvanheteerderinproduktiekomen.
4e.Hetverschilinproduktietussenaugurken,geteeldophetvlakke
veldendie,geteeldopbeddenwasinhetvoordeelvanhetvlakke
veld.Hetverschilwasechterminimaal.
5e.Hetproduktieverschiltussendeaugurken,afkomstigvandoorzichtigfolie,zwartfolieenonbedektegrondliepparallelmetde
verschilleningrondtemperatuur.Bijdevergelijkingbeddenteeltvlakveldwasditniet hetgeval.

Anderlecht1965
HetproefschemawasgelijkaandatteAlkmaar'in 1965» eveneens
indrievoud.Naderhandgingechterinverbandmetgraafwerkzaamhedenéénherhalingverloren,zodatuiteindelijkdegegevensvan
tweeherhalingenbeschikbaarwaren.Ookindezeproefmislukte
deeersteaanleg,waarnaop4junirechtstreeksin5cmperspottenwerdgezaaid.Hetuitplantenvondplaatsop14junibijeen
afstandvan300x20cm.HetproefraswasHokus.
Hetgewasontwikkeldezichredelijk.Debloeibegonbijdeobjectenmetgrondbedekkingop12juli,bijdeonbedektegrondgemiddeldééndaglater.Bijgeenderobjectenwasdeonkruidgroei
hinderlijk.Verschilinziekte-aantastingtussendeobjectenwerd
nietgeconstateerd.
Vanaf2julitot10septemberxverdenerindebodembedekkingsobjectenophetvlakkeveldmetbehulpvangewonegrondthermometers
waarnemingenoverdegrondtemperatuurop15cmdiepteverricht.
Dethermometerswerdenelkeochtend (metuitzonderingvanzaterdagenenzondagen)om8uurafgelezen.Afbeelding3geefteenoverzichtvandetemperaturen.OokteAnderlechtbleekinjulienaugustusdetemperatuuronderhetdoorzichtigeplastichogertezijn
danonderhetzwarteenaanzienlijkhogerdaninonbedektegrond.
Inseptemberwarendeverschillengrotendeelsgenivelleerd.Opvallendwasdesterketemperatuurdalingindeeerstedecadevan
september.
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19

18
nietbedekt

17

16

zwartfolie

doorzichtig
/

15

folie

14

t

\

13
/
/
/
/

12

*
y ,/
/
/
/
/
%
* •
,
b

«

*
y

2t/m 31juli

2t/m 31aug.

genomentePamel(Anderlecht)in1965«
Deoogstbegonop4augustusenduurdetot30september.Indeze
periodewerd14keergeplukt,hetgeenneerkomtopgemiddeldéén
keerper 4dagen.Deopbrengstgegevens,degegevensoverde.gemiddeldetemperatuurendegemiddeldestandcijferszijnvermeld

11-

ê

<i

1•t/m'"10sept.

Afbeelding3«Gemiddeldetemperaturenvan8uur 'smorgens,op-

intabel3«

/

Tabel 3« Samenvatting augurkenAnderlecht 1965«
Object

:

Gemidd. Temp.

i

|stand•cijfers
Onbedekte grond

;•5»3

6,0

Zwart folie
Doorzichtig folie

: 6,8

6,0

Beddenteelt
Vlakveld

! 6,1

inëC

Produktieinkgperare
totaal

4-23 aug.!-23 aug.Î30 sept.

.14,9

23 (27 %)Î

61

15,9

30(33 %);

62

84
92

16,7

28(31 i) \

64

92

-

26 (29 fo)|

-

29 (33 fo)\

64
60

: 90
! 89
i

Uit tabel 3blijkt hetvolgende:
1e.De produktiewasnog lagerdande standvanhet gewas aanvankelijk deedverwachten.De ruime plantafstand zalhierdit jaarzeker eenrolbijhebben gespeeld.
2e.Het object zonderbodembedekking gaf eeniets lagere opbrengst
dande objectenmet bodembedekking. Integenstellingtot de beide
eerderbeschreven proeven,was hier geenverschil tussenhet objectmet doorzichtig endatmet zwart folie,ondanks hetfeit dat
erwelverschillenwaren ingrondtemperatuur.
3e. Erwas geenverschil inproduktie tussen augurken geteeld ophet
vlakkeveld endie,afkomstigvanbeddenteelt.

St. KatelijneWaver 1965
Het te St.KatelijneWaver gevolgde proefschemaweek in zoverre
afvandat teAlkmaar enAnderlecht, dat ergeenbeddenteelt werd
toegepast.Bovendienwas hierbehalve zwart endoorzichtig, ook
grijsplasticfolie indeproef opgenomen.Alle objecten lagen in
drievoud, het proefraswasHokus.Op21 meiwerd rechtstreeks in
5 eraperspotten gezaaid, hetuitplantenvond plaats op 10juni
bij een afstandvan 25Ox 25 cm.
Ook indeze proef liet als gevolgvande ongunstige zomerde ontwikkelingvan deaugurkenveel tewensen over.De onkruidbezetting
onderhet doorzichtige foliewasvrijhinderlijk, onderhet grijzefoliewas dit aanzienlijk gunstiger. Onderhet zwarte folie
wasvrijwel geenonkruid aanwezig. Temperatuurmetingenwerden in

- 12

dezeproefniet uitgevoerd.
De eersteplukvond plaatsop10augustus,delaatsteop5oktober» Indezeperiodewerd door gebrekaantijd slechts zevenkeer
geoogst,watneerkomt opgemiddeldéénkeerplukkenperachtdagen.Degeoogste augurkenwarenuiteraard zeer grof.Tabel 4vermeldtdeproduktieinkgperareendegemiddelde standcijfers.
Tabel 4» Samenvatting augurken St.KatelijneWaver 19^5•
Object

Gemidd. jProduktieinkgperare:
S"fc3J0.cL—

. ._ .
Onbedekte grond
Zwart folie
Grijs folie
Doorzichtig folie

4,0
4,3
6,0
5,8

__

'

110-24 aug. :24 aug.-5 okt. \ t o t a a l
|73(68 f)
(101 (79 <fo)
|97(76 %)
'103(82 %)

34
27
30
23

107
128
127
126

Vantabel 4valthetvolgendetevermelden.
1e.Deproduktiewaslaag,hetgeen geziendestandvanhetgewas geen
verwondering hoefdetewekken.
2e.Erwas geenverschilinproduktie tussen zwart,grijsendoorzichtigfolie.Wel.haddendeze3objecteneenhogere opbrengstaan
augurken .(+20kgperare)danhetobject zonder bodembedekking.
3e. Gezienderelatief grote opbrengstaanaugurkeninheteerste deel
vandeoogstperiode werdindezeproefwaarschijnlijkmetdeoogst
begonnen toeneralveel grove augurkenaanhetgewas hingen.
Alkmaar 1966
In 1966werdopdeproeftuinteAlkmaarbijhetrasHokuseenaantal opkweekmethodentoegepast incombinatiemetbodembedekking.
Het zwaartepunt lagindezeproefbijdeopkweekmethoden, diein
zevenvoudwarenuitgeplant overdeinenkelvoud opgenomen bedekkingsobjecten.Aangeziener4verschillende opkweekmethodenwaren,
kunnendezeinfeitewordengezienalseven zovele herhalingen
vandeobjectenmet bodembedekking.
Alsbodembedekkingwerd gewerktmetzwart,grijsendoorzichtig
-13

folie.Degewasbedekkingbestonduit"Ventifol".DitiseenProduktvan "Draka"ènbestaatuitstrokendoorzichtigfolievan10
cmbreedte,diedakpansgewijseoverelkaarzijnbevestigdzodat
erventilatie-openingenoverblijven.Verderwerdeenobjectopgenomenmetgewasbedekkingdoormiddelvanplastictunnel,bestaande
uitdoorzichtigfolieterdiktevan0,1 mmenterbreedtevan
150cm.Nahetopzettenwasdetunnelbreedteoverdegrondgemeten75era»dehoogtebovenderijaugurkenbedroeg45-à-50.cm.
Deervaringenmetgrond-engewasbedekkingwarenindezeproef
alsvolgt.
Hetzaaien-vandeteverspenenaugurkenvond'plaatsöp10meiin
zaaibakjesdieopeen tablet metverwarmdegrondwerdengezet.
Op13meiwerdverspeend,daarnawerdendeverspeendeplantenovergebrachtnaareenkoudekas.Op17meiwasheteerstehartblad
goedzichtbaarenwerdhetmateriaalonderplatglasgezet.Deaugurken,bestemdomalslosseplanttewordenuitgezet,werdenop
20meiinzaaibakjesgezaaid.
Alleobjectenwerden1juniuitgeplant,vlaknadatdebodembedekkingwasgelegd.Detunnelenhetventifolwerdendirectnahet
uitplantenaangebracht.Watbetreftdebodembedekkingwaseraanvankelijkgeenverschilinontwikkelingtussendeaugurkenopgrijs
endie opdoorzichtigfolio.Opzwartfoliewasdeontwikkeling
ietsminder,hetcontrole-object (geenbedekking)vertoondeeen
nogietsminderegewasstand.Deaugurkenonderdeplastictunnel
haddendebestestand,,Dieonderhetventifolwareninhetbegin
ietsminderdanonderdetunnel,maarbeterdanvandeobjecten
metbodembedekking.In geen derobjectenwassprakevan.een-hinderlijkeonkruidgroei.
Hetventifolendetunnelwerdenop1juliverwijderd.Deaugurkenhaddentoennamelijkderuimtetotaanhetplastic volgemaakt.Geblekenis,dathetgewasonderventifol.teslapopgroeide,medeomdatdewerkingvandeventilatie-openingentegenviel.
Verderconstateerdenwedateenaantaljongebladerendiehet
ventifolraakten,verbranddenalsgevolgvanzonnestraling.
Eindjuniheefthetgewassterkgeledenvan.hardewindenregen,
hetgeeneeninvalspoortvormdevoorbacterievlekkenziekte,die
kortdaarnahetgewasaantastte.Indetunnelobjectenwasdeaan-

- H

tastingduidelijkminderernstig.Bijwaarnemingenop24augustus
warendeaugurkenophetgrijzeplasticreedsbehoorlijkaangetast
doormeeldauw.Ofhetgrijzeplastichieropaedevaninvloedis
geweest,isnietduidelijkgeworden.Beginseptemberkwamdeze
ziekteindegeheleproefvoor.
Vanaf17juniwerdendooreenthermorecorderdegrondtemperaturen
(8cmdiepte)geregistreerd.Op4juliwerdhiermeegestopt.Afbeelding4geefteenoverzichtvandegemiddeldeetmaaltemperatuur
(12 ptuatenperetmaal)vanaf17junitot1juli (dedatumwaarop
tunnelenventifolwerdenverwijderd).Uitdezegrafiekblijkt
degrondonderhetventifolwarmer tezijngeweestdandaarwaar
plasticfoliealsgrondbedekkingwastoegepast.Grondbedekkingmet
zwartfoliegafweereenlageretemperatuurdanmetgrijsendoorzichtigfolie.Opheteerstegezichtlijktdebetrekkelijklage
grondtemperatuuronderdeplastictunnelenigszinsvreemd.Ditis
echterwaarschijnlijkteverklarendoorhetfeitdatdetunnel
nietgeheeltotdegrondwasdoorgetrokkenomenigeventilatie
inhetgewasmogelijktemaken.Hierdoorwerddeoppervlaktevan
degrondonderdetunnels .ietsafgekoeld.

Deoogstbegonop19julienduurdetot12september.Indeze
periodewerd17keergeplukt,watneerkomtopgemiddeldtweekeer
plukkenperweek.Tabel5geefteenoverzichtvandekg-opbrengst
perobject,degemiddeldestandcijfersendegemiddeldeetmaaltemperaturen (afb.4)°
Tabel5»SamenvattingaugurkenAlkmaarI966.
Object

•Gemidd. Temp.
Produktie in kgperare
;stand- in C
:19juli-2aug.
2aug .-12 sept. totaal
'1cijfers
!

•

:

6,9

16,2 j10(7 i)

Zwartfolie

8,0

16,8 !21 (14 %)

Grijsfolie

1 8,1

Doorzichtigfolie

I 8,1

Ventifol

! 7,5
! 8,9

Onbedektegrond

Plastictunnel'

•

138
129

150

18,4 \29 (17 %)
18,1 !20 (12 %)

142

171

153

19,4 \ 1 (1 <?o)

145
153

173
146

17,1
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;19(11 f) '

148

172

20

19

18

17

16

15

J.
~ZL
tunnel

ventifol crijs doorz.

zwart

onbedekt

Afbeelding4»Gemiddeldeetmaaltemperatuuroverdeperiodevan
17junitotenmet 1juliteAlkmaar1966,gemetenindegrond
op+8cmdiepte.
Tenaanzienvantabel5kannoghetvolgendewordenopgemerkt.
1e.Deproduktieverschillenwarennietgroot.Doorzichtigengrijs
foliealsgrondbedekkinggavenrespectievelijk 25..en23kgaugurkenperaremeerdanonbedektegrond.Bijzwartfoliewasde
••- pfodulcFieverhogiriggeheelteverwaarlozen.Deaugurkenonderde
plastictunnelgaveneenkg-opbrengstdiegelijkwasaandie.van
deaugurkenopdoorzichtigen grijsfolie.Deaugurkendietijdelijkonderventifolhaddengestaan,gavenzelfseenietslagere
produkt.iedanhetcontrole-object.
2©.Bodembedekkingmetgrijsfolieheeftietsmeervervroegendgewerktdandeoverigebedekkingsobjecten.
3e.Deaugurkendietijdelijkonderventifolhaddengestaan,kwamen
- 16-

zelfsduidelijklaterinproduktiedanhetcontrole-object.Dit
isteverklarendoorhetfeitdathetgewasnaverwijderingvan
hetventifol zoslapenweligwas,dathetgeruimetijdduurde
eerdeplantenzichhaddenaangepastaandeomstandighedeninde
vollegrcnd.
4e.Deproduktieverschillenliepenvrijwelparallelmetdeverschilleningrondtemperatuur,metuitzonderingvanhetventifol-object.
Tenaanzienvandeplastictunnelkunnen wenogopmerkendatde
produktieverhogingistegengevallen.Desterkevegetatievegroei
(ziestandcijferintabel5)heeftvermoedelijkdevruchtzetting
ietsafgeremd.Waarschijnlijkzalhetgrootsteeffectvandeze
tunnelswordenverkregenbijvroeguitplanten.Ma1966isereen
meeropdeplastictunnelgerichtonderzoekopgezet,waaroverte
zijnertijd eenafzonderlijkepublikatiezalverschijnen.

Venlo1966

DeproefopdeproeftuinteVenlobevatteuitsluitendobjecten
metgrondbedekking,tewetendoorzichtig,zwartenwit (niette
verwarrenmetdoorzichtig)folie,invergelijkingmeteencontroleobjectwaargeenbedekkingwerdtoegepast.DeproeflagindrievoudmethetrasLevo.Erwerdop13meiin6cmperspottengezaaid,hetuitplantenvondplaatsop27mei.Degrondbedekking
werdaangebracht tweedagennahetuitplanten.
Aanvankelijkwasereenduidelijkverschilingewasontwikkeling
tengunstevandoorzichtigfolie,naderhandwaserweinigverschil «eermerkbaar.
Ingeenderobjectenwassprakevanhinderlijkeonkruidgroei.
Duidelijkeverschilleninziekte-aantastingwerdennietwaargenomen.
Ookindezeproefwerdengrondtemperaturengemeten.Inonbedekte
grondwasdetemperatuurduidelijklagerdanonderdebodembedekking,eommigedagenwashetverschil 3M C.Tussendediverse
soortenfoliewarendetempora+aurvereohillenzeerklein.
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Deoogst-"begonop21julienduurdetot7september.Indeze
période,werd14keergeplukt,hetgeenneerkomtopgemiddeldtwee
keerplukkenper.week.Tabel6vermeldtdeproduktieperobject,
alómededegemiddeldestandcijfers.

Tabel6.SamenvattingaugurkenVenlo1966.
Object

inkg

•Gemidd>

;Froduktie

i'stand!eijfers

J21juli--1 s lUg.j1

perare
aug.-7 sept- totaal

!

Onbedektegrond
Zwartfolie

6,5
i 7,3

!32(15 $>)

186

218

j35 (16 fo)

192
216

227
256

227

282

:

Witfolie

| 7,6

!40 (16#)

Doorzichtigfolie

! 8,2

j55 (19 %)

!

Tenaanzienvantabel6kannoghetvolgendewordenopgemerkt.
1e.Deopbrengstaanaugurkenwas,hetjaarinaanmerkinggenomen,
goed.
2e.Doorzichtigfolieg:„fdohoogsteproduktieaanaugurken,namelijk
26kgperaremeordanwitfolie,55kgmeerdanzwartfolieen
64kgmeerdanonbedekte ;;.o!id„
3e.Demeeropbrengst a'ls çsvolgvanbodembodekkingwasnietalleen
hetgevolgvanheteer.1erinproduktiekomen.
Breda1966

Dezeproefwadcu-a^ologdopiet-uinvande"StichtingProeftuin
Noord-Brabant"enbestor.:!uitdeobjectenzwart.,grijsendoorzichtigfoliealsbodembedekkingenventifolalsgewasbedekking.
Alscontrolediendeeenobjectzonderenigevormvanbedekking.
DeproefwerdindrievoudgenomenmethetrasHokus.Erwerd.op
5meiinkistjesgezaaidindekoudekas.Hetveidpenenvondplaats
op12meiin5cmperspotten.. ïia,hetverspenenwerdendeplanten
onderplatglasgezet.Deplantdatumwas24mei,deplantafstand
200x17era.

.

,,,r..

:.„

.

Debodembedekkingwerdvlakvfórhet uitplantengelegd,hetventifolwerd5dagennahetuitplantenoverdeaugurkenaangebracht.
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Opdoorzichtigengrijsfoliekwamennaeenpaardagenmets(cherp
zonnigweerenkeleplantenvoorwaarvandehoofdstengelwasverbrand.Ookonderventifolkwamenigeverbrandingvoor.Hetventifolwerdop7juliverwijderd,daarnakregendeplantenvandit
objecternstigtelijdenvandeweersomstandigheden.Onderhet
doorzichtigplasticwaseensterkereonkruidvegetatiedanbijde
andereobjecten,dochhinderlijkwashetniet.
Aanvankelijkvertoondendeaugurkenopdoorzichtigengrijsplasticeenbeterestanddandeandereobjecten.Deaugurkendieonderventifolhaddengestaanbleventotheteindtoeminder.De
verschillentussendeoverigeobjectennivelleerdennaderhand.
Deaugurkenopdoorzichtigfoliekwamenheteerstinbloei,die
vanhetventifolobjecthetlaatst.Verschilleninziekte-aantastingkwamennietvoor.
Deoogstbegonop14julieneindigdeop9september.Erwerd14
keergeplukt,hetgeenneerkomtopgemiddeldéénkeeroogstenper
4 dagen.Tabel7geefteenoverzichtvandeproduktieperobject,
vandegemiddeldestandcijfersenvandehoeveelheidbleomenop
15juli. •••

•

•

Tabel7»SamenvattingaugurkenBreda1966.
Object

:Gemidd. !Hoeveel•stand- iheidbloei
1
cijfer jop 15juli

Onbedektegrond

7,3

Zwartfolie

Grijsfolie

7,3
8,7
8,0

Ventifol

6,3

Doorzichtigfolie

i

'Produktieinkgper
j14-25juli

6,7
7,0
8,0

j64-0.9#)
!6209#)
: 92 (24 %).

7,3

!91 (24 fo)

5,7

: 6 (2 $>)

25juli- totaal
9 sept.

274
265
286
293
270

384
276

1e.Ondanksdevooraugurkenongunstigezomer,werdenzeergoedekgopbrengstengehaald.Ookuitdestandcijfersblijktwal.datde
proefeengoedetotzeergoedestandvertoonde...,..-•
2e.Indezeproefhebbendeaugurkenppgrijsfoliedehoogstepro-

338
327
378

Uittabel7blijkts
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are

duktiegegeven,hetverschilmetdieopdoorzichtigfoliewasech-•'terminimaal.Opzwartfoliewasdeproduktie57kgperarelager
danopgrijsfolie.Hetcontrole-«,bjeetgaf46kgperareminder
danbodembedekkingmétgrijsfolieenlagdusietshogerinproduktiedanzwartfolie.
3e.Gewasbedekkingmetventifolleverdeookindezeproefeenteleurstellendresultaatop.Deproduktieaanaugurkenwasvanditobjectzelfs108kgperarelagerdandievanbodembedekkingmet
grijsfolie.

Anderlecht1966
Indezeproef werdenzwart-,grijs-endoorzichtigplasticfolie
alsbodembedekkingenventifolalsgewasbedekkingvergelekenmet
normaleteeltzonderenigevormvanbedekking.Voordeindrievoud
aangelegdeproefwashetrasPajottenlandse,selectieBelgische
Boerenbondgebruikt.Ditiseenfijn,gestekeldras,dataande
tuinbouwveilingteBrusselzeergewildis.
Dezaaidatumwas18mei.Deplantenwerdenverspeendin5cmperspottenenuitgeplant op7juni.Deaanslagwaszeergoed.Erwas
eenvrijduidelijkverschilingewasontwikkelingtengunstevan
"debedekking.Hetventifol'werdop5jùliverwijderd.Deplanten
vanditobjeetwarentoenhetverstinontwikkeling,dochzeer
slap.Bovendienwasersprakevanlichtebladverbranding.Naderhandvieldegroeivandeze""augurken"mee.Hethele"proefveldwas
praktischonkruidvrij,ookhetobjectmetdoorzichtigplastic.
Erwarenduidelijkeverschilleninhettijdstipvaneerstebloei.
Deaugurkenonderventifolbloeidenheteerst (26juni),hetcontrole-objectbegonpasop4julitebloeien.Zieooktabel8.
'Hoeweldeaantastingdoormeeldauwnieternstigwas,kontóch
wordengeconstateerddatdezeziekte hethevigstoptradinhet
controle-object.Daaropvolgdehetobjectmetventifol,inde
overigeobjectenwasdeaantastingteverwaarlozen. •.::,
Deoogstbegonreedsop11julienduurdetot5september'.Er
werd20keergeplukt,hetgeenneerkomtopgemiddeldéénkeerplukkenper2,8dag.Eenuitgesprokenfijneplukdus,aangepastaan
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de afzet opdeBrusselseveiling* Tabel.'8geeft een overzicht
vandeproduktie,dedattimwaarop deaugurkenbegonnentebloeien
.ende gemiddelde standcijfers.
Tabel 8» Samenvatting augurkenAnderlecht 1966.
Object

Onbedekte grond
Zwart folie
Grijs"folie
Doorzichtigfolie|
•Ventifo1

GemiddojBegin |Produktie inkgper are
stand- |bloei i
27 juli-itotaal
cijfer ;
<
5 sept.
6,0
6,7
7,7
8,3
8,0

4 juli|25 (11 %)
30 juni)25 (10 <f0)
j28 juni;41 (12 %)
|28junij35 (12 %)\
I26 juni;35 (12#)j

196
229
290
260
261

221
254
331
295
296

Tenaanzienvan tabel 8kanhetvolgendewordenaangestipt.
1e.Bijdezefijneplukwas deproduktie zeergoed.
2e.Vandeobjectenmet bodembedekking heeft het grijze folie geleid
•totdehoogsteproduktie aan'augurkens36'kgperaremeerdandoorzichtigfolie,77kgmeer dan zwart folie en 110kgmeerdanonbedekte grond.
3e. Tijdelijke--gewasbedekkingmetventifolheeft"in'deze"proefevenveel augurkenopgeleverd alsbodembedekkingmet doorzichtigfolie.
4e.Demeeropbrengst alsgevolgvandebedekkingwasniet alleen een
kwestievanhet eerder inproduktiekomen.
Geel 1966
OphetProefbedrijf derNoorderkempenwarenalsbodembedekkingopgenomen zwart-,grijs-endoorzichtig plasticfolie enalsgewasbedekkingventifol.Alscontrolediende eenobject zonderbedekking.
Hetproefras Levowerd op20mei rechtstreeks in5cm perspotten
gezaaid enop 11 juniindrievouduitgeplant.De ontwikkelingvanhet gewaslietnogal tewensen over,develdjeszonderbedekkinghadden zelfseenuitgesproken slechte stand.
Vanéénherhalingwerdhetventifol op30juniverwijderd,vande
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beide andere op 6 juli.Enkele dagenna 30juniwarendeweersomstandigheden zeer ongunstig, zodat de augurkendiepas onder
hetventifolvandaanwaren gekomen, flinkhebbengeleden.Hierdoorhebben de "ventifol-augurken"die op 6julivrijkwamen, ondanks het zeer slappe gewas toch eenhogere produktie gegeven dan
die waarvan hetventifol op 30 juniwas verwijderd.
Tussende objectenwaren geenduidelijke verschillen inziekteaantastingenonkruidvegetatie merkbaar.
De oogst begon op28 juli enduurde tot 15 september.Erwerd 11
keer geplukt,wat neerkomt opgemiddeld éénkeerplukkenper 4
à5 dagen,dus eengrovepluk. Intabel 9wordt eenoverzicht gegevenvandeproduktie,de gemiddelde standcijfers ende vroegheid
van-bloei.Dit laatstewordt hieruitgedrukt in eencijfer,aangevende dehoeveelheid bloemen op eenbepaalde datum (0= geen
bloei, 10=zeerrijk bloeiend).
Tabel 9« Samenvatting augurken Geel 1966.
Object

Gemidd.jHoeveel- 'Produktie inkgper are
stand-1heidbloei
totaal
128juli- \11aug.cijfer|op 6 juli
15sept.
'11aug.

Onbedekte grond \ 3,7 ! 2,7
Zwart folie
I6,0
3,3
Grijsfolie
;6,3
3,7
Doorzichtig folie! 6,3
4,8
Ventifol
\ 7,0
5,0

Il5 (17 fo)
|53(27 f)
J66(25 f)
ITO (32 fo)
|34 (17 f)\

75
146
195
150
161

i90
(199
261
220
|195

Uit tabel 9blijkt:
1e. Ondanks dematige standvanhet gewas isdeproduktie niet tegengevallen,met uitzonderingvan het controle-object..
2e.Vande objectenmet bodembedekking heeft het grijze folie dehoogstekg-opbrengst gegeven,namelijk 41 kgmeer dan doorzichtig
folie, 62kgmeer dan zwart folie enliefst 171kgperaremeer
danhet controle-object.
3e..Tijdelijkegewasbedekkingmetventifol heeft minder.augurkenopgeleverd danbodembedekking met grijs endoorzichtig folie envrij- 22-

wel.evenveelals'bodembedekkingmetzwartfolie.4e.Erwasverschilinhetbeginvandebloei.Dezeverschillenliepenparallelmethetpercentage,vermeldindekolomvanheteerstegedeeltederoogstperiode,uitgezonderdbijventifol.

St.KatelijneWaver1966

OokindezeproefbijhetProefstationvoordeGroenteteeltwerdenzwart-,grijs-endoorzichtigplasticfoliealsbodembedekking
enventifolals.gewasbedekkingvergelekenmeteencontrole-object.
HetproefrasLevowerdop15meiin5cmperspottengezaaiden
reedsop26meiindrievouduitgeplantbijeenafstandvan200x
20cm.
Hetgewasontwikkeldezichgoed.Deaugurkenopdoorzichtigen
grijsfoliealsmedeaanvankelijkdieonderventifolhaddendebestestand.Zwartfoliewasietsminder,hetcontrole-objectwas
duidelijkminder.Hetventifolwerdop6juliverwijderd.Deplantenwarentoenzeerslap,maarvertoondenvrijwelgeenbladverbranding.Bijdoorzichtig folieenventifolkwam vrijveel
jongonkruidtot ontwikkeling.Aangeziendeaugurkenvlotdoorgroeiden,werdhiernaderhandweinighindervanondervonden.Verschilleninziekte-aantastingwerdennietwaargenomen.
Deoogstbegonop27julienduurde tot20september,inwelke
periodealsgevolgvantijdgebrekslechts7keerwerdgeplukt.
Ditkomtneeropgemiddeldéénkeerperongeveer8dagen,wat
leidttoteenzeergrovepluk.Tabel10geefteenoverzichtvan
deproduktie,degemiddeldestandcijfersendevroegheidvan
bloei.Ookhierwordtdebloeiuitgedrukt ineencijfer,aangevendedehoeveelheidbloeiopeenbepaaldedatum (O«geenbloei,
10=zeerrijkbloeiend).Decijfersindezetabelleidentotde
volgendeconclusies:
1e.Ondanksdeinfeitetegroveplukheefthetaugurkegewasgoed
vastgehoudeneneenhogekg-opbrengstgegeven.
2e.Bodembedekkingmetdoorzichtigfolieheeftdehoogsteproduktie
opgeleverd,namelijk82kgperaremeerdanzwartfolie,116kg
meerdangrijsfolieen102kgmeerdanhetcontrole-object.
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Tabel 10.SamenvattingaugurkenSt.Kateli.jneWaver 1966.
Object

Onbedekte grond
Zwart folie
Grijs folie
j
Doorzichtigfoliei
Ventifol
I

i.Gemidd.:Hoeveelstand- |heid bloei
cijfer |op6juli
6,0
7,3
8,0
8,7
7,0

3,7
5,7
6,0
6,0
0,7

Produktieinkgperare
|27juli- ;10aug.totaal
'10aug.
20sept.
M80 (49 1o)

184

364

216 (56$)

168.

384

:176(50 i)

174

350

J257 (55 1o)

209

466

!71(29 1o)

178

249

Grijsfolievielindezeproefduswatuitdetoondooreenlagereproduktieaanaugurkendanhetcontrole-object.
3e. Ventifolheeftzeerslechtvoldaanenzelfsruim 100kgperare
minderopgebrachtdanonbedektegrond.
4e. Geziendeprocentueelhogeproduktieinheteerstegedeeltevan
deplükperiode,iswaarschijnlijkeenbegingemaaktmetdeoogst
ophet momentdateralveelgroteaugurkenaanhetgewashingen.
5e. Hetventifolobjectkwamduidelijklaterinproduktiedandeoverigeobjecten,hetgeenovereenstemtmethetlatebeginvande
bloei.

Tuindersbedrijven1966
Naaraanleidingvandegunstigeervaringeninenkeleproevenmet
bodembedekkingbijaugurkenin1965werdin1966opinitiatief
vanenkelestudieclubsinLimburgenvan'deheerP.Baptist (Rtc
Roermond)inoverlegmethetPGVteAlkmaarbijeenviertaltuinderseen'proefaangelegdmetenkelesoortenplasticfolie.Hoeweldezeproeven-inenkelvoudwerdengenomen,warenderesultaten
zodaniginteressant envoldoendeeensluidendompublikatieervanverantwoordteachten.Tabel11brengteenenandertotuitdrukking.HetproefraswasLevo,inalleviergevallenwerdvrij
grovetotgrovepluktoegepast.
Opvallenek-isbijtweevandevierbedrijvendehogetotzeerhoge
kg-opbrengst.Vandeobjectenmetbodembedekkinggafdoorzichtig
folieopallevierbedrijvendehoogsteproduktie.Grijsfolienam

- 24-

een vlotte start van augurken
op doorzichtig
als

machinaal leggen van

doorzichtig

plasticfolie,

lijkt

de kleur

wit, doch dit wordt
door het

plasticfolie

bodembedekking.

veroorzaakt

tegenlicht.

bij doorzichtig folie en
op onkruidrijke

grond

onvoldoende

onkruidbestrijding

vooraf, kan

dit het gevolg

detailopname

van een

jong gewas augurken
zwart plasticfolie
bodembedekking.

als

op

zijn.

Tabel 11.Samenvattingproevenoptuindersbedrij
ven19-66
; Produktieinkgperare
Bedrijf

;

Bodembedekking
onbedektizwart !grijs|doorz.-

W.vanHerten,Ooi-Herten 371
H.Koenen,Echt
Verheigen,Meijal
F.Maaasen,Maasbracht
Gemiddeld

i443 !52? !639

Gewasbedekking
ventifo1

486

j 400 I466 j435 !55O : 221

;296 |313 ;321 ! 258

225 | 199 !269 I312 ;296

304

351

386 |456

347

opdriebedrijvendetweedeplaatsinenopéénbedrijfdederde
plaats.Onbedektegrondgafindriegevallendelaagsteopbrengst.
Gemiddeldoverdevierbedrijvenheeftdoorzichtigfolie70kg
augurkenperaremeeropgebrachtdangrijsfolie,105kgmeerdan
zwartfolieen152kgmeerdanonbedektegrond.
Ventifolgafeenkg-opbrongst dievrijwelgelijkwasaandievan
deaugurkenopzwartfolie,dochkomtmetz'ngemiddeldeopbrengst
waarschijnlijkietsteongunstignaarvoren.Dezeventifolwas
namelijkophetbedrijfvandeheerKoenenniettoegepast,terwijljuistopditbedrijfdekgr-opbrengstvanalleobjectenhoog
was.
Ingeenderproevenwasdeonkruidgroeihinderlijk.Bijdeheer
Koenenwerdgeconstateerddatdeaugurkenmetbodembedekkingiets
eerderdoorbacterievlekkenziektewerdenaangetastdanhetcontroleobject,bijdeheerVanHertenwarendeaugurkenophetgrijze
folieeerderenernst/gerdoormeeldauwaangetastdandievande
andereobjecten.DeheerMaassenhad8cmperspottengebruikt,
deoverigetuindersperspottenvan5cmdoors.nede.Tenslottevolgenhiernogenkele algemenegegevens.
VanHertens zaaidatum10mei,plantdatum21mei,afstand200x
40cm (3plantenperpol), lichteklei.
Koenen;zaaidatum+15mei,plantdatumbeginjuni,afstand200x
30cm (3plantenperpol), leemhoudendzand.
Verheijens zaaidatum5mei,plantdatum21mei,afstand200x
50cm (3plantenper pol),zandgrond.
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Maassenszaaidatum7mei,plantdatum21mei,afstand250x45cm
(3plantenperpol), lichteklei.
Alkmaar"1967

In1967werdteAlkmaargeenspecialebodembedekkingsproefopgezet.Welwerdindrievoudeenopkweekmethodenproefgenomen,waarvanbij2herhalingenbodembedekkingmetdoorzichtig,plasticfolie
werdtoegepast.Inéénherhalingwerdendeaugurkenzonderbo- dembedekking-uitgeplant.Erwaren5opkweekmethoden»'diebovendienin2verschillendeplantstadiawerdenuitgezet,....zodatper
herhalingdebodembedekkingzowelalsdeonbedektegrondfeitelijkintienvoudvoorkwamen.Onderstaandvolgteenvergelijking
tussenparallelII(zonderbodembedekking)enparallelIII(met
bodembedekking).ParallelIwerdééndageerderuitgeplanten
zalhierbuitenbeschouwingblijven.
HetproefraswasLevo.Erwerdgezaaidop28aprilen10mei.Alleswerduitgeplant op1.juni.Erwarenduidelijkeverschillen
ingewasontwikkeling,tengunstevandebodembedekking.Slechts
enkele,veldjesdiealsgevolgvanbepaaldeopkweekmethodeneen
slechtestandvertoonden,haddenonderhetdoorzichtigplasticfolieeniglastvanonkruid.Gemiddeldisdeonkruidvegetatie
echterbeslistniethinderlijkgeweest.Overalleopkweekmethoden
heenbegonnendeaugurkenmetbodembedekkinggemiddeld4dagen
.eerdertebloeiendandiezonderbodembedekking.Deaantasting
doormeeldauwwasindeveldjesmetbodembedekkinghevigerdan
indiezonderbodembedekking.Ditkan eengevolgzijnvande
zwaarderegewasontwikkeling (dichterestand).
Deoogstbegonreedsop10julienduurdedankzijdemooiezomer
tot21september.Indezeperiodewerd21keergeplukt,hetgeen
neerkomtopprecies2keerplukkenperweek.Intabel12wordt
eenoverzichtgegevenvandeproduktiesamengevoegdperbedekkingsobject,degemiddeldestandcijfersendegemiddeldedatum
vandeeerstebloei.Uitdezetabelvaltaftelezen;
1e.Devooraugurkenzeergunstigezomerheeftgeleidtoteenhoge
kg-opb.rengst,ondankshetfeitdatinbeideobjectenenkeleveldjesvoorkwamendiealsgevolgvandetoegepasteopkweekmethode
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Tabel12.SamenvattingaugurkenAlkmaar1967«
Object

Gemidd.jBegin Produktieinkgperare
: -istand—-ibloei >.,-.-,.,.,.!-.. .,. ;., -,
;
:
,10-310uli:31 juli-;totaal
;c l J I e r !
!
• |21sept.:

Onbedektegrond \ 5,6 ;1juli;99 (31 %); 216
Doorzichtigfolie! 7,3 127juniH68 (36$)! 297
i
i
I
i

315
!465
I

weinigaugurkenhebbenopgeleverd.
2e.Deaugurken,geteeldopdoorzichtigfoliehebben150kgperare
meeropgebrachtdandiezonderbodembedekking.
3e.Demeeropbrengst alsgevolgvanbodembedekkingwerdnietalleen
veroorzaaktdoorheteerderinproduktiekomen.
Venlo1967

OpdeproeftuinteVenlowerdenin1967bijhetaugurkerasLevo
devolgendeobjectenmetelkaarvergeleken;wit-,grijs-endoorzichtigplasticfoliealsbodembedekkingeneen controle-object.
Hetzaaienvondplaatsop17meirechtstreeksin5cmperspotten.
Deplantdatumwas6juni,deplantafstand200x50cm,waarbij
2à3plantjesbijelkaarindeperspotstonden.
Deaanslagwasmatig,naderhandontwikkeldehetgewasziohechterbehoorlijk.Tussendeobjectenmetbodembedekkingwarende
verschillenzeergering,hetcontrole-object hadechtereenduidelijkmindergoedestand.Indeloopvanaugustustakeldehet
gewasvrijsnelaf.Deaantastingdoormeeldauwwashevig.Als
gevolghiervanendoordesterkedroogtewashetgewasvroegversleten.Deindrukwerdverkregendatdeaugurkenopgrijsfolie
ietsmeervanmeeldauwhaddentelijdendandievandeandere
objecten.Slechtsonderhetdoorzichtigfoliewasenigeonkruidvegetatie,echternietinhinderlijkemate.
Deoogstduurdevan18julitot21augustus,eenkorteplukperiodedus.Erwerd9keergeplukt,watvrijwelneerkomtop
tweekeerperweek.Tabel13vermeldtdoproduktieendegemiddeldestandcijfers.
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Tabel 13- SamenvattingaugurkenVenlo19^7»
j.ect

..jGemidd..[ Produktieinkgperare
sta d
i
^ " 18-27
:cijfers
'Jjuli:27
'J-juli-21aug.
& i totaal
• t- ••

Onbedektegrond I

6,2

35 (29 fo)!

Grijsfolie

7,5

49 (30 fo)!

87
117

7f3

53-{31••#}••r

-II7-

170

7,7

69 (36#)j

121

190

Witfoüe-

|
— r

Doorzichtigfolie;

Aandezetabelkanhetvolgendewordenontleend;
1e.Deproduktiewasniethoog,waaraanhetsnelversletenrakenvan
hetgewasnietvreemdisgeweest..
2e.Deaugurkenopdoorzichtigfolie hebbendehoogsteproduktie
gegeven,namelijk20kgperaremeerdanopwitfolie,24kgmeer
danopgrijsfolieen68kgmeerdanoponbedektegrond.
3e.Demeeropbrengstdoordebodembedekkingwasnietalleentoete
schrijvenaanhetvroegerinproduktiekomen.

St.KatelijneWaver1967
DezeproefbijhetProefstationvoordeGroenteteeltteSt.KatelijneWaverbestonduitgrijs,witendoorzichtigplasticfolie
alsbodembedekkingnaasteencontrole-object.Hetproefraswas
Levo.Op25meiwerdrechtstreeksin5cmperspottengezaaid,
hetuitplantenvondplaatsop5junibijeenafstandvan200x
20cm.
Deaanslagwasvanalleobjectenzeergoed.Bijdeverdereontwikkelingblevendeaugurkenophetwittefolieachterbijdie
opdeanderefoliesoortenenzelfsbijhetcontrole-object.ITa.derhandwarendeverschilleninstandweergeringer,inhoofdzaak
omdatjuistbijhetwittefoliedemeeldauw-aantastingminder
hevigwasdanindeandereobjecten.Hetcontrole-object (onbedektegrond)had tegenheteindevandeplukperiodedehevigstemeeldauw-aantasting.Deonkruidvegetatiewaszeergering,
ookonderdoorzichtigfolie.
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122
166

Deoogstbegonop27julienduurdetot 13september.Indezeperiodewerdalsgevolgvantijdgebrekslechts7keergeplukt,hetgeenneerkomtopéénmaalplukkenperweek.Deopbrengstvande
verschillendeobjecten,alsmededegemiddeldestandcijferseneen
gemiddeldcijfervoormeeldauw-aantasting, zijnvermeldintabel
14»Demeeldauwcijfershebbendevolgendebetekenis;0=geen
meeldauw;10=zeerhevigmeeldauw.

Tabel14«SamenvattingaugurkenSt.KatelijneWaver1967»
Object

;

Gemidd.iGemidd. jProduktieinkgper are
stand- |meeldauw-'
27juli-8aug. itotaal
;cijfer jcijfer
8 aug. 13sept.>

Onbedektegrond

8,3

Grijsfolie
Witfolie

8,3
6,8

Doorzichtigfolie

7,9

4,3
3,0
1,7
3,0

188(34$} 357

j545

156(31$)j 344

i500

85 (23#)| 283 j368
190 (36$); 343

I533

UitdezetabelvandeproefteSt.KatelijneWaver,waareenzeer
grove...pluk'werdtoegepast,blijkthetvolgende.
1e.Deproduktiewaszeerhoog.
2e.Deuitkomstenwekenafvandieindeandereproeven.Dehoogste
produktiewerdhiernamelijkbereiktophetcontrole-object,dat
12•fcg'per'are'"meer'opbracht'dandeaugurken opdoorzichtig'folie
en'"45""-kgmeerdaiï"dieopgrijs'folie.Deaugurkenopwitfolie
..hadden_J,Z7...kgper.areminderdandie.vanhet.controle-object.
Eenafdoendeverklaringishiervoorniettegeven.
3e.Opvallendwasindezeproefhetlagepercentagedatinheteerste /
deelvandeoogstperiodewerdverkregenvandeaugurkendieop
witfoliewarengeteeld.Mogelijkisindezewarmezomerdoorde
reflecterendewerkingvanhetwittefoliedegrondtemperatuurminderhooggeweestdanindeandereobjecten.

Geel1967
Deproef,verzorgddoorKempensTestbedrijfteGeel,bestonduit
dezelfdeobjectenalsdieteVenloenSt.KatelijneWaverin1967,
namelijkbodembedekkingmetgrijs,witendoorzichtigfolienaast
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eencontrole-object.OokteGeelwashetproefrasLevo.Op11mei
werdin5cmperspottengezaaid.Hetuitplantenvondplaatsop
6 junibijeenrijenafstandvan200cm.Deafstandindérijwas
50cm,tweeplantenbijelkaar.
Aanslagenverdereontwikkelingvandeaugurkenopdoorzichtig
folieverliepenzeervlot.Vandieindeandereobjectenwasde
groeiaanvankelijkmindersnel,dochzekernietonvoldoende.Laterinhetgroeiseizoenvervaagdendezeverschillen.Bijwaarnemingenop30augustuswarendeaugurken_opdoorzichtigfolieiets
meerversletendandieindeandereobjecten. Erwassprakevan
eenlichteaantastingdoormeeldauw,erwarengeenverschillen
indemate'vanaantastingtussendoobjecten.._Qnder_het.doorzichtigfoliewastijdelijkeenmatigeonkruidvegetatie,volgensde
verzorgersvandeproef echter

nietdndiematedathetgewas

ervanheeftgeleden.
Deeerstepluk_werduitgevoerdop25.juli,de..,laatstepp.15..september.Indezeperiodewerd 16keergeplukt,hetgeenneerkomt
optweekeerplukkenperweek.Erwerdzoveelmogelijkgemikt
opdeCsortering.Tabel15geefteenoverzichtvandeproduktie
aanaugurken.

Tabel15«SamenvattingaugurkenGeel1967«
Object

1

Produktie

in k £ per are

j25juli-4aug
Onbedektegrond

!98.(4O ia)

Grijsfolie

j

A

-f

aug.-15 sept. totaal

II45(47 fo)

145
165

243
310

Witfolie

|104(34 %)

200

! 3O4.

Doorzichtigfolie

J197 (53 1o)

172

369

Uittabel15blijkt:
1e.Deopbrengstaanaugurkenwasgoed.
2e.Bodembedekkingmetdoorzichtigfolieheeftduidelijkde...hoogst«
produktiegegeven,namelijk59kgperaremeerdangrijsfolie,
65kgperaremeerdanwitfolieen126kgperaremeerdanonbedektegrond.
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3e.Doorzichtig,foliegaf"ten...opzichtevan.grijs.:folie:eenvrijduidelijkeentenopzichtevanonbedektegrondeenduidelijkeoogstvervroeging.OokindezeproefteGeelwashetpercentagevande
eersteoogsthij witfolie (34$)duidelijklagerdanvandeandereobjecten,hetgeenbetekentdatdeaugurkenopwitfoliezelfs
noglaterinproduktiekwamendandievanonbedektegrond.Voor
eenwaarschijnlijkeverklaring,ziepunt3opblz.29.
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PRAKTIJKSRVARIUGENMETPLASTICFOLIEBIJAUGURKENIN,1967

Deresultatendieindeperiodevan1964;totenmet 1966inproevenwerdenbereikt,warenvooreenaantalaugurketelersinLimburgaanleidingomin1967ophunbedrijfdezemethodeoppraktijkschaaltoetepassen.Ditwerdvergemakkelijkt doorhetfeit
datenkeleloonwerkersbeschikkenovereenapparaatdatdefolie
machinaalkanleggen.Hoewelditbijdeteeltvanaugurkenvoor
Nederlandeenexperimenteelkarakterdroeg,warenderesultaten
vanditmachinaalleggenzeerbevredigend.Detotalekostenervan (materiaal+arbeid)bedroegen11centperstrekkendemeter.
In1967werdenbijhetgebruikvanplasticfoliealsbodembedekkingbijaugurkenindepraktijkonderstaandeervaringenopgedaan.
Ze hebbenzowelbetrekkingopmetdehandgelegdealsopmachinaalgelegdefolie.
1e.Eengoedegrondbewerkingvoorafisnoodzakelijk.Dezebewerking
moetzokortmogelijkvóórhetaanbrengenvandefolieplaatsvinden,omdatandersdegrondsterkkanuitdrogen.Ooknahetaanbrengenkanpleksgewijsnoguitdrogingvandegrondplaatsvinden,
vooralopplaatsenwaardefolienietgoedaansluitopdeoppervlaktevandegrond.Dithoudtindatdegrondnadelaatstebewerkingzovlakmogelijkmoetliggen.
2e.Inverbandmet onkruidgroeionderdoorzichtigfoliewordtaangeradendeaugurkenzospoedigmogelijknahetleggenvandefolie
uitteplanten.Ideaalzouzijndelaatstegrondbewerking,aanbrengenvandefolieenuitplantenmeteenachterelkaaruitte
voeren.Wellichtzalhetbinnenkortmogelijkzijndeze3werkzaamhedeninéénarbeidsgangtedoenplaatsvinden.
3e.Deomstandighedenin1967(vrijkoudejunimaand)warenbevorderlijkvooreensterkeonkruidvegetatie onderdoorzichtigfolie.
Openkelepercelenwerddaarvanveelhinderondervonden.Insommigegevallenwashetnoodzakelijkhetonkruidronddeplanten
viadeplantgatenmetdehandteverwijderen.Eenflinkeonkruidvegetatietiltdefolieomhoog.Ditwordtdoorsommigenalseen
voordeelaangemerkt,omdatheteenzekereluwtegeeftaandeaugurkeplant.
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4e.Onderdefoliebleefdestructuurvan"de"grondoptimaal» Dichtslaan
vandegronddoorregenof kunstmatige"beregeningwerdgeheel
voorkomen.
5e.Indezedrogezomerwerdoppercelenwaarniet"beregendkonworden,geconstateerddathetgewasopplasticfolieeerderversleten
raaktedanopplaatsenzonderbodembedekking.
6e.Indestaartzatinsommigegevallennogeenstukjevenijn.Bij
hetopruimenvandefolie (nadeoogst)bleeknamelijkdatbij
groterelengteneenfoliediktevan0,02mmofdunnergemakkelijk
scheurt.Hetopruimennamdaardoormeertijdinbeslagdanaanvankelijkwasgedacht.Eenietsdikkerefolie (0,03mm)heeft
veelminderlastvanuitscheuren.
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RECAPITULATIEPROEFVELDOPBRENGSTEN
Aangeziennietelkjaarallebeproefdefoliesoorteninalleproevenwarenopgenomen,ishetnietmogelijkinééntabsldegegevensvanalleproevenondertebrengenentemiddelen.Degegevsns
vanvergelijkbareproevenzullendaarominenkeletabellenbijeen
wordengebracht.-Zogeefttabal16eenoverzichtvanalleproeven
waarinde normaleteeltvan augurkenwerdvergelekenmetde
teeltopdoorzichtigenzwartfolie.
Tabel 16.Zwartfolie,doorzichtigfolieenonbedektegrond.
Kgperare
Proefveld

t-

onbedekte zwart
grond
folie

Alkmaar1964

363

Alkmaar1965
Anderlecht1965

doorzichtig
folie

453

113

394
126

;

156

84

92

i

92

St.KatelijneWaver1965
Alkmaar1966
Venlo1966
Breda1966
Anderlecht1966
Geel1966
St.KatelijneWaver1966
Tuindersbedrijven1966
Totaal

J2350

Gemiddeldinkgperare

! 214

[

2632

I 239

3097
282

Inde11proevenwaarzowelonbedektegrondalsdoorzichtigen
zwartfolievoorkwamen,heeftbodembedekkingmetdoorzichtigfoliegemiddeld43kgaugurkenperaremeeropgebrachtdanbedekkingmetzwartfolieen68kgperaremeerdanonbedektegrond.
In1967werd geen zwartfoliegebruikt.Devergelijkingtussen
doorzichtigfolieenonbedektegrondkanechternogverderwordendoorgevoerdalswedeproevenvan1967erbijbetrekken.Dit
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-overzidlrtisintabel17opgenomen.

--TabelIf.Doorzichtiglolieen03

ibedektegrond.
Kgperare

Proefveld

ionbedekte
grond

Totaaltabel16(11proeven)

!

2350

;
;•

Venlo1967

i

315
122

St.KatelijneWaver1967

!

545

Alkmaar1967

Geel1967

doorzichtig
folie

3575

Gemiddeldinkgperare

!

238

465
190
:. 533

.j... 243 •;••••

Totaal

3097

• -- 369

!

4654

|

310

Uittabel17blijktdatgemiddeldover15proefveldenaugurken
metbodembedekkingvandoorzichtigfolie72kgperaremeerhebbenopgebrachtdanaugurkenzonderbodembedekking.Hierbijkan
wordenaangetekenddatin13vande15proevendoorzichtigfolie
dehoogsteproduktieheeftgegeven.Slechtsindeproefte
St.Katelijne in1.9.65gafzwartfolieeenietshogereproduktie
enopdezelfdeproeftuinin1967gafonbedektegrondzelfseen
hogereproduktiedanbedekkingmetdoorzichtigfolie.
Om-ookeen-vergelijkingmogelijk'temakenmetdeteeltresultaten
bijgebruikvangrijsfoliealsbodembedekkingenventifolals
gewasbedekkingzijnintabel18deproevenbijelkaargebracht
waarindezebeideobjectenwerdenbeproefdnaastzwartendoorzichtigfolie.
Gemiddeldoverde6proevenvantabel18heeftbodembedekking
metdoorzichtigfoliedehoogsteproduktieaanaugurkengegeven.
Hetverschilmetgrijsfoliewasechterslechts17kgperare.
Zwartfoliekwamopdederdeplaatsmet53kgperareminderdan
doorzichtigfolie.Deproduktievanhetcontrole-objectwas87
kgperarelagordanvanbodembedekkingmetdoorzichtigfolie.
Gewasbedekkingmetventifolheefteenproduktiegegevendielager
wasdanbijallevormenvanbodembedekkingennietnoemenswaard
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Tabel 18. Verschillende vormenvan"bedekking.
K

Proefveld

onbedekte zwart grijs doorz. ;ventigrond
folie folie (folie
fol

Alkmaar 1966

148

Breda 1966

338
221

Anderle'cht I966
Geel 1966

S per are

171 "..1 ?3... JL.146
327 ! 384 i 378 ;276
254 l331
295 ! 296
150

;
199 261 :!220
466
384 .35O
386 ;456
351

90

St. Katelijne Waver 1966

364

Tuindersbedrijven 1966

304

• 1.95
! 249

- 347
1

Totaal
Gemiddeld inkgper are

1665 Î1883 [1988

1465

278 i314

244

i

h509

1252

I1 331

hoger (8kg per are)danvan het controle-object. Onderhet grijzefoliewas deonkruidgróei aanzienlijk minderdanonder..hetdoorzichtige folie.
Tenslottevermeldt tabel 19de4 proevenwaarinwit (melkkleurig)
folie alsbodembedekkingwas opgenomen.

Tabel 19«Wit endoorzichtig folie,invergelijkingmet onbedekte
grond*
*

Kgperare

onbedekt e!wit
grond
tfolie

Proefveld

Venlo 1967

218
122

St. Katelijne Waver 1967

545

Venlo 1966

; 256

I

190

f HO

368

' 243

l 304

Totaal

i 1128
282

;1098

:

i

|

275

opzichtevanwit folie te hebben gegeven. Gemiddeld over de4pro<
venhaddende augurken ophetwitte folie zelfs een lagereproduktie dandievan onbedekte grond.De gemiddeldenworden eohter
sterkbeïnvloed door deproef te St.KatelijneWaver,die eenan-
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533

369

Intabel 19blijkt doorzichtig folie ook eenmeeropbrengst ten

dereuitslagvertoonde dande 3overige proeven.

282

i

Geel 1967

Gemiddeld inkgper are

Idoorzichtig
folie

1374

344

KOSTENVANBODEMBEDEKKING
Zoalereedsvermeld,isdeplasticfolieindeproevenmetdehand
gelegd,omdathotsteedsomkleine.percelengingenafwisselend
verschillende soortenfoliewerdengebruikt.Eenberekeningvan
demateriaalkosteniseenvoudig,dochoverdebenodigdearbeid
voorhetaanbrengenenverwijderenvandefoliekondendezeproevengeenbetrouwbaregegevensverschaffen.Ookindepraktijk,waar
groterelengteninéénkeerwordengelegd,zijngeengegevensbekend overdebenodigdearbeidbijhetleggenvanfoliemetdehand.
Huisin19^7indeprovincieLimburgdoorenkeleloonwerkersop
eenaantalbedrijvenplasticfoliemachinaalgelegd.Hoeweldittot
opzekerehoogteeenexperimenteelkarakterdroeg,warenderesultatenvanhetmachinaalaanbrengenoverhetalgemeenzeergoed.
Detotalekostenervan (materiaal+arbeid)waren11centperstrekkendemeter.Verwachtwordtdatdezekostenvoor1968envolgende
jarenietshogerzullenzijn.
Voorhetmakenvaneenkostenberekeningzullenwijuitgaanvande
kostenvanmachinaalleggen,hierbijaannemendedatdit15cent
perstrekkendemeterzalgaankosten.Bijeenrijenafstandvan2
meterdienterperha|j000metertewordengereden.Hetmachinaal
leggenvan'folie.bar.e21 ,:,a±perha-duskosten5000xf0,15 =f750»—
HierbijJcomennogextrakcotenvoorbijwerk (o.a.hetmakenvan
degaten)"Litwor-rtgeschatopf250,— perha.
0o_k.;.he.i;..o.pruimenv-?ndefoliena.afloopvandeteeltiseenkostenpostdieonverbrekelijkaanhetgebruikvanfolieisgekoppeld.
Detijddiehiervoornodigis,iso.a. •afhankelijkvandefoliedikte (dikkerfoliescheurtminderdanfolie)envandehoeveelheid
gronddie'opdezijdevandebanenisgebracht (mindergrondmaakt
snellerwerkenmogelijk).Ervaringscijfers zijnhierovernogniet
"•"/»kendeDekostenvan-op:,uircen'-schattenwijop'f3C0,~-perha.
Tegenoverdekostenvanbodembedekkingstaathetvoordeelvaneen
hogereproduktie.Bijgebruikvandoox"zichtigfoliewasdeproduk-*tiegemiddeldover15proeven (tabel17opblz.35)72kgperare
hogerdanvanaugurkenzonderbodembedekking.
Degemiddeldegewogenveilingprijsvooraugurkenvandevollegrond
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overdejaren1962totenmet 1966bedroeg60,5centperkg.De
berekendekostenvoorsorteren,afleveren,fusthuurenz.komenop
8,5 centperkg,zodateroverde genoemdejareneennettoveilingprijsoverbleefvan52centperkgaugurken.
Demeeropbrengstvan7200kgperhazal hogereplukkostentotgevolghebben.Hierbijkunnenweechternietzondermeerstellendat
erperkgmeeropbrengst eenbepaaldbedragaanplukkostenbijkomt,
omdat,naarmatedeproduktieperoppervlakte-eenheidineenzelfde
periodehogerwordt,ookdeplukprestatiepermanuurtoeneemt.In
onzeberekeningnemenweaandatdoordeproduktieverhoging:van
72OOkg (bijgebruikvandoorzichtigfolie)hetaantalplukuren
met 100toeneemt.
Alsnudevoordelenvanbodembedekkingwordenvergelekenmetde
kostenervan,komenwetotdevolgendeberekening,diegeldtvoor
1haaugurken.
Meeropbrengstdoorbodembedekking7200kgàf0,52 = f3744,—
Kostenvanbodembedekkings
machinaalleggen5000mdoorzichtigfolieâ
f0,15=
bijwerk (incl.gatenmaken)

f750,—
"250,—

opruimenfolienaafloopteelt

"300,—

verhogingplukkosten100uuràf4,60=

"46O,—
Totalekoste-i

Nettooverschotperha

f 1760,—
f 1984,—

Uitgaandevanbovenvermeldekosten (waarvanenkelekleinereposten
gedeeltelijkopschattingenberusten)enaandehandvanopbrengstgegevensvan15proeven,verdeeldover4jaren,menenwetekunnen
stellendatbodembedekkingbijaugurkenindevollegrondfinancieel
zekerverantwoordisendatdoorzichtigfolieterdiktevan0,02
of0,03mmvoorditdoeldevoorkeurverdient.
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Vanaf1964totenmet 1967zijndoorhetPGVteAlkmaardoorzichtig,grijs,witenzwartplasticfoliealsbodembedekkingenventifolalsgewasbedekkingbeproefd'bijdeteeltvanaugurkeninde
vollegrond.Intotaalwerden15proevengenomen,verdeeldoververschillendeplaatseninNederlandenBelgië.
Aangezienplasticfolievoorditdoelslechtséénmaalbruikbaaris,
kanteelttechnischwordenvolstaanmeteendiktevan0,02mm.Deze
dikteleentzichbovendiennogzeergoedvoorhetmakenvanplantgatenmetdehand.Eennadeelvanditdunneengoedkopefolieis
dathetvrijgemakkelijkscheurtbijhetopruimennaafloopvan
deteelt.Bijietsdikkerefolie (bv.0,03mm)isditeuvelaanzienlijkminder.
Voorietsgrotereoppervlaktenismachinaalleggenteverkiezen
bovenleggenmetdehand.Machinaalleggengaatveelvlugger,is
goedkoperenmenisminderafhankelijk vandewind.Bijleggen
metdehandmoethetvrijwelwindstilzijn.

Vandesoortendiealsbodembedekkingwerdentoegepastheeftdoorzichtigfoliegemiddeldover15proeven72kgaugurkenperaremeer
opgebrachtdannormaleteeltzonderbedekking (tabel 17). Ineen
zestalproevenwasvergelijkingmet grijsfoliemogelijk.Hetverschilinproduktiewasslechts17kgperaretengunstevandoorzichtigfolie (tabel 18). In11proevenwasvergelijkingmogelijk
tussenzwartendoorzichtigfolie (tabel 16).Bijzwartfoliewas
degemiddeldeproduktieaanaugurken43kgperarelagerdanbij
doorzichtigfolie.Hetwittefolie tenslotte (tabel19)heeftin
4vergelijkbareproevenduidelijkmindergoedvoldaandandoorzichtigfolie.
Eenberekening (blz.38)heeftaangetoonddatdevoordelenvan
doorzichtigfolieduidelijkgroterzijndandekosten ervan.
Gewasbedekkingmetventifolheeftindezesproevenwaarditbij
augurkenwerdtoegepast,nietvoldaan.Deopbrengstvandeaugurken (tabel18)wasduidelijklagerdanbijbodembedekkingennau-
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welijkshogerdanvanhetcontrole-object.Bovendienisventifol
duurderdangewoonfolie.
Hetnadeelvandoorzichtigfolieisdeonkruidgroei.Bijgrijsfolie (dateenietslagereproduktiegaf)krijgthetonkruidvrijwel
geenkans.Alsjunizonnigengroeizaamis,hoeft bij'doorzichtigfoliehetonkruidgeenprobleemtezijn.Bijeenkoudejunimaandmetweinigzonzalhetvoordeelvangrijsfoliewaarschijnlijkzwaarderwegendanhetnadeelvandeietslagereproduktie.
MomenteelwordtinNederlandvrijwelgeengrijsfolievervaardigd.
Alsmenhiertoezouovergaan,zaldienentewordengezochtnaar
eensamenstellingdienetvoldoendezondoorlaatenanderzijds
hetlichtzodanigtegenhoudt,datdeonkruidgroeiwordtbelemmerd.
Dekostenervanzullennietofvrijwelniethogermogenzijndan
vandoorzichtigfolie.
Uit vergelijkingtussenopbrengstniveauengemetengrondtemperatuurisgeblekendatdeze2factorenparallellopen:hogeregrondtemperatuur,hogereproduktie.
Inenkeleproevenisgeconstateerddatdoorbodembedekkingmet
plasticfolieietseerdermeeldauwkanoptreden.Ditkaneengevolg
zijnvanhetietsvroegerinproduktiekomenenhetwateerderversletenrakenvanhetgewas.Ondankseensomswateerderofheviger
optredendemeeldauwaantasting,werddeproduktieernietduidelijk
nadeligdoorbeïnvloed.
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