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1

Samenvatting

In 1999 en2000 isinproeven eenteeltmethode ontwikkeld waarin gedurende 4 sneeën binnen 5-6 dagen
95%vande bloemen geoogst konworden.Deze proevenwerden uitgevoerd met zogenaamde
gesynchroniseerde First Redstekken,geplant medio februari ineen 2-rijen teeltsysteem ineen
plantdichtheid van 7planten per m2engeteeldtot medio september.
Vanmaart 2001 tot enmetfebruari 2002 isineenvervolgproef onderzocht of de resultaten ook haalbaar
waren bijandere cultivars ineengesynchroniseerde teelt onder semi-praktijkomstandigheden. Daartoe zijn
ineenkastraditioneelvermeerderde Escimo, First Red,RedBerlin enVendela plantenvergeleken met
plantenvandezelfde cultivars vermeerderd enopgekweekt volgens het in2000 ontwikkeld synchroon
teeltmethode.
Bijde start waren alsonderzoeksvragen/-doelstellingen geformuleerd:
1. Werkt de synchronisatiebehandeling ook bijandere rozencultivars?
2. Blijvende synchroniteit eneffectiviteit vanbehandeling (datwilzeggen:de cycluslengte, productie,
gelijkheid inoogstdatum) behouden bijoudere planten engedurende eenteelt door dewinter heen?
3. Ishetmogelijk omdoor middelvaneenverhoogde plantdichtheid inde synchrone teelteen
productieverhoging van 20%te realiseren?
Deeerste doelstelling konvolledig gerealiseerdworden.Desynchronisatie techniek leverde bij alle cultivars
homogeen plantmateriaalbijde start vandeteelt. Destruikopbouw (Y-vorm) evenals deeerste oogst
verliepen bijalle cultivars metdeverwachte mate van synchroniteit.
Behoudvande synchroniteit bleek moeilijker realiseerbaar onder lichtarme omstandigheden; naar dewinter
toe (vanaf de eerste-augustus- oogst) naamdecycluslengte ende oogstduur toe. Hetaantaldagen dat
nodigwasvoor hetoogsten vaneensnee liep .afhankelijkvandecultivar, opvan 5-7,5 indeeerste oogst
naar 11- 16 indevierde oogst (laatste vandeproef).
Debeoogde 20%productieverhoging isgedurende dezeteeltproef alléénindeeerste maandenvandeteelt
gerealiseerd. Daarna begon detraditionele methode intelopen.

Inleiding
Arbeid indeNederlandse glastuinbouw wordt duur enschaars, zoook inde rozenteelt. Vandetotale
arbeidsbehoefte die er nodig isvoor de rozenteelt betreft 60%werkzaamheden die met de oogst
verbonden zijn(Hendrix, 1996). Daarom leeft sinds enkelejaren degedachte (envele individuele initiatieven
experimenteren ermee) dat automatisering vandeoogst endeverwerking eenbelangrijke bijdrage kunnen
leverenaanhetverminderen vande arbeidsbehoefte inde rozenteelt.
Dehuidige teeltwijze vanrozen (eengrote struik op éénvaste plek, met eenomvangrijke ingebogen
bladpakket en stelen inallerleiverschillende stadia binnen éénplant) maakt het noodzakelijk dattijdens de
oogst "gezocht" moet worden naar deoogstbare steel. Dit stelt echter zeer hoge eisen aande
"oogstrobot": mobiliteit, wendbaarheid, hetvermogen oogstbare vanniet oogstbare stelente
onderscheiden, opslagcapaciteit
Eenvoudiger lijkt hetom deplanten middels beweegbare roltablettenteverplaatsen naar de"oogstrobot" of
naar eenwerkstation waar de "knippers" deoogstbare rozen knippen endirect ineensorteermachine
hangen.
Inde praktijk zijner alsystemen diewerkenvolgens dit principe zoals het"Systeem Lansbergen"voor
Gerbera of de bewegende bedden bijOtto Bulk, Canada. Denadelen dieaandeze systemen kleven,zijn:
• door decomplexe plantvormmoet er echt "gezocht" worden naar dejuiste steel endejuiste plek inde
steel omte oogsten
• degrote hoeveelheid struik enbladmassa makenhettransport vandeplantmoeilijk (blijftvaak"hangen"
aanstukkenvanhet systeem).
• degangbarewatergeefsystemendoor middelvandruppelaars beperken debewegingsvrijheid vande
plant.
• alle planten moeten elkedagnaar hetwerkstation toe omdat er theoretisch op elkeplant weléénof
meerdere oogstbare stelen aanwezig kunnenzijn.
• de "knippers" moeten somsvanenkele secondentot enkele minuten op "werk"wachten.
Opbasis vandeze nadelen,is binnen eendenktank vanonderzoekers vanPPOin 1993 naar een
oplossingsrichting gezocht. Daarbij zijneenaantal"kritische succesfactoren"geformuleerd die eerst
moetenworden opgelost voordat aanvergaande automatiseringssystemen gewerkt kanworden.Ditwaren:
• gelijkheidvanontwikkelingtussengroepen planten,waardoor eenzo klein mogelijke variatiein
oogsttijdstip tussen oogstbare takken binnenééngroep planten ontstaat,
• opneembaarheid vanplant(deplant moet zo kleinmogelijk zijn),
• eenopen plantvorm (indeplant isde knippunt direct zichtbaar),
• geen nadelige gevolgenvanregelmatige beweging op deplanten,
• eenoptimaalwatergeefsysteemvoor eenmobiele teelt.
Inhetvoorjaar van2001 zijn, metfinancieringvanLNVenPT,eendrietal onderzoeksprojecten opgezet om
deze kritische succesfactoren ten behoevevaneengeautomatiseerde teelt te onderzoeken enmogelijk op
te lossen.Dit rapport beschrijft éénvandeze drie projecten.

2.1 Voorgaand onderzoek
Zoals hiervoor genoemd,stelt automatisering vandeoogst hoge eisenaanhetplantmateriaal
(bloeigelijkheid, beperkte omvang,openplantvorm). Ideaalvoor deze doelen ishet principe van"één stek =
éénbloem".Ditisgeennieuwe gedachte.Alindejaren zeventigwerd geëxperimenteerd met rozenstekken
voor éénmalige oogst (deVries e.a. 1977, 1978) dieineenverhoogde plantdichtheid werdengeplanten
waaraan denaam"strivetten"werdengegeven.Door dehogekostenvanstekmateriaal, deslechte kwaliteit
vande eerste oogst (de primaire scheut), endegrote ongelijkheid inbloei zijn de revolutionaire "strivetten"
eenzachte dood gestorven. Derozenteelt was echter toen nogrendabel ende noodzaak voor

veranderingen was minder dringend danvandaag.
Indeperiode 1998 tot 2000 is door PPO(v.Telgen et al.,2000) uitgebreid onderzoek gedaan naarde
variatie inontwikkelingtussengroepen planten.Eengroot gedeelte vandezevariatie isterugtevoerennaar
devermeerderingsfase. Door gerichte stekhandelingen is het mogelijk gebleken de uitloopvande stekoog
te beheersen enzodoende stek te "synchroniseren". Hierdoor kon inproeven binnen eenpartij stekkenvan
First Red™ devariatie inoogsttijdstip teruggebracht wordenvan 26-28 dagentot 5-6 dagen.De
synchrone stekkenzijninbovengenoemde experimententot een"ministruik" opgebouwd metééningebogen
tak enmaximaaltwee bloemtakkenvaneengoede kwaliteit. Deze "ministruiken"zijnechter slechts gevolgd
tot enmet detweede snee.Bovendienwas het niet bekend of verschillende cultivars zichvoor deze
synchronisatie zoudenlenen.

2.2

Huidig onderzoek

Met PTfinanciering is inmaart 2001 hetonderzoek opgezet dat inditverslagwordt beschreven omde
praktische haalbaarheid vande door PPOverworven kennis over synchronisatie te onderzoeken bij
verschillende cultivars.Vrijwelgelijk startte eentweede proef waarin,vooruitlopend opeenmobielsysteem,
het effect vanbeweging enwatergeefsysteem nader werd onderzocht (projectnummer 425241). Tentijde
vanhet schrijvenvandit rapport loopt dit onderzoek nog;hierover zallater gerapporteerdworden.
Tevens is met LNV-financiering begin 2001 eenonderzoek gestart naar deachtergronden vanenverdere
ontwikkelingvande synchronisatiemethode (projectnummer 422410). Tentijde vanhet schrijvenvandit
rapport loopt dit onderzoek nog.Detussentijdse resultaten vandit onderzoek hebben bijgedragen aanhet
verklaren vanaspecten die inhet PT-onderzoek naar voren zijngekomen.Daaromwordt er indit verslag
regelmatig naargerefereerd.
Voorafgaande aandit onderzoek heeft eeneconomische evaluatievaneenmobiele teeltsysteem,
gebaseerd op de uitgangspunten vandit project, plaatsgevonden (vanWoerden,2001). Opbasisvande
huidige uitgangspunten enaannames wasvoor eennetto bedrijfsresultaat afhankelijk vande plantdichtheid
eenproductieverhoging van 10-20% (afhankelijk vandeterugverdientijd) noodzakelijk. Rekeninghouden
met eenterugverdientijd van 7.5 jaar was eenplantdichtheidvan20 planten per m2enproductiestijgingvan
20% minstens noodzakelijk (vanWoerden,2001). Dezeproductieverhoging isals extra onderzoeksdoelaan
het project toegevoegd.
Hetonderzoek is intensief (tweewekelijks) begeleid door de "Automatiseringscommissie", een enthousiaste
afvaardiging vande LTOlandelijke gewascommissie roos (LGC),bestaande uit drie telers (Thijsv.d.Berg,
Eric Flinterman enGerrie Sol), BenHartog(DLV)enJanvanOs(rozenkweker) als adviseurs ende
secretaris vande LGC(Matthijs Beelen).

2.3

Onderzoeksdoelen

Eind2000 zijnnaoverleg met deAutomatiseringscommissie Roos alsbelangrijkste onderzoeksdoelen
geformuleerd:
1. Bepalingvanhet cultivareffect; bij4 verschillende cultivars wordt de synchronisatiebehandeling (van
Telgen et al. 2000) toegepast. Bijdecontrole wordt desynchronisatiebehandeling niettoegepast en
wordt hetgewas op'traditionele' maniergeteeld.
2. Bepalenvanhetbehoudvansynchroniteit eneffectiviteit vanbehandeling bijgrotere planten door de
ontwikkelingte blijvenvolgen,m.n.de cycluslengte, productie, behaalde gelijkheid inoogstdatumen
behoudvan synchroniteit. Bijeventuele ongelijkheid mogelijkheid vanhersynchronisatie testen.
3. Mogelijkheden omeenproductieverhoging vande synchrone teelt door middelvaneenverhoogde
plantdichtheidte realiseren.Ditomde productiedoelstelling uit de economische evaluatie(van
Woerden, 2001)te realiseren.

Opzet, materiaal en methode
Deproef is uitgevoerd met devier cultivars, First Red,RedBerlin,Vendela enEscimo. First Redisgekozen
omdat er bijPPOalervaring ismet het synchroontelenvandezecultivar. RedBerlinisindeproef gezet als
opvolger vanFirst RedquaareaalterwijlVendela gekozen is omdat hetqua synchroniteit eenmoeilijke
cultivar is.Escimo is ook indeproef gezet omdat deteelt vankleinbloemige rozen inNederland
arbeidstechnisch niet meer rendabel is.Vanelke cultivar zijntweeteeltmethodes aangehouden,een
synchroneteeltmethode eneen'traditionele teeltmethode' (zie 3.3 voor nader beschrijving). Elkvandeacht
verschillende behandelingen vondplaats over anderhalf bed(6 rijen), eentotaal oppervlak van 15 m2.Beide
teeltmethodes zijn ineenvierrijen systeem aangelegd.Desynchrone planten staanop 24 planten perm2
netto endetraditionele op 12 planten m2netto. Deze plantdichtheidvande synchrone planten iszo
gekozen omdatgemiktwerd op eenproductie inkg enstuks die 10-20%hoger moest zijndaninde
traditionele teelt.Alle stekkenwaren beworteld inkokospluggen enopgepot in 14ESzwarte potten gevuld
met kokos met onderin éénlaagkleikorrels. Elkepotwas afgedekt metwit/zwart plastic enwerdvan
voeding enwater voorzien via eendruppelaar. Elke behandeling aangesloten opeen aparte kraanvak ener
werd eendrainpercentage vanruim 30 % nagestreefd. Tweewekelijks zijn substraat- endrainmonsters
genomen.

3.1 Klimaatinstellingen
Nahet plantenvande stekken inde kas iseerst eenetmaaltemperatuur van22 °Caangehouden; natwee
weken is eendag/nachttemperatuur van20/18°C ingesteld.Afhankelijk vande standvanhetgewas bij
bezichtiging enhetdaaropvolgend adviesvande begeleidingscommissie, vondentijdens de proef
regelmatig kleine aanpassingen vande instellingen plaats. Indienhet niveauvande buitenstraling onder de
150Wdaalde,werdtussen 02.00 en20.00 uur belicht met assimilatielampen. Hetgeïnstalleerde minimum
lichtniveau inde kaswas 3750 lux.Temperatuur, luchtvochtigheid enC02-concentratie zijnvoortdurend
geregistreerd.

3.2 Stek
3.2.1

Synchroon stek

Destekkenvanalle cultivars zijngemaakt met dedoor PPOontwikkelde synchronisatiemethode'-5in
kokospluggen.Voor alle gebruikte cultivars bedroeg de stekperiode ongeveer vier weken;daarna zijnde
stekken direct geplant indeka'salsgoed beworteld stekje met éénintactvijfblad. Het stekoogwas opdat
moment niet uitgelopen.First RedenRedBerlinzijnop 11aprilgeplant,Vendela op 2 meienEscimo op9
mei.

3.2.2

Traditioneel stek

Destekkenvanalle cultivars zijnbeworteld inkokospluggen metgebruik vanbewortelingspoeder. Tijdens
de bewortelingwerd de substraattemperatuur op 21°Cingesteld;op 11 april is indekas geplant.

3.3 Plantopbouw
3.3.1

Synchrone planten

Deopbouwvande ministruik uit gesynchroniseerde stekken iste zieninfiguur 1.Als het stekoog (primaire
scheut) uitgelopen is,wordt, wanneer de bloem kleur toont de knop uitgebroken ende scheut ingebogen.
Verder wordt er bijdeze planten niet ingebogen. Ophetgedeelte vande scheut onder de knik lopennieuwe
scheuten uit. Hiervanworden slechts twee gehandhaafd die uitgroeien tot oogstbare scheuten.Dezeeerste
twee bloemscheuten per synchrone plantworden oogst 0 genoemd;zij zijn indeze proef niet bijde
oogstgegevens gevoegd hoewelde kwaliteit redelijk goed was(zie4.3.1 Aantal stelen). Naoogsten opeen
vijfbladwordt deministruik verder geteeld,waarbij,gebaseerd opdewaarnemingen indeLNV-proef,steeds
slechts twee nieuwe bloemscheuten worden toegestaan. Uitlopende secundaire ogenonder de knippunten
worden op eenvroeg momentvandecyclusweggewreven. Uitloop op de ingebogen scheut iswel
toegestaan mits het 20 cmverwijderd wasvan de opstaande delenvande plant. Hierdoor treedt toch
regelmatigverversing vanhet bladpakket op.

Fisuur1: Schematischeweergaveministruikopbouw.

3.3.2

Traditionele planten

Detraditionele plant iseveneens opgebouwd door deprimaire scheut inte buigen.Hier wordt echter ineen
later stadium ingebogen. Zodra hij"vastte pakken"is,wordt de knop uitgebroken; alsde uitlopende
vertakkingen (pluizen) knopvormen,wordt descheut bij debasis ingebogen.Aanvullend zijnbijhet begin
vandeteelt extra scheuten ingebogen tot eendekkend bladpakket was gevormd. Daarnawordt tijdens de
teelt wordt regelmatig loze of kwalitatief inferieure takken ingebogen. Hierdoor ontstaat een groot
bladpakket dat de uitlopende scheuten vanassimilatenvoorziet.

3.4 Inbuigrichting
3.4.1

Synchrone planten

Inde eerste instantie waren bijalle synchrone behandelingen inalle rijende primaire scheuten naar het
noorden ingebogen (ziefiguur 2).
Rijnr.

4

3

2

1

Figuur2: Inbuigrichting(bovenaanzicht).
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Bijde cultivars First RedenRedBerlin zijn nadetweede respectievelijk de eerste oogst de planten inde
rijen 1en2gedraaid enhet ingebogen blad naar hetzuidengericht (figuur 3)
Rijnr.

1

Figuur 3:Inbuigrichtingsynchroneteeltnaaanpassingbij
RedBerlinenFirstRed (bovenaanzicht).

3.4.2

Traditionele planten

Deingebogen scheuten zijnbijdeze planten gericht zoals hetinde praktijk gebruikelijk is ineen
vierrijensysteem, d.w.z. kruislings over elkaar heen(figuur4).

Figuur 4:Inbuigrichtingtraditioneleteelt.

3.5

3.5.1

Productiegegevens: kwalitatieve enkwantitatieve
waarnemingen
Waarnemingen

Desynchrone planten zijn per oogst (snee)waargenomen. Omdevergelijking te kunnen makentussen
synchrone entraditioneel geteelde planten,zijn debloemstelen die gedurende ééncyclus (=van oogst tot
oogst) inde synchrone planten zijngeoogst alsmaat genomen envergeleken met de stelen die indezelfde
periode indetraditionele bedden zijn geoogst. Ditzijn degegevens die onder traditionele oogst worden
weergegeven.
Devolgende waarnemingen zijn uitgevoerd opalleplanten:
Aantal stelen.Het aantal stelen dat geoogst werden zijngeregistreerd. Dit isook naar productie
per m2vertaald. Hetaantal stelen per plant kanhieruit berekendworden.
Totaal gewicht. Hetgemiddelde gewicht enhetaantal stelen zijngebruikt om hettotaal gewicht
voor alle behandelingen te berekenen.Ditis ook naar productie per m2 vertaald.
Lengte. Elkegeoogste steelgemeten incm.
Gewicht per steel. Elkegeoogste steel gewogen ingram.
Cycluslengte. Gedurende éénoogst is zowelindesynchrone alstraditionele teelt hetaantaldagen
vanoogst tot oogstbijgehouden.
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Devolgende waarnemingen zijnalleen uitgevoerd op de synchroneplanten:
Cycluslengte.Inde synchroneteelt is hetaantaldagen nodigvanoogsttot oogst bij alle oogsten
bijgehouden
Matevan synchroniteit = aantaldagen datgeoogst is persnee.
Aantalloze stelen per oogst

3.5.2

Eindmetingstruiken

Aanhet eindevan deteelt zijn ook destructieve waarnemingen uitgevoerd bij First Red.Per 10 planten
werden deversgewichten vandewortel,ingebogen bladpakket en bovengrondse delengemeten.Drie
verschillende soorten planten zijnhiervoor gebruikt: traditioneel geteelde planten,goed producerende
synchrone planten enslecht producerende synchrone planten.Hiermee kaneenindrukvandeharvest index
gekregen worden (zie.4.5).
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Resultaten

4.1

Klimaatinstellingen

Devier cultivars hebbenelk eenverschillende optimum temperatuur. Hierdoor was één,voor allecultivars,
geschikte optimaletemperatuurinstellingniet mogelijk. Bijaanvangvandeproef is 22 °Cgerealiseerd.
Daarna zijntot begin augustus weekgemiddeldentussen 21.5 en24 CCgerealiseerd. Gedurende het najaar
enwinter waren deweekgemiddelden tussen 19.0 en21.5°C. Deweekgemiddelden vande relatieve
luchtvochtigheid lagentussen 67 % indezomer en80 % inhetnajaar. Deweekgemiddelde C02concentratie lagtussen de850 jpm inhetvoor-ennajaar en430 ppminde zomer.

4.2

Effect inbuigrichting

Hetinbuigen aanhetbegin vande synchrone teelt heeft vermoedelijk consequenties gehadvoor degehele
proef. Bijallecultivars warenvandesynchrone planten aanvankelijk alle ingebogen stelen horizontaal inde
richtingvandeeerste naar devierde rij(zuid-noord) gelegd(ziefiguur 2):bijdetraditionele plantenvormden
de ingebogen scheuten eenhoek met de pot enwezengeen bepaalde richtingop.
Nadeeerste oogst bleek dater eensterke rijeffect aanwezigwas inde synchrone velden,zodat zedaarna
verder per rijzijnwaargenomen.Ook bleek tijdens de 2e snee dat een merkwaardig positie-effect inde
ontwikkeling vande synchrone planten aanwezigwas. Deeerste rij (zuid) ontwikkelde zichveel sneller en
produceerde sneller zwaardere scheuten dandeandere rijen. De4e rij(meest noordelijke) liephetverst
achter. Vermoedelijk isditveroorzaakt door degekozen inbuigrichting zuid-noord,die samen met dehoge
plantdichtheid voor overschaduwenvanuitlooppunten enbladpakket zorgde. Hierdoor lag de ingebogen
steelvandevierde rijveelminder inhetlicht dandeoverige ingebogenstelen.
Daarnaast werden nogeenaantalonverwachte effecten waargenomen die mogelijk hetgevolg warenvan
demanier vaninbuigen bijde synchroneplanten:
• Depottemperatuur was inde4e rijtweetot drie graden lager danindeeerste rij;dit kwam
waarschijnlijk ook door schaduwwerking vanhet blad. Dit is regelmatigwaargenomen, echter niet
systematisch geregistreerd.
• Met name bijFirst Redtrad erveel bladvalop bijhet ingebogen bladpakket nadetweede snee.Hetis
niet duidelijk wat deoorzaak is.Mogelijkeverklaringen zijn: (te)weinig luchtbeweging, wortelafsterving
nadeoogst of te weinig lichtinvalvanwege beschaduwing door devele bloemstelendietegelijk opde
planten zelf enop de planten indenaastgelegen rijenstonden.
• Alle pottenwaren met eenwit plastic folie afgedekt. Indeoorspronkelijke opstelling betekende ditdat
deeerste rijvanelkebedaande rechterkant eenvrije lichtreflecterende oppervlakte had. Hoewelerin
deze proef geen lichtmetingen zijnverricht indebetreffende bedden,isuit lichtmetingenin
praktijkbedrijven inmaart enapril 2002 gebleken dat inteeltbedden boven eenwitte ondergrond 14%
meer lichtwordt gemetendaninteeltbedden met identieke belichting maarwaar deondergrond donker
of met bladis bedekt (E.vanRijssel,persoonlijke mededeling).
Vanwege deze effecten zijn bijRedBerlinenFirst Redop 30 augustus enrespectievelijk 20 september, de
potten indeeerstetwee rijengedraaid zodat dederde envierde rijen meer ruimte kregen (ziefiguur 2).In
de maanden daarna konechter geenduidelijk effect vandeze handelingwordenwaargenomen (figuur 5).
Ook bijVendela enEscimotraden niet-verwachte kwalitatieve effecten op:
• Vendela bleek sterk uitte lopenopde ingebogen stelen (griffel). Deeerste rij had bijdit raseen
duidelijke voorsprong (ziegewicht per steel enfiguur 5). Dehoeveelheid bladop hetgewas gaf een
behoorlijke schaduwwerking opde rijen2,3 en4.
• BijEscimo loopt deogenop het ingebogen bladpakketfors uit. Door eenkorter gewaseneen
gunstigere ligging inde kaswas er minder rijeffect danbijVendela(figuur 5).
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Omdat door aldeze onverwachte effecten hetverwerken vande resultaten per bedenhet presenterenvan
eenoverall gemiddelde eenvertekend beeld zou kunnengeven,isgekozen voor het registreren en
presenteren vande productiegegevens per rij om zotoch nogenigszins eenvergelijkingte kunnenmaken
tussen deverschillende behandelingen enrassen.
Rij nr.

1

Rij nr. 4

1

Rijnr. 4

Figuur5 :Rij-effect percultivar. Delijngeefthetverloopinplanthoogte inhetbed(vooraanzicht)weer.Vanlinksnaar
rechts:situatiebijFirstRed en Red Berlin,situatiebijVendelaensituatiebijEscimo.Qua ontwikkelingwasrij1 snellerin
ontwikkeling;rij4waslangzamer enbleefkleiner.

4.3

Productiegegevens: kwalitatieve en kwantitatieve
waarnemingen

Nade eerste oogst vandesynchrone planten bleek dat er een sterk rij-effect (ziefiguur 5)aanwezigwasin
de synchrone velden. Het schaduweffect vandeingebogen bladmassa op devierde rij beïnvloedde
waarschijnlijk sterk de kwaliteit endaardoor de synchroniteit vande stelen indevierde rijen. Deresultaten
vande synchrone bedden zijn daarom berekend uit hetaantal stelen, delengte enhetgewicht vande
bloemen geoogst indeeerste drie rijen. Deze resultaten zijnvervolgens geëxtrapoleerd naar waarden voor
alle 6 rijen(IV2 bed) .

4.3.1

Aantal geoogste stelen per proefveld
G traditioneel
Bsynchroon
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Figuur 6- Aantalbloemstelenperm2van alle
cultivars.

Infiguur 6 ishetaantalbloemen per m2 proefvplH navier oogsten weergegeven voor zowel de synchrone
planten ende indezelfde periode bijdetraditionele teelt geoogste bloemen. Bijallegrootbloemige cultivars
was navier oogsten hetaantalgeoogste stelen per m2bijdesynchroon geteelde ministruiken hoger danbij
detraditionele planten.Echter, tijdens deverdere teelt blijft hetaantalgeoogst rozen inde synchrone
beddenvrijwelconstant(max.40/m2), terwijl het aantalindetraditionele beddenverder kanoplopenendit
ook doet. Daardoor lopendetraditionele bedden steeds verder inop de synchrone bedden (Bijlage 1).
Alleen bijdecultivar First Redzijner herhaaldelijk meer rozen inde synchrone bedden geoogst daninde
traditionele bedden gedurende dezelfde periode. Infiguur 5 isoverigens het aantal stelen bij'oogst 0'(zie
3.3.1) nietopgenomen.Als deze oogst 0welmeegeteld wordt (tabel 1), zijn ertot enmet devierde oogst
33-103% meer stelen inde synchrone bedden danindetraditionele bedden geproduceerd. De synchrone
bedden hebbenvooral eensterkevoorsprong aanhet beginvandeteelt. Dit is nog steeds het geval bijde
vierdeoogst, maar vanaf devierde oogstwerden alleenbijFirst Redmeer stelen per m2inde synchrone
teelt geoogst danindetraditionele teelt.
ibel 1- Aantal stelenper
Cultivar
First Red
Red Berlin
Vendela
Escimo

4.3.2

m2na 4 oogsten(synchr oon inclusief 'oogst 0') enhet verschil inprocenten.
Aantalgeoogste stelen per m2per proefveld
Synchrone teelt(S)
Traditionele teelt(T)
Verschil S- T(%)
192,0
94,5
103
199,8
144,8
38
198,2
128,5
54
209,8
157,8
33

Aantalgeoogste bloemstelenper plant

InTabel 2 staandegemiddelde aantallen geoogste bloemstelen per plant enper m2zoals berekend navier
oogsten. Alsalle synchrone plantentwee scheuten zouden produceren zouden zenavier oogsten in
principe 8 stelen per plantgeproduceerd hebben.InTabel 2 iste ziendatdit aantalnietgehaaldwordt.Een
deelvandeverliezen istewijten aanlozetakken eneenander deel iste wijten aanéénpitters.De
schaduwwerking vanhet hoge aantalplanten per m2heeft ineenaantalgevallen de uitloop vande
synchrone stelenwaarschijnlijk ookbeïnvloed.
Tabel 2-Aantallengeoogstebloemstelenperplantperm2 na vieroogsten
Cultivar
First Red
Red Berlin
Vendela
Escimo

Synchrone planten
Perm 2
Per plant
6.4
152.5
6.7
160.3
6.6
158.7
7.1
170.3

Traditione Ieplanten
Per plant
Perm2
7.9
94.5
12.1
144.8
10.7
128.5
13.1
157.8

Verschil S- T(%)
Per plant
Perm2
-19
61
-45
1I
-38
24
-46
8

Uitde berekening komt ook naar voren,dat ondanks eenlager aantalgeproduceerde bloemendan
theoretisch mogelijk, deaantallen per m2bijde synchrone struiken hoger zijndanbijdetraditionele
struiken. Ditisvooral eengevolgvande hogere plantdichtheid,zoals blijkt uit de laatstetwee kolommen
waarin het berekende percentage meerproductie van synchrone planten staataangegeven.
Voor allecultivars zijndeaantallengeoogste stelen per plantbijsynchrone plantenlager danvan
traditionele planten(Tabel 2- kolom 6), maar hetaantalstelen per m2is,8 - 61% hoger, afhankelijk vande
cultivar. Netals inparagraaf 4.3.1 komt dit doordat slechts vier oogsten gevolgd zijn;vanaf dit moment
loopt detraditionele teelt snel inenzalde synchroneteelt snel inhalen (zieBijlage).

4.3.3

Totaal gewicht

Infiguur 7en8 enindebijlagen zijndecumulatieve oogstgegevens weergegeven. Infiguur 7ishetgewicht
vande stelenvan'oogst O'niet opgenomen. Bijmeetellenvandeze oogst zal hettotaalgewicht per m2ook
toenemen. Nadrie oogsten is hettotaal geoogste gewicht per m2vanalle synchrone behandelingen groter
danvandetraditionele geteelde velden (ziefiguur 8 enBijlage 2).Navier oogsten isdevoorsprongvanhet
beginvandeteelt vande synchronevelden nogzichtbaar bijEscimo enFirst Red,maar deze is bijRed
BerlinenVendelaverdwenen (ziefiguur 7).InTabel 3 zijndegemiddelde lengtes engewicht van 20 stelen
van"oogst O"weergegeven. Dekwaliteit vandeze stelenwasvergelijkbaar met degemiddelde traditionele
kwaliteit navier oogsten (zie 5.3.3 en 5.3.4).
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Tabel 3-Gemiddeldelengteengewichtbijoogst0.Tussenhaakjes:standaardfout.

Cultivar
First Red
Red Berlin
Vendela
Escimo

Gemiddelde lengte engewicht bijoogst 0 (n=20)
Lengte (cm)
67.0(1.4)
80.4(1.5)
75.2(1.6)
57.5(1.3)
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Gewicht(g)
36.1 (1.6)
46.1 (2.7)
44.3 (2.4)
23.8 (0.9)

4.3.4

Lengte persteel

Infiguur 9wordt degemiddelde lengte persteelnavier oogsteiweergegeven. Degemiddelde lengtevan
de stelenvandetraditionele rozenishoger danbijdesynchrone planten.Welisdespreidinginlengte
(aantal lengteklassen) bijde traditioneel geteelde rozen inhetalgemeen groter. Bijzoweldesynchroneals
traditionele teelt zijnderozen korter indezomer daninhetnajaar endewinter. Ditiseenbeelddatook in
andere proeven zichtbaar is(bijv.inLNV-proef First Red422410) enuitdepraktijk bekend is.Indebijlage
staan degegevens peroogst.
Dealgemene trends percultivarwaren:
• First Red:degemiddelde lengte vandetraditionele geoogste rozenwasaltijd groter dandesynchrone
stelen. Hetrij-effect opdelengtevan synchrone geteelde First Rednamtoemetdeoogst endederde
rijinhetbedwas delangste bijalleoogsten.
• RedBerlin:degemiddelde lengtevandesynchrone geteelde rozenwasbijdeeerste twee oogsten
groter danvandetraditionele rozen.Daarnawordendetraditionele rozen langer. Navier oogsten is de
gemiddelde lengte vandetweeteeltmethodes niet significant verschillend.Hetrij-effect opdelengte
vansynchrone geteelde RedBerlin namtoemetdeoogst endederde rijinhetbedwas delangstebij
alleoogsten.
• Vendela :bijdeeerstetwee oogsten isdegemiddelde lengtevandesynchrone rozen groter dande
vandetraditionele rozen.Daarnawordende traditionele rozen langer. Navier oogsten is de
gemiddelde lengte vandetraditionele geteelde rozen groter danvandesynchrone rozen.Bijdevierde
oogst vandesynchrone teelt zijnderozen korter geknipt (zie4.4). Hetrij-effect waszichtbaar in de
lengtevandesynchroon geteelde Vendela;derozen indeeerste rijwaren gemiddeld 5cmlangerdan
detweede rijen10cmlanger dandederderij.
• Escimo:ookhier isdegemiddelde lengtevoor deeerstetwee oogsten groter bijdesynchrone rozen
dandetraditionele geteelde rozen. Daarnawordendetraditionele rozen langer. Navier oogsten is de
cumulatieve gemiddelde lengtevandesynchrone rozen groter dandetraditionele geteelde rozen. Het
rij-effect was niet sterk bijdesynchrone geteelde Escimo.
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Figuur9-Gemiddeldelengtevandebloemstelenna vieroogsten,metStandarderror.

4.3.5

Gewichtpersteel

Infiguur 10ishetgemiddeld gewichtpersteelnavier oogsten afgebeeld.Bijalleoogsten wasde variatiein
gewichtbinneneenrijvande traditionele geteelde rozengroter danbijdesynchrone teelt. InBijlage 1
staandegegevens peroogst.
Detrendswaren:
• First Red:hetgemiddeld gewicht vandestelenvandetraditionele geteelde First Redrozen ishoger
danvanstelenvandesynchrone planten.Indetraditionele beddenwas hetgewicht niet beïnvloeddoor
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de rijen. Bijde synchrone plantenvandeze cultivar zijn bijdeeerste drie oogsten rijen 1en3 zwaarder
dan rij 2 maar later heeft alleen rij 3 eenvoorsprong.
RedBerlin:hetgemiddeld gewicht vande stelenvandetraditioneel geteelde RedBerlin rozen is,met
uitzondering vande eerste oogst, steeds hoger danvande synchrone planten.Inde traditionele
beddenwasde lengte niet beïnvloed door derijen. Bijde synchrone plantenvandezecultivar zijnbijde
eerste drie oogsten rijen 1en3 zwaarder danrij 2 maar later heeft alleen rij 3 eenvoorsprong.
Vendela: hetgemiddeld gewichtvandestelenvandetraditionele geteelde Vendela is hoger danvande
synchroon geteelde rozen. Hetrij-effect bijde synchrone plantenwas hier sterk ende eerste rijwas bij
alle oogsten zwaarder.
Escimo: bijde synchroon geteelde Escimowas hetgemiddeld gewicht vande stelenvanalle oogsten
hoger danbijdetraditionele geteelde rozen.Erwasweinigtot geen rij-effect op het steelgewicht bijde
synchrone geteelde planten.

Figuur 10-Gemiddeldgewichtvandebloemstelenna vieroogsten,metstandaardfout.

4.3.6

Aantalloze stelen per oogst

Opde synchrone planten ishet aantalloze stelen per oogst genoteerd (zieTabel4 ). Indetraditionele
bedden zijn alle loze scheuteningebogen.
2
Tabel 4 - Aantalloze stelen per oogst per 15 m (per 6 proefvelden)
Aantal loze stelen per oogst per 15m2
Cultivar
Oogst 2
Oogst 3
Oogst 1
Oogst 4
0
FirstRed
20
7
33
0
Escimo
2
0
1
19
RedBerlin
36
17
38
4
Vendela
3
11
0

Hetaantal loze scheuten namtoe met afnemend licht. Tussen decultivars zijner grote verschillen. Escimo
hadnagenoeggeen lozetakkenterwijl dat bijRedBerlin duidelijk hetgevalwas.
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4.4

Cycluslengte en synchroniteit

Voor de synchroneteelt is inTabel 5 decyclusduur (aantaldagenvanoogsttot oogst) weergegeven enin
Tabel6 hetpercentage vandebloemen dat binnen 6dagen geoogst konworden.Ter illustratie zijn inTabel
5 ook degegevens uit deLNV-proefvermeld.Vanaf dederde oogst isook decyclusduur vandetraditionele
teelt bijgehouden. Naseptember neemt deduur vandeteeltcyclus sterk toe. Doordat deproef vroeger is
gestopt danvoorzien, ismoeilijk te zeggen hoeveel synchrone snedengedurende eenjaar mogelijk zijn.De
LNV-proef is langer gevolgdenhetgemiddelde aantalcyclusdagen lagbijdezeproef op40,wattheoretisch
neer zoukomen op negen oogsten. Echter, hetlichtniveau (7500 lux)was indie proef hoger enhetaantal
planten per m2lager daninde hier beschreven proef.
Tabel 5- Gemiddeldeaantaldagentussenoogsten(cycluslengte)gedurendedeproef

Escimo

First Red

Red Berlin

Vendela

it de gegevens

Oogstnummer
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
is wel op te m

Oogstdatum
13-juli
13-aug
17-sep
28-okt
13-dec
29-juni
3-aug
9-sep
27-okt
17-dec
9-juli
20-aug
08-okt
10-dec
10-feb
17-juli
22-aug
04-okt
27-nov
22-jan
aken dat in de

Traditioneel

51

56

Synchroon
37
31
35
41
1
46
|
38
35
37
48
52

LNV-proef
Oogstdatum
Cycluslengte

21-jun
24-jul
29-aug
10-okt
21-dec
5-jan

35
33
33
41
45
51

47
42
I
49
63
62
62
39
36
43
54
54
54
zomer de cyclu sduur aanzienlij k korter is en d

e synchroniteit

hoger is daninhetnajaar enwinter. Bijafnemende buitenlichtintensiteit (of lichtsom; dat isniet geheel
duidelijk) neemt decycluslengte toe ensynchroniteit af. Ditillustreert hetgrote belangvanvoldoende licht
opdesynchroniteit. Omverliesvansynchroniteit tevoorkomen zijnverschillende oplossingen mogelijk (zie
5.2). BijEscimo enFirst Redis de duurvandecyclus tussen dederde envierde snee bijdetraditionele
teelt 4-5dagen langer danbijde synchrone teelt; bijRedBerlin enVendelawaser geenverschil.Deze
waarneming moet echter met de nodigevoorzichtigheid geïnterpreteerd worden, omdat de cycluslengte
traditioneel slechts éénkeer is'waargenomen(zonder herhaling).
Tabel 6 • Percentagebloemengeoogstbinnenzesdagenenhetaantaldagennodigvooreen oogst.
Oogst 2

Oogst 1
Cultivar
FirstRed
Red Berlin
Vendela
Escimo

90
90
90
95

FirstRed
Red Berlin
Vendela
Escimo

7.5
7
6.5
5

Oogst 3

Geoogst in 6 dagen (%)
65
60
65
55
70
60
85
65
Totaal aantal oogstdagen
9
10
12
14
9
12
6
10
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Oogst 4
55
55
60
60
11
16
15
11

Door deverlengingvandeteeltcyclus neemt het percentage bloemen dat binnen6 dagen geoogst kan
worden af (Tabel6). Indetabellen 5en6 iste ziendat detotale cyclusduur vanaf snee 1tot enmet snee 4
toeneemt met minimaal 15 (Escimo)tot maximaal 20 dagen(RedBerlin),terwijl detoename inhettotaal
aantaloogstdagen (Tabel6)gedurende deze periodes 3.5 (First Red)tot maximaal 8.5 dagen(Vendela)
bedraagt. Ditgeeft dus aandat deverlengingvandeteeltcyclus niet alleen eengevolg isvanhetlanger
wordenvande rijping-enoogstperiode, maar dat ook andere ontwikkelingsfasen (uitloop,knopvorming)
trager verlopen.Hoelanger overigens deoogstperiode duurt, hoevlakker de curvevandeaantallen rozen
geoogst per dag(figuur 11)verloopt.

Figuur 11-Percentages(dichtesymbolen) enhetaantal(opensymbolen)geoogstebloemstelenperoogstdagtijdens
oogstcyclusvaneerste,derdeenvierdeoogstvanFirst Red.

4.5

Harvest index

InTabel 7 staan degegevens vandedestructieve waarnemingen ingram versgewicht vandewortel,
ingebogen bladpakket endebovengrondse delenvandeplantendebijbehorende standaardfouten vanFirst
Redaanheteindvandeproef. Hetgewichtvanhet ingebogen bladpakket per m2isberekend.
Tabel 7- Gemiddeldeversgewichteningram(± standaardfout)vanondergrondseenbovengrondsedelen van
verschillendeplanttypenopmomentvanbeëindigenproef.

Type plant
Traditioneel
Synchroon- goed
Synchroon- klein

Gemiddelde versgewichten(g)
Ingebogen
Opgaande delen
Wortel
bladpakket
121.2(8.7)
65.4(3.7)
103.1 (5.4)
54.6(9.7)
41.8(1.8)
96.5(14.2)
19.3(1.2)
25.8 (0.8)
48.6 (5.2)
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Ingebogen
bladpakket per m2
1091
1092
386

Degoede synchrone planten hebbengemiddeld evenveelversgewicht aaningebogen bladpakket perm 2 als
detraditionele planten (Tabel 7, laatste kolom). Per planthebben de synchrone planten gemiddeld dusde
helft vandebladpakket vandetraditionele planten.Als alle synchrone planten meegerekendworden,
hebben zegemiddeld minder versgewicht aaningebogen bladpakket per m2alsdetraditionele planten.De
harvest index (Hl)geeft eenwaarde voor deefficiëntie waarmee het ingebogen bladpakket bijdraagt aande
zwaarte vandebloem.Hoemeer bladpakket nodigvoor hetgeoogste gewicht, hoelager de harvest index.
Voor hetzelfde versgewicht aangeoogste stelen is er op de synchrone plantenveel minder bladpakket
aanwezigop detraditionele planten.Uitdeversgewichten vanhetingebogen bladpakket ende geoogste
stelen is deharvest index berekend (Tabel8).
Tabel8-Totaalversgewichten(g)perm2opmomentvanbeëindigenproef enharvestindex(Hl).Eenbenadering van
deHl werdberekenddoorgeoogstegewichttedelendoorgewichtbladpakket.
Traditioneel
Synchrone struiken - goedeen
mindere struiken

Geoogste stelen
3338.6

Ingebogen bladpakket
1091

Hl
3.1

4548.2

739

6.1

Deze berekening isechter slechts eenzeer grove benadering daar hierbijgeen rekening isgehouden met
afgevallen bladof productie vanversgewicht anderszins (pluis etc), die normaalweleenbijdrage leveren
aandeHl.

4.6 Potentiëleproductie
Hieronder isper cultivar eenschatting gemaaktvande"potentiële productie" die bereikt kanworden ineen
synchroonteeltsysteemwaarbij geenonderlinge concurrentie om licht plaatsvindt. Dezeberekening is
gemaakt door per cultivar alleen de beste rij per synchroon veld gebruiken omte rekenen over de
gehele looptijdvande proef, d.w.z. april 2001totfebruari 2002.
invloedvande schaduwwerking opdeandere rijenwasbijhetgewasVendelagroter danbijFirst Reden
RedBerlin.

4.6.1

Escimo

Bijdekleinbloemige cultivar Escimo isdegemiddelde lengte engewicht vandebeste rij gelijk aandieover
hethele proefveld.Alleengeeft debeste rij synchrone Escimo 20 stelen per m2meer danbijde traditionele
teelt. Gemiddeld over het hele proefveld waren er 10 synchrone stelen per m2meer daninde traditionele
teelt.

4.6.2

Vendela

Degemiddelde lengte vandebeste rij synchrone Vendela isgroter dandegemiddelde lengte inde
traditionele teelt.
Hetgemiddelde takgewicht vande beste rijVendela is slechts 4 g per tak lichter dandegemiddelde inde
traditionele teelt
Navier oogsten haddebeste rij synchroneVendelaper m2 50 stelen meer opgeleverd danhet gemiddelde
indetraditionele teelt. Over het hele synchrone proefveld waren er per m2gemiddeld 30 synchrone stelen
meer dangemiddeld indetraditionele teelt. Deextra stelen leverden 1.5 kg/ m2extra gewicht.

4.6.3

RedBerlin

Debeste rij synchroon islanger dandetraditionele teelt.
Hetgemiddeld takgewicht vandebeste rij synchrone RedBerlin isgelijk aanhetgemiddelde takgewicht in
detraditionele teelt. Hetaantal stelen inde beste rijvanhet synchrone veldvanRedBerlinweek niet afvan
degemiddelde vanhet hele synchrone proefveld: per m215 synchrone stelen meer dangemiddeld inde
traditionele velden.Navier oogsten was indebeste rijvansynchrone RedBerlin per m2400 gmeer
geoogst danindetraditionele behandeling.
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4.6.4

FirstRed

Hetgemiddelde takgewicht vande beste rij First Redis slechts 4 g pertak lichter dandegemiddelde inde
traditionele teelt, gedeeltelijk te verklaren door de kortere lengte.
Debeste rij synchrone First Redgaf per m259 stelen meer danhetgemiddelde indetraditionele teelt.In
gewicht zoudit 2 kg per m2hebbenbetekend.
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Conclusies en discussie
In 1999 en2000 is inproeven eenteeltmethode ontwikkeld waarin gedurende 4 sneeën binnen 5-6 dagen
95%vande bloemen geoogst konworden. Dezeproevenwerden uitgevoerd met zogenaamde
gesynchroniseerde First Redstekken,geplant medio februari ineen2-rijen teeltsysteem ineen
plantdichtheid van 7planten per m2engeteeld tot medio september. Inde hier gerapporteerde proef is
onderzocht of de resultaten ook haalbaar waren bijandere cultivars ineengesynchroniseerde teelt onder
semi-praktijkomstandigheden. Daartoe werden Escimo, First Red,RedBerlin enVendela ineentraditioneel
systeem (12 planten per m2netto) vergeleken met een synchroon teeltsysteem (24 planten per m2 netto).
Bijde start waren alsonderzoeksvragen/doelstellingen geformuleerd:
1. Werkt de synchronisatiebehandeling ook bij andere rozencultivars?
2. Blijvende synchroniteit eneffectiviteit vanbehandeling(datwilzeggen:decycluslengte, productie,
gelijkheid inoogstdatum)behouden bijoudere planten engedurende eenteelt door dewinter heen?
3. Ishetmogelijk om door middelvaneenverhoogde plantdichtheid inde synchrone teelt een
productieverhoging van20%te realiseren?
Alleen deeerste doelstelling konvolledig gerealiseerd worden;de anderetwee doelen (behoudvande
synchroniteit en20%productieverhoging), werden gedurende dezeteeltproef (maart 2001 tot enmet
februari 2002) nietgerealiseerd.

5.1 Realisatiedoelstellingen
5.1.1

Werkt synchronisatiebehandeling ookbijandere rozencultivars?

Demethode om stekkente synchroniseren lukte bij alle geteste rassen.Bij plantingwasde primaire
okselknop nogniet uitgelopen;kort naplanten begon deprimaire scheut bijallesynchrone stekken gelijk uit
te lopen.Per raswerd opdezelfde dagde primaire scheut horizontaal ingebogen om eenministruik te
vormen. Hieropwerdenbijdesynchroneteelt steeds slechtstwee secundaire scheuten(snee0)toegestaan
zichte ontwikkelen. Nahetgelijktijdig oogsten vandeze snee(snee 0),was deY-vorm bereikt waarop de
verdere synchrone productie heeft plaatsgevonden.Vanaf dit moment zijnook de kwantitatieve metingen
gestart.

5.1.2

Blijft synchroniteit behouden bijlangereteelt?

Desynchroniteit namlangzaam aftijdens deteelt, waardoor deoogstperiode langer werd.Indezomerwas
het bijdegehanteerde plantdichtheid van24 planten per m2,geenprobleem omde synchroniteit te
bewaren.Gemiddeld95%vandebloemen konbinnen 5dagengeoogst worden.Vanaf september namhet
percentage 'oogstbaar binnen6 dagen' echter sterk af naar55-60%.
Detoename inoogstduur bedroeg indezeproef, afhankelijk vandecultivar, ongeveer 20-40%vandetotale
toename indelengte vandeteeltcyclus vansneetot snee.Ditduidt er opdat detoename vande
ontwikkelingsduur zichook voordoet indeanderefasen die door ons onderscheiden worden (uitloopen
knopzetting); of deverlenging bijvoorkeur ineenbepaaldefase ontstaat iséénvandevragen diewe inhet
vervolgonderzoek naarfasegestuurd telen proberen beantwoord tekrijgen.
Dezetoename inoogstduur isook waargenomen indeparallel lopende LNV-proef. Ookdaar namde lengte
vande oogstperiode vanaf september toe; onder laagniveauassimilatielichtwas detoename sneller dan
onder eenhoogniveauassimilatielicht. Ditgeeft aandatdehoeveelheidbeschikbaar licht per planteenzeer
belangrijke factor voor hethandhavenvande synchronisatie is.
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5.1.3

Is20%productieverhoging te realiseren indesynchroneteelt?

Debeoogde 20%productieverhoging door deplantdichtheid vande ministruiken veel hoger te maken,kon
alleen indeeerste maandenvan de proef gerealiseerdworden.Daarna begon detraditionele methode inte
lopen. Ophet moment vanbeëindigingvande proef leek minof meer het "break-even"punt bereikt te zijn.
Bijalle rassen leverde de synchrone teelt een homogenere takkwaliteit dandetraditionele teelt.Een
synchrone teelt kanduswelvoordelen hebben boven eentraditionele teelt, omdat de planten zeer snelin
productie zijn; de plantdichtheid lijktweinigeffect hieroptehebben.
Aaneente hogeplantdichtheid blijkenechter ook nadeligeeffectenvoor deproductiete kleven.Deeffecten
vanplantdichtheid opde kwaliteit vande bloemstelenzijn overigens aleerder onderzocht (deHoog,2000).
Inhet algemeen leidde eenhoge plantdichtheid tot eenafname ingewicht endiameter. Alhoewel het aantal
stelen dat ontwikkelt weinigverschilde tussen lage enhoge plantdichtheden, zalde kwaliteit vande stelen
bij hogeplantdichtheden afnemen indetijd. Indegelijklopende LNVproef was duidelijk te zien dat bijlagere
plantdichtheden (7 potten per m2)de kwaliteit vansynchrone geteelde bloemstelen hogerwas.

5.2

Kanttekeningen

Voor het opbouwenvaneensynchrone ministruik zijneenaantal aanvullende handelingen nodig.Erworden
per cyclus slechts twee uitlopers toegestaan. Dit betekent dat alle overige uitlopende scheuten handmatig
verwijderd moetenworden,wat extra arbeid betekent. Ditwordt door debegeleidende telers alseen
ongewenste uitbreiding vande arbeidgezien.
Overigens is hetmogelijk datdeze handelingen niet meer werk vergen dan "traditionele" werkzaamheden
zoals regelmatig inbuigen(T.Hendrix, persoonlijke mededeling). Tijdens de proef zijnechter geen
arbeidsvergelijkingen tussen synchrone entraditionele plantenverricht omdewerkelijk voor deverwijdering
vanscheuten benodigde hoeveelheidwerk inkaart te brengen.
Eveneens ongewenst vanuit productieoverwegingen is het opofferen vande eerste oogst (indit verslag
aangeduid als"oogst 0") vande synchroneteelt om zo synchroon mogelijk te starten.
Bijde synchrone behandelingen isvoor devier verschillende cultivars hetzelfdeteeltsysteemgebruikt. Door
de manier vaninbuigen ontwikkelde dehoeveelheid ingebogen blad opdeenkele ingebogen tak zich
verschillend (zie 3.3 Inbuigen).Hierdoor ontstond waarschijnlijk hetsterke rij-of schaduweffect inde
synchrone teelt, met name bijVendela, endit heeft veel invloed op hetaantal ende kwaliteit vande
uitlopende scheutengehad.Daarnaast moesten er, doordat er vier zeer verschillende cultivars inéénkas
geteeldwerden,voor de behandelingen compromissen inklimaatinstellingen gesloten worden,waardoor
voor deverschillende cultivars niet altijd het optimale klimaat heerste.
Indeze proef zijn eenaantalfactoren die nietvantevoren verwacht waren,vangrote invloed opde
synchroniteit geweest:
- Het inbuigen bleek eensterk effect te hebben op deplantopbouw vanmet name devierderij.
- Erontstond een sterk rijeffect, vermoedelijk door schaduwwerking enlichtreflectie. Kool(1996)vondal
dat 86 % vande productie verklaard kanworden door lichtinterceptie.
Ertrad sterke bladval op inde synchrone, horizontaal ingebogenscheuten.
Het lager knippenvande stelen omtevoorkomen dat hetgewas te 'hoog'werd (d.w.z. er werd opeen
lipje i.p.v. opeenvijfblad geknipt bijdetweedeVendela-oogst), heeft desynchroniteit verstoord.
Erwaseenextra afname vande synchroniteit nahalf oktober. Pogingen omde synchroniteit te
herstellen zijnindeze proef overigens nietuitgevoerd.
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5.3 Perspectief
Desynchronisatie techniek blijkt eengeschikte techniek omhomogeen plantmateriaalzonder uitgelopen
scheut te verkregen. Dit heeft mogelijk allerleivoordelen voor devermeerderaar, maar ook voor deteelt,
aangezien het dekans op bladverbranding bijzomerplantingenverkleint.
Waarschijnlijk is bijdeministruik vooral de hoeveelheid licht per plantvanbelangvoor behoudvan
synchroniteit. Voor alle planten moet delichtonderschepping enassimilatieproductie vandeene ingebogen
tak gelijk zijnenmagnietteveelverschillen,b.v. door beschaduwen ofte groot aantalbloemstelenper plant
waardoor deplantbelasting te hoogwordt. Omde synchroniteit te handhaven is onze hypothese dat óf het
niveauassimilatielicht(inde proef wasdat 3750 lux)verhoogd moet worden, óf deplantdichtheid inde
winter omlaaggebracht moetwerden. Indehuidige proef zijn er aanwijzingen die deze hypotheses
ondersteunen, maar beide hebben direct consequenties voor deeconomische haalbaarheid.
Devoordelen die inhet beginperiode vaneensynchrone teelt zichtbaar zijn, werpen devraag opof een
synchrone teelt persé gedurende 4jaar mee moet. Mogelijk is eensysteem met 2tot 3 oogsten inclusief
"oogst 0", denkbaar. Hierinzijnde kostenvanplantmateriaal buiten beschouwinggelaten.
Dezevragen die naar aanleidingvandit onderzoek zijnontstaan leveren waardevolle suggesties voor
vervolg onderzoek:

-

Isde afnemende synchroniteit indewinter tevoorkomen door middelvaneenverhogingvanhetniveau
assimilatiebelichting?
Wat isde economische haalbaarheid vaneenteeltsysteem met 2 â3 oogsten per stek?
Welke handelingen zijner voorhanden om synchroniteitsverlies te voorkomen of ter hersynchronisatie,
enwat isde invloedvandeze handelingen op deproductie ende arbeidsprestatie?
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Bijlage 1

g e m . lengte per steel per oogst 1 t / m 4
( f i r s t r e d is g e d u r e n d e 5 o o g s t e n g e v o l g d )
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• trad 3e
• trad 4e
• trad 5e
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g e m . g e w i c h t per steel per oogst 1 t / m 4
(first r e d is g e d u r e n d e 5 o o g s t e n g e v o l g d )
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• trad 3e
• trad 4e

first red
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Bijlage 2
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-escimo
synchroon
-escimo
traditioneel

Bijlage 3

Escimo, stek beworteld,oog niet uitgelopen

RedBerlin,detail knopvorming primaire scheut

RedBerlin,detail uitloop primaire scheut

First Red,detail plantopbouw met ééningebogen
tak entwee oogsttakkenwaarop uitloop istoegestaan
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Vendela,eerste oogst naplantopbouw

Escimo, derde oogst na plantopbouw
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