Zaaidatum(plantleeftijd bijuitplanten)

Het effect van de zaaidatum is afhankelijk van de
groottevandeperspot. Bijde5cmperspotwarener
geen betrouwbare verschillen in gemiddeld kropgewicht. Wel gaf de sla van de laatste zaaidatum
steeds hethoogste percentage kroppen indeklasse
I. Bijde 4cm perspot gaf de laatste zaai zowel een
hoger gemiddeld kropgewicht (40 gram zwaarder)
alsdebestekwaliteit.

Jaarinvloed
Tussendejarenkomengroteverschillenvoor inkwaliteit. In1988wasongeveer 90%vandeslaklasse I,
in 1989wasditslechtsongeveer60%.

Oogsttijdstip
Door later oogsten neemt de opbrengst metgemiddeld20gramperkropperdagtoe.Tussendeobjecten bestaan geen verschillen in groeisnelheid. Het
oogsttijdstip heeft geen duidelijke invloed gehad op
dekwaliteit. Bij later oogsten blijft een nagenoeggelijkpercentage kroppeninkwaliteitsklasse I.

Summary
For the veryearly harvestingof lettuce the bigger
sizeofthepeatblock(5cm)isbetterthenthe4cm
pot. In a hot spring it makes only one and ahalf
daybutinacolderspringitmakes three days.
Differences inthedataofsowingdidnotresultinan
earlierharvest. Forthebestqualityit'sbettertosow in
the endofJanuarytheninDecemberorhalfJanuary.

Plantafstandenbijijssla
Optimalplantdistances withiceberglettuce
ing. A.Embrechts,ROCWestmaasening.H.C.H.Pijnenburg,ROCNoord-Brabant

Inleiding

Proefopzet

Voor ijssla is de optimale plantafstand sterk afhankelijk van het gekozen ras. Compacte rassen kunnen een nauwe plantafstand beter verdragen dan
forsgroeienderassen.

In tabel 109 staat weergegeven welke proeven op
beide ROC's uitgevoerd zijn. InWestmaas iszoveel
mogelijk eenvierkantsverband nagestreefd;inBreda
wasderijenafstandvoor alleplantgetallen32cm.

De telers wordt geadviseerd om voor de voorjaarsen zomerteelt een plantverband van 40x35 cm aan
te houden enbijde herfstteelt een plantverbandvan
40x40 cm. Het lagere plantgetal bij de herfstteelt
heeft enerzijds te maken met de rassenkeuze en
anderzijds met verhoogde risico's van valse meeldauw en smet. Mede door de snelle ontwikkelingen
inhetrassensortimentontstonddevraag naar nieuw
plantafstandenonderzoek.

Plantafstanden

Hiertoe is vanaf 1985 tot en met 1988 onderzoek
gedaannaardeoptimale plantafstandvoor ijssla.Dit
onderzoek werd uitgevoerd door het ROC WestmaasenROCNoord-Brabant teBreda.

Westmaas 1.600 plantenperare
1.330 plantenperare
1.110 planten perare
950 plantenperare
820 plantenperare
630 plantenperare

25x25cm
25x30cm
30x30cm
30x35cm
35x35cm
40x40cm

Breda

32x23cm
32x28cm
32x33cm
32x38cm
32x48cm

1.360 plantenperare
1.110 plantenperare
950 plantenperare
820 plantenperare
650 plantenperare
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Tabel 109. Proefopzet van de ijsslaproeven teWestmaas en Breda. Plantgetallen.
Table109.Researchprogram iceberg lettuce in Westmaasand Breda. Plantdensities.
ROC

jaar

teelt

ras

Westmaas

1985

zomer

1986

herfst

1987

zomer
herfst

Nabucco
Ithaca
Nabucco
Ithaca
Ithaca
Kelvin
Kelvin
Kelvin

1987
1988

herfst
zomer
herfst

Kelvin
Kelvin
Kelvin

herfst

Breda

Waarnemingen
In 1985 werd met oogsten begonnen toen de planten eenbolgewicht haddenvan450 à500gram.Dit
tijdstipwerdperplantafstandbepaald.Detweedeen
derdeoogstwerduitgevoerd mettussenpozenvan3
à 4dagen. Inalle anderejaren,zowel in Westmaas
als in Breda, waren de drie oogstdata voor alle
plantafstanden en rassen gelijk. Na de oogst werd
de hoeveelheid uitval, kwaliteit I en kwaliteit II bepaald. Tevens werd kwaliteit Ionderverdeeld in drie
gewichtssorteringen. Uit deze gegevens werd het
percentage kwaliteit I, het stuksgewicht en de opbrengst intonnenper haberekend.

Resultaten
ProefplaatsWestmaas

1985
In de zomerteelt lagen bij het ras Ithaca zowel het
percentage kwaliteit I als het gemiddeld stuksgewicht van de verschillende plantafstanden erg dicht
bijelkaar. Hetgemiddeldstuksgewicht vandenauwste plantafstand leek wat achter te blijven. Bij Nabucco was er ook geen sprake van een verschil in
percentage kwaliteit I. Het stuksgewicht en de opbrengstvanNabuccoblekenhogerdanbijIthaca.Ook
was te zien dat een ruimere plantafstand zwaardere
bollenopleverde.
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objecten (planten/are^
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

1330
1330

1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110

950
950
950
950
950
950
950
950

820
820
820
820
820
820
820
820

630
630
630
630
630
630
630
630

1360
1360
1360

1110
1110
1110

950
950
950

820
820
820

650
650
650

Ook inde herfstteelt bleekweinig verschiltussende
objecten. Er kon geen rasverschil aangetoond worden. Bij 1600 planten per are was het percentage
kwaliteit Iindeherfstteelt lagerdanindezomerteelt.
Tevens was het gemiddeld stuksgewicht en de opbrengst indeherfstteelt lagerdanindezomerteelt.
1986
Er bleek een rasverschil aanwezig betreffende percentage kwaliteit I, gemiddeld stuksgewicht en opbrengst, inhetvoordeelvan hetrasKeivin.Ditkwam
doordat de oogst van Ithaca en Keivin gelijk werd
uitgevoerd. Ithaca is een compacter ras dan Keivin.
Tussendeplantafstanden waren nauwelijksverschillen aantoonbaar, behalve wat de opbrengst betreft.
Mogelijk had het groeizame weer in het voordeel
gewerktvandenauwsteplantafstanden.
1987
Indezomerteeltwashetpercentage kwaliteit Iende
opbrengst hoger dan indeherfstteelt. Hetverschilin
stuksgewicht tussen beide teelten bleek niet aantoonbaar. Indezomerteelt blekenook bijdenauwste
plantafstand bollen van 500 à 600 gram geoogst te
kunnenworden.Ook omdat het percentage kwaliteit
I bij deze plantafstand zeer hoog was, was de opbrengst hethoogst.
Inde herfstteelt was bijde nauwste plantafstand het
percentage kwaliteit Izeer laag. Deoorzaak hiervan
was de regenval tijdens de teelt. Dit had tot gevolg
datbijeenplantafstandvan 1600plantenperarehet
gewasnietvoldoendegelegenheidkreegomoptekunnendrogenentradveeluitvalopalsgevolgvansmet.

Drieproefjaren
1988
Er bleken grotejaarverschillen aanwezig te zijn, als In de zomer na een natte periode waren er weinig
gevolgvansterk wisselende weersomstandigheden, problemen. De hoge plantdichtheden veroorzaakten
Indien alle proeven per plantafstand te zamen wor- een lichte groei-achterstand en bereikten niet zo'n
den genomen, dan blijkt dat zowel het percentage hoog gemiddeld stuksgewicht. Het verschil bedroeg
kwaliteit I als het gemiddeld stuksgewicht bij de voor 1360 planten per are ten opzichte van 950
nauwsteplantafstandenwat lager isdanbijderuime- plantenperareongeveer 100gramofdriedagen,
re plantafstanden. De totale kg-opbrengst is echter Inde herfstteelt was sprake van meer smet. Bijeen
bijdenauwsteplantafstanden het hoogst.
wat lager gemiddeld stuksgewicht was de kwaliteit
nog goed.
ProefplaatsBreda
1987
Tweeproefjaren
Indeze herfstteelt gaf een ruimere plantafstand een In1987namdekropomvangtoeenwerdeenzwaarhoger gemiddeld stuksgewicht bij eenzelfde oogst- dere kropgeoogst naarmate ruimerwerdgeplant. In
datum. Bij plantdichtheden boven 1000 planten per 1988 werd ook een zwaardere krop geoogst als
aredaalde het percentage kwaliteit I. Erwas sprake ruimerwerdgeplant. Inde herfstteelten tradergveel
vanveelsmet.
smetop.
Tabel 110. Opbrengstenkwaliteitsgegevensvandeplantdichtheden-proeven metijsslaopROCWestmaas.
Table110 Yieldand qualityassessment ofplant density trials withiceberglettuceat ROCWestmaas.
planten/

jaar teelt ras

are

kwaliteit I(%)

gemiddeldstuksgewicht (g)

opbrengst kwaliteit I(ton/ha)

1600 13301110 950 820 630 160013301110 950 820 630 16001330 1110950 820620

1985 zomer Ithaca
Nabucco
herfst Ithaca
Nabucco

98
100
84
85

- 95 94 98 99 481
- 591 569 663 643 76 - 62 52 54 40
- 99 99 99 100 548 - 692 758 822 950 87 - 75 70 65 59
- 96 83 87 95 463 - 527 515 526 597 61 - 55 40 37 59
- 90 92 96 93 421
- 511 575 557 592 58 - 52 51 44 35

1986 herfst Ithaca
Kelvin

66
91

-

1987 zomer Kelvin
herfst Kelvin

98
33

99
76

gemiddeld

82

-

- 464
- 533

499 466 501
566 603 586

45
66

97 99 100 100 568 689 710
91 86 89 96 518 579 608

735 734 777
670 742 789

89
29

95 92 92

611 639 679

64

89 87 69
99 97 95

89 422
89 459

95 485

- 580

46 42 27 28

- 59 52 47 33
91
59

76 69 60 49
61 55 54 48

- 61 54 49 41

Tabel 111. Opbrengst en kwaliteitsgegevens van de plantdichtheden-proeven met ijssla op de proeftuin Noord-Brabant.
Table111.Yieldandquality assessment ofplant densitytrials withiceberglettuce atROCBreda.
jaar teelt ras
1987 herfst Kelvin
1988 zomerKelvin
herfst Kelvin
gemiddeld

planten/
kwaliteit I(%)
are
1330 1110 950 820 630
65 62

466 525 514 570 663

27 26 33 30

100 100 100 100 100
96 96 98 100100

484 547 593 680 680
411 394 510 503 550

66 61 56 56 44
54 42 48 41 38

454 489 539 584 631

49 43 46 42

43

80

45 67

gemiddeld stuksgewicht (q)opbrenqst kwaliteit I(ton/ha)
1330 1110 950 820 630 13301110 950 820 620

80 88

88 87

27

36
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Conclusies
Deoptimale plantdichtheidwordt nietalleenbepaald
door het fysieke opbrengstniveau. Ook met kosten
van het plantmateriaalendeextrabenodigde arbeid
bijhethanterenvaneenhogerplantgetal moetrekening worden gehouden evenals met verhoogde risico's door optreden van smet. Het onderzoek heeft
zich beter beperkt tot de bestudering van het plantgetalophetopbrengstniveau.
Westmaas
- Deoptimale plantafstand voor ijsslaopdezwaarderegronden gaat inde richting van 1110à 1330
planten per are. Meer planten per are geven een
hogere opbrengst, maar ook meer risico bijslechteweersomstandigheden alsmedeeentelaaggemiddeldstuksgewicht. Bij1110à1330plantenper
areiseenstuksgewicht van600à700gramhaalbaar.
- Het is raadzaam om een herfstteelt iets ruimer te
planten dan een zomerteelt in verband met de
grotere kans op smet in de herfst. De optimale
plantafstand inde herfstteelt bedraagt 950à1110
plantenperare.
Breda
- Deoptimale plantafstandvoor ijsslavoordezandgrond gaat uit naar 950 à 1110 planten per are.
Meer planten per aregeveneenhogereopbrengst
maar ook meer risico's en een lager gemiddeld
stuksgewicht.
- In de herfstteelt zal wat ruimer geplant moeten

worden in verband met de grotere kans op smet.
De optimale dichtheid in de herfstteelt bedraagt
950plantenperareofzelfs820plantenperare.

Samenvatting
Uit het onderzoek met ijssla dat in de periode 1985
t/m 1988opde ROC'steWestmaas en Bredaisuitgevoerd, komt naar voren dat voor de zwaardere
gronden inde zomerteelt een nauwere plantafstand
van30x30cmkanwordengehanteerd.Voordeherfstteelt kan worden uitgegaan van 30x35 cm. Voor de
zandgrond kan in de zomerteelt een plantafstand
van30x35cmwordenaangehoudenenindeherfstteelt een plantafstand van 35x35 cm. Invergelijking
met het huidige praktijkadvies betekent dit dat de
nieuwe rassen meteencompactere groei inderdaad
ookbijeenhogerplantgetalkunnenwordengeteeld.

Summary
Researchcarried out at the regional experimental
stationsinWestmaasandBreda between 1985and
1988into optimalplant distances duringsummer
andautumm croppingoficeberg lettucehas shown
that in summercropping,plantdistancesof30x30
cmshouldbe usedatsandyloamessoils.
In autummcroppingit is better to use theslightly
widerdistanceof30x35cm duetodiseaseproblems
occurredduring wetweather. At sandysoils the optimalplantdensityisalittlelower.

Perspectieven papierkluitplant bijwitlof indeextra vroege
trek
Perspectivesofpaperpotsintheveryearlyforcingsofwitloofchicory
ir. G.van Kruistum, PAGV, ing. H.C.H. Pijnenburg, ROC Noord-Brabant en ing.G.J.M. Schroën,ROC
Zwaagdijk

Inleiding
Deteeltvanwitlof isindetachtigerjaren uitgegroeid
tot een jaarrondcultuur. Op de bedrijven heeft een
specialisatie plaatsgevonden,waarbijdetrekperiode
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van witlof is verlengd. De grote investeringen brengen met zich mee, dat de trekruimte over een ze
lang mogelijke periodeoptimaal moetwordenbenut
Deaanvoer vanwitlof inde periode augustustot er
met oktober is echter momenteel nog maar circé

