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INLEIDING

De stokslabone-teelt onder glas komt nog op beperkte schaal en zeer
verspreid inhetWestland en De Kring voor. Daar de teelt meerbelangstelling krijgt leek het nuttig om enkele rassenf die de laatste
paar jaren indehandel werden gebracht naast elkaar te vergelijken.

OPZET

Deproefwerd opgenomen ineen koud warenhuis. Debeperkte ruimte liet
niet toedat er meer dan de volgende vier rassen inde proefwerden
opgenomen.
1.

Coltore

van R. Zwaan

2.

Jeka

van J.A. Zwaan

Voorburg

3.

Glastada

van Gebr. Broersen

Tuitjenhorn

k.

Roem van Heerenveen van C.W. Pannevïs

Deproefopzet was ïndrievoud. De vakgrootte 9m.

3.

MATERIAAL EN METHOVEN

<x.

GfLondbweAkÂ.ngen bemesting

De Lier

Enkhuizen.
2

Grondsoort zand :
Na de radïjsteeltwerd degrond alleen op de rijen,waar de bonengepoot werden, losgespit.Als bemesting werd k kg kalkammonsalpeter per
are gegeven. Tijdens degroei werd eenmaal met 2kg kalksalpeter per
are bijgemest.

b.

PZantbeh.andelA.ng

Op k aprïl werd ïnbakken met zaagsel gezaaid? waarna op 11april de
planten werden gepoot. Het plantmateriaal was van zeer goede kwaliteit.
Depolafstand was 107x kOcm (2planten perpol).

4.

OPMERKINGEN TUVENS VE TEELT

Degroei van het gewas,was door droge plekken inde grond wat ongelijk.
Met een paar keer extra water geven op de droge plekken werden deze
bijgewerkt» Alleen deongelijke groei inde buitenste kap liet zodanig
tewensen over;,dat deze buiten de proefwerd gehouden» inde overige
2 kappen was degroei gelijk.

5.

OOGSTRESULTATEN

Op 12en 22juni werd geplukt. Inonderstaande tabel zijn deopbrengsten gegeven.

dpUL2.ng2t~ RangA.n. Pf.ammznorde
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Ie ooght

orde

Coltore

].kkh

2

856

Jeka

3
1

900

Glastada

1.225
1.858

3
2

998

1

Roem van Heerenveen

1.088

k

663

k

6.

BESPREKING PROEERESULTATEN

ci.

Opbrengttge.geveni>

Uit deze cijfers blijkt datP zowel bij de 1 oogst als intotaal,
Glastada de hoogste opbrengst gaf,de Roem van Heerenveen gaf ïnbeide
gevallen de laagste opbrengst.

5.

Coltore gaf,evenals de Jeka een vrij goede 1 oogst,de totale oogst
van Jekawas lager dan van Coltore.Het rangordeeijfer geeft voor beide
oogsten een overzicht van de plaats van de rassen indeze proef.

b.

Övexlgn waaAne.mln.gzn

Op 25mei werden aantekeningen gemaakt omtrent de groeikracht van het
gewas. Hiervoor werden de cijfers van 1tot 9gehanteerd. Naarmate
het cijfer hoger is,isde groeikracht beter. Beneden 6 isonvoldoende.
Op beide oogstdata werden aantekeningen gemaakt omtrent dekwaliteit
van de peulen.
Bijde tweedeoogstdatumwerd nogmaals de stand van het gewas bepaald.
Een nuttig effect van dedoorgroei van het gewas werd echter niet
verkregen, doordat het tevroeggeruimdmoestworden.
Cottoh.2. :

Groeikracht 8.
Gaf een groeikrachtig gezond gewas. Is rijkdragend over
de
het gehele gewas.Had bij de 2

oogst nog een goed ge-

zond gewas met hernieuwde groei.De peul isgoed van kleur,
rond, recht en goed van lengte. Iszonder draad.
Afwijkende peulen kwamen niet voor.

Jefea

% Groeikracht 7
Gaf eenwat lichtere groei dan Coltore. Isgoed productief
en draagt over de gehele lengte van het gewas. Een paar
planten waren aangetast door rolmozaiëk. Bij de 2

de
oogst

kwamen bij degezonde planten nieuwe scheuten goed door.
Depeul isgoed van kleur,hoewel iets minder groen dan
bij de Coltore. Gaf inde proefwat dode peulen aan de
punten van de trossen. Enkele peulen bovenin de planten
waren kort en krom met enige abortie.Overigens waren
de peulen recht en goed van vorm en lengte. Iszonder
draad.
Dit ras lijktwatgevoelijvoor minder goede groei-omstandigheden.

GlaAtada

Groeikracht 9.
Gaf een sterk groeiend gezond gewas. Iszeer rïjkdragend. Geeft de peulen over de gehele lengte van
hetgewas.
de
Na de 2 plukwas het gewas nog zeer levendig en
gezond. Gaf een flinke hernieuwde groei tezien.
Peulenzeer goed van lengte,vorm en kleur. Iszonder
draad; afwijkende peulen kwamen niet voor.

Roem van
H2.2AQ.Vl\)Q.m

Groeikracht 7.
Geeft laag aan de grond een zwaar opeenhopend gewas
en bovenin een zeer licht gewas.Wordt maximaal
1,75 m hoog. Heeft een geheel andere groeïwijze
dan de vorige rassen. Hoort indeze serie eigenlijk
niet thuis,omdat het geen echte stokslaboon îs,
Groeiwijze isgelijk aan de Roem van Zwaag. Is
onderin het gewas goed productief; hoger inde plant
laat dit veel tewensen over. Geeft lange bloemtrosde
sen die gemakkelijk afbreken. Bij de 2 oogst was
een groot gedeelte van de planten al min of meer
versleten.Alleen de gezonde planten gaven nog wat
doorgroei.
De peul iszeer ongelijk van vorm en lengte.De
goede peulen zijn korter dan bij deandere rassen.
Vooral bovenin de planten komen veel korte,kromme
peulen voor met abortïe.
Peulen zijn goed van kleur en zonder draad.

7.

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Ineen koud warenhuis werden enkele stokslabonnenrassen, bij een planttijd van begin april,vergeleken. Hoewel alle rassen voor deze teelt
reeds gebruikt worden op de bedrijven bleek er toch wel groot verschil
tebestaan inopbrengst en groeïwijze.

GZaàtada

gafdehoogsteopbrengst, Roem van HeeAenve.e.n

de laagste. Jeka

en Cottottz lagen inopbrengst hier tussenin.

Dekwaliteit van de peulen was bij alle rassen goed. Peulvorm en
-grootte liet bij Roem van He.2AZ.nve.iin nogal tewensen over,vooral
bovenin de planten. BijJefea. kwam bovenin de planten wat dode peulen
aan de toppen van de trossen voor. De groeiwijze van Roem van Weexenveen
week sterk af ten opzichte van deandere rassen.Voor een stokslabonenteelt,waarbij gerekend wordt op een wat langere teeltduur en meerdere
keren odgsten isde Roem van HeeA.e.nve.e,n minder geschikt. De andere
rassen lenen zichwel hiervoor.
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