ÖO
Bibliotheek
Proefstation
Naaldwijk

A
06
S

EFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS,
naaldwijk.

98

Vergelijking van enkele vrouwelijk bloeiende komkommerrassen met het
ras Spora in de herstteelt.

door:
ir.A.A.M.Sweep

Naaldwijk,1966

PR03FSTATI02_V00a_DS_GR0SOTE-_EH_raüITTEELT_0N53^^.S_,Ä&?5^^WIJK
ïmetiil jCOr ^ Groente ^

Project nr. ^IAT0^,19 ..'
Plaats

t

Jaar

t 1965

^

"äald\qi%

, 4» 5 en F

Vergelijking van enkele vrouwelijk bloeiende komkommerrassen met het ras
Sporu in de herfstteelt
1.

Inleiding
In 1964 werden reeds enkele vrouwelijk bloeiende rassen in de
herfstteelt opgenomen. Sindsdien zijn er van de toen uitgegeven ras
sen enkele ingetrokken en aan andere zijn verbeteringen aangebracht.
Ook hebben andere zaadbedrijven vrouwelijk bloeiende rassen op teelt
en/of proefschaal in de handel gebracht.

Daarom leek het nuttig alle

vrouwelijk bloeiende rassen die beschikbaar waren in een proef op te
nemen. Slechts van de rassen, die een redelijke opbrengst beloofden
(naar aanleiding van voorgaande proeven en mededelingen van elders)
werd een opbrengstanalyse uitgevoerd.
2.

Opzet
In de komkommerkasjes 4»5 en 6 werden per kasje in duplo de vol
gende rassen uitgepoot.
1.

Sporu

(de Ruiter)

2.

M 60

(de Ruiter)

3.

Simex

(Pannevis)

4.

AB^^

(Nunhem)

5.

Vrouwelijke Hybr. no. 1 (Bruinsma)

Buiten de proef werden (ook in kasje 2 en 3) uitgepoot.
6.

II 10

(de Ruiter)

7.

M 20

(de Ruiter)

8.

C

(îlunhem)

9.

A

(van Hemert)

10.

B

(van Hemert)

11.

D

(van Hemert)

Per vak werden tien planten uitgepoot. De plantafstand bedroeg
50 cm. De plaats van de vakken is weergegeven in bijgaand proefschema
(Bijl-ge I).

^ AB wordt in 1966 uitgegeven onder de naam Toska.

2.

In de vakken in kasje 6 bestemd voor Sporu, is foutief M 60 uitgepoot. Over deze rassenproef heen is een ziektebestrijdingsproef uit
gevoerd. Daarbij werden in kasje 4 meeldauw en spint bestreden door
middel van de „swing-fog", in kasje 5 met electrische zwavelverdampers
en in kasje 6 met conventionele spuitapparatuur.
3•

Uitvoering
Gezaaid werd op 5 juli. De planten werden opgekweekt in B 9 en
werden uitgepoot op 27 juli. Uitgepoot werd op een klein bed rotte
mest. De oogst ving

aan op 6 september en in verband met het doodgaan

van een aantal planten (Botrytis) werd de proef op 3 november beëindigd.
Vanaf half augustus werd verwarmd. Door tijdgebrek is de snoei
niet Steeds tijdig uitgevoerd, waardoor

soms

te sterk

moest

worden in

gegrepen en tijdelijk, mede door het op twee leden snoeien, het gewas
te dicht was.
In verband met de ziektebestrijdingsproef kwam plaatselijk een
ernstige spintaantasting voor ( vooral het vak met vrouwelijke Hybride
no 1. aan de rechterzijde van kasje 5 werd ernstig aangetast). Het
gebruik van bepaalde middelen via de „swing-fog" had in kasje 4 tot
gevolg, dat vanaf ein september tot half oktober alle vruchtbeginsels
voortijdig afstierven.
In het vak AB aan de rechterzijde van kasje 4 kwam reeds vroeg
een plant voor, besmet met komkommervirus 2 (zaadbesmetting). Na een
week vertoonden ook de buurplanten symptomen. Het vaJk is daarna niet
meer gesnoeid en via een geschatte opbrengstwaarde in de oogstanalyse
betrokken. Waarnemingen zijn verricht omtrent gewasgroei, aantal man
nelijke bloemen per plant, vruchtgewicht en aantal vruchten per vak.
Het gemiddeld vruchtgewicht is zowel bepaald uit het totaal gewicht
per vak als geschat uit de gemiddelde sortering om eventuele fouten
op te sporen, gemaakt als men het vruchtgewicht schat uit de gemiddel
de sortering.
4.

Waarnemingen
4. 1

Groei van het gewas
Bij de opkweek van de planten viel op, dat 15$ van de planten
van het ras Simex juist voor het uitpoten door rotpoot wegvielen.
Bij de andere rassen kwam dit niet voor. Van de 20 zaden van D
(van Hemert) kiemden er slechts 6.
wijten aan te jong geoogst zaad.

Waarschijnlijk is dit te

3.

Een week na het uitpoten waren er reeds verschillen in de
groei van het gewas waar te nemen. M 60 groeide iets gerekter met
donker "blad ten opzichte van Sporu, M 10 en M 20» Simex had een
dunne kop en een lichte bladkleur. Vrouwelijke hybride no 1. had
een gerekte groei en een lichte "bladkleur. Door de gerekte groei
(lange internodia, dunne stengel) was Vrouwelijke Hybride no 1.
het eerst bij de draad (30 - 40 cm voorsprong). AB had ook een
vrij lichte bladkleur. C, A, B en D groeiden zwakker ten opzichte
van Sporu. De groeikracht van de rassen van van Hemert (A, B en
D) was zeer heterogeen.
De bloei van de vrouwelijke bloemen ving het eerst aan bij
AB, M 60 en Vrouwelijke Hybride no. 1.

Ongeveer drie dagen later

volgde Sporu en weer drie dagen later Simex. Vooral M 60 had gro
te vruchtbeginsels. De vruchtbeginsels van de Simex waren klein.
De scheuten van de tweede orde van dit

ras liepen daardoor vroeger

uit.
Door de snelle uitbreiding van de Botrytisaantasting omstreek
einde van oktober stierven alle planten binnen een week af. Ver
schil in groeikracht kon op dat tijdstip niet worden waargenomen.
4.2

Aanleg van mannelijke bloemen
Het aantal klisters mannelijke en vrouwelijke blóemen aan
de hoofdstengel is geteld en gemiddeld over 60 planten weergege
ven in bijgaande grafiek (zie bijlage II). Opvallend is, dat de
plaatsing van de mannelijke en vrouwelijke bloemklisters zo uni
form is.
Alle in de proef staande rassen (ook Sporu) vormen in de
eerste drie bladoksels vrouwelijke bloemen. Van het vierde tot
en met achtste blad worden bij de vrouwelijk bloeiende rassen,
met uitzondering van Simex, overwegend mannelijke bloemen aan
gelegd. In het negende tot en met elfde bladoksel werden hoofd
zakelijk vrouwelijke bloemen gevormd. Van het twaalfde tot en met
veertiende bladoksel nam het aantal klisters mannelijke bloemen
toe om daarna golfsgewijs af te nemen tot in minder dan 5$ van
het aantal bladoksels. Slechts bij AB komen boven het vijftiende
blad in 15 - 25% van de bladoksels mannelijke bloemen voor. Het
ras Simex is veel vrouwelijker. De bloemverhouding van dit ras
volgt dezelfde golfbeweging, alleen het aantal mannelijke bloem
klisters is drie tot viermaal zo klein als bij de andere vrouwe
lijk bloeiende rassen. Ook bij Sporu kan men tot het vijftiende
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blad dit ritme terugvinden. Daarboven worden slechts mannelijke
"bloemen aangelegd. Aan de zijscheuten zijn bij alle vrouwelijk
bloeiende rassen met uitzondering van Simex enkele mannelijke
bloemklisters aangetroffen.
In volgorde van vrouwelijkheid krijgt men de rangorde Simex,
Vrouwelijke Hybride no 1, M 60 en AB. Van de rassen buiten de
proef kwam de mate van mannelijke bloei bij M 10 en M 20 overeen
met die van Vrouwelijke Hybride no 1. De nummers A, B en D waren
zeer heterogeen met betrekking tot het voorkomen van mannelijke
bloemen. Sommige planten waren vanaf het eerste bladoksel volkomer
vrouwelijk, andere planten legden over de gehele lengte van de
hoofdstengel en hier en daar aan de zijscheuten mannelijke bloemer
aan. Nummer C was volkomen vrouwelijk.
Als globale indruk kan men zeggen, dat het voorkomen van
mannelijke bloemen aan de zijscheuten gecorreleerd is met dat
aan de hoofdstengel. Slechts bij het ras Simex en nummer C (Nunhem) komen tijdens de bloei van de vrouwelijke bloemen geen manne
lijke bloemen voor. Bij de andere rassen bestaat zeker aanvanke
lijk de kans op bevruchting.
4.3

Vruchtlengte
In hieronder staande volgorde neemt de vruchtlengte toe
(zie foto op bijlage III).
Simex

Sporu

M 60

D

AB

A en B

M 10

C

M 20

Vrouwelijke Hybride no 1.

De vruchten van M 10, M 20 en Vrouwelijke Hybride no 1 waren
veel langer dan meestal in de praktijk. Dit was ook bij Simex
aanvankelijk het geval, hoewel de vruchtlengte van dit ras wederom
heterogeen was. De rassen AB en M 60 hadden nog een acceptabele
vruchtlengte. Vrouwelijke Hybride no 1 en C brachten vaak te
lange vruchten voort. Opvallend was, dat de vruchtlemgte van M 60
hier geringer was dan die van M 10 en M 20, terwijl in alle
voorgaande proeven het omgekeerde waargenomen werd.
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4.4

Vruchtvorm en -kleur
De volgende verdeling kunnen met betrekking tot de gestekeldheid van de vruchtWand worden gemaakt.(naar beneden
neemt de gestekeldheid toe )i
matig gestekeld

sterk gestekeld

Simex

AB

C

M 60

D

A

glad tot licht gestekeld

M 10

Vrouwelijke Hybride
no. 1

B

Sporu

M 20

De vruchten van Simex hebben een dofgroene(dikke waslaag),
de ribben zijn donker en daar tussen bevinden zich brede, lieh«
ter gekleurde vlakken. Aanvankelijk en zeker in de tweede helft
van de oogstperiode is een hoog percentage van de vruchten ge
tailleerd. Tegen het einde van de teelt komen vaak ouderdoms
vlekken op nog niet geoogste vruchten voor. De productie ver
loopt erg schoksgewijs. De vruchten van M 60 hebben door een
korte hals en een stompe punt een plomp uiterlijk. De kleur is
gelijk aan Sporu of iets donkerder. De vruchtheid is gevoelig
voor koustreep.
De vruchten van AB hebben een ietwat dofgroene kleur (was
laag), zijn iets geschouderd en iets korter dan Sporu. De vruch
ten van Vrouwelijke Hybride no 1. hebben dezelfde vorm als Sporu,
maar hebben meestal een iets lichtere kleur.
Van de rassen buiten de proef werd het volgende beeld ver
kregen.
M 10

t

Donkere geschouderde vrucht, gevoelig voor koustreep.

M 20

s

Iets minder donkere, ongeschouderde vrucht, gevoelig
voor koustreep.

C

t

Veel stekvruchten (middenstuk of bloemeinde groeien
vaak moeilijk uit), lange hals.

A en B

t

Zelfde eigenschappen als C en vaak een lichtere
vruchtkleur.

D

t

Vruchtvora en kleur gelijk aan Sporu. Vrucht meestal
iets zwaarder.

7.

'Gemiddeld ge
wicht zoals
werkelijk gewo
gen is
per
per
plant
vrucht
in kg
in g

Ras
Sporu

Gemiddeld gewicht geschat uit de sortering
I

II

III

per
plant
in kg

per
vrucht
in g

per
plant
in kg

per
vrucht
in g

per
plant
in kg

per
vrucht
in g

afwijking in procenten
van het werkelijk gewicht
I

II

III

7,14

486

7,39

501

7,25

494

7,26

491

+ 3,5

+ 1,5

+ 1,7

Vr. Hybr.no 1 7,29

526

7,25

526

7,18

521

7,26

525

- 0,5

- 1,5

- 0,4

M 60

6,86

495

7,03

505

6,91

496

6,92

496

+ 2,5

+ 0,7

+ 0,9

AB1'

5,79

463

6,05

482

5,90

470

5,85

467

+ 4,5

+ 1,9

+ 1,0

Simex

5,51

435

5,73

453

5,62

445

5,58

441

+ 4,0

+ 2,0

+ 1,5

^ Bij deze "berekening is voor AB uitgegaan van vijf herhalingen.
I j Geschat gemiddel gewicht van de sorteringen A, B, C en D
"bedraagt resp. 650, 550 450 en 350 gram.
II

s

Deze gewichten zijn hier resp. 670, 550, 430 en 320 gram.

III

t

Deze gewichten zijn hier resp. 700» 550, 425 en 325 gram.
De gewichtssortering geeft in deze proef al een gunstig

"beeld, omdat deze met de weegschaal gecontroleerd is. In andere
proeven geschiedt deze sortering op het oog.
Uiteraard gelden deze cijfers alleen "bij de oogst van een
herfstteelt, omdat laat in het seizoen veel lichte vruchten ge
oogst worden. Indien men de gewichtsophrengst per plant en het
gemiddeld vruchtgewicht schat uit de sortering, ook al is deze
gecontroleerd via de weegschaal, dan maakt men een fout, die tot
circa 5$ kan oplopen. Uiteraard kan deze fout groter zijn, als
de sortering alleen op het oog geschiedt. Het aannemen van een
iets 1 lager gemiddeld gewicht in de klassen C en D kan de fout
verkleinen. Indien mogelijk is het echter steeds wenselijk de
vruchten per vak te wegen.
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Samenvatting en Conclusies
Op 27 juli werd. een herfstteelt uitgepoot met de rassen Sporu,
M 60, Simex, Vrouwelijke Hybride no 1. en AB. Buiten de proef werden
uitgepoot M 10, M 20, C, A, B en D. De oogst ving aan op 6 september
en op 3 november werd de proef beëindigd.
Van de vrouwelijk bloeiende rassen kwamen bij M 10, M 20, M 60,
Vrouwelijke Hybride no 1, AB, A, B en D mannelijke bloemen voor aan de
hoofdstengel

en op verschillende plaatsen aan de zijscheuten. Bij

deze rassen bloeiden reeds vrouwelijke bloemen, terwijl er nog manne
lijke bloemen aanwezig waren. In de rassen A, B en D kwamen ook vol»,
komen

vrouwelijk bloeiende planten voor.

Kwalitatief waren Simex, C, A en B slecht en M 60 matig. Vrouwe
lijke Hybride no 1 was vaak te lang. M 10, M 20, AB en D benaderden
kwalitatief Sporu het meest. Het aantal vruchten per plant van de in
de proef staande rassen (exclusief stek) was het hoogst bij Sporu
(1 5»4) en Vrouwelijke Hybride no 1 (15»5) en het laagst bij AB (12,5)
en Simex (13»3)« Het gemiddeld vruchtgewicht was het hoogst bij
Vrouwelijke Hybride no 1 (526 g) en het laagst bij Simex (435 g)•
Het gewichtspercentage stek was het hoogst bij Vrouwelijke Hybride
no 1 (6,6$) en het laagst bij M 60 (0,6$).
Schat men het gewicht per plant op het gemiddeld vruchtgewicht
uit de gewichtssortering, dan maakt men mogelijk een fout van 5$*
Naaldwijk, 15 december 1966.
De pt-oefnemer,
Ir. A.A.M.Sweep
Proefstation Naaldwijk,
januari 1966
HM.

Bijlage I

Proefschema herfstteelt met vrouwe
lijk "bloeiende komkommerrassen

1 -

Sporu

(de Ruiter)

2-

M 60

(de Ruiter)

3 -

Simex

(Pannevis)

4-

AB

(Nunhem)

5 -

Vrouwelijke Hybride (Bruinsma)
no 1.

Buiten de proef

10

11

6

M 10

7
8

M 20

(de Huiter)

G

(Hunhem)

9

A

(v.Hemert)

10

B

(v.Hemert)

11

D

(v.Hemert)

(de Ruiter)

Bijlage

Percentage van de bladoksels aan de hoofdstengel,
waarin mannelijke bloemen voorkomen.

100

~l—T

11

13

15

17

19

21

23

nummer van de bladoksels aan de hoofdstengel

25

27 29

Bijlage III

Vruchten van de eerste snede (het lineaal (links) heeft een lengte
van 42 cm).

1

55

Sporu

2

SB

M 60

3

-

Simex

4 -

A.B. (of Toska)

5
6

-

Vrouwelijke Hybride no. 1

-

M 10

7 • M 20
8 - C
A

9
10

-

B

11

m

D

