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SLAKRUISINGEN EN NIEUWE SLARASSEN IN EEK WINTiHTEBLT.

P.N. IT-10.

Plaatst Blokkas 1 (kas 27)*

Jaarj 1960-'61.

Doel.

Het doel van deze proef vas een aantal sla-selecties, die in
voorgaande jaren uit het veredelingswerk naar voren zijn gekomen,
te toetsen op hun geschiktheid voor de winterteelt. Tevens werden
deze selecties vergeleken met een aantal, door de zaadhandel aan
geboden, nieuwe rassen, benevens met enkele standaardrassen.

Opget.

De proef werd in drievoud opgezet in Blokkas I (27) op het
Proefstation. Van deze kas werd een oppervlakte ter grootte van
3 kappen voor deze proef benut* Langs de oost- en westgevel werd een
halve kap buiten de proef gehouden.
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De volgende selecties en rassen werden in de proef opgenomen»
22 selecties van Proeftuin1s Blackpool x Interrex.
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Kampioen

Interrex.
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Regina x Proeftuin's Blackpool.
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Begina x Kampioen.

1 selectie
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May Princess x Begina*
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Proeftuin's Blackpool x Interrex
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Proeftuin's Blackpool x Interrex

type 69.
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Kampioen x Proeftuin's Blackpool.
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19 nieuw aangemelde rassen voor de raad Tan het kwekersrecht.
5 nieuwe rassen, speciaal voor de winterteelt.
Verder werden in de proef opgenomen! Meikoningin - Proeftuin'8
Blaokpool - Begina - Interrex - Vitesse - en een s1aras van de firma
lood» Loosduinen.
Op 20 september werd gezaaid» op 27 september opgepot in perspotten e;i op 6, 7» 8 en 10 oktober uitgepoot.Eind januari werd ge
oogst.
Boor een verkeerde uitwerking van een bespuiting met een bestrij
dingsmiddel op de sla, was het grootste gedeelte van de sla zodanig
vergroeid en afwijkend, dat geen betrouwbare gegevens genoteerd konden
worden. Daarom wordt op de plattegrond ook niet nader aangegeven
onder welk nummer bepaalde selecties en rassen voorkomen.
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