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VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS,
TE NAALDWIJK.

Verslag van de vergelijkingsproef met enkele komkommerrassen in kas 4,1956.

door:
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Sais« prœf werd opgaset an het varaohil in vroegheid en produktie
vamogen tuaaan verschillende kowkommerraasen 11» te gaan.

Op 20 februari werden de volgende komkamnerrasaen uitgesaaidi
1. Oroen© standaard.
2* Spatvrije*
3. Beuaratb Halalose spotvrije.
3* «erst» twee ruwo werden vergeleken on «an indruk ta verkrijgen
welke van da twee hat naast geaohlkt ia on aan touwtjes in kaaeen of warenhuiaan ta worden geteeld*
8» 3 ia aan nieuw ras dat volgons ds fa. Rausrath» Duitsland da eigeneohappen van da Spotvrije noaat hebbon mat sla enigs afwijking aan korêere
hale.
Desa raaaan «arden «IIa in twaavoud uitgaaat in da ruin te welk» in
kaa 4 beschikbaar bleef nadat de komkaamerkruiaingen hier waren uitgeplant*
T?o fr F*0»*»
Nadat da ala in kaa

4 gaoogat was an da grond gaatoond waa warden da

komkeimera in tweevoud uitgeplant* Direkt na hat uitplantan
afgedekt mot gaatoonda domme et,

ward dö grond

m atruotuurbederf t.g.v. gieten en lopan

ta vooxkomen*
Da plantafatand bedroeg 150

x 45 <®* Bat aantal plantan waa staada

5 of 10 plantan par object, hij da verdere ba rekeningen aijn alle cijfers
tot aan gelijk aantal plantan harlaid. 3a plantan werden normaal lange
touwtjes opgeleid. Bij da anoal werden de onderete sijsoheuten tot op aan
hoogte van

+ 35 an* gahaal weggenomen.De hogere aijaoheuten warden op 1

lid getopt. Dit werd ook op de aijaoheuten mm da tweede en volgends orden
toegepast. Boven in da plant werden ©nksle ranken wat langer gesnoeid an
da groei boter in dé planten te houden*

Oadurende da aomer ia herhaalde malen gespoten tegen wit en spint
terwijl er bovendien versoillende malen tegen vruohtvuur is gestoven.
Da opbrengst heeft onder daze verschillende kwalen weinig geladen*

Halverwege de groeiperiode begon zich plaatselijk een duidelijke knolaan
tasting af te tekenen. Vooral Groene Standaard beeft hiervan nadeel
ondervonden, zodat de opbrengst hierdoor verlaagd werd.
Beschrijving van de rassen»
Se rassen Groene Standaard en Spotvrije mogen als voldoende be
kend worden beschouwd, zodat hiervan geen nadere besohrijving van zal
worden gegeven*
Reusrath Ealsloze Spotvrije vormt een gewas dat minder kort gelid
is dan de Spotvrije* Ook de bladeren zijn groter en sijn voorzien van
lange iets naar beneden gebogen bladstelen* Bladeren en bladstelen
zijn bijna even groet als bij de Groene Standaard.
t
De vruchten zijn iets langer danvan de Spovrije en belangrijk
minder geatekeld. Ook de hals is korter, hoewel de naam halsloos toch
ook niet zuiver is gekozen*
Oogstflsgevens.
Op 7 mei werden de eerste vruchten geoogst, daarna vond de oogst
steèds twee keer per week plaats. Se verkregen oogstoijfers zijn per
maand gesommeerd en in stuks per plant in onderstaande

tabel weer

gegeven.
Oogsttabel ig aantal stuks per plant per maand.
Spotvrije

mei

juni

juli

aug.

9

19

27,3

29,1

20,3

26

26,2

Reusrath galsloze Spotvrije

11

Groene Standaard

5»6

23,8
22,3
15
We zien dat Reusrath lalsloze Spotvrije het vroegst was ; de op-

brengsten in de maanden mei en juni zijn n.l. het hoogst* Nadat de
eerste snede echter geoogst was, had dit ras een lange periode nodig
om zich te herstellen* Dit komt ook wel in de oogst tot uitdrukking
daar Spotvrije in de maanden juli en augustus hier boven uit komt.
Se opbrengst van Groene Standaard is belangrijk minder geweest dan van
de beide andere rassen; vooral in de beginperiode was de produktie veel
lager* Misschien is dit versoil in opbrengst het gevolg van de tempera
tuur welke is aangehouden;deze was voor de nacht gemiddeld 65 tot 70°F*
Seze temperatuur is wel goed voor de Spotvrije typen» maar is voor
Groene Standaard waarschijnlijk wat aan de hoge kant.
Wat betreft de sortering leverde Groene Standaard belangrijk
meer vruchten van de sortering 1 A en 1 dan de beide andere rassen.
Wanneer we echter het aantal kg. per plant "bekijken, dan zien we toch
dat ondanks deze betere sortering de totale produktie van de Groene
Standaard achter blijft bij de beide andere rassen*

Qroeno Standaard leverde n.l. 12»4 kc vruohten per plant«
Spotvrijo

«

14i56 »

«

»...

Beusrath halslose Spoftvrije leverde 13,9 kg vruohten par plant.
Ook heeft de Groene Standaard meer gleden «an «an knolaantasting dan
da andere rassen, omdat dasa kwaal plaatselijk optrad« In hoeverr©
hierdoor de opbrengst aohtar gedrukt Is» ia moeilijk te «eggen*
Samenvatting«
In des« proef gaf het raa Reusrath haleloae Spotvrije een seer grote
eerete snede» Hierdoor vaa de opbrengst in de eerate twee maanden h va»
de oogst dan ook het hoogat« Dit ras had eohter een lange periode nodig
om aioh hiervan te heratellen Mt hot gevolg dat Spotvrije in de manden
ran juli &n augustus dit raa in opbrengst ruimaohoote inhaalde««
Groene Standaard is ateede lager in opbrengst gebleven dan da beide
andere rassen, Wel was de sortering gunstiger« Ale oorsaak van de aindere
produktle van de Groene Standaard kunnen waarschijnlijk twee panton
worden genoemd» n.l« j. de vrij hoge temperatuur welke voor de Spotvrije
gunstiger was dan voor de Groene stadaard en h de knolaantasting welke
op de plaats waar de Groene Standaard stond het ergete was*

Saal&wijk, 29 deoember 1956«
W«P«v.Winden.
sept» *5?t
J.W.

