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Inleiding.
Op verzoek van de Raad van het Kwekersrecht is deze proef opgezet ,
om na te gaan in hoeverre de door het I.V.ï. te ï/ageningen aangemelde
vuurvrije komkommerrassen inderdaad onvatbaar voor deze kwaal zijn en in
hoeverre ze van andere komkomnerrassen zijn te onderscheiden.
Bovendien moest de waarde van deze rassen voor de practijk beproefd
worden aangaande hun produktiv en sortering.
Opzet van de proef.
Deze proef werd opgezet op het nieuwe perceel van het Proefstation
onder 2 platte bakken welke naast een normale brceimestveur tevens door
middel van centrale verwarming op temperatuur werden gehouden.
Be volgende rassen kwamen in deze proef in viervoud voor:
1. T1 van het I.V.". te Vi'ageningen
2. T2 van het I.V.'?. te '.Vageningen

v
s

3. SA van liet I.V.T. te \7aEningen

\
|
4. Sp5 van het I.V.T. te ',7ageningen )

Be ze vier rassen waren allen
, _ .
, . „ ,
voor de Raad van het Kwekers, .
,
recht aangevraagd.

5 . Anato van de Proeftuin te Sloten

6. Perfecta van Rijk Zwaan te Rotterdam
Deze rassen werden volgens onderstaande plattegrond over de bakken
verdeeld.
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Elk vakje was 6 ranen groot, er werd één plant per raaia uitgezet.
Uitvoering van de proef.
In de maand maart werd de paardemiest in de veuren en op het einde
van maart zijn de rijen klaargemaakt en ondor glas gebracht.
Be komkommers verden gezaaid op 4 februari. Doordat de temperatuur echter
v/at aan üe lage kant was verliep de ontwikkeling vrij langzaam, zodat pas
op 9 februari voor de eerste keer kon worden versreend. De onderstamr.en

>

-2Het enten van de komkommers vond plaats op

februari waarbij de

vorente planten gelijktijdig in potten werden geplaatst. Op 4 april zijn
de komkommers uitgeplant. De tijdsduur tussen zaaien en planten is dus
ruim 8 v/ekon geweest. Dit is wel wat te lang. De ontwikkeling van de plan
ten liet wel iets te wensen over t.g.v de vrij lage temperaturen, terwijl
de planten "bij het uitzetten iets te oud waren en iets te lijden hadden van
potziek. Doordat de centrale verwarming in de platte bakken niet eerde?
klaar was, kon echter ook niet eerder uitgeplant worden.
Hind april zijn er êCw keer cijfers gegeven voor de ontwikkeling van
de planten. Tijdens de oogst zijn de vruchten vaji elk ras afzonderlijk be
schreven.
Op 29 april zijn de eerste vruchten geoogst en nadien is er steeds 2
keer per week geplukt. De laatste oogst vond plaats op 2 augustus. Daarna
is het gewas opgeruimd.
Ti.jder»s de oogst is er steeds gesorteerd in 1A, 1ste soort, 2de soort,
3de soort en stek. Bovendien is steeds het aantal zaadkomkommers per vale je
geno/teerd.
Om de verschillende rassen op hun vruchivuurresistentie te testen is in
de loop van juli in alle rassen een besmetting toegepast doordat de planten
met een suspensie van vruchtvuursnoren zijn bespoten.
Te m pe r a tuur wa arn e r.i in'-en.
Vanaf het planten is er dagelijks om 9 uur 's morgens en 2 uur 's middags
de temperatuur opgenomen. Bovendien is de minimum nachttemperatuur alsmede
de bodemtemperatuur op 10 cm diepte opgenomen.
Al deze temperaturen zijn per decade omgerekend en weergegeven in gra
fiek I bijlage I.
Y/at de grond tempor a tuur betreft zien we, dat deze vooral in de 2e en 3e
decade van april vrij hoog geweest zijn, n.l. resp.- 31»ö en 31.5°C. daarna
is ze vrij snel gezakt tot 25 à 27°C. Deze hoge temperatuur moet worden toe
geschreven aan de felle werking van de broeinest. De ontwikkeling van de
komkommers verliep echter gunstig zodat deze temperaturen niet te hoog gewees"
zijn.
De verschillen tussen de minimum nachttenperatuur en de temperatuur van
9 uur ' s morgens, zijn ook vrij groot, Kier was in de maand april een ge
middeld verschil van

8°C waar te nemen. 2n in de derde decade van mei •.vas

dit zelfs 14°C.
Uit deze grafiek blijkt tevens .dat de maand mei vrij koud ge we eat is. Iiier
komen n.l. minimum nachtteraperaturen voor var. +_ 10°C. In deze periode liet
de groei van de komkommers dan ook te wensen over wat waarschijnlijk ten dele
door deze lage temperatuur werd veroorzaakt. Ook de produktie was vooral in
de laatste week van mei zeer gering.

-3Y/aarnetningen tijdens de -roei.
Op 29 april zijn er cijfers gegeven voer de stand van het gewas. Deze
cijfers zijn gemiddeld per veldje hieronder in tabel 1 weerjeceven«
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In deze tabel blijkt dat op dit moment de no.3 en 4 ket zwakst ont
wikkeld zijn. 1*0.5 daarentegen was het krachtigst ontwikkeld. De no. 1-2 en
6 vertonen geen belangrijke verschillen.
Beschrijving van de vruchten.
Op 24 nei I955

v;as e r v~n

geoogst en om deze reden

alle rassen een flinke hoeveelheid vruchten

zijn op genoemde datura dan ook korte beschrijvin

gen gemaakt wat betreft het model en de kleur van de vruchten. Hieronder
volgt een overzicht van de voornaamste eigenschappen van de verschillende
rassen.
jvieur

:,a3

Ipri.fte vrucV

üodel vrucht

Koustrepen

?1

goed, zacht groen

kort

stompe hals

geen

T2

goed,sacht groen

vrij kort

stompe hals

o-n

S4

goed, iets hard
groen

voldoende lang zeer stompe hals
vr. iets gestekelc

zeer weinig

s?5

licht groen

voldoende 1"\:ig lia".s stomp, vr.
iets gestekeld

iets, tot Dv
tig kou-str.

JLmato

goed, zacht green rri j kort

hals duidelijk
zic]itbaar

zeer veel

Perfecta

goed, zacht groen

hals duidelijk
zichtbaar

rreen

vrij lang

Bij deze beoordeling kwamen enkele vruchten voor v/elke in hun model
iets van de overige vruchten uit dezelfde groep af'./eken. Uij de latere oogs
ten is er nauwkeurig gelet of er sor.s bepaalde planten steeds vruchten met
een bepaalde afwijking vertoonden. Indien dit het geval was, dan zou het
betrokken ras niet raszuiver zijn. Si j de latere controles kv/ari echter op
willekeurige plaatsen af er. tcc eens een enkoio vràc'-.t voor welke een lichte
afwijking vertoonde. Dit heeft echter met geen onzuiverheid te maken, maar is
waarschijnlijk afhankelijk van het aantal vruchten dat op dat moment aan de
•plant hinr.

-4Herkenning van de VTrTch.tvuurvTi,ie rassen ya,n het I.V.T. t.o.v. de cultuurrassen.
In de maand juli zijn alle komkommerplanten in "beide "bakken geïnfecteerd
met vruchtvuursporen. Eet cu^tuurras Perfecta werd in alle aanwezige vakjes door
vruchtvuur aangetast. De vruchtvuurvrije rassen T1- T2- S4- Sp5 en Amato ver
toonden geen van allen een spoor van deze ziekte. Hiermede is m.i. voldoende
verschil tussen de vruchtvuurvrije en de cultuurrassen aangetoond. Bovendien
is de dikke stompe hals en de "brede schouders van de vrucht welke we vooral
bi$ de T1 de T2 en de S4 onderscheiden een vrij duidelijk kenmerk. De S4 en de
Sp5 onderscheiden zich door de aanwezigheid van kleine stekeltjes op de vruchten,
v/elke vooral in jong stadium duidelijk waarneembaar zijn.
Herkenning van de I.V.T.rassen onderling.
T1 en T2 zijn te onderscheiden van de andere 2 doordat de stekeltjes op
de vruchten hier ontbreken. Bovendien zijn de vruchten van T1 en T2 beide-

ge

middeld iets korter dan van S4 en Sp5.
S4 en Sp5 zijn onderling te onderscheiden doordat S4 donkerder van kleur
is en Sp5 wat meer gevoelig is voor koustrepen.
ITu T1 en Sp5 geheel uit de circulatie genomen zijn wordt de onderlinge
herkenning nog veel eenvoudiger, omdat nu alleen T2 en S4 maar onderscheiden
behoeven t9 werden.
De 'JLxato onderscheidt zich duidelijk vsm de I.V.T.rassen deer zijn secr
duidelijke hals en zijn grote gevoeligheid voor koustrepen.
Oogstee ,^6'vens.
De eerste vruchten zijn geoogst op 29 april, daarna is er steeds twee keer
per week geplukt tot 4 augustus, waarna het ge-ras is opgeruimd. Hieronder in
tabel II volgen de oogstgegevsns per decade.
Tabel II
contre
~evsns ivanl 4 Parallellen
gemiddeld.
•
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T2

T1

Sor
Aan GeAan Ge
Aan Ge
tering tal wicht tal wicht tal wicht

Amato

Sp5

S4

Aan Ge
tal wicht

Perfecta

Aan Ge
tal wicht

Aan Ge
tal wicht

1A

11

12

12

9

10

14

1

29

41

45

39

32

29

2

38

37

30

31

34

36

.3

45

25

42

42

37

23

23

stek

2L

39
26

Tot.

57 1&55

155 9^78 135 90,775 144

28
.il
285) 15; 91,785! 144 90>040

Wanneer we hier de vruchten van de éottering 1A en 1 bij elkaar optellen
dan zien we dat S4 het grootste aantal eerste aoort vruchten levert, n.l. 57
stuks. Daarna volgt T2 met 53 stuks en vervolgens Sp5 met 48 stuks. Perfecta
met 43 stuks Araato met 42 stuks en tenslotte T1 met 40 stuks.

De volgorde in totaal aantal is, T1 met 157 stuks, T2 inet 155 stuks, .
Amato met 152 stuks, Perfecta en Sp5 elk net 144 stuks en tenslotte S4 net
135 stuks.
Eet totaal gewicht geeft weer een iets ander beeld, hier is de volgorde
T2 met $8*9 kg. T1 met 96»- kg. Amato met 91*9 kg. S4 met 90*7 kg. Perfecta
met 90*- kg en Sp5 met 85.2 kg.
Berekenen we :nu hat gemiddeld vruchtgewicht, dan krijgen we het volgende
beelds
S4 672 gram, T2 638 gram, Perfecta 625 gram, T1 612 gram, Amato 604 gram en
Sp5 592 gram.
Hiermede zien we dus dat de beste sortering te vinden is bij S4- T2 en
Perfecta.
Voor een overzicht van het oogstverloop is een grafiek samengesteld waar
in de opbrengst in kg. per decade gesommeerd zijn weergegeven. Deze grafiek
is als bijlage II aan dit verslag toegevoegd.
Voor een overzicht van de sortering per ras is een blokgrafiek gemaakt
waarop de sorteringen in procenten van de totale oogst zijn uitgezet. Deze
grafiek is als bijlage III aan dit verslag toegevoegd.
Zaadkomkommers.
In de tweede helft van juni begon het aantal zaaikomkommers belangrijk
toe te nemen. Om nu na te gaan of er verschil in het optreden van zaadkom
kommers bij de verschillende rassen was waar te nemen, is er vanaf 24 juni t.m
20 juli het aantal vruchten genoteerd welke zaad hadden gevormd. Deze zaad
vorming moest uiterlijk waarneembaar zijn, dus alleen die vruchten welke min
of meer

een verdikking vertoonden zijn genoteerd en hieronder dn procenten

van de, in die periode, geoogste komkommers uitgedrukt.
Procent zaadkomkommers in de periode van 24 .1"^i tot 20 juli,
T2

25.5?» zaadkomkominers

S4

28.455

"

»

Amato

31.8^

"

"

Perfecta

42.8£

w

M

Van de no. T1 en Sp5 was toen reeds bekend dat ze niet in de handel ge
bracht zouden worden. Hiervan zijn deze gegevens dan ook niet verzameld.
Sr komen hier belangrijke verschillen naar voren. Vooral de twee vruchtvuurvrije rassen van het I.V.T. komen hier gunstig naar voren, n.l. T2 met
25.5/i en S4 met 28.4?j» Perfecta heeft daartegenover 42.8$ vruchten met zaad.
Deze verschillen zijn van vrij groot belang. Amato gaf 31.8-j zaadkomkommers
wat

toO.v.

Perfecta ook zeker niet ongunstig is.

Conclusie.
In het algemeen kan gezegd worden dat de groei van de
ongeveer gelijkwaardig is aan die van de Perfecta.

vuurvrije rassen

De rassen T1 en Sp5 zijn door het I.V.T. ingetrokken waardoor de verdere
beoordeling van de overblijvende rassen vergemakkelijkt v/ordt. Daarnaast is
ürnato zodanig vatbaar voor koustrepen dat ze evenmin voor algemeen gebruik
in aanmerking komt. Zodoende blijven tenslotte slechts de twee rassen T2
en S4 over. Dese zijn van do cultuurrassen duidelijk te onderscheiden door hun
onvatbaarheid voor vruchtvuur.
Daarnaast is de T2 te onderscheiden door

zijn iets minder donkere kleur

en door het feit dat ze iets korter is dan S4. Bovendien bezit S4 lichte ste
kels op de vrucht v/elke bij T2 ontbreken.
De opbrengst van beide rassen is goed geweest, de T2 gaf meer vruchten dan
Perfecta en had bovendien een hoger gemiddeld vruchtgewicht. S4 gaf een iets
kleiner aantal vruchten aan Perfecta, de sortering alsmede het gemiddeld vrucht
gewicht was echter belangrijk hoger.
Ook in vroegheid kwamen geen belangrijke verschillen naar voren. Bij
waarnemingen over het optreden

van zaadkomkommers bleek dat zowel S4 a?-S T2

belangrijk minder zaadkomkommers leverden dan Perfeota.
Tenslotte kan nog vèrmeld worden dat do kleur van beide vruchtvuurvrije
rassen belangrijk beter was, vooral op het eind van de teelt dan bij Perfecta
het geval was.
Naaldwijk 27-1-1956
6-3-1956

De Proefnemer,

A.E.'

W.P.van V/inden.
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