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Proefstation roor d® Oroenten- « Fruitteelt ©Mir gla« t« Naaldwijk.

ssit wrawt tmw

le»i*
Badat la t# J«r#n

I948-I95O

pcomm werden genoa*n om

it juiata tolUhtiaif

•tai te 8t«lltat waardoor uitgaatalda bloei, tof Kerstmia, Terkregan wordt,
ward dit Jaar getracht ta bepalen wat da nee at geaohikte leeftijd an ontvikfca»
liag Tan da planten ia op hat moment dat daaa in da kas worden geplant.

!• Tolgende raaaan werden in da proef opgenomen»
A. Blanche 4® Poitou| wit,normale bloeitijd oktober.

Î. Little Amerioa |wit »at gaal haxt, normale bloeitijd m«•«•&«#
C. Long Ial&nd Beautyi Terbetering ran Littla Jüaerioa raat grotara bloeaMB.

Bloeitijd eind noramber - december.
1. Louia Oers

I vit, normale bloeitijd deoamber.

la da randbaddan ward Littla Anerioa geplant OM rand affaot ta Toorkeaaiw
Casa planten naman niat aan da proaf daal*
Tan da ondar A(!an D genoemde raaran wardan half anguatua uitgeplanti
1. Plantan valka • 14 dagan TOor dat tijdstip waran gatopt.
2. Plantan valka • half Juni waran gatopt.
Tan beide groapan ward

de helft balioht op aen wijl«» walka bij da Toorgaandt

proeren Toor alk raa da meeat juiste was gablaken. Ie orariga wardan onbelicht
Tardar gekweekt.
Tan hat raa Long Island Beauty» waarmede nog gaan baliohtingaproaran
wardan genomen, wardan allaan 14 dagan Toor hat uitplantan getopte planten uitgaplant. Daaa warden op 3 Tarachillenda wijse balioht, terwijl bovendien aen
contrôle Tak aanwesig waa. Ala lichtbronnen werden gloeilampen Ta& Terachillexw
da atarkta gebruikt.
Terloop Tan da proef.
Sind april werden Tan de raaaan Blanche da Poitou, Littla America en
Louis Oer» stekken genonen en aan de wortel gebracht. Begin Juni wardan desa
goed gewortelde atekken buitan uitgeplant an half Juni wardan aij gatoyt m op

3 i 4 aoheuten Terder gekweekt. Eind stal werden Tan de selfde raaaan nognaala
atekken genomen en eTeneana na beworteling buiten uitgeplant, dooh daaa wardan

2.

pa.» eind. juli getopt. Op 18 aagustuB werden *11® plaaten met kluit
•a ia ksa 6 uitgeplant* Door Traat waren »en aantal planten tan louis §#n#
w«fft*»ll«af sodat planten werden bijgekocht. Later bleken i#a® Tan #«a «tier

ras t# aijitf sodat groep 2 2 (»ontrôle «juni getopt) uit ie proef Tiel.
Dt kwaliteit Tan de planten was mati^. De soheutlengte vaa bij de ia juni §#•
topt# plantan25 om» Mj de eind juli getopt« planten + 14 om.
Gedurende de gehele froeiperiode werd door middel ran nicotine en Parathion een aantasting ran dierlijke parasieten «oorkomen* Tegen meeldauw werd
enige malen geswaTeld.

Bij het uitplanten in de kaa werden fan elk ra» Tier ia de lengt«riohting

Tan 4# kaa aohter elkaar liggende bedden uitgeplant ran 1.20 x 3»30 m.
Hierop kwamen 4 regela Tan 11 planten« Plantafstand 30 om* Pad breedte ttussea

it bedden ia de lengterichting Tan de kaa 45 om en tusäen de groepen Tan fin
raa 60 om («ie plattegrond)• Be planten werden gesteund door middel Tan
beweegbar« netten* De rassen Blanche de Poitou en Little Amerioa werden op de

1« knop» Loog Ialand Beauty en Louis Gera op de 2e knop gekweekt * B# groei
was Tan alle rassen matig*
«

Vljse Tan toepassing der belichting«
De daarrooar in aanmerking komende bedden werden isder belicht door middel

Tan 3 gloeilampen* Om de Tereiete lichthoreelheid (de hierna tussen haakjes
aangegeren hoereelheden deoalumen) en een gelijkmatige beliohting t# bareifcen,
moest soms Tan lampen met een weinig Toorkomende lichtsterkte gebruik worden
gemaakt* De belichting was als TOIgt»
A* £3ju»]u»

P£it«su__

1. Qetopt „IM Juli

onl),Uoht

2* 3etopt half juni
3* Qetopt eind juli

balioht Tan 15 aug*-15 okt* Tan 22*30 - 1*30 mm

4* Getopt half juni

wit 2 lasspen Tan 54 Vatt • 1 Tan éO Watt • 205 dim)

(i 200 Um),

1#
1. O.topt .lnd Juli

orteUoit

2» Oetopt half juni
3* Ostopt eind juli belicht man 15 «f#-8 okt* Tan 23*30 - 0*45 ww
4* Qetopt half juni 2 lampan Tan 40 Vatt * 1 lamp Tan 54 Vatt • 153 41*

C*

lifttjp'j,

^

1* Oetopt eind juli

onbelicht*

2* Qetopt eind juli

belioht Tan 1 sept.-l okt* Tan 23*30 u » 0*45
met 2 lampen Tan 40 Vatt • 1 Tan 15 Vatt • 101 dim

3* Oatopt eind juli

C+ lio «it

balioht Tan 1 sept.- 8 okt. Tan 23*30 m • 0*45 «®* Mi
2 lampen Tan 40 Vatt • 1 Tan 15 Vatt • 101 dim {# 100
Ua)

3.
4« Getopt eind Jail belioht ran 1 stpt#~l okt Tan 23.30 - 0.45 mar Mt 2
l&wpen ran 40 Watt • 1 ran 54 Vat* * 153 dl» {+ 150 tl»)
!• loaij £•**u
1. 8.topt .lud Juli

onbeUoM

2. getopt kalf juni
3. Oatopt tiai Juli b9liQht ^ J Mpt,.i okt. Tan 23.10 - 0,45 uur Mi 2
4« Oetopt half juni lanpen Tan 40 Watt • 1 Tan 15 Watt • 101 il» (+ 100 41a'

1« gloeilampen waren Tan boren afgeaohermd mt witgelakte ronde refleotoran« Door niddel Tan eohakelklokken werd it belichting geregeld* De afatand

tuseen de lichtbronnen an hat gewae bedroeg aanrankelijk 1*20 » an werd gerla
ger naarmate da plantan hoger waren ojjgegroeid (tot 75 o*)* Inrloed T&n aan %«•
plaida Terlichting op da nabij gelagan bedden werd roorkOMn door het ophanden

Tan «wart paplaren rolgordijnen» welke 30 on boren de lampen uitkwaxen. !«»•
werden elke aTond uit- en «Lke oohtend opgerold. Het behulp Tan een liohtMter
werd de Terdeling Tan het licht orer de Terachlllende badden g© gelijk söge-»
lijk gemaakt. De onderstaande lichtsterkte werd gemeten«
Blanohe de Poitou A 4
Little Anerloa

B 4

125 lux.

A 3

125 lux.

75

n

B 3

75

"

Long Ialand Beauty 0 4 45

"

C 3

45

"

C 4

75 lux.

Louis Oer»
D 4
45 "
D 3
45 "
Tljdena de groeiperiode in da kaa werd iedere week de lengte Tan het ga.
waa en de knoprorming gecontroleerd (aie tabel i) en gedurende de oogat werden

lijaten aangelegd waarop werd aangetekend het aantal bloeMn dat per preafTak
geoogst werd op een bepaalde datum Terdeeld la le en 2e kwaliteit» Ook v«rd

het aantal bloemen Tan afVijkende Tora genoteerd en de geniddelde lengte Tan
de bloesatengel (sie tabel II).
Betwekiag Tan de resultaten.
1* JfewAe

Poitwa^

Dit jaar werd» alle aoheuten op de le knop geplosen, oadat andara gaan

goede Tergelljking tuaaen de TeraohlUende topdata nogelijk waa* De
atengela ma de in juli getopte planten bieren in de oontrOle groep ta
kort (30 on)• Bij de in juni getopte planten waa dit 52 en wat voldoend«
geaoht kan worden.
Teel beter waa de lengte ran de bloenatengela in de beliohte groepen, n.l.

reap. 68 en 78 om. De oogattijd riel aowel bij de beliohte ala onbellohte
groepen bij de in juni getopte planten • 14 dagen Troeger. Hieruit blijkt
dat behalre de daglengte ook de a.g. "rijpheid" ran de plant bij de knop»
Torming een rol apeelt. De kwaliteitarerdeliag ran de bloeMn waa bij de
onbeliohte groepen in het roordeel ran de in juni getopte planten Mt 58

tegen 44$ 1* kwaliteit. Bit ia nmr natif#

lij i# beiiahte groepen was kit slecht, want ia beide groepen werd 100^
2* kwaliteit geoogst. Daar um de liohtverdellng dit jaar Mjioaâtr aaa»
daeht vas bestedd» lui tg«en tot uiting komt in da beduidend kortere oogst
tijd» «ott dit geweten worden aan de seer Matige groei na tot planten im de
kas» Bij een seer groot aantal planten betonden sioh uitgegroeide braoteetn
aan de stengel en tussen de bloemblaadjes. De sleohte kwaliteit ran ii
bloemen is waareohijnlijk een gevolg geweest ran het moeilijke aanslaan na

tot uitplanten ia de kas. Daardoor is «en groeirtsmiag opgetreden» hetgeen
•ta te vroegtijdige bloemvorm!ng in de tea#» heeft gewerkt. Door het 1si#
toppen ia deae groeireramlng nog versterkt. Onder dese omstandigheden had
men feitelijk rroeger «et de belichting moeten beginnen, lij de in juli
getopte planten rlel de hoofdooget Toor een deel m Kerstmis*
Mittle üyioi.^
Ook bij dit ras werdenalle soheuten op eerste knop geplozen. De lengte ran
de bloemstengels was bij alle groepen ratig. De onbeliohte in juli getopte
planten bleven te kort

(40

m) tegenover |2 om bij de in juni getopte plat

ten» In de beliohte groepen waren de bloemstengels resp. 5^ •» ^5 «* l*Bf•
Dit mg voldoende.
Boewei veel minder duidelijk» toch bleken ook hier de laatst getopte plante»
iet» later te bloeien. Het percentage 1* kwaliteit was bij dit ras im alle
groepen veel beter, let verschil wae gering» n.l.

85, 85» 84 •* !%•

Bij

dit ras blijken de resultaten van laat toppen dus beter en dese werkwijs«
mâ dan ook niet onmogelijk geacht worden. lij de in jmai getopte planten
•iel voor een deel de hoofdbloel na Kerstais. Ook hier beïnvloedt de
groeisselheid waarschijnlijk het moment van knopvorming en ontwikkeling«
De belichting bleek voldoende.

Dit ras werd voor het eerst in de beliohtingsproef opgenomen. Hier werd gee*
topproef genomen»

doch»gebaseerd

op de natuurlijke bloeitijd» veraohilleaâe

belichting toegepast. ïwee groepen werden belioht van 1/<? - 1/10 van
23.3O •0,45 uur roet resp. 153

8/10 van

23.3O - 0.45

101 dia. IIa groep werd belieht van 1/9 •

uur met eveneens 101

dim. Br

was seer weinig onderllxg

verschil in bloeitijd» doch alle groepen bloeiden te laat n.l. voer meer
Aan 9O5C na Kerstals van 22 Dec. tot 20 jan. De belichting was in alle gevallen voldoende» doch sal vroeger beëindigd moeten worden, vermoedelijk

* 15 sept. Het percentage 1* kwaliteit was goed, n.l. resp. 81»

84 m

84^#

5.
Se ooatril® bloeide van 30 oktober tot 5 december «at

1® kwaliteit blo«-

s»a. Da lengte der bloemstengels was ®®er d&n voldoende» a.l. contrôle

77

ein»

Belichte groepea 101-107 ca.

4« Ig«**!« j|®£®*
Hoewel door tot uitvallea van groep S 2 een vergelijking tussea op verschil
lende tijdstippen getopte planten aiet »ogelijk was» blijkt toeh dat d®
lengt* vaa de bloeiaeteagels na liet toppen ia juli van late »©orten voldo«nd«

wordt, lij de coatrêle waren zij 64 cm. Bij d© leliohte, gelijktijdig g®topt® plaatea 80 cm.
De bloei viel ia tegeaatelliag net de andere 2 rassen bij de laatstgetopte
planten iets vroeger. De kwaliteit was matig» a.l. contrôle 59$# bolioht«
groepea reep. 61 ea 64^ 1® kwaliteit. Iet verschil waa dus leer klein. Ifi#»
vormde bloeaiea kwamen aiet voor. Ook bij dit ras bleek de toegepaste bellehting juiat.
Samenvatting.
W&aaeer men gaat belichten, OB bloei-uitstel tot Kerstmie te verkrijgen,
dan blijken van nature laatbloeiende rassen neg voldoende len$3 te krijgea,
wanneer men in juli topt. lij vroeg bloeiende rassen waa dit ia miadere nata

het geval.
Hoewel ook dese keer» ia verband met de voorgaande tomatenteelt aiet eer
der daa 15 augustus belicht koa wordea» lijkt bet aodig oa Blanche de Poitou
eerder t© belichten.
De toegepaste belichting bleek ia alle gevallea juist.
Baar d® bloei van alle groepen later viel dan in 1950 lijkt het aiet osisogelijk dat de aeer zonnige oktobermaand iavloed heeft gehad op de bloeitijd
waardoor deze tot na Kerstmi» werd opgeschoven.
Personalia.
Tuinwerkzaamhedea werden verricht door 8. Buis» bloemiet-tuinknecht.
Coatrdle werkzaamheden door Hanny Hopaaa» Chef-laborante en N.Haseu» laboraat«(
die ook de gegeveae ui Werkt ea. Algemene eoatrôl« door A.G.A. v.d.Nee.
juli lf52.
8-8-«56.
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Be Proefnemer»
A.G.A.v «d.Hes.
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