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Door de toenemend« belangstelling, welke er in de laatste paar jaren
bestaat Toor de teelt Tan komkommers na stooktomaten, is er een proefje met
deze teelt opgezet om hierdoor iets meer te weten te komen Tan de snoei»
plantafstand e.d.

Opzet Tan de proef«
In kas 6 Tan het Proefstation zijn» nadat de Troege stooktomaten ge
ruimd waren» komkommers uitgeplant.

Hierbij zijn Terschillende plantafstanden en Tercohillende snoeiwijien
toegepast, zodat de tolgende objecten werden Terkregeni
1» Plantafstand 145 x 35 om# Zijscheuten snoeien op één lid.
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145 * 35 cm»
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,borendien alle

botjes Tan deze zijscheuten wegbreken»
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145 * 35 cm» Slechts 5 & 5 zijscheuten per plant aanhouden»
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145 x 40 cm» Terder als No»l.
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145 x 40 cm»
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" Ho. 2»
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145 x 40 cm.
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" No» 3*
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145 x 45 cm»

"

»

8»

«

145 x 45 cm»

"

" No. 2.
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145 x 45 cm.*

"

"

No» 1»
No. 3.

Deze objecten zijn Tolgens de plattegrond op bijlage I uitgeplant.

In de objecten 1, 2 en 3 stonden 11 planten per Teldjef
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7, 8 en 9
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UitToering Tan de proef.

Op 23 juni 1955 zijn de komkommers gezaaid. Als ras was de SpotTrije
Tan Gebr. T.d.Berg gekozen.

Half juli werden de tomaten uit kas 6 opgeruimd, het bleek toen dat deze
ernstig door knol waren aangetast, zodat stomen Tan de grond Toor het uitplanten Tan de komkommers noodzakelijk was.
Op 28 juli zijn de koiskorroers uitgeplant, nadat Tooraf een flinke bemes
ting met rotte mest had plaats gehad, die opperrlakkig door de grond werd ge
werkt.

2.
Ha het uitplanten 1b de grond in de kas afgedekt met een l&ag stro on
te voorkouen dat de grond door het Teelruldig gieten en broezen tercel dicht
sou aletspen wat een remindering Tan de groei tot gerolg sow hebten.
Beeds kort na het uitplanten werd de eerste Mwit"aantaeting vaargenotaen,
eodat een regelmatige bestrijding hiervan, net shirlan noodzakelijk was»
Ook d® eerste rruchtruuraantasting werd al rroeg waargenonen, eodat ook hier
tegen zeer regelsatig net Bulbosan moest worden gestoven»
Het gieten werd naar behoefte geroeid en ook het bijwesten rond ver
schillende malen plaats*
Op 9 september werden de «erote fruchten geoogst en op 21 cktober de
laatste, waarna het gewas werd opgeruiiüd»
3e snoei»
13e groepen 1, 4 en 7 werden allen op dezolfde wijze gesnoeid, n«l. ranaf
de grond tot £ 50 cm hoogte verden alle Bijscheuten geheel weggenomen# Be
hoger zittende zijscheuten werden allen op een blad getopt» Be zijscheuten Tai

de tweede en Tolgende orden werden op dezelfde wijze behandeld, behalre 1 of
2 Tan de hoogst zittende zijscheuten Tan de tweede orde werd langer gesnoeid,
n«l» op 4 tot

6 bladeren»

Bij de groepen 2, 5

8 werden ereneens alle zijscheuten op êin lid ge

topt» In tegenstelling net de Toorgaande groepen werden hier echter ook alle
botjes, welke aan deze zijscheuten ontstonden, geheel weggenomen»
Bij de groepen 3, 6 en 9 werd een beperkt aantal zijscheuten aangehouden,
n.l» 5 8

6 per plant» Be bedoeling was geweest dat deze scheuten zoreel Hoge

lijk gelijkmatig orer de gehele plant werden Terdeeld» Boor een misrerstand

zijn er echter 4 & 5 scheuten achter elkaar aangehouden op 5° tot 70 ca hoog
te, daarna Tolgde een groot gedeelte kale stengel en in de top zijn er weer

2 of 3 scheuten gehandhaafd»
Alle scheuten, welke aangehouden werden, zijn opéSâ lid getopt, de zijscheuten Tan de tweede orde werden op dezelfde wijze gesnoeid»

Ziekten en bestrijding»
Al spoedig na het uitplanten werd de eerste aantasting door "t wit"
geconstateerd» Birect daarna is begonnen eet de bestrijding door te spuiten
met 0»6,j Shirlan» Hierdoor kon de kwaal binnen de perken gehouden worden»
Geheel zonder nadelige gerolgen is dit Toor de komkonauers echter niet geweest,
omdat de aantasting op de onderste bladeren Tan dien aard was, dat deze Trij
Troeg geel werden en afetierren»

Op 25 anguetus werden de eerste Truchtvuuretippels waargenomen, zowel
op de jonge Truchtjes als op de stengels, bladstelen en bladeren.

Doordat er steeds regelmatig nat Bilbosan werd geotoven» heeft deze kwaal
geen schade Tan enig© betekenis veroorzaakt•
Enkele planten zijn aangetast door het mozaiekvirus. 33e eerste plant
werd gevonden op 18 augustusj deze is direct verwijderd om verdere besmetting
te voorkomen» Later zijn er nog enkele planten door dit virus besmet. Baar
de planten toen echter geheel volwassen waren» zijn deze niet meer verwijderd«
In de loop van de tweede helft van september en begin oktober» werd erg
veel laat van bijen ondervonden. In die periode groeide er praktisch geen en
kel vruchtbeginsel meer uit tot een goede komkommer» mar werden er alleen
naar zaadkomkonaners gevormd. Deze zaadkomkorar.ers zijn steeds net het snoeien
reeds in een jong stadium verwijderd» zodat ze niet in de oogstcijfers zijn
opgenomen. Be totaalo; brengst heeft echter wel belangrijk geleden door de
schadelijke invloed van de bijen.

Om een duidelijk inzicht te verkrijgen in de opbrengsten bij de verschil*
lende behandelingen zullen eercte de verschillende snotimethoden met elkaar
vergeleken worden.
In onderrtaande tabel volgen dun de totaaloogeten bij de verschillende
snoeimethoden.
Plantafstand

Snoeien op êên lid

snoei op iin lid alle beperkt aantfl zijzijb 01,je& wegbreke n
scheuten aanhouden

145 x 35

234 st. IO3.85O kg

24I St.

106.890 kg

238 St. 112.870 kg

145 x 40

200 st. 9O.99O kg

236 st. IO6.25O kg

225 St. IO3.920 kg

145 x 45

177 st.

223 st. 100.360 tor

2^0 st. 101.570 kflf

700 St.

691

Totaal

76.740 ks

611 at. 271.530 kg

313.4OO kg

st.

308.360 kg

Be groepen welke op êên lid gesnoeid zijn» hebben de geringste opbrengst
geleverd» zowel in aantal als in gewicht» Be groepen waar gesnoeid is op één
lid en bovendien alle zijbotjes weggebroken zijn, gaven een belangrijk hogere
opbrengst» Bit was ook het geval bij de groepen waar slechts een beperkt aan
tal zijscheuten was aangehouden.
Hier komt vrij duidelijk tot uiting» dat het uitgroeien van de vruchten
bevorderd wordt door een meer ingrijpende snoei.
Beze conclusie kan echter alleen maar worden getrokken #oor d© z.g. eer
ste »mede. Hoe het resultaat bij de verdere groei geweest zou zijn» is hieruit
niet op te maken, omdat er tijdens de bloei van de vruchtjes voor de tweede
snede veel last van bijen ondervonden werd en hiervan dan ook praktisch geen
enkele goede vrucht geoogst is. Bij de snoei werden zul. alle vruchtbeginsels
welke zaadzetting vertoonden» verwijderd.

Waarschijnlijk zou liet resultaat ran de oogst bij de tweede snede pré
cisa tegenovergesteld aan die -van de eercte geweest zijn, omdat op een lid
gesnoeide planton over me ar groeipunten, dus ook over meer vruchtbeginsels
beschikten, dan waar de zijbotjea weggebroken of het aantal zijscheuten is
beperkt. Gaan we nu de verschillende plantafstanden met elkaar vergelijken,
dan krijgen v/e van d© totaaloogst Tan de drie parallellen teeamen het vol
gende beeld»
Plantafstanden
145 * 35 cm
Snoei op ££n lid

i!

145 x 45 0».

145 x 40 ca

234 st. 103,850 kg 1200 st. 90,990 kg 177 st. 76,740 kg

Snoei op êên lid al
le zijbotten wegbre 24I et. 105,090 kg |236 st. 106,250 kg 223 St. 100,360 kg
ken
Beperkt aantal zij- 238 Et. 112,870 kg 225 ot. 103,920 kg 230 St. 101,570 kg
i
scheuten aanhouden
Totaal

713 ®t• 323*610 fegf661 st. 101,160 kg "630 ct. 278,670 kg

Hier kont heel duidelijk naar voren, dat de nauwste plantafatand de
Eter

rte vruchten gegeven heeft en de ruimste plantafetand de minste# Ook het

tot&algewicht van de vruchten vertoont dezolfd© lijn*
Bij berekening van het gemiddeld vruchtgewicht zien w®, dat dit bij een
plantafatand ran 145 * 35 cm * 454 gram ia, bij een plantafatand van 145 * 40
cwi 456 grari en bij een plantafetand van 145 x. 45 cm» 442 gram. Dat juist
deze laatste groep lichter© vruchten gegeven heeft, komt «adat groep 70 Trij
sterk in ojbrengst ie achtergebleven.
Berekenen we het getnidd«ld vruchtgewicht bij do verschillende cnoeimethoden, dan kanen we tot de volgende cijferei
Snoeien op êin lid

444 gram

Idem, alle zijbotjee wegbreken»

447 gram

Beperkt aantal sijscheuten aanhouden» 443 gieis.
Hier komen dus helemaal geen verschillen van enige betekenis naar varen.
De gegeven© aangaande de sortering zijn opgenomen in grafiek I, bijl*©
II.
Belangrijke verschillen komen hier niet naar voren, behalve dat groep ^
hier een belangrijk minder© sortering heeft gegeven dan de overige groepen.
Dit kont vooral, omdat groep 7B een «eer lage opbrengst

en een slechte sor

tering gegeven heeft. In deze groep kwam zul. reeds vroeg 1 virusplant voor,
welke direct opgeruimd is, mar waar later toch meerdere planten door virus
waren besmet. Deze later beenette planten leken op het oog weinig minder pro
ductie te leveren dan de gezonde, »ar bij het w©g©n en sorteren bleek toch
duidelijk dat d© opbrengst hierdoor belangrijk is gedru&t.

In grafiek II, bijlage III is de kg-opbresgat per plant voor ieder ob«
ject afzonderlijk weergegeven* Ook hier sien we dat groep 7 het laagst in
opbrengst ia, daarna volgen de groepen 4 en 1# Het valt vooral op dat groep
7 in de eerete week direct al een vrij grote achterstand vertoont en dege ook
helemaal niet moer inhaalt# Ie groepen 8 en $ geven de hoogste opbrengsten»
Te groepen 2, 3, 5 en 6 geven geen grote verechillen te eien en nemen allen
een tussenpositie in*
Tonslotta ia in grafiek III, bijlage IV de gemiddelde kg-opbrengst geeomneerd per week voor ieder object afzonderlijk aangegeven» Ook hier is
groep 7 weer duidelijk het lacgot, gevolgd docr greep 4« Tussen de overige
groepen ie ook hier weinig verschil waar te nemen»
,Samenvatting,

Samenvattend kunnen we zeggen, dat ten aanzien van de verschillende
plantafstanden, de nauwste plantafatand de hoogste opbrengst heeft gegeven.
Dit geldt echter alleen voor de z»g» eerste enede» Hoe do opbrengst bij een
eventuele tweode snede geweest sou zijn, kon in deze proef niet worden nage
gaan, ondat de jonge vruchtjes welke deze tweede snede had moeten leveren
bijna allen door d® bijen gijn bestoven, zodat se tijdens de cnoei als waar
deloos materiaal moesten worden opgeruimd»
Bij vergelijking van de opbrengst tunsen de verschillende enoeinethoden,blijkt, dat snoeien op êSn lid mot handhaving van alle zijbotjes van
da tweede orde een belangrijke mindere opbrengst heeft gegeven dan bij de
beide andere enoeimethoden, waar respectievelijk alle zijbotjea verwijderd
zijn of waar het aantal sijscheuten beperkt is* Het blijkt dat snoeien op
een wijze, waarbij het aantal groe|ttnten van de plant sterk beperkt wordt,
het uitgroeien van de vruchten in de hand werkt. Ook hier ic van de later«
productie niets te zeggen, om de zelfde

reden als boven vermeld»
Naaldwijk, 17 februari 195^«
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De Proefnemer,
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