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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Î-Xaaldwijk.

VEESLAG YM 3)3 PR03F Ï3T \7INT3HSLA IE KAS 27 1957 - 1958.

Inleiding.
In kas 27 van het proefstation vrerd een proef opgezet met een teelt
van wintersla om te zien of deze vorm van slateelt hier mogelijk was en
om na te gaan welke werkwijze de "beste resultaten gaf.
Opzet van de proef.
Voordat de sla in deze kas werd uitgeplant werd de grond in de twee
achterste kappen gestoomd terwijl de twee voorste kappen ongestoomd voor
de slateelt werden gebruikt.
Op het gestoomde gedeelte werd spinazie gezaaid met uitzondering van vak
5 in kap 3 en vale 2 in kap 4« Het doel van deze spinazie was om na te
gaan of hierdoor de groei van de sla wat minder welig en daardoor van wat
hetere kwaliteit zou zijn.
Er werden dus naast elkaar vergeleken:
1. ongestoomde grond zonder spinazie;
2. gestoomde grond waarop voor de slateelt nog een gewas spinazie was ge
teeld ;
3. gestoomde grond zonder spinazie.
Uitvoering van de proef.
Bind september werd de grond in de kappen 3 en 4 op de normale wijze
gestoomd. Ka het stomen werd de grond zeer sterk uitgespoeld en daarna ijjet
spinazie ingezaaid.
In de kappen 1 en 2 stonden toen nog tomaten welke pas eind oktober
werden opgeruimd. Het stomen van deze kappen is dan ook na de slateelt
uitgevoerd.
Op 4 oktober werd de sla uitgezaaid (ras Pr.Blackpool). Van 16 tot
18 oktober werd deze sla in perspotjes geplant en op 5 "tot 8 november op
de blijvende plaats uitgezet. De plantafstand bedroeg 20 x 25 cm.
De eerste bestuiving met T.M.T.D. vond plaats 2 dagen na het uitplanten,
verder is er regelmatig gestoven met T.LI.T.D. tegen smeul, soms afgewis
seld met Zineb ter voorkoming van het ,,'t Wit".
Gedurende de groeiperiode is er regelmatig gecontroleerd of er verschillen
in groei tussen de verschillende objecten zichtbaar was.
Vanaf 10 november is er in deze kas bijgestookt. Voor de regeling van de
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temperatuur is er gebruik gemaakt van het „Luvamax" apparaat. Hiermede werd
de nachttemperatuur regelmatig op _+ 6°C gehouden, terwijl deze temperatuur
's morgens opliep naar 9

en

11°C, op de dag bij zonloos weer tot 13°C en bij

zonnig weer tot 16°C.
Op 27, 29 en 31 januari is de sla geoogst en gesorteerd in 2e, 3e snort en
stoofsla. Eerste soort sla werd niet noemenswaard gevonden omdat de groeitijd voor dit jaargetijde hiervoor tekort is geweest.

Waarnemingen.
Gedurende de groeiperiode is regelmatig nagegaan of er verschil in ont
wikkeling tussen de verschillende objecten was waar te nemen. Aanvankelijk
waren er geen verschillen te zien, later begon de sla op ds gestoomde vak
ken een kleine voorsprong te vertonen. Tussen de objecten met spinazie en
zonder spinazie kwamen praktisch geen verschillen voor.

Temperatuur.
Gedurende de gehele teelt is de temperatuur door middel van een thermograaf opgenomen. Aanvankelijk was de apparatuur voor de temperatuurrege
ling ingesteld op 8°C gedurende de nacht en 14°C gedurende de dag. 3ind
november is dit veranderd en is de nachttemperatuur zoveel mogelijk gehou
den op+6°C en zodra het 's morgens licht begon te worden opgevoerd tot 11 en
13°C en op zonnige dagen op de dag zelfs tot 16°C.
Bij een nachttemperatuur van 8°6 trolc de sla min of meer op, terwijl
de groei bij nachttemperaturen van 6°C juist zeer gunstig verliep. Bij deze
lage nachttemperatuur kon de sla de hoge dagtemperatuur van 16°C heel rede
lijk verdragen zonder dat hierdoor het gewas te slap werd.
De uitkomsten van deze proef wijzen wel heel duidelijk in de richting
dat het geven van lage nacht en vrij hoge dagtemperaturen de groei van de
sla gunstig beïnvloeden en de resultaten beter zijn dan wanneer de nachttemperaturen hoger en de dagtemperaturen lager waren gev/eest. Op de grafiek
op bijlage I zijn de minimum nachttemperaturen, de dagtemperaturen om 9 en
14 uur é.n de grondtemperaturen gemiddeld per decade weergegeven.
Tensio-meters.
In elke kap van de kas heeft een tensiometer gestaan om de vochttoestand
van de grond te controleren. In deze vochttoestand zijn echter maar weinig
veranderingen opgetreden tijdens de teelt, de stand van de meters heeft n.l.
steeds gevarieerd tussen 2 en 4» Toch is

een week voor de oogst op enkele

g

plasten gegoten. Aanvankelijk leek het er op dat de sla op dit gieten gunstig
reageerde. Bij de oogst kwamen er echter geen betrouwbare verschillen naar voœn
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Oogstgegevens.
Op 27 januari werd de sla in kap I geoogst, op 29 januari in kap 2 en
op 31 januari in kap 3 en 4« -3r is steeds .gesorteerd in 3, C en stoofsla.
Een A-sortering is niet aangehouden omdat het aantal kroppen van A kwali
teit hiervoor te gering was.
Op de grafiek in hijlage II is het totale gewicht van de geoogste sla per
sortering per object weergegeven. We zien hier dat het grootste gewicht
aan 2e soort kroppen werd geoogst waar de grond gestoomd was en geen spi
nazie v/erd geteeld, n.l. in kap 3 vak 5 en kap

4

vak 2. In kap

4

vak 3

(= wel spinazie wel gestoomd) is dit aantal ongeveer gelijk, in kap 3 vak
6 (eveneens wel spinazie wel gestoomd) is dit echter belangrijk lager. Ook
de vakken kap 1 vak 5 en kap 2 vak 2 liggen met hun 3 sortering belangrijk
lager. Wel is er in deze laatste vakken een vrij grote hoeveelheid C sla
geoogst wat in de andere objecten niet het geval was.
De sla is dus het best ontwikkeld op de vakken waar wel gestoomd was en
geen spinazie v/erd geteeld, in één van de twee vakken waar wel gestoomd
en wel spinazie geteeld was, lag de opbrengst ongeveer gelijk aan de vak
ken wel stomen geen spinazie, de opbrengst in het andere vak lag echter
lager. ïTiet stomen ga? in alle gevallen een minder goede sortering te zien.
Ook wanneer we het gemiddeld kropgewicht bekijken (bijlage III) aan zien we
dat hier dezelfde tendens aanwezig is. Sij stomen van de grond en geen spi
nazie telen werden dan ook weer de hoogste gewichten bereikt, terwijl er
ook één vak wel spinazie + stomen even hoog kwam. Eet andere vak wel spi
nazie wel stomen gaf een lager gemiddeld kropgewicht. Bij de vakken niet
stomen geen spinazie bleef het gemiddeld kropgewicht het laagst.
Samenvatting.
Door het aanhouden van lage nachttemperaturen (+ 6°C) en het geven van
hoge dagtemperaturen (bij donker weer 13°C en bij zonnig weer 16°C) is de
ontwikkeling van de sla zeer gunstig verlopen.
De beste resultaten v/erden in deze proef bereikt waar de grond gestoomd was
en waar geen spinazieteelt voor de sla werd uitgeoefend. Op de tweede plaats
volgde gestoomde grond waar wel een spinazieteelt had plaats gevonden en op
de laatste plaats volgde de ongestoomde grond zonder spinazie.
Conclusie.
Uit het bovenstaande zou men de conclusie kunnen trekken dat stomen
van de grond gunstig is voor het telen van wintersla. De ervaringen in de
praktijk wijzen echter steeds op het tegenovergestelde. De oorzaak dat hier
de resultaten op de gestoomde grond beter zijn dan op de niet gestoomde
grond moet m.i. dan ook worden gezocht in het feit dat de gestoomde grond

4.

na het stomen zeer overdadig is uitgespoeld.
Cok het feit dat het telen van spinazie na het stomen en voor het planten
van de sla een verminderde opbrengst gaf, kan door dit uitspoelen worden
verklaard.
Wel wijst de uitkomst van deze proef er op, dat het nadeel wat door
het stomen van de grond vóór een slateelt ontstaat, gedeeltelijk ondervan
gen kan worden door het uitspoelen van de grond. .

Naaldwijk, 12 - 6 - '58
W.F. van Winden
aug.158
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