cb
Bibliotheek
Proefstation

Naaldwijk

)EFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS,

T
R
84

TE NAALDWIJK.

I

Bloemkoolteelt in de herfst onder glas,1968.
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Hatoriaal m aethodoa
»,

Toosr «tit irnf werd op 19 jali onder platglaaraaoa
ComuUA« Gebleken was, dat de aaaidatum van
$ aagaotao - bij do tooit ia 1967 ~ ooa to laat gokosoa
dataa vu. Daarom werd na »et ooa vroegere saaidatua
geetart. lot gebruikte ras was Candor, vaa Bijk Zwaan.

b.

Op 6 augustus *ija do plaatoa ia ooa 7 oa-peropot
veropeoad oa woor onder platglaaraaoa goplaatot.
Van 9 tot/aot 14 augustus werden vanwege hot warao
voort do raaoa verwijderd, éum werden dose or
«oor opgelegd ia verband aet sinder gunstige weersoaataadighodoa»

Getracht vort door aowool aogolijk

to laeïttoa ooa to snelle groei vib do plaatoa to
voorkoaen.
o*

So plaatoa werden op 21 aagaotao pitgepoot ia bot
koude warenhuis. Do plaatoa waren van goede kwaliteit,
maar wrij groot» Be plantafstand wae 60 x 65 oa, hot
rao was Candor «ia 1» Zwaan.

d.

Voor hot uitplanten va» do grsad ia het warenhuis
Xioht doorgefreesd. Gelijktijdig word do beaeetiag
(10 kf 12 x 10 x 18 por aro ) door do groad gewerkt
oa do grond daaraa good aat gemaakt. De ooaditio
van do gread was bij hot uitpoten goed.

Ra hot aitpotoa was or enige ait-ral door rotpoten.
Volgens hot oordooi vaa do plantenaiekte-specialist, de
hoor V. doa Soor, was dit tytfciaa.
So aantasting waa al zichtbaar bij do opkweek van
do plaatoa' ia do porapottoa, aadat hot glas gelicht
waa geweeat. Tijden» ooa periode, waarbij hot glas gelicht
wordt,. kaa gemakkelijk beschadiging aaa do plaatoa optrodoa.
Moeotal 1« dit ooa ooraaak waa hot optreden wan rotto poten
bij do plaatoa» So hogere temporaturen na hot aaabroagoa

van het glas en hogere luchtvochtigheid na het mttrgma
in het warenhuis heeft de aantasting mogelijk wat verergerd.
Sa de eerste week ia september verliep de groei onge
stoord.

Uitval van planten kwam hierna niet «teer voor.

Ongeveer 10$ «as weggevallen*

6.

0o*stresultaten
Op 1 november werden de eerste bloemkolen geoogst,
forig Jaar was dit 21 december, hij een zaaidatura van
8 augustus.

Boor de dreigende verst zijn de laatste

bloemkolen op 15 november geoogst. Kierbij waren nog
niet volgroeide exemplaren. Later bleek de vorst mee te
vallen, zodat mogelijk hiervan weinig last ondervonden
sou zijn. Gen llehte verwarming had zeker met goed succes
deze vorstperiode kunnen overbruggen. Se bloemkool was
van goede kwaliteit» mooi vast en wit. Be grootte
varieerde van 8 en 10 per bak. Bij de laatste oogst
werd ook de grootte van 12 en 15 per bak geoogst} do prijzen
vaieerden tussen do TO en 100 cent per stuk voor de
grootte van 8 tot 10 per bak.

7*

^oitolqflff
Bit jaar bleek — in tegenstelling tot hot vorig jaar —
de zaaldatum wat te vroeg te zijn gekozen, waardoor do oogst
te vroeg begon. Be geplande oogstperiodo (december) kon
niet werden bereikt. Bij deze vroege oogst had de bloemkool
van de volle grond mogelijk nog een nadelige invloed op
de prijzen van de kaskool. Be eerste week in november waren
er nog grote aanvoeren van de volle grond. Ka 10 november
nam de aanvoer, zoals gewoonlijk, sterk af. Bij een oogst
periodo in december of nog later, blijft het vorstgevaar
bij een teelt in een geheel koud warenhuis, bestaan. Sen
lichte verwarmingsinstallatie zou het vorstgevaar over
wegend kannen ondervangen.
Be proefnemer.

laaldwijk, 5 september 1969

B* de Bulter.

