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2. Materiaal en methoden 

2.1. OBJECTEN 

Overzicht van de objecten 

Nr Ras 

1 Explorer (Gautier/Sanac) 

2 Keesha (Enza) 

3 Kingu (Genaplanta) 

4 Mirza (Clause) 

5 Quios (Syngenta) 

6 Sanabria (Bejo) 

7 Tosca (Clause) 

8 CV10580 (Syngenta) 

9 CV10696 (Syngenta) 

10 HMC24132 (Clause) 

3. Proefomstandigheden 

3.1. PROEFTERREIN 

De proef werd aangelegd op volgende locatie: plastiekserre 12, Inagro 

3.2. TEELTCONDITIES  

In de plastiekserre konden zowel de verluchting als de fertigatie gestuurd worden. 

 

Het voorjaar 2021 was vrij fris. Omstreeks 7 april konden we vaststellen dat de 2 oudste bladeren niet 

mooi uitgroeiden en de bladstelen vrij lang waren. De oorzaak ligt vermoedelijk bij een te koude 
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opkweek bij de plantkweker en een koude start in de serre. Tot 10 mei bleven de minima in de serre 

onder de 10° C en de etmaal temperatuur onder de 15° C. We poogden dit te counteren door het 

gewas tijdens de nacht af te dekken met vliesdoek. Tijdens koude bewolkte periodes werd het 

vliesdoek op het gewas gelaten. Metingen leren ons dat we met de afdekking zo’n 1 à 1,5 ° C winst 

genereerden ten opzichte van niet afdekken. Eind maart, begin april zien we vrij hoge temperaturen, 

waarbij een beetje zon de temperatuur serieus liet pieken. De oorzaak van de hoge waarden was te 

wijten aan een slechte verluchting vanwege defecte sturing van de dakvensters.  

 

3.3. OVERZICHT VAN HET TEELT- EN PROEFVERLOOP 

Overzicht van het teelt- en proefverloop 

Tijdstip Activiteit 

22/02/2021 zaaien 

10/03/2021 voorraadbemesting (1 kg kaliumsulfaat (50%)/are) 
11/03/2021 ruggen trekken (met dubbele T-tape) 
15/03/2021 planten (1,60 m x 0,63 cm) 

aangieten (circa 30 cl/plant) 
16/03/2021 plantvoetbehandeling (Mycostop 0,02 gram/plant aan 30 cl/plant) 

planten afdekken met vliesdoek 
08/04/2021 uitzetten diverse sluipwespen tegen bladluis 

15/042021 1° voorpluk  

16/04/2021 plantvoetbehandeling (Mycostop 0,02 gram/plant door middel van Dosatron) 
19/04/2021 2° voorpluk 

19/04/2021 hangen en bevestigen plantkoorden 

21/04/2021 plaatsen kas hommels 

22/04/2021 3° voorpluk en definitief verwijderen vliesdoek  

28/04/2021 start oogt  

14/05/2021 witziektebestrijding (Takumi 0,06 l + Karma 1,2 kg) 
10/06/2021 uitzetten diverse sluipwespen en galmug (Aphidoletes aphidimyza) tegen bladluis 

4. Resultaten 

De resultaten werden verwerkt via het statistisch pakket AGROVA-R ontwikkeld door Inagro in R-taal en 

gevalideerd met SPSS. Legende bij de resultaten tabellen: 

• Waarden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend (p=0,05) 

• K.W.V. = kleinste wezenlijk verschil; V.C. = variatiecoëfficiënt (%) 

• p-waarde: * = significant (p<0,05); ** = zeer significant (p<0,01); *** = uiterst significant (p<0,001); N.S. = 

niet significant (p>=0,05) 

 

4.1. AFWIJKINGEN T.O.V. EPPO 

Er zijn geen afwijkingen t.o.v. de EPPO. 

4.2. AFWIJKINGEN T.O.V. HET PROEFPROTOCOL 

Proef uitgevoerd zoals beschreven in proefprotocol. 
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4.3. GEWAS- EN PLANTKEMNERKEN 

Tabel 1: Gewaskenmerken 

Ras 
  

Gewasstand Gewaskleur  

31/03 14/04 28/04 12/05 26/05 26/05 (1) 

Explorer 6,3 ab 6,5 a 6,8 abc 6,5  bc 7,0 abc 7,3 a 

Keesha 6,0 abc 5,8 a 5,8   cde 6,0   c 6,0  bc 6,5 a 

Kingu 6,0 abc 6,8 a 7,5 a 7,8 a 7,0 abc 7,3 a 

Mirza  5,3   c 5,8 a 6,0  bcd 6,3  bc 5,8   c 7,0 a 

Quios 5,3   c 5,5 a 5,3    de 6,0   c 6,8 abc 5,3 a 

Sanabria 6,5 a 6,3 a 6,8 abc 7,0 abc 7,3 ab 7,3 a 

Tosca 6,3 ab 6,8 a 7,3 ab 7,3 ab 7,5 a 6,8 a 

CV10580 3,5    d 3,5  b 4,5     e 6,5   c 7,0 abc 8,0 a 

CV10696  5,5  bc 6,5 a 6,5 abcd 6,8 abc 7,3 ab 7,0 a 

HMC24132 5,5  bc 6,0 a 6,0  bcd 6,8 abc 6,0  bc 7,3 a 

Gemiddeld 5,6   5,9   6,2   6,7   6,8   7,0   

K.W.V. 1,0   1,5   1,5   1,0   1,4   1,4   

V.C. (%) 7,1   10,5   10,1   6,7   7,9   8,6   

p-waarde 0,003 ** 0 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,643 N.S. 

Toelichting 1 = slecht 
9 = goed  

1 = bleek 
9 = donker 

(1) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 

Bij het planten was de gewasstand algemeen eerder matig. De oorzaak was te zoeken in een vrij koude opkweek. Een maand later was vooral Kingu het meest 

groeikrachtig en in mindere mate ook Tosca. Anderzijds vielen Keesha, Mirza en in minder mate ook HMC24132 heel de teelt op met een eerder beperkte 

gewasontwikkeling. Op het einde vielen vooral Sanabria, Tosca en CV10696 op door een behoorlijke gewasstand. Tegen het einde stond Quios nogal bleek 

terwijl CV10580 opvallend donker was, hoewel de verschillen niet significant waren. 
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Tabel 2: Plantkenmerken 

Ras Zijscheuten Oogstbaarheid  

  21/04 (1) 12/05 

Explorer 9,0 a 7,3   c 

Keesha 7,9 ab 8,5 ab 

Kingu 8,5 ab 6,0    d 

Mirza  8,8 ab 7,5  bc 

Quios 8,9 ab 8,8 a 

Sanabria 9,0 a 7,5  bc 

Tosca 8,6 ab 6,8   cd 

CV10580 8,8 ab 6,5    d 

CV10696  7,3  b 7,3   c 

HMC24132 8,5 ab 6,8   cd 

Gemiddeld 8,5   7,3   

K.W.V. -    1,2   

V.C. (%) 8,0   6,2   

p-waarde 0,067 N.S. 0,000 *** 

Toelichting 1 = veel 
9 = geen 

1 = moeizaam 
9 = vlot 

(1) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 

De oogstbaarheid was vooral bij Kingu iets minder goed omwille van een robuust gewas met vrij korte bladstelen. Anderzijds waren vooral 

Keesha en Quios door hun ruime schakeling heel vlot oogstbaar. 
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Tabel 3: Vruchtkenmerken 

Ras 
  

Vruchtsteel- 
lengte 
12/05 

Vruchtbeschrijving  
  

Vruchtmetingen  

stukgewicht 
(gram) 

vruchtlengte 
(cm) (1) 

vruchtdikte 
(cm) (1) 

Explorer 5,8 ab lang en matig smal - vrij conisch - versmalling hals 319,8 a 22,1 ab 4,9  b 

Keesha 7,3 a lang en matig smal - licht conisch - weinig versmalling 325,2 a 22,3 ab 5,1 ab 

Kingu 6,3 a lang en eerder smal - vrij conisch - versmalling hals 357,0 a 23,3 a 5,3 ab 

Mirza  5,8 ab lang en vrij smal - licht conisch - lichte versmalling hals 317,5 a 21,9 ab 4,8  b 

Quios 7,5 a lang en matig smal - vrij conisch - weinig versmalling 347,2 a 21,9 ab 5,3 ab 

Sanabria 7,0 a vrij lang en matig dik - licht conisch - weinig versmalling 352,0 a 22,3 ab 5,6 ab 

Tosca 6,3 a vrij lang en vrij smal - vrij conisch - lichte versmalling hals 354,0 a 22,7 ab 5,1 ab 

CV10580 7,5 a vrij lang en vrij smal - matig conisch - weinig versmalling 352,0 a 22,8  b 5,2  b 

CV10696  4,0  b vrij lang en matig dik - matig conisch - lichte versmalling hals 337,4 a 22,4 ab 5,1 ab 

HMC24132 6,5 a matig lang eerder dik - matig conisch - lichte versmalling hals 359,6 a 22,1 ab 5,4 a 

Gemiddeld 6,4     342,2   22,4   5,2   

K.W.V. 2,1     60,9           

V.C. (%) 13,7     7,1   2,4   6,0   

p-waarde 0,000 ***   0,130 N.S. 0,098 N.S. 0,011 S. 

Toelichting 1 = kort 
9 = lang 

              

(1) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 

CV10696 had vrij korte vruchtstelen in vergelijking met de andere rassen, maar ondanks dat was dit geen belemmering voor het vlot oogsten. Bij alle rassen 

haalden we vrij vlot het minimaal stukgewicht nodig voor 14 stuks in een kist. Enkel bij Mirza was dat nipt. 
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Tabel 4: Vruchtkenmerken na 10 dagen bewaring 

Ras Vrucht glans  Stevigheid hals  Stevigheid top Algemene indruk 

Explorer 7,0 5,0 7,0 7,0 

Keesha 4,0 4,0 7,0 7,0 

Kingu 3,0 7,0 6,0 4,0 

Mirza  5,0 2,0 4,0 3,0 

Quios 4,0 3,0 5,0 4,0 

Sanabria 5,0 4,0 7,0 8,0 

Tosca 4,0 2,0 4,0 3,0 

CV10580 3,0 7,0 7,0 7,0 

CV10696  4,0 5,0 7,0 6,0 

HMC24132 5,0 5,0 5,0 6,0 

Gemiddeld 4,4 4,4 5,9 5,5 

Toelichting 1 = mat 
9 = glanzend 

1 = slap/zacht 
9 = mooi vast 

1 = slecht 
9 = vast 

 

10 dagen bewaring bij een temperatuur van circa 13° C had duidelijk al een impact. Vooral Explorer viel op door zijn nog glanzende vruchten. Kingu en CV10580 

hadden nog een opvallend stevige hals, terwijl dit vooral bij Mirza, Tosca en Quios teleurstellend was. Ook de vruchttop was bij deze rassen eerder zacht. Wat 

de visuele aantrekkelijkheid na bewaring betrof scoorden Sanabria, Explorer, Keesha en CV10580 heel goed. Kingu, Mirza, Quios en Tosca daarentegen 

scoorden eerder teleurstellend. 
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4.4. OPBRENGST 

Tabel 5: Opbrengst (aantal stuks) 

Ras Aantal/are Aantal/plant 

bruto  netto  % netto bruto  netto  

Explorer 2495 a 1290 ab 97,4 25,2 a 13,0 a 

Keesha 1667   cd 1146 abc 86,5 16,8   cd 11,6 ab 

Kingu 1905  bc 1190 abc 89,9 19,3  bc 12,0 ab 

Mirza  2168 ab 828     e 62,5 21,9 ab 8,4    d 

Quios 2128 ab 1017   cde 76,8 21,5 ab 10,3  bcd 

Sanabria 2029  bc 1260 abc 95,1 20,5  bc 12,7 ab 

Tosca 2044  bc 1324 a 100,0 20,6  bc 13,4 a 

CV10580 1488    d 992    de 74,9 15,0    d 10,0   cd 

CV10696  1776  bcd 1076  bcd 81,3 18,4  bc 11,3 abc 

HMC24132 1900  bc 1131 abcd 85,4 20,0  bc 12,0 ab 

Gemiddeld 1960   1125    - 19,9   11,5   

K.W.V. 437   246     4,2   2,6   

V.C. (%) 9   9     9,1   9,1   

p-waarde Factor 1 0,000 *** 0,000 ***   0,000 *** 0,000 *** 

 

Tosca gaf met 12,7 vruchten/plant het hoogste aantal marktbare vruchten of zo’n 2,5 marktbare vruchten/plant/week. Explorer en Sanabria volgden kortbij. 

Vooral bij Mirza maar ook bij Quios en CV10580 noteerden we lage opbrengsten met minder dan 2 marktbare vruchten/plant/week.  
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Tabel 6: % marktbare en niet marktbare vruchten 

Ras 
  

% 
marktbaar 

% Niet marktbaar 

spits  geeltjes en 
bruintjes (1) 

kleurafwijking 
(1) 

kort-dik 
(1) 

flessenhals krom andere 

Explorer 51,7  bcd 46,5  bc 0,2 a 0,0  b 0,0 a 0,4  b 1,2 a 0,0 a 

Keesha 70,1 a 27,7    d 0,0 a 0,0  b 0,3 a 0,0  b 1,0 a 0,8 a 

Kingu 62,4 abc 23,8    d 0,0 a 1,6 a 0,0 a 9,6 a 1,5 a 1,1 a 

Mirza  38,2    d 60,9 a 0,0 a 0,0  b 0,0 a 0,9  b 0,0 a 0,0 a 

Quios 47,8   cd 49,9 ab 0,7 a 0,0  b 0,0 a 1,2  b 0,3 a 0,2 a 

Sanabria 62,8 abc 36,4  bcd 0,0 a 0,0  b 0,2 a 0,5  b 0,0 a 0,0 a 

Tosca 64,9 ab 34,1   cd 0,0 a 0,2  b 0,0 a 0,2  b 0,5 a 0,0 a 

CV10580 66,8 abc 31,9    d 0,0 a 0,0 ab 0,0 a 0,6  b 0,6 a 0,0 a 

CV10696  60,6 abc 36,0  bcd 0,0 a 0,3 ab 0,0 a 2,3  b 0,3 a 0,6 a 

HMC24132 59,9 abc 37,6  bcd 0,3 a 0,2  b 0,3 a 1,0  b 0,0 a 0,7 a 

Gemiddeld 58,5   38,5   0,1   0,2   0,1   1,7   0,5   0,3   

K.W.V. 15,8   14,5   -    -    -    -     -   -    

V.C. (%) 10,3   15,4   276,3   145,9   401,3   85,5   158,4   146,0   

p-waarde 0,000 *** 0,000 *** 0,209 N.S. 0,008 ** 0,146 N.S. 0,000 *** 0,271 N.S. 0,033 * 

Transformatie                   arcsin√x arcsin√x arcsin√x arcsin√x arcsin√x arcsin√x 

(1) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets 

 

Het percentage marktbare vruchten was opvallend laag. Enkel Keesha had meer dan 70 % marktbare vruchten. De grootste verliezen werden genoteerd door 

spitse vruchten. Vooral bij Mirza en Quios was dit heel erg, met de helft of meer verlies door spitse vruchten. Verder zagen we bij Kingu een behoorlijk verlies 

door vruchten met een flessenhals.
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Figuur 1: Gecumuleerde opbrengst in aantal vruchten/plant 

Mirza, Quios, Keesha en CV10696 kenden een behoorlijk terugval in productie in de 2° helft van de teelt. Anderzijds konden Explorer, Sanabria en Tosca in 

die 2° helft van de teelt het verschil maken. 
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4.5. BLOEIVERLOOP 

Tabel 7: Bloeiverloop: start van de bloei en verhouding mannelijke bloemen ten opzichte van vrouwelijke bloemen 

Object Startdatum bloei % ♂ t.o.v. ♀ bloemen 

  ♀  ♂ 28/apr 5/mei 12/mei 19/mei 26/mei 3/jun 

Explorer 15/04 17/04 64 8 0 21 0 6 

Keesha 15/04 17/04 200 33 36 40 70 0 

Kingu 15/04 18/04 200 70 47 50 46 6 

Mirza  15/04 18/04 75 100 20 14 7 0 

Quios 12/04 14/04 131 6 38 31 33 10 

Sanabria 14/04 16/04 138 11 18 38 30 0 

Tosca 13/04 15/04 91 0 63 31 21 0 

CV10580 17/04 17/04 300 200 50 67 83 40 

CV10696  16/04 17/04 156 10 31 45 44 47 

HMC24132 13/04 16/04 155 0 25 44 27 8 

 

Aanwezigheid van voldoende mannelijke bloei is tijdens de proef nooit echt problematisch geweest. Vooral Explorer had een beduidend geringer aanbod 

van mannelijk bloemen, gevolgd door Tosca, Mirza en HMC24132. Anderzijds hadden CV10580, CV10696, Quios en Kingu een ruim tot voldoende aanbod 

mannelijke bloemen. 
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4.6. RASBESPREKING 

 

CV10580 (Syngenta) kwam moeizaam op dreef en bleef een hele poos achter in groei. Wel was het 

gewas opvallend ruim geschakeld. De vruchten waren vrij lang, vrij smal en matig conisch met weinig 

versmalling en ze kwamen vrij goed uit de bewaring. De vrij lage productie door vooral spitse vruchten 

kwam pas tegen het einde op dreef. Het aanbod mannelijk bloemen was constant ruim voldoende.  

CV10696 (Syngenta) had een behoorlijk vitaal gewas. De vruchten waren vrij lang, matig dik en matig 

conisch met een lichte versmalling in de hals en ze kwamen behoorlijk uit de bewaring. De opbrengst 

was matig, vooral door spitse vruchten. Het aanbod mannelijke bloemen was constant ruim 

voldoende. 

Explorer (Sanac/Gautier) had pas tegen het einde een redelijk vitaal gewas en had diep ingesneden 

bladeren. Het gewas was redelijk compact. De vruchten waren lang, matig smal en vrij conisch met een 

versmalling in de hals. De vruchten kwamen goed uit de bewaring. De opbrengst was relatief hoog, 

ondanks veel verlies door spitste vruchten. Dit ras had het laagste aanbod mannelijke bloemen.  

HMC24132 (Clause) had een matige gewasstand en een opvallend weinig ingesneden blad. De 

vruchten waren matig lang, eerder dik en matig conisch met een lichte versmalling in de hals. De 

vruchten kwamen behoorlijk uit de bewaring. De opbrengst was vrij matig en het aanbod mannelijke 

bloemen was door de band goed. 

Keesha (Enza) had een minder groeizaam gewas met een relatief klein blad. De vruchten waren vlot 

oogstbaar, lang, matig smal en licht conisch met weinig versmalling. Ondanks weinig glans en 

sporadisch bobbels op de vruchten werden de vruchten na bewaring nog vrij gunstig beoordeeld. De 

opbrengst was matig ondanks het relatief hoog percentage marktbare vruchten. Het aanbod 

mannelijke bloemen was doorgaans ruim voldoende. 

Kingu (Genaplanta) had een vitaal gewas met iets korter gesteelde bladeren en was iets minder vlot 

oogstbaar. De vruchten waren lang, eerder smal en vrij conisch met een versmalling in de hals. De 

vruchten kwamen vrij mat uit de bewaring, maar waren behoorlijk vast. Dit ras haalde een matige 

opbrengst maar maakte veel goed dankzij veel vruchten op het einde. We noteerden wat verlies door 

spitse vruchten maar ook door opvallend veel vruchten met een flessenhals. Het aanbod mannelijke 

bloemen was heel de teelt voldoende. 

Mirza (Clause) groeide typisch compact. De vruchten waren lang, vrij smal en licht conisch met een 

lichte versmalling in de nek. Ze kwamen niet goed uit de bewaring, vooral door een slechte hals en top. 

De opbrengst was ondermaats door een sterke terugval op het einde. Dit ras had een opvallend laag 

percentage marktbare vruchten. Het aanbod mannelijke bloemen was op het einde iets minder. 

Quios (Syngenta) was weinig groeikrachtig vooral vanwege een klein en vrij bleek blad. De vruchten 

waren opvallend vlot te oogsten en waren lang, matig smal en vrij conisch. Dit ras had een matige 

opbrengst vooral te wijten aan een groot aantal spitse vruchten. De vruchten oogden minder goed na 

bewaring door een zachte en gerimpelde hals. Het aanbod mannelijke bloemen was steeds voldoende. 

Sanabria (Bejo) had bij de start van de teelt wat problemen met de ontwikkeling van het eerste en het 

tweede blad, maar had in het verdere verloop een vrij vitaal maar gedrongen gewas. De vruchten 

waren vrij lang, matig dik en licht conisch. De vruchten kwamen vrij goed uit de bewaring. De opbrengst 
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was relatief hoog ondanks behoorlijk wat verlies door spitse vruchten. Het aanbod mannelijke 

bloemen was doorgaans goed. 

Tosca (Clause) was groeikrachtig tot het einde van de teelt. De vruchten waren vrij lang, vrij smal en 

vrij conisch met een lichte versmalling in de hals. De vruchten kwamen vrij slecht uit de bewaring, 

vooral door een zachte gerimpelde hals en soms bobbels op de vrucht. Dit ras gaf de “hoogste” 

opbrengst ondanks behoorlijk wat verlies door spitse vruchten. Tosca had soms geen mannelijke 

bloemen. 

HMC24132 (Clause) had een matige gewasstand en een opvallend weinig ingesneden blad. De 

vruchten waren matig lang, eerder dik en matig conisch met een lichte versmalling in de hals. De 

vruchten kwamen behoorlijk uit de bewaring. De opbrengst was vrij matig en het aanbod mannelijke 

bloemen was door de band goed. 

5. Besluit 

De rassen met een goede gewasstand gaven de hoogste productie. Dit kwam duidelijk tot uiting bij 

Explorer, Sanabria en Tosca. Hiermee bevestigden deze rassen de goede resultaten uit het verleden. 

Na 10 dagen bewaring kwamen de vruchten van Explorer het best voor de dag, die van Sanabria vielen 

ook nog goed mee. De vruchten van Tosca stelden na de bewaring evenwel teleur.  


