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2. Doelstellingen 

Het vergelijken van verschillende cultivars in functie van vrucht- en gewaskenmerken, opbrengst en 

ziektegevoeligheid alsook het bloeiverloop in de vroege teelt in grote plastiekserre. 

Deze proef werd aangelegd in samenspraak met de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, 

Afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant / Team Voorlichting. 

3. Materiaal en methoden 

De planten kweekten we zelf op. In eerste instantie werden de planten in de groeikamer gezet aan 21° C dag en 

nacht. Vervolgens werden ze verder opgekweekt in de dakserre van Agrotopia. Ze werden uiteindelijk in de 

plastiekserre geplant op 15 maart als 3-weekse planten. Op regelmatige tijdstippen werden de plantkenmerken, 

ziektegevoeligheid en bloeiverloop opgevolgd. Voor de opbrengstbepaling werd  er in principe 5 maal/week 

geoogst, namelijk op maandagochtend, op dinsdagnamiddag, op donderdagochtend, op vrijdagnamiddag en op 

zondagochtend. Alle vruchten werden geteld en gewogen, waarna de marktbare vruchten werden geteld en 

gewogen, terwijl van alle niet marktbare vruchten bepaald werd welke afwijking ze hadden. 

In de serre was er vorig jaar (in 2021) een sterke druk van Fusarium met veel uitval tot gevolg. Na de teelt van 

2021 werd de serre gestoomd. Bij het stomen werd er gestreefd naar een temperatuur van 70° C op een diepte 

van 30 cm en dit 30 minuten lang.  De behandeling werd gemonitord. Uiteindelijk werd het 50 °C op 30 cm en 

60° C op 20 cm. Dit jaar wordt beslist om in dezelfde serre te planten om de effectiviteit van het stomen na te 

gaan. Met het ras Explorer werden enkele biopreparaten uitgetest. 

3.1. OBJECTEN 

Overzicht van de objecten 

Nr Ras 

1 Camelia (Clause) 

2 Explorer (Gautier / Sanac) 

3 Keesha (Enza) 

4 N147 (Gautier / Sanac) 

5 Sanabria (Bejo) 

6 Tosca (Clause) 

7 Zefiros (Syngenta) 

8 Explorer +Trianum (voor het planten ingewerkt en kort na planten als plantvoetbehandeling) 

9 Explorer + Serenade (voor het planten ingewerkt en kort na planten als plantvoetbehandeling) 

10 Explorer + Prestop (voor het planten ingewerkt en kort na planten als plantvoetbehandeling) 

 

Objecten 8, 9 en 10 werden behandeld met een biofungicide voor het klaarleggen (rotoreggen) en kort na het 

planten met hetzelfde biofungicide als een plantvoetbehandeling. De planten werden aangegoten met een 

oplossing van 30 cl/plant. 

Trianum: voor het trekken van de ruggen: Trianum  G 50 kg/ha + na planten aangieten: Trianum  P 30 g/1000 

planten, via 30 cl water/plant 

Serenade: voor het trekken van de ruggen: Serenade 10 l/ha + na planten aangieten: Serenade 5 l/ha, via 30 cl 

water/plant 
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Prestop: voor het trekken van de ruggen: Prestop 10 g/m² + na planten aangieten: Prestop 250 g/1000 planten, 

via 30 ml water/plant 

4. Proefomstandigheden 

4.1. PROEFTERREIN 

De proef werd aangelegd op volgende locatie: serre 11 

De hoekpunten van het proefveld worden gekenmerkt door volgende GPS coördinaten : 

Plaats Nr. Longitude Latitude 
Roeselare, Ieperseweg 87 1 3,124821 50,904367 
                2 3,125019 50,904389 

                3 3,124974 50,904582 

                4 3,124786 50,904565 

 

4.2. TEELTCONDITIES 

 

 

Figuur 1: Temperatuurverloop 

Direct na het planten tot een kleine maand erna werden we geconfronteerd met lage 

etmaaltemperaturen  (<15 °C). Dit had omstreeks half mei weinig impact op de mannelijk bloei. Wel 

sloeg het gewas maar aan omstreeks 6 april. Eind april kenden we een 6 tal dagen met een 

etmaaltemperatuur onder de 15 °C . Het gewas konden we niet meer afdekken omdat de planten al 

aan de gewasdraden waren vastgemaakt. Deze situatie zorgde voor een sterke terugval van mannelijke 

bloei, wat aanhield tot het einde van de teelt.  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

15/03 22/03 29/03 5/04 12/04 19/04 26/04 3/05 10/05 17/05 24/05 31/05 7/06 14/06

°
C

Datum

Temperatuurverloop in de serre

Etmaal min max



Pagina: 5/16 Proefnummer OO_TOL22COU_RA01 

 

Tijdens de teelt werd via T-tape gefertigeerd. Tussen  planten en bloei gaven we gevoelsmatig water. 

We gaven gemiddeld circa 0,55 l/dag/plant. Tijdens de productie werd op basis van lichtinval water 

gegeven. We kwamen gemiddeld uit op 2,2 l/plant/dag. 

 

4.3. OVERZICHT VAN TEELT- EN PROEFVERLOOP 

Overzicht van teelt- en proefverloop 

 
 

 

Activiteit 

23/02/2022 zaaien in 7,5 cm perspot 
28/02/2022 voorraadbemesting met 250 kg/ha Vivikali (2-0-20)  
09/03/2022 bodembehandeling objecten 8, 9 en 10 

10/03/2022 trekken ruggen en leggen folie + T-tape 
14/03/2022 klaarmaken serre + aansluiten T-tape 
15/03/2022 planten (1,6 m x 0,63 m) 

aangieten gewas: plantvoetbehandeling objecten 8, 9 en 10 met een oplossing van 30 cl; overige 
objecten kregen 30 cl water 

6/04/2022 bijbemesting via Dosatron 15 ml/1000 l water (ijzerchelaat:  Hydrochel/HEDTA 4,5 %) 

21/04/2022 vruchtsnoei 
uitzetten hommels (Natupol Excel Hive) 

25/04/2022 waarnemingen bloei en bloemsnoei 
26/04/2022 waarnemingen bloei en bloemsnoei 
27/04/2022 uitzetten 1 x Aphiscout (250 sluipwespen/90 ml) + 1 Aphidend (1000 galmuggen/100 ml) 
28/04/2022 1° oogstbeurt 
06/05/2022 bijbemesting kaliumnitraat (13,5/0/46,2) (via Dosatron) 
09/05/2022 oogst en vruchtsnoei 
11/05/2022 scoren gewastand en tellen bloemen tellen 
18/05/2022 telling bloemen 
24/05/2022 planten opbinden 
25/05/2022 uitzetten 1 Aphiscout (250 sluipwespen/90 ml) + 1 Aphidend (1000 galmuggen/100 ml) 
27/05/2022 witziektebestrijding met Luna Privilege (0,31 l / ha) en Vacciplant (0,75 l/ha) 
08/06/2022 uitzetten 1 Aphiscout (250 sluipwespen/90 ml) + 1 Aphidend (1000 galmuggen/100 ml) 
10/06/2022 witziektebestrijding met Signum (1,5 kg / ha) en Romeo (0,2 kg / ha) 

14/06/2022 inbrengen 1 Aphidend (1000 galmuggen/100 ml) + 1 Aphidalia (100 Lieve-Heersbeestjes/verpakking 
(Popcorn)) 

20/06/2022 laatste oogstbeurt 

 

Bij het trekken van de ruggen hebben we maar 1 T-tape/rug aangebracht en die in de grond ingewerkt. 

Zo hadden we minder controle op de egale watergift over de serre. Dit hebben we als negatief ervaren. 

In het vervolg zullen we 2 T-tapes/rug leggen en die bovenaan de rug laten leggen. 

Vrij vroeg in de teelt werden we geconfronteerd met een heel bleek jong blad. Relatief lage 

temperaturen konden hier de oorzaak van zijn maar misschien ook ijzertekort gezien de vrij 

hoge pH (7,2) van de bodem. Daarom werd besloten om wat ijzer mee te geven via de T-tape 

onder de vorm van ijzerchelaat. Deze gift had een gunstig effect. 
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Foto 1: Planten met opvallend  bleek jong blad. 

 

Eind april werden preventief diverse sluipwespen (Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphelinus 

abdominalis, Praon volucre, Ephedrus cerasicola) en roofgalmuggen (Aphidoletes aphidimyza) tegen 

bladluizen uitgezet. Dit werd nog enkele keren herhaald. Rond 10 juli kregen we een grotere druk van 

bladluizen. Daarom werd beslist om krachtiger op te treden door lieveheersbeestjes (Adalia 

bipunctata) toe te passen. De larven van de lieveheerbeestjes werden aangeleverd in een verpakking 

met popcorn. De beestjes werden bij alle infectiehaarden aangebracht en dit ruimde de bladluizen 

behoorlijk goed op. 
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Foto 2: Verpakking met larven lieveheerbeestjes 

5. 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) 

De ruwe data bevinden zich in bijlage I bij het proefverslag. 
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5.1. TEELTEIGENSCHAPPEN 

Tabel 1: Gewaskenmerken 

Object Gewasstand 

  30/03 13/04 2/05 11/05 25/05 8/06 

Omschrijving  (1)                  (1)                                                 

Camelia  5,3 a                                                   6,0   b 8,0 a                                                   7,5 ab 7,3 a 7,3 ab 

Explorer 4,8 a                                                   6,5 ab 7,0 abc                                               7,8 a 6,8 ab 7,3 ab 

Keesha 5,0 a                                                   5,8   b 6,0     c                                               6,0     c 5,3   b 5,5   b 

Liniac (N147) 4,5 a                                                   5,0   b 6,3   bc                                               6,5   bc 6,0 ab 6,5 ab 

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

Tosca 4,5 a                                                   5,5   b 7,5 ab                                                 7,5 ab 7,0 ab 7,3 ab 

Zefiros 5,5 a                                                   6,0   b 7,0 abc                                               6,5   bc 6,5 ab 7,0 ab 

Explorer +Trianum   5,0 a                                                   6,0   b 7,3 abc                                               7,3 ab 7,3 a 7,0 ab 

Explorer + Serenade  4,8 a                                                   6,3   b 7,0 abc                                               7,0 abc 6,5 ab 7,0 ab 

Explorer + Prestop  5,3 a                                                   6,5 ab 7,0 abc                                               7,3 ab 6,3 ab 6,8 ab 

Gemiddeld 5,1   6,2   7,1   7,1   6,6   6,9   

K.W.V.     1,7       1,2   1,9   2,0   

V.C. (%) 13,7   11,2   6,9   7,1   11,9   11,6   

p-waarde ras 0,193 N.S. 0,000 *** 0,002 ** 0,000 *** 0,022 * 0,079 N.S. 

Toelichting 
1= slecht 
9 = goed  

(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. 

Sanabria, maar ook Camelia hadden  een vrij fors gewas maar tegen het einde kenden we wat groeivertraging. Daarentegen misten Keesha en Liniac wat 

groeikracht. Tussen de biofungiciden waren de verschillen minimaal en was het voorbarig om conclusies te maken.  

 



Pagina: 9/16 Proefnummer OO_TOL22COU_RA01 

 

Tabel 2: Plantkenmerken 

Object Zijscheuten Oogstbaarheid Vruchtsteellengte  

  19/04 11/05 11/05 25/05 

Omschrijving  (1)  (1)       

Camelia  9,0 a                                                   7,0       d                                             6,0    d 3,8 ab 

Explorer 9,0 a                                                   9,0 a                                                   8,0 ab 3,5  b 

Keesha 7,3   bc                                               9,0 a                                                   5,8    d 4,5 ab 

Liniac (N147) 2,0     c                                               8,5 abc                                               7,5 abc 4,3 ab 

Sanabria 9,0 a                                                   8,0   bcd                                             6,5   cd 5,5 a 

Tosca 9,0 a                                                   7,8     cd                                             6,8  bcd 4,5 ab 

Zefiros 7,8   bc                                               8,8 ab                                                 8,5 a 4,5 ab 

Explorer +Trianum   8,5 ab                                                 9,0 a                                                   8,0 ab 4,3 ab 

Explorer + Serenade  8,3 ab                                                 8,8 ab                                                 8,3 a 3,5  b 

Explorer + Prestop  8,5 ab                                                 9,0 a                                                   8,0 ab 4,0 ab 

Gemiddeld 7,8   7,8   7,3   4,2   

K.W.V.                       1,4   2,0   

V.C. (%) 6,0   6,0   7,8   19,0   

p-waarde ras 0,000 *** 0,000 *** 0,000 *** 0,055 N.S. 

Toelichting 
1 = veel 
9 = geen 

1 = slecht 
9 = goed 

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. 

Vooral Liniac viel op door veel zijscheuten. Dit betekent behoorlijk wat extra werk voor de teler. Bij Keesha en Zefiros waren er vrij weinig zijscheuten en ook  

bij de overige rassen waren die heel weinig of niet aanwezig. De oogstbaarheid werd bij Camelia wat minder gescoord door het robuuste gewas met eerder 

korte bladstelen. Opvallend was dat de vruchtsteellengte plots vrij snel verkorte. 
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Tabel 3: Vruchtkenmerken 

Object 
Vruchttop Vruchtkleur  Kleuregaliteit Vruchtbeschrijving  

  

Omschrijving         

Camelia  8,0 6,0 7,0 lang en matig dik, licht conisch met lichte versmalling in de hals  

Explorer 7,0 8,0 8,0 eerder lang en matig dik, licht conisch met een hele lichte versmalling in de hals  

Keesha 8,0 8,0 7,0 eerder lang en smal, licht conisch met bijna geen versmalling in de hals  

Liniac (N147) 7,0 7,0 7,0 eerder lang en vrij dik, licht conisch met een lichte versmalling in de hals  

Sanabria 8,0 8,0 8,0 eerder lang en vrij dik, licht conisch met een hele lichte versmalling in de hals  

Tosca 8,0 5,0 7,0 matig lang en vrij dik, iets conischer dan de overige rassen met bijna geen versmalling in de hals  

Zefiros 8,0 7,0 7,0 matig lang en vrij dik, licht conisch met een lichte versmalling in de hals  

Gemiddeld 7,7 7,0 7,3  - 

Toelichting 1 = puntig 
9= rond 

1= bleek groen 
9 = donker groen 

1 = gele streep 
9= effen groen   

 

De vruchtkleur van Cameilia en Tosca was iets bleker dan bij de overige rassen. Tosca had iets conischere vruchten dan de overige rassen. De vruchten van 

Zefiros waren meer geribd in vergelijking met de overige rassen. 
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Tabel 4: Vruchtkenmerken na bewaring 

Object Vruchtkwaliteit na bewaring (10 dagen aan 13°C) 

  glans stevigheid hals stevigheid top algemene indruk 

          

Camelia  7,0 7,0 7,0 7,0 

Explorer 7,0 8,0 8,0 7,0 

Keesha 6,0 8,0 8,0 7,0 

Liniac (N147) 6,0 8,0 8,0 7,0 

Sanabria 6,0 8,0 7,0 7,0 

Tosca 8,0 7,0 7,0 8,0 

Zefiros 8,0 8,0 8,0 8,0 

Gemiddeld 6,9 7,7 7,6 7,3 

Toelichting 
1 = mat 

9 = glanzend  
1 = zacht 
9 = vast 

1 = slecht 
9 = goed 

 

Tosca en Zefiros vielen op door  hun glanzende vruchten. Verder waren alle vruchten  gunstig  wat stevigheid betreft. De algemene indruk was van alle rassen 

vrij gunstig.
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5.2. OPBRENGST 

Tabel 5: Opbrengst 

Object Opbrengst/plant: 1 ° kwartaal (11/5) Opbrengst/plant:  totale opbrengst  

  bruto  netto % bruto  netto % 

Omschrijving  (1)                                                       

Camelia  8,2 ab 7,5 a 122,0 35,7 ab 17,9 a 112,2 

Explorer 7,8 ab 6,7 a 108,9 37,3 a 16,2 a 101,3 

Keesha 6,9 ab 6,4 a 103,3 28,0    d 15,2 a 95,3 

Liniac (N147) 7,0 ab 5,8 a 94,3 37,1 a 15,6 a 97,8 

Sanabria 8,3 ab 7,1 a 115,4 32,6  bc 18,1 a 113,5 

Tosca 6,6  b 6,2 a 100,0 31,5   c 16,0 a 100,0 

Zefiros 7,4 ab 6,3 a 102,4 34,0 abc 15,3 a 95,9 

Explorer +Trianum   7,9 ab 6,8 a 109,8 37,4 a 17,0 a 106,3 

Explorer + Serenade  8,4 a 7,5 a 121,1 37,1 a 17,7 a 111,0 

Explorer + Prestop  8,1 ab 6,8 a 110,6 37,0 a 17,1 a 106,9 

Gemiddeld 7,6   6,7    - 34,7   16,6    - 

K.W.V.     2,0     3,5   4,7     

V.C. (%) 9,2   12,3     4,1   11,7     

p-waarde ras 0,022 * 0,112 *   0,000 *** 0,300 N.S.   

(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. 

 

In het 1° kwartaal had vooral Liniac een beetje de start gemist. Anderzijds kwamen Camelia, Explorer + Serenade en Sanabria het best voor de dag. De totale 

opbrengst was erg teleurstellend. Sanabria kwam met amper 18 marktbare vruchten per plant nog het best voor de dag. De terugval van de productie situeerde 

zicht rond 22 mei en is vanaf dan nooit meer goed gekomen.  
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Tabel 6: % marktbare en afwijkende vruchten 

Object 
% marktbare 

vruchten  

% niet marktbare vruchten  

  
spits 

geeltjes en 
bruintjes 

kleurafwijking  kort-dik  krom flessenhals  misvormd  

Omschrijving                                  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 

Camelia  50,3 ab 42,8 a 4,0 ab 0,4 a 0,2 a 0,0 a 1,4 a 1,0 a 

Explorer 43,3 ab 49,6 a 4,4 a 0,4 a 0,1 a 1,6 a 0,3 ab 0,3 a 

Keesha 54,3 ab 40,7 a 2,2 ab 0,4 a 0,0 a 1,6 a 0,4 ab 0,6 a 

Liniac (N147) 42,0  b 50,6 a 6,1 a 0,3 a 0,3 a 0,4 a 0,4 ab 0,0 a 

Sanabria 55,7 a 41,0 a 0,8  b 0,2 a 1,1 a 0,5 a 0,0  b 0,9 a 

Tosca 50,9 ab 45,3 a 2,7 ab 0,2 a 0,2 a 0,5 a 0,0  b 0,3 a 

Zefiros 44,9 ab 50,2 a 3,3 ab 0,5 a 0,3 a 0,5 a 0,4 ab 0,0 a 

Explorer +Trianum   45,5 ab 47,8 a 4,6 a 0,1 a 0,2 a 1,2 a 0,4 ab 0,3 a 

Explorer + Serenade  47,9 ab 45,2 a 4,9 a 0,4 a 0,0 a 1,1 a 0,1 ab 0,4 a 

Explorer + Prestop  46,1 ab 47,6 a 4,2 a 0,4 a 0,0 a 0,8 a 0,4 ab 0,4 a 

Gemiddeld 48,1   46,1   3,7   0,3   0,3   0,8   0,4   0,4   

K.W.V. 12,8   12,3                           

V.C. (%) 10,9   11,0   27,6   132,6   219,9   79,3   94,1   104,6   

p-waarde ras 0,012 * 0,063 N.S. 0,004 ** 0,940 N.S. 0,687 N.S. 0,090 N.S. 0,052 N.S. 0,060 N.S. 

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 schommelde rond de teleurstellende 50%; enkel Keesha en Sanabria kwamen daar iets boven. Het  percentage spitse 

vruchten was bij alle rassen problematisch hoog. Dit is vooral te wijten aan een slechte mannelijke bloei in het 2° deel van de productie. 
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5.3. BLOEI 

Tabel 7: Bloeiverloop 

Object Aantal bloemen / 100 planten  

  27/04 4/05 11/05 18/05 25/05 2/06 8/06 15/06 

  ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Camelia  55 80 45 25 85 0 75 15 80 15 45 10 65 0 80 0 

Explorer 55 65 65 20 80 10 115 5 110 0 70 0 75 0 65 0 

Keesha 40 110 30 25 75 10 50 25 75 40 45 15 40 10 30 0 

Liniac (N147) 45 0 70 15 80 30 80 20 115 5 70 0 85 0 80 0 

Sanabria 75 140 55 35 90 15 75 0 70 10 50 5 55 0 55 0 

Tosca 50 80 55 20 100 15 70 25 50 20 80 0 75 0 55 0 

Zefiros 50 45 60 30 65 20 65 20 75 30 60 5 50 5 70 0 

Explorer +Trianum   65 80 55 25 80 0 100 15 85 0 60 0 65 0 65 0 

Explorer + Serenade  70 60 35 30 105 0 75 5 80 0 70 0 70 0 70 0 

Explorer + Prestop  60 95 45 25 90 5 85 0 85 0 35 0 65 0 75 0 

 

Object % ♂ tov ♀ 

  27/04 4/05 11/05 18/05 25/05 2/06 8/06 15/06 

                  

Camelia  145,5 55,6 0,0 20,0 18,8 22,2 0,0 0,0 

Explorer 118,2 30,8 12,5 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Keesha 275,0 83,3 13,3 50,0 53,3 33,3 25,0 0,0 

Liniac (N147) 0,0 21,4 37,5 25,0 4,3 0,0 0,0 0,0 

Sanabria 186,7 63,6 16,7 0,0 14,3 10,0 0,0 0,0 

Tosca 160,0 36,4 15,0 35,7 40,0 0,0 0,0 0,0 

Zefiros 90,0 50,0 30,8 30,8 40,0 8,3 10,0 0,0 

Explorer +Trianum   123,1 45,5 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Explorer + Serenade  85,7 85,7 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Explorer + Prestop  158,3 55,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Pagina: 15/16 Proefnummer OO_TOL22COU_RA01 

 

Eind april kenden we lage nachttemperaturen die de etmaal temperatuur onder de 15°C trok. Deze 

periode duurde een 6-tal dagen. De  gevolgen zijn omstreeks  begin  juni zijn duidelijk zichtbaar, dat is  

circa 5 weken na de temperatuurdip. 

Zefiros en Keesha waren nog goed in staat om mannelijke bloemen te leveren. Anderzijds was bij 

Explorer en Liniac het aanbod mannelijke bloemen eerder problematisch laag. 

6. Besluit 

De planten werden opgekweekt in een warme serre van Agrotopia. Vervolgens werden ze omstreeks 

half maart na een 3-tal weken opkweek uitgeplant. Kort na planten hadden we tot 4 april vrij lage 

nachttemperaturen, wat de weggroei wat vertraagde. Eind april kenden we weer opvallend lage 

nachttemperaturen die de etmaal temperatuur 7 dagen onder de 15 °C trok. Dit had een drastisch 

negatief effect op de aanleg van mannelijke bloemen vanaf eind mei, wat zich vertaalde in veel spitse 

vruchten in plaats van marktbare vruchten. Hierdoor haalden we op het einde amper 1 

vrucht/plant/week waar 3 vruchten/plant moet haalbaar zijn. 

In de serre werden we vorig jaar geconfronteerd met Fusarium solani sp. cucurbitae. Na de teelt werd 

de serre gestoomd door een gespecialiseerde firma. Op 30 cm diepte haalden we een temperatuur van 

50 °C. Het leek ons interessant om de effectiviteit van stomen af te toetsen. Tijdens de teelt werd geen 

uitval door Fusarium genoteerd.  

Gezien de kans op infectie bestond, werden ook drie bio-middelen ter vergelijking toegepast. Twee 

middelen waren op basis van een bodemschimmel: Trianum (Koppert) en Prestop (Biobest). Eén middel 

was op basis van een bodembactie: Serenade (Bayer). Deze middelen konden hun effectiviteit niet 

bewijzen gezien er geen infectie druk was. Sommige middelen claimen ook een soort Mycorrhiza-

effect, dit is een samenlevingsvorm tussen bodemschimmel/bio fungicide en het gewas wat  resulteert 

in een win-winsituatie voor zowel de schimmel als het gewas. Effecten op groeikracht en productie 

konden we in deze proef weliswaar niet aantonen. 

 

Individuele rasbespreking 

Camelia (Clause) had een vrij fors gewas waardoor de vruchten soms iets minder vlot oogstbaar waren.  

De vruchten waren lang, matig dik en licht conisch met een lichte versmalling in de hals. Dit ras haalde 

in het eerste kwartaal nog een behoorlijk opbrengst. Het aanbod mannelijke bloemen was matig. 

Explorer (Sanac/Gautier) startte wat moeizaam maar kwam vrij snel op dreef. De vruchten waren heel 

vlot oogstbaar. Het vruchtuiteinde was iets minder rond. Verder waren de vruchten eerder lang, matig 

dik en licht conisch met een hele lichte versmalling in de hals. Het aanbod mannelijke bloemen was in 

de tweede helft van de productie ondermaats. 

Keesha (Enza) miste wat groeikracht. De vruchten waren heel vlot oogstbaar, eerder lang, smal en licht 

conisch met bijna geen versmalling in de hals. Het aanbod mannelijk bloemen was bijna gans de teelt 

heel goed.  

Liniac (N147) (Sanac/Gautier) kwam naar ontwikkeling moeizaam op dreef en bleef heel de teelt eerder 

matig. Dit ras ontwikkelde opvallend veel zijscheuten. De vruchten waren vrij vlot oogstbaar, eerder 
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lang, vrij dik en licht conisch met een lichte versmalling in de hals. De opbrengst was in het eerste 

kwartaal minder gunstig. Het aanbod mannelijke bloemen was eerder slecht. 

Sanabria (Bejo) was doorgaans heel vitaal. Het blad vertoonde veel witte vlekken. De vruchten waren 

eerder lang, vrij dik en licht conisch met een lichte versmalling in de hals. De opbrengst was het eerste 

kwartaal nog behoorlijk. Dit ras gaf de hoogste netto opbrengst. Het aanbod mannelijk bloemen was 

eerder matig. 

Tosca (Clause) was naar groeikracht in het begin eerder matig maar dit werd stelselmatig beter. De 

bladeren hadden ook behoorlijk wat witte vlekken. De vruchten waren iets bleker dan bij de overige 

rassen. Verder waren ze matig lang, vrij dik en iets conischer met bijna geen versmalling in de hals. Het 

aanbod mannelijke bloemen was eerder matig. De kwaliteit na bewaring was gunstig. 

Zefiros  (Syngenta)  was naar gewas maar matig vitaal. De vruchten waren meer geribd in vergelijking 

met de overige rassen. Verder waren ze matig lang, vrij dik en licht conisch met een lichte versmalling 

in de hals. Heel opvallend was het ruime aanbod van mannelijke bloemen tijdens de hele 

productieperiode. 


