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Samenvatting

Vermeerdering van zantedeschia gebeurt nu met de relatief dure methode weefselkweek. De
kwaliteit van de weefselkweek is echter vaak van wisselende kwaliteit. Daarom wordt er in
deze teelt gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor de vermeerdering.
In opdracht van Captain Research, met subsidie van Productschap tuinbouw, heeft Proeftuin
Zwaagdijk in 2002 en 2003 vermeerderingsonderzoek gedaan naar het snijden van de knollen
om zo van één knol de grootst mogelijke vermeerderingsfactor te krijgen.
De doelstelling van deze proeven was:

• De vermeerdering van de knollen in eigen beheer doen, in plaats van uitbesteding aan
laboratoria om zo de afhankelijkheid te verkleinen.

Hiervoor is een duurzame vermeerderingsstrategie ontwikkeld wat leidt tot een snellere,
kwalitatief goede manier van vegetatieve vermeerdering. Deze strategie kan door de telers op
de bedrijven worden uitgevoerd en leidt daardoor tot een daling van de kostprijs per knol.
Deze kostprijsdaling vloeit voort uit:

1.  minder energie, gewasbeschermings- en bemestingskosten
2. geen uitval door dwalingen.

Binnen de teelt zal dit leiden tot een verschuiving, de telers gaan dan werken met een soort
werkbollenteelt als bij hyacint. Omdat er met grotere plantendelen vermeerderd wordt, zal
degeneratie voorkomen worden en zal de kwaliteit van de eigen knollenkraam verbeterd,
worden.

Methoden:
In de proef van 2002 is de cultivar Captain Miller gebruikt en in 2003 de cultivar Captain
Tendens. Van beide cultivars is de knolmaat 18-20 gebruikt.
In beide jaren bevatte de proeven verschillende behandelingen, deze behandelingen waren;
• Parteren: Het parteren van knollen is uitgevoerd met

een normaal mes. Bij het snijden werd er niet naar de
ogen gekeken. Ook bij knollen die uit meerdere delen
bestonden is gesneden als ware één knol. Eventueel
vastzittende knollen werden dus niet apart verwijderd.
Afhankelijk van de behandeling werden de knollen in
4, 12 of 20 gelijke stukken gesneden.

• Ogen lepelen: Van de knollen werden met een
hyacinten-holmes 10 ogen gesneden. De knol waarvan
de ogen werden gesneden werd ook opgeplant. Figuur 1 gesneden in 20-en (links),
De hoofdspruit van de knol bleef op de knol aanwezig. gesneden in 12- en (rechts)

• Combinatie van ogen lepelen en parteren: Bij deze behandeling werden de bovenstaande
behandelingen gecombineerd. Eerst werden ogen gelepeld en daarna werd de knol
waarvan de ogen waren gesneden afhankelijk van de behandeling in 4 of in 12 gelijke
stukken gesneden.

Resultaten en conclusies:
In de proef van 2002 leek het uitgangsmateriaal van goede kwaliteit, maar in de teelt bleek dat
de kwaliteit matig was. Veel knollen bleven weg of vielen kort na opkomst weg. De
geparteerde knollen presteerden over het algemeen wel redelijk, maar de planten van de
gesneden ogen bleken weg te vallen. Hierdoor is het lastig gebleken om conclusies te trekken
uit deze vermeerderingsproef.
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De proef van 2003 was zeer geslaagd. Deze proef startte met het bewaren van de knollen bij
13ºC tot de bepaalde behandeldatums. De proef bevatte 19 behandelingen. Op 6 mei en 20
mei zijn de behandelingen op het proefveld in Breezand geplant.
Na het rooien zijn alle behandelingen 2 weken gedroogd bij 17ºC. Na deze droogperiode zijn
de knollen bij een bewaartemperatuur van 13ºC gezet. In de tweede week van januari zijn de
knollen geschoond, gewogen, gesorteerd, geteld en beoordeeld.

Hieronder staan de verschillende resultaten:
• Het parteren in 20-en was goed geslaagd.

- Het voor telen van de partjes in potjes, voordat ze in de vollegrond werden geplant gaf
gewichtstoename, t.o.v. het rechtstreeks planten in de vollegrond.

- Het bewaren van de partjes in vermiculiet zorgde in de teelt voor een laag
uitvalspercentage en ook mooie ronde knollen, die soms al groeiden tot leverbaar.

• De proef met de uitgelepelde ogen gaf positieve effecten:
- Het bewaren van uitgelepelde ogen in vermiculiet bij 23ºC had een positief effect op

het uitvalspercentage, t.o.v. het rechtstreeks planten in de vollegrond.
- De ogen die 2 weken bewaard waren leverden veel uniforme kleine knollen op, wat

prima uitgangsmateriaal is voor volgend jaar.

Evaluatie van de doelstellingen

Het is dus goed mogelijk om de vermeerdering op het eigen bedrijf te doen, waardoor de
afhankelijkheid van de laboratoria wordt verkleind.
Door het verminderen van weefselkweek kan tevens degeneratie voorkomen worden.
Ook kan het aantal gewasbeschermingsmiddelen gereduceerd worden met ongeveer 25%,
omdat men met grotere plantendelen de teelt kan starten, en zo de teeltduur kan terugbrengen
van 3 naar 2 jaar.

Figuur 2 Het bekijken van het proefveld
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1. Inleiding

De weefselkweek in Zantedeschia is relatief duur en levert nog vaak wisselende kwaliteit op,
daarom wordt er in deze teelt gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor de vermeerdering.
Hiervoor is door Proeftuin Zwaagdijk, in opdracht van Captain Research, een
vermeerderingsproef opgezet, deze proef is uitgevoerd in het jaar 2002 en 2003.
De proeven bevatte behandelingen waarin knollen geparteerd werden, knollen waaruit ogen
werden gelepeld en een combinatie hiervan. In beide jaren zijn ook onbehandelde bollen
opgeplant.
In de proef van 2002 is de cultivar Captain Miller gebruikt en in 2003 is de cultivar Captain
Tendens gebruikt. In beide jaren is de maat 18-20 gebruikt.

2. Behandelingen en methode 2002

Tabel 1:  verkorte omschrijving  behandelingen

De volledige proefopzet van deze proef staat in bijlage 1.

2.1 Proefuitvoering

• De hele knollen van behandeling 1 zijn op 15 april geplant.
• Bij de behandelingen 2, 3 en 4 zijn de knollen op 19 maart in 4-en, 12-en, en 20-en

gesneden waarna ze in potjes geplant zijn. Vervolgens zijn de goed gewortelde
plantjes uit de potjes op 15 april in de vollegrond geplant.

• Bij de behandelingen 5, 6 en 7 zijn eerst op 19 maart 10 ogen uit de knollen
gelepeld vervolgens zijn de knollen in 4-en of in 12-en gesneden. Alle ogen en
partjes van het snijden zijn daarna in jiffy potjes geplant. Op 15 april zijn alle goed
gewortelde plantjes uit de potjes in de vollegrond geplant.

• Op 15 april zijn de behandelingen 8, 9, en 10 in stukken gesneden, waarna ze
direct in de vollegrond geplant zijn.

• Bij de behandelingen 11, 12 en 13 zijn op 15 april 10 ogen uit de knollen gelepeld
en vervolgens zijn de knollen in 4-en en in 12-en gesneden. Al deze ogen en
partjes zijn direct na de behandelingen geplant in de vollegrond.

• De behandelingen 14, 15 en 16 hebben, vanaf 1 april tot aan de behandeling een
voortemperatuur van 20ºC gekregen. Vervolgens zijn de knollen op 15 april
gesneden en direct geplant.

Behandeling Omschrijving
2, 8, 14 Knol in 4-en gesneden
3, 9, 15 Knol in 12-en gesneden.

Eerst in 3-en, vervolgens in 4-en.
4, 10, 16 Knol in 20-en gesneden.

Eerst in 4-en, vervolgens in 5-en.
5, 11 Per knol 10 ogen gesneden met een holmes. Hoofdspruit en

overige ogen laten zitten.
6, 12 Per knol 10 ogen gesneden met een holmes. Hoofdspruit en

overige ogen laten zitten. Vervolgens de knol in 4-en
gesneden.

7, 13 Per knol 10 ogen gesneden met een holmes. Hoofdspruit en
overige ogen laten zitten. Vervolgens de knol in 12-en
gesneden;
eerst in 3-en, vervolgens in 4-en.
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      Figuur 3 Opgeplantte Jiffy-potjes
Na alle behandelingen zijn de knolpartjes en ogen, voor het opplanten, 15 minuten ontsmet
met 0,5% Captan + 0,5% Bavistin.
De knollen zijn op 15 november 2002 handmatig gerooid en voor het droog- en
bewaringsproces naar Kapiteyn B.V. gebracht. De knollen zijn op 17 januari geschoond en
gemeten, hierbij werd het aantal stuks, het totaal gewicht en de maat van de knollen bepaald

2.1.1 Parteren:
Het parteren van knollen is uitgevoerd met een normaal mes. Bij het snijden werd er niet naar
de ogen gekeken. Ook bij knollen die uit meerdere delen bestonden is er gesneden als ware
één knol. Eventueel vastzittende knollen werden dus niet apart verwijderd. Afhankelijk van de
behandeling werden de knollen in 4, 12 of 20 gelijke stukken gesneden.

2.1.2 Ogen lepelen:
Van de knollen werden met een hyacinten-holmes 10 ogen gesneden. De knol waarvan de
ogen werden gesneden werd bij dezelfde behandeling gehouden. De hoofdspruit van de knol
bleef op de knol aanwezig.

2.1.3 Combinatie ogen lepelen en parteren:
Bij deze behandeling werden de bovenstaande behandelingen gecombineerd. De knol
waarvan de ogen werden gesneden werd afhankelijk van de behandeling in 4 of in 12 gelijke
stukken gesneden.

2.2 Weersgegevens

Het weer gedurende het groeiseizoen van 2002 was in de maand april nat en aan de zachte en
zonnige kant. Mei was warm en somber en gemiddeld over het land droog. Juni was warm
met de normale hoeveelheid zon en neerslag. De maand juli was nat en somber, met een
vrijwel normale temperatuur.
Augustus was zeer warm, somber en gemiddeld over het land nat. De maand september was
droog, aan de warme kant en zonnig.

2.2.2 Grondsoort

De grond in Breezand is een kunstmatig gevormde duin- / zeezandgrond met een organisch
stofgehalte van 1,1 % en een pH - KCl van 7,7.
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2.3  Behandeling snijden

De behandeling van het snijden is weergegeven met foto’s, deze zijn terug te vinden in
bijlage 2.

2.4  Groeiseizoen

Vanwege de op het oog goede maar in de teelt matige kwaliteit van het uitgangsmateriaal is
het lastig gebleken om conclusies te kunnen trekken uit de vermeerderingsproef. Veel knollen
bleven weg of vielen zeer vroeg na opkomst alsnog weg. Met name de behandelingen waarbij
ogen werden gesneden bleken weg te vallen. De geparteerde knollen presteerden in de proef
over het algemeen wel redelijk.

Overzicht proefveld.

Bloemen in een proefveld waarvan de knollen in
4-en zijn gesneden en de partjes op jiffy-potjes
zijn gezet.
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3. Behandelingen en methode 2003

Tabel 2. Verkorte omschrijving behandelingen
Code Behandeling
1 Knollen

2 Snij 4-en in potjes
3 Snij 12-en in potjes
4 Snij 20-en in potjes

5 Ogen snij + de knol in potjes
6 Ogen snij + 4en in potjes
7 Ogen snij + 12en in potjes

8 Snij in 4-en + planten
9 Snij in 12-en + planten
10 Snij in 20-en + planten

11 Ogen snij + de knol planten
12 Ogen snij + 4-en + planten
13 Ogen snij + 12-en + planten

14 20 ºC + Snij in 4-en + planten
15 20 ºC + Snij in 12-en + planten
16 20 ºC + Snij in 20-en + planten

17 Kooltray
18 Snij 12-en verm.
19 Snij 20-en verm.

De volledige proefopzet van deze proef staat in bijlage 3

3.1 Proefuitvoering

• De hele knollen van behandeling 1 zijn op 6 mei geplant.
• Bij de behandelingen 2, 3 en 4 zijn de knollen op 26 maart in 4-en, 12-en, en 20-en

gesneden waarna ze in potjes geplant zijn. Vervolgens zijn de goed gewortelde
plantjes uit de potjes op 6 mei in de grond gezet.

• Bij de behandelingen 5, 6 en 7 zijn eerst op 26 maart 10 ogen uit de knollen gelepeld
die in potjes geplant zijn. De plantjes zijn vervolgens ook op 6 mei in de grond
geplant. De knollen van deze behandelingen zijn op 6 mei in partjes gesneden en ook
in de vollegrond geplant.

• Op 6 mei zijn de behandelingen 8, 9 en 10 in stukken gesneden waarna ze direct in de
vollegrond geplant zijn.

• Uit de knollen van de behandelingen 11, 12 en 13 zijn op 6 mei, na het geven van een
voortemperatuur van 23oC, 10 ogen gelepeld die vervolgens in vermiculiet ingepakt
zijn. Deze ogen zijn op 20 mei in de vollegrond geplant. De knollen van deze
behandelingen zijn direct op 6 mei geplant.

• De behandelingen 14, 15 en 16 hebben, vanaf 1 april tot aan het behandelen, een
voortemperatuur van 20oC gekregen. Vervolgens zijn de knollen op 6 mei gesneden en
direct geplant.
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• Van behandeling 17 zijn op 26 maart de ogen uit de knollen gesneden die vervolgens
in kooltrays zijn opgeplant. De plantjes uit de kooltrays zijn op 4 juni in de vollegrond
geplant.

• De behandelingen 18 en 19 zijn, na een voortemperatuur van 23oC, op 6 mei in
stukken gesneden en in vermiculiet ingepakt. De partjes zijn op 20 mei in de
vollegrond geplant.

Na alle behandelingen zijn de knolpartjes en ogen, voor het opplanten, 15 minuten ontsmet
met 0,5% Captan + 0,5% Bavistin. Van de verschillende behandelingen zijn foto’s
weergegeven in bijlage 4.
De knollen zijn op 2 december 2003 handmatig gerooid. Vervolgens zijn de knollen
gedurende twee weken gedroogd bij een temperatuur van 17ºC. Na deze droogperiode zijn de
knollen bij een bewaartemperatuur van 13ºC gezet.

In de tweede week van januari zijn de knollen verwerkt. De knollen zijn geschoond, gewogen,
gesorteerd en beoordeeld. Er is bij het beoordelen gelet op het aantal kraterkoppen en de
hoeveelheid erwinia in knollen.

Met behulp van de variatieanalyse is bepaald of de behandelingen significant van elkaar
verschillen. Er is gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval van 95% (P = 0,05).
De LSD geeft het kleinst betrouwbare verschil aan. Indien het verschil tussen twee getallen
groter is dan de LSD, is het verschil betrouwbaar. Voor de duidelijkheid is dit in de tabel
weergegeven met letters. Wordt een behandeling gekwalificeerd met a en de andere met b dan
is er sprake van een significant verschil, echter de verschillen tussen a en ab zijn niet
significant. De P-waarde die onder de tabel vermeld is geeft de significantie aan, hoe kleiner
dit getal hoe groter de significantie.

Vanwege de leesbaarheid van het verslag krijgt iedere behandeling een specifieke naam welke
is afgeleid aan het bijbehorende schema. In het overige gedeelte van het verslag zal met de
namen die in tabel 2 staan vermeld gewerkt worden.

De vermeerderingsproef wordt hieronder behandeld in verschillende delen. Als eerste worden
in paragraaf 3.3 alle 19 verschillende behandelingen van de knollen met elkaar vergeleken.
Hierna worden de snij behandelingen met elkaar vergeleken. Of het uitlepelen van de ogen
van invloed is op de groei van de knol, wordt in 3.4 behandeld. Vervolgens wordt er in 3.5
gekeken wat het effect is op het planten in potjes in vergelijking tot het planten in de
vollegrond. En als laatste wordt in 3.6 het planten van de ogen in potjes vergeleken met de
bewaring van de ogen in vermiculiet.
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3.2       Weersgegevens

Over het algemeen werd het groeiseizoen voor zantedeschia’s gekenmerkt als zonnig, warm
en droog. De maand april was zeer zonnig, zacht en wat neerslag betreft normaal met 46mm.
Mei was vrij warm, nat en had de gemiddelde hoeveelheid zon met een zomers slot van de
maand. In mei viel gemiddeld 85mm neerslag ten opzichte van 57mm normaal, maar het
neerslagbeeld over het land was zeer grillig.
Juni was zeer warm, zonnig en gemiddeld over het land droog. De gemiddelde temperatuur
was in De Bilt 17,8°C tegen normaal 15,2°C. Gemiddeld viel er 40mm neerslag tegen
normaal 71mm.
Evenals juni was de maand juli zeer warm, zonnig en gemiddeld aan de droge kant. Het
maandgemiddelde in De Bilt was 18,8°C tegen 17,4°C normaal. Landelijk viel 57mm
neerslag tegen 70mm normaal.
Augustus was zeer warm, zeer droog en zeer zonnig. In deze maand viel gemiddeld 22mm
neerslag tegen 62mm normaal. De temperatuur was gemiddeld 19,3°C tegen normaal 17,2°C.
De maand september was zeer zonnig, aan de koele kant en gemiddeld droog. Gemiddeld viel
er 53mm neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 75mm.
Oktober was zeer koud en zeer zonnig met een normale hoeveelheid neerslag.

3.3 Resultaten totaal overzicht vermeerderingsmethoden

Na het oogsten zijn de knollen gewogen, gesorteerd en beoordeeld. Van iedere behandeling
zijn het gewicht, het aantal, de sortering, de hoeveelheid uitval, de hoeveelheid erwinia en de
hoeveelheid kraterkoppen bepaald. De resultaten van de behandelingen 5, 6, 7, 11, 12 en 13
zijn een optelling van de knollen + ogen. De resultaten van de proef staan hieronder in tabel 3
vermeld.

Tabel 3. Totale overzicht resultaten vermeerderingsproef

Beh gewicht totaal knollen
krater-
koppen gem gew

%niet
toegekomen %<10 %>10

1 knollen 2,8 cde 16 a 2 176 f 0  a 19 abcd  81 cde
2 Snij 4-en in potjes 3,6 defg 40 b 5 89 e  13 ab 18 abcd  82 cde
3 Snij 12-en in potjes 4,5 ghij 79 defg 4 57 d  18 bc 14 abc  86 de
4 Snij 20-en in potjes 4,9 j 98 hi 5 50 bcd 39 efg 14 abc  86 de
5 Ogen snij + de knol in potjes 1,9 ab 48 b 2 40 bcd 46 fg 36 f 64 ab
6 Ogen snij + 4en in potjes 4,0 fghi 75 cde 3 54 d  34 def 23 cde  77 bcde
7 Ogen snij + 12en in potjes 3,7 efgh 87 fgh 2 42 bcd 51 g 26 de 75 bcd
8 Snij in 4-en + planten 3,5 cdef 41 b 2 86 e 0  a 15 abc  85 de
9 Snij in 12-en + planten 4,3 ghij 87 efgh 2 50 bcd 10 ab 11 a 90 e
10 Snij in 20-en + planten 3,6 efg 89 gh 2 40 bcd 45 fg 21 bcd  79 bcde
11 Ogen snij + de knol planten 2,7 bcd 64 c 4 41 bcd 27 cde  32 ef 68 abc
12 Ogen snij + 4-en + planten 2,6 bc 76 cdef 3 35 abc 32 cdef  33 ef 68 abc
13 Ogen snij + 12-en + planten 3,3 cdef 102 i 3 33 ab  32 cdef  20 abcd  55 a
14 20 ºC + Snij in 4-en + planten 3,3 cdefg 38 b 3 89 e 1  a 12 ab 88 de
15 20 ºC + Snij in 12-en + planten 3,9 fghi  73 cd 3 54 d  24 bcd  13 ab 87 de
16 20 ºC + Snij in 20-en + planten 3,8 fghi 92 hi 2 41 bcd 43 fg 20 abcd  81 cde
17 kooltray 1,3 a 68 cd 0 22 a 12 ab 21 abcd 80 cde
18 Snij 12-en verm. 4,6 hij 89 gh 2 51 cd  10 ab 15 abc  85 de
19 Snij 20-en verm. 4,7 ij 116 j 4 41 bcd 28 cde  19 abcd  81 cde

P <,001 <,001 <,001 <,001 <,001 <,001
LSD 0,9 12 0 17 14 10 15
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In 20-en snijden en in potjes stoppen levert het hoogste gewicht op en veel knollen ondanks
veel niet toegekomen knollen. Onder niet toegekomen knollen verstaan we knollen die niet
zijn opgekomen en knollen die zijn uitgevallen.

Ook bij de behandelingen 18 en 19 wordt een hoog gewicht verkregen met veel knollen
ondanks de vele niet toegekomen knollen. Het bewaren in vermiculiet van de in 12-en en in
20-en gesneden knollen. Behandeling 5 (oog snij knol planten) is duidelijk de lichtste
behandeling.

Bij het totaal aantal knollen worden logischerwijs de meeste knollen verkregen bij het snijden
in 20-en. Het uitlepelen van de ogen geeft ook een hoog aantal knollen en ook het snijden in
20-en en het bewaren in vermiculiet (behandeling 19) geeft een goed resultaat. Het snijden in
4-en en de hele knollen vormden het minst aantal knollen.

Over het totaal aantal kraterkoppen zijn geen duidelijke effecten te halen uit de verschillende
vermeerderingstechnieken.
Het gemiddelde gewicht van de knollen die in 4-en in 12-en gesneden zijn, en waar eerst de
ogen uitgelepeld zijn, is het laagst. De behandeling met het hoogste gemiddelde gewicht is
behandeling 1, de hele knollen.

In hoe meer stukken de knollen worden gesneden des te hoger is het uitvalpercentage.
Wanneer naar de maatsortering gekeken wordt, is te zien dat bij het uitlepelen van de ogen de
hoogste percentages <10 verkregen worden. Het snijden in 20-en gaf hogere percentages <10
dan snijden in 12-en. Het snijden van de knollen in 4-en en 12-en gaf het hoogste percentage
knollen >10. De knollen waar eerst de ogen uitgelepeld zijn gaven het laagste percentage
knollen >10.

3.4      De invloed van het uitlepelen van de ogen op de groei van de knol

Door het uitlepelen van de ogen kunnen er meer knollen verkregen worden. De vraag is of het
uitlepelen van de ogen ook van invloed is op de groei van de knol. Hieronder staan drie
verschillende behandelingen. Vijf methoden van het snijden in 4-en worden met elkaar
vergeleken, zes methoden van het snijden in 12-en en vier methoden van het snijden in 20-en.
Bij de eerste twee genoemde methoden zijn bij twee behandelingen eerst de ogen uitgelepeld.
Bij deze vergelijkingen zijn de ogen niet meegenomen in het resultaat.

3.4.1 Snijden in 4-en

Hieronder staat tabel 4 weergegeven, waarin knollen op verschillende methoden, in 4-en zijn
gesneden. Van deze vijf behandelingen zijn bij de behandelingen 6 en 12 eerst 10 ogen uit de
knol gelepeld voordat ze in 4-en gesneden zijn. Alle knollen zijn op 6 mei geplant. Twee van
de vijf behandelingen zijn op 26 maart gesneden en in potjes gezet, die vervolgens op 6 mei
geplant zijn.
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Tabel 4. Resultaten snijden in 4-en
beh gewicht % niet toegekomen % kk gem gew %<10 %>10
2 26/3 snijden in potjes 3,6 b 0 14 89 b 15 85
6 26/3 ogen + snijden in potjes 3,0 ab 8 11 94 b 9 91
8 6/5 snijden 3,5 b 0 6 86 b 15 85
12 6/5 ogen + snijden 1,9 a 10 9 59 a 20 80
14 1/4  20 °C 6/5 snijden 3,3 b 1 7 89 b 12 88

p 0,036 0,332 0,325 0,009 0,321 0,319
LSD 1,1 13 9 18 11 11

Als er naar het gewicht gekeken wordt heeft het uitlepelen van de ogen (behandelingen 6 en
12) een negatief effect, vooral als dit net voor het planten wordt gedaan.
Het planten van de knollen vlak na het uitlepelen van de ogen heeft een negatief effect op het
gewicht.
Bij het planten in potjes (behandeling 6) wordt een hoger gewicht verkregen dan het direct
planten in de vollegrond.
Het opplanten van de gesneden stukjes in potjes heeft geen effect.
Het geven van een voortemperatuur op 1 april (behandeling 14) heeft geen effect.

3.4.2 Snijden in 12-en

In tabel 5 staan de resultaten weergegeven van het snijden in 12-en. Ook bij het snijden in
12-en zijn er twee behandelingen waarbij eerst de ogen uit de knol gelepeld zijn, voordat deze
in 12-en gesneden is (behandelingen 7 en 13). Tabel 5 heeft naast de vijf behandelingen die
ook bij het snijden in 4-en voorkomen, een extra behandeling. Deze behandeling is het snijden
in 12-en waarna deze partjes vervolgens in vermiculiet werden ingepakt. Deze behandeling is
twee weken later geplant in vergelijking met de overige vijf behandelingen die op 6 mei
geplant zijn.

Tabel 5. Resultaten snijden in 12-en
beh gewicht totaal

knollen
% niet
toegekomen

% krater
koppen

gem gew oogst<10 oogst>10

3 26/3 snijden in potjes 4,5 b 79 bc 18 ab 5 57 11 68 bc
7 26/3 ogen + snijden in potjes  3,0 a  49 a 49 c 3 61 6 43 a
9 6/5 snijden 4,3 b 87 c 10 a 2 50 9 77 c

13 6/5 ogen + snijden 2,6 a  52 a 46 c 4 50 8 44 a
15 20°C 6/5 snijden 3,9 b 73 b 24 b 3 54 9 64 b
18 6/5 snijden in verm. 20/5 plant 4,6 b 90 c 10 a 3 51 14 76 c

p 0,002 <,001 <,001 0,462 0,228 0,112 <,001
LSD 1,0 11 10 3 11 5 11

Het uitlepelen van de ogen heeft bij het snijden in 12-en een negatief effect op het gewicht en,
door het hoge percentage niet uitgegroeide partjes, het minste aantal knollen.
Het in potjes planten van de gesneden stukjes heeft geen effect.
Het geven van een voortemperatuur van 20°C zorgt voor meer uitval en een lager gewicht, het
geven van een voortemperatuur heeft dus een negatieve invloed.
Het snijden van de knol en het vervolgens bewaren in vermiculiet bij 23°C, waardoor de
knollen later worden geplant, heeft geen effect. Een kortere teelt geeft dus geen extra
opbrengst.
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3.4.3 Snijden in 20-en

In onderstaande tabel staan de resultaten van het snijden in 20-en. Bij deze behandelingen zijn
geen ogen uit de knol gelepeld, voordat deze in stukken gesneden zijn.

Tabel 6. Resultaten snijden in 20-en

Het planten in potjes heeft een positief effect op het gewicht ten opzichte van het direct
planten.
Het inpakken in vermiculiet bij 23°C en het planten op 20/5 (behandeling 19) heeft een
positief effect. De behandeling heeft minder uitval en daardoor meer knollen.
Het geven van een voortemperatuur (behandeling 16) heeft geen effect.

3.5 Effect van het planten in potjes

Naast het uitlepelen van de ogen is het effect van planten in potjes onderzocht. De vraag was
of bij het planten in potjes een beter resultaat verkregen werd dan bij het planten in de
vollegrond.

3.5.1   Snijden in 4-en
In tabel 7 wordt het effect van het planten in potjes bij het snijden van de knol in 4-en
weergegeven. De knollen zijn allemaal op 6 mei geplant. Bij twee van de drie behandelingen
zijn de knollen zowel op 6 mei gesneden als geplant. Behandeling 14 heeft voor het snijden
een warmteperiode van vijf weken van 20°C gehad. Bij behandeling 2 zijn de knollen op 26
maart gesneden en in potjes geplant. Vervolgens zijn deze net als de overige drie
behandelingen op 6 mei geplant.

Tabel 7. Effect van planten in potjes bij het snijden in 4-en
Beh gewicht erwinia totaal

knollen
% niet
toegekomen

% krater
koppen

gem gew %<10 %>10

2 Potjes 3,0 6 35 0 15 83 18 82
8 Geen Potjes 3,5 2 41 0 6 86 15 85

14 Geen Potjes +20°C 3,3 1 38 1 7 89 12 88

p  p 0,713 0,214 0,534 0,424 0,067 0,799 0,063 0,063
LSD LSD 1,5 7 13 2 8 21 5 5

Bij het snijden in 4-en heeft het planten in potjes een negatieve invloed op het aantal
kraterkoppen, het planten in potjes heeft verder nergens invloed op.
De voorwarmte van 20°C, die bij behandeling 14 gegeven is, heeft geen invloed in
vergelijking tot het niet geven van voorwarmte.

beh gewicht totaal
knollen

% niet
toegekomen

% krater
koppen

gem gew oogst<10 oogst>10

4 26/3 snijden in potjes 4,9 b 98 a 39 b 5 50 14 85 bc
10 6/5 snijden 3,6 a 89 a 45 b 2 40 19 70 a
16 20°C 6/5 snijden 3,8 a 92 a 43 b 3 41 18 74 ab
19 6/5 snijden in verm. 20/5 plant 4,7 ab 116 b 28 a 4 41 22 94 c

p 0,052 0,017 0,016 0,542 0,166 0,299 0,012
LSD 1,1 16 10 4 11 9 13
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3.5.2 Snijden in 12-en

Hieronder in tabel 8 wordt het effect van het planten in potjes bij het snijden in 12-en
weergegeven.

Tabel 8. Effect van planten in potjes bij het snijden in 12-en
Beh gewicht erwinia totaal

knollen
% niet
toegekomen

% krater
koppen

gem gew %<10 %>10

3 Potjes 4,5 4 79 18 5 57 14 86
9 Geen Potjes 4,3 1 87 10 2 50 11 90

15 Geen Potjes +20°C 3,9 1 73 24 3 54 13 87

p  p 0,400 0,075 0,106 0,106 0,403 0,36 0,658 0,658
LSD LSD 0,9 3 13 14 5 11 9 9

Het planten in potjes heeft ook bij het snijden in 12-en geen effect. Ook het geven van
voorwarmte heeft geen effect op de groei van de knollen.

3.5.3 Snijden in 20-en

Als behandeling staat hieronder in tabel 9 het effect van het planten in potjes bij het snijden in
20-en weergegeven.

Tabel 9. Effect van planten in potjes bij het snijden in 20-en
Beh gewicht erwinia totaal

knollen
% niet
toegekomen

% krater
koppen

gem gew %<10 %>10

4 Potjes 4,9 b 1 98 39 5 50 14 86
10 Geen Potjes 3,6 a 4 89 45 2 40 21 79
16 Geen Potjes +20°C 3,8 ab 2 92 43 3 41 20 81

p  p 0,054 0,072 0,43 0,429 0,503 0,173 0,204 0,204
LSD LSD 1,1 2 17 11 5 12 9 9

Bij het snijden in 20-en heeft het planten in potjes een positief effect op het gewicht. Dit komt
door minder uitval en zwaardere knollen.
Ook bij het snijden in 20-en heeft het geven van voorwarmte geen effect op de groei van de
knollen.

3.6 De invloed op de ogen van vermiculiet t.o.v. potjes

Van een aantal behandelingen zijn de ogen eerst uit de knollen gelepeld. Deze ogen zijn
vervolgens in potjes geplant of in vermiculiet bewaard.
De eerste behandeling is het uithalen van de ogen op 26 maart en het vervolgens in potjes
planten (behandelingen 5, 6 en 7). De plantjes zijn hierna op 6 mei de grond in gegaan. Bij de
tweede behandeling zijn de ogen op 6 mei uitgelepeld en vervolgens in vermiculiet bij 23°C
bewaard (behandelingen 11, 12 en 13). Deze ogen zijn op 20 mei in de grond geplant. Om te
kijken of er een verschil is tussen beide behandelingen zijn de resultaten hieronder in tabel 10
weergegeven.
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Tabel 10. Effect van het planten van ogen in potjes of het bewaren van ogen in vermiculiet
Beh gewicht erw % niet

toegekomen
gem gew % krater

koppen
totaal
knollen

% <10 % >10

5,6,7 26/3ogen in potjes 5/6 planten 0,8 1 51 b 21 1 39 a 39 61
11,12,13 6/5 ogen in verm 23°C 20/5 planten 0,8 1 40 a 18 1 48 b 39 61

p 0,797 1 0,019 0,156 0,639 0,019 0,988 0,988
LSD 0,3 1 9 4 1 7 13 13

Het bewaren van de ogen in vermiculiet heeft een positief effect op het uitvalspercentage.
Hierdoor is het totaal aantal knollen van de ogen uit vermiculiet ook hoger dan die uit de
potjes. Het gewicht van de beide behandelingen is niet verschillend van elkaar.

Als de gegevens van elk veld bekeken wordt, valt op dat de ogen uit vermiculiet veel
uniformere knollen produceren in vergelijking met de ogen uit potjes.
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4.  Conclusies

Naar aanleiding van het onderzoek wat door Proeftuin Zwaagdijk in 2002 en 2003 is
uitgevoerd, kunnen de volgende voorzichtige conclusies getrokken worden.
Van het jaar 2003 vindt u de conclusies hieronder.

Snijden van de knollen

• Door het uitlepelen van de ogen worden meer knollen verkregen.
• Het in potjes planten, van de partjes die in 20-en zijn gesneden, heeft een positief

effect. Het planten in potjes heeft dus alleen effect bij kleinere partjes.
• Het inpakken in vermiculiet heeft een positief effect bij het snijden in 20-en.
• Het uitlepelen van de ogen heeft een negatief effect op het knolgewicht van de over

gebleven knol en heeft een hoger uitvalspercentage.
• Het planten in de vollegrond, direct nadat de ogen uit de knollen gelepeld zijn, heeft

een negatieve invloed t.o.v. het planten in potjes.
• Het geven van een voortemperatuur geeft in deze proef een negatieve invloed.

Planten in potjes

• Het planten in potjes heeft alleen een positief effect wanneer de knollen in 20-en
gesneden worden.

• Het planten in potjes heeft een negatieve invloed op het aantal kraterkoppen bij het
snijden in 4-en.

• Het geven van voorwarmte en het vervolgens planten in de vollegrond geeft geen
effect.

Ogen in potjes of vermiculiet

• Het bewaren van de ogen in vermiculiet heeft een positief effect op het aantal niet
toegekomen knollen en het totaal aantal knollen.

5.  Aanbeveling

Gezien de resultaten van het eerste jaar is het van belang de goede resultaten van 2003 alsnog
te herhalen.
De proef welke geheel door Captain Research wordt gefinancierd besteedt vooral aandacht
aan de volgende objecten:
• Ogen lepelen
• Parteren en inpakken in vermiculiet
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Bijlage 1 Proefopzet 2002

Cultivar : Captain Miller
Plantmaat :  18 - 20

Code Behandeling Behandeldatum Veldlengte
(+ 0,50 m pad)

1 Knollen 15-4-2002 0,25 m
2 Snijden in 4-en 19-3-2002 0,75 m
3 Parteren in 12-en 19-3-2002 1,50 m
4 Parteren in 20-en 19-3-2002 2,50 m
5 Ogen snijden (10 ogen) + de knol planten (19-4-

2002)
19-3-2002 1,60 m

6 Ogen snijden dan in 4en 19-3-2002 2,10 m
7 ogen snijden dan in 12en 19-3-2002 2,85 m

8 Snijden in 4-en 15-4-2002 0,75 m
9 Parteren in 12-en 15-4-2002 1,50 m
10 Parteren in 20-en 15-4-2002 2,50 m
11 Ogen snijden (± 10 ogen) + de knol planten 15-4-2002 1,60 m,
12 Ogen snijden dan in 4-en 15-4-2002 2,50 m
13 ogen snijden dan in 12-en 15-4-2002 2,85 m

14 Snijden in 4-en Per 1-4   20° 15-4-2002 0,75 m
15 Parteren in 12-en Per 1-4   20° 15-4-2002 1,50 m,
16 Parteren in 20-en Per 1-4   20° 15-4-2002 2,50 m

Aantal cultivars : 1
Aantal behandelingen : 16
Aantal herhalingen : 4
Totaal aantal veldjes : 1 x 16 x 4 = 64
Veldbreedte : 1 m (beddenteelt)
Aantal knollen per veldje : 8
Totaal aantal knollen : 550
Plantdichtheid knollen : 20 m1 bed
Plantdichtheid partjes (in 4-en) : 40 m1 bed
Plantdichtheid Jiffy-potjes : 64 m1 bed
Behandeldatum : object 2 t/m 7 19-3-2002

  object 1, 8 t/m 16 15-4-2002
Bewaring knol tot behandeldatum : 12° C;

  14 t/m 16 per 1-4-2002 naar 20° C
Bewaring Jiffy-potjes opplant : 17° C, hoge RV
Ontsmetting : 0,5% Captan + 0,5% Bavistin
Ontsmettingsmoment : vlak voor planten
Ontsmettingsduur : 15 minuten
Onkruidbestrijding : standaard
Virusbestrijding : standaard
Bemesting : standaard
Proefplaats : Breezand
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Bijlage 2 Behandeling van snijden

Behandeling 1: hele knollen planten.

Gewas van heel opgeplantte knollen.

Behandelingen 2, 8, 14: parteren in 4-en

Knol in 4-en gesneden. Wortelontwikkeling bij behandeling 2.

Behandelingen 3, 9, 15: parteren in 12-en.

Knol in 12-en gesneden. Wortelontwikkeling bij behandeling 3.
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Behandelingen 4, 10, 16: parteren in 20-en

Knol in 20-en gesneden. Wortelontwikkeling behandeling 3.

Behandelingen 5, 11: ogen snijden en de hele knol opplanten.

Ogen snijden en de hele knol planten.

Behandelingen 6, 12: ogen snijden en dan in 4-en.

Wortel ontwikkeling partje en
gelepeld oog op 2 april.

.

Ogen snijden en de knol in 4-en.
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Behandelingen 7, 13: ogen snijden en dan in 12-en

Ogen snijden en dan in 12-en     Wortelontwikkeling behandeling 7
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Bijlage 3 Proefopzet 2003

Cultivar : Captain Tendens
Plantmaat : 18 - 20

Code Behandeling Voorbeh. Behandeldatum Plantdatum
1 Knollen 6-5

2 Knol snijden in 4-en in potjes 26-3-2003 6-5
3 Knol snijden in 12-en in potjes       ,, 6-5
4 Knol snijden in 20-en in potjes       ,, 6-5

5 Ogen snijden (10 ogen) + de knol planten (19-4-2003)       ,, 6-5
6 Ogen snijden dan restant knol in 4en       ,, 6-5
7 Ogen snijden dan restant knol in 12en       ,, 6-5

8 Knol snijden in 4-en 6-5-2003 6-5
9 Knol snijden in 12-en       ,, 6-5
10 Knol snijden in 20-en       ,, 6-5

11 Ogen snijden in vermiculiet (± 10 ogen) + de knol planten 230       ,, 6-5 partjes
20-5 ogen

12 Ogen snijden in vermiculiet dan restant knol in 4-en 230       ,, 6-5 partjes
20-5 ogen

13 Ogen snijden in vermiculiet dan restant knol in 12-en 230       ,, 6-5 partjes
20-5 ogen

14 Knol snijden in 4-en 1-4   20° 6-5-2003 6-5
15 Knol snijden in 12-en 1-4   20°       ,, 6-5
16 Knol snijden in 20-en 1-4   20°       ,, 6-5

17 ogen snijden + doorteelt kas (kooltray) 26-3-2003 4-6
18 Snijden in 12-enà inpakken in vermiculiet 230 6-5-2003 20-5
19 Snijden in 20-enà inpakken in vermiculiet 230 6-5-2003 20-5

Aantal cultivars
Aantal behandelingen
Aantal herhalingen
Totaal aantal veldjes
Veldbreedte
Aantal knollen per veldje
Totaal aantal knollen
Plantdichtheid knollen
Plantdichtheid partjes (in 4-en)
Plantdichtheid Jiffy-potjes
Behandeldatum

Bewaring knol tot behandeldatum

Bewaring Jiffy-potjes opplant
Ontsmetting
Ontsmettingsmoment
Ontsmettingsduur
Onkruidbestrijding
Virusbestrijding
Bemesting
Proefplaats

1
19
4
1 x 19 x 4 = 76
1 m (beddenteelt)
8
650
20 m1 bed
40 m1 bed
64 m1 bed
object 2 t/m 7 + object 17: 17-3-2003
object 1, 8 t/m 16 15-4-2003
object 18 en 19 15-5-2003
13° C;
14 t/m 16 per 1-4-2003 naar 20° C
18 en 19 per 1-5 2003 naar 230 C
17° C, hoge RV
0,5% Captan + 0,5% Bavistin
vlak voor planten
15 minuten
standaard
standaard
standaard
Breezand
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Bijlage 4 Foto’s van behandelingen

Foto 1. De gehele knol    Foto 2. Snijden in 4-en

Foto 3. Snijden in 12-en    Foto 4. Snijden in 20-en

Foto 5. Ogen uitlepelen en in 4-en snijden        Foto 6. Ogen uitlepelen en in 12-en snijden



Proeftuin Zwaagdijk

23

Foto7. Uitgelepelde ogen Foto 8 Plantje van uitgelepeld oog

Foto 8. Ogen in vermiculiet Foto 9. Gesneden knollen in vermiculiet

Foto 9. Gesneden knollen in potjes    Foto 10. Tray met oogplantjes


