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Lemmy
Ervaringen tot nu toe

De teelt

Het afgelopen seizoen is Lemmy geteelt op een oppervlakt van 20 hectare, dat is een
verdubbeling t.o.v 2019. De teelt op hele bedrijven in 2019 gaf de potentie van het ras al aan.
Alleen kwam er wel naar voren dat het gebruikelijke aubergine klimaat, potten met hoge
temperaturen, niet de beste manier is om Lemmy te telen. Dat blijkt ook uit de proeven die
tussen de bestaande rassen stonden, waar periode met wisselende plantbelastingen werden
afgewisseld met een te sterke groei als de plant leeg was. Nu met de aangepaste teeltwijze
in 2020 blijkt dat er zeer hoge producties mogelijk zijn met behoud van een uitstekende
vrucht kwaliteit

Als onderstam komt Maxifort als beste naar voren bij een 4 stengel systeem, ook voor een
getopte plant leent Lemmy zich goed, hierbij blijkt dat er zeer weinig stengels wegvallen.
De splitsing bij Lemmy komt vroeg, dus bij een zaaidatum van voor 15-11 is het advies om
de hartvrucht weg te halen, dat is beter voor de ontwikkeling van de plant en wortels. Een
voordeel is ook dat je dan gelijk naar een knip gewicht van rond de 300 gram kan gaan bij
nomale weersomstandigheden in het voorjaar, half februari – begin maart. Het zorgt ook
voor een generatieve plant die weet wat hij moet doen.

Lemmy heeft een paar unieke eigenschappen, die op een andere manier van telen het beste
tot zijn recht komen.
Die eigenschappen zijn;
• Een zeer snelle vrucht uitgroei
• Zaadvorming in de vrucht blijft lang uit
• Duidelijk welke vruchten er geoogst moeten worden (arbeid besparing)
• Ondanks hoog vruchtgewicht hoog % vruchten tussen 300 en 400 gr
• Sterke generatieve plant, bij juiste teeltwijze.

Plant belasting
Met Lemmy is het streven naar een plant belasting van 20 vruchten/m2, dat betekent 4
vruchten per stengel bij 5 stengels/m2, we krijgen hierdoor een generatief groeiende plant
met snel uitgroeiende vruchten
Klimaat
Het klimaat wat hierbij past is gericht op kracht houden in de knoppen en bloemen van de
plant, zodat er altijd zetting mogelijk is. Ga je te hard of sluit je de plant teveel op (teveel
vocht), dan gaan de bloemen steken en vallen ze eraf. Dit is de belangrijkste parameter
waarop gestuurd moet worden.
De plant moet makkelijk kunnen verdampen en heeft geen hoog vocht of temperatuur
nodig. De plant wordt hiermee sterk en kan daardoor ook periode met hoge temperaturen
goed aan zonder dat er bloemen afvallen en daardoor de plantbelasting daalt. Laat de
middagtemperaturen niet te hoog oplopen maximaal 25 graden. Dit lijkt meer op een
klimaat zoals er in tomaat gebruikelijk is. Hierbij kan ook stevig CO2 gedoseerd worden
Bemesting
Ook het bemestings schema is aan gepast aan de teelt van Lemmy de belangrijkste
veranderingen zijn een lager stikstof gehalte we streven naar een stikstof cijfer NO3 tussen
10 en 15 mmol bij een ec van 2,7. Ook dit is een generative aanpassing in de teeltwijze.
Arbeid
De beste oogstfrequentie van Lemmy is 2 keer per week rond oogsten. De te oogsten
vruchten zijn goed zichtbaar en het is dan ook duidelijk wat er geoogst moet worden
ook door onervaren personeel. Ook houd je met deze werkwijze het vruchtgewicht op
gemiddeld 365 gr
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