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Abstract
In het consumentenonderzoek komkommer (derde teelt) werd nagegaan wat de invloed
van ras is op de acceptatie van komkommers door consumenten op het gebied van
smakelijkheid, (hoeveelheid) smaak, sappigheid, knapperigheid en uiterlijk. Er werden in
dit onderzoek 8 rassen beoordeeld.
De matig lekkere komkommers van het ras Dee-Zire (Rijk Zwaan) hebben een matig
goede smaak. De vruchten zijn iets te weinig sappig en net iets te weinig knapperig. De
komkommers zijn aantrekkelijk en hebben een mooie vorm. De kleur wordt als net iets
te donker ervaren.
De komkommers van het ras DRCE1285 (De Ruiter) zijn matig smakelijk en hebben
een matig goede smaak. Deze komkommers zijn iets te weinig sappig en zo goed als
ideaal knapperig. Deze heel aantrekkelijke komkommers hebben een heel mooie vorm.
De kleur is net iets te donker.
De lekkerste komkommers van deze proef zijn van het ras E23L.2335 (Enza). De
smaak is goed en de vruchten zijn zowel ideaal sappig als ideaal knapperig. Deze matig
aantrekkelijke komkommers hebben een matig mooie vorm en zijn te bleek van kleur.
De vruchten van het ras Lausanna (Rijk Zwaan) zijn lekker. De komkommers met een
goede smaak zijn te weinig sappig en net iets te knapperig. De komkommers zijn matig
aantrekkelijk tot aantrekkelijk, hebben een mooie vorm, maar een te donkere kleur.
De matig lekkere komkommers van het ras Nun72026 (Nunhems) hebben een matig
goede smaak. De vruchten zijn ideaal sappig maar te weinig knapperig. De komkommers
zijn heel aantrekkelijk en hebben een mooie vorm. De kleur mag wat donkerder.
Net als in de tweede teelt zijn de komkommers van het ras Sumapol (Enza) niet lekker.
Deze komkommers hebben de minst goede smaak van alle komkommers in deze proef.
Ze zijn iets te weinig sappig en iets te weinig knapperig. Deze vruchten zijn qua uiterlijk
de aantrekkelijkste in deze proef. Ze hebben een hele mooie vorm en een ideale kleur.
Matig goed tot goed van smaak zijn de komkommers van het ras 24-256RZ (Rijk
Zwaan), minder goed dan tijdens de tweede teelt toen ze een goede smaak hadden.
Deze matig smakelijke tot smakelijke vruchten zijn ideaal sappig en ideaal knapperig.
Het uiterlijk van deze komkommers valt tegen: deze niet aantrekkelijke vruchten hebben
geen mooie vorm en zijn te bleek van kleur.
De komkommers van het ras 24-267RZ (Rijk Zwaan) zijn lekker en hebben een goede
smaak. De komkommers zijn ideaal sappig. Ze zijn iets te weinig knapperig. De
komkommers zijn heel aantrekkelijk en hebben een heel mooie vorm. De kleur is echter
veel te donker, het donkerste van alle beoordeelde komkommers.
Alle geproefde vruchten hebben te weinig smaak zonder significante verschillen tussen de
rassen. Op gebied van smaak komen de komkommers van het ras E23L.2335 het best uit
deze smaakproef. De vruchten van het ras Sumapol scoren net als in de tweede teelt
slecht voor smakelijkheid en smaak. Qua uiterlijk scoren de komkommers van het ras
Sumapol het best. Een niet aantrekkelijk uiterlijk wordt waargenomen bij de
komkommers van het ras 24-256RZ, deze zijn wel aantrekkelijk tijdens de tweede teelt.
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Inleiding
In het consumentenonderzoek komkommer (derde teelt) werd nagegaan wat de invloed
van ras is op de acceptatie van komkommers door consumenten op het gebied van
smakelijkheid, (hoeveelheid) smaak, sappigheid, knapperigheid en uiterlijk.
Materiaal en methoden
2.1 Objecten
Tabel 1: Objecten
Object

Object

Zaadhuis

1

Dee-Zire

Rijk Zwaan

2

DRCE1285

De Ruiter

3

E23L.2335

Enza

4

Lausanna

Rijk Zwaan

5

Nun72026

Nunhems

6

Sumapol

Enza

7

24-256RZ

Rijk Zwaan

8

24-267RZ

Rijk Zwaan

Figuur 1: Komkommers uitgestald voor de beoordeling van het uiterlijk. Van linksboven
naar rechtsonder: Dee-Zire (643), Sumapol (446), 24-267RZ (301), Nun72026 (814),
24-256RZ (788), DRCE1285 (959), E23L.2335 (617), Lausanna (130).
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2.2 Proefdesign
Oogstdatum
Bewaring
Bereiding
Panelgegevens
Proefopzet

15/10/2018
15,0 ± 1,1 °C
De komkommers werden gewassen onder koud stromend water,
gedroogd op keukenpapier en in schijfjes van 1 cm dik gesneden.
Elk panellid kreeg drie schijfjes.
64 consumenten beoordeelden de smakelijkheid, de smaak en het
uiterlijk van de komkommers op 16, 17 en 18 oktober 2018.
De komkommers werden geproefd in de individuele cabines van het
smaaklokaal onder groen licht. Het proeven gebeurde blind, de
consumenten wisten niet welk ras komkommer er voor hen stond.
De consumenten kregen een plateau met 8 potjes komkommer in
ad random volgorde. De beoordeling van het uiterlijk gebeurde op
een tafel vooraan in het smaaklokaal onder natuurlijk licht.

Geslacht

Leeftijd
12,5

54,69

45,31

man

32,81

18-30 jaar
12,5

31-40 jaar
41-50 jaar

vrouw

15,63
26,56

51-60 jaar
> 60 jaar

Figuur 2: Verdeling van de 64 consumenten op basis van geslacht (links) en leeftijd
(rechts), weergegeven in percentages.
2.3 Statistische analyse
De resultaten werden statistisch verwerkt door variantieanalyse (ANOVA, p = 0,05), waar
nodig gevolgd door een Tukey test (p = 0,05) om de gemiddelden te scheiden.
Gemiddelden met eenzelfde letter zijn niet significant verschillend van elkaar.
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Resultaten en bespreking
3.1 Resultaten
Tabel 2: Gemiddelde score voor smakelijkheid, (hoeveelheid) smaak, sappigheid en
knapperigheid van verschillende rassen komkommer in oktober 2018. Gemiddelden met
eenzelfde letter zijn niet significant verschillend van elkaar (Tukey p = 0,05).
Object

Smakelijkheid

Smaak

Hoeveelheid smaak

Sappigheid

Knapperigheid

Dee-Zire

5,2

5,1

4,4

4,6 ab

4,8 abc

DRCE1285

5,2

5,2

4,3

4,7 ab

4,9 abc

E23L.2335

5,7

5,7

4,5

4,9 ab

5,0 ab

Lausanna

5,4

5,3

4,6

4,4 b

5,3 a

Nun72026

5,1

5,1

4,5

4,9 ab

4,3 c

Sumapol

4,8

4,8

4,1

4,7 ab

4,7 bc

24-256RZ

5,3

5,3

4,1

4,9 ab

5,0 ab

24-267RZ

5,5

5,4

4,4

5,1 a

4,6 bc

5,2

4,3

4,8

4,8

Gemiddelde

5,3

p-waarde
1=

0,09

0,12

0,29

0,02

< 0,01

helemaal niet
lekker

helemaal niet
goed

veel te weinig

veel te weinig

veel te weinig

juist goed

juist goed

juist goed

heel lekker

heel goed

veel te veel

veel te veel

veel te veel

5=
9=
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Tabel 3: Gemiddelde score voor uiterlijk en acceptatie van de vorm en kleur van
verschillende rassen komkommer in oktober 2018. Gemiddelden met eenzelfde letter zijn
niet significant verschillend van elkaar (Tukey p = 0,05).
Object

Uiterlijk

Vorm

Dee-Zire

6,0 bc

5,8 bcd

5,2 b

DRCE1285

6,5 ab

6,6 ab

5,3 b

E23L.2335

5,3 cd

5,2 de

4,4 c

Lausanna

5,4 cd

5,7 cd

5,6 ab

Nun72026

6,4 ab

6,5 abc

4,5 c

Sumapol

7,0 a

6,9 a

5,1 b

24-256RZ

4,8 d

4,7 e

4,4 c

24-267RZ

6,8 a

6,7 a

6,2 a

Gemiddelde
p-waarde
1=

6,0

6,0

5,1

< 0,01

< 0,01

< 0,01

niet aantrekkelijk

niet mooi

veel te bleek

5=
9=

Kleur

juist goed
heel aantrekkelijk

heel mooi

veel te donker

3.2 Bespreking
Op 16, 17 en 18 oktober 2018 beoordeelden 64 consumenten (Figuur 2) acht rassen
komkommers uit de derde teelt, geteeld bij het Proefstation voor de Groenteteelt (SintKatelijne-Waver) (Tabel 1). Na het proeven van alle potjes werden de acht rassen ook op
uiterlijk beoordeeld (Figuur 1). Alle resultaten zijn in tabellen weergegeven onder 3.1.
De smakelijkheid werd gescoord op een schaal van 0 (helemaal niet lekker) tot en met
9 (heel lekker). Met een gemiddelde score van 5,7 waren de komkommers van het ras
E23L.2335 (Enza) lekker en de lekkerste uit deze smaakproef. Ook de vruchten van de
rassen Lausanna en 24-267RZ (beiden Rijk Zwaan) waren lekker. De vruchten van het
ras Sumapol (Enza) waren niet lekker en het minst lekker in deze smaakproef.
De smaak van de verschillende rassen was niet significant verschillend van elkaar.
Cijfermatig gezien hadden de vruchten van het ras E23L.2335 de beste smaak. Een
slechte en de slechtste smaak was terug te vinden bij de komkommers van het ras
Sumapol.
In hoeveelheid smaak zaten er geen significante verschillen tussen de rassen. Alle
geproefde rassen hadden te weinig smaak. De komkommers van het ras Lausanna
kwamen het dichtst in de buurt van de ideale hoeveelheid smaak.
Een zo goed als ideale sappigheid was terug te vinden bij de komkommers van de
rassen E23L.2335, Nun72026 (Nunhems), 24-256RZ (Rijk Zwaan) en 254-267RZ. De
komkommers van het ras 24-267RZ waren significant sappiger dan de komkommers van
het ras Lausanna die te weinig sappig waren.
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Op gebied van knapperigheid scoorden de komkommers van de rassen E23L.2335 en
24-256RZ het best, deze komkommers hadden een ideale knapperigheid. Samen met de
komkommers van het ras Lausanna die iets te knapperig waren, waren deze
komkommers significant knapperiger dan de komkommers van het ras Nun72026 die te
weinig knapperig waren.
Heel aantrekkelijk van uiterlijk waren de komkommers van de rassen Sumapol en 24267RZ. Met respectievelijke scores van 7,0 en 6,8 op een schaal van 1 (= niet
aantrekkelijk) tot en met 9 (= aantrekkelijk) scoorden deze rassen het hoogst in deze
proef. Ook nog heel aantrekkelijk waren de komkommers van de rassen DRCE1285 (De
Ruiter) en Nun72026. Het minst aantrekkelijk is deze proef en significant minder
aantrekkelijk dan alle andere rassen waren de komkommers van het ras 24-256RZ.
De vorm van de komkommers van de rassen Sumapol en 24-267RZ was heel mooi,
significant mooier dan de vorm van de komkommers van de rassen Dee-Zire (Rijk
Zwaan), E23L.2335, Lausanna en Sumapol. De komkommers van het ras Sumapol
hadden geen mooie vorm, de minst mooie in deze proef.
Een zo goed als ideale kleur werd waargenomen bij de komkommers van het ras
Sumapol. De komkommers van de rassen E23L.2335, Nun 72026 en 24-256RZ waren te
bleek en significant bleker dan de vruchten van het ras Sumapol. Te donker en significant
donkerder dan de vruchten van het ras Sumapol, waren deze van het ras 24-267RZ.
Op gebied van smaak kwamen de komkommers van het ras E23L.2335 het best uit deze
smaakproef. De vruchten van het ras Sumapol scoorden slecht voor smakelijkheid en
smaak. Qua uiterlijk scoorden de komkommers van het ras Sumapol het best. Een niet
aantrekkelijk uiterlijk werd waargenomen bij de komkommers van het ras 24-256RZ.
Besluit
De matig lekkere komkommers van het ras Dee-Zire (Rijk Zwaan) hebben een matig
goede smaak. De vruchten zijn iets te weinig sappig en net iets te weinig knapperig. De
komkommers zijn aantrekkelijk en hebben een mooie vorm. De kleur wordt als net iets
te donker ervaren.
De komkommers van het ras DRCE1285 (De Ruiter) zijn matig smakelijk en hebben
een matig goede smaak. Deze komkommers zijn iets te weinig sappig en zo goed als
ideaal knapperig. Deze heel aantrekkelijke komkommers hebben een heel mooie vorm.
De kleur is net iets te donker.
De lekkerste komkommers van deze proef zijn van het ras E23L.2335 (Enza). De
smaak is goed en de vruchten zijn zowel ideaal sappig als ideaal knapperig. Deze matig
aantrekkelijke komkommers hebben een matig mooie vorm en zijn te bleek van kleur.
De vruchten van het ras Lausanna (Rijk Zwaan) zijn lekker. De komkommers met een
goede smaak zijn te weinig sappig en net iets te knapperig. De komkommers zijn matig
aantrekkelijk tot aantrekkelijk, hebben een mooie vorm, maar een te donkere kleur.
De matig lekkere komkommers van het ras Nun72026 (Nunhems) hebben een matig
goede smaak. De vruchten zijn ideaal sappig maar te weinig knapperig. De komkommers
zijn heel aantrekkelijk en hebben een mooie vorm. De kleur mag wat donkerder.
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Net als in de tweede teelt zijn de komkommers van het ras Sumapol (Enza) niet lekker.
Deze komkommers hebben de minst goede smaak van alle komkommers in deze proef.
Ze zijn iets te weinig sappig en iets te weinig knapperig. Deze vruchten zijn qua uiterlijk
de aantrekkelijkste in deze proef. Ze hebben een hele mooie vorm en een ideale kleur.
Matig goed tot goed van smaak zijn de komkommers van het ras 24-256RZ (Rijk
Zwaan), minder goed dan tijdens de tweede teelt toen ze een goede smaak hadden.
Deze matig smakelijke tot smakelijke vruchten zijn ideaal sappig en ideaal knapperig.
Het uiterlijk van deze komkommers valt tegen: deze niet aantrekkelijke vruchten hebben
geen mooie vorm en zijn te bleek van kleur.
De komkommers van het ras 24-267RZ (Rijk Zwaan) zijn lekker en hebben een goede
smaak. De komkommers zijn ideaal sappig. Ze zijn iets te weinig knapperig. De
komkommers zijn heel aantrekkelijk en hebben een heel mooie vorm. De kleur is echter
veel te donker, het donkerste van alle beoordeelde komkommers.
Alle geproefde vruchten hebben te weinig smaak zonder significante verschillen tussen de
rassen. Op gebied van smaak komen de komkommers van het ras E23L.2335 het best uit
deze smaakproef. De vruchten van het ras Sumapol scoren net als in de tweede teelt
slecht voor smakelijkheid en smaak. Qua uiterlijk scoren de komkommers van het ras
Sumapol het best. Een niet aantrekkelijk uiterlijk wordt waargenomen bij de
komkommers van het ras 24-256RZ, deze zijn wel aantrekkelijk tijdens de tweede teelt.
Verklaring van de kwaliteitsverantwoordelijke
De kwaliteitsverantwoordelijke verklaart dat het onderzoek werd uitgevoerd volgens de
kwaliteitsborgingspunten vastgelegd in het intern kwaliteitssysteem van het PCG.
Samenwerking
Het gebruikswaardeonderzoek komkommer werd uitgevoerd in samenwerking met het
Proefstation voor de Groenteteelt (Sint-Katelijne-Waver).
Bijlagen
Annex 1: Scoreformulier
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