PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT
ONDER GLAS TE NAALDWIJK
EN CONSULENTSCHAP VOOR DE TUINBOUW
TE NAALDWIJK

DE TEELT VAN TOMATEN INVEEN

No. 53
Informatiereeks
December 1978

Prijs f jt 50

ü

INHOUD

PAGINA

T M GELEIDE

5

DESAMENSTELLINGVANHETSUBSTRAAT

6

Turfstrooisel

6

Tuinturf

6

Meststoffen

7

Het substraat

8

Deveenzakken

8

Troggen

10

TOERUSTING OPHET BEDRIJP

11

Watergeefsysteem

H

Waterfiltratie

12

Mestdosering

15

Inrichtingvan dekas

13

TEELT

15

De opkweek

15

Verlengde opkweek

16

Uitplanten

iy

Klimaat

17

Tussenplanten

18

Ziekten

18

WATERGEVEN EN BEMESTEN

20

Watervoorziening

20

Voedingsoplossingen

21

Bijmesten

22

Controlevan devoedingstoestand
ECONOMISCHEASPECTEN
Investeringen en jaarkosten

•

23
29
29

Het veensubstraat

30

De arbeid

30

Ontsmetten enmateriaal

30
zi

Energie
Samenvattingkosten
Opbrengst enrentabiliteit

31
31

rwK

^P"

TEN GELEIDE
Hettelenvantomateninveensubstraatisindeglasteeltvantomatensederteenaantal jarenindiverse landenvanWest-Europa opgroteschaal
toegepast.
InNederland heeftdeze teeltmethodenogweiniginganggevonden.Eensterkeremopdeontwikkelingdaarvanvormtdekwaliteitvanhetgietwater.
Ophet overgrotedeelvandebedrijveninWest-Nederlandwordtgebruikgemaaktvanoppervlaktewater alsgietwater.Het zoutgehaltevanditwater
isdoorgaans zóhoogdathet ongeschiktmoetwordengeachtvoorhettelenvantomateninveensubstraat.
Momenteel isdebelangstellingvoorhettelenvantomateninveensubstraat
ookinonslandgroeiende.Enmentrachtuiteraard de problemendie
daarbijrijzen optelossen.
Geziendeze ontwikkelingleekhet onsgewenst eenhandleidingvoordeze
tochspecifiekewijzevantomatentelen samentestellen.Het isdeopzet
geweest daarbijvooralaandacht tebestedenaanzakendieverschillenbij
hetteleninveensubstraat eninkasgrond.
Dezebrochurekontot standkomendankzijderesultatenvanhet onderzoek
ophetProefstation teNaaldwijk.Echter ookdoordeervaringen diekonden
wordenopgedaanbijenkeleWestlandsetomatentelersdiezichmethet telen
van tomaten inveenhebbenbeziggehouden.Ook isgebruikgemaaktvande
informatie diewijviapublikaties enbezoekenhebben verkregenuithet
buitenland.
Aandesamenstellingvandezebrochurewerktenmee:
G.A.Boertje,ing.K.Buitelaar,ing.J.H. Groenewegen,
ing.C.Sonneveld.ening.S.J.Voogt.Zijzijndegebruikersvandeze
brochures dankbaarvooreventuele op-enaanmerkingen dieopgrondvan
praktijkervaringenbijhet telenvantomateninveensubstraatnuttigen
wenselijkzijn.

DESAMENSTELLINGVANHET SUBSTRAAT
Gerekendnaardehuidige inzichten zullenvoorhet samenstellenvan cultuur
substrateninhoofdzaakhoogvenenwordengebruikt.Dezevenen,ook
weloligotroêvenengenoemd,zijnontstaaninvoedselarmwater.Veelal
liggenzijhoger dandeomringende gronden.EestantenvandeNederlandse
hoogveengebiedenvindenwijhoofdzakelijk inOost-Drente enOverijssel.
Honderdduizendenkubiekemetershoogveenworden jaarlijksvanuitWestDuitsland geimporteerd.Voorts iserimportvanuitFinland enRusland.
DehoogvenenhebbeneenpHdiezichbeweegt tussen3*2en4«4« Zijbevattennagenoeg geen voordeplantenopneembare stikstof,fosfaat en
kali.Dehoogvenenzijnarmaanspoorelementen.Dezoutgehaltenzijn
laag.Inhetalgemeenkanwordengezegd dathoogvenenvrijzijnvanvoor
onzecultuurgewassenschadelijke ziektekiemen.
Hetveendatvoortuinbouwkundige doeleindenwordtgebruikt is1.000 tot
12.000 jaaroud.Hetnormalehoogveenpakketheeft eendiktevan ongeveer
3meter.Debovenlaag,eenhumeuze groeilaag isplm.25cmdik.Daaronderbevindtzichplm.1meterwitveengevolgd dooreenzwartveenpakket
vanongeveer2meter.Vanhetwitveenwordt turfstrooiselverkregen.Het
zwartveen isdegrondstofvoortuinturf.

Turfstrooisel
Vanhetwitveenwordenmachinaal turvengegraven.Deze zogenaamde bolsterturvenlaatmenonderinvloedvan zon,enwinddrogen.Alsde turven
droogzijnwordenzijverzameld eninfabriekengemalenenuitgezeefd.
Hetnadezebewerkingen ontstane produktwordt turfstrooisel ofturfmolm
genoemd.Voorhet samenstellenvancultuursubstratenwordtdevoorkeur
gegevenaaneenwatgrofgemalenkwaliteit.Turfstrooisel islichtbruin
vankleurenweinigverteerd.Naarmatehetveenminder isverteerd is
hetlichtervankleurenzijndeveenmossen,waaruithet isontstaan,duidelijker teherkennen.Weinigverteerdmateriaalwordtvaak veenmosveen
genoemd.

Tuinturf
Vanhet zwartveen-deveenlaagdieaandeoppervlaktekomtalshetwitveenisafgegraven -wordt tuinturfgemaakt.Het zwartveenwordt daartoe
indeherfstvergraven omhet indewinter telatendoorvriezen.Hierbij
wordenvandeveenmassaturvengeperstdie ineen15cmdikkelaagwordenuitgelegd.Hetnatte zwartveenheeft eenlaagluchtgehalte,deorganische stofissterk indrogend enhetkanernstigkrimpen.Bijhetdoorvriezenwordendefysische eigenschappen sterkverbeterd,ditalsgevolg

vandevormingvanijskristallendieeengrotervolumehebbendanhet
daarvooraanwezigewater.Hetiseengelukkigeeigenschapdatdeveranderdestructuurgehandhaafdblijftalshetveenisontdooit.Nadathet
doorvrorenveeninhetvoorjaarwatisopgedroogdwordthetverzameld,
grofgemalenenonderdebenamingtuinturfafgevoerdnaardegebruikers.
Doordehandelwordenproduktenaangebodenondernamenalsbolsterveen,
stortveen,tuinveen,mengveenetc.Veelalbetreft ditproduktendieopeen
afwijkendemanierwordengewonnenofandersproduktendienormaliterniet
geleverdkunnenwordenalszijndeturfstrooiseloftuinturf.Genoemde
veenproduktenzijnalsregelmindergeschikt,somszelfsongeschiktvoor
hetsamenstellenvancultuursubstraten.Turfstrooiselentuinturfzijnopgenomeninde"LijstvanMeststoffen".Zijmoetenaanwettelijkeeisen
voldoen.
Hierondergevenweeenaantalkenmerkendeeigenschappenvanenkeleveensoorten.
Eigenschappenvaneenaantalveensoorten
Veenmosveen

Turfstrooisel

Tuinturf

Kleur
Buikgewicht
Drogestof(volumegewicht)

Oker-geel
+150kg/m3
minderdan
80kg/m3

Lichtbruin
+25Okg/m3
80à120kg/m3

Donkerbruin

Watercapaciteitgper
100gdrogestof

tenminste1000

tenminste800

+450kg/m3
meerdan120
kg/m3
tenminste400

Meststoffen
VoorhetopvoerenvandepHenvoorhetopniveaubrengenvandevoedingstoestandwordendevolgendemeststoffengebruikt:
Dolokal
:55%zuurbindendewaarde10%MgO
PgMix
:149e(5^%nitraat,8^%ammonium)16%P2O5,18%K 2 0,0,12%
koper(Cu),0,03%borium (B),0,2%molybdeen(Mo),0,16%
mangaan (Mn),0,04%zink (Zn),0,09%ijzerchelaatDTPA
(Fe).
Eenchelaatiseenorganischeverbindingwaarmedebepaaldemetalenzoals
ijzerinoplossingkunnenwordengehouden,zodatzegoedvoordeplantopneembaarzijn.
Patentkali
:28%K 2 0,8%MgO
Tripersuperfosfaat :+43%P2°5
P.T.E.36
:2,3%koper (cu),2,4%mangaan (Mn),9,0%ijzer(Fe),2,2%
zink(Zn),0,4%borium ( B ) , 0,5%molybdeen(Mo),

bovendien31$K 2 0.
DebenamingF.T.E.iseenafkortingvanFrittedTraceElements,voorzoververtaalbaarinhetNederlands:eenspoorelementenbevattendefrit.
Debenaming"frit"duidtopeensilicaatachtigproduktdatontstaatdoor
smeltenensnelafkoelen.Despoorelementenlossenlangzaamopinhet
bodemvocht.
Hetsubstraat
Voordeteeltvantomatenkanhetsubstraatalsvolgt,wordensamengesteld!
Desamenstellingvanhetsubstraat

turfstrooisel
50$
tuinturf
perm3toevoegen:
7 kgDolokal
1,5kgPgMix
0,25kgtripelsuperfosfaat
0,75kgpatentkali
0,2kgF.T.E.36

Indienhetsubstraatvolgensbovenstaandreceptwordtsamengestelddan
isperm3210gN,350gP2O5(+150gP)en480gK2O(+400gK)aanwezig.DeN :K2Overhoudingisdus1:2,25.Calciumenmagnesiumzijn
alsDolokaltoegediend.Hetvoedingselementzwavel(s)isondermeeraanwezigindemeststofpatentkali.Aanzuiverespoorelementenishetsubstraatperm3verrijktmet6,4gkoper,1,25gborium,4»0 gmolybdeen,
7,2gmangaan,5»0gzink,1,35gijzerinchelaatvormen18gijzerin
fritvorm.
Hethierbesprokensubstraatisinprincipebedoeldvooréénjariggebruik.
Vooreensubstraatdatmeerderejarenmoetwordengebruikt,entussentijdsgestoomdofontsmetmoetwordengevenwedevoorkeuraaneensubstraatopbasisvanpuurturfstrooiselofanderseenmengselvanturfstrooiselmetnietmeerdancirca20$tuinturf.
Deveenzakken
Deveenzakkenbevattenalsregeleenzodanigehoeveelheidsubstraatdat
perplant12à15literbeschikbaaris.InEngelandenopdekanaaleilandenwordeninhoofdzaakzakkengebruiktdie100cmlangen35à40
cmbreedzijn(ziefoto1).Dezezakkenwordengevuldmet40à48liter
veensubstraat.Zijzijndancirca12cmhoog.Bijeenplantafstandvan

iFoto1.TomateteeltinveenzakkenvolgenshetEngelse systeem.

45cmkunnenerdrieplanteninwordengezet.Indelengterichtingis
deruimtetussendezakkendan35 cm. Bijdezewerkwijze iseromgerekendperm2kasoppervlak circa40literveensubstraataanwezig.
Indiendeze"standaardzakken"inNederlandwordengebruikt,waaralsregelvooreenruimereplantafstandwordtgekozen,dankunnendezakken
meteengroteretussenruimtewordenuitgelegd. Deplantenmoetendan
aangepast,bijvoorbeeld schuin,wordenaangebonden.Bijtweeplantenper
standaardzak iserperplant20à24litersubstraatbeschikbaar.Ditis
vrijveelenbovendienwerkthetkostprijsverhogend.
Vanzelfsprekend kunnenvooreenplantafstandvan60cm,metmogelijkhedenvoortussenplanten,aangepaste zakkenwordengemaakt.Dezemoeten'
dan80cmlangencirca28cmbreedzijn.Zijwordengevuldmet+25litersubstraat.Bijhetuitleggenindekasmoettussendezakkeneen.
ruimewordengelatenvan40cm.Perm2kasoppervlak isdanongeveer25
litersubstraataanwezig.
Tenaanzienvandekleurzijopgemerktdatonzevoorkeur,inverbandmet
lichtreflectie,uitgaatnaareenplastic zakvervaardigdvanmelkwitte
folie.
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Teeltsysteeminzakkenwaarbijperm2251substraataanwezigis.
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80
2planten perzakvan80x28cm
Plantafstand 60cm
Ruimte tussendezakken40cm.
Troggen
De troggenofbassinsdiewordengebruikt omertomatenintetelenkunnenwordenvervaardigd vanplasticfolie eneterniet.Eternietwordtgebruikt omde15cmhogezijwandjes temaken.Deeternietplaatjeskunnen
bijvoorbeeldmet tonkinstokjeswordenvastgezet.Eénvande opstaande
wandjes endebodemvanhetbassinwordenafgedektmetplasticfolie.
Hetanderewandjewordt opdefoliegeplaatst.Indekleine openingdie
ontstaat tussendewand endefoliekanovertolligwaterwegstromen.De
bassinsmoetencirca 15cmbreed zijn.Debassins oftroggenwordenals
regelaanhet eindvanhet teeltseizoennietverwijderd.Hetaanwezige
veenwordtgestoomd ofontsmet,waarna zonodigwordtaangevuldmetvers
substraat.
Teeltintroggendiezodanigzijningericht datperm2circa251substraataanwezigis.

15 cm
15 cm
<!...eterniet
plasticfolie
Vandehierbeschreven teeltsystemenverwachtenwedatermeerbelangstellingzalzijnvoordeteelt inzakkendanvoordeteeltintroggen.
Metnamehet stomen ofontsmetten,noodzakelijkbijhet laatstgenoemde
systeem,wordtalsbezwaarlijk ervaren.Dezakkenwordenéénjaargebruikt endaarnaverwijderd.
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TOERUSTINGOPHETBEDRIJP
Waterkwaliteit
Bijhettelenvantomateninveengroeitdeplantineenkleinwortelvolume.Ditbrengtmet zich,datbijgebruikvanwatermet eenhoogzoutgehalte dooraccumulat-iehetzoutgehalte inhetwortelmilieu snelzal
stijgen.Daarommoethetwaterdatgebruiktwordt liefstvoldoenaande
inklasse 1genoemdenormen.Eventueelkanwordengewerktmetdeonder
klasse 2genoemdenormen.Het isdanechterwélnoodzakelijk datregelmatigenigedoorspoelingtijdensdeteeltplaatsvindt.
Klasse 1
ECmS/cm25°C

Klasse2

lagerdan0.50

lagerdan 1.00

Clmg/l

lagerdan50

lagerdan100

Namg/l

lagerdan50

lagerdan60.

Geziendeeisendiewordengesteldaandewaterkwaliteit zalhetals
regelnietmogelijk zijnoppervlaktewater tegebruiken.Vooralinhet
westenvanNederland ishetzoutgehaltevanhet oppervlaktewaterhoog.
Insommigegebiedenishetgrondwaterbruikbaar.Vooral inhetwesten
vanNederland ismenechteraangewezenophetgebruikvanregenwaterof
ontzoutwater.Debenodigdecapaciteitvaneen ontzoutingsinstallatie
is50m3perdagperhaendeopslagcapaciteit vaneenregenwaterbassin
moet tenminste 2000mjperhazijn.

Watergeefsysteem
Bijdeteeltinveenisalleendruppelbevloeiingbruikbaaralswatergeefsysteem.Momenteel zijneengrootaantalverschillende druppelsystemen
beschikbaar.Bijkeuzehieruit dientvooral tewordengeletopeengoede
waterverdeling eneengeringegevoeligheidvoorverstoppingen.Degevoeligheidvoorverstoppingenwordtvooralbepaald doordegroottevan
dedoorlaatopeningvandedruppeldoppen.Naarmate dezekleineris,zal
hetsysteemdoorgaansgevoeliger zijnvoorverstoppingen.Alleendie
systemenzijnbruikbaardiezijnuitgerustmetzogenaamde "insteek"druppelaars.De"insteek"-druppelaarszijnopeendunslangetjebevestigd,zodatdedruppeldopbijdeplantkanwordengezet (zie foto.2 ) .
Het isvanbelangeroptelettendatdeslangetjesvoldoende langzijn.
Dezogenaamde "inline"systemen,waarbijdedruppeldoppenvastaande
aanvoerleidingen zijngemonteerd,zijnvoordeteeltinveennietgeschikt.
Eenbelangrijk puntwaaropgeletmoetwordenbijdeaanlegvanhet
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Foto2.Verschillende typendruppelaars.
LinksNetafim (Israël),middencapillair systeem
( Frankrijk)enrechtsCameron (Engeland).

druppelsysteem zijneventuelehoogteverschillen indekas.Hethoogstepuntvandeaanvoerleidingenvoorbijdeafsluitermagniethoger
liggendandelaagstepositievandedruppeldop.Indienditwelhetgeval is,kandeaanvoerleidingviadelaagstgeplaatste druppeldoppen
leeglopenenwordt dewaterverdeling zeeronregelmatig.Vooral indie
gevallendatdekasgrond enigehellingheeft enmetlange leidingen
wordtgewerkt ishetvanbelanghieraanvoldoendeaandacht tebesteden.

Vaterfiltratie
Omverstoppingvandruppeldoppen tevoorkomen iseengoedewaterfiltratienodig.De fijnheidvanhetfilterhangtafvandeaardvandevervuilinginhetwater.Ervaringheeftgeleerd dateenfijnheidvan80100micron (0,08-0,10 mm)alsregelvoldoende is.Debenodigdecapaciteitvanhet filterdientruimtevoldoenaandewaterafname.Belangrijkisookdevuilbergingscapaciteit.Ditisdehoeveelheid vuildiein
het filterkanblijven zonderdatdecapaciteitbelangrijkvermindert.
Indiendevuilbergingtekleinis,moethet filtertevaakwordengereinigdwatbijdemeestetypenfiltershinderlijk isvoordecontinuïteitvandewatertoevoer.Naastdefiltersdievantijdtottijdmet
dehandgereinigdmoetenworden,zijnookfiltersbeschikbaardieauto-
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matischwordengereinigd.Bijsommigeautomatische systemenwordtvoor
hetreinigenveelwaterverbruikt.Somskanditbezwaarlijkzijn.
Alsgebruikwordtgemaaktvangrondwater ofleidingwaterkanwordenvolstaanmet eeneenvoudigfiltermet eengeringevuilbergingscapaciteit.
Het schoonmakenzalnietvaaknodigzijnenkanmetdehandwordenuitgevoerd.Hetwater inregenwaterbassins kandooralgengroei enhetinwaaienvanstofenvuilflinkverontreinigd zijnendaniseenwat groterevuilbergingscapaciteit gewenst.Oppervlaktewater isdoorgaans zeer
vuil.Hiervoor zalalsregel eenautomatischreinigend systeemnodig
zijn.
Mestdosering
Het doserenvanmestoplossingenkanopdenormalewijzemetbehulpvan
deconcentratiemeter worden uitgevoerd.Ook ishetmogelijkviaeen
injectiesysteem opdepersleidingtewerken.
Voorhetbereidenvandemoederoplossingen zijntweekunststofbakken
nodig.Debakkenmoetenelk liefst eencapaciteithebbenvan2m3per
ha.Bijdezecapaciteitkanvooreenweekvoedingsoplossingwordenklaargemaakt.Het isnodig tweeafzonderlijke moederoplossingen temaken,
omdatcalcium ingeconcentreerde oplossingenniet tegelijkmet sulfaat
enfosfaatkanwordenopgelost.
Debeide oplossingenA enB (ziehoofdstukWatergeven enBemesten)wordenmeestalbeurtelings gedoseerd. Ditdient zotewordenuitgevoerd,
datvanbeide oplossingengelijkehoeveelhedenwordenverbruikt.Het is
mogelijkbeide oplossingengelijktijdigtedoserenalsde installatie
daarop isingericht.Hierbijmoetwordenvoorkomendatbeide oplossingen
ingeconcentreerde vormmet elkaarinaanrakingkomen.

Inrichtingvandekas
Alsmethet inrichtenvandekaswordtbegonnen ishetvangrootbelang
datdekasopstanden enhetgrondoppervlakvrijzijnvanziekten.Hetkan
dusnodigzijneen lichtegrondontsmettinguit tevoerenomtevoorkomen
dathetveenviadekasgrondwordtbesmetmet bodemziekten.
Vaakwordtbijhet inrichtenvandekashetgehele grondoppervlak met
wit plasticbedekt.Ditvoorkomthet stuivenvandegrond tijdenswerkzaamheden.Tevens brengt dit indewintermaandenhetvoordeelmetzich
vaneengoedelichtreflectie.Indienonkruidgroeiverwachtwordt onder
het plastic,kanbeter gebruikworden gemaaktvanhet zogenaamde "black
andwhite"folie.
De strokenwaardezakkenoftroggenkomenteliggenmoeten ietsbeneden
hetniveauvandepadenwordengebracht.Hiermedewordtvoorkomendat
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het overtolligewaterdatuitdezakkenoftroggen looptnaarhetpad
kanafvloeien.Het zaktdantussendeoverlappingenvanhetplastic onder
denokendegootweg.
Indienbijdevroege teeltindewintermetwat lagenachttemperatuur
wordtgewerkt,bijv.bijtemperaturenvan13°Coflager,verdienthet
aanbevelingeenstrookpolystyreenonderdeveenzakkenaantebrengen.
Doordeze isolatiewordt eentesterkeafkoelinggedurende denachttegengegaan.
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TEELT
Deopkweek
Deopkweekvoordeteeltinveenwijktbijnanietafvandeopkweekvoor
deteeltinkasgrond.Voordekeusvandezaaimethode,welofnietverspenen,endergelijkekunnenbijbeideteeltmethodendezelfde overwegingen
gelden.
Dekeusvandepotsoort luistertbijde teeltinveenwatnauwer.Omdat
bijdezeteelteenverlengde opkweekwordt toegepast,ishetgebruikv»n
eenplastic potnoodzakelijk.
Dezepotmoetminimaal 1literinhoudhebben.Omlaterdeplantenmetpot
enaltekunnenuitplanten iseenrasterbodem indepotgewenst.
Nogbeter iseenpotmetgatenindezijkant,kortbovendebodem,zodat
hetwaternietdirektkanweglopen (ziefoto 3).

Foto 5«Pottendiewordengebruiktvooropkweekvanhet
plantmateriaal.
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Aanhet eindevandeopkweekperiode kandekleurvandeplantenwat
lichterworden.Erkandanopdepotwordenbijgemestmet2à4gram
I 7 + 6 + I 8 of1 7 + 6 + 1 7 perliterwater;perpot+ 1 5 0 mlgeven.
Voorhet tussenplantenisdeopkweekperiodekort envindterookgeen
verlengde opkweekplaats.
Erkandaneventueelvanperspottenwordengebruikgemaakt.
Verlengdeopkweek.
Alsaanhet eindvandeopkweekperiode deplantennaarde teeltruimte
worden gebracht,begint infeitedevoortgezette opkweek.Deplanten
komenwelopdebestemdeplaatstestaan,maarwordennognietuitgeplant.Zemogennogniet doorwortelen inhetveenendaaromwordende
plantenbovenopdenoggeslotenveenzakkengezet.Bijhetgebruikvan
troggenwordendeplantenvoordetrogopdeafgedektekasgrondgezet.
Ookkunnendeplanten opdetrogwordengezet,maardanmoet ereen
stukje plasticfolie onderdepotwordengelegd omhet doorwortelen
tegentegaan.
Deplantenmoetenwelzodanigkomen testaandatzemethetdruppelsysteemwaterkunnenkrijgen.Dedruppelslangetjesmoetendusopde
pottenkunnendruppelen.
Hetbelemmerenvanhetdoorwortelenvandeplanten isnodigomdegroei
tebeheersen.Bijdirektdoorwortelen inhetveenzoudeweggroeite
vlotverlopen.Erontstaatdaneenweliggroeiend,zwaargewas,dat
meerbrandstofkost engevoeligisvoorBotrytis.Bijeenweligegroeizouookdeeerste trosenzelfsdetweedetrosverlorenkunnen
gaan.Doordeplantenmethunwortelsindebeperktepotruimte tehouden,kandegroeimetbehulpvanwater enmestwordenbeheerst.
Dooreenbeheerste groeikomendebloemtrossenbetertot ontwikkeling
enisvruchtzettingvanafdeeerstetrosmogelijk.
Deverlengde opkweekduurtviertotzesweken,daarnamagbeworteling
inhetveenplaatsvinden.Deplantmoetdanminstens ééngezettetros
hebben.Gebleken isdatbewortelinginhetveenooknogkan starten
alseraltwee ofdrie trossenzijngezet.Hoelatermendoorworteling
toelaathoeregelmatiger dewater-envoedselvoorziening zalmoeten
plaatsvinden.
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ïïitplanten

Nadeverlengde opkweekvolgthet eigenlijkeuitplanten.Ditmoetmetde
nodigevoorzichtigheid gebeurenomdatdegroteplantenmoeilijk tehanterenzijnengauwbeschadigenofbreken.
Deplantafstandhangtafvandeplantdatum,het"rasenookvandeteverwachtegewasontwikkeling.Doordebeheersteweggroei inhetveenwordt
hetgewasveelalminderbreed enzwaaralsbijdeteelt inkasgrond.Bij
uitplanten indecember enjanuarizalopderijeenafstandvan60cm
kunnenwordenaangehouden.Bijlatereplantdatakan 55à60cmwordenaangehouden.
Indeveenzakkenmoetengatenworden gemaakt omdeplanten inhetveente
kunnenzetten.Ditkanhetbestdooreenkruissnede inhetplastic te
maken.
Indienerlaterwordt tussengeplantkanmenbeier direkteenlangesnede
makenindelengterichtingvandebovenkantvandezak,metaanbeide
eindenvandeze snedeeendwarssnedevan 5cm.Erontstaat daneengoede
opening,zonderdatdezakuitmodelgaat.
Voordevroegeteeltwordenbijnaaltijd plastic pottengebruikt.Bijhet
plantenwordendepottenuitgeklopt,waarnadepotkluit grotendeels in
hetveenmoetwordengezet,tervoorkomingvanhetverdrogenvandewortelsaandebuitenkantvandepotkluit.
Alseenplastic poteenvoldoende openbodemheeftkandepoteenklein
stukje inhetveenwordengezet enisuitkloppennietnodig.

Klimaat
Ombijde tomaatvoldoendewortelontwikkeling tekrijgenmagdetemperatuurvanhetwortelmilieunietbeneden 14à 15°Cdalen.Lageretemjreraturen
werkenvertragend opdegroeienkunnenook ziektenzoals "rotpoten"in
dehandwerken.Bijde teeltinkasgrondmagderuimtetemperatuurinde
nachtnietlagerdan14à15Ckomen,omdatandersdegrondtekoudwordt
endoordegrotemassa tetraagopwarmtbijeenoplopenderuimtetemperatuurindemorgen.Doordatdeveenzakken entroggeneenkleinvolumehebben
enopdegrond liggenlooptdeveentemperatuurbijna gelijk opmetde
ruimtetemperatuur.Ditdoetvermoeden datderuimtetemperatuur *snachts
danookwatlagermagwordendanhijdeteelt indekasgrond.Opdonkere
dagenindecember enjanuaridenkenweaan eenruimtetemperatuur van15
à.14C,enbijlichterweer injanuarienfebruariaan15à 16°C.Eet
lijkt erdus opdathet telenvantomaten inveenminder energiekostdan
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het telenvantomaten indekasgrond.
Weachtenhet evenminuitgesloten datdoorhet toepassenvangrondverwarming,bijvoorbeeld eenslangverwarmingdirekt onderdezakkenoftroggen,
deruimtetemperatuurindenachtnogwatlagerkanwordengehouden.
Engelsonderzoek toonde echteraandathet effektvangrondverwarmingbij
nachttemperaturenvan12Cenhogergeringwas.Decombinatievanhoge
nachttemperatuurmet grondverwarmingresulteerde ineentezwarewelige
gewasgroei,waarbijbloeienzettingvandeeerste trossen moeilijkheden
gaven.
Dedagtemperatuurwijktnietafvanwatbijdeteelt ingrondwordtaangehouden.Ditgeld eveneensvoorhetventilerenenhethandhavenvaneen
minimumbuistemperatuur.
Tussenplanten
Bijhet teleninveen isookhet systeemvantussenplanten goedbruikbaar.Welmoetwordengezegd datjuistdoortelen inveenbeterkanverlopendandoortelen inkasgrond,omdathetgewas juistinveendegroei
langerkanvolhouden.
Het tussenplanten inveenwijkt nietafvanhet tussenplanten indekasgrond
Voorhetbepalenvandeplantdatum,hettoppenvanhet oudegewas,de
leeftijdvande plant enhettoepassenvangroeiremminggeldenvoorbeide teeltmethoden dezelfde overwegingen.
Voorhet tussenplantenwordt dezelfde plantafstand aangehoudenalsbij
de eerste teelt.Deplantenkomen opdeveenzaknietprecies tussende
oudeplanten intestaan,maardirektnaastde oudepotkluit.Ditin
verbandmetdeverdelingvandeplanten overdezak.Bijeenteeltin
veentroggenkanwel preciesmidden tussendeoudeplantenwordengeplant.
Voorhet tussenplantenwordenaltijd perskluitengebruikt.Deze perskluitenmoeteniets inhetveenwordengezet.Bijhetverwijderenvan
het oudegewaswordt destengelkortbovendepotkluitafgeknipt.De
oudepotkluitmoet ophetveenblijven staan,omdatbijverwijderenhet
veen teveelwordt losgetrokken.Dedruppelslangetjeskunnenbijdepotkluitenvandeoudeplantenblijven staan,omdathetwaterviadeoude
kluiten enhetveennaar denieuwe potkluitentrekt.
Ziekten

Bijhet telen inveenbestaat erminderkans ophet optredenvanziekten
danbijde teelt indekasgrond.Doordebeheerste groeiontstaat ereen
stevigenniet tezwaargewas,da±minder gevoeligisvoorkwalen,zoals
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"bijvoorbeeldstengelbotrytis.Mogelijkwerkthetafdekkenvandekasgrond incombinatiemethetverwijderenvandeplantendelen eveneens
gunstigtegenhet optredenvanziekten.
Doordatvanzuiverveenwordtuitgegaan zullenwortelziektenalskurkwortel enknol ooknietgauwvoorkomen.Velkanknoldatbijvoorbeeld
methet'plantmateriaalismeegekomen zichinhetveenveel sterkerontwikkelendanindekasgrond.
Bijhet overschakelenvanhetteleninkasgrondnaarhet teleninveen
ishetnodigomdebovenlaagvandekasgrond testomenofontsmetten.
Dit omeentegemakkelijke besmettingvanbodemziekten tegentegaan,
maarookomdepoppenvandemineervliegindegrond tedoden.
Hetdruppelsysteem bijdeteelt inveenbiedtdemogelijkheid ombestrijdingsmiddelen inhetveen tebrengen.
Ditkanbijvoorbeeld nodigzijnalserwegvaldoorPythiumoptreed.
Hetbestrijdingsmiddel wordt danindemestvoorraadbakopgelost en.-.
meegezogen.Het isdanwelnodigomgoed teberekenenhoeveelmiddel
erperplantterechtkomt.
Bijdeteelt inveenzullendierlijke beschadigersals luis,witte
vliegenspintnormaal opkunnentreden.
Qfdeveenzakkenmeerdanéénjaartegebruiken zijnisnogeenvraag.
Stomenvandezakken isduur.Jaarlijksnieuwe zakkengebruiken lijkt
totnutoedebesteweg.
Bijhetgebruikvan troggenisontsmettenvanhetveenmogelijk.Als
de trogwordtafgedektmetplasticfolie kanermethylbromideworden
ingebracht.
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WATERGEVEN ENBEMESTEN
Watervoorziening
Tijdens deverlengde opkweekwordendedruppeldoppenbijdeplantengeplaatst.
Indeze periodewordt erzodanigwater gegevendat enerzijdsdetrosvorming
gestimuleerd wordt (niet teveel)enanderzijds degroei indeplantenblijft,
datwil zeggendatdeplantenniet slapgaan (niet teweinig).
Nahetuitpoten ishetnoodzakelijk devochttoestand vanhetveen snelop
het juistepeil tebrengen.Indienditnietgebeurd danzalhetveen langzaam
aanvan onderafvochtigwordenenontwikkelendewortelszichvooral onder
indezak.Lateralsmeerwatermoetwordengegeven,wordthetveen onderin
dezakoverzadigdmetwater enzullendezewortelsafsterven.Direktnahet
uitpoten dusruimwatergeven,zodathetveengoedvochtigisvoordat dewortelsonderindezakzijn.Afhankelijkvande omstandigheden duurtditéén
tottweeweken.
Alshetveengoedvochtig iskannaarbehoeftewaterworden gegeven,

zodat

hetminofmeerverzadigd blijft.Voorhetafvloeienvanovertolligwater
moeten indezak -+1cmbovendeonderkant -sneetjes inhet plastic
wordengemaakt.
Dehoeveelheidwaterdiemoetwordengegevenhangtafvande instraling,
dewijzevan stokenendegroottevanhetgewas.Vooreenregelmatige
vochtvoorzieningverdienthetaanbevelingdehoeveelheidwater overenkele
gietbeurtenperdagteverdelen.Het gunstigste zouhet zijndewatergift
tekoppelenaandehoeveelheid instraling bijvoorbeeld metbehulpvaneen
zonintergrator.
Globaalkunnendevolgende richtlijnenwordenaangehouden inliters perm2.
Februari

0.8 -1.0

Maart

1.5 -2.0

April

2.0-2.6

Mei

2.6 -3.5

Juni

3.0 - 4.2

Juli

3.0 - 4.0

Augustus

2.5 -3«5

September

1 . 8 - 2.2

Oktober

0.6 -1.2

November

0.4 - 0.8

Hetverdientaanbevelingdevochttoestand vanhetveenregelmatig tecontroleren.Hetveen istenat,alshetwaterer bijhetwegnemenvaneen
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handveenuitdebeworteldezone, zondermeeruitloopt.Hetveen iste
ïdroogalshetwater erslechtsdoorhardknijpen_kanwordenuitgeperst.
Tenatveenbevorderthet optredenvanijzergebrek,tengevolgevaneen
slechtewater-luchthuishouding.Tevens treedtgemakkelijkwortelsterfteop.Vanneerditzichvoordoet ishetgunstigdewatergift tijdelijk
wat tematigenofzelfsenkeledagente stoppen.Eet tedrooghouden
vanhetveenbevordert dezoutaccumulatie waardoor dekans opneusrot
toeneemt.
Voedingsoplossingen
Omdat slechts ineenbeperktvolumewordtgeteeld, ishetnoodzakelijk
continumet eenvoedingsoplossing tedruppelen.Inonderstaande tabel
zijnviervoedingsoplossingenweergegeven,waarmee inprincipekan
wordengewerkt.
Tabel.

Deviervoedingsoplossingenwaarmeeinprincipekanworden
gewerkt.Degehaltenzijnuitgedrukt inmgperliter.

Voedingsoplossing

Ca

N

40
80

1.N:K«1:1£laagCa
2.N:K-1:1£hoogCa

40
80

3.N:K=1:2 laagCa
4.N:K=1:2 hoogCa

p

137
137
137
137

K

26
26
26
26

Mg

201
201
274
274

12
12
12
12

Devoedingsoplossingenverschillen instikstof-,kali-encalciumgehalteenbevattenvastehoeveelheden fosfaat enmagnesium.Indevolgende
tabel zijndehoeveelhedenmeststofweergegeven,waarmee devoedingsoplossingenkunnenwordenbereid.
Tabel.

Dehoeveelhedenmeststof (mg/l)waarmee de voedingsoplossingen
kunnenwordenbereid.

ïoedingsoplossing
—______^
Meststof
—

1
N:K=1:1J
___l a a £Ca

Kalksalpeter C a C N O j ^ ^ O! 183
KalisalpeterKNO3
AmmoniumnitraatNH/NO5
ZwavelzurekaliK2SO4

3
N;K=1 :2
laag Ca

4
N:K-1:2
hoogCa

183

530

365
530

83

-

83
162

162

95
120

95
120

95
120

-,

MonoammoniumfosfaatNH4H2PO4 95
BitterzoutM g S O ^ ^ O

2
N:K=1 «1*
hoog Ca

120

530

365
530
-
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Deweergegevenvoedingsoplossingen zijnberekendvoordetoepassingvan
ontzoutwater enregenwater.Voorandere soortenwater iseersteen
analysenodigalvorens desamenstellingvandevoedingsoplossingen kan
wordenberekend.Devolgendebepalingendienentewordenverricht:
a.Ionenbalans,metalsbepalingen,EC,pH,Na,K,Ca,Mg,NH4, Cl,NO3,
SO4,HCO3 en P.
b. Spoorelementen,metalsbepalingen Fe, Zn,Mn,CuenB.
Voorhet eerstgenoemde onderzoekmoet 1literwater ineengoedgereinigde fleswordenopgezonden.Voor spoorelementenonderzoek moet eenhalve
literworden opgezondenineendaarvoor speciaalbeschikbaar gestelde
plastic fles.Aandehandvanderesultatenvanditwateronderzoekkunnen
devoedingsoplossingenwordenaangepast.
Devoedingsoplossingenwordeningeconcentreerde oplossingenbereid engedoseerdmetbehulpvaneenconcentratiemeter ofinjectiesysteem. Inde
tabellen isdesamenstellingvandemoederoplossingen weergegeven.Elke
oplossingbestaatuit tweemengsels,namelijkA enBdie ingeconcentreerdevorm gescheidenmoetenblijvenomtevoorkomendatneerslag (gips)
ontstaat.

Bijmesten
DemoederoplossingenA enBwordenveelalmetbehulpvaneenconcentratiemeterbeurtelings gedoseerd.Hetverbruikvanbeide oplossingenmoetgelijk
zijnomeenjuisteverhoudingvandevoedingselementen inhetveen tehandhaven.
Hetbestkanbijde startgekozenwordenvooreenvoedingsoplossingmet
hoogcalciumgehalte eneenN:K=1:1^-.Vanafongeveer 15februariwanneer
deplantenvolhangenmetvruchten,ishetwenselijk meerkali tedoseren.
Eenvoedingsoplossingmet eenN:K= 1 : 2 verdient dandevoorkeur.Hetovergaannaareenoplossingmet eenlaagcalciumgehalte isafhankelijkvanhet
calciumniveaudat inhetveenwordtgevonden.
Reedsnahetuitzettenvandeplanten opdezakken ishetnoodzakelijk
voedingaanhetgietwater toe tevoegen.In-verbandmet degeringelichtintensiteit indecember enjanuari zalmetbehulpvan eenkleinewatergift enhoge concentraties aanmest,degroeiindehandmoetenworden
gehouden.Daarom zal indezeperiodevaak eenconcentratie van 3à4gram
mestwordengebruikt.Bijeentelichtekleurvanhetgewas eneentesterke
vegetatieve ontwikkelingmagdeconcentratie voorenige tijd tot6,0 gram
perliterworden opgevoerd.
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Zodradeeerste trosisgezet endeplantinhetveenwordtgepoot,kan
geleidelijk devoedingsconcentratie inhetgietwaterwordenverlaagd.
Vanafhetmomentdatmetdeoogstisbegonnen totheteindevandeteelt
kanmetveelhogeremestconcentratieswordengewerkt.Globaalkunnende
volgenderichtlijnenvoordeconcentratieaanmest inhetgietwater
wordenaangehouden.
Maand

ff/liter

december/januari

2.0-6.0

februari

1.5 -3.0

maart

1.0-2.0

april

0.7 -1.5

meit/mnovember

0.5 - 1 . 0

EC
2.0-7.0
1.5 -3.0
1.0-2.0
0.8 - 1.5
0.5 - 1 . 0

Tijdenshetdoserenvanmest ishetvanbelangafentoe tecontroleren
ofdeECvanhetdruppelwater overeenstemtmetdeingesteldeEC opde
concentratiemeter.Voorts ishetraadzaam opverschillende plaatsenin
dekasdewaterafgifte vandedruppeldoppen bijtehouden.Ditkaneenvoudigdooronderenkeledruppeldoppen eenemmerteplaatsenendehoeveelheidwater temeten.
Controlevandevoedingstoestand
Omeenjuistvoedingsniveau inhetveentehandhaven isregelmatige
controlenodig.Daartoemoet elkemaandhetveenwordenbemonsterd.In
demonsterswordendevolgendebepalingenuitgevoerd» pH,EC,Cl,N,P,
K,Ca,Mg enB.
Voorhetverkrijgenvaneengoedmonstermoet tenminste opJ0plaatsen
eengeringehoeveelheid veenuitdezakkenwordengehaald omeengoed
gemiddelde teverkrijgen.Hetveenmoetzowel onderdedruppeldopals
tussendedruppeldoppenwordenweggehaald.Hetvoedingsniveau onderen
tussendedruppeldoppenkannamelijk sterkverschillen.Intabelzijn
degewensteanalysecijfersweergegeven.
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Tabel Degewensteanalysedjfersvanhetveen(uitgedrukt ophet1s1-Jvolume extrakt).
Bepaling

Eerste10à12wekenvan
deteelt.

VanafMaart

pH
ECmS/cm
Clme/l
N me/l
P mg/l
K me/l

5.O-6.5
1.5-2.5
lagerdan5.0
6.0-7.0
hogerdan20.0
5.O-6.0

5.O-6.5
1.5-2.0
lagerdan5.0
4.0-5.0
hogerdan20.0
4.O-5.0

Mgme/l
Came/l
B mg/l

5-5-4-5
4«5-5-5
0.2-0.4

3-5-4-5
4.0-5.0
0.2 -O.4

Deeerste10à12wekenwordt,voorwatbetreftdehoofdelementen,een
hogerniveauaangehoudenalsgevolgvandehogereconcentratiesdieaanhet
gietwaterwordentoegediend.
Hetboriumniveaumaginprincipetijdensdegeheleteeltconstantzijn.
Omdatbijdevoorraadbemestingdespoorelementendeelsinfrit-vormzijn
toegediendzal,metuitzonderingvanborium,hetbijmestenvanspoorelementenalsregelnietnodigzijn.Vooralbijgebruikvanregenwaterof
ontzoutwaterdientvanafmaartregelmatigboraxaandevoedingsoplossingentewordentoegediend.
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Voedingsoplossing1

N:K=1:14
Ca=laag

MoederoplossingA

18.3kgkalksalpeter
24.Okgkalisalpeter
8.3 kgammoniumnitraat

MoederoplossingB

29.Okgkalisalpeter
9.5kgmonoammoniumfosfaat
12.0kgbitterzout
borax

100maal geconcentreerde oplossing
Hoeveelheden perm3.
x Bijgebruikvanregenwatervanafmaart250gramborax toevoegen.
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Voedingsoplossing 2.

N:K =1:1^
Ca=hoog

MoederoplossingA;

36.5k Skalksalpeter
19.0kgkalisalpeter

MoederoplossingB;

34«0kgkalisalpeter
9.5 kgmonoammoniumfosfaat
12.0kgbitterzout
borax

100maalgeconcentreerde oplossing.
Hoeveelheden per mj.

1 Bijgebruikvanregenwater ofontzoutwatervanafmaart 250gramborax
toevoegen.
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Voedingsoplossing3-

N:K- 1:2
Ca=laag

MoederoplossingA:

18.3kgkalksalpeter
32.0kgkalisalpeter
8.3 kgammoniumnitraat

MoederoplossingB;

21.0kgkalisalpeter
16.2kgzwavelzurekali
9.5kgmonoammoniumfosfaat
12.0-kgbitterzout
borax

100maal geconcentreerde oplossing
Hoeveelheden perm3.
1 Bijgebruikvanregenwater ofontzoutwatervanafmaart25Ogram
borax toevoegen.
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Voedingsoplossing4«

N:K*1j2
Ca =hoog

MoederoplossingA;

36.5kgkalksalpeter
27.Ikgkalisalpeter

MoederoplossingB;

25.9kgkalisalpeter
16.2kg zwavelzurekali
9-5kgmonoammoniumfosfaat
12.0kgbitterzout
borax

100maal geconcentreerde oplossing
Hoeveelheden per mj.
s Bijgebruikvanregenwater ofontzoutwatervanafmaart 25Ogramborax
toevoegen.

29
ECONOMISCHEASPECTEN
Investeringen en jaarkosten
Bijhetnoemenvan investeringsbedragen inverbandmet deteelt opveenbalenkanvanverschillende situatieswordenuitgegaan.
Ditgeldt ookvoordeberekeningvandejaarkosten.
Zokanmenbijvoorbeeld alleenuitgaan vandevoorzieningen dienodigzijn
omhetwaterbijdeplanten tebrengen (druppelsysteem).Menkan ookde
voorzieningennodigomaangoedwater tekomenerbijbetrekken.Tenslotte
kanmenookdebedrageninverbandmet eenregenwaterbassin enleidingen
vandekassennaarditbassinerbijbetrekken.
Bijhetnemenvan eenbeslissing omoverteschakelennaar eenteeltop
veenbalenmaakthetverschil ofhet eengeheelnieuwofeenreedsbestaand
bedrijf \betreft.Zoiseropeenbestaand bedrijf eenregeninstallatie
met toebehoren eneendrainagesysteem aanwezig.Beide zullenbijomschakelingnaarhet telenopveengeendienstmeerbehoeven tedoen.Daardoor
daaltdebedrijfswaardevandezevoorzieningenaanzienlijk.Bijeennieuw
interichtenbedrijfzalmen -alsertothet telenopveenwordtovergegaan -nochregenleiding,nochdrainageaanschaffen.Datbetekent eeninvesteringsvermindering vanƒ 30.000,—.Verderkanbijinvesteringineen
druppelsysteem met eenpompvanwatbeperkter capaciteit enmet eenklein
neraantalelektrischekranenwordenvolstaan.Dit omdatbijeendruppel-,
systeem eenrelatiefgrote oppervlakte tegelijkvanwaterkanwordenvoorzien.
Deinvestering ineenwaterbassin isafhankelijkvandeoppervlakte glas
diewordtbeteeld.Debedragen zijnglobaalalsvolgt:
Kasoppervlakte

5.000m2Bassininhoud 1.000 m3Kostenƒ 10.000,— excl.BTW

Kasoppervlakte 10.000m2Bassininhoud 2.000m3K0stenƒ I4.OOO,— excl.BTW
Kasoppervlakte 15.000m2Bassininhoud 3.000m
3Kostenƒ I7.5OO,— excl.BTW
Kasoppervlakte 20.000m2Bassininhoud 4.000m3Kostenƒ 21.500,— excl.BTW
Dekostenvoordeaanlegvaneentransportsysteem voorhetwatervande.
kassennaarhetbassinkomenhiernogbij.Afhankelijkvandeliggingvan
hetbassins tenopzichtevandekassen zalditƒ 0,50 -ƒ 1 , — perm2bedragen.Bijeenglasoppervlakte van 10.000m2 zalde totale investeringin
eenbassin+detoevoervanafdekassenrondƒ 20.000,— bedragen.Rekent
men 20%jaarkosten dankomtditopƒ 0,40 perm2perjaar.
Deinvesteringen ineendruppelvloeiingssysteemverschillennogal,alnaar
het fabrikaat.Gemiddeld zalditdaneenbedragvergenvanƒ 25.000,—
voor1ha glas.Ditbedragisinclusiefhetfilter.
Bij20%jaarkostenbetekent ditƒ 0,50 perm2per jaar.Bijeengewoon
regenleidingsysteem zijndezekostenwat lager,namelijkƒ 0,30 perm2
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(20$vanƒ 15.000 — ) . Alsmenechter ookhetaantalkranen endepompcapaciteit endedraineringdaarbijbetrekt,danzalertussendebeide
systemenvrijwel geenverschil zijninjaarkosten.
HetVeensubstraat
Hetveensubstraat dushetmengselvan tuinturf,turfstrooisel enmeststoffen wordt indepraktijk totnu toekant enklaargekocht.Permjkost
ditƒ 42— . Omdathetmateriaalwatkrimptmoet eropwordengerekend dat
éénzakvan25litersubstraatƒ 1,50gaatkosten.Daarbijisdanrekening
gehoudenmetdekostenvandezakzelf.namelijkƒ 0,40 perstuk.Omdater
éénzakperm2wordtgebruikt zijndekostenvanhetveensubstraatƒ1,50
perm2.Dearbeid dienodig isomhetmateriaal indezakken tedoenis
hierbijnietberekend.Eenanderemogelijkheid isomdezakkengevuldaan
teschaffen.Zakkenvan25liter inhoud -die 80cmlangzijn -kosten per
stukƒ 2,20 ditisdusookƒ 2,20 perm2.Erzijnook zakken tekoopdie
1 meterlangzijn.Dezehebben eeninhoudvan45liter enkostenƒ 4»50
perstuk.

Dearbeid
Teeltmen inveenzakken danbrengtmenvaak folieaanvóórdat dezakken
opdedefinitieve plaatswordengelegd.Hetaanbrengenenverwijderen van
de folie grondafdekkingénhet inbrengen enverwijderenvandeveenzakken
kost extraarbeid.Hoeveel isnietpreciesbekend.Wellichtkomtmenuit
met enkele tientallenurenper 1.000 m2.Hier staattegenover dat erook
oparbeidwordtbespaard omdat ergeengrondbewerkingplaatsvindt.
De indrukbestaat datdearbeid tijdensdeteeltnietverschiltmetdie
bijhet telen inkasgrond.Komtmentoteenmeerproduktie opveen,dan
brengt ditnatuurlijkwélwatmeerarbeidskosten met zich.Voorhetoogstenensorterenvan10.000kg tomatenperharekentmen115uur.
Ditkomt uitgaandevanƒ 17>50aanloonkosten peruur.neer op0,20 cent
voor iederekgdie erperm2meerwordtgeoogst.

Ontsmetten enmateriaal
Alsmenvoorhet eerst eenteelt inveenzakkenuitvoert zalernormaal
moetenworden ontsmet.Zoudatniet gebeurendanzalerweldrabesmettingvanuit dekasgrond plaatsvinden.I n latere jarenkanmetlicht
stomen ofeenoppervlakkige ontsmettingwordenvolstaan.
Alswe ervanuitgaan datnormaal stomenƒ 1,25 en.licht stomenƒ 0,40 per
m2kostdangeeftdit eengunstig,verschilvanƒ 0,85 centperm2 tengunste
vande teelt inveenbalen.
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Grondbedekkingmetwitfolieisbijeenteeltinveenzakkenbetermogelijk
danbijeenteeltindegrond.'Ditkomtomdaterbijhetteleningrond
weldraeennadeligeinvloedvandefolieophetwortelmilieuendanspeciaalopdestructuurvandegrondwordtuitgeoefend.Dekostenvanwit
plasticfoliezijn+ƒ0,10perm2.
Energie
Behalveenergiebesparingbijgrondontsmetting,iserverdernogenergiebesparingmogelijkomdatvoorstokenvrijwelnietnodigis.Omdatechter
hetteeltseizoenbijhettelenopveenbalenmeestalwatlangerduurtdan
bijeentraditioneleteeltkostditweerwatextraaanenergie.Vandaar".
daterdaaromgeenrekeningisgehoudenmeteeneventueelverschilin
energiebehoefte.
Samenvattingkosten
Meerkostenperm2
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Veenzakken

^__.
ƒ 2,20

Plastic folie
ƒ 0,10
Arbeidvooroogstenensorterenƒ 0,20
Besparingen
£
S £perm2:

,
nOntsmetten
,

Totaal a a nmeerkosten p e rm 2

ƒ2,50
n rtr
n .
ƒ0,85
ƒ 1,65

Opbrengstenrentabiliteit
Invergelijkingmeteennormaleteeltindegrondkanbijeenteeltin
veenzakkenenkelewekenlangerwordendoorgeteeld omdatvoorhetstomen
mindertijdnodigis.Eenmeeropbrengstvan0,5kgperweekopheteinde
vanhetseizoenisdusnauwelijksvoldoendeomdeextrakostentedekken.
Opveenbaleniswel»eenietsvroegereoogstmogelijk.Eveneensmagworden
aangenomendatdeplasticgrondbedekkingeengunstigeinvloeduitoefent.
Metbetrekkingtotdemeeropbrengst isdegedachtedatoverschakelenop
hetteleninveeneenbelangrijkerverhogingvandemeeropbrengstgeeft
naarmatedebodemsituatie opeenbedrijfongunstigeris.Bijhetbeoordelenomoverteschakelenvanhetteleningrondnaarteleninveenzakkenzalmenzichdaaromookmoetenafvragenofdeteeltindegrond
teverbeterenis.

