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Veel koelen leidt tot tragere afrijping trostomaat

Nauwkeuriger meten in kas

Tomatentelers konden dit
vorige week met eigen ogen
aanschouwen tijdens een excursie van LTO Groeiservice bij
het proefstation in Bleiswijk.
In de proef met geconditioneerd telen zijn de productieverschillen nog maar klein.
De totale productie in de vier
afdelingen tot en met week
24 is zo’n 20 kilo per vierkante
meter. In de gesloten afdeling
met een koelvermogen van
700 Watt per vierkante meter
vormden zich tot nu toe twee
trossen meer dan in de open
afdeling. Doordat de koele
lucht onderin (via slurven) in
het gewas wordt ingebracht,

Tomatentelers uit Brabant en Limburg namen vorige week een kijkje bij de
proeven met geconditioneerd telen van WUR Glastuinbouw in Bleiswijk.

rijpen de tomaten langzamer
af. Daardoor hangt er nu ruim
1 tros meer per plant. Aan het
eind van week 24 hingen in de
afdeling met de meeste koeling
25 vruchten meer per vierkante
meter dan in de open afdeling.
Metingen laten zien dat tussen
19 april en 26 mei het verticale
temperatuurverschil tussen
kop en wortel van de plant

overdag gemiddeld 7 graden
bedroeg. In de afdelingen met
een koelvermogen van 350 en
150 Watt per vierkante meter
waren de temperatuurverschillen navenant kleiner.
Doordat de omstandigheden
meer zomers worden, zullen
de verschillen vanaf nu groter
worden. De grofheid van de
trostomaten (ras Capricia)

verschilt nu al flink. Tot en met
week 24 was het gemiddeld
vruchtgewicht in de kas met
700 Watt koeling 108 gram,
tegen 91 gram in de open
afdeling. Bij 350 en 150 Watt
koeling was dat respectievelijk
103 en 96 gram.
In de proef worden sinds eind
maart verschillen in klimaatsturing gehanteerd. In de afdeling met de hoogste koelcapaciteit zijn de luchtramen nog
niet open geweest. Daar blijft
de CO2-concentratie netjes
op 1.200 ppm. In de andere
afdelingen wordt gelucht zodra
de koelcapaciteit tekort schiet.
Door de hogere temperaturen bovenin het gewas is er
bij gesloten telen sprake van
een snellere vruchtaanmaak.
Doordat van onder wordt
gekoeld, komen die vruchten
er trager af. Op advies van de
begeleidingscommissie worden
nu hogere etmaaltemperaturen
gehanteerd in de afdeling met
mechanische koeling. n

Overdrukrooster zonnewarmtekas net op tijd
Vorige week woensdag werd
in de nieuwe ZoWaKas van
Wageningen UR Glastuinbouw
in Bleiswijk de eerste teelt
geplant. Vanwege de start in
de zomer zijn dit komkommers.

De kaslucht wordt onder
andere gekoeld door buitenlucht aan te zuigen. Waar
lucht wordt ingebracht, moet
deze echter ook weer worden
afgevoerd. Dus moest die

dag nog een overdrukrooster
worden gemaakt aan de tegenover liggende zijde van de
luchtbehandelingskasten. Een
klusje dat onderzoeker Feije de
Zwart persoonlijk op zich nam,

omdat de installateur op zich
liet wachten en geen uitstel
meer mogelijk was. Gelukkig
kwam de installateur op het
laatste moment met het rooster
aanzetten. n

Hoopvolle komkommerrassen
In rassenproeven voor de
herfstteelt komkommer konden enkele nieuwe rassen de
strijd met de referentierassen
aan.
Het ras Nun 6221 (Nunhems)
had op het Proefstation voor
de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver de hoogste
productie, zij het met een
klein verschil. Zowel het aantal
vruchten als het vruchtgewicht
droegen hier goed aan bij. Het
ras was volgens het proefverslag in Proeftuinnieuws matig
tolerant tegen meeldauw. De
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komkommers bleven goed na
bewaring, al droogden de wat
lange nekken van de stamvruchten soms iets uit.
Proloog (voorheen RZ 24-148
van Rijk Zwaan) voldeed voor
de derde achtereenvolgende
keer goed. Het groeikrachtige
gewas was weinig gevoelig
voor meeldauw. De op één
na hoogste productie behaalde Proloog, met een goede
sortering en kwaliteit. Alleen
na de bewaring werden soms
wat slappe komkommers en
rankvruchten met ouderdomsvlekken waargenomen. n

GLAS

Column

In de afdeling waar het meest
wordt gekoeld op het proefstation van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk, komen
de trostomaten het traagst van
de plant.

G

Lege kassen

Diverse draadloze sensoren geven een nauwkeurig beeld van het kasklimaat.

Wageningen UR Glastuinbouw
onderzocht de toepasbaarheid
van draadloze sensoren om
op diverse plaatsen in de kas
temperatuur en rv te meten.
De draadloze meetboxen
werden getest bij enkele
komkommertelers. Ongeveer
tien sensoren per hectare, van
het merk WiSensys, bleken
voldoende om rv- en temperatuurverschillen betrouwbaar
te registreren. De gegevens
worden rechtstreeks draadloos
doorgestuurd naar een ontvangststation. Via een computer zijn de gegevens te zien in

grafieken of filmpjes die het rvof temperatuurverloop tonen
over een bepaalde periode.
De sensoren worden op de
markt gebracht door een
consortium van de bedrijven
Wireless Value, Orbi Solutions
en T&M systems. Klimlink heeft
de gegevens geschikt gemaakt
om te combineren met andere
geregistreerde teeltfactoren en
uit te wisselen met collega-telers via een teeltvergelijkingsprogramma.
Bnnenkort verschijnen in een
uitgebreider artikel in G&F
meer achtergronden over de
draadloze meetboxen. n

Er zijn mensen die bang zijn dat tuinders hun kassen deze winter
leeg laten liggen vanwege de hoge gasprijs. Ik kan er wel om lachen. Een tuinder zal zelf wel beslissen wanneer hij zijn kas vol
plant. Als iemand van de Rabo of VEK bang is voor lege kassen,
moet hij maar eens gaan nadenken waarom dat zo is of zelf eens
zo’n rekeningetje betalen. Als je als tuinder tot de conclusie komt
dat vroeg planten onrendabel is, dan is dat zijn of haar keus. Je
werkt niet voor het gasbedrijf. Mijn schoonvader (ex-plantenkweker) zegt altijd: ‘soms hou je van een lege kas meer over dan van
een die vol staat.’ Ik moest daar altijd smakelijk om lachen, maar
nu ben ik bang dat hij toch gelijk krijgt.
Waarom moet dat gas zo duur zijn? Veel vraag, schaars aanbod?
Nee de prijs is gekoppeld aan de olie, omdat er anders geen prijs te
bepalen zou zijn, waardeloos in feite. De gasprijs is binnen enkele
maanden met 50 procent gestegen. Lpg daarentegen totaal niet.
Raar is dat. Autogas, propaan is ruim beschikbaar, net als aardgas,
maar is niet gekoppeld aan de olieprijs. De aardgasprijs zou eerder
gekoppeld moeten zijn aan die van propaan.
Ik voorzie zware tijden; gas van een gulden per kuub zonder wkk is
onmogelijk. Dus tuinders, laat je niet beïnvloeden en trek je eigen
plan ongeacht wat al die adviseurs zeggen, want vandaag zeggen
ze dit en morgen dat en op naar de dertiende maand.
En LTO: op naar Den Haag! Weg met die transportkosten, transportcapaciteit en al die heffingen. En dan nog wat: waarom moet ik
CO2-uitstootrechten à 2 cent per kuub betalen en wordt een elektriciteitsproducent gecompenseerd?
De beuk erin! Dat is wat anders dan lintjes doorknippen.
Cor van Staalduinen, bonenteler in Naaldwijk
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de nacht. Geef de laatste beurt tussen

en daarmee een aanslag op de wortels

en warme weersomstandigheden vrij

Een aantal gewassen verliest makkelijk

15.30 uur en 18.30 uur, afhankelijk van
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krachtig door, waarna zich waterige

wortels. Er zijn diverse oorzaken. In de

het weer. Kritiek onderdeel is het ge-
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bruik van Ammoniumnitraat. Dit werkt
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de directe omgeving van jonge wortels.

Chris Verberne, DLV Plant

de enige teeltmaatregel die kan worden

zijn (zeer) zwaar belast geweest. In

Geef tussen 7 en 10 liter water per

week 25 kwam een enorme groeikracht

vierkante meter bij veel licht. Er komt

Komkommer

plant. Er is bij deze weersituatie toch

en zetting op. Dit is de beste manier

dan erg veel ammonium bij de wortels,

Na warm broeierig weer, met veel

voldoende vocht aanwezig. Ook een

om sterke wortels te maken. Let echter

waardoor de pH daar zeer diep kan

bewolking, is soms behoorlijk wat rot

voldoende buistemperatuur helpt om

op de watergift, vooral met de start- en

dalen, wat wortelafsterving kan veroor-

te zien in jonge planten. Daarbij spelen

vocht af te voeren, zodat de plant beter

stoptijden. Geef de eerste beurt weer

zaken. Ga op safe en doseer niet meer

schimmels als Sclerotinia, Botrytis en

kan blijven verdampen. Daarnaast kan

richting 10.00 uur in de ochtend, nu

dan 3 tot 6 liter Amnitral per schema

Mycosphaerella een rol. De eerste

het nuttig zijn om de druppel-EC te

de langste dag voorbij is. De laatste

van 1 kuub. Geef gerust 1,5 liter Pre-

aantasting ontstaat onderin het gewas,

verhoge, en start- en stoptijden van de

beurten bepalen nog meer de zuurstof-

vicur per hectare, zodra het grote zetsel

op de knoop van de zaadlobben.

gietbeurten aan te passen.

voorziening van de wortels gedurende

van midden juni maximaal gaat vragen

De plant drukt onder de donkere

Ruud van Amersfoort, DLV

genomen. Dit kan geen kwaad voor de
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