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STELLINGEN

De vroegheid vande oogst isbijtomaten eenonvoldoende maatstaf voor
de beoordeling van deeconomischewaarde vanteeltmaatregelen.

n
Tijdens het opkweken indelichtarme maanden kandoor teeltmaatregelen,
diede bladgrootte bevorderen, deopbrengstcapaciteit vanhetplantgoed worden vergroot.
Ill
De dagelijkse belichtingsduur heeft bij tomaten geen specifieke werkingop
de bloemtrosaanleg.
IV
De geschiedenis vande koolzuurgastoediening in kassen vormt eenillustratie vande„wet vanhetminimum".

Voor een goede aansluiting van het groei-onderzoek onder geconditioneerde omstandigheden metdatonder praktijkomstandigheden, ishetnodig
dat onderling vergelijkbare gegevens worden verzameld. Metname het verloop vandedrogestofproduktie in verband metde bladgroei vormt een geschikt uitgangspunt.
VI
Rassenproeven met tuinbouwgewassen, dienietterplaatse worden gezaaid,
hebben alleen praktische waarde wanneer hetplantgoed isopgekweekt onder
voor elk van detevergelijken rassen zogunstig mogelijke omstandigheden.
VII
Voor stooktomaten hebben rassenproeven onder een reeks vantemperatuurbehandelingen een grotere waarde danrassenproeven onder verschillende
praktijkomstandigheden.
Vffl
Het bespuiten vantomatenplanten metverdunde melk, terbestrijdingvan
schade door tabaksmozaiekvirus, kanvanpraktisch nutzijn om dekansop
infectie teverkleinen.

Proefschrift vanG.H. GERMING,

Wageningen,november1963

IX
Door een achterstand bij het arbeidskundig onderzoek in de glastuinbouw,
is onvoldoende bekend over de arbeidskundige eisen ten aanzien van de bedrijfsinrichting endeteeltmethodiek.Hierdoor wordenin deglastuinbouw ondoelmatige investeringen gedaan.
X
De ontwikkeling van technische hulpmiddelen in de tuinbouw vereist een
voortdurend samenspelvantuinbouwkundigen entechnici.

VOORWOORD

Ditproefschrift is,evenalsvelevandeverscbijnselendieerinwordenbesproken,eenproduktvanvelerleiinvloeden.Alsdemeestbelangrijkemenselijkeinvloedenwilikgaarnevermeldendievan:
Mijn hooggeachte promotor, professor Wellensiek, die mij met veelgeduld
steedsweerstimuleerdetotdoorzetten endiealdusdebenaming„promotor"
eenrijke inhoudgaf. Hetwasmij een groot voorrechtomzo, opnieuw,van
Uwervaringeninzichttemogenprofiteren.
Mijn directeur,dr.ir. E.W.B.vandenMuijzenberg, diemij het onderwerp
vanditproefschrift aan dehanddeedenmij ookindegelegenheid steldehet
uittewerken.
U steldeeengrootvertrouweninmijdoor degrotematevanvrijheid, die U
mijdaarbij verleende.
DevelemedewerkersvanhetInstituutvoorTuinbouwtechniek,diemijinde
verschillendestadiavanhetonderzoekmethunkennisenvakmanschaphebben geholpen. Zij hebben mij de betekenis van een goede samenwerking en
een prettige onderlinge verstandhouding bij het werken leren verstaan. De
veelzijdige steunvan mej. J. H. G. Postelwilikhierbij inhet bijzonder noemen.
Evenalsdatbijdeplantenhetgevalwas,speeldenook „de omstandigheden"
eengroterolbijmijn ontwikkeling.Voorwatbetreft ditlaatstemagikbiermet
dankbaarheid noemen:mijn ouderlijk huisenmijn gezin,hoogleraren en hun
medewerkers,collega's,vriendenenverderaliendietotmijnvormingbijdroegen.
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1. INLEIDING
Detomatenteelt onder glasisin Nederland vanaf 1952steedsin omvangen
waarde toegenomen(grafiek 1).Van detotale oppervlakte staand glasin 1961
werd,volgensdeMeitelling 1961vanhetCentraalBureauvoordeStatistiek,ongeveer 65%gebruikt voor deteelt van tomaten. Deuitvoerwaarde bedroegin
1961:185miljoengulden,ditwasbijna 5%vandetotaleagrarischeexportwaardeen 18%vandeexportwaardevanalletuinbouwprodukten (dezeenvolgende
statistischegegevenszijnovergenomenuitdeTuinbouwgids 1963 (7)).
Detomaat isdan ook in Nederland het belangrijkste tuinbouwgewas,zowel
gemetennaardeveilingwaardealsnaardeexportwaarde.
Het areaaltomaten onder glasissinds 1956jaarlijks met gemiddeld 8%toegenomen. Deze toename betreft in hoofdzaak stooktomaten, geplant tussen 1
januari en 1april (men spreekt van „vroege" stooktomaten wanneer geplant
wordtvanbeginjanuaritothalffebruari).
Detomaatisbijuitstekeenprodukt,waarvandeprijswordtbepaalddoorhet
tijdstipvanaanvoerendoordekwaliteit.Erwordtdanookgetrachtomaanvoer
enkwaliteittebeinvloedendoorhetbeheersenvandegroeiomstandigheden. De
investerings- en produktiewaarde per ha voor stooktomaten behoren tot de
hoogsteinland-entuinbouw.
Mede als gevolgvan deze hoge investeringen envan de ,,verfijning" van de
teelt,bestaatereentoenemendebehoefte aanplantgoeddataanzeerhogeeisen
voldoet.Dekwaliteitvanhetplantgoedisvangroteinvloed opdeuiteindelijke
uitvoer
export
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GRAFIEK 1.

Het areaal verwarmde tomaten in ha, het
totaleareaaltomatenonderglasinhaende
uitvoerwaarde van tomaten in miljoenen
guldens, over dejaren 1952t/m 1961voor
Nederland.
GRAPH 1.

Thearea ofheatedtomatoes inha,thetotal
areaoftomatoesinglasshousesinhaandthe
export valuefor tomatoes in millions of
guilders,from 1952-1961inclusive,for the
Netherlands.

1952 '53 • » '55 '56 -57 -58 '59 '60 *61

teeltresultaten,doordat dekwaliteitvanhetplantgoed tevensdevoordezeteelt
economischzobelangrijkevroegheidbepaalt.
Hetopkwekenvanstooktomatenheeftenigebijzondereproblemen,omdatdit
plaatsvindtindedonkerstetijdvanhetjaar.
Deopzetvanditproefschrift isalsvolgt.Eerstwordt eenbeschouwinggegevenoverdeeconomischeaspectenvandetomatenopbrengsten enoverdeinterpretatie en waardering van opbrengstgegevens. Vervolgens wordt nagegaan
wat deeisenvoor een goede tomatenplant zijn; hierbij isgelet op het verband
tussenenkeleeigenschappenvandejongeplantendelatereteeltresultaten.Vervolgenswordtdeinvloedonderzochtvandebelichtingendetemperatuurtijdens
het opkweken, met het doel richtlijnen te vinden voor het opkweken van een
goede plant. Hiernawordt de relatieve invloed van het plantmateriaal op de
teeltresultaten behandeldaandehandvaneenaantal teeltproeven.
Inhetlaatstehoofdstuk wordendeconsequentiesvanditonderzoeknagegaan
voor de opkweek en teelt van stooktomaten, voor het gebruik van aanvullend
kunstlicht envanuitsluitend kunstlicht daarbij envoor hetverdere onderzoek.
Het tebespreken onderzoek istuinbouwkundig van aard, dat wilzeggen dat
veelaluitgegaan wordtvan omstandigheden zoalsdezezichvoordoen bijcommercieleteelten.
Het experimentele deel van het onderzoek richt zich op planten, die bestemdzijnvoor eenvroegestookteelt endievoornamelijk zijn opgekweektmet
uitsluitend kunstlicht.Voordezetoespitsingophet opkwekenonderuitsluitend
kunstlicht zijn tweeredenen. Indeeersteplaats biedt dit proeftechnische voordelen,doordat hetlicht,datvoordeopkweekresultaten vanzogroteinvloedis,
hierbijeentebeheersenfactorwordt.Voortsishetgewenstvandezeintechnisch
opzichtaantrekkelijke opkweekmethode detuinbouwkundigemogelijkheden te
lerenkennen.

2. DOELSTELLINGEN BIJ DE STOOKTOMATENTEELT
EN BEOORDELING VAN TEELTRESULTATEN
2.1. INLEIDING

In de praktijk worden vaak grote verschillen in de geldopbrengsten van een
stooktomatenteelt waargenomen.In 1958liependezebijvoorbeeld voorhetgebied rond Berkel, op vergelijkbare bedrijven op eenzelfde grondsoort, uiteen
vanf12,—totf20,—perm2(2).
Definancieleresultaten van een stooktomatenteelt worden bepaald door de
vroegheid, dehoeveelheid en de kwaliteit van de oogst. De relatieve betekenis
van elk dezer factoren varieert met de omstandigheden (tijd enplaats) enmet
hetverloopvan debetrokkenteelt.
Het isalgemeenbekend datdeaardvanhetplantgoed, waannedeeentomatenteeltwordtbegonnen,vaninvloed isopdeteeltresultaten.Ditkomthetduidelijkst totuitingindevroegheidvandeoogst(95,96).Detotalegrootteende
kwaliteitvandeoogstwordenechterzozeerbei'nvloeddoordeomstandigheden
na hetuitplanten (35,47),dat deinvloedvanhetplantgoed hieropveelmoeilijkertebepalenis.Medeinverbandmetdemogelijkewisselwerkingtussenplantgoed en nabehandeling is het bij vergelijkingsproeven met verschillend plantgoednoodzakelijk omdetotalewaardevandeoogsttebepalen.
2.2. ECONOMISCHE ASPECTEN VAN DE OOGST

2.2.1. Vroegheid
Het belangvaneenvroegeopbrengst bij tomaten,althansvoorhet individuelebedrijf, volgtuithetdalendeprijsverloop voortomatengedurendehetvoorjaar.
De gegevens uit grafiek 2hebben betrekking op de gemiddelde prijzen voor
tomaten van allesorteringen op deveiling Berkel-Rodenrijs; dit iseenvan de
grootsteveilingenvan stooktomaten.
DE VRIESen VAN DER GRAAF(98)berekendenviaeenlineairevereffeningvoor
deaanvoerperiode van 1 meitot22juni overdejaren 1950tot enmet 1957 een
gemiddelde dagelijkse prijsdaling van 3,7 centper kg.Voor 1 meiisdit bedrag
ietshoger,na22juniietslager.
Metbehulpvanhetgenoemdebedragkaneenglobaleschattinggemaaktwordenvan hetfinancielevoordeel door eenbepaaldevervroeging.
Voor een „gemiddeld bedrijf" te Berkel (35) bijvoorbeeld, levert iedere dag
vervroeging van het gehele oogstverloop volgens deze berekening een totale
meeropbrengst van 2a 3%op.
2.2.2. Kwantiteit
Hetisduidelijkdat,gezienhetprijsverloop bijtomaten,degroottevandeopbrengst in kilogrammenzonder meerniet ineen geldwaardeisuit te drukken.
Een verhoging van de kg-opbrengst met b.v. 5%geeft in het algemeen slechts
dan een even zogrote meeropbrengst in geld, alsdeze opbrengstverhoging gelijkelijk isverdeeldoverallepartieleoogsten.Hetgegeven„totalekg-opbrengst"
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GRAFIEK 2. Het verloop van de gemiddelde veilingprijzen voor alle aangevoerde tomaten in
voorjaar enzomer 1960engemiddeldvoor de jaren 1958t/m 1960.Naar gegevens
vandeveilingBerkelen Rodenrijs.
GRAPH 2. Variation intheauction-pricesfor tomatoesinspring andsummer.Averagesfor all
gradestogether,from datafrom theauctionatBerkelen Rodenrijs,for the year 1960
andfor theyears1958-1960 inclusive.

heeft dusalsvergelijkingsmaatstaf Vooreentuinbouwkundigebeoordelingvan
deteeltresultatenbij stooktomaten weinigwaarde.
2.2.3. Kwaliteit
Dekwaliteitvandegeoogstetomaten isvaninvloed opdetebedingen prijs.
Deopdeveilingaangevoerde tomaten worden gesorteerd naar grootteennaar
uiterlijkekwaliteit.Hetprijsverscb.iltussendegrootte-klassenismeestalbetrekkelijkgering.OpdeveilingteBerkel-RodenrijsbrengendeA-tomaten(diameter
47-57mm)meestaleenhogereprijs opdandegrotereB-tomaten endekleinere
C-tomaten.Hetprijsverschiltussen dewelennietvoorexportgoedgekeurdetomatenisvaak aanzienlijk engroterdanhetprijsverschiltussendegrootte-klassen.
2.3. OOGSTVERLOOP EN OOGSTVERVROEGING

Tomatenwordendoorgaansenkelekerenperweekgeoogst.Deoogstresultatenworden bepaalddoor opalleoogstdata deopbrengsten teregistreren.Deze

gegevenskunnen grafisch wordenweergegeven door dedagopbrengsten (plukpatroon)en/ofindevormvaneencumulatieveoogstkromme(ziealsvoorbeeld
grafiek 13opbiz.36).
Deinhetvolgende kort geschetste ontwikkelingsgang vanhetproduktieprocesbijdetomatenplantgeeft eenbeeldhoehetplukpatroontotstandkomt.
Detomatenplantvormtna 5-12bladereneenletrosenvervolgenstelkensna
3 (soms 4 of 5)bladeren een volgende tros. Een tros bestaat normaal, dat wil
zeggenwanneerdezenietvertaktis,uit5-12bloemen.Bijvertaktetrossenisdit
aantal eenmeervoudvan het genoemde.Debloemen aan eentros openen zich
na elkaar.Aaniederevolgendetrosbegintdebloei5-7 dagennahetbeginvan
debloeivan devorigetros.Iederebloembloeit 2-4dagen; heeft vruchtzetting
plaatsgehad,danduurthet 50-70dagenaleereenvruchtoogstbaaris.Dezegegevens, die betrekking hebben op vroege stooktomaten, zijn gemiddelden van
eengroot aantal waarnemingen.
Hettijdstip van bloei, de groottevan detros, demate vanvruchtzetting, de
snelheidvan rijping endegroottevan devruchten zijn biologische verschijnselen, die het oogstverloop kwantitatief en kwalitatief beinvloeden. Uiteindelijk
vindenaldezeinvloedenhunweerslaginhetplukpatroon enindecumulatieve
oogstkromme;dezebeidekunnendaaromalsrepresentatiefbeschouwdworden
voorhetteeltresultaat.
In deliteratuur worden de oogstresultaten vaak weergegeven door detotale
kilogramopbrengstenendoor gegevenswaarmededevervroegingwordtgeillustreerd, bijvoorbeeld de opbrengst tot eenzekertijdstip. Aangezien hetbiologischeverschijnsel „vroegheid" evenwelzijn betekenis ontleent aan deeconomischewaardeervan,dientdezevroegheid ookineconomischteduidentermente
wordenuitgedrukt. Ditlaatsteishet gevalwanneerdevervroegingwordtweergegeven in tijdseenheden; de economische waarde is dan te berekenen via het
gemiddelde dagelijkse prijsverloop. In werkehjkheid blijkt het echter dikwijls
zeer moeilijk om de vervroeging zuiver te berekenen, omdat een verschuiving
van het plukpatroon vaak samengaat met een vormverandering. Daarom verdient een directe berekening van degeldopbrengst, waarin zoweldevroegheid
alsdegrootteeneventueeldekwaliteitvandeopbrengstzijnbegrepen,devoorkeur.
2.4. BEREKENING VAN DE GELDOPBRENGST

Eenzuiverevergelijking opbasisvandeeconomischewaardenvoorhetindividuelebedrijf wordtverkregen door degesommeerdeprodukten vandedagelijkse opbrengstenendedagprijzen (1).
Hetprijsverloop voorhetjaarwaarinhetonderzoek plaatsvindt,ishetmeest
karakteristiek voor de actuele waarde van eenvergelijking. Doordat dit prijsverloopsterkonderhevigisaaninditverbandtoevalligeomstandigheden,zoals
het weer, feestdagen e.d., verdient eenvergelijking opbasisvan eengemiddeld
prijsverloop overmeerjaren devoorkeur.
Hetjaarlijkse prijsverloop voor tomaten in het tijdvak maart-juli verandert
echter in de loop van dejaren (zie grafiek 2),zodat een gemiddelde over een
groot aantaljaren evenzeer bezwaren heeft. Op grond van dezebeide overwegingenlijkt eeneconomischevergelijking opbasisvandegemiddeldeprijsover
delaatste 3jaren aanvaardbaar. Uiteraard behouden debiologische resultaten

vaneenrepresentatieve proef hungeldigheid;deeconomischeinterpretatie van
dezeresultaten isafhankelijk van net actuele prijsverloop.
Hetgrotevoordeelvandegeschetsteberekeningswijze is,datalleeffecten van
vroegheid,veelheideneventueelkwaliteitineencijfer kunnenwordensamengevat. Ditcijfer maakt bovendien eenrechtstreeksetuinbouwkundigewaardering
vandeonderzochtemethoden,behandelingen,hulpmiddelene.d.mogelijk. Ook
metdedoor COOPER(32)toegepastewijzevanverwerkingisdithetgeval.
Inverbandmethetbovenstaandedienenderesultatenvanvergelijkendeteeltproeven dan ook teworden weergegeven door dekg-opbrengsten per oogstdatum.
2.5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De tuinbouwkundige waarde van een opkweekmethode voor plantgoed en
vandehierbij gebruiktehulpmiddelen wordt voor eengroot deelbepaald door
deteeltresultatenvanditplantgoed.
Karakteristiek voor het resultaat vaneen stooktomatenteelt zijn het plukpatroon endecumulatieveoogstkromme.
Door sommering van de produkten van dedagelijkse kg-opbrengsten en de
representatievedagprijzen wordenalleopbrengstgegevensineencijfer samengevat.Ditmaakt eentuinbouwkundige beoordelingentevenseenvergelijkingmet
dekosten mogelijk.
Deopbrengstgegevensvanvergelijkendeteeltproevendieneninditverbandte
worden weergegeven door de kg-opbrengsten per oogstdatum.

3. EISEN VOOR JONGE TOMATENPLANTEN
3.1. INLEIDING

Uit deliteratuur isalgemeenbekenddat o.a. door verschillen inbelichtingsintensiteit, belichtingsduur en temperatuur uiteenlopende typen van planten
worden verkregen. Dit bleek ook bij eigen orienterende proeven duidelijk het
gevaltezijn.
De betrokken literatuurgegevens zijn vrijwel uitsluitend van kwalitatieve en
beschrijvende aard, waarbij een tuinbouwkundige toetsing van het verkregen
plantgoed ontbreekt. Bijhet opkwekenvanplantgoed gaathetevenwelomeen
tuinbouwkundig„goede"plantenrijstdusdevraagwelkeeisenhieraangesteld
moeten worden.
3.2. FACTOREN DIE DE EISEN VOOR JONGE PLANTEN BEPALEN

Ondereengoedeplantverstaanweeenplant,diedehoogste geldopbrengsten
geeft bij deornstandigheden waaronder hijwordt geteeld.
Indezeomschrijvingvormen„deornstandigheden"eenwezenhjkbestanddeel.
Deze zijn te onderscheiden in niet en welte wijzigen ornstandigheden. Niet te
wijzigen, althans niet op korte termijn, zijn de ornstandigheden verband houdendemet detijd (zonlicht) enmet deplaats (grond, kastype).Welte wijzigen
ornstandigheden onder glas zijn met name de temperatuur en de vochtigheid.
In depraktijk zietmenbij stooktomaten inhet algemeen, dat het plantgoed
zoveelmogelijk aangepastwordtaandeniettewijzigen ornstandighedennahet
uitplanten endatdetewijzigen ornstandigheden dan aangepast wordenaande
aldus ontstane situatie.
Doordat deornstandigheden,waaronder stooktomatenteelten wordenbedreven,zosterkverschillen,lopendeeisentenaanzienvandejongeplantennogal
uiteen. Uit praktijkwaarnemingen en uit de schaarse literatuurgegevens blijkt,
dat ditvoornamelijk neerkomt opeenverschilinleeftijd vandeplanten(47).
Devraagisechteroferbepaaldealgemeengeldendenormenbestaanwaarbij
hetopkwekennaargestreefd kanworden.
3.3. ENIGE EIGENSCHAPPEN VAN JONGE PLANTEN IN VERBAND MET LATERE
TEELTRESULTATEN

Het rechtstreeks vaststellen van de eisen voor een jonge tomatenplant via
experimenten stuitopverschillendeprincipieleenpraktischemoeilijkheden,die
verband houdenmetdeverschillen inniettewijzigen ornstandigheden, deaanpassing van de wel te wijzigen ornstandigheden en de tijdstippen van zaaien
en/of uitplanten (vgl. 24, 60, 64, 66, 89, 93). Deze moeilijkheden komen tot
uitingindegeringerepresentatievewaardevanbepaalde proefuitkomsten.
Het gestelde probleem is in het volgende benaderd door het verband na te
gaantussen enkeleeigenschappenvandejongeplant enenigevroegtijdig tebepalencriteriavoordelatereteeltresultaten.
Voordejongeplantishierbijgeletophetgewichtvandebovengrondsedelen,

datwilzeggendestofproduktie, endeplaatsvandetrossen;hieraanisookinde
literatuurenigeaandachtbesteed(24,60,68,76,84,90,93).Andereeigenschappen, waarvan een nawerking verwacht kan worden, moesten om verschillende
redenenbuiten beschouwing blijven. Zoisdewortelontwikkeling van dejonge
plant sterk gebonden aan de factor grondmilieu (70, 71,91),terwijl er verder
aanwijzingen zijn dat de wortelontwikkeling onder overigensgunstigeomstandigheden sterk gecorreleerd is met de bovengrondse ontwikkeling (23, 36).
Depotentiele grootte van de onderste trossen wordt tijdens de opkweek bepaald (5,6,25),maardeuiteindelijke groottehangt sterk afvandeomstandigheden na het uitplanten, die de mate van uitgroeien van deze trossen bepalen
(28,47,93).Overigensisdewaardevan grotetrossenbij stooktomaten twijfelachtig(5,6,59, 92).
Alsmaatstafvoordewaardevandeonderzochteeigenschappenzijndevroegheidvandebloeienvanderijpinggenomen.Tussendezebiologischevroegheid
endeeconomischbelangrijkevroegheidvandeoogst, bestaat een bepaald verband,zoalso.a.door VERKERK(96)isaangetoond(zieook65, 68).
De grootte en de kwaliteit van de oogst zijn hierbij niet in beschouwing
genomen wegensdeeerdervermeldebelangrijke beinvloedinghiervan door de
teeltomstandigheden.
3.3.1. Drooggewicht
Tijdens het opkweken nemen het vers-en drooggewicht van de planten, althans aanvankehjk, exponentieel met detijd toe (biz. 14enlit. 13, 16). In dit
opzichtzijngeenprincipieleverschillentussenvers-endrooggewicht gevonden;
daarom wordt in het volgende alleen het drooggewicht in beschouwing genomen.
Wanneertomatenplantenwordenopgekweektonderverschillendeomstandigheden, kan men op een bepaald moment verschillen in drooggewicht vinden.
Dit betekent dat de onderscheiden planten op verschillende tijdstippen eenzelfde gewichthebbenbereikt.Metanderewoorden:menvindthierbij tijdsverschilleninontwikkeling,dieteberekenenzijn uithetverloopvandedrogestoftoename.Hiervoorzijn drooggewichtsbepalingen op verschillende tijdstippen
nodig(vgl.13).
Intheoriezullendeverschillen,diebijhetuitplantenbestaan,althanswanneer
debetrokken planten uitgeplant zoudenworden onder constante omstandigheden, gedurende deverdere teelt gehandhaafd blijven. Voor wat het principiele
aspecthiervanbetreft, wordtverwezennaardeproevenmettomatenplantenvan
verschillende behandelingen, die een gelijke nabehandeling kregen. Hierbij
werdeenzeersnelleaanpassingaandeomstandigheden waargenomen, waarbij
aanvankelijke verschillen intijd gehandhaafd bleven(biz. 27).
Door ASHBY(13)isaangetoond dat verschillen tussen kiemplanten, in tijd
uitgedrukt, bij een gelijke nabehandeling vrijwel constant blijven.
Bijenkelebelichtingsproevenishetverbandtussendrogestofproduktie tijdens
het opkweken en latere teeltresultaten nauwkeuriger bestudeerd. Bij een dezer
proeven,uitgevoerdinhetkadervandelandelijkebelichtingsproeven 1959-1960
(96), zijn 3groepen planten, die aanvullend belicht werden met verschillende
lamptypen(HPL,TLofML), vergeleken.Intabel 1 zijndeverschillenindrogestofproduktie omstreekshettijdstipvanuitplantenuitgedruktineen tijdsverschil
tenaanzienvanhetbereikenvaneenbepaalddrooggewicht.
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TABEL 1. Verschilleninvroegheidvan drogestofproduktie (1,2g/plant) envanbloeien rijping
vandeleen2etrossenindagen,naaanvullendebelichtingtijdenshetopkwekenmet
HPL = hogedrukkwiklampen metfluorescerendeballon (80W),TL = fluorescentielampenTL33- wit(65W),of ML = menglichtlampen (160W). Vroegstedatum

=0.

TABLE 1. Differences inearlinessfor drymatterproduction (1,2g/plant) andforfloweringand
ripeningofthe1stand2ndtrussesindays,aftersupplementaryilluminationduringthe
propagation with HPL = mercury-fluorescent lamps(MBFj80 W), TL =fluorescent
lampsTL 33- white(65 W), orML = mercury-tungsten lamps(MBT/160 W).Earliestdate= 0.
Verschillen (in dagen)
Differences(indays)

Drymatterproduction
Bloei le tros
Flowering 1st truss
Rijping le tros
Ripening 1sttruss
Bloei 2etros
Flowering 2ndtruss
Rijping 2etros
Ripening 2ndtruss

HPL

BehandelinglTreatment
TL

ML

0

+ 1,0

+ 3,0

0

+ 0,4

+ 3,5

0

+ 1,0

+ 2,2

0

+ 1,0

+ 0,4

0

+ 0,8

+ 0,5

Devroegheidsverschillen bij hetuitplanten (datum waarop 1,2 gdroge stof
per plant) stemmen in hetalgemeengoedovereenmetdiebijdebloei(datum
eersteopenbloem)enrijping (datum eersterijpevrucht).Debloeienderijping
vande2etrosbijdeML-plantenvormenhieropeenuitzondering.
Ookbijandereproevenwerdeendergelijkverbandwaargenomen. Uitzonderingenwerdenechter gevondenbij planten, die continu belichtwaren, waarbij
dedrogestofproduktie eenrelatieftegunstigbeeldgafenbijplanten,dienahet
uitplantenbijeenbelangrijkhogeretemperatuurkwamen,waardoordeabsoluteverschilleninvroegheidkleinerwerden.
Overigensdienthierbij te worden opgemerkt dat er in het voorjaar eentendensbestaat,dat deverschilleninvroegheid onderinvloedvandesteedsbeter
wordendegroeiomstandighedenlangzamerhandkleinerworden.
Ookdoor VERKERK(95,96)enandereonderzoekers(24,86, 90)iseencorrelategevondentussenhetdrooggewichtbijhetuitplantenendevroegeopbrengst,
hoewelditverbandnietopbasisvaneentijdsverschilisuitgewerkt.
In het algemeenkan wordenvastgesteld dat een hoogdrooggewicht eenbelangrijkeeisisvooreenjongetomatenplantvoorstookteelten.
3.3.2. Plaatsvandeeerstetrossen
Hetisalgemeenbekenddathetaantalbladerenonderde letrosentussende
le en 2e tros bij tomatenplanten afhankelijk is van de groeiomstandigheden
tijdenshetopkweken(25,26,44,79,104).
Denawerkingvandeplaatsvandetrosisonderzocht doorbijverschillende
groepenplantenvooriedereplant afzonderlijk hetaantalbladeren onderde le
en 2etros te bepalen, benevensdebloei-respectievelijk rijpingsdatum van de
eerstebloemrespectievelijkvruchtvandezebeidetrossen.Dezewaarnemingen
vonden o.a. ook plaats bij de 3groepen, onderverschillendelichtbronnen opgekweekte,plantenvandelandelijke belichtirgsproef 1959-1960.

Tabel2geeft voorelkder behandelingen hettijdstip vanbloei respectievelijk
rijping voor planten met9enplanten met 8bladeren onder de le tros envoor
plantenmet 13 respectievelijk 12bladeren onderde2etros.
TABEL2. Gemiddeldedata van bloeivan deeerstebloem,respectievelijk rijping van deeerste
vrucht, aan de le trosbij planten met 9 of 8bladeren onder de le tros enaande2e
trosbijplantenmet 13 of 12bladerenonderde2etros.Dezelfdebelichtingsbehandelingen alsin tabel 1.
TABLE2. Mean datesof theopeningof thefirstflowerandtheripeningof thefirstfruit, onthe
1sttrussforplants with9or8leavesbelow the1sttrussandonthe2ndtrussfor plants
with13or12leavesbelowthe2ndtruss. Thesameilluminationtreatmentsasintable1.
HPL

ML

TL

Aantalbladerenonder letros
Numberofleavesbelow1sttruss

9

8

9

8

9

8

Bloeidatumletros(0 = 11/2)
Dateofflowering1sttruss(0 = 1112)
Rijpingsdatum letros(0 = 9/4)
Dateofripening1sttruss(0 = 9/4)

6,2

4,3

6,7

4,8

8,3

6,7

10,6

9,1

12,0 10,2

12,1 10,4

13

13

Aantalbladerenonder2etros
Numberofleavesbelow2ndtruss

13

Bloeidatum2etros(0 - 11/2)
Dateofflowering2ndtruss(0 = 11/2)
Rijpingsdatum 2etros(0— 9/4)
Dateofripening2ndtruss(0 = 9/4)

22,0 19,1

22,2 21,5

23,0 20,2

28,5 26,4

28,7 27,8

29,0 27,1

12

12

Voor de le tros zijn de cijfers vrij regelmatig;gemiddeld zijn deplantenmet
9bladeren 1\ a2dagenlatermetbloeienrijpingdan deplanten met 8bladeren
onderde letros.
Tenaanzienvande2etrosisdeinvloedvan6enextrabladechterminderregelmatig; bij de met TL bestraalde planten is het effect kleiner dan 1dag, bij de
beideoverigegroepen isdit gemiddeld2a 3dagen.Deoorzaak van dezeonregelmatigheidisvooralsnog onbekend.
Uittabel2isafteleidendatderijpingsduur, dushetverschiltussenbloeidatum en rijpingsdatum, niet is bei'nvloed door het aantal bladeren onderdebetrokkentros.Eengroteraantalbladerenondereentrosheeft dusalleeneenverschuivingindetijdvanhet ontwikkelingsprocesveroorzaakt.
In grafiek 3 zijn de resultaten weergegeven van een proef met planten van
eenzelfde herkomst, die echter door ongelijkmatigheden in het klimaat van de
opkweekruimteeengrotevariatieinaantallenbladerenonderdeeerste2trossen
vertoonden. De groeiomstandigheden na het uitplanten waren niet voor alle
planten gelijk, doordat een regelmatig temperatuurverschil binnen de kas bestond,vooral 's nachts,wanneerhetverschilgemiddeld \\ a2°Cbedroeg.
Deze grafiek toont aan dat de eerste bloei vroeger valt naarmate het aantal
bladeren onder de betrokken tros kleiner en de (nacht-)temperatuur hoger is.
Gemiddeldoverallewaarnemingenisbijdezeproefheteffect van 1 bladmeerof
minderindeordevan 1 dagverschuivingvandeeerstebloeidatum.Hetgemiddeldeeffect van het temperatuurverschil isvandezelfde ordevangrootte.
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Eenvergroting vanhet aantal bladeren onder deeerstetrossen geeft duseen
verlating,waarvandegrootteafhankelijk is vandegroeiomstandigheden.Bijde
proefvantabel2 was dezeinde ordevan 1a3dagenperblad,bijdie vangrafiek
3 ongeveer 1dagper blad.
Ook SCHLOSSER (84) vermeldt invloeden van de groeiomstandigheden; hoe
beterdezewaren,hoekleinerdeverschillen.
bloeidatum
dafe of flowering

bloeidatum
dateof flowering

6-

2»tros
l^truss

1«tros
?sf truss
4-

2-

•
7

y
•

8

....

9 10 11

12 13 H

aantal bladeren onder de tros
number of leaves under the truss

GRAFIEK 3. Bloeidata van deeerstebloemvande letros(0 = 2maart)envan de2etros(0 =
9maart) bij planten metverschillende aantallen bladeren onder deze trossen.
Wittekolommen = uitgeplant inkoudste deelvandekas.Gestippelde kolommen
= uitgeplant inwarmstedeelvandekas.
GRAPH 3. Datesoftheopeningofthefirstfloweronthe1st(0 = March2) and2nd(0 = March
9) trussforplantswithdifferentnumbersofleavesbelowthesetrusses.
Whitecolumns —plantedout inthecoldestpartof theglasshouse. Shadedcolumns=
plantedout in thewarmestpartoftheglasshouse.

3.3.3. Wisselwerking tussen drooggewicht enplaatsvan de trossen
Tussenheteffect vandedrogestofproduktie en van deplaatsvandetros,opde
vroegheidvandebloeienz.,bestaateenwisselwerking.
Dit blijkt ook uit het voorbeeld van tabel 1 (biz. 9). Bij de ML-planten
vallendebloeienrijpingvande2etrossenrelatiefvroegerdan opgrondvande
verschillenbijde letrossenverwachtzouworden.Eenverklaringhiervoor iste
vindeninhetkleinereaantalbladerentussende leen2etros,datbijHPL:4,3;
bijTL:4,6enbij ML:3,4bedraagt.
Dat met demogelijkheid van het optreden van eendergelijke wisselwerking
tussenhetdrooggewicht endeplaatsvandetrosterdegerekeningdienttewordengehouden,volgtookuit onderzoek vano.a. VERKERK(93)en CALVERT(25,
26). Zijvondendatinhetalgemeenmeerlichtdedrogestofproduktie eneenlage
trosaanleg bevordert, terwijl eenhogeretemperatuur somsleidt tot eenverhogingvandedrogestofproduktie, maartevensmeestaltot eenhogeretrosaanleg.
Defactoren drogestofproduktie tijdenshetopkwekenende plaatsvande trossen mogen dus niet los van elkaar worden gezien, in verband met hun vroegheidseffect. Dewaarnemingdat het verlatende effect van een hoge le tros,als
gevolg van een hogere opkweektemperatuur, gecompenseerd wordt door de
hiermedegepaardgaandesnelleregroei (25), ishiereenbevestigingvan.
11

3.4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Ondereengoedejongetomatenplantwordtverstaaneenplant,diedehoogste
geldopbrengsten geeft onder de omstandigheden waaronder de teelt plaats
vindt.
Het rechtstreeks via experimenten vaststellen van de eisenvoorjongetomatenplanten stuit op verschillende moeilijkheden, waardoor bepaalde proefuitkomsten slechts eengeringe representatieve waarde hebben.
Dehoeveelheidgeproduceerde droge stof tijdens de opkweek kan een aanwijzing zijn voor de vroegheid; doorgaans ishet tijdsverschil in drogestofproduktiebij het uitplanten eenredelijke maat voor het verschilin tijdstip van de
bloeienderijping van deeerstebloemenrespectievelijk vruchten.
Voor het berekenen van het tijdsverschil in drogestofproduktie moet het
drooggewicht openkeletijdstippen bekend zijn.
De bloei-respectievelijk rijpingsdatum van deeerstebloemen respectievelijk
vruchten van deeerste2trossen valt later naarmatehet aantal bladeren onder
dezetrossengroteris;degroottevanditeffect hangtafvandegroeiomstandighedennahet uitplanten.
Tussendedrogestofproduktie tijdenshet opkwekenendeplaatsvandetrossenbestaatdikwijls eenwisselwerking metbetrekkingtot hun vroegheidseffect.
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4. OPKWEEK VAN TOMATENPLANTEN
IN UITSLUITEND KUNSTLICHT
4.1. INLEIDING

Deproeven over het opkweken van tomaten in uitsluitend kunstlicht zijn in
1955begonnen in een bewaarcel van het Instituut voor Tuinbouwtechniek te
Wageningen.Hierbij isgebruikgemaaktvanenkelemondelingverstrekte,overigens niet gepubliceerde, gegevensvan J. D. W. VAN GEEL. Dezehad toen al
enkelejaren proeven genomen met het opkweken van tomatenplanten in een
kelder,methetdoeldezeplantenineenkasverdertetelen.
Bij de eerste orienterende opkweekproeven blekenfluorescentiebuizende
meestgeschiktelichtbronnenvoor uitsluitend kunstmatige belichting. Doordat
dit lamptype slechts een geringe ophanghoogte behoeft, is het bovendien geschiktvoorhet gebruikinetages,zoals ROODENBURG (82)aleerdervoorstelde.
In 1959zijn deproefnemingen uitgebreid. Voor het onderzoek van demeer
praktische aspecten is een speciale kweekschuur gebouwd voor het op semipraktijkschaal opkwekenvanpartijen van 1200planten.
Aangeziendergelijke groteruimten nietgeschiktzijn vooronderzoek overde
meest gewenste licht- en temperatuurcondities, is tegelijkertijd een aantal
lichtkisten gebouwd. Hierin zijn debelichtingsduur, debelichtingsintensiteit en
detemperatuur apart teregelen.
Inhetvolgendezalhetonderzoekindezelichtkisteneerstwordenbesproken.
4.2. PROEVEN IN LICHTKISTEN

4.2.1. Inrichting van de lichtkisten
Delichtkistenhebbendevolgendeafmetingen:lengte1,00m; breedte1,00m;
hoogte 0,80 m. Het dak bestaat uit een glazen plaat, waarboven op 10-20cm
hoogte delichtbronnen zijn opgehangen (afb. 1).
Op een in hoogte verstelbaar rek kunnen tweemaal 2 bakjes met turfmolm
wordengeplaatst,waarindepottenmetplantenwordeningegraven(afb.2).
Als lichtbronnen zijn gebruikt fluorescentiebuizen TLF van 65 W nettovermogen, nummer 33(wit) - kleurtemperatuur 4500°K.
Delichtintensiteitindekistenkanwordengeregeldmethetaantallampenen
metdeafstand vandebakjes metplantentotdelampen.Devariatieindelichtintensiteit ophethorizontalevlakbedraagtplusofmin5%vanhetgemiddelde.
De lichtkisten staan opgesteld in een met buitenlucht te koelen bewaarcel,
waarindetemperatuur steedslagerisdandelaagstegewenste kisttemperatuur.
Deluchtindekistwordtdoor eenventilator continuinbeweginggehoudenen
door een elektrische kabelverwarming op de gewenste temperatuur gebracht
(afb. 3).Deluchttemperatuurinhethorizontalevlakterhoogte van de potrand
schommelttussenplusenmin \ °Comhet gemiddelde.
Derelatieveluchtvochtigheid indekistenkonnietwordengeregeld;doorbevochtigingvandeeelwerdderelatieveluchtvochtigheidindelichtkisten,afhankelijk vandetemperatuur, tussen60en80%gehouden.
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4.2.2. Methode vanonderzoek
Bij iedere proef in de lichtkisten werden de planten in 6-8 weken tijds opgekweekt tot net stadium van uitplanten. Tijdens het kiemen der zaden werd een
temperatuur van 23CCgegeven, daarna, tot het verspenen in potjes op de9eof
lOedag na het zaaien, van gemiddeld 18°C. Na het verspenen in potjes werden
de planten aan de te onderzoeken licht- en temperatuurcombinaties blootgesteld. Wanneer nodig, in verband met de wortelontwikkeling, werd in grotere
potten verpot.
Direct na het verspenen stonden er in de kisten ongeveer 80planten; dit aantal werd tijdens de proeven geregeld minder, doordat planten gebruikt werden
voor waarnemingen. De tijdstippen voor dewaarnemingen endeaantallen hiervoor gebruikte planten werden zodanig gekozen, dat de kisten steeds „vol" bleven,zonder dat de planten elkaar teveelbeschaduwden.
De lichtintensiteit in de kisten werd met een vlakke lichtmeter gemeten ter
hoogtevandepotranden; detoppen vandeplanten kwamentijdens de opkweek
echter dichter bij de lampen. De afstand van de lampen tot de toppen van de
planten varieerde van 60-40 cm.
Bij alle proeven, behalve bij een vergelijking van enkele verschillende rassen,
ishet tomatenras Moneymaker gebruikt.
Tijdens de opkweekbehandelingen werden waarnemingen gedaan omtrent de
groei en ontwikkeling van de planten. Hierbij werden geregeld of incidenteel
bepaald:
1. Vers- en drooggewicht van de bovengrondse delen, met de kiembladen,
soms gescheiden in Stengels en bladeren. In het volgende wordt alleen het
drooggewicht vermeld, dit is dan het drooggewicht van het bovengrondse
deel van de planten.
2. Vers- en drooggewicht van de wortels, dat wil zeggen van de plant onder de
kiembladen; hiertoe werd de potkluit voorzichtig uitgespoeld.
3. Aantal door het groeipunt afgesplitste bladeren (binoculaire microscoop) of
het aantal zichtbare bladeren groter dan 0,5 cm.
4. Aantal bladeren onder debloemtrossen(bloteoogenbinoculaire microscoop)
enhet stadiumvandetrosaanleg (binoculaire microscoop).
4.2.3. Analyse vangroei enontwikkeling tijdenshet opkweken
4.2.3.1. Drogestofproduktie
Als belangrijkste gegeven over de groei van de planten wordt beschouwd de
hoeveelheid geproduceerde droge stof. Deze hoeveelheid neemt, althans aanvankelijk en onder constante klimaatsomstandigheden, toe volgens een exponentiele functie (16).Er bestaat dan een rechtlijnig verband tussen de logaritme
van het drooggewicht en de tijd.
In grafiek 4is op eenzijdig logaritmische schaal het gemiddelde drooggewicht
per plant tegendetijd uitgezet. Dit betreft waarnemingen bij eenz.g. standaardbehandeling, dat wilzeggen eenbehandeling diebij zevenverschillende proeven
- op verschillende tijdstippen in hetjaar - steeds is herhaald.
Uit dezegrafiek blijkt, dat hetverloop van delogaritmevan het drooggewicht
tot eenbepaald punt - ongeveer de20edag na het verspenen - inderdaad rechtlijnig is; daarna buigt de lijn echter af. Bij het buigpunt bedraagt het drooggewicht omstreeks 0,2 gramper plant.
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GRAFIEK4. Drooggewichtperplant (logaritmischeschaal)inverband metdetijd, vangroepen
plantenvangelijkebehandelingen uit 7achtereenvolgendeproeven.
Behandeling: 16uur licht van 7000lux bij 21 °C + 8uur donker bij 15°C.
GRAPH 4. Thevariation indry weightperplant (logarithmic scale)withthetime,for groups of
plants of the same treatmentfrom 7 successive experiments. Treatment: 16 hours
lightof 7000 lux at21°C + 8hoursdarknessat 15°C.

Dit verloop hangt onder meersamenmet debeschaduwing van de onderste
bladeren door dehogere, waardoor deeerstgenoemde minder licht ontvangen.
Ditverschijnsel zalzichvooralvoordoen bij eensterk eenzijdige belichtingvan
boven,zoalsditindelichtkistenhetgevalis. Voortswordenbijhetgroterworden van de planten relatief minder assimilaten gebruikt voor de vorming van
assimilerende plantendelen (16,71).Er zijn geenredenen om degenoemde afbuigingtoeteschrijven aanvocht-ofvoedseltekorten.
Uit grafiek 4blijkt ook dat deproefresultaten uit delichtkisten goedreproduceerbaarzijn. Degroottevan deafwijkingen vanhet gemiddeldevoorde afzonderlijke waarnemingspunten bedraagt maximaal 2 dagen. Hierbij dient te
worden bedacht, dat het tijdstip van waarneming isweergegeven in het aantal
dagennahetverspenenendathetverspenennietsteedstijdenseenpreciesgelijk
groeistadium heeft plaats gevonden. Deze resultaten wettigen het vergelijken
vangegevensoverdedrogestofproduktie vanachtereenvolgendeproeven in de
lichtkisten.
Eenvandeconsequentiesvanhetexponentieleverloopvande drogestofproduktie is,dat het verschil in drooggewicht van deplanten op eenbepaaldmomentgeengoedemaatstaf is voorhetverschilingroeisnelheid of drogestofpro15

duktie. Immersbij verschillende groeisnelheden - alsgevolgvan verschil in de
groeiomstandigheden- wordtdeverhoudingtussendeabsolutewaardenvande
respectievelijke drooggewichten groter naarmate detijd verstrijkt. Met andere
woorden: deverhouding tussen deabsolute waarden vandedrooggewichtenis
afhankelijk vanhettijdstip vanwaarnemen(vgl. 16, 38).
Voorjongeplantenisdehellingvandelijn,diedelogaritmevanhetdrooggewichtinverband met detijd weergeeft, maatgevend voor degroeisnelheid. Uit
het verloop van dedrogestoftoename is voor verschillende behandelingen het
verschilin tijdstip, waarop eenbepaald drooggewicht isofwordt bereikt, af te
leiden.Dittijdsverschil ophetmoment van uitplantenis,zoalsonder3.3.1 (biz.
8) is aangegeven, een bruikbare maatstaf voor de latere produktiecapaciteit
van deplanten.
4.2.3.2. Blad- en bloemtrosvorming
Tijdensdeopkweekwordendoor hetgroeipuntgeregeldnieuwebladeren afgesplitst(zieafb. 4)totdat deeerstebloemtros gevormd wordt. Vrijwel tegelijk
met de uiterlijk waarneembare differentiatie van de bloemtros ontstaat een
nieuw blad, in welks oksel zich een nieuw groeipunt ontwikkelt (afb. 5). Dit
nieuwegroeipunt splitst eerst weer een aantal bladeren af, alvorens de tweede
tros tevormen. Bij detrosvorming ontstaat eerst een sterke opbolling van het
groeipunt,datzichvervolgensintweeensplitst,waarnahetenedeelzichtoteen
bloemontwikkeltenhetanderedeelzichvervolgensweerintweeensplitst,enz.,
totdattrossenvan5ofmeerbloemenzijn ontstaan (afb. 6).Hetblad,datongeveertegehjkertijd metdebloemtroswordtgevormd,groeitmethetnieuwegroeipuntmeeenbevindtzichdaardoorlateropeenhogereplaatsaandestengeldan
debloemtros.
Hetverloopvandeblad-enbloemvorming,zoalsdezebijeenvandebehandelingen werd waargenomen bij de planten met 8bladeren onder de le tros, is
weergegeven in grafiek 5. De gegevens hiervoor zijn verkregen door dagelijks
van 5 plantenhetaantal aangelegdebladerenenbloementebepalen.
Over de gehele waarnemingsperiode bezien,verloopt het aanleggen vanbladerenenbloemenregelmatigenevenredigmetdetijd(vgl.26).De afzonderlijke
waarnemingspunten hebben maximaaleenafwijking indeordevan 1 bladrespectievelijk 1 bloemtenopzichtevandedoordezepuntengetrokkenlijnen.
Bijeennaderebeschouwingvangrafiek 5blijktechter,datdebladvorming,op
dekortetermijnbeschouwd,tochniethelemaaleencontinuprocesis.Tijdensde
eerstefasevandetrosaanlegtreedtkennelijkeenstagnatieinhetprocesvanbladafsplitsingop.Voordeplantenvangrafiek 5wasdithetgevalindeperiodenvan
de12e-16edag(aanleg letros)envande19e-25edag(aanleg2etros)naverspenen. Wanneer van alle onderzochte planten, dus ongeacht het aantal bladeren
onder de le tros, het aantal aangelegde bladeren tegen de tijd wordt uitgezet,
zijn deze perioden van stilstand in de bladvorming niet of nauwelijks meer te
onderscheiden.
Ook het aantal bladeren groter dan 0,5 cmende totale bladlengte van deze
bladeren,bleken evenredigmet detijd toe tenemen.
Bijdebloemvormingwerdengeenonregelmatighedenwaargenomen. Hierbij
dientevenwelteworden opgemerkt,datnadeafsplitsing vande6eof7ebloem
deverderebloemvormingaaneentrosnietgoedmeeriswaartenemen;devolgendebloembeginselsblijven aanvankelijk klein,terwijl de eerste bloembeginselszichveelalmeteenvrij sterk ontwikkelen.
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GRAHEK 5.Aantal aangelegde bladeren of bloemen van planten met 8 bladeren onder de le
trosinverbandmetdetijd.Behandeling:15uurlichtvan7600luxbij21 °C+ 9 uur
donkerbijl5°C.
GRAPH 5. Therelationship betweenthe numberof initiated leaves or flowersand the time for
plantswith8leavesbelowthe1sttruss.Treatment: 15 hourslightof7600luxat 21"C
+ 9hoursdarknessat 15°C.

Het aantal bladeren onder de le trossen varieerde bij deproeven indelichtkisten van 8tot 14;de meest voorkomende aantallen waren 9, 10en 11. Het
tijdstip vandetrosaanlegvarieerthierdoor ook; bijdeonderzochteomstandighedenvond deaanlegvande letrosplaatstussende 13een 23edagnahetverspenen(vgl. 28).
Bijeenaantalproeven werdbinneneengroepplantenmetverschillendeaantallenbladerenonderdeletroseennegatiefverbandgevondentussenhetaantal
bladeren onderde letrosendattussende leen2etros.
Met betrekking tot de invloed van de omstandigheden op de aanleg van de
eerste trossen zijn devolgende resultaten van eeneldersin detail te publiceren
onderzoekvermeldenswaard. Geblekenis,datdeaanlegvandetrossennogtot
op 1dagvoor het moment waarop dit microscopisch zichtbaar is,verlaat kan
worden.Dezebe'invloedingkanniet alleenplaatsvinden door b.v. ontbladeren,
maar ook, onder bepaalde omstandigheden, door het verspenen of verpotten
vandeplanten.Ditlaatsteisaf teleiden uit tabel 3 voor planten, dieopverschillendetijdstippen zijn verspeend.
Verspenen voor het tijdstip waarop bij deniet verspeendeplanten deaanleg
van de le tros microscopisch zichtbaar was,omstreeks 25december, geeft een
vermeerderingvanhetaantalbladerenonderdezetros,gepaardgaandemeteen
verminderingvanhetaantalbladerentussende leen2etros.
Uitverderonderzoekisgeblekendatheteffect vandergelijke ingrependeste
groter is, naarmatedezekortervoorhettijdstipvandetrosaanlegplaatsvinden.
Dezetendensisook uit tabel 3af telezen,wanneer errekeningmeewordtge17

TABEL3. Aantalbladeren onder de letrosentussen de leen2etrossen bij planten dieopverschillendedata zijn verspeend. Zaaidatum: 5december 1961.Tijdstip aanleg le tros
bijnietverspeendeplanten, omstreeks25december 1961.Gemiddelden van8planten.
TABLE3. Number of leaves belowthe 1st trussandbetween the 1st and2ndtrussesfor plants
pricked outondifferent dates.Dateof sowing: 5thDecember 1961.Timeofinitiation
of the1sttrusswithplants notpricked out:about25thDecember 1961.Averages of8
plants.
Datum van verspenen
Dateofprickingout

21/12
23/12
25/12
27/12
29/12
15/1

Gemiddeld aantal bladeren
Meannumberofleaves
Onder de le tros
Belowthe1sttruss
9,0
9,6
8,8
8,0
8,1
7,9

Tussen de le en 2etros
Betweenthe1stand2ndtrusses
3,6
3,6
4,4
4,6
4,6
5,2

houdendat bij een deelvan de op25december verspeendeplanten de le tros
reedswasaangelegd,enwelbovenhet8eblad.
Hetisdusmogelijk datbijvergelijkende proevendetrosaanleg onwillekeurig
isbeinvloeddoor oorzaken, dieniet direct temakenhebben met devergeleken
proefomstandigheden, zoalsbijvoorbeeld het tijdstip van verspenen of verpotten. Hierdoor kan ook het eerder vermeldeverband tussen het aantal bladeren
onderdeletrosendattussende leen2etroswordenverstoord.
4.2.4. Invloedvandeomstandigheden opgroeienontwikkeling
4.2.4.1. Inleiding
Bijdeachtereenvolgendeproevenindelichtkistenzijn tomatenplantenopgekweekt onder verschillende combinaties van licht en temperatuur. Het aantal
vergeleken combinaties isbetrekkelijk klein door technische en praktische beperkingen, doch deonderzochte combinaties zijn gekozen op grondvan de op
datmomentaanwezigeervaringeneninzichtenomtrenthetopkwekenvantomatenvoor stookteelten. Hetgeen zeggenwil,dat alleen omstandigheden zijn vergeleken,waarbij voordeteeltbruikbareplantenwordenverkregen.
Bijalle proevenwisselde de temperatuur tweemaal daags,waardoor telkens
eenperiodevan 15of 16uur met eenhogeretemperatuur („dagtemperatuur")
gevolgdwerddooreenperiodevan9respectievelijk 8uurmeteenlageretemperatuur(„nachttemperatuur").
Debelichtingvondplaats gedurende 8, 16of24uur peretmaalenwelzodanig,dathetbeginvandebelichtingsamenvielmethetbeginvandeperiodevan
dehogetemperatuur.
Voordebelichtingsintensiteit isuitgegaan vaneenstandaardwaarde, dieverkregenwerdbijeenzodanigeopstellingvandebelichtingsbronnen,datdelichtverdelinginhet horizontale vlakter hoogtevan depotrand zogelijkmatig mogelijk was. Eenvoudigheidshalve wordt deze standaard-belichtingswaarde aangeduidmetL.DeabsolutewaardevanLis,voornamelijk doorverouderingvan
delampen,nietvooralleachtereenvolgende proevengelijk enschommeldetussen6800en7200lux.Uit metingen van Dr. P. GAASTRAblijkt, dat voor debe18

trokken proefopstelling en lamptypen deze waarden overeenkomen met een
totale stralingvan 23.000-25.000erg/cm2/sec.
Voor iedere afzonderlijke proef zijn de lichtintensiteiten uitgedrukt in deze
L-waarde, bijvoorbeeld J L, | L, L enz. Donkerwordtaangeduid doorD. De
belichtingwordt aangegeven per periode van respectievelijk 16en 8uur(soms
van respectievelijk 15en9uur).Delichtintensiteitenvoor deze respectievelijke
periodenworden,gescheidendoor eenschuinestreep,weergegevenalswaarden
vanL( = standaardbelichtingswaarde) ofalsD (= donker).
Detemperaturenvoordezezelfdeperiodenwordendoortwee,eveneensdoor
eenschuinestreep gescheiden, getallen weergegeven in°C.
Terverduidelijking volgenhierenkelevoorbeelden:
| L/D-21/15°Cbetekent:16uurlichtvanintensiteit\ Lbijeentemperatuurvan
21°C,gevolgddoor8uurdonkerbij 15°C;
L/L- 26/20°Cbetekent:24uur(16+ 8uur)lichtvanintensiteitLbijeentemperatuurvan 16uur26°Cen8uur20°C.
4.2.4.2. Drogestofproduktie
De invloed van licht en temperatuur op de drogestoftoename van jonge
tomatenplanten nahetverspenenwordtge'iUustreerddooreenproef,waarinde
•volgende behandelingen werden vergeleken:
L/L - 26/20°C
L/D-26/20°C
L/D-21/15°C
\ L / D - 21/15°C
In grafiek 6ishet drooggewicht per plant op logaritmische schaal uitgezet
tegendetijd, ingrafiek 7tegendehoeveelheidtoegediendlicht.Dehoeveelheid
lichtisberekenduitdetotaleduurendegemiddeldeintensiteitvandebelichting
en isuitgedrukt inlux-uren.
Uitgrafiek6blijkt,datnaarmatedehoeveelheidtoegediendlichtperdaggroter
is,ook de drogestoftoename per dag groter is.Dit geldtzowelvoor de belichdrooggewicht
dry weight
g/plant
1,0

GRAFIEK 6.

Drooggewichtperplant(log.schaal)inverband
met detijd, voor planten van verschillendebehandelingen.
GRAPH 6.

Thevariation indryweightperplant(log. scale)
with time, for plants of differenttreatments.
L/L - 26/20°C = 16 hours L (= light of
approximately7000 lux) at 26°C + 8 hoursL
at 20°C.
L/D - 26120°C= 16 hours L at 26°C + 8
hoursD (= darkness)at 20°C.
L/D - 21115°C = 16hoursLat21"C + 8hours
Datl5°C.
i L/D - 21115°C = 16hoursiL(= 3500lux)
at 21°C + 8hours D at 15°C.
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GRAFIEK7.

Drooggewichtperplant(log.schaal)inverband met de hoeveelheid toegediend licht
(lux-uren), voor dezelfde groepen planten
alsingrafiek 6.
GRAPH 7.

The variation in dry weight per plant (log.
scale)withtheamountof light-energy (luxhours) suppliedafter pricking out, for the
samegroups ofplantsasingraph 6.
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tingsduur (vergelijking van L/L - 26/20°Cmet L/D - 26/20°C)alsvoordebelichtingsintensiteit(vergelijkingvanL/D- 21/15°Cmet\ L/D- 21/15°C).
Uitgrafiek7blijktechter,datnaarmate debelichtingsduuten debelichtingsintensiteit groter zijn, dedrogestofproduktie per eenheid toegediend lichtlager
is. Uit deberekeningen van de benodigde hoeveelheid energie voor achtereenvolgendegroeitrajecten bleekvoortsdat deverschillentussen de behandelingen,
inzakedehoeveelheidgeproduceerdedrogestofpereenheidtoegediendlicht,gedurendedegeheleopkweekperiode ongeveer gelijk zijn.
Detoenamevandedagelijksgeproduceerdehoeveelheiddrogestofdoormeer
lichtgaatdusgepaardmeteen vermindering van het effect van dat licht. Met
anderewoorden:eengroteresnelheidvande drogestofproduktie gaat ten koste
vanhetrendement vandebelichting.
Dit werdook steedsgevonden bij andereproeven.Voor deproeven, waarbij
deplanteneendrooggewicht van0,4grambereikten,zijn intabel4dehiervoor
benodigde tijd enenergie,gemiddeldper behandeling,vermeld. Door deongelijke veroudering van de lampen was degemiddeldelichtintensiteit niet nauwkeurigtebepalen;deberekeningvandebenodigdeenergieisvoordeverschillende
behandelingenderhalvegebaseerdopschattingenvandegemiddeldelichtenergie.
Uit tabel 4volgtdat debenodigde energietoeneemt, dushet rendement van
debelichtingafneemt, alsdedagelijksebelichtingsduurendebelichtingsintensiteittoenemen.
Ook de temperatuur blijkt hierbij een rol te kunnen spelen. Uit het feit dat
zowelbij 16uurL(L/D)alsbij24uur L(L/L)hetrendementvandebelichting
bij 26/20°Chogerisdanbij 21/15°C,kan wordenvastgesteld dateentemperatuurvan21/15°Csuboptimaalisvoordedrogestofproduktie bijdezelichtintensiteit(vgl.57).
Zowel bij deproef van grafiek 6, als bij andere proeven werd de tendens
waargenomen dat deafbuiging van het exponentiele verloopvan dedrogestofproduktie,bijdeplantendiehetmeestelichtkregenendushet snelstgroeiden,
in een vroeger stadium plaatsvonddan bijdeplantendie minder licht kregen
(vgl. 13, 38).
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TABEL4. Tijd in aantal dagen vanaf het verspenen en totale energie gedurende deze tijd ten
opzichtevan behandeling L/D - 21/15°C, benodigd voor devorming van0,4 gram
droge stof per plant bij verschillende behandelingen.
TABLE4. Timeexpressedasnumberofdaystakenfrom dateofprickingout,andthecorrespondingenergyrequired, relativeto L/D - 21/15°C,for theproductionof 0,4gram dry
matterperplantfor differenttreatments.
L = lightof ± 7000 lux;D = darkness; L/D = 16hoursL + 8hoursD;
iL/D = 16hours\L + 8hoursD; L/L = 16+ 8hoursLetc; 21/15°C = 16hows
21°C + 8hours 15°C;26/20°C = 16hours26°C + 8hours20°C.
Behandeling
Treatment

L / D - 21/15°C
i L / D - 21/15°C
£L/JL-21/15°C
L/D - 26/20°C
L / L - 26/20°C
L/L-21/15°C

Vormingvan0,4gramdrogestof
Productionof0,4gramdrymatter
Aantal dagen
numberofdays

Totale energie (relatief)
Totalenergy(relative)

25
36
36
23
19
22

100
65
91
96
116
131

De invloed van dedagelijkse belichtingsduurisnog nader onderzocht voor
respectievelijk 8, 12, 16en24uur. Hierbij werd eveneenseen afname van het
belichtingsrendement bij een toenemendebelichtingsduur gevonden,vooralbij
eenbelichting langer dan 16uur per dag.
Het effect van debelichting tijdens delagetemperatuurperiode werd nader
onderzocht door vergelijking van debehandelingen:
L/D--21/15°C
L / | L - -21/15°C
L/L- - 21/15°C
Voor deproduktievan0,4gramdrogestofperplantwarendebenodigdetijdenrespectievelijk 25,23en22dagenendehoeveelhedenenergierespectievelijk
280,325en370lux-uren.Door debelichtingtijdens deperiodevanlagetemperatuurisdedagelijksehoeveelheidtoegediendeenergievermeerderdmetrespectievelijk 30 en 50%; de gemiddelde dagelijkse drogestofproduktie evenwel is
slechts toegenomen met 9 respectievelijk 14%. Bij deze temperaturen is het
effect vande8 uuraanvullendebelichtingdusuitermatelaaggeweest,respectievelijk 30en28%vande 16uurbelichtingbij21°C.
Verder is bij een derproeveneenzelfdehoeveelheidlichtperdag(belichtingsduur 15 a 16uur)toegediend meteenconstanteintensiteit ofmeteentweemaal
perbelichtingsperiodeveranderendelichtintensiteit.Schematischkunnendedrie
vergeleken behandelingen alsvolgtworden aangeduid.:
16uur | L + 8uur
D
44uur \i L
L -4- 8 uur
8 uur L , . v.™
4uur \ L + 8uur D
4uur L
8uur ^ L + 4uur
L + 8uur D
Detemperatuur wastijdens f Len\ L:21°C,tijdens L: 24°Centijdens het
donker 15°C.
Driewekenna hetbeginvandebehandelingen, dusna hetverspenen, waren
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er geen betrouwbareverschillen in de drogestofproduktie tussen de 3groepen
planten.
Dezeresultatenzouden kunnen betekenen, dathetrendementvandebelichtingbepaald wordtdoor detotaleenergie,toegediend gedurendeeen dagelijkse
belichtingsperiodevan bepaalde duur endat schommelingenin delichtintensiteithierbij,binnenbepaaldegrenzen,geenrolvanbetekenisspelen.
Drogestofgehalte. Hoewelhetdrogestofgehalte nogalaanschommelingen
- waarschijnlijk onderinvloedvandevochthuishouding- onderhevig is, zijn er
in het algemeen tussen de behandelingen welduidelijke verschillen waargenomen.Hetdrogestofgehalte wasinhet algemeenhoger naarmate debelichtingsintensiteit hoger endedagelijkse belichtingsduur langerwas(vgl.9,22);deinvloedvande temperatuurwas nietduidelijk.
4.2.4.3. Blad- en bloemtrosvorming
Van dezelfde groepen planten, waarvan onder 4.2.4.2(biz. 19) de drogestofproduktieisbesproken,zijn deblad-enbloemtrosvorming onderzocht.
Bladvorming. Ingrafiek 8 zijn deaantallenaangelegdebladerenweergegeveninverbandmetdetijd.
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GRAFIEK 8. Aantallen aangelegde bladeren in verband met detijd, voor planten van dezelfde
behandelingen alsingrafiek 6.Gemiddelden van4planten.
GRAPH 8. Therelationshipbetweenthenumbersof initiatedleavesandthe time,for plantsfrom
thesametreatmentsas ingraph 6.Averagesof4plants.

Deafwijking vandepuntenvoordeonderscheidenbehandelingentenopzichtevandenkbeeldigerechtelijnenzijnmaximaaltergroottevan 1blad.Voorde
snelheid van bladvorming geldt dezelfde volgorde als voor de snelheid van de
drogestofproduktie (vergelijk grafiek 6,biz. 19).
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De snelheid, waarmede het groeipunt bladeren afsplitst, varieerde bij deze
proeven van 1 bladper 3dagenbij\ L/D - 21/15°Ctot 1 blad per2 dagen bij
L/L-26/20°C.
Plaats van de trossen. Bijdemeesteproevenisvoordeverschillendebehandelingendeplaats van de le tros, dushet aantalbladeren onder dezetros,
bepaald. Zoalsreeds onder 4.2.3.2 (biz. 16) isvermeld,wordt deplaatsvan de
trossen niet alleen door de mate van belichting en de temperatuur beiinvloed,
maar kunnen ookanderefactoren bieropvaninvloedzijn. Hierbij ismetname
tedenkenaandesnelheidvankiemenenhettijdstipvanverspenenof oppotten.
Dat andere factoren dan licht en temperatuur inderdaad een rol hebben gespeeld,blijkt weluithetfeit, datdetroshoogte bijgelijkebehandelingeninverschillendeproeven nogalvarieert. Opditpunt zijn deverschillende proefseries
onderling minder goedvergelijkbaar.
Intabel5zijndegegevensoverdeplaatsvande letrosvermeldvoor dezelfde
behandelingen als die waarvan reeds eerder de drogestofproduktie (grafiek 6,
biz. 19)endebladvorming(grafiek 8,biz.22)zijn weergegeven.
TABEL5. Spreidingvandeaantallenbladeren onderdeletros bijplantenvandezelfde behandelingenalsingrafieken 6-9.
TABLE5. Variation inthenumbersofleavesbelowthefirsttrussfor plantsfrom thesame treatmentsasingraphs6-9.
Behandeling

L/L-26/20°C
L/D - 26/20°C
L / D - 21/15°C
i L / D - 21/15°C

Aantal planten
Numberofplants
17
19
19
3

%planten metn bladeren
%plantswithnleaves
n= 9

n = 10

29
42
74

71
58
26

n= ll

100

Gemiddeld aantal
bladeren
Averagenumberof
leaves
9,7
9,6
9,3
11,0

Vandebehandeling J L/D - 21/15°Cwasbij het beeindigenvan deproefbij
slechts3 plantendeletrosmicroscopischzichtbaar.Hetvoordezebehandeling
vermeldeaantalbladerenishierdoormogelijkietstelaag.
Uit tabel 5blijkt, dat alleen delichtintensiteit een duidelijke invloed op de
plaats vandetrosheeft gehad.
In verschillende proeven zijn de behandelingen \ L/D - 21/15°Cmet L/D 21/15°C (verschillende belichtingsintensiteit) en L/D - 21/15°C met L/D 26/20°C(verschillende temperatuur) vergeleken. De resultaten ervan zijn, per
proef afzonderlijk, weergegeven intabel6.
Deze tabel laat duidelijk de verschillen tussen deproefseries zien. De resultaten van de betrokken vergelijkingen zijn evenwel eensluidend: een lagere
lichtintensiteit en een hogere temperatuur vergroten beide het aantal bladeren
datvoordeletroswordtaangelegd.
Ookdeinvloed vandebelichtingsduur isinmeerproeven nagegaan. Hierbij
werdentussen24uuren 16uurbelichtinggeenbelangrijkeverschilleninaantallenbladeren onder de letros waargenomen, nochbij 26/20°C(L/L:9,7bladeren en L/D: 9,6 bladeren), noch bij 21/15°C (L/L: 8,3bladeren en L/D: 8,5
bladeren). Ook bij een vergelijking van een viertal rassen traden, bij een temperatuurvan24/18°C,geenverschillenopintroshoogtetussen24uurbelichting
en 16uurbelichting.
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TABEL6. Gemiddelde aantallen bladeren onder de le tros, bij verschillende belichtingsintensiteiten (JLen L) en bij verschillende temperaturen (21/15°C en 26/20°Q alsresultatenvan diverseproeven. Tussen ( ) aantallen planten.
TABLE6. Averagenumbersofleavesbelowthe1sttruss,for differentlightintensities(\L and L)
andfor differenttemperatures (21jl5°C and26j20°C)asresultsfrom variousexperiments.In() numbersofplants.
Proef
Experiment*

Temperatuur: 21/15°C
Temperature: 21I1S°C
*L/D

1
2
3
4
5
6

10,4(54)
10,9 (20)
12,8 (20)
11,0(3)

L/D
8,5(65)*)
9.3 (19)
9.4(39)
9,3(19)

Belichting: L/D
Illumination:LjD
21/15°C

26/20°C

9,3(19)
8,8 (23)
8,3 (16)

9,6(19)
9,5(24)
9,9 (16)

*) temp. 23/17°C

4.2.4.4. Overige waarnemingen
Bladkleur. Debladkleurvarieerdebij deonderscheiden behandelingenvan
lichtgroen tot donkergroen en blauwgroen. Deze laatste kleurschakeringen
wordenmedeveroorzaaktdooreenpaarskleuringvandeonderzijden derbladeren.BijdezedonkereplantenzijnmeestalookdebladstelenendeStengelspaars
gekleurd.Vaakgaanpaarskleuringeneenrelatiefhoogdrogestofgehalte samen.
In hetalgemeen isdebladkleur donkerder naarmatedetemperatuur lager is
en/of dedagelijkse belichting sterker respectievelijk langduriger is.
Gele bladvlekken. Onder bepaalde groeiomstandigheden kunnen bij
jongetomatenplantengelebladvlekken ontstaan. Het optredenhiervan,vooral
bijlangdurigedagelijkse belichting- inhetalgemeenlangerdan 16a 18 uur- is
velemalen waargenomen (5, 12,62,80).Ook bij een normale belichtingsduur
kunnendezebladvlekkenvolgensROODENBURG(81)optreden(vgl.5). Devorm
en afmetingen van de bladvlekken varieren, afhankelijk van de omstandigheden(55).
Bijdeproevenindelichtkistenisbijcontinuebelichtingwaargenomendatde
bladvlekken eerder enin sterkeremate optreden,naarmate debladkleurlichter
is.Dezegegevenswijzen opeenverbandtussen dematevangroeienhetoptredenvangelebladvlekken;bijhogeretemperaturenyerdwijntdepaarsekleuren
verschijnen degelebladvlekken.Binneneenonderdezelfdeomstandighedenopgekweektegroepplantenzijnhetooksteedsdegrootste,sterkstgroeiendeplanten,diedebladvlekken heteerstenhet ergstteziengeven.
Overigenszijndezeverschijnselen bijgeenvandeproevenindelichtkistenin
ernstigemateopgetreden.
Wortelgroei.Bijglobalebeoordelingvanhetwortelstelselindepotkluitvan
onderverschillendeomstandighedenopgekweekteplanten,valtsteedseenzelfde
tendenswaartenemenalsbijdedrogestofproduktie van Stengels en bladeren.
Bijenigeproeven zijn dedrooggewichten vandebovengrondse plantendelen
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envan dewortels apart bepaald. In grafiek 9ishet verband tussen dezebeide
weergegevenvoorgemiddeldenvantelkens3planten,diezijn opgekweekt bij:
L/D-26/20°C
iL/iL-21/15°C
L/D-21/15°C
Uitdezegrafiekblijkt datdespruit:wortel-verhouding onafhankelijkwasvan
de opkweekomstandigheden. Er werden dus binnen het onderzochte gebied
geenprincipieleverschilleninderelatievewortelgroeiwaargenomen.Dezeconclusieisnaderhand in eenandereproef bevestigd.
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Verband tussen het drooggewieht van
de bovengrondse plantendelen en het
drooggewiehtvandewortelsvoor planten van verschillende behandelingen.
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The relationbetweenthe dry weightof
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plantsfrom differenttreatments.
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Hetlijktaannemelijk datdegevondenrelatiealleenbestaatzolangdewortelgroeiendebovengrondsegroeiongestoord kunnenplaatsvindenengeenfactoren optreden die b.v. specifiek de wortelgroei remmen, zoals o.a. een tekleine
pot, gebreken aan degrond ofeentelagegrondtemperatuur (23,61).
Verhouding tussen de drooggewichten van bladeren en Stengels.
Bijenkeleproevenisbijdedrooggewichtsbepalingenonderscheidgemaakttussenbladeren enStengels,delaatstemetinbegripvandegrotere bladstelen.
Tijdens hetgroterwordenvandeplantenwordt deblad:stengel-verkouding
kleiner,waaruitvolgtdatlaterrelatiefminderassimilatenwordengebruiktvoor
devormingvannieuweassimilerende plantendelen. Dit zal mede een oorzaak
zijn van de op biz. 14vermeldeafbuiging van delijn die delogaritme van het
drooggewieht weergeeft inverband metde tijd.
Bij twee proeven bleek, bij een gelijk totaal drooggewieht van de bovengrondsedelenvandeplanten, deblad:stengel-verhouding grotertezijn bijeen
hogerelichtintensiteit(vgl.45).
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Bladlengte. Detotalebladlengtevanallebladerengroterdan0,5cmisbepaaldvoorplantenvandevolgendebehandelingen:
L / D - 26/20°C
L/D-21/15°C
1L/D-21/15°C
1L/1L- 21/15 °C
Voor detotale bladlengte, die evenredig met detijdtoeneemt,werd dezelfde
volgordetussendebehandelingenwaargenomenalstenaanzien van de drogestoftoename. Ingrafiek 10 is opeenzijdiglogaritmischeschaal het verband tussenhetdrooggewichtendetotalebladlengteweergegeven.
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GRAFIEK 10.Het verband tussen het drooggewicht (log. schaal) en de totale bladlengte, voor
plantenvanverschillende behandelingen.
GRAPH 10. Therelationbetween the dryweight(log. scale) andthe totallengthof the leaves,for
plantsfrom differenttreatments.

Voordeindezeproefvergelekenomstandighedenisereenvasterelatietussen
debeidegrootheden, onafhankelijk vandebehandeling.
Hetfeit datdeverhoudinglog.drooggewicht:totalebladlengtekleinerwordt
mettoenemenddrooggewicht, dusmetdetijd, stemt overeenmetdeeerdergemaakte, veronderstelling (biz. 15), dat door onderlinge beschaduwing van de
bladerendetotaledrogestofproduktie naderhand relatief kleinerwordt.
Dewaarnemingenvangrafiek10werdenbevestigdin eenproef,waarbijtemperatuurtrappenzijn vergeleken.Hierbij bleekvoortsdatdoor eenhogeretemperatuurvooraldelengtegroeivandejongerebladerenwordtbevorderd,terwijlde
ouderebladerenkorterblevendanbijeenlageretemperatuur.Wellichtishierin
deverklaringtevindenvoor degroteredrogestofproduktie bij26/20°Ctenopzichtevan21/15°C(ziebiz.20).
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4.2.5. Enigeaanvullendeproeven
4.2.5.1. Verandering van lichtomstandigheden
Meermaleniswaargenomendatdeaanvankelijke voorsprongvanaanvullend
belichteplantentenopzichtevanonbehandeldeplanten,nahetuitplantengeheel
ofgedeeltelijk verloren gaat (4,68,90).Dit kan eengevolgzijn van deabrupte
verlagingvan delichtintensiteitalszodanig ofvandeongunstigeomstandigheden na het uitplanten voor deaanvullend belichte planten. Nu wordt welveronderstelddathetvooral deongunstigerlichtomstandighedenzijn,diedevoordienaanvullend belichteplanten nahetuitplanten extra groeimoeilijkheden geven. Menheeft daaromgetracht omdoor geleidelijke verminderingvan debelichtingsduur endebelichtingsintensiteitvoorhetuitplanten,deaanpassingvan
de belichte planten aan de latere omstandigheden te vergemakkelijken (4,60,
95).
Voor planten, diezijn opgekweektmet uitsluitend kunstlicht, isde overgang
bij het uitplanten extra groot. Ter bestudering van dezefactor werden planten
opeenbepaaldmomentuiteenlichtkistmeteenhogelichtintensiteit(L = 6300
lux)overgeplaatstnaareenlichtkistmeteenlagelichtintensiteit( | L = 3150lux)
enomgekeerd.
Aangeziendedrogestofproduktie bijhetouderwordenvan deplantenrelatief
afneemt (biz. 14),ishet nodig bij dergelijke proeven steeds van planten uit te
gaan,dieophetmomentvandeoverplaatsingeenongeveergelijkdrooggewicht
hebben. Voor een der proeven werden planten opgekweekt in twee lichtkisten
bij L/D- 23/17°C enintweeanderelichtkisten bij JL/D- 21/15°C. Zodra de
planteneendrooggewichthaddenbereiktvanongeveer0,04gram,werdenvoor
dehelft hiervandeomstandigheden gewijzigd. Zodoendekondenvierbehandelingenwordenvergeleken:
L - L= steeds L/D-23/17°C
L-+$L ==eerst L/D- 23/17°C,daarna£L/D- 21/15°C
iL- 1L= steeds|L/D- 21/15°C
iL-»- L= eerst |L/D-21/15°C,daarna L/D-23/17°C
Deveranderingen vanL- > | L en£L->L vondenplaats respectievehjk 16en
22dagennahetverspenen.Dedrogestoftoename van deverschillende groepen
plantenisweergegeveningrafiek 11.
Hieruit blijkt dat dedrogestofproduktie na deverandering van degroeiomstandigheden eenzelfde verloop heeft als bij deplanten die steeds bij dezeomstandighedenzijnopgekweekt.Uitdebetrokkengegevenskanverderworden afgeleiddatdeaanpassingaandegewijzigdeomstandighedenzichinongeveer1dag
heeftvoltrokken.Ookdegegevensbetreffende hetverloopvandeaantallendoor
degroeipunten afgesplitste bladerenwijzenhierop.
Uit dezewaarnemingen, diebevestigd worden door deresultaten vanenkele
anderesoortgelijke proeven,volgtdat eenabrupteveranderingvandelichtomstandigheden geenernstigegroeistagnatie door aanpassingsmoeilijkheden heeft
veroorzaakt.
4.2.5.2. Invloed van reflecterende ondergrond
Ineenvandeproevenmetverschillendetemperaturen bij gelijke belichtingscondities werd degrond, waarin deplanten en depotten stonden, zo volledig
mogelijk afgedekt met kunststoffolie. In elke kist werd degrond voor de helft
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GRAFIEK 11. Drooggewichten (log. schaal)van nietverplaatste planten (L- Len iL - JL) en
vanverplaatsteplanten(L-»£LenJL->-L).
Deveranderingen vondenplaatstoendeplanteneendrooggewicht van0,04gram
hadden bereikt.
GRAPH 11. Dry weights(log. scale)ofplantswith constant treatments(L-L and\L - \L) and
oftransferredplants(L ->JL and JZ,->• L).
The transfertookplacewhentheplantshadadryweightof0,04grammes.
L = 16 hoursL(= lightof6300lux) at23°C + 8hoursD(= darkness) at 17°C.
\L = 16 hourslLat21°C + 8hoursDat15 °C.

met witte folie en voor deandere helft met zwarte folie bedekt. De bedoeling
hiervanwas omnategaanofheteffectvandebelichtingvanbovenvergrootkon
wordendoor reflectie vandeondergrond. Bijallevier temperatuurtrappenwas
dedrogestofproduktie vandeplanten opdewitteondergrond groter dan opde
zwarte ondergrond. Hetgemiddeldeverschilvarieerdevan 8-12%, waarbij nog
dient teworden opgemerkt, dat dezwartefolie door het glimmendeoppervlak
wellicht ooknogwelenigereflectieheeft veroorzaakt.
Het aantalbladeren onderde letroswassteedshetkleinstbij deplanten op
dewitteondergrond. Gemiddeld overalletemperatuurbehandelingen warende
aantallen bladeren bij dewitte ondergrond 8,6enbij de zwarteondergrond9,4.
Verderis het vermeldenswaard dat de planten op de witte ondergrond een
neerwaartsgerichtebladstand te ziengaven,hetgeenvooralaan heteindevan
iederebelichtingsperiodezeeropvallendwas (zie afb. 7). Ookbij tomatenplanten,
dieineenkaswerdenuitgeplantopeenwitteondergrond, werddit verschijnsel
waargenotnen(88).
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4.2.5.3. Rasverschillen
De drogestofproduktie van verschillende tomatenrassen is vergeleken bij
16uur licht per dag en bij continu licht. In een van de continu belichte objecten werd gedurende de lagetemperatuurperiode gloeilampenlicht toegediend
(verhoudinggeinstalleerdevermogensTL:gloeilamp= 5:1),overigenszonder dat
dit waarneembare effecten heeft opgeleverd. De temperatuur bij deze proef was
24/18°C. Vergeleken werden een Moneymaker-selectie en een Glorie-selectie,
benevens een tweetal door het I.V.T. verstrekte Amerikaanse rassen. Er werden
geen betrouwbare verschillen tussen deze rassen gevonden wat betreft de mate
van drogestoftoename tijdens de opkweek, wel echter duidelijke verschillen in
de plaatsvan de eerstetros.Ook ASHBY(13)vond geen verschillen inde snelheid
van drogestoftoename tussen rassen.

4.3. PROEVEN IN DE KWEEKSCHUUR

4.3.1. Inrichting vande kweekschuur
Bij de bouw van de kweekschuur ismen er van uitgegaan, dat de lampen niet
alleenalslichtbron, maar ook alswarmtebronzouden worden gebruikt. Hiertoe
zijn de afmetingen en de wandconstructies enerzijds en het totale geinstalleerde
vermogen anderzijds, zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.
De kweekschuur heeft een oppervlakte van 4,00 x 7,00m, bij een nokhoogte
van 3,50 m; de wanden bestaan uit asbestcementplaten met aan de binnenzijde
op ongeveer 5cm afstand witte kunststoffolie voor isolatie en reflectie (afb. 8).
Aan weerskanten van een middenpad staan stellingen met 3 respectievelijk 4
lagen tabletten. Deze tabletten zijn gevuld met turfmolm, waarin de potten
worden gegraven. Het geinstalleerde vermogen aan TLF 65W/33 lampen is
240W/m2. De afstand van de lampen tot debovenkant van de tabletten is 35en
30 cm, de belichtingsintensiteit op de tabletten varieert tussen de 3500 en 4000
lux (12.000-14.000 erg/cm2/sec). Wanneer alle lampen branden, geven deze zoveel warmte, dat in de kweekschuur een temperatuurverschil met buiten van
25-30°Ckan worden gehandhaafd. Bij overschrijding van degewenste temperatuur wordt automatisch gekoeld met buitenlucht. De gelijkmatigheid van de
temperatuur liet echter te wensen over.
4.3.2. Opkweek vanplanten
Het bij debouw van dekweekschuur vooropgestelde doel omde lichtbronnen
tevensalswarmtebronnen tegebruiken,hieldin dat delampen continu moesten
branden. Uit verschillende literatuurgegevens was inmiddels bekend, dat tomatenplanten in continu licht kunnen groeien zonder dat gele bladvlekken optreden, mits gezorgd wordt voor een juiste dagelijkse temperatuurwisseling (58,
62, 89). Dit werd door eigen proeven, die aan de bouw van de kweekschuur
vooraf gingen, bevestigd. Hierbij werd gedurende 8 uur een ongeveer 6°C
lageretemperatuur gegevendan tijdens deoverige 16uur.
Ofschoon met continue belichtingbij een voldoende dagelijkse temperatuurschommeling inhet algemeen goede opkweekresultaten in de kweekschuur werden verkregen, bleek dat bij geringe afwijkingen van de ingestelde temperatuur
toch spoedig bladvlekken optraden.
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Opgrond vanonderzoekresultatenvan KRISTOFFERSEN (62) is toen overgegaanopeendagelijksebelichtingsduurvan22Juur, waardoor de kans op gele
bladvlekkenaanzienlijk wordtverminderd. Dedonkerperiode van 1£uurleverdegeenmoeilijkheden opvoor de temperatuurbeheersing, doordat het begin
van dezeperiode samenvielmet het tijdstip van overgang van de hogere naar
delageretemperatuur.
Opgrondvanenigeervaringenisalsmeestgeschiktetemperatuur bijdeheersendelichtintensiteiten (3500-4000lux)gekozen: 16uur21°Cen8uur 15°C.
In 1958-1959 vond een proef plaats waarbij de drogestofproduktie van met
uitsluitend kunstlicht opgekweekte planten vergeleken werd met die van in de
kas, respectievelijk met en zonder aanvullende belichting met TL 65W/33
lampen,opgekweekteplanten.
De onbelichte planten in de kas werden gezaaid op 18oktober, de belichte
plantenop24novemberendeplantenindeschuurop5december.
Dedagelijksebelichtingsduurindekaswasaanvankelijk 24uurennahetverspenen 16uur; ongeveer 3weken voor het uitplantenwerddebelichtingsduur
tenslotteteruggebrachttot 10uurperdag.Hetgeinstalleerdevermogenbedroeg
aanvankelijk 170W/m2(3900luxoppotrandhoogte); later, bij het oppotten,is
dit teruggebracht tot 65W/m2 (1600lux).Deplanten in deschuur werden per
dag 22| uur belicht, met een constant ge'installeerd vermogen van 240 W/m2
(3500lux).
Deluchttemperatuur bijdeonbelichteplantenwasoverdaggemiddeld 16°C,
's nachts 10°C,bijdebelichteplantenindekasgedurende 16uur 18°Cen8uur
12°Cenindeschuur 16 uur21°Cen8 uur 15°C.Degemiddeldeetmaaltemperaturen warendusvoordeonderscheiden groepenplantenverschillend,respectievelijk 12°C, 16°Cen 19°C. De bedoelinghiervan was om de temperaturen
aan te passen aan delichtomstandigheden, teneinde goed ontwikkelde planten
meteenvoldoendhoogdrogestofgehalte tekrijgen.
Het uitplanten geschiedde voor alle groepen omstreeks 20januari. De duur
van de gehele opkweekperiode bedroeg voor de onbelichte planten 94 dagen,
voordeplantendieaanvullend belichtwerden 57dagenenvoordeplantenopgekweektmetuitsluitend kunstlicht 46dagen.
Drooggewichtsbepalingen werden uitgevoerd bij het oppotten, bij het wijder
zetten vandepotten enbij het uitplanten. Ingrafiek 12zijn de resultaten van
dedrooggewichtsbepalingen weergegeven.
Uithetverloopvandedrogestofproduktie blijkt, datallegroepenplantengelijkmatigzijngegroeid. Uiteraardisdegroeisnelheid,gemetennaardedrogestofproduktie,hetgrootstbijdeplantenuitdeschuurenhetkleinstbijdeonbelichte
planten in de kas.Omstreeks8januarihaddendedriegroepeneengelijkdrooggewicht. Dehier voorbenodigde tijd was evenwel verschillend: respectievelijk
82,45en34dagen.Aan het eindevande opkweekperiode hadden de beide in
dekas opgekweekte groepenplanteneendrogestofgehalte van ongeveer 6,5%,
deschuurplantenvan7,5%.
Aangetoondwerddatmetbehulpvanuitsluitendkunstlichtineenbetrekkelijk
kortetijdgoedetomatenplanten zijn optekweken.
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GRAFIEK 12.Drooggewichten (log.schaal)bijhetoppotten, bijhet wijderzettenen bijnet uitplanten vanplanten, diezijn opgekweekt ineenkaszonderkunstlicht(zaaidatum
18oktober), eenkasmet aanvullendkunstlicht (zaaidatum 24november) eneen
schuur metuitsluitend kunstlicht (zaaidatum 5december).
GRAPH 12. Dry weight (log. scale) at the time ofpotting, spacing andplanting out,for plants
raisedinaglasshouse withoutartificiallight(sowing date October18), inaglasshousewithsupplementary artificiallight(sowingdateNovember24) andina shed
exclusivelyinartificiallight(sowingdateDecember 5).

4.4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Tijdens het opkweken had de drogestofproduktie van tomatenplanten een
exponentieel verloop. Ongeveer 20 dagen na het verspenen, bij een drooggewichtvan 0,2 gram, nam degroeiin lichtkisten echterrelatief af. Dit wordtin
verband gebracht metdeonderlingebeschaduwingvandebladeren enmeteen
relatief sterkere toename van het gewicht van de Stengelsten opzichte van de
bladeren.
Voor groeivergelijkingen is de helling van de lijn, die de logaritme van het
drooggewicht in verband met de tijd weergeeft, een goede maatstaf voor de
groeisnelheid.
Degroeiper dag,uitgedrukt in dedrogestoftoename, neemt toe met de intensiteit enmet deduur van debelichting. Dezetoenamevan degroei per dag
gaat echter gepaard met eenafname van degroeiper eenheidtoegediend licht,
dusmeteenlagerrendementvandebelichting.Vooraleenbelichtinglangerdan
ongeveer 16uurperetmaalheeft eenlaagrendement.
Bij continue belichting treden dikwijls gelebladvlekken op.Wanneer echter
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de temperatuur gedurende 8uren per etmaal ongeveer 6°C lager is dan in de
overigetijd,komtditvrijwelnietmeervoor.
Het aantal aangelegde bladeren en de totale lengtevan allebladeren nemen
evenredigmetdetijd toe.Tijdens de eerste fase van detrosaanleg stagneertde
bladvorming. Tussen de logaritme van het drooggewicht en de totale bladlengtewerd eenvaste relatie,dus onafhankelijk van debehandeling,gevonden.
Deverhoudinglog.drooggewicht:totalebladlengtewerdkleinermetdetijd.
De relatie tussen de groei van het bovengrondse deel van de planten en de
groeivandewortelswasonafhankelijk vandeonderzochte omstandigheden.
Bij een abrupte verandering van de lichtintensiteit werd gevonden dat de
planten zich zeer snelaanpassen aan de gewijzigde lichtcondities. Planten met
een gelijk drooggewicht, die onder verschillende omstandigheden waren opgekweekt, vertoonden bij een gelijke nabehandeling een zelfde groeiverloop. De
terugslag,diebelichteplantennahetuitplanten dikwijls ondervinden,moetdus
niet zozeeraandeverminderde hoeveelheidlicht,dan welaan andere factoren
worden toegeschreven.
Lagere temperaturen en hogere lichtintensiteiten bevorderden in het algemeendetrosaanleg,hetgeenresulteerdeineenkleineraantalbladerenonderde
eerstetrossen; deinvloed van debelichtingsduur hieropwas,althanstussen 16
en24uur,gering.Groeistoornissen door hetverspenenofverpotten, kunnendezeeffecten verstoren.
In een kweekschuur konden bij een belichtingssterkte van 3500-4000 lux
(12.000-14.000erg/cm2/sec)gedurende22Juurperetmaalen bij temperaturen
van21°Cgedurende 16uur,gevolgddoor 15°Cgedurende8uur,in6a7weken
goedeplanten worden opgekweekt. Deze planten warenwat het drooggewicht
betreft ten minstegelijk aan planten die in eenkas waren opgekweekt, waarvoor met aanvullend kunstlicht ruim 8 weken en zonder kunstlicht ruim 13
weken nodig waren.
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5. T E E L T R E S U L T A T E N V A N B E L I C H T E P L A N T E N ,
MEDE IN VERBAND MET DE T E E L T O M S T A N D I G H E D E N
5.1. INLEIDING

De uiteindelijke resultaten van een stooktomatenteelt worden door velerlei
factoren bepaald: de weersoinstandigheden, de grond, het kastype, de verwarmingsinstallatie en andere technische hulpmiddelen, maar vooral door de wijze
waarop de teelt wordt uitgevoerd.
In dit complex van opbrengstbepalende factoren speelt de aard van het plantgoed een grote rol. Met het oog op een economische waardering van het effect
van kunstmatige belichting tijdens de opkweek, is het van belang de betrekkelijke waarde vanhetplantgoed te kennen.
Zoals reeds eerder is opgemerkt (biz. 7) stuit een tuinbouwkundige vergelijking van verschillend plantgoed op verschillende principiele bezwaren en praktische moeilijkheden. Een van de principiele bezwaren is, dat wijziging van de
aard van het plantgoed een aanpassing vanandere factoren vereist om tot optimale teeltresultaten te komen. Hierbij komt alspraktische moeilijkheid dat wegens het ontbreken van meer(overigensgehjke)teeltraimten,vergehjkende teeltproeven meestal in een ruimte worden uitgevoerd. Niettemin zijn vergehjkende
teeltproeven uitgevoerd, omdat dit uiteindelijk de enig mogelijke manier is om
de gewenste informaties te verkrijgen.
In dit hoofdstuk zal aan de hand van gegevensvan enkeleteeltproeven de invloed van het plantgoed worden nagegaan. Hierbij zullen alleen die proeven
worden besproken, die in dit verband belangrijke gegevens hebben opgeleverd.
Deze selectieis nodig omdat vergehjkende proeven op semi-praktijkschaal veelvuldig door nevenfactoren, in de vorm van onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden, beiinvloed worden, waardoor de proefresultaten geen conclusies
met betrekking tot de aanvankelijke probleemstelling toelaten. Uiteraard is bij
de keuze van deproefresultaten zorgvuldiggeletopdevereiste betrouwbaarheid
en representativiteit van de proeven.
5.2. RESULTATEN VAN ENIGE TEELTPROEVEN MET VERSCHILLEND PLANTGOED

De bij de volgende proeven vermelde geldopbrengsten zijn berekend op basis
van de gemiddelde dagprijzen voor alle aangevoerde tomaten op de veiling te
Berkel voor dejaren 1958t/m 1960.Aangezien bij deze proeven geen sortering
opkwaliteit heeft plaatsgevonden, isaangenomen dat dezesorteringgelijk isaan
die van het gemiddelde van de veilingte Berkel.
5.2.1. Landelijke belichtingsproef 1959-1960
Bijdezereedsopbiz.8vermeldeproefwerden3 groepen planten opgekweekt
met aanvullend kunstlicht van verschillende lichtbronnen (HPL, TL en ML) en
1 groep planten zonder kunstlicht (C). De teeltresultaten van deze planten zijn
vergelekenineenproef,opgezetalseenzogenaamd Latijnsvierkantmet24plantenperparallel. De gemiddelde opbrengsten vanelk der vergeleken groepen zijn
vermeld in tabel 7.
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TABEL7. Opbrengsten in guldens en in kilogrammen per plant en de gemiddelde kg-prijs in
guldensvanbelichte(HPL,TLof ML)envan onbelichte(C)planten. Gemiddelden
van4 x 24planten.(Zieooktabel1).
TABLE7. Yields in guildersand in kilogrammesperplantand the averagepriceperkg inguilders
for plants which hadreceivedsupplementary illumination (HPL, TL orML) and for
notilluminatedplants(C). Averagesof4 x 24plants.Seealso table1.
Opbrengsten/Yields
Behandeling
Treatment
HPL
TL
ML
C

Guldens/plant
Guilders/plant

Kg/plant
Kg/plant

Gemiddelde
kg-prijs
Average
kg-price

5,49
5,52
5,75
4,69

3,40
3,45
3,60
3,35

1,61
1,60
1,60
1,40

Deopbrengstingeldvandebelichteplantenis 17-23% hogerdanvandeonbelichteplanten.Ditisvooreengrootdeeleengevolgvandevervroegingbijde
belichteplanten, hetgeenblijkt uit debetrekkelijk geringeverschilleninkg-opbrengstenendebetrekkelijk groteverschillenindegemiddelde kg-prijs.
Inhetbetrokkenproefvak kwamenklimaatsverschillenvoor, dieglobaal aangeduid kunnen worden alseenverloop in delichtintensiteit endetemperatuur
van zuid naarnoord.Dezuidelijkehelftvanhetproefvak (lengte8m)wasdaardoorvroegerdan de noordelijke helft. Enkele effecten hiervan op de geldopbrengstenzijn vermeldintabel8.
TABEL8. Geldopbrengsten van belichte planten (HPL, TL of ML) en niet belichte planten
(C) in het zuidelijk en noordelijk deelvan het proefvak, benevens deverschillen in
geldopbrengsttussen dezedelen(Z- N)endeverschillentussen debelichteenonbelichteplanten(resp.HPL-C,TL-Cen ML-C).Gemiddelden van48planten.
TABLE8. Financialreturns ofilluminatedplants(HPL, TL orML) andof the notilluminated
plants(C) intheSouthernandNorthernpart ofthetestplot together with thedifferences infinancialreturnsbetween theseparts (S - N) andthe differences between the
illuminatedandthenotilluminatedplants(resp.HPL-C, TL-CandML-C). Averages
of 48 plants.
Opbrengst in guldens/plant
Yields inguilders/plant
Zuidhelft
Southpart

Noordhelft
Northpart

VerschilZ- N
Difference S-N

HPL
TL
ML
C

5,66
5,81
5,81
4,89

5,30
5,33
5,67
4,49

0,36
0,48
0,14
0,40

HPL-C
TL-C
ML-C

0,77
0,92
0,92

0,81
0,84
1,18

BehalvevoordeML-planten,dieindenoordelijke helft vanhetproefvak een
betrekkelijk hoge opbrengst hebben opgeleverd, zijn de verschillen tussen de
noordelijke endezuidelijke helft van het proefvak voor de onderscheiden behandelingenvaneengelijkeordevangrootte.Ookde verschillentussende onder34

scheidenbelichtegroepenplanten enerzijds endeonbelichteplanten anderzijds
zijninbeidehelftenvanhetproefvak vandezelfdegrootte.
Uit deze waarnemingen blijkt dat verschillen in klimaat, die opbrengstverschillenvangemiddeld8%hebbenteweeggebracht,deopbrengstverschillentussen de belichte en onbelichte planten, gemiddeld ter grootte van 20%, niet of
slechtsingeringematehebbenbeinvloed.
Zuidelijk van genoemd proefvak stonden gelijke planten als de onbelichte
controleplanten inhetproefvak. Dezeplantenonderscheiddenzichvandeplantenuithetproefvak dooreengunstigerstandplaatsendoorhetfeitdatzebijhet
uitplanten zijn aangegoten. Dit laatste heeft deplanten een snellere start gegevendandeovereenkomstigeplanteninhetproefvak, hetgeeno.a.toteenbetere
zettingvandeonderstetrossen heeft geleid.Deuiteindelijke opbrengst wasgemiddeld f 0,67 per plant hoger; dit is zeker voor een deel het gevolg van het
vroegtijdigwatergeven.Uitdezewaarnemingenblijkt hoezeerderesultatenvan
eenvergelijkingsproef vanplantgoed beinvloedkunnenwordendoor teeltmaatregelennahetuitplanten.
5.2.2. Landelijke belichtingsproef1960-1961
Bijdebovenbeschrevenproefzijndeplantenterplaatseopgekweekt.Hoewel
de onbelichte controleplanten in een aparte ruimte waren opgekweekt, is het
tochdevraagofdezecontroleplantenweloptimaalwarenofalthansrepresentatief voor goede, zonder kunstlicht opgekweekte planten.
Bezwarenvandezelfde aarddedenzichvooropdeandereplaatsenwaardeze
proef werd uitgevoerd. Bij vergelijking van deproefresultaten van deverschillendeplaatsenvielbovendiendetendenstebespeuren,datdeteeltresultatenmet
de onbelichte respectievelijk belichte planten relatief beter waren naarmate ter
plaatse de ervaring met het opkweken van onbelichte respectievelijk belichte
planten groter was(95).
Voordevergelijkende opbrengstproef in 1960-1961 isdaaromuitgegaanvan,
voorelkvandetevergelijken behandelingen, gelijkplantgoed. Deplanten zijn
hiertoe opgekweekt op die plaatsen die hiervoor volgens deproeven in 19591960het meestaangewezen bleken envandaar gedistribueerd over deplaatsen
waardeteeltproevenplaatsvonden.Op2plaatsenzijnplantenopgekweektmet
behulpvanafnemende belichtingmetHPL-lampen,terwijl op2andereplaatsen
deonbelichteplantenzijn opgekweekt.OokdezeproefisopgezetalseenLatijns
vierkantmet24plantenperparallel(95).
Deteeltresultaten,dieophetInstituutvoorTuinbouwtechniekteWageningen
werdenverkregenmet debestebelichte groep(+L) enmet debeste onbelichte
groep(-L),zijnweergegeveningrafiek 13entabel9.Ingrafiek 13zijndekg-opbrengsten weergegeven indevormvaneenplukpatroon enindevormvaneen
cumulatieveoogstkromme.In tabel9zijn deopbrengsten ingeldvermeldvoor
enkeletijdstippen tijdens de oogstperiode.
Deoogstvandebelichteplantenbegintongeveer 11 dageneerderdandievan
de onbelichte planten; dit verschil in vroegheid wordt echter snel kleiner om
daarnaongeveerconstantteblijventotheteindevandeoogst.
Uit hetplukpatroon van grafiek 13blijkt dat dedagproduktie van deonbelichteplantenalleeninhetbeginachterbhjft, maarlatergemiddeldopeenongeveergelijk niveauligtalsdat van debelichteplanten. Nadat omstreeks 10/5de
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GRAFIEK 13. Opbrengsten, boven in de vorm van een plukpatroon (dagelijkse opbrengsten,
gemiddeld over 2, 3 of 4 dagen) en onder in de vorm van een cumulatieve
oogstkromme, van wel( + L ) of niet(-L) aanvullend belichte tomatenplanten.
GRAPH 13. Yields, at the top as apicking-scheme (daily yields, mainly as averages for 2, 3 or
4 days) and at the bottom as a cumulative yieldcurve for plants raised with (+L) or
without (-L) supplementary artificial light.

dagproduktie van de beide groepen gelijk is geworden, geeft het verschil in
geldopbrengst(tabel9)dan ookslechtseenbetrekkelijk geringevariatietezien.
Uitdezeproefresultaten kan duswordengeconcludeerd dat heteffect vande
belichting,ondervoorhettevergelijkenplantgoedgunstigeomstandigheden,in
hoofdzaak bestaatuiteenvervroegingvandeopbrengst.
Dat inde onderhavigeproef detotale kg-opbrengsten niet gelijk zijn, hangt
samenmet dewijze waarop dezeproef is afgesloten, Bij demeesteproeven, zo
ookbijdeze,wordtdeoogstvanallebehandelingengelijktijdig beeindigd,veelal
nadat deplanten enigetijd tevoren zijn getopt. Inprincipeechter zou deoogst
bij delater inproduktie gekomenplanten ook later beeindigd moetenworden.
Wanneerditnietgebeurtendusopbrengsten over ongelijk lange oogstperioden
worden vergeleken, magfeitelijk nietvanvergelijkbare totaalopbrengsten wordengesproken.
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TABEL9. Geldopbrengstenvandebestegroepbelichteplanten(+L) en de beste groep onbelichteplanten(-L)enhetverschiltussendezebeideopverschillendetijdstippen. Landelijkebelichtingsproef 1960-1961,Wageningen.Gemiddeldenvan4 x 24planten.
TABLE9. Financialreturns of the bestgroupof illuminatedplants(+L) andthebestgroup of
notilluminatedplants(-L) andthedifference between thesegroups atdifferent times.
Collectiveilluminationexperiment1960-1961,Wageningen. Averageof4 x 24plants.
Datum
Date

Verschil
Difference

Cumulatieve opbrengst in guldens/plant
Cumulative yield in guilders/plant

26/4
10/5
25/5
9/6
23/6
10/7
24/7
3/8

+L

-L

0,81
1,96
3,21
4,56
5,73
6,50
6,67
6,74

0,04
0,99
2,32
3,57
4,78
5,63
5,80
5,87

(+L)-(-L)
0,77
0,97
0,89
0,99
0,95
0,87
0,87
0,87

Van vier plaatsen, waar deze proef plaats vond, waren deplukpatronen bekend;metbehulpdaarvanzijn degeldopbrengsten berekend.
Intabel 10 zijn voor debestebelichte(+L) endebesteonbelichtegroep (-L)
deopbrengstgegevens perplaatsvermeld. Opallevierplaatsen betrof ditplantenvan dezelfde herkomsten.
TABEL 10. Opbrengstgegevensvanmet(+L) ofzonder(-L)aanvullendkunstlicht opgekweekteplantenvoorvierplaatsen(I-IV)waardezevergelijkingplaatsvond.
Landelijke belichtingsproef 1960-1961.
TABLE 10. Yielddataforplantsraisedwithsupplementaryartificiallight(+L) orwithoutartificiallight(-L) andgrownatfour differentplaces (I-IV).
Plaats/Pface

Opkweek
Propagation

I

+L
-L

4,46
3,88

(+L)-(-L)

0,58

+L
-L

3,44
3,24

(+L)-(-L)

0,20

+L
-L
(+L)-(-L)

n

m

Guldensperplant/Guildersperplant
4,53
4,97
3,96
4,60
0,57

0,37

Kgperplant/Kgperplant
2,67
4,32
2,60
4,23
0,07

Gemiddelde/
Average

6,74
5,87

5,17
4,58

0,87

0,59

5,24
5,12

3,92
3,80

0,12

0,12

GesmAis\Ae)ns,-pnislAveragepricejkg
1,30
1,70
1,15
1,29
1,20
1,52
1,09
1,15

1,32
1,21

0,10

0,11

0,18

0,09

IV

0,06

0,14

De berekende gemiddelde kg-prijzen vormen geenjuiste maatstaf voor de
verschillen invroegheid tussen devierplaatsen, vanwegede hiermede gepaard
gaande grote verschillen in totale kg-opbrengst. De gemiddelde kg-prijs wordt
namelijk lager naarmate deoogstlanger duurt. Voor devergelijking tussenbe37

lichteenonbelichteplantengeeft degemiddeldekg-prijsweleenvrijgoedbeeld
van het verschil invroegheid, omdat hierbij de kg-opbrengsten relatief weinig
verschillen.
Uit tabel 10blijkt, dat de geldopbrengsten - tengevolge van verschillen in
vroegheid enintotale opbrengst - van plaatstot plaats belangrijk uiteenlopen.
Doorverschillen indematevanstoken,begondeoogst opdeeneplaatstot 10
dagenvroegerdanopdeandereplaats,terwijlo.a.doorverschilleninteeltwijze
en tijdstip van beeindiging van de oogst verschillen in de totaalopbrengst van
2,5kg/plant voorkwamen.
De verschillen in geldopbrengst tussen de belichte en de onbelichte planten
zijnevenmingelijkvoordevierplaatsen.Ditkomtdoordatzoweldeverschillen
invroegheidalsdeverschillenintotaleopbrengsttussendebelichteenonbelichteplantenvarieren.
Door VERKERK (95) is voor deze proeven aangetoond, dat tot het tijdstip
waarop 1500gram per plant isgeoogst, deverschillen in vroegheid tussen belichteenonbelichteplantenvoordeverschillendeplaatsengoedmetelkaarovereenkomen. Tijdens de verdere oogst echter wordt deze overeenkomst minder,
doordatdeoogstongelijk langvoortduurt enopdemeesteplaatsendeverschillentussendebelichteenonbelichteplanten opdenduur kleinerworden.
Deze op verschillende plaatsen uitgevoerde proef wijst op de belangrijke invloed diedenabehandeling, dat wilzeggenhet gehelecomplexvandeteeltomstandigheden enteeltmaatregelen, heeft op deuiteindelijke grootte van deopbrengstverschillentussenhet plantgoed.
Ondanks de plaatselijke verschillen in nabehandeling gaven de betere planten,datwilzeggendebelichte,tochopalleplaatsendehoogstegeldopbrengsten.
Gemiddeld over devier plaatsen (zietabel 10)bedroeg demeeropbrengstin
geldvandebelichteplantenf0,59;dezemeeropbrengstkomtvoortuiteenhogeretotaalopbrengst van0,12kgaf 1,21 = f0,15enuiteenhogeregem. kg-prijs
vanf0,11 voor 3,92kg = f0,43.Demeeropbrengst isdusgemiddeldvoor75%
veroorzaakt door eenvervroeging.
5.2.3. Proefmetplanten opgekweekt in uitsluitendkunstlicht
Door debeperkte ruimte in delichtkisten konden alleen vergehjkende teeltproevenmetbetrekkelijkgeringeaantalleninuitsluitendkunstlichtopgekweekte
plantenplaatsvinden.Bijdevolgendeproefisaanhetbezwaarvaneenteklein
aantalplantenenigszinstegemoetgekomen,doordegroeiomstandigheden inde
grond zo uniform mogelijk te maken, namelijk door te planten in plantgaten
metgelijkegrondengebruiktemakenvan druppelbevloeiing.
De behandelingen werden zodanig gekozen dat kon worden uitgegaan van
duidelijkverschillendetypenplanten, dienietteminbijhetuitplanten eenongeveer gelijk drooggewicht zouden hebben. Dit laatste is,ondanks verschillen in
zaaidatum, slechtstendelegelukt.
Debehandelingen,diewerdenvergeleken,waren:
1=
L/L - 26/20°C- gezaaid21december 1960.
2 = 1JL/D - 26/15°C- gezaaid 21december 1960.
3=
L/D - 21/15°C- gezaaid 14december 1960.
4 = JL/D - 23/17°C- gezaaid 14december 1960.
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Voor de opbrengstbepalingen waren voor elkebehandeling slechts2 veldjes
van 10planten beschikbaar.
Intabel 11 zijn enigegegevensoverdeaardvandeplanten samenmetdeopbrengstgegevensvermeld.Bijdeberekeningvandeopbrengsten perm2isuitgegaanvandeplantafstanden.
TABEL 11. Verschilleninvroegheidvandrogestofproduktie (voor3g/plant;vroegstedatum =
0),aantallenbladeren onder deletros + aantallenbladeren tussendeleen2etros
enopbrengsten,vanplantenopgekweektinuitsluitend kunstlicht.
TABLE11. Differences in earlinessfor dry matterproduction(3 g/plant; earliestdate = 0),
numbers of leaves below the 1st truss + numbers of leaves between the 1stand2nd
trussesandtheyieldsofplants,raisedentirely inartificiallight(seetable4,p. 21).
Behandeling/7>eafmenf
1
L/L-26/20°C UL/D-26/15°C L/D-21/15°C iL/D-23/17°C
Vroegheid drogestofproduktie in
dagen
Earlinessdrymatterproduction in
days
Aantallen bladeren
Numbersofleaves
Opbrengstinguldensperma . .
YieldinguildersIm*
Opbrengstinkg/m2
Yieldinkg/m*
Gem.kg-prijs
AveragepriceIkg

0

+2

+4

+7

9,7 + 3,8

8,7 + 3,3

9,3 + 3,0

10,9 + 3,8

18,85

22,22

22,27

18,49

14,2

15,7

15,7

14,8

1,33

1,42

1,42

1,25

De opbrengsten zijn niet geheel overeenkomstig deverwachtingen opgrond
vandeeigenschappenvandejongeplanten.Metnamedecontinubelichteplantenvanbehandeling 1,dieaanvankelijk eenvoorspronghadden,blijvenbelangrijk achter in opbrengst. Verschillende planten van deze groep vertoonden bij
hetuitplanten gelebladvlekken,hetgeeninhetalgemeenopfysiologische afwijkingenwijst (biz. 24).
Uit deoogstkrommen isvoorts gebleken datbij dezeplanten deoogstongeveergelijkbegintalsbijdievandebehandelingen2en3,maardatdecumulatieve opbrengst spoedig achter bhjft en op den duur zelfs onder die van de aanvankelijk slechtste groep(behandeling 4)komt.
Deplantenvandebehandeling2hebbenbijhetuitplanteneenvoorsprongop
dievanbehandeling3,ookdeoogstbegintnogietsvroeger,maarspoedighierna
zijn deverschillenreedsverdwenen.
Hetproefvak, waarindeplantenvandezeproefstonden lagnaastdat waarindeonder 5.2.2 beschrevenlandehjke belichtingsproef 1960-1961 stonduitgeplant.Deplantdatumvoor dezebeideproeven was omstreeks 1 februari1961.
Ondanks een geringverschil in deplantafstand op de rij (respectievelijk 45en
50cm) en het verschil in de watervoorziening (respectievelijk door druppelbevloeiingendoor beregenen),wordt eenvergelijking vande opbrengstresultaten
vandezebeideproevenverantwoordgeacht.Hiervoorpleiten ookdegelijkheid
vandeoverigeteeltmaatregelen enhet regelmatigeteeltverloop in beide proeven.
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Debesteaanvullendbelichtegroependebesteonbelichtegroepplantenbrachten respectievelijk f20,70en f 18-per m2 op,bij een totale kg-opbrengst van
respectievelijk 16,1en 15,7kg/m2.Vergelijken wedezeopbrengsten metdievan
deplanten opgekweektinuitsluitendkunstlicht- zietabel 11 - danzienwe,dat
beide opeen ongeveer gelijk niveau liggen. Met in uitsluitend kunstlicht opgekweekteplanten zijn in principe dus even goede teeltresultaten te bereiken als
met planten,diemetdaglichtenaanvullendkunstlichtzijn opgekweekt.
5.3. BETREKKELIJKE INVLOEDEN VAN HET PLANTGOED
EN DE TEELTOMSTANDIGHEDEN

Uit het voorgaande is gebleken, dat zoweldeaard van het plantgoed alsde
teeltomstandigheden vaninvloedzijn opdeuiteindelijke opbrengsten. Doordat
beidefactoren elkaarwederzijdskunnenbei'nvloeden,ishetmoeilijkhuninvloeden afzonderlijk te kwantificeren. Dit is evenwel voor een tuinbouwkundige
waardering van de belichting wel noodzakelijk, zoalsvoor de beantwoording
van devraag of het bestaande opbrengstniveau van een individueel bedrijf op
economisch verantwoorde wijze kan worden verhoogd door toepassing van
kunstlicht en of dit onder de gegeven omstandigheden de meest economische
mogelijkheid is.Betrouwbaar vergelijkingsmateriaal voor de oplossing van dit
vraagstuk isechter niet beschikbaar.
Met de bedoeling om tenslotte toch enige informatie te verkrijgen over de
orde van grootte der verschillende invloeden, worden in het volgende de opbrengstgegevensvanenigeteeltproevenvergeleken.
Deze proeven met vroege stooktomaten vonden in 1961plaats in de kassen
van het Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen, met het doel omde
invloedvanverschillendetechnischehulpmiddelennategaan.Dezeproevenzijn
weliswaarnietopgezetomderesultatenonderlingtevergelijken,maaromdathet
hier gegevens betreft van een bedrijf envan teelten, dievrijwel gelijktijdig zijn
begonnen enopgelijke wijzezijn uitgevoerd, kunnenzevoorhet beoogdedoel
dienstdoen.
Bij alle objecten is het ras Moneymaker gebruikt, is geplant omstreeks 1
februari en isdoorgeteeld tot begin augustus.Ten deleverschillend waren: de
lucht-engrondtemperaturen, dewijzevanwatervoorziening, hetkastypewaaringeteeldisendekwaliteitvanhetplantgoed.
In tabel 12zijn de opbrengsten voor de verschillende proeven vermeld per
m2,waarbijhetaantalplantenperm2wederomisberekenduit de plantafstanden.
Uit deze gegevens blijkt dat het plantgoed, in vergelijking met andere opbrengst-bepalendefactoren,eengroteinvloedheeftgehadopdeuiteindelijkeopbrengsten.Heteffect vanhetgebruikvankunstlichttijdenshetopkwekenopde
geldopbrengsten,wasbijvoorbeeld vandezelfdeordevangroottealshetkastypeeffect. Verder blijkt uit degegevens overdegemiddelde kg-prijs, dat het plantgoedvooralvaninvloedisgeweestopdevroegheid.
5.4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Met behulp van gegevens van een aantal teeltproeven is de invloed van de
kwaliteit van het plantgoed op de opbrengstresultaten onderzocht. Tevens is
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TABEL 12. Opbrengstgegevens van enige proeven met stooktomaten over de invloed van:
grondbedekking na het uitplanten, het kastype na het uitplanten, aanvullende belichtingtijdens het opkweken (tabel9)enlichtentemperatuurbijhet opkweken in
uitsluitend kunstlicht (tabel 11).Zelfde ras,plantdatumenplaatsvan proefneming.
TABLE 12. Data of theyieldsof heatedtomatoesof someexperimentsregarding the effect of:
soil-mulchingafterplanting, theglasshousetypeafterplanting, supplementary illuminationduringthepropagation(table9)andlightandtemperatureduringthepropagationinentirelyartificiallight(table11).
Samevariety, dateofplantingandplaceofexperiment.
Object van onderzoek
Objectofexperiment

Begin
oogst
First
picking

Opbrengst Opbrengst
in
in
guldens/m2
kg/m2
Yieldin
Yieldin
guilders/m2
kg/m*

Gemidd.
kg-prijs
Average
price/kg

Grond met witte folie bedekt
Soilcoveredwith white film
Grond onbedekt
Soiluncovered

28/4

19,89

16,6

1,20

28/4

18,33

16,1

1,14

Kas-2kappenvan 13,12m
Glasshouse- 2spans,each13,12m
Venlowarenhiis- 8kappenvan3,28m .
Venloblock- 8spans,each3,28m

26/4

18,12

15,9

1,14

26/4

15,52

13,5

1,15

Aanvullendebelichting
Supplementaryirradiation
Daglicht
Day-light

17/4

20,70

16,1

1,29

28/4

18,02

15,7

1,15

7/4

22,27

15,7

1,42

19/4

18,49

14,8

1,25

KunstlichtL / D - 21/15°C
ArtificiallightLID- 21/15°C
Kunstlichti L / D - 23/17°C
Artificiallight\L\D -23/17°C

deinvloedvanhetplantgoed inrelatietot andereopbrengst-be'invloedendefactoren nagegaan. Voor beide doelstellingen zijn wel en niet met aanvullend
kunstlicht opgekweekteplanten vergeleken.
Belichte planten, dieten opzichte van deniet belichte bij het uitplanten een
hoger drooggewicht hadden, gaven steeds een belangrijk hogere opbrengst in
geld.Ditisgrotendeelseengevolgvaneenvervroegingvandeoogst.Klimaatsverschillen binnen hetproefvak blekendeverschillen tussen het plantgoed niet
ofslechtsingeringematetehebben befnvloed.
Bij een landelijke proef bleek dat, onder omstandigheden waarbij een hoog
opbrengstniveau werdbereikt,hetaanvankelijkeverschilinvroegheid,nahetin
produktie komenvan deminst vroege behandeling,vrijwel gelijk bleef. Onder
andere omstandigheden werdendeverschillen in vroegheid naderhand kleiner.
In dezelaatste gevallenmoetworden betwijfeld ofdeomstandigheden voor de
vroegsteplantenweloptimaalzijngeweest.
Een vervroeging van de opbrengst ging dus gepaard met een hogere totaalopbrengst. De totale opbrengst wordt echter tevens bepaald door het tijdstip
van beeindigingvan deoogst,zodat, wanneer deoogstvanbelichteennietbelichteplanten gelijk wordt beeindigd, detotale opbrengsten betrekkinghebben
opoogstperiodenvanongelijke duur.
Door factoren, die na het uitplanten de opbrengsten beinvloeden,zoalsb.v.
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detemperatuurenhettijdstip endewijzevanbeeindigingvandeteelt,varieren
de absolute verschillen in geldswaarde van de opbrengst tussen verschillende
groepen plantgoed vrij sterk.
Met in uitsluitend kunstlicht opgekweekte planten kunnen in principe even
goede teeltresultaten worden verkregen als met planten die aanvullend belicht
zijn.Inhetalgemeenishetverschilindrogestofproduktie hiervoormaatgevend;
kleine verschillen kunnen evenwel door later optredende oorzaken verloren
gaan. De resultaten met continu belichte planten waren minder dan opgrond
vandedrogestofproduktie tijdens het opkweken werd verwacht.
Invergelijkingmetanderefactoren hadhetgebruikvankunstlicht bijhetopkwekeneenvrijgroot effect.
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6. A L G E M E N E B E S P R E K I N G
6.1. INLEIDING

De tomaat is wellicht een van de meest onderzochte gewassen. Behalve aan
zijn economische betekenis, moet dit aan het gecompliceerde reactievermogen
van dezeplant worden toegeschreven.
Veelvan deverkregen „theoretische kennis"isechter niet of nauwelijks overdraagbaar op de praktijk; dit geldt vooral voor kennis uit het onderzoek onder
geconditioneerde omstandigheden. Niettemin is het nodig om regelmatig de
„praktische kennis"metde„theoretischekennis"teconfronteren endeze laatste
zo mogelijk bij de eerste in te passen.
In het volgende worden eerst de groei en ontwikkeling van de tomatenplant
in verband met de omstandigheden besproken. Vervolgens wordt een beschouwinggegeven overdebetekenisvan dekwaliteit van hetplantgoed voor deteeltresultaten. Tenslotte wordt nader ingegaan op de invloed van kunstlicht bij het
opkweken van tomaten en op de verschillende aspecten van aanvullende en uitsluitend kunstmatige belichting.
6.2. D E GROEI VAN TOMATENPLANTEN ONDER INVLOED VAN DE OMSTANDIGHEDEN

Onder groei wordt verstaan detoename van het gewicht en/of degrootte van
de planten. Met de termen vegetatieve groei respectievelijk generatieve groei
wordt detoename ingrootte van devegetatieve respectievelijk generatieve organen aangeduid.
6.2.1. Produktie endistributie vandrogestof
De stofproduktie vanjonge tomatenplanten verloopt aanvankehjk exponentieel.Het groeiproces isdan te karakteriseren alseenkapitaal, dat uitstaat tegen
een samengestelde interest (16).
Zoalsuit grafiek 4(biz. 15)Week, neemt de totale drogestofproduktie naderhand relatief af, waardoor de drooggewichtstoename een meer lineair verloop
krijgt. Dit hangt samenmetdeonderlingebeschaduwingvandebladeren en met
een verandering in de drogestofverdeling.
Doordat de mate van beschaduwing afhankelijk is van de aard en de standdichtheid van het gewas en van de lichtverdeling, kan het moment waarop de
exponentiele groei stopt, sterk varieren. Zo vond ASHBY (13) bijvoorbeeld in
kassen met natuurlijk licht een latere afbuiging dan bij de in hoofdstuk 4 beschrevenproeven inlichtkisten hetgevalwas.Dit betekent dat alleenbij eenvoldoend ruimeplantafstandhetbeschikbare lichtdoordeindividueleplantenmaximaalbenut kanworden. Verdervolgt hieruit dat vergehjkingen betreffende de
drogestofproduktie en het rendement van de belichting slechts mogen plaatsvindenvoorgelijke groeistadia (ziebiz.20enlit.38,56).Wanneer hiermede geen
rekeningwordt gehouden leiden dergelijke vergehjkingen tot onjuiste conclusies
(20, 86).
Tijdens de groei van de planten wordt de gewichtsverhouding bladeren:Stengels kleiner (biz. 25).De grootte van deze gewichtsverhouding is weer afhankelijk van de groeiomstandigheden (45).
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Wat deverdeling van dedroge stof over de bovengrondse delen en de wortels
betreft, werden tijdens het opkweken geen principiele verschillen tussen de behandelingen waargenomen (biz. 25, vgl. 23, 36, 71). Extreme omstandigheden
blijken echter wel invloed op de spruit: wortel-verhouding tehebben (101, biz.
214). Doordat de voedingstoestand en hetvochtgehaltevan de grond de wortelgroei sterk kunnen beinvloeden(70, 71, 91),ishetmogelijk dat lichten temperatuur indirect, dat wilzeggenviadeverdampingvan deplant envan depotgrond,
de spruit: wortel-verhouding beinvloeden.
Over deinvloed van het licht en detemperatuur opdegroeivan tomatenplanten is al veel onderzoek verricht. Met name door GREGORY (46) en BLACKMAN
c.s. (14, 15) is voor het groei-onderzoek een onderscheid gemaakt tussen de
netto-assimilatiesnelheid, dat is de gewichtsvermeerdering per tijdseenheid en
per eenheid bladoppervlak, en het relatieve assimilerend oppervlak, dat is het
bladoppervlak per gewichtseenheid. Het produkt van deze beide geeft de relatievegroeisnelheid, dat wilzeggen,degewichtsvermeerdering pertijdseenheid en
pergewichtseenheid. Door het onderscheiden vandeze twee groeicomponenten,
die beide verschillend reageren op de omstandigheden, wordt een beter inzicht
verkregen omtrent de invloed van de omstandigheden op het groeiproces (14,
38, 56,100).
BLACKMAN c.s. (14)vonden dat in het algemeen de netto-assimilatie (dat is de
assimilatie minus de ademhalingsverliezen) per eenheid van bladoppervlak
lineair toeneemt met de logaritme van de lichtintensiteit, te™';'1 '- -^'louding
bladoppervlak:gewicht van de plant, lineair afneemt --•
.....ic . .'Te
lichtintensiteit. Het algemene verschijnsel, dat een L ^ - r e lichtintensiteii.
groeisnelheid bevordert, zou dus in hoofdzaak berusten op een verhoging van
de netto-assimilatie per eenheid van bladoppervlak, want het bladoppervlak
zelfwordt dan relatief kleiner.
Aangezien uit grafiek 8 (biz. 22) bleek dat de snelheid van bladaanleg groter
wordt bij meer licht, moet een reductie van hettotalebladoppervlak het gevolg
zijn van een kleiner oppervlak van de individuele bladeren. Uit grafiek 10(biz.
26)bleek,dat ditniettotuitingkomt indebladlengte.
De temperatuur heeft een indirecte invloed op de netto-assimilatie via de
ademhaling. Een hogere temperatuur bevordert de vergroting van het bladoppervlak en kan aldus de groeisnelheid bevorderen (11,14).
Uit belichtingsproeven met tomaten blijkt dat de groei toeneemt met toenemende lichtintensiteit en, tot op eenzekere hoogte, met de belichtingsduur (biz.
19, lit.4,8,20,21,24, 33,45,62,69,90,93).
Uit deproevenmetuitsluitend kunstlicht indelichtkisten (biz.20) is evenwel
gebleken dat het rendementvan debelichtingafneemt, wanneer deintensiteit en
de dagelijkse belichtingsduur toenemen. Ook uit de gegevens van WENT (101,
biz. 276) en BOUILENNE-WALRAND (20) is te berekenen dat het rendement afneemt bij toenemende lichtintensiteit, terwijl uit gegevens van ABERG (9) en
SEIDEL (87)is af te leiden dat het belichtingsrendement afneemt, wanneer de belichtingsduur toeneemt.
Uit onderzoekresultaten van STR0MME (89) blijkt dat het belichtingsrendement van een bepaalde dagelijkse hoeveelheid lichtenergie betrekkelijk onafhankelijk is van de belichtingsduur en de belichtingsintensiteit.
Uiteraard zijn voor het opkweken van bruikbare tomatenplanten een minimale belichtingsintensiteit en belichtingsduur noodzakehjk. Uit eigen proefre44

sultaten is af te leiden, dat deze minimale waarden voor het opkweken in uitsluitend kunstlicht van TL/33 lampen, ongeveer 3000 lux (10.000 erg/cm2/sec)
en 12uur zijn.
De oorzaak van de „afnemende meeropbrengst" kan zijn gelegen in het assimilatieproces als zodanig of in de relatieve grootte van het bladoppervlak.
Er zijn alleen positieve aanwijzingen dat door continue belichting de assimilatie
kan zijn geremd (biz. 24). De lichtintensiteiten bij de proeven in de lichtkisten
waren zodanig, dat lichtverzadiging waarschijnlijk geengroterolheeft gespeeld
(14, 34, 39,40, 52, 101).Voorts was door de geregelde luchtverversing het C0 2 gehalte van de lucht niet lager dan normaal.
Verondersteld wordt dat inditverband meeraandacht moet worden geschonken aan de relatieve grootte van het bladoppervlak (vgl. 14, 56, 100).
6.2.2. Bladgroei
Voor een maximale benutting van het licht door de individuele plant is een
maximaalbladoppervlak nodig (9, 16,57,94).Wanneer door meer lichtde relatieve hoeveelheid bladoppervlak kleiner wordt, kan dit onder bepaalde omstandigheden dusmedede oorzaak zijn van een relatieve afname van detotaal door
de plant geproduceerde hoeveelheid assimilaten.
Wanneer de drogestofproduktie bij verschillende behandelingen vergeleken
wordt op basis van gelijke hoeveelheden toegediend licht, speelt voorts de factor tijd een rol, omdat deze dan niet gelijk is. De vorming van bladoppervlak is
echter een groeiproces, dat alszodanig afhankehjk isvan de tijd.
Behalve de genoemde factoren, die gekoppeld zijn aan de betrokken behandelingen, hebben ook de in het volgende te bespreken factoren invloed op de
groottevan het bladoppervlak.
T e m p e r a t u u r . Bij verhoging van detemperatuur neemt het bladoppervlak
relatief toe (9, 14, 37, 46, 57, 93). Dit zou b.v. de op biz. 20 vermelde temperatuurinvloed kunnen verklaren. Ook de bij hogere temperaturen waargenomen
sterkere groei van de jonge bladeren ten opzichte van de oudere (biz. 26) kan
hierbij van invloed zijn.
Naar analogievan VERKERK(93)kan deregelingvandetemperatuur dus wordenbeschouwd alseenmiddelomtot eenmaximalelichtbenuttingtekunnen komen, hetgeen betekent dat bij eentoenemende hoeveelheid licht eenhogere temperatuur nodig is om de toegenomen hoeveelheid geproduceerde assimilaten
„rendabel tebeleggen" inbladoppervlak. Wanneer, zoalsvaak is waargenomen,
door meer licht donkere en gedrongen planten met betrekkelijk kleine en dikke
bladeren worden verkregen, betekent dit, dat van het licht onvoldoende profijt
wordt getrokken. Deze veronderstelling wordt bevestigd door het feit, dat zelfs
in dewinter bij nietbelichteplanten door eenbetrekkelijk hogetemperatuur een
belangrijk grotere stofproduktie wordt verkregen, zoals de laatste jaren meermalenisgebleken (11,28, 51, 57).
Teleurstellende ervaringen met de toepassing van kunstlicht moeten dan wellicht ook voor een groot deelworden toegeschreven aan te lage opkweektemperaturen, waardoor de belichte planten een naar verhouding te kleinbladoppervlak vormen (vgl.9, 57,95).
L u c h t v o c h t i g h e i d . Een neven-effect van een sterke of langdurige belichting is een toename van de verdamping van de planten (63). Dit is wellicht 66n
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van de belangrijkste oorzaken van net hogere drogestofgehalte bij sterk of langdurig belichte planten (biz. 22, lit. 8, 9, 93). Een hoog drogestofgehalte, veelal
gekenmerkt door dikke, donkergroene bladeren met een sterke anthocyaanvorming, duidt op een overvloed aan assimilaten (93). Door MELVILLE (74) is
voor tomaat aangetoond, dat de drogestofproduktie in het algemeen afneemt
bij eenhoog drogestofgehalte (zieook 22).In ditverband wordt ook gewezen op
de waarnemingen dat de afname van de snelheid van de drogestoftoename het
eerst optreedt bij de sterkst belichte planten (biz.20).
De door ABERG (9)en FORTANIER (37)waargenomen vergroting van het bladoppervlak bij respectievelijk tomaat en aardnoot, door hogere relatieve luchtvochtigheden shut nauw aan bij het voorgaande. Dit duidt erop dat onder bepaalde omstandigheden derelatieve luchtvochtigheid vaninvloed kan zijn op de
drogestofproduktie.
K w a l i t e i t van het licht. Ook de spectrale samenstellingvan hetlicht kan
de bladgroei beinvloeden,hetgeen tot verschillen in drogestofproduktie kan leiden(zie75,biz. 125).Metnamekangloeilampenlichtonderbepaalde omstandigheden de bladgroei bevorderen. WENT (101) en ook anderen (75,biz. 125)combineren bij uitsluitend kunstmatige belichting fluorescentielampen met gloeilampen.Bijeenincidenteleproef indelichtkisten werdhiervan echter geen effect
waargenomen (biz.29,vgl. lit. 31). De invloed van het gloeilampenlicht is afhankelijk van het totale stralingsspectrum (75,biz. 125).
Eenbijzonder morfologisch effect vangloeilampenlicht iswaargenomen, wanneerditgedurendeenigeuren inaansluiting opeenperiodemet sterk assimilatorisch licht werd gegeven. BONNER (18)nam waar dat tomaten hierdoor eenmeer
„vegetatieve habitus" kregen en een groter drooggewicht. ANDEWEG (11) vond
bij tomaten een vergroting van het bladoppervlak en een daarmede gepaard
gaande evenredige vergroting van de drogestofproduktie door een „dagverlenging" met zwak gloeilampenlicht. De relatieve sterkteenduur van de beide
soorten van belichting blijken van invloed op het effect van het gloeilampenlicht (78).
V o c h t v o o r z i e n i n g en b e m e s t i n g . Dat devocht-en bemestingstoestand
van de grond debladgroeibelnvloedtisalgemeenbekend (14,71).Bijde tomaat
werken vooral tekorten aan water en aan stikstof en fosfor groeiremmend
(47, 91). WENT (101, biz. 290) vond dat de stikstofbehoefte van tomaten afhankelijk isvan de nachttemperatuur.
Bij verder onderzoek over de invloed van de omstandigheden op de groei bij
jonge tomaten, in het bijzonder ten aanzien van de benutting van het beschikbarelicht,zalhet nodigzijn meer aandacht te besteden aan debladgroei.
6.2.3. Gelebladvlekken bijcontinuebelichting
Veelal wordt aangenomen dat een tomatenplant een voldoend lange periode
van donker (minstens 6uur) behoeft. Deze veronderstelling isniet in de laatste
plaats gebaseerd op het veelvuldigwaargenomen verschijnsel van gele bladvlekken („chlorosis") bij langdurige of continue belichting en bij onderbreking van
de donker-periode (biz.24 en lit. 5, 9, 12,24, 53,80, 86,93, 102).Het optreden
van gele bladvlekken wordt bevorderd door: hoge lichtintensiteiten (12, 24) en
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hoge,vooralconstant hoge,temperaturen(5, 55,80).Ditzijn omstandigheden,
welkede groei bevorderen. Volgens ROODENBURG (80)enanderen (12, 33, 53,
89) ishetoptredenvanbladvlekkenvoortsafhankelijk vandespectrale samenstelling van het licht. Onder extreme omstandigheden, zoals bij het onderzoek
van ARTHUR c.s. (12):continue belichting met hoge intensiteiten gloeilampenichtbijconstant25°C,verlorendeplantenzelfsallebladeren.
Debladvlekken komenuitsluitendvooropbladeren,dietijdensdebetrokken
omstandigheden zijn uitgegroeid (55, 102).Jongeplanten,tot 2a 3weken oud,
blijken mindergevoeligdanoudereplanten (55, 61, 89);voortskomen ookrasverschillenvoorbetreffende degevoeligheid(3,89).
Als oorzaken van dezeverschijnselen worden welgenoemd eenafbraak van
hetfotosynthese-apparaat (12,55)ofeenonjuisteverhoudingtussenvormingen
verbruik van assimilaten (5, 101).Dit wordtweerinverband gebracht meteen
inwendig ritme van de planten (53).Als gevolg van belichting langer dan een
bepaalde duur, ismeermalen een absolute verminderingvan de drogestofproduktiewaargenomen (12,85,102).
Meestal zijn enkele uren donker per etmaal voldoende om bladvlekken te
voorkomen (55,62).Bij continue belichting kunnen zemeestal worden tegengegaandoordagelijksenigetijd(6-8uur)eenlageretemperatuurtegeven(5, 55,
58,62).Uitheteigenonderzoek(biz.29)isechtergeblekendatdit,wellichtdoor
neveninvloeden, nietaltijd afdoende is.
6.2.4. Grootte enplaatsvan de eerste bloemtrossen
De tomatenplant gaat op een bepaald moment over tot bloemtrosvorming;
alleen onder zeerextreme groeiomstandigheden kan bloemtrosvorming achterwegeblijven(106).
De potentiele trosgrootte, dat wilzeggen het aantal bloembeginsels aan een
tros, isafhankelijk van de omstandigheden tijdens het aanleggen van detros,
hetwelk 3-7 dagen duurt (25).Hogelichtintensiteiten enlagetemperaturen bevorderen in het algemeen detrosgrootte (5,25,93, 104).Ook door chemische
middelenkandetrosgroottewordenbeinvloed(5,92,104).
Naarmate delichtintensiteit indeperiodetussenhetkiemenendetrosaanleg
hoger is,neemthetaantalbladeren onder de le trosinhetalgemeenaf, terwijl
verhogingvantemperatuur dit aantalvergroot (biz.23,lit.8, 11,25, 26,44, 81,
103, 106).Deinvloed van dedagelijkse belichtingsduur isvariabel. Voor fotosynthetisch werkzaam licht is waargenomen, dat toename van de dagelijkse
duurtoteenbepaaldewaarde- dieweerafhangt vananderefactoren - hetaantalbladerendoetafnemen (biz.23, lit.8,26,79).Ook speelthierbij dekwaliteit
vanhetlichteenrol;dagverlengingmetzwakgloeilampenlicht geeft inhetalgemeeneengroteraantalbladeren (11,79).
Hettijdstip vantrosaanlegvarieert, omdathetbepaald wordtzoweldoor de
snelheidwaarmededebladerenwordenaangelegd,alsdoorhetaantalbladeren
onderdetros.
Groeistoornissen, diehet aantal bladeren onder detros doentoenemen (biz.
17,lit. 10,67),kunnendeprimaireeffecten vanlichtentemperatuur opdetrosaanleg teniet doen. Hetzelfde geldt voor de toediening van chemische stoffen,
diedeplaatsvandetrosbeiinvloeden(81,105).
Bovenstaande gegevens leiden tot de veronderstelling, dat de aanleg van de
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eerstebloemtrossen afhankelijk isvandeverhoudingtussendevegetatieve groei
en de hoeveelheid gevormde assimilaten. Dit kan ook worden afgeleid uit de
praktijkwaarneming, dat het aantal bladeren onder de le tros veelal groter is
naarmate deplant lichter vankleur enlanggerekter vanvorm is, verschijnselen
die samengaan met een sterke vegetatieve groei en een laag drogestofgehalte.
Verder is door WITTWER en TOLBERT (105) waargenomen dat door toediening
van eenstof, diedevegetatieve groei bevordert, hetaantalbladeren onderde le
tros groter wordt en dat door toediening vaneenstof, diedevegetatieve groei
remt, dit aantal bladeren kleiner wordt. Dit laatste is ook door ROODENBURG
(81) gevonden.
Onder bepaalde omstandigheden kanhetzin hebben deplaats vande eerste
trossen tebeiinvloeden, want debloei enrijping vandeeerste trossen zijn inhet
algemeen vroeger naarmate de aantallen bladeren onder deze trossen kleiner
zijn (biz. 10).Verlagingvantemperatuur geeft echter behalveeenkleiner aantal
bladeren onder de letros, tevens eenvertraging vandegroei,zodat ditalsmiddel voor hetverkrijgen vaneenlageplaats vande le tros alsregel weinig praktische waarde heeft (5,24,25,26, 103).Bovendien kanheteffect vaneenlage le
trosweer gedeeltelijk teniet worden gedaan door eenhoge2etros.Inprincipeis
eenverhogingvandelichtintensiteit hetaangewezen middel omeenklein aantal
bladeren onder detrossen entevens omgrote trossen teverkrijgen. Het gebruik
van chemische middelen zal, gezien de fysiologische achtergronden van de
„natuurlijke" bloemtrosaanleg, slechts in bijzondere gevallen (92)voor praktischetoepassing inaanmerking komen; voor stooktomateniserinhetalgemeen
weinig nutvanteverwachten (6, 59).
6.2.5. Vegetatieve engeneratieve groei
De generatieve groei,datwilzeggenhetuitgroeien vandetrossen,debloeien
de vruchtzetting, wordt beinvloed door dezelfde omstandigheden die ook de
vegetatieve groeibeiinvloeden, doch opandere wijze. Desamenhang tussen deze
tweegroeiprocessen,inverbandmetdeomstandigheden, isuitvoerig onderzocht
door VERKERK (93). Hierbij isaangetoond datde optimale lichtintensiteit voor
de generatieve groei hoger isdanvoor devegetatieve groei, terwijl daarentegen
de optimale temperatuur voor degeneratieve groei lager isdanvoor devegetatieve groei. Voorts bleek dathetvoor eenjuist evenwicht tussen de vegetatieve
en de generatieve groei nodig is dat de nachttemperatuur ongeveer 6°C lager
is dan de dagtemperatuur.
6.3. D E JONGE PLANT EN DE TEELTRESULTATEN

De uiteindehjke geldopbrengst bij eentomatenteelt (biz. 5) is de resultante
van de kwaliteit van het plantgoed en de omstandigheden na het uitplanten.
Tussen deze factoren kan eensterke wisselwerking bestaan (48,61).Bij vroege
stookteelten kanbijvoorbeeld hetfeit,datvoorvruchtzettingeenminimaledagelijkse hoeveelheid licht nodig is, een belangrijke rol spelen (8,24, 77,90,93)
evenals de noodzaak van voldoend hoge grondtemperaturen (49,60,61). Ook
teeltmaatregelen, zoals b.v.dewatervoorziening (biz. 35,lit.47,64)en het trillenvan debloemtrossen terbevorderingvandebestuiving(3,60,97),kunnenhet
effect vanhetplantgoed beiinvloeden.
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Niettemin blijkt uit de resultaten van belichtingsproeven vrijwel steedsdat de
kwaliteitvan het plantgoed van doorslaggevende betekenis isvoor de opbrengsten in geld (4, 34,47, 62,95, 96,98).
Wanneer geen specifieke groeistoringen optreden, blijven de bij het uitplanten
bestaande verschillen in het plantgoed tijdens de verdere teelt in principe gehandhaafd (4, 30, 68). Proefresultaten, die niet overeenstemmen met deze regel,
moeten in het algemeen worden toegeschreven aan ongunstige proefomstandigheden of aan verkeerde teeltmaatregelen.
Verschillen in plantgoed zijn hoofdzakelijk tijdsverschillen ten aanzien van
het bereiken van een bepaald stadium, zoals bijvoorbeeld een bepaald drooggewicht (biz.8).In het algemeen vormen dezetijdsverschillen een goede maatstaf
voor de verschillen in de vroegheid van de oogst (biz. 9, lit. 86). Wei kunnen
verschillen in de aantallen bladeren onder de eerste en tweede trossen deze primaire vroegheidsverschillen kleiner of groter maken (biz. 10). Het gewicht bij
het uitplanten en de plaats van de trossen vormen, in deze volgorde, de belangrijkste criteria voor de kwaliteit van een jonge tomatenplant. Betrekkelijk geringe verschillen tussen het plantgoed, bijvoorbeeld in de orde van 1a 2 dagen,
kunnen uiteraard door neveninvloeden gemakkelijk verdwijnen.
Het belangrijkste effect van de kwaliteit van het plantgoed bij tomaten is de
vroegheid van de oogst (8, 24, 61,68, 69, 90, 95, 96). Een vervroeging van de
oogst heeft weer een zeer belangrijke invloed op de geldopbrengst (biz. 3). De
totale kg-opbrengsten bij een tomatenteelt zijn meer afhankelijk van de teeltomstandigheden nahetuitplanten danvanhetplantgoed. Inhetalgemeengeven
de vroegste planten, bij een gehjktijdige beeindiging van de oogst, tevens de
hoogste opbrengsten (biz.36).
Een aanvankelijke vervroeging van de oogst door hoge temperaturen na het
uitplanten, gaat echter vaak wel ten koste van de opbrengsten naderhand (43,
49,93).

6.4. GEBRUIK VAN KUNSTLICHT BIJ HET OPKWEKEN VAN TOMATEN

Omdatvoorvroegestookteelten deplanten ineenlichtarmetijd worden opgekweekt, kan met kunstlicht, mits dit op dejuiste wijze wordt toegepast, een belangrijke verbetering in de drogestofproduktie van het plantgoed worden verkregen (20, 68,87, 89,95,96). Uit de op biz. 27 beschreven proef is af te leiden
dat, althans binnen bepaalde grenzen, na een abrupte verlaging van de lichtintensiteit, zoals dit bij het uitplanten het gevalis,de drogestofproduktie zich snel
aanpast aan de gewijzigde omstandigheden (vgl. 101,biz. 99). Wanneer echter
door extreme omstandigheden, zoals bij een sterke belichting bij betrekkelijk
lage opkweektemperaturen, planten met een bijzonder klein bladoppervlak zijn
verkregen, zal op een minder snelle start dan bij „normale" planten gerekend
moeten worden (vgl. 15, 94). In dit verband moeten wellicht ook de gunstige
efFecten van eengeleidehjke vermindering van delichtintensiteit bij aanvullende
belichting worden gezien (48,61,96).
Vanzelfsprekend worden de voordelen van een betere plant alleen dan maximaal benut, wanneer deze planten na het uitplanten een zo goed mogelijke behandeling krijgen wat betreft de temperatuur van lucht en grond, vochtvoorziening, bestuiving enz.
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6.4.1. Aanvullende belichting
Doorkunstmatigebelichtingtijdenshetopkwekenwordenbijtomatenveelal
hogereopbrengsteningeldverkregen.VoorNederlandseomstandigheden blijkt
aanvullende belichting onder bepaalde voorwaarden economisch verantwoord
tekunnenzijn (42,95,96,98).Inverband metdehogeaanschaffingskosten zal
een belichtingsinstallatie dan echter in ongeveer 10jaar afgeschreven moeten
worden,daarandersdejaarlijksebelichtingskosten tehoogzijn.Ditisgeziende
technische levensduur van deze installaties weliswaar geen bezwaar, maarwel
bestaat de kans dat een installatie eerder isverouderd door nieuweontwikkelingen optechnisch enteeltkundiggebied.
Dezebeidemogelijkhedenvormeneenernstigebelemmeringvoordetoepassing
vankunstlichtindepraktijk. Omgekeerdgeldtwaarschijnlijk datdegeringebelangstellingvoortoepassingremmendwerkt opdeontwikkelingvangoedkoperemiddelenenmethoden,hoewelditechter blijkens incidenteelonderzoekzeer
welmogelijk is(42,73).
Vooral de laatste jaren hebben zich op teeltkundig gebied ontwikkelingen
voorgedaan, waardoor ookzonder gebruik van kunstlicht belangrijke vervroegingenvandeoogstwerdenverkregen.Ditismetnamehetgevalbijdez.g.winterteelt,waarbijreedsvanafhalfnovemberwordtuitgeplant.Ookhetopkweken
bij betrekkelijk hoge temperaturen (14-22°C) heeft een duidelijk vervroegend
effect (51,57).
De meeste proefresultaten met aanvullend belichte planten betreffen echter
proevenmetvroegestookteelten waarbij werdopgekweektbijbetrekkelijk lage
temperaturen (12-18°C)en waarbij vooral gestreefd werd naar een goede ontwikkelingvandeeerstetrossen.Door degenoemdewijzigingen bij deopkweek
en teelt van tomaten wordt de overdraagbaarheid van de proefresultaten bemoeihjkt, evenalsdebeoordeling van het nut van detoepassing van kunstlicht
voor depraktijk. Toch lijken dezewijzigingen in deteelt, behalve ten aanzien
vandewinterteelt,nietvanprincipielebetekenismetbetrekkingtot hetgebruik
vankunstlichttijdenshetopkwekenvandeplanten.
De ontdekking dat met „hoge buistemperaturen", eventueel gecombineerd
met luchten, het evenwicht tussen vegetatieve en generatieve groei na het uitplantenbetertebeheersenis,zonderdegroeialszodanigteverstoren(49),biedt
ook voor belichte planten grote voordelen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de
bouw van meer lichtdoorlatende kassen en van de toediening van COa, waardoorbelangrijke opbrengstverhogingenwerdenverkregen(50).Overigenszijner
ookaanwijzingen datextraC0 2bijhetopkwekeneengunstigeffect heeft,vooral
ook op aanvullend belichteplanten(6).
Het proefsgewijs opniet tekleineschaaltoepassenvanaanvullendekunstmatigebelichtingindepraktijkwordtvoorlopigvanmeerbelanggeachtdanvoortzettingvanhet onderzoek, datreedsdeprincipielewaardevanaanvullendebelichtingheeft aangetoond.
6.4.2. Uitsluitendkunstlicht
Uit devoorgaande hoofdstukken isgebleken dat binnen betrekkelijk ruime
grenzenvoorwatbetreft delichtintensiteitendedagelijksebelichtingsduur,ook
inuitsluitend kunstlicht tomatenplanten kunnen worden opgekweekt, diegoed
voldoen aan dete stellen eisen. Naarmatede belichtingsintensiteit hoger of de
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belichtingsduur langer is, althans boven een bepaald minimum, wordt de opkweektijd korter, maar zijn deenergiekosten per plant hoger. Uit tabel 4(biz.
21) blijkt dat deze stijging van de energiekosten aanzienlijk is. Wanneer de
plaatsvandetrosvanweinigbelangwordtgeacht,isdekeuzevandebelichtingsmethodevoornamelijkeeneconomischekwestie waarbijdesnelheidvanhetopkwekenafgewogen wordttegendeextrakosten.
Door afdekking van degrond met witmateriaal kan het licht overigensnog
beterbenut worden(biz.27).
Een belichting langer dan ongeveer 16uur heeft een naar verhouding laag
rendement (biz.21),hetgeendoorverschillendeliteratuurgegevenswordtbevestigd (9,87).Bovendien nemenbij langerebelichtingstijden, vooral bij continue
belichting, de kansen toe voor het optreden van groeistoornissen, die een belangrijke ongunstigenawerking opde opbrengsten kunnen hebben (biz.39,lit.
3,4, 58).Omdezelaatste redenverdient continue belichting geenaanbeveling,
hoewelcontinuebelichtingtijdensdeeerste2-3wekennahetkiemenweinigbezwaarlijk blijkt tezijn (55,61,89).Wanneer delichtbronnen evenwelalsenige
warmtebron worden gebruikt, kan het genoemde risicoworden verkleind door
een korte periode donker, dietevens als overgang naar eenlager temperatuurniveaukanfungeren, zoalsopbiz.30isaangegeven.
Uitdeonderzoekresultaten kanwordenafgeleid, dateengeiinstalleerdvermogenvanminimaal200Watt/m2aanfluorescentielampen nodigis,waarbij de afstandvandelampentotdetoppenvandeplantentijdenshetopkwekengeleidelijkafneemt vanongeveer30cmtot 10a 15cm(vgl.20,30,75,76, 90).Uitgaandevan eenverschil tussen dag-ennachttemperatuur, zijn bij degenoemdebelichtingssterkte van 200 Watt/m2 geiinstalleerd vermogen, temperaturen aante
bevelen van 16uur omstreeks 21°Cen 8uur omstreeks 15°C. Bij hogere belichtingssterkten zullendetemperaturen eveneenshoger moeten zijn.
Debelichtingskosten vanopdezewijzeopgekweekteplantenzullenongeveer
van dezelfde grootte zijn alsdie van sterk aanvullend belichte planten, datwil
zeggenf0,40—f0,50perplant(42).Hierkomendannogdekostenvanderuimte bij,welkesterk afhankelijk van de overige gebruiksmogelijkheden van deze
ruimtezijn. Tervergelijking kanwordenvermeld dat detotale kostenvaneen
zonderkunstlicht opgekweekteplantongeveerf0,15bedragen.
Zoals onder 6.2.2 isuiteengezet, is het belichtingsrendement van uitsluitend
kunstlichtwellichtnogteverbeteren.Hethiervoorteverrichten onderzoek, dat
infeitebestaatuithetvergelijkenvanmeercombinatiesvangroeifactoren, vergt
een uitgebreider outillage dan voor het hier besproken onderzoek ter beschikkingstond.
6.5. GEBRUIK VAN KUNSTLICHTRUIMTEN

Betreffende de aard en de kwaliteit van het plantgoed is er geen principieel
verschil tussen het opkweken in uitsluitend kunstlicht en het opkweken ineen
kasmetaanvullend kunstlicht (zie ook 56).Ofhet gebruik van z.g. kunstlichtruimten (kelders, schuren e.d.) economisch verantwoord is,hangt samenmet
talvanfactoren (54),dievangevaltot gevalverschillend zijn.
Eenprincipieelvoordeelvanruimtenmeteengeheelkunstmatigklimaatisde
reproduceerbaarheid van deplantengroei, ofmet andere woordendemogelijkheid omopeenvooraftebepalentijdstip overeenconstant eindprodukt tebe51

schikken.Ditkanmetnamevoordeafzetenvoorhetopstellenvaneenbedrijfsplanvangrotebetekeniszijn.Ookdeverregaandemogelijkheden voordeautomatiseringvandeplantenproduktie vormeneenprincipledvoordeel.
Hetfeit datdewarmteverliezenvaneenschuure.d.geringerzijn danvaneen
kas,isinhetalgemeenvanbetrekkelijk geringebetekenisvoordedoelmatigheid
van dezeruimten. Niet alleen omdat dit pas een rol speelt bij een betrekkelijk
groot verschil tussen buiten- en binnentemperaturen (8), maar ook omdat bij
elektrischebelichtingeenzogroot deelvan deenergiealswarmtevrijkomt, dat
er vaak een overmaat aan warmte ontstaat, waardoor het zelfs nodig is omte
koelen.
Factoren, diemedederentabiliteit van een schuur e.d. zullenbepalen, zijn:
de licht- en temperatuurbehoeften van het op te kweken gewas, waaronder
begrepen demogehjkheid van continue belichting;
deduurvandeopkweek, datwilzeggenhet aantal partijen planten dat voor
eenbepaald doelgekweekt kan worden ineenbepaald tijdsbestek;
debouwkosten ofdebeschikbaarheid van eengeschikteruimte;
dematevanbezettingvanderuimteoverhetjaar,waarbij inbegrepenandere
gebruiksmogelijkheden danhetopkweken,zoalsb.v.drogen,bewarenofprepareren van produkten;
destroomkosten.
Hetzalduidelijkzijndathetnietmogelijkisompreciesaantegevenwaaren
wanneer een kunstlichtruimte devoorkeur verdient boven een kas. HILLER en
RUNGER (54)berekenden dat dergelijke ruimten rendabel zijn wanneer het benodigde geiinstalleerdevermogen lager is dan ca 60 Watt/m2 en de gewenste
temperatuur minstens 15°Cis(vgl.75biz. 177).Dit stemt overeenmet het feit
dat dezeruimten tot heden alleen op praktijkschaal worden gebruikt voor het
trekkenvanbolgewassen(41),hettrekkenvanlelietjes-van-dalen (54),hettrekkenvanazalea's (17)envoor hetvermeerderen entelenvan saintpaulia's(29).
Dit zijn namehjk toepassingen, waarvoor een betrekkelijk lage lichtintensiteit
voldoendeis.
Het gebruik van kunstlichtruimten voor doeleinden waarvoor hogere lichtintensiteiten nodig zijn, vindt nog slechts toepassing in gebieden: waar gedurendeeenlangeperiode de plantengroeivrijwel tot stilstand komt door de
geringedagelijkselichthoeveelheden,waarzeerlagebuitentemperaturenheersen,
danwelwaardeelektrischeenergiebetrekkelijk goedkoop is(8,75).
Voor Nederlandse omstandigheden zal het opkweken van planten in kunstlichtruimten alleenindewinterrendabelkunnenzijn, omdat's zomersdedagelijkse lichthoeveelheden en de temperatuur zodanig zijn, dat het opkweken in
kassengoedkoperis. De betrokken ruimten zullen dus 's zomers voor andere
doeleinden gebruikt moetenworden; inditverband isaan eencombinatiemet
bollenschuren tedenken.
Met het oog op een doelmatigebenuttingvandeplaatsruimtezalhetgebruik
van kunstlichtruimten beperkt blijven tot het opkweken van plantgoed. Hiervoorzullenin deeersteplaatsspecialeopkweekbedrijven inaanmerkingkomen.
Behalve voor tomaten is voor verschillende andere gewassen de principiele
mogehjkheid vanhetopkwekeninuitsluitend kunstlichtaangetoond,b.v.komkommers(34,62),sla(34,66),enkelekoolsoorten(34,66),verschillendesoorten
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potplanten (66)enverschillende soorten perkplanten (19).Verder kunnen verschillende soorten sierplanten (54, 72)in kunstlicht vermeerderd worden door
middelvanstekken,hetgeenalseenbijzonderevormvanopkwekenkanworden
beschouwd.Behalvetomaten(biz.46)blijken ook aardnoot (37), geranium en
coleus(12)schadeteondervinden vancontinuebelichting. Voor komkommers
(24,62),rozen,lathyrus(12),leeuwenbekkenenviolieren(62)blijkt ditniethet
gevaltezijn.
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7. SAMENVATTING
1. Hetdoelvanditonderzoek wasnetbepalenvandeteelttechnischeeneconomischemogelijkhedenvanhetgebruikvankunstlicht bij het opkwekenvantomatenplantenvoordestookteelt.
2. Karakteristiek voor het resultaat van een stooktomatenteelt is het plukpatroon ofdecumulatieveopbrengstkromme.
Door het dalende prijsverloop tijdens de aanvoerperiode van stooktomaten
isdevroegheid vande oogst ingrotemate bepalend voor definancielewaarde
van de opbrengst. Het gezamenlijke effect van de vroegheid en de grootte en
eventueel ook dekwaliteitvande oogstwordt ineeneconomischteinterpreteren waarde uitgedrukt door degesommeerde produkten van dedagelijkse opbrengstenderepresentatievedagprijs.
3. Hettijdsverschil tenaanzienvanhetbereikenvaneenbepaaldgroeistadium,
met name van een bepaald drooggewicht, vormt een goede maatstaf voor het
verschil in tijdstip van bloei en rijping van de eerste bloemen respectievelijk
vruchten van verschillend plantgoed. De tijdstippen van eerstebloei en rijping
zijn voorts vroeger naarmate het aantal bladeren onder de betrokken trossen
kleiner is.Hetdrooggewicht bij hetuitplantenendeplaatsvandetrossen zijn,
in dezevolgorde, debelangrijkste criteria voor de kwaliteit van tomatenplantgoed.
4. Degroeivanjongetomatenplanten,uitgedruktindedrogestofproduktie, verloopt aanvankelijk exponentieel, doch wordt naderhand relatief minder door
onderlingebeschaduwingendoor eenrelatief geringeretoenamevandeassimilerende organen.
Dedrogestofproduktie per dagneemttoe met dedagelijks toegediende hoeveelheidlicht,datwilzeggen, zowelmet debelichtingsintensiteit (van ongeveer
3500tot 7000lux)alsmetdedagelijkse belichtingsduur (van 8-24uur).
Dezetoenamevandedrogestofproduktie gaatten koste van de hoeveelheid
geproduceerde drogestofpereenheidtoegediendlicht,datwilzeggentenkoste
vanhetrendementvandebelichting.Ditgeldtvooralvooreenbelichtinglanger
dan 16uur perdag.Dekeuzevandebelichtingsintensiteit en-duur ishierdoor
voornamelijkeeneconomischekwestie,althansvooreenbelichtingsintensiteiten
-duur boven een noodzakelijk minimum. Een hogere temperatuur (26°Cdag21°Cnacht ten opzichte van 21°Cdag-15°C nacht) bevordert zowel dedagelijkse stofproduktie alshet belichtingsrendement.
Het aantal bladeren onder de le tros is groter bij hogere temperaturen en
lagerelichtintensiteiten. Bijeenabrupteveranderingvandelichtintensiteit(b.v.
van 7000luxnaar 3500lux)isgevonden dat deplanten zich,watdedrogestofproduktiebetreft, binnen 1 dagaanpassenaandegewijzigde omstandigheden.
Ineenkweekschuurzijninongeveer7wekentijdsplantenopgekweektinuitsluitendkunstlichtvan3500-4000luxgedurende22^uurperetmaalenbijtemperaturenvan21°Cgedurende 16uurgevolgddoor 15°Cgedurende8uur.Dedonkerperiode diendebehalvevoor het tegengaan van het optreden van gelebladvlekken ookvoor eensnelleovergangvandehogetemperatuur naar delagere.
De planten uit de kweekschuur zijn in principe gehjkwaardig aan die welke
ineenkasmetaanvullend kunstlicht wordenverkregen.
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5. Kunstmatigbelichte planten, die bij het uitplanten een groter gewichthebben dan niet kunstmatig belichte planten, geven ook een vroegere oogst. Bij
een ongestoorde groei blijven deze verschillen in vroegheid bestaan, zodat bij
eengelijktijdige beeindigingvan deoogst debelichteplantentevenseenhogere
totaalopbrengst geven. Met in uitsluitend kunstlicht opgekweekte planten zijn
opbrengsten van dezelfde ordevan grootte alsmet aanvullend belichte planten
verkregen.Alleenbijcontinubelichteplantenwarendeteeltresultatenbeduidend
minder dan opgrondvan dedrogestofproduktie werdverwacht.Invergelijking
met andere opbrengstvergrotende factoren, heeft eenverbeteringvanhetplantgoeddoor middelvan kunstlichteenbetrekkelijkgroteinvloedopdeopbrengst
ingeld.
6. Deafnemendemeeropbrengstvandedrogestofproduktie bijmeerlichtwordt
voornamelijk toegeschreven aan een relatief te geringe toename van het bladoppervlak.Uitdeliteratuur blijkt dathetrelatievebladoppervlaken,alsgevolg
daarvan, de drogestofproduktie kunnen worden vergroot door een verhoging
van detemperatuur envan deluchtvochtigheid endoor aanvullende belichting
metgloeilampenlicht.Vooreenmaximaaleffect van kunstmatige belichting in
depraktijk zijnvooralvoldoendhogetemperaturen belangrijk.
In dewinter isaanvullende belichtingbij het opkweken vantomaten inkassen onder bepaaldevoorwaarden economischverantwoord. Door demogelijkheidvaneensnelleeconomischeverouderingvandeinstallatievormendehoge
aanschaffingskosten daarvan eenremvoor toepassing in de praktijk.
Het opkweken van tomaten en tal van andere gewassen in ruimten met uitsluitend kunstlicht is principled zeer welmogelijk. De overige gebruiksmogelijkheden voor dergelijke ruimten bepalen echter ofhet gebruikvan kunstlichtruimtenvoorhetopkwekeneconomischverantwoordis.
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8. SUMMARY
THE RAISING AND CROPPING OF ARTIFICIALLY-ILLUMINATFX> TOMATO PLANTS

1. Introduction. - I n winterthe raisingoftomato seedlingsishampered by
lackoflight,whileontheotherhandthequalityoftheplantsisdecisivefor the
subsequent cropping. The effect of artificial illumination during the seedling
stagehasbeenstudied,mainlywithplantsraisedexclusivelyinartificial light.
2. Aims for the culture of early heated tomatoes and the assessment
ofcropping-results. - Cropping-results of tomatoes are characterized by
thedailyyieldsorthecumulativeyieldcurve(graph 13,p.36).Sinceprices fall
graduallyinthespring(graph2,p.4),anearlyyieldistheprimary aim in the
culture oftomatoes.Thetotal combined effect ofearliness, quantity and quality ofthe crop isexpressed in onevalueby the summation ofthe products of
thedailyyieldsand thecorresponding (mean)prices.
3. Requirements of young tomato plants. - The differences in time required to produce a plant with a definite dry weight at the planting-out stage,
provedto bea reasonable indication ofthedifferences inthe date of flowering
andripeningofthefirst fruits (table 1, p.9).Moreover,thefirst dates of floweringand ripeningaredependent onthenumber ofleavesbelowthetruss.Both
datesaredelayed bya greater number ofleaves(table2,p. 10and graph 3, p.
11).Thedryweightatthetimeofplanting-outandthenumber ofleavesbelow
thefirsttrusses,inthissequence,arethemostimportant criteria for thequality
ofyoungtomatoplants.
4. The raising of tomato plants in artificial light exclusively. - At
firstthegrowthofyoungtomatoplants,expressedasthedrymatterproduction,
increased exponentially, but afterwards the relative growth rate decreased
(graph 4,p. 15)asa result ofthemutual shading oftheleavesand a relatively
smallerincreaseintheassimilatingarea.
Inlight-boxes (figures 1-3) thedrymatter production perdayincreasedwith
light intensity from 3500 lux from TL 65 W „white" fluorescent lamps (=
12.103erg/cm2/sectotalradiation)upto7000lux (24.103erg/cm2/sec) and with
thelength ofthedailyillumination-period from 16 to24hours(graph 6,p.19).
The increase in daily dry matter production isaccompanied by a reduction in
drymatter production perunit oflightenergysuppliedor,inotherwords,bya
reduction in the efficiency with which the light is utilized (graph 7, p. 20 and
table 4,p.21).Thisholdsespeciallytrue foranillumination-periodlongerthan
16hours per day. For adequate growth, however,aminimumlightintensityof
3000luxoffluorescentlightandadaylengthofatleast 12hoursarerequired.
Raisingthetemperature from 21°Cday/15°Cnight to 26°Cday/20°Cnight
promoted both thedailyproduction ofdrymatter and theproduction per unit
oflightenergy.Onthewhole,therateofleafinitiationwasconstant,butduring
thefirstphasesoftrussinitiationa short delayinleafinitiation was demonstrated (graph 5,p. 17).Lightandtemperature affected therate ofleafinitiation in
thesamewayastheyaffected drymatterproduction(graph8, p.22).
Thenumber ofleavesbelowthefirsttrussincreasedwithhigher temperatures
56

and decreasedwithhigherlightintensities(table 6,p.24).Sometimesthenumber ofleavesbelow thefirsttruss appeared to beinversely proportional to the
number of leavesbetween thefirstand second trusses. All effects of light and
temperature ontheleafnumbercanbemodified byotherfactors as,for instance,the time ofpricking-out (table 3,p. 18).In a shed with artificial light from
„white"fluorescentlamps (240 W/mMS.lO3 erg/cm2/sec) for 22£ hours per
day,attemperaturesof21°Cfor 16hoursand15°for8hours,in7weekstomato
plants wereraised, whichwereessentially equ'valent to those raised in aglasshousewith adequate supplementary light (graph 12,p.31).Undertheseconditions„chlorosis"-injury oftheleaveswasabsent.
In the raising-experiments the top/root ratio (graph 9, p. 25) and the ratio
total dryweight/totalleaflength(graph 10,p.26)appeared tobedependent on
theageoftheplantsbutindependent ofthelightandtemperatureconditions.
After a sudden changeinthelight intensitythedrymatter production ofthe
plants showed a rapid adaptation to themodified conditions (graph 11,p.28).
Therefore, growth checksafter illuminated plants havebeen planted out, must
notbeattributedprimarilytounfavorable lightconditions,buttootherfactors.
5. Cropping-results with illuminated plants, in relation to other
growing conditions. - Tomato plants, which were raised with supplementary light and had greater dry weights at the time of planting-out than plants
whichhadnotbeenilluminated,alsogaveearlieryields(table7,p.34).Thedifferences inyieldwereonlyslightlyinfluenced bydifferences inthegrowingconditionswithinthetestplot(table8,p.34).Theyieldsofbothilluminatedandunilluminatedplantswere,however,stronglyaffected by localgrowingconditions,
aswas shown in experimentsatdifferent places;thedifferences inyieldbetween
both groups ofplantsvaried accordingly(table 10,p.37).
Ifnogrowthdisordersoccurred,theoriginaldifferences inearlinessweremaintainedthroughouttheharvestperiod.Whentheharvestwasstoppedatthesame
time,thetotalyieldswerehighestfor theilluminated plants(table9, p.37 and
graph 13,p. 36). Plants raised in articifial light exclusively, gaveyieldsof the
same order as comparable plants raised in glasshouses with supplementary
illumination. Theeffects oflight and temperature duringtheraising-period are
illustrated (table 11,p.39).The yields from plants raised in continuous light
were considerably lower as was expected from the dry weight at the time of
planting-out.Incomparisonwithotheryield-promotingconditions,illumination
duringtheraisingperiodhadarelativelystrongeffect (table 12,p. 41).
6. General discussion.-The diminishingreturns ofdrymatter production
with more light are ascribed mainly to relatively low leaf areas. To obtain the
best resultswith artificial lightin practice,the importance ofusing sufficiently
hightemperaturesmustbeemphasized.
In winter,theuseof supplementary illumination ontomato seedlingswillbe
profitable if other conditions are favorable too. The application in practice is
restricted bythepossibility ofrapideconomic obsolescenceandthehighinitial
cost of the equipment.
Tomato plants and other seedlingscan begrownverywellinroomswithartificiallightexclusively,buttheuseofshedsfortheraisingof youngplants will
onlybeeconomiciftheyarealready available or if they can also be used for
otherpurposes.
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AFBEELDINGEN
FIGURES

AFB. 1. Overzicht van een lichtkist.
FIG. 1. General view of a light-box.

AFB. 2. Interieur van een lichtkist. De lucht, die zonodig isverwarmd, komt via een spleet bovenin dekist binnen en verlaat dekist via een ventilator in de bodem.
FIG. 2. Interior of alight-box. The air, whichcan be heated if necessary, enters the growing-space
through an airgap at the top of the box and leaves the box through afan in the bottom.

AFB. 3. Doorsnede van eenlichtkist.Deventilator bevindt zichin debodemvan dekistende
verwarmingskabel in een dubbele wand. De luchtbeweging is door middel van pijlen
aangegeven.
FIG. 3. Cross-sectionofalight-box. Thefan ismountedinthebottomoftheboxandtheheatingcableinahollow wall. Theairmovesasisindicatedbyarrows.

AFB. 4.

Groeipunt van een tomatenplant. Alle
bladeren, op de twee laatst gevormde
na, zijn verwijderd.
F I G . 4.

Growing-point of a tomatoplant. All the
leaves, except the two last initiated ones,
have been removed.

AFB. 5.

Groeipunt van een tomatenplant.
Rechts de bloemtros met 3 gevormde
bloemen, links het laatst gevormde blad
in welks oksel het nieuwe vegetatieve
groeipunt zich ontwikkelt.
F I G . 5.

Growing-point of a tomatoplant, showing
a truss with 3 flowers (right), the last
initiated leaf (left) and the new vegetative
growing-point (centre).

A F B . 6.

Groeipunt van een tomatenplant. Eerste
tros, waaraan 6 bloemen, genummerd
1-6, in verschillende ontwikkelingsstadia zijn te onderscheiden.
F I G . 6.
Growing-point of a tomatoplant, showing
the first truss on which 6 flowers, numbered 1-6, at different stages of development can be distinguished.

AFB. 7. Tomatenplanten in een lichtkist, waarin de grond is afgedekt metwitte kunststoffolie.
Boven: opname na 8uur donker.
Onder: opname na 8uur licht.
FIG. 7. Tomatoplants inalight-box, in which the soil iscovered with white plastic-film.
At the top: picture taken after 8 hours darkness.
At the bottom: picture taken after 8 hours light.

