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Ten geleide
Naarmate de omstandigheden voor een teelt minder
goed regelbaar zijn is de
teelt moeilijker en riskanter.
In de veelheid van mogelijkheden waarop tomaten kunnen worden geteeld, is de
teelt van
onverwarmde
tomaten het moeilijkst, gevolgd door de teelt waarbij
gebruik wordt gemaakt van
heteluchtkachels. Het is
daarom dat de teeltwijzen,
die wat betreft de planttijd
vallen in de periode tussen
ca. 1 maart en 15 juni, veel
vergen van het inzicht van
de tuinder. De resultaten
worden in hoge mate bepaald door de teeltmaatregelen, terwijl er een grote
invloed is van de weersomstandigheden tijdens de
teelt. Het is om deze reden
dat w e gemeend hebben
voor de teelt van lichtverwarmde- en koude tomaten
een brochure te moeten
samenstellen. Dit is niet de

Maand
van
aanplant
maart
april
mei

1978

1979

11
18
10

13
17
10

eerste keer. Een uitgave verzorgd door de voorlichtingsdienst insamenwerking met
de NTSwas destijds snel uitverkocht. Daarna kwam de
eerste versie van deze brochure uit, die inmiddels al
geruime tijd is uitverkocht.
Gezien echter de blijvende
vraag naar deze brochure is
besloten deze uit te geven in
het kader van de Leidraad
van Tuinderij. Dit geeft dan
de mogelijkheid dat zeer velen er kennis van nemen,
terwijl overdrukken zullen
worden vervaardigd om ook
op een later tijdstip aan
eventuele vragen te kunnen
voldoen. Degene die de eerste versie(s) kennen, zullen

ongetwijfeld totde conclusie
komen dat er ook bij deze
teeltwijzen in betrekkelijk
weinig jaren, veel is veranderd. Aan die verandering is
dezeuitgave aangepast. Aan
de samenstelling van deze
uitgave is medewerking verleend door: Ing. W. den
Boer, ing. K. Buitelaar,
ing. H. G. van Esch, ing.
A. T. Hendrix, ing. J. P.
C.Knoppert, ing.P.A. Kruyk,
M. v.d. Linden, ing. K. Nienhuis, J .van Nierop, ing. J. J.
van Schie, ing.M. P. Simons e e n i r . J. H. Stolk.
Zij zullen de gebruikers
dankbaarzijn voor eventuele
op- en aanmerkingen, die in
een eventuele volgende uitgave kunnen worden gebruikt.
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De tomatenmarkt
Bij de markt-economische
aspecten van de koude en
lichtverwarmde
tomatenteelt zal voor zover dit nodig
en mogelijk is, als volgt o n derscheid worden gemaakt.
Lichtverwarmd noemen w e
de heteluchtteelt die in de
maand maart wordt geplant.
De koude teelt wordt in de
maanden april tot en met
juni geplant. W e beperken
ons daarbij tot de ronde tomaat. Er hebben zich de
laatste jaren wat verschuivingen in de plantperioden
voorgedaan. Tabel 1 geeft
hiervan een beeld.
De aanplant in de maanden
m a a r t e n juni i s m e t 2 0 % t e ruggelopen en in de maand
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mei zelfs met ruim 3 0 % . De
maand april is de laatste jaren vrijconstant wat de aanplant betreft. Inmaart neemt
Zuid-Holland ongeveer 8 0 %
van de aanplant voor zijn
rekening voor de andere
maanden varieert dit tussen
de50en 6 0 % .
De aanvoer van de vroege
heteluchtteelt begint ongeveer vanaf de tweede helft
van mei en begint eind juni
en loopt vaak door tot begin
november. Het is niet mogelijk omvan een bepaald teeltschema de aanvoer over de
maanden apart weer te geven, want in bij voorbeeld
juni komt de aanvoer van
alle aanplant in dr """_'~*?

december-aprilopde markt.
De aanvoer over de jaren in
de verschillende maanden
variëren nogal ((tabel 12),
maar over het algemeen
mag men zeggen dat met
uitzondering van oktober en
november de hoeveelheden
ongeveer op hetzelfde niveau zijn gebleven. In oktober is er vanaf 1974 w e l een
grotere aanvoer geweest,
maar die is de laatste jaren
wat gestabiliseerd, hetgeen
ook in de maand november
hetgeval blijkt tezijn.
Het binnenlands verbruik
neemt nauwelijks iets toe.
Het gebruik per maand over
dejaren schommelt w e l w a t
enigszins
»•+ r»r*l/ tA/al

een relatie met de prijs per
kg.
Deveilingprijzen die in tabel
4 nominaal zijn weergegeven (er is dus geen rekening
gehouden met de inflatie)
zijn in de maanden mei tot
en met september nauwelijks gestegen
wanneer
1974 buiten beschouwing
wordt gelaten.
Deprijs in de maand oktober
is lagergeworden en die van
november w a t hoger. In de
prijzen zitten weer grote
schommelingen,w a t het gevolg is van de produktie en
van de concurrentie uit het
buitenland.
Met een kleiner wordend
areaal isde produktie op het1

zelfde niveau gebleven. Met
wisselende prijzen is dan
ook de omzet per maand
over de verschillende jaren
erg veranderlijk.
EXPORT
Hetgrootste gedeelte van de
aanvoer wordt geëxporteerd. Wanneer de aanvoer
kleiner isneemt ook het deel
dat geëxporteerd wordt af.
De uitvoer in mei zag er de
laatste jaren uitzoals aangegeven intabel 6.
West-Duitsland
is
de
grootste afnemer, ook in de
maand mei. Ongeveer 6 0 %
van de totale aanvoer gaat
naar onze oosterburen.
Engeland neemt in deze
maand, behoudens 1976,
een constante hoeveelheid
af.
De concurrentie in WestDuitsland is in deze maand
niet zo hevig. De export uit
Oost-Europa isde laatste jaren afgenomen maar uit België en vooral Marokko worden de laatste jaren steeds
groter wordende hoeveelheden tomaten naarde Bondsrepubliek verzonden.
De maanden mei en juni zijn
w e l de topmaanden van de
aanvoer. In juni (tabel 1 7)
wordt ook ongeveer 9 0 %
van de totale aanvoer naar
het buitenland gezonden.
Tussen de 6 0 à 7 0 % gaat
naar West-Duitsland. Deandere „ g r o t e " afnemers zijn
Engeland
en
Frankrijk,
waarnaar de hoeveelheden
per jaar sterk verschillen.
Zweden neemt een vrij
constante hoeveelheid op,
maar de export naar Zwitserland loopt terug.
Het aanbod van de concurrentie inde maandjuni is op
de Westduitse markt ongeveer 2 0 % van het Nederlandseaanbod.
De laatste jaren zijn het
vooral onze zuiderburen die
een groot deel van het concurrerende aanbodvoor zich
opeisen.
Injuli (tabel8) wordt de concurrentie op de Westduitse
markt groter. De Oostbloklanden, Italië en ook België
leveren te samen tussen de
4 0 en 5 0 % van het aanbod
van Nederland.
West-Duitsland wordt in de
loop van het jaar gezien als

een steeds grotere afnemer,
w a n t in de maand juli wordt
tussen de 7 0 en 8 0 % van
ons aanbod naar Duitsland
geëxporteerd.
De export naar Engeland
neemt de laatste jaren weer
toe,Zweden blijft op hetzelfde niveau, Frankrijk en Zwitserland wisselen sterk in de
afname van onze tomaten.
In augustus (tabel 9) wordt
de concurrentie op de Westduitse markt groter. Ons
aandeel loopt terug, en de
concurrentie met name uit

Italiëen Belgiëwordt groter.
Toch zetten w e nog ongeveer 6 0 %van de veilingaanvoer in Duitsland af maar
enkele jaren geleden was
dat nog 7 5 % . Naast de uitvoer naar West-Duitsland is
Zweden een vrij vast exportland. De opname van ons
Produkt in Engeland en
Frankrijk iserg verschillend.
Inseptember tabel 10) blijft
de totale Nederlandse uitvoer ongeveer op eenzelfde
niveau over de laatste jaren.
De export naar West-

Duitsland neemt echter iets
af, vanwege de grotere aanvoer van de concurrentie
(vooral België) en door een
grotere aanvoer van de
eigen Duitseproduktie.
Van deandere „ g r o t e " afnemers blijft Zweden dezelfde
hoeveelheden vragen, maar
zijn Engeland en Frankrijk
de landen die erg wisselen
in hun opname. Het veilingaanbod in de maand oktober (tabel 11) is eigenlijk te
groot voor de vraag. De concurrentie is behoorlijk, vooral van Spanje en in mindere
mate van België.
Onze export is in deze
maand ook weer van 60 à
7 0 % gericht op WestDuitsland. Het aandeel wat
Spanje op de Duitse markt
brengt isongeveer 60 % van
ons aandeel.
In Engeland hebben w e in
deze maand niets in te bren-

Tabel 1 : A i reaail toi maat (ha): aa ngep lant i n d e m a a r iden:
Jaar

maart

april

mei

juni

1974

444

332

309

181

1975

425

366

265

194

1976

392

372

246

195

1977

373

362

223

164

1978

354

373

203

144

Tabel 2 : A a n v o e r van t o m a t e n (x 1.000 kg) in d e i
Jaar

mei

m a a n d e n : mei tot en met november

|uni

juli

augustus

september

oktober

november
3 000

1974

78 7 0 0

72 0 0 0

57 9 0 0

57 7 0 0

31.900

21.600

1975

61 9 0 0

69000

61.400

54 500

29.300

16 8 0 0

2 500

1976

78 8 0 0

81 1 0 0

54 7 0 0

40.600

31.900

28.300

4.500

1977

77.600

67 3 0 0

60 100

51 8 0 0

30.200

26.700

6.700

1978

70 6 0 0

73.300

61 2 0 0

55.000

33.700

28800

6.400

oktober

november
1 100

Tabel 3: B i n n e n l a n d s verbruik van t o m a t e n (x 1.000kg) i n d e
Jaar

mei

juni

juli

m a a n d e n mei tot en met november
augustus

september

1974

6 000

6 500

5 000

6 700

3200

2 800

1975

5200

5 200

5 500

8 500

3.800

3 200

900

1976

5300

7 500

5 400

6 900

3 600

3.900

1.400

1977

6 500

7 100

3300

7300

5 000

4.000

1 900

1978

5 900

6200

4.800

8100

4 100

4 000

1.200

november

• inclusief uitvoer

Tabel 4 : Veilingpri ijzen per kg van tomaat i n d e m

a a n d e n m e i tot en met november
juli

augustus

september

oktober

100

70

57

80

108

99

143

101

78

78

126

128

158

144

103

89

91

86

142

159

130

101

90

89

84

138

149

95

100

86

96

146

Jaar

mei

juni

1974

122

1975

190

1976
1977
1978

209

Tabel 5: De omzet v a n d e t o m a t e n (x1 0 0 0 guide m ) i n d e m a a n d e n mei tot en met n o v e m b e r
Jaar

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

1974

96000

72.100

40.900

33 100

25.600

23.300

3.000

1975

117 6 0 0

98 800

61.900

42 400

22900

21,100

3.200

1976

124.400

116 6 0 0

56.100

32.700

29 100

24.300

6.300

1977

123 3 0 0

87 600

60.500

46.400

26 9 0 0

22400

9.200

1978

147.200

109.000

58.900

55000

28 8 0 0

27.400

9.400
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gen, maar daar zijn het de
Kanaaleilanden en Spanje
dieerdedienst uitmaken.
Deproduktie in Frankrijk zelf
is de laatste jaren aan het
toenemen, zodat het voor
ons moeilijker wordt daarnaar te exporteren.
De export naar Zweden blijft
de
laatste
jaren
vrij
constant.
In november (tabel 12)
wordt de uitvoer de laatste
jarengroter. WestDuitsland neemt weer het
leeuwendeel, maar w a n neerw e kijken naar het concurrerend aanbod in WestDuitsland en ook op de andere markten, dan is Neder•land nergens. Van het totale
aanbod op de Westduitse
markt neemt ons land
slechts een kleine 20% voor
zijn rekening. Voor Engeland is dit ongeveer 5 %. De
grootste concurrenten in
West-Duitsland zijn in deze
maand Spanje, de Kanarische Eilanden, Marokko en
ook België gaat meetellen.
De Engelse tomatenmarkt
wordt beheerst door Spanje
ende Kanarische Eilanden.
In het voorgaande hebben
w e gprobeerd de situatie
aan te geven over de marktgegevens van de tomatenteelt voor zover die betrekking hebben op de lichtverw a r m d e en koude tomatenteelt.
West-Duitsland is onze
grootste afnemer en in sommige maanden zijn w e ook
de belangrijkste leverancier
van West-Duitsland.
Datw i l zeggen, dat wanneer
onze export naar WestDuitsland groter wordt en de
markt daar op hetzelfde niveau blijft, w e onze eigen
concurrent worden. We zullen dan ook moeten proberen naar andere markten uit
te wijken. Toch wordt de
concurrentie groter, vooral
van Spanje maar ook van
België en het zal dan ook
zaak zijn om de positie die
w e hebben,te behouden.

het CBT dienen, die gehouden is onder een groot aantal veilingen en er als volgt
uitzag:
Areaalvlezige tomaten in ha
Het lijkt erop dat het areaal
nuwat gestabiliseerd is.

In 1978 isook gekeken naar
de gemiddelde meerprijs
van vlezige tomaten ten opzichtevande ronde tomaat.
Vooral de maand mei is tegengevallen wat de prijs betreft.

Wanneerw e deaanvoer van
vlezige tomaten bekijken
zienw e dat de maanden juni
enjulidetopmaandenzijn.
Om een beeld te geven van
de aanvoer in 1 978 is tabel
1 3 opgenomen.

Tabel 6 : Export inde m a a n d mei naar een aantal l a n d e n (x 1 i

OOOkgl

w a a r v a n naar
West-

ZwttSer-

Overige

Frankri|k

Zwedein

land

landen

11 7 0 0

6.200

3700

1.200

600

11.100

4.600

3 500

700

1 ?00

45.200

8 800

12 3 0 0

4.10O

1 000

1.600

41 7 0 0

11 2 0 0

9400

4 500

1 000

2 400

38400

10 500

8 700

3 800

1.100

1 900

Zwitser-

Overige

land

landen

Jaar

Totaal

Duitsland

Engeland

1974

71 9 0 0

48.500

1975

56 100

35.000

1976

73.000

1977

70.200

1978

64 400

Tabel 7 : Export inde m a a n d j u n i naar een aantal l a n d e n (x1.

OOOkg)

w a a r v a n naar:
WestJaar

Totaal

Duitsland

1974

63 5 0 0

1975

630OO

1976
1977
1978

Engeland

Frankrijk

Zweden

46.000

5 700

6700

2 700

1 800

600

39.200

10.800

7300

2400

2.100

1.200

72300

46300

8 700

12 3 0 0

2.300

1 600

1 100

59 100

41.700

8 300

4600

2400

1 200

900

66400

44.700

10 100

5400

2 900

1 100

2.200

Tabel 8 :Export inde m a a n d jul

i naar een aantal landen (x 1 OOOkg)

w a a r v a n naar:
Jaar

Totaal

West-

Engeland

Frankrijk

Zweden

Duitsland

Zwitser

Overige

land

1973

57.900

47700

4.200

1400

2 600

1 400

1974

51.000

42000

2 300

1 500

2.300

2.100

800

1975

54.300

39.800

3200

2.800

1 .900

1 700

4.900

1976

46.900

37 600

4 700

1.500

2 300

200

700

1977

55.000

38.700

6.800

5.000

2 200

1 600

700

600

Tabel 9 : De export naar een aantal l a n d e n in augustus (x 1.000 kg)
w a a r v a n naar:
Jaar

Totaal

West-

Engeland

Frankrijk

Zweden

Overige l a n d e n

Duitslanc 1
1973

43300

38.300

700

1 700

2.400

100

1974

47 100

42.700

1.400

500

2.300

200

1975

40.800

34 9 0 0

400

900

2 000

2.600

1976

29.900

26.100

500

400

2200

700

1977

42.300

32.200

5.100

2200

2 600

200

Frankrijk

Zweden

Tabel 1 0 : De uitvoer in september naar een aantal l a n d e n (x

1 OOOkg)

w a a r v a n naar:
Jaar

Totaal

West-

Engeland

Overige landen

Duitsland

EEN A A N V U L L I N G OVER
DE VLEZIGE T O M A A T
In de laatste jaren is het
areaal vlezige tomaten toegenomen. Als indicatie kan
wellicht de steekproef van
(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)

1973

25.400

20.700

1.000

900

1.700

1 100

1974

27 6 0 0

20 500

1.400

1 700

1 800

2300

1975

24.000

18 6 0 0

300

2000

1.600

1 500

1976

27.300

19 4 0 0

600

3.600

1.600

2 100

1977

24.400

18.400

1.800

1.600

1.900

700
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De sortering B geeft geen
meerprijs en de sortering A
geeft een „ m i n d e r p r i j s " (tabel14).
Tot slotw i l l e n w e ook nog de
concurrerende invoer in
West-Duitsland vermelden
(tabel 15).
Voor Marokko is het vooral
de beginperiode, Italië komt
injuli en augustus met grote
hoeveelheden en België levert over de gehele periode.
Marokko levert zijn hoeveelheden schoksgewijs zodat
de gehele hoeveelheid vaak
in één of twee weken wordt
aangeboden.
Omdat de gegevens maar
schaars zijn, enkele voorzichtige conclusies over de
vleestomaten.
• De aanvoer van vleestomaten i s o v e r h e t g e h e l e s e i zoen 1978 ruim twee keer zo
g r o o t g e w e e s t a l s i n 1977.
• De gemiddelde meerprijs
ten opzichtevan de ronde tomaat w a s gemiddeld ongev e e r g e l i j k a a n d i e v a n 1977.
• In mei en begin juni is er
een zware concurrentie van
Marokko op de Westduitse
markt, een gegeven dat
structureel lijkt te zijn in die
tijd.
• De B-sortering van de vlezige tomaat wordt niet als
een vlezige tomaat erkend.

m a a r e e n aan tal la n d e n ( x 1.000 kg)

Tabel 1 1 :Export in de m a a n d oktobe
w a a r v a n

naar:
West-

Jaar

Totaal

Duitsland

Engeland

Frankrijk

Zweden

Overige landen

1973

16.900

10 900

1.100

3.800

800

300

1974

18.200

11 3 0 0

1.500

4.300

600

500

1975

13.300

8.000

400

3.200

1.300

200

1976

23.100

14.000

700

5.600

1 200

1.600

1977

21.000

15.600

700

2.400

1.200

1.100

Zweden

Overige landen

ntal l a n d e n (x

Tabel 1 2 :De uitvoer in de m a a n d n o v e m b e r naar een aa

. 0 0 0 kg)

w a a r v a n naar

WestEngeland

Frankrijk

1.500

—

100

1 200

100

100

1.500

1 300

—

100

1976

2.800

2.000

400

1977

4.200

3.000

900

Jaar

Totaal

Duitsland

1973

1.800

1974

1.500

1975

100

200

—
—
_

200

100

100

100

100
100

Tabel 1 3 : A a n v o e r v a n vlezige t o m a t e n v e n e x p o r t k w a l i t e i t in 1 9 7 8 per
m a a n d (x 1.000 kg)
sortering
BB

B

440

590

400

30

1.460

690

820

670

110

2290

540

740

150

1.850

400

640

130

1.400

500

120

1.150

Maand

BBB

mei
iuni
iuli

420

augustus

230

september

180

350

Totaal

A

Tabel 1 4 : G e m i d d e l d e m e e r p r i j s v a n vlezige t o m a t e n (klasse I)ten opzichte
van het n o r m a l e B-blok (BBB-, BB- en B-sortering) c.q. het n o r m a l e A - b l o k
(A-sortering) per m a a n d in c t / k g in 1 9 7 8 .
sortering
Maand

BBB

BB

B

A

mei

16

14

-/- 1

- / - 12

juni

63

56

•

- / - 10

juli

77

68

-/- 1

-/-

9

augustus

97

78

2

-/-

7

september

79

58

4

-/-

4

Tabel 1 5 : C o n c u r r e r e n d e invoer in

2

W e s t - D u i t s l änd( x 1.000 kg)

1 HiUlanHse m
Marokko

tomaten.

Belaië

Italië

Maand

1977

1978

1977

1978

1977

mei

3.690

3750

280

440

700

590

juni

660

710

930

520

1.100

990

juli

—
—
-

—
—
-

4.820

1.850

2030

1.720

5.050

6.510

1.760

1.120

410

1.160

1.070

1.190

augustus
september

1978
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Organisatieenarbeid

:<•

t

• *

/

De hetelucht- en koude
tomatenteelten worden gekenmerkt door een zeer
onregelmatige arbeidsverdeling. Dit hangt samen met
het gevolgde teeltsysteem.
Bij deze teelten ziet men
een produktie-explosie die
slechts een „ k o r t e " periode
aanhoudt. Daar gedurende
deze periode veelal ook nog
gewasverzorgingswerkzaamheden uitgevoerd dienen te w o r d e n , veroorzaakt
de produktie een piek in de
arbeidsbehoefte. Zodra deze
produktiepiek voorbij
is
neemt veelal ook de hoeveelheid arbeid benodigd
voor de gewasverzorging,
drastisch af omdat de teelt
naarzijn eindetoegaat.
Deze teelttechnische eigenaardigheden beïnvloeden de
arbeidsverdeling zeer o n gunstig. Hieraan is evenwel
bij het huidige sortiment niet
te ontkomen. De koude en
heteluchtteelt stellen dan
ook hoge eisen aan de organisatie op een bedrijf. Bij de
planning dient men zich
hiervan terdege bewust te
zijn om te voorkomen dat
men niet goed rond kan komen met h e t w e r k .
Een bijkomende handicap

van deze teeltsystemen met
hun late plantdata is, dat de
voorafgaande of opvolgende
teelt(en) veelal ook een ongunstige arbeidsverdeling
kennen omdat voor die perioden bijna uitsluitend Produkten in aanmerking komen met een eenmalige
oogst. Dit soort produkten
staat bekend (is berucht)
vanwege deslechte arbeidsverdeling.
Teelttechnisch is het w e l
mogelijk om deze produkten
in etappen uit te planten en
daarmede de oogst te spreiden; om bedrijfseconomische redenen is dit veelal
niet haalbaar daar dan gedeelten van hetbedrijf gedurende langere perioden niet
benutworden.
Gezien de veelheid van
voor- e n / o f nateelten die
mogelijk zijn en gezien het
karakter van deze leidraad
die uitsluitend betrekking
heeft op de tomaat, wordt
niet nader op dit zeer belangrijke aspect ingegaan.
Het is hier even aangestipt
omdat de bedrijfsorganisatie bij de tomaat niet los te
zien is van de eventuele
voor- e n / o f nateelten. Bij
het analyseren, beoordelen

en afwegen van een bepaalde teelt (of teeltplan dient
men ook met de gevolgen
die hieruit voortvloeien ten
aanzien van voorafgaande
e n / o f nakomende teelten,
rekening te houden. In dit
verband is het een minimale
vereiste dat een periode van
een
heel
kalenderjaar
beoordeeld wordt. Dit aspect
speelt niet alleen bij de factor arbeid maar evenzo bij
het beoordelen van de resultaten van een bepaalde
teelt. Ook dit is niet los te
zien van de voor e n / o f nateelten, daar iedere teelt
zijn eigen specifieke kenmerken stelt ten aanzien
van begin en einde en
eventueel zelfs ten aanzien
vanvoor- e n / o f nateelten.
DE ARBEIDSBEHOEFTE
De arbeidsbehoefte van alle
hier behandelde teeltplannen is begroot aan de hand
van de bekende taaktijden.
(Taaktijden voor sla, tomaten, komkommers en paprika, ITTpublikatie nr. 91). Tevens zijn in deze begrotingen ten aanzien van plant-"
datum,plantdichtheid, teeltduur en produktie de uitgangspunten
gehanteerd

Hetelucht- enkoude tomaten
vragen inkortetijdsomsveel
werk. Erisdanveelte oogsten
enookmoethetgewasverzorgdworden
die in het economische gedeelte (zie hoofdstuk 1)
gekozen zijn. Deze uitgangspunten zijn in tabel 1
nogmaals weergegeven.
Deverschillen in arbeidsbehoefte vinden hun oorzaak
in het begin en einde van de
teelt. Daarmee hangt ook
hetproduktieverloop samen.
Overigens is er nog het verschil in verwarmd of koud
geteeld.
Degrootste arbeidsbehoefte
heeft uiteraard plan 3 met
tussenplanten op 10 juni.
Daarvoor zijn ca. 2 5 0 uren
méér nodig.
De laagste arbeidsbehoefte
heeft plan 7 waar op 1 juni
geplantwordt.
De overige plannen ontlopen elkaar niet veel, al geeft
een hogere produktie in een
kortere periode ca. 2 maanden 10of meer kg per m 2 de
grootste arbeidspiek. Bij 5
k g / m 2 per maand loopt de
arbeidsbehoefte op tot hov e n d e LOOOuren.

m a a n d per ha en

Tabel 1 . Overzicht arbeid en produktie van een aantal h e t e l u c h t en koude tomatenteelten arbeid en u r e n per

produktie

i n k g per m 2
Plantdalum

1 3

1b 3

1 3 »10. 6

15 4

Ib b

1 ü

Einde oogst

5/9hl*

15/8hl

20/10tus"

10/10k***)

10/10k

1/1 Ik

15/1 Ik

22.000

22.000

2 x 20.000

25000

25.000

25 000

25000

11 4

Plant/1000
m2

Maand
Februari

Arb

Prod.

Arb.

Prod.

Arb.

Prod

Arb.

Prod.

Arb.

Prod.

Arb.

Prod

Maart

500

410

460

141

April

504

580

465

491

410

Mei

624

2,5

499

Juni

1055

6.0

Juli

860

Augustus
September

670

1.8

499

1048

5,0

1305

5.7

667

2,0

511

0,5

410
499

4.5

1094

6,0

1005

4,5

1086

5,5

1072

5,0

730

1,0

499

659

3,0

540

2,0

935

4,0

692

3,5

751

4,0

1078

5,2

659

3,0

412

1,5

870

5,0

627

2,5

616

2,6

860

4.5

870

5,0

605

3,0

203

1.0

203

1,0

672

3,5

659

3,0

491

November

* hl = hetelucht

Prod.

1,0

730.

Oktober
Totaal

Arb

85

88

4702

17,5

4402

14,-

" * tus. = tussenplanting

(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)

6400

24.-

" * k = koud

4406

14,5

4062

13,1

4249

14,2

331

1,0

3509

12,0
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Opbrengstenentoegerekende
kosten
Bij de opbrengsten hebben
w e rekening te houden met
de verschillende plantdata
en moeten w e ook kijken
naar de einddata van de
oogst.
Voor w a t de opbrengsten
betreft hebben w e gebruik
gemaakt van het opbrengstonderzoek van het LEI zoals dat al jaren w o r d t gehouden. Voor,,einde oogst"
isgenomen het moment dat
iedereen nog oogst.
Uit tabel 1 is af te lezen
welke grote spreiding er bestaat tussen de kg-opbrengsten bij dezelfde plantdata.
De geldopbrengsten zullen
daarmee ook sterk variëren,
omdat de prijs per kg nagenoeg voor ieder hetzelfde
is.
Omdat van de jaren 1977
en 1978 nog geen overzicht verschenen is, zullen
w e in tabel 2 de cijfers, afkomstig van de steekproeven die het LEI houdt,
weergeven.
Van 1978 zijn ook nog van
de heteluchtteelt voorlopige
cijfers uit het opbrengsionderzoek voorhanden. Van
deplantdatum 1 / 3 - 2 5 / 3 en
einde oogst 1 0 / 9 is de gemiddelde opbrengst ' 16,3
k g / m 2 (spreiding 12,9-19,9)
en een gemiddelde geldopbrengst van f 2 1 , 7 0 / m 2
(spreiding 16,60-26,60).
We hebben geprobeerd op
deze manier een indruk te
geven van de opbrengsten
zoals die in het verleden
zijn behaald.
De kg-opbrengst per m 2 is
voor sommige plantperipden sterk gestegen, voor
andere perioden is het gemiddelde ongeveer blijven
stilstaan.
TOEGEREKENDE
KOSTEN EN
SALDO BEREKENING
Onder detoegerekende kosten worden verstaan de
kosten die direct samenhangen met het uitvoeren

van een bepaalde teelt.
Hieronder w o r d e n gerekend
het
plantmateriaal,
de
brandstof, mest en gewasbeschermingsmiddelen. Ook
het werk dat door derden
gedaan wordt, zoals frezen
en gewas uitrijden behoort
erbij. De kosten van fusthuur, verpakkingsmateriaal,
veilingkosten en rente omlopend vermogen moeten
er bij geteld worden. We
zijn er van uitgegaan dat
het eventuele uitbesteden,
dat in de tomatenteelt voorkomt, niet bij ,,werk door
d e r d e n " behoort en dus in
de arbeidsorganisatie moet
worden opgenomen.
Onder het saldo w o r d t verstaan het verschil tussen de
geldopbrengst en de toegerekende kosten (per 1.000
m 2 ).
Uit het totale saldo van het
bedrijf (dus te samen met
de andere teelten e n / o f
voor- en nateelten en voor
de werkelijke oppervlakte)
moeten daarnaast nog vergoed w o r d e n alle arbeids-

kosten (ondernemer en andere medewerkers), de kosten van de duurzame produktiemiddelen (rente, afschrijving en onderhoud)
ende algemenekosten.
Voor de saldoberekeningen
(tabel 3) van de tomatenteelt hebben w e achtereenvolgens genomen voor de
lichtverwarmde teelt:
Planten 1 maart-15 maart,
einde oogst 1 5 / 9 .
Planten 16 maart-31 maart,
einde oogst 1 5 / 8 .

(1/ 3 - 1 5 / 3 ) met tussenplanten 1 0 / 6 en einde oogst
20/10.
Voor de koude teelt hebben w e saldoberekeningen
gemaakt voor:
Planten 1 / 4 - 1 5 / 4 , einde
oogst 1 0 / 1 0 .
Planten 1 6 / 4 - 3 0 / 4 , einde
oogst 1 0 / 1 0 .
Planten 1 / 5 - 3 1 / 5 , einde
oogst 1 / 1 1 .
Planten 1 / 6 - 1 5 / 6 , einde
oogst 1 5 / 1 1 .
De aangehouden prijs is

Tabel 2 .
Gemiddeldeo p b r e n g s t e nv a n t o m a a tp<

3rm 2 ,geldopbrengst exclusief B T W
1977:

1978

Plantdatum

25/2-15/3

25/2-15/3

Eindeoogst

1/9

1/9

Kg-opbrengst

15,1

15.5

Geldopbrengst

17,90

21.50

Plantdatum

7/4-30/4

7/4-30/4

Eindeoogst

20/9

20/9

Kg-opbrengst

11,2

12,4

Geldopbrengst

11,00

11,60

Bron: LEI-i n f o r m a t i e steekproeven

Tabel 1 . G e m i d d e l d e opbrengsten v a n t o m a a t

per m2 met tussen

haakjes de spreiding v a n

de kg-opbrengsten

(geldopbrengst exclusief BTW)
1973:

1974:

1975:

1976

Plantdatum

1/3-15/3

1/3-15/3

1/3-15/3

1/3-15/3

Eindeoogst

1/8

1/8

1/8

1/8

Kg-opbrengst

11,9(10,3-14,0)

13,0(10,5-14,7)

12,5(10,4-15,5)

13,2(11,8-15,5)

Geldopbrengst

15,00

13,00

16,00

18,40

Plantdatum

16/3-31/3

16/3-31/3

16/3-31/3

16/3-31/3

Eindeoogst

1/8

1/8

1/8

1/8

Kg-opbrengst

9,9(7,7-10,9)

11,2(9,3-12,0)

10,6(8,3-11,7)

12,7(10,4-14,9)

Geldopbrengst

9,00

10,50

12,20

16,00

Plantdatum

1/4-15/4

1/4-15/4

1/4-15/4

1/4-15/4

Eindeoogst

1/9

1/9

1/9

1/9

Kg-opbrengst

10,9(8,7-14.2)

10,2(7,5-12,4)

11,2(8,2-13,4)

10,4(6,4-13,7)

Geldopbrengst

7,00

7,00

10,60

12,60

Plantdatum

16/4-30/4

16/4-30/4

16/4-30/4

16/4-30/4

Eindeoogst

1/9

1/9

1/9

1/9

Kg-opbrengst

9,7(6,7-13,6)

8,7(6,0-10,3)

8,7(7,1-11,9)

8,9(6,7-13,9)

Geldopbrengst

5,00

5,50

8,50

10,00

1/5-15/5

1/5-15/5

Plantdata
Eindeoogst

1/9

1/9

Kg-opbrengst

6,5(5,6-7,4)

7,7(7,5-7,9)

Geldopbrengst

4,00

6,40

Bron: LEI-opbrengstoverzichten

(Teeltvanlichtverwarmde enkoudetomaten)
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Tabel3.Overzichtvandeverschillendesaldoberekeningenvoortomatenper 1.000 m 2excl.I
Plantdatum
Oogstperiode
Opbrengst in kg/m 2
Opbrengst ingld./m 2
Toegerek.kosten:
Plantmateriaal
Brandstof
Mest
Gewasbesch.middel
incl.ontsmetten
Overigematerialen
Werkvoorderden

1/3-15/3 10/3-31/3 1/3-10/10 1/4-15/4
tot 15/9
tot15/8
tot2 0 / 1 0 tot 10/10

Totaaltoegerekende kosten
Saldo

1 6 / 4 - 3 0 / 4 1/5-31/5
tot 10/10 tot 1/11

1/6-15/6
tot 15/11

17.500
20.600

14.000
16 600

24.000
26.500

14.500
14.600

13.100

14.200

12.600

13.500

12.000
10.900

1.630
3.410
350

1.630
3.100
350

2.200
4.030
500

1.250
1.650
120

1.250
1.500
120

1.150
1.800
100

900
200
120

1.500
200
200

1.450
200

1.600
350

1.400
120

200

350
720

300
640

450
930

200
300

1.400
100
200

1.400
100

200

1.400
120
200
250
440

280
480

220
380

170
8.530

130
8.000

260

110

10.520

5.660

100
5.260

5.620

100
5.520

12.070

8.600

15.980

8.940

7.340

7.880

5.380

Fusthuur/verpak. mat.
Heffingen/veilingkost.
Rentev.h. omlopend
vermogen

3TW

510
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Bemesting
Bij licht gestookte en koude
tomaten worden, vooral bij
de
voorraadbemesting,
meer meststoffen gegeven
dan voor de voeding van het
gewas nodig is. Dit in verband met de noodzakelijke
groeibeheersing. Het is bekend dat bij deze teeltwijzen
degroei in het begin gemakkelijk zwaar is. Klimaatsbeheersing is bij de koude en
heteluchtteelt minder goed
mogelijk dan bij de stookteelt, zodat groeibeheersing
hoofdzakelijk tot stand moet
komen via de osmotische
waarde van het bodemvocht.
Licht gestookte en koude
tomatenw o r d e n dikwijls geteeld, volgend op een of
meer slateelten. Voor sla
w o r d t in het algemeen een
lageosmotischewaarde van
het bodemvocht geprefereerd. Door deze teeltopvolging is voor de tomatenteelt
vaak een relatief zware bemesting nodig. Voor een
juist effect van de toegepaste bemesting zal het nodig zijn dat de meststoffen
goed door de grond w o r d e n
verwerkt, of voldoende worden ingeregend. Dit laatste
wordt in de praktijk nog niet
voldoende onderkend.
(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)

ORGANISCHE STOF
Organische
meststoffen
worden in de eerste plaats
toegepast in verband met
stabilisatie of verbetering
van de structuur. Stalmest,
champignonmest e.d. zijn
relatief zoutrijk. Veenprodukten zoals bij voorbeeld
tuinturf zijn zoutarm. Bevat
de organische meststof veel
ammonium, dan is oppassen
de boodschap in verband
met het optreden van
ammoniakschade.
KALKTOESTAND
Op zure grond neemt de gevoeligheid voor neusrot toe.
Op kalkrijke gronden is de
gevoeligheid voor wankleurigheid en waterziek groter.
Onder ongunstige omstandigheden, zoals een zoute
grond, komt vaak bij een
hoog kalkgehalte neusrot
voor. In tabel 1 is aangegeven de grenswaarde voor
koolzurekalk enpH H2O.
Dekalk w o r d t meestal gegeven in de vorm van koolzure
landbouwkalk of koolzure
magnesiakalk en op fosfaatarme gronden w o r d t tevens
wel
thomasslakkenmeel
toegepast. De cijfers voor
ijzer en aluminium dienen

110

200

laag t e z i j n . Hoge cijfers w i j zeneropdatdegrond zuur is
en of dat de water- en
luchthuishouding niet in
orde is.I n h e t laatstegeval is
drainage en een goede
grondbewerking noodzakelijk.
ZOUTTOESTAND
(Chlorideen
geleidbaarheid)
Gewasinvloed
Groeigewas
Afmetingvrucht
Kwaliteit
Gewasisgevoeligvoor
Produktie

een gemiddelde prijs over
de afgelopen 3 jaar (1976
tot en met 1979).
De toegerekende kosten
zijn begroot op een prijsp e i l v a n maart 1979.
Bij de vaststelling van de
kg-opbrengsten van de verschillende teeltplannen zijn
w e uitgegaan van het produktieniveau dat op een
goedgeleid bedrijf bereikt
kan worden.
De verschillen in kg-opbrengsten (bij het tussenplanten) zijn gebaseerd op
in de praktijk w a a r g e n o m e n
verschillen.

lende factor. In het onderstaande schema iseen overzicht gegeven van de gevolgen die verschillende zoutgehalten kunnen hebben.
Evenals bij het kalkgehalte
en de pH blijkt er dus een
verband te bestaan tussen
het zoutgehalte van de
grond en de gevoeligheid
van het gewas voor neusrot
enwaterziek. Het ligt voorde

Hoogzoutgehalte
matig
klein
goed
neusrot
relatief laag

De tomaat w o r d t gerekend
tot de minder zoutgevoelige
gewassen. Het zoutgehalte
van de bodemoplossing is
een belangrijke groeirege-

Laagzoutgehalte
sterk
groot
minder goed
waterziek
relatief hoog

Eendergelijk zwaregroeizien
w e lieverniet,daaromgeven
we—vooralbijdevoorraadbemesting—meer meststoffen
danalleennodigvoor degroei

Tuinderijleidraad
hand dat bij een combinatie
van een zure grond met een
hoog zoutgehalte gemakkelijk neusrot op kan treden.
Op een kalkrijke grond met
een laag zoutgehalte wordt
de gevoeligheid voor waterziek extra in de hand gewerkt. Anderzijds moet er
rekening mee w o r d e n gehouden dat hogere zoutgehaltes,zeker inde produktieperiode,
opbrengstverlagend werken. Gemiddeld
moeten de zoutgehalten de
volgendewaarden niet overschrijden:
EC2,0mmho
Chloride 3,0 mval
Uit het oogpunt van groeibeheersing kunnen de zoutgehalten w a t hoger zijn.
VOEDINGSTOESTAND
(Stikstof,f o s f a a t kali en
magnesium)
Inde volgende tabellen worden
de
verschillende
mesthoeveelheden opgegeven dieworden geadviseerd,
in afhankelijkheid van de
voedingstoestand van de
grond. In bijzondere gevallen (nieuwe kassen e.d.) zullen nog hogere giften mogelijk zijn. Worden organische
meststoffen gebruikt, dan
kunnen de daarin aanwezige hoeveelheden voedingsstoffen op de kunstmestgift
in mindering w o r d e n gebracht.
Stikstofcijfer
Laag
Matig
Normaal

Kg Nkasperare
9-12
6- 9
3- 6

Vrijhoog
Hoog

0- 3
0

Stikstofgebrek geeft een
spichtige plant met een aanvankelijk dof paarse verkleuring van het blad, later overgaand in gele verkleuring.
De planten blijven achter in
groei, de vruchten blijven
kleiner. In ernstige gevallen
w o r d e n de vruchten noodrijp. Bij een hoog stikstofgehalte van de grond is de
plant gewoonlijk donker van
kleuren in mindere mate gevoelig voor Botrytis.
Bij fosfaatgebrek zijn de onderkanten van de bladeren
paars gekleurd. Voorts zijn
deplanten in z'n geheel w a t
lichtvan kleur.
8

Fosfaatcijfer

KgNTripelsuperfosfaatper
are

Laag
Matig
Normaal

10-15
5-10
0- 5

Vrjhoog
Hoog

Bij kaligebrek wordt het blad
chlorotisch waarbij de bladranden geel kleuren en
daarna afsterven. Het blad
krijgt voorts gele vlekken
tussen de nerven welke later
ook afsterven. Bij een laag
kaligehalte zijn de vruchten
vaak wankleurig. Kaligebrek
wordt indepraktijk niet vaak
waargenomen.
Kalicijfer

KgN Patentkali
perare

Laag
Matig
Normaal
Vrijhoog

21-28
15-21
7-15

aandacht te w o r d e n besteed. Talrijke mengmeststoffen bevatten tegenwoordig een hoeveelheid
spoorelementen. Voorts kan
gericht w o r d e n bemest met
talrijke
spoorelementenmeststoffen waaronder verschillende met een langere
werkingsduur (chelaten).
Mangaangebrek treedt o n afhankelijk van het gietwa-

t e r w a t g e b r u i k t w o r d t v r i j algemeen op. Inde meeste gevallen heeft het optreden
niets uitstaande met een tekort in degrond. Naast mangaangebrek kan ook ijzerenloroseoptreden. In enkele
gevallen ziet men na vooral
langdurig stomen
soms
mangaanovermaat
optreden.

0- 7

Hoog

Magnesiumgebrek
treedt
vaak op. Naast een te laag
gehalte in de grond speelt
ook een hoog kaligehalte
een rol. Ook bij sterk wisselende
grondtemperaturen
wordt de opname belem
merd en kunnen gebreks
verschijnselen
optreden
Magnesiumgebrek
geeft
een grove chlorose in het
blad. A l s er eenmaal een te
kort aan magnesium in de
plant optreedt, kan door re
gelmatige bespuiting met
bitterzout (1 à 2%) uitbrei
ding van de kwaal w o r d e n
tegengegaan.
Magnesiumcijfers
Laag
Matig
Normaal
Vrijhoog
Hoog

Bijeenlaagzoutgehalteiser
kansopwaterzieke vruchten

KgN Kieseriet
perare
10-15
7-10
3- 7
0- 3

SPOORELEMENTEN
Als voor het watergeven oppervlaktewater w o r d t gebruikt en periodiek organische mest wordt gegeven,
zullen er niet zo snel gebreksverschijnselen optreden. Wordt evenwel met
bassinwater of anderzins
gezuiverd w a t e r gewerkt,
dan dient aan de spoorelementenvoorziening
meer
(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)
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BIJMESTEN
Verreweg
de
meeste
meststoffen voor het bijmesten w o r d e n in het beregeningswater
gedoseerd.
Deze werkwijze garandeert
een zeer regelmatige voorziening van voedingsstoffen
vooral wanneer bij iedere
beregening w o r d t gedoseerd. Tevens kan met deze
werkwijze het gemakkelijkst
groeibeheersing
worden
toegepast. Bij het begin van
de teelt wordt gestreefd
naar een stikstof- kaliverhouding 1 : 2 à 1 : 3. Naarmate de teelt vordert mag
deze verhouding zich wijzigen in 1 : 1 a . 1 / 2 t o t 1 : 1 . H e t
zalduidelijk zijndat van deze
algemene
gedragsregels
Magnesiumgebrek iseendikwijlsvoorkomendverschijnsel.Doortespuitenmet bitterzoutkanuitbreiding worden tegengegaan

moet w o r d e n afgeweken als
de stand van het gewas hier
aanleiding toe geeft. Voor
een goede controle op de
voedingstoestand is regelmatig
bijmestonderzoek
(een keer per vier w e k e n
monsteren) gewenst.
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maaiveld heeft een vlotte
capillaire opstijging van
vocht plaats. Er is dan ook
geen sprake van vochtverlies naar de ondergrond,
maar van enige w i n s t door
aanvulling uit het grondwater.

Watervoorziening en
gietsystemen
De waterbehoefte van het
gewas, ofwel de verdamping, is in hoofdzaak afhankelijk van de weersomstandigheden (instraling van de
zon) en de toegevoegde
energie door de stookinstallatie. De minimale waterbehoefte op een w a r m e voorjaars- of zomerdag is ca. 5
m m (51per m 2 )per dag.
Bij bewolkt weer is de behoefte nog niet de helft
daarvan. Bepaling van het
waterverbruik aan de hand
van de gemeten instraling
(joules per c m 2 per dag) is
goed mogelijk. Het is zelfs
mogelijk de watervoorzieningte automatiseren via de
instralingsgegevens. Gerekend over een maand, is de
maximale
waterbehoefte
ca. 1001 p e r m 2 .
De watergift is doorgaans
groterdan de waterbehoefte
van de planten,omdat naast

(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)

instraling een aantal andere
factoren de watergift beïnvloeden, ni.: de grondsoort,
grondwaterstand,
waterkwaliteit en het gietsysteem.

ven. Op zuiver zand treedt
vrijwel geen structuurverval
op. Bij vochtige duinzandgronden met een grondwaterstand van ca. 6 0 c m —

DE G R O N D S O O R T E N DE
GRONDWATERSTAND
Opeen kleigrond zijn de w a terverliezen naar de o n dergrond vrij groot, uiteraard afhankelijk van de
grondwaterstand. Hoe lager
de grondwaterstand, hoe
groterde kans isdat e r w a t e r
naar beneden verdwijnt.
Kleigronden kunnen flinke
gietbeurten doorgaans goed
verdragen zonder structuurverval. Op lichte gronden
(zavel en lichte zavel) is de
kans op structuurverval groter. Mede in verband met de
geringe vochtberging moet
m e n op zavel en lichte zavel
w a t behoedzaam waterge-

Hetisergnuttigom regelmatig
degrondwaterstand tecontroleren. Hiervoor zijn handige
peilbuizen verkrijgbaar
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BLAUWDRUK
Bij het blauwdruksysteem
w o r d t w a t e r gegeven aan de
hand van de straling. Voor
de voedingstoestand van de
g r o n d w o r d t een streefsituatie opgegeven. Aan de hand
van de watergift enerzijds
en de streefsituatie anderzijds kan de tuinder zelf,
rekening houdend met de
stand van het gewas, de
benodigde mestgift vaststellen. Bij het analyseverslag
worden geen bemestingsadviezen meer verstrekt.
Voor dit systeem is in de
praktijk eentoenemende belangstelling.
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K W A L I T E I T V A N HET
GIETWATER
De watergiften moeten groter zijn naarmate de zouttoestand van het gietwater
ongunstiger is. In het Zuidhollands Glasdistrict w o r d t
bij gebruik van oppervlaktew a t e r doorgaans minstens
2 5 % meer water gegeven,
dan de plant verbruikt. Het
surplus is nodig
voor
doorspoeling teneinde de
zoutconcentratie tijdens de
teelt op een aanvaardbaar
laag niveau te houden. Het
verdwijnt door de drains en
inde ondergrond.
GIETSYSTEMEN
Ookde manier van watergeven is van invloed op de
grootte van de watergift. Bij
plaatselijk watergeven, zoals bij strookberegening,
gietbuisjes,
druppelbevloeiing en gietdarmen (bevloeiingsslangen) behoeft
enerzijds slechts een gedeelte van de grond vochtig
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Eenrcgt-nlt idincjoprif-grond
uu-t boogdoppt-nvoldoi-t op
demeeste gronden
Regenleidingen diezowel bovenaisonderzijnaante sluiten. Bijéénleidingperkapisde
waterverdeling meestalonregelmatig
te wo rde n gemaakt, maar
anderzijds zijn de verliezen
naar de ondergrond op de
natte stroken ofplekken groter dan bij volvelds beregenen. Vooral bij kleigrond
wordt bij plaatselijk watergeven meer water verbruikt
dan bij beregening volvelds.
CONTROLEMIDDELEN
Het iszeer nuttig de vochtigheidvandegrondvan tijd tot
tijd te controleren. Dit kan
door met een grondboor op
enkele plaatsen een gat te
boren en de grond laagsgew i j s visueel op vochthoudendheid te beoordelen.
Hetzelfde is ook mogelijk
met een spade. Controle op
de plantstroken is het belangrijkste. Op kleigronden
komt het nogal eens voor,
dat tijdens de teelt op 25 à
3 0 cm diepte een te droge
laag ontstaat. In dat geval
moet men van tijdtot tijd een
extra grote gietbeurt geven;
3 0 a 5 0 liter water per m 2 is
dan geen bijzonderheid.
Dergelijke extra gietbeurten, passen het beste tegen
het weekeinde, w a n n e e r er
een paar dagen niet in het
gewas behoeft te worden
gewerkt. Controle op de
grondwaterstand is nuttig.
Hiervoor zijn handige peilbuizen verkrijgbaar. Een
meetstok op een vlottertje
wijst de grondwaterstand
aan. Een grondwaterstand
v a n c a . 7 0 c m o p k l e i , en 5 0 a
6 0 cm op veen en vochtig
duinzand is vrij normaal. We
beweren niet, dat meting

10

van de grondwaterstand
een waterdichte methode is
om daarop het watergeven
af te stemmen, maar de
grondwaterstand en vooral
de reactie daarbij bij het w a tergeven, is een belangrijke
aanwijzing.
WATERGEEFSYSTEMEN
De diverse systemen om
water tegevenzullen in deze
volgorde worden behandeld:
—
Standaard
beregeningsinstallatie. 1 leiding
per 3,20 m kap zowel hoog
als laagte gebruiken
— Twee leidingen per 3,20
m kap, laagliggend en
breedsproeiend
— Dubbele regenleiding. In
elke 3,20 m kap 1 leiding
laag en 1leiding hoog, apart
te gebruiken
— Strookberegening. Twee
leidingen per 3 , 2 0 m kap
— Bevloeiingsslangen, ofw e l gietdarmen
— Gietbuisjes
— Druppelbevloeiing
Tiksproeierszijnineersteinstantiebedoeldvoordezetting.Tochzijnzeook geschikt
voor bovenberegening en
doorspoelen

Eengietdarm

•/if*
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Strookberegening,goed voor
structuurgevoelige gronden
enkleigronden.Men heeft
geenlastvansmerige paden
— Gewassproeiers ter bevordering van de zetting
(zgn. tiksproeiers).
Standaard beregening
Bij standaard beregening
(één leiding per 3,20 m
kap) is de waterverdeling
loodrecht op de leiding veelal onregelmatig, zowel als
de leidingen hoog als laag
liggen. Het streven is dan
ook om de waterverdeling te verbeteren door
twee leidingen per kap
aan te brengen. Bij beregening onder het gewas, met
t w e e leidingen,wordt veelal
de oude standaard beregening boven het gewas aangehouden om zonodig een
keer over het gewas heen te
gieten.
DUBBELE
REGENLEIDING
Eén regenleiding per 2 rijen
planten, liggend op de vlakkegrond. Erworden gewone
steeldoppen of boogdoppen
voor gebruikt. De sproeiafstand mag bij normale werkdruk 1,50 m zijn.
Op de meeste gronden voldoet deze methode goed. Na
de tomatenteelt kunnen de
leidingen goed worden gebruikt bij het doorspoelen
van de grond en bij beregeningvaneen laaggewas,zoals sla.Zeworden dan uiteraard hoog opgehangen.
Eén leiding laagen één
leiding hoog
Dit systeem is veelal een
aanvulling bij de standaard
beregening.

Strookberegening m e t
speciale smalsproeiende
doppen
Doorgaans w o r d e n in dit
systeem nylon T-boogdoppen in de bruine, groene of
grijze kleur gebruikt. D e d o p afstand is 75 cm. Er zijn
ook systemen met smalsproeiende zgn. 12° steeldoppen op 5 0 cm afstand in gebruik. Deze w o r den thans vrijwel niet meer
aangelegd.
Deze
smalsproeiende regenleidingen
voldoen vooral goed op
structuurgevoelige gronden
en op kleigrond, waar de
paden gemakkelijk smerig
worden gelopen. Het voordeel is, dat men zonodig
dagelijks ofzelfs meermalen
per dag kan beregenen zonder dat men de werkzaamheden op de beregening behoeft af te stemmen. Een
nadeel is, dat er grote verschillen
in
bodemconcentratie ontstaan tussen
plantstroken en looppaden.
Bij een volgteelt van b.v. sla
of chrysanten kan dit tot
standverschillen leiden.
Strookberegening past daarom het beste bij een monocultuurvan tomaten.

Bevloeiingsslangen of
gietdarmen
Goed bruikbaar, mits de installatie op de juiste manier
is aangelegd. De lengte per
leiding, de totale lengte aan
leidingen per kraan en de
ligging van de verdeelleidingen, moeten aan hogere
eisen voldoen dan bij regenleidingen. Ook bij dit systeem kans op concentratieverschillen tussen plantstrokenen looppaden.
Gietbuisjes
Worden w e i n i g meer ge(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)

Tuinderijleidraad
Andere gietsystemen kunnen volgens hetzelfde principe worden opgemeten.
Ookbijsystemendiehetwater plaatselijk geven, wordt
de intensiteit steeds uitgedrukt inlitersper m2teeltoppervlakte.
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Controleer regelmatig dedoppenopverstoppingengoede
werking

bruikt, omdat het systeem
geen of weinig variatie in
plantafstandtoelaat. Bovendienisinhetvroege voorjaar
opwarmen van het gietwater nodig. Qua watergeefmethode voldoet (voldeed)
ditsysteemevenwelgoed.
Druppelbevloeiing
Een ideaal systeem, maar
het vereist een vlakke ligging van het maaiveld, en
een zeer goede filtratie van
het gietwater. Filtratie tot
maximaal 100 micron (0.1
mm) is nodig.Eengoede filter, geschikt voor dit systeem, kost al gauw f3.000
totf6.000.
Gewassproeiers ofwel
tiksproeiers
Deze zijn in feite niet bedoeldalswatergeefsysteem.
Men installeert deze kleine
kanonsproeiers oponderlinge afstand van 9 x 9.60 m
omzo nodig door het gewas
heen te sproeien ter bevordering van de vruchtzetting.
Indepraktijkvoldoetditsysteem goed wanneer de zetting tijdens kritieke weersomstandigheden te wensen
overlaat. Of het gunstige effect wordt veroorzaakt door
gewasbevochtiging (gewaskoeling), vast te stellen.Tegen overmatig gebruik moet
welworden gewaarschuwd.
Op heel wat bedrijven
streeftmen naar eencombinatievanwatergeven onder
het gewas (dubbele regenleiding, strookberegening
e.d.) en een watervoorziening boven het gewas. Voor
(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)

Erbestaanhandigewerktuigendiehetlooppadietsbolopwerken. Uvoorkomt daarmee
eenwaterballet zoalsopdeze
foto

het laatste kan ofwel één
gewone regenleiding per
kapof gewassproeiers worden gebruikt. Daarom is dit
systeemhiergenoemd. Men
gebruikt de gewassproeiers
ookwel omdegrond door te
spoelen.
METENVANDE
WATERGIFT
Om een juist inzicht te krijgen in de hoeveelheid water,diegegevenwordt ishet
nuttig de capaciteit van het
watergeefsysteemoptemeten. Er is eendusdanige variatie in dopafstanden,
dopsoorten en systemen,
dat de giettijden weinig
aanknopingspunten geven
tenaanzienvandeverstrekte hoeveelheid
water.
Opmeten van de watergift
pertijdseenheidkangoed op
de volgende manier gebeuren:scherm een dop af met
b.v. een blikje, laat de beregening draaien en zet exact
2 minuten lang een emmer
ofschaalonderdedop,zodat
alle water daarin wordt opgevangen. Bij deze meting
moet men beslist gebruik
van een horloge of stopwatchmaken.Detijdaangegeven door de regenautomaat, is voor deze meting
onvoldoende precies. Het
opgevangen water moet
worden gemeten en teruggerekend naar liters per minuut. Deelditdoorhetaantal
m2 dat één dop bestrijkt en
menverkrijgtderegenintensiteit inliters per m 2per minuut.

Eenmanieromdecapaciteit
vanhetwatergeef systeem
optemeten

Voorbeeld:2 regenleidingen
per 3,20m kap. Dopafstand
0,75 m.Oppervlakte perdop
1,60x0,75=1,20m2.
Neemaandat menheeftopgevangen 4 liter in 2 minuten,dat isdus 2liter per minuut. De intensiteit is dan
2//,l=ca. 0,8 liter per m2per
minuut. De meting moet
enkele malen op andere
plaatsen worden herhaald.

GRONDBEWERKING
Inhet algemeen is het gunstig dat het looppad hoger
ligtdandeplantstroken. Het
water loopt erdan af, waardoorhetpad eerder droog is
en beter begaanbaar blijft.
De zo gunstige scheurvorming op zavel- en kleigronden, wordt hierdoor bevorderd. Er zijn heel handige
werktuigen die het looppad
iets bol opwerken. Deze
werktuigen bestaan uit een
grondvijzel gemonteerd op
eentweewieligetrekker. Als
grondbewerking kan een
freesmachine (werkdiepte
ca.20cm)ofeen spitmachine (werkdiepte 30 à 40 cm)
worden gebruikt. De grondbewerking behoeft slechts
zeldendiepertezijn.

HOOFDSTUK6

Rassen
Ophetgebiedvanderassen
heeft de laatste jaren een
zeer snelle ontwikkeling
plaatsgevonden. Het tijdperkvandebleke,zaadvaste
rassen is wel voorbij, maar
ligt nog niet ver achter ons.
Inhet begin van de zeventiger jaren was de groep Moneymakerselecties nog zeer
belangrijk. Deze zijn we nu
vergeten.
Tegenwoordig
worden nogalleen bleke hybriderassengeteeld.
Gezien de snelheid waarmee rassen de laatste jaren
opgaan, blinken en verzinken, kan een ieder zich afvragen wat de zin ervan is
omineenbrochure alsdeze,
uitgebreid over rassen te
praten. Het gevaar zich met
geschiedschrijven bezig te
hebben gehouden is, als de
zaken worden gepubliceerd,
niet denkbeeldig. Toch
vormtderassenkeuzeeenzo
onlosmakelijk deel van het
grote geheel van de toma-

tenteelt inhetalgemeen,dat
we er niet omheen kunnen
erenigewoordenaante wijden. H/erbij moeten we wel
opmerken dat we uitgaan
van de situatie in de jaren
1978 en 1979. Zij die uitgebreidenjaar in,jaar uit over
deontwikkeling aan hetrassenfront geïnformeerd willen worden, doen er goed
aan de jaarlijkse publikaties
in devakpers en de rassenlijst voor groentegewassen
telezen.
GROEPENVAN RASSEN
We hebben de laatste jaren
indehetelucht- enook in de
koudeteelt te maken met
drie groepen rassen, die
vooral op vruchtmodel van
elkaar te onderscheiden
zijn, namelijk:
1.detraditionele 2/3-hokkigerondetomaat;
2. de 3/5-hokkige tomaat
(tussentype);
3.de meerhokkige, vlezige
11

tomaat.
Delaatstetwee groepen zijn
bekend geworden toen
enkele jaren geleden de
vleestomatenteelt op gang
kwam. Het tussentype is als
het ware een overgang tussen de normale ronde tomaatendegrove vlezige tomaat.
KWALITEIT,
RESISTENTIES EN
GEWASOPBOUW
Ookindehetelucht- enkoudeteelt is de kwaliteit van
het produkt zeer belangrijk.
In het bijzonder wel de bewaarbaarheid na de oogst.
Ookziekteproblemen komen
steeds meer voor in deze
teeltwijzen.Daardoor neemt
de vraag naar rassen met
een uitgebreid resistentiepatroonsteedstoe.
Er zijn veel factoren die de
rassenkeuze beïnvloeden.
Bij de hetelucht- en de koudeteelt verschillen ze op
enkele punten van elkaar.
Bij de vroege heteluchtteelt
speelt vroegheid een grote
rol. De hoge voorjaarsprijzenwil men dan graag nog
meepikken.Indekoudeteelt
speeltvroegheidslechts een
ondergeschikte rol. De
tomaten van deze teeltwijze
worden
namelijk
pas
geoogst als de prijzen van
dien aard zijn dat de massa

Ondanks degedrongen plantopbouw ensterke groeikracht, ondervinden sommige
rassentoch veel belangstelling
omdat ze produktief zijn en
een goede kwaliteit leveren

Tebel1 :Aanbevelenswaardige rassen(situatie 1978-1979)
Ras

Herkomst

Rubri ek

Resistent tegen 1 )

Vrucht-

Vrucht-

kleur^)

type

lucht
Angela

Enza

B

A

Tm C3

F2

B

Delisa

Enza

A

A

Tm C4

F2

Hg

Dombo

Bruinsma

B

B

Estrella

Enza

B

A

Marcanto

de Ruiter

B

B

hokken3)

r

2/3

g

>5

Tm C4 V FI

B

2/3

Tm C5

B

3/5

F2

Nemato

de Ruiter

B

B

Tm C5 V F1 N

B

2/3

Bruinsma

N

N

Tm C2

F2

B

2/3

Sonatine

de Ruiter

A

A

Tm C5

F2

B

2/3

Sonato

de Ruiter

B

B

Tm C2

F1

B

2/3

B=beperktaanbevolenras

ig-g

.> 3

B

C2 V F2

Silvana

A=hoofdras

Vormt )

Aantal

Koud

Hete-

r-lg

N=nieuw ras

1)Tm=tomatenmozaiekvirus; C = meeldauw ofwel bladvlekkenziekte (Cladosporum), cijfer geeft het aantal fvsio's
aan; V=Verticillium ofwel slaapziekte; F=Fusarium, cijfer geeft het aantal fysio's aan; N = wortelknobbelaaltje
ofwel knol.
2) B=bleek;Hg=halfgroen
3) 2/3 =2 - 3 hokkig,^.3=3ofmeer hokkig;3 / 5=3-5hokkig;>5=meerhokkig.
4) r=rond;Ig=lichtgeribd;g=geribd.

het moet doen. De vruchtkwaliteit is echter altijd belangrijk. De vorm en de
houdbaarheid zijn hiervan
wel de belangrijkste onderdelen. Dat de produktiviteit
een rol speelt bij de rassenkeuze behoeft verder geen
betoog.
Rassen die van nature erg
gedrongen groeien, geven
doorgaanseentevolgewas.
Dit kan een verhoogde aantasting door Botrytis en een
verhoogde arbeidsbehoefte
tot gevolg hebben. Wellicht
iseentevolgewasindekoudeteeltnog nadeliger dan in
de heteluchtteelt, omdat
droogstoken daar niet mogelijk is. Enkeleveel geteelde rassen met een gedrongen plantopbouw en een
sterkegroeikracht combinerenditmet eengoedekwaliteit en een hoge produktie

(Angela, Estrella,Sonatine).
Blijkbaar vindt men een hogeproduktievangoedekwaliteit belangrijker dan de
gewasopbouw.
De resistenties die de rassen hebben tegen diverse
ziektengaan—zoals eerder
alopgemerkt— steeds meer
eenrolspelenbijderassenkeuze.Ondermeer omdat de
kassen steeds intensiever
worden beteeld en omdat
ook in de heteluchtteelt het
tussenplanten steeds meer
opgang doet. Virus-, meeldauw- en Fusarium-resistentie(TmC5F2)zijnmomenteeleeneerstevereiste.
Voor het tussenplanten komendaarnogdebodemziek-

Angela komt laat in produktie
en isdaarom vooral geschikt
voor delatere teelten

ten als knol, Verticillium en
kurkbij.
AANTEBEVELEN
RASSEN
Volgens de rassenlijst voor
groentegewassen kunnen
—geziendesituatie in 1978
en 1979 — de rassen, genoemd in tabel 1, worden
aanbevolen.
Deintabel 1 genoemde rassenzijn uitgebreid beschreven in de rassenlijsten van
1978 en 1979. Hier wordt
volstaanmet karakteristieke
eigenschappen kort weer te
geven, waarbij we slechts
eigenschappen noemen die
nietindetabelstaan.
Angela: Gewas: sterke
groeikracht, kort geleed,ge-

Delisa doet goed mee alsvlezige tomaat
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Tuinderijleidraad
drongen,vrijvol,komt laatin
produktie. Vooral geschikt
voordelatereteeltwijzen.
Vrucht: goede vorm, wat
groenige kleur, zeer stevig,
dikkevruchtwand,zeergoed
houdbaar, zeergrof.
Opbrengst:goed.
Delisa:Gewas:sterkegroeikracht, normaal geleed,
opengewas,komtvrij laat in
produktie.
Vrucht: voldoende vlezig,
geribd, platrond, goed stevig, zeer goed houdbaar,
geeft een voldoende hoog
percentage in de BB- en
BBB-sorteringen.
Opbrengst:goed.
Dombo: Gewas: vrij sterke
groeikracht, kort geleed,vol
engedrongen, komt vrij laat
inproduktie.
Vrucht: goed vlezig, vrij geribd, platrond, tamelijk stevig, goed houdbaar, zeer
grof, geeft een zeer hoog
percentage in de BB- en
BBB-sorteringen.
Opbrengst:vrijgoed.
Estrella: Gewas: sterke
groeikracht, kort geleed,vrij
gedrongen,vrijvol,komt vrij
laat in produktie. Vooral geschikt voor de latere teeltwijzen.
Vrucht:goedevorm,kleur en
stevigheid, zeer goed houdbaar,grof.
Opbrengst: goed tot vrij
hoog.
Marcanto: Gewas: matige
groeikracht, kort geleed,vrij
gedrongen opbouw,vrij kort
blad, komt vroeg in produktie. Vooral geschikt voor het
tussenplanten.
Vrucht: hoogrond en licht
geribd,redelijke kleur (soms
flets), vrij stevig, redelijk
houdbaar, zeergrof.
Opbrengst:vrijgoed.
Nemato: Gewas: matig
sterke groeikracht, kort geleed,openvanopbouw door
het korte, opstaande blad,
komt vroeg in produktie.
Door het resistentiepatroon
geschiktvoorzieketuinen.
Vrucht:vrijgoedevorm, wat
fletse kleur, goedstevig,vrij
goedhoudbaar,middelgrof.
Opbrengst:goedtothoog.
Silvana: Gewas: vrij sterke
groeikracht, normaal geleed, soms wat vol, goede
opbouw, komt wat later in
produktie. Vooral geschikt
voordelatereteeltwijzen.

{Teeltvanlichtverwarmde enkoudetomaten)
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Estrella,ookeenrasvoor delatere teelten

Marcanto,hier alstussengeplantgewas,isvrij gedrongen
vanopbouw

Vrucht: goede vorm, vrij
goed stevig, matig houdbaar,middelgrof.
Opbrengst:redelijk.
Sonatine: Gewas: sterke
groeikracht, vrij kort geleed,
gedrongen, vrij vol, komt
vroeg in produktie. Geschikt

vooralleteeltwijzen.
Vrucht: goede vorm, goed
stevig,goed houdbaar, middelgrof.
Opbrengst:goed.
Sonato: Gewas: vrij sterke
groeikracht,vrij langgeleed,
vrijopen opbouw, lang blad,

Sonatineisgeschikt voor alle
teeltwijzen

Sonatokanindevroegeteeltenkwaliteitsproblemen ge-

uwl

Devrijkort gelede Nemato

komtvroeginproduktie.Wegens kwaliteitsproblemen
minder geschikt voor de
vroegereteeltwijzen.
Vrucht: vrij goede vorm,
soms wat kantig, goed stevig, redelijk houdbaar, middelgrof.
Opbrengst:goedtothoog.

ven,maarlaatzichhiervande
goedekant zien
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Opkweekeneisen
plantmateriaal
Om een aantal redenen
moet men hoge eisen stellen aan het plantmateriaal
voordezeteelttypen.
—De beschikbare hoeveelheidkcalper m 2isveelalbeperkt. Ditbetekent datde invloedvandeverwarming op
hetgewas,zekeralshetgaat
om zware groei te beïnvloe-

den,gering is. Deze is uiteraard geringer naarmate
men minder kcal per m 2
heeft geïnstalleerd. De invloedvaneenwarme buis is
bij gelijkblijvende capaciteit
groterdanbij hetelucht.
—Inde loop van de jaren is
depootdatumnaarvorenverschoven. Het risico van een

te zware opbouw en hierdoor verlating, is groter geworden.Vroeger starten betekent ook, vroeger aan de
draad. Dit betekent bij hetelucht een moeilijke ventilatie en dusook een moeilijke
warmteverspreiding. Voor
zware gewassen, die veelal
ook nog gevoeliger voor
13

Botrytis zijn, geeft dit problemen.
— De rassen zijn ook in de
hetelucht en koude teelt volledig veranderd. Mede door
de noodzaak van meeldauwresistentie viel de keus op
nog sterkere rassen zoals
Sonatine en Angela.
— Een hoofdstuk apart is de
koude teelt, of beter gezegd
de teelt zonder enige vorm
van „teeltbeveiliging" door
een enkel kanon. Door middel van een uitgebalanceerde grote plant, kan men hier
in ieder geval toch nog de
eerste vier trossen gunstig
beïnvloeden. Over de opkweek voor dit teelttype
wordt nogal eens te gemakkelijk gedacht met alle gevolgen van dien.
WELKE TEELTTYPEN
Delichtverwarmde en koude
tomaten omvatten een heel
scala van teelttypen. De
pootdata liggen tussen pakweg 1 5 f e b r u a r i e n 15 juni.
Ten einde de verschillende
eisen beter te formuleren
kunnen w e het beste een
drietal teelttypen onderscheiden:
— Lichtverwarmde tomaat,
veelal met twee à drie buizen
— Heteluchttomaat, met een
warmtecapaciteit van 1003 0 0 kcal
— Koude tomaat, veelal met
een beveiliging tegen koude

Plantenomzelfaftekweken.
Alsuhetgoedwilt doenkost
zo'nplantuzekerzoveel,als
wanneerueen eindprodukt
koopt

nachten.
De volledig koude teelt bestaat w e l , maar is economisch gezien moeilijk haalbaar.

gebeurt. Dit omdat het plantgetal veelal te hoog is voor
deze periode. Als basis
wordt meestal 23 stuks per
m 2 gekozen, terwijl 17 à 18
stuks al een limiet is. Bij zelf
afkweken is de ruimte m i n der bepalend. Daarom is 1015 stuks per m 2 heel normaal.

DE L I C H T V E R W A R M D E
TOMAAT
Voor dit teelttype kan men
van een vrij grote tot grote
plant uitgaan. Bij de vroege
teelt kan men met dergelijke
planten groeitekort hebben,
maar de omstandigheden in
dezeteelt zijn dermate goed,
dat dit nauwelijks voorkomt.
De opkweekduur mag dan
ook ruim twee maanden zijn.
De plantenkweker houdt
hier ook algemeen rekening
mee. Daar waar zelf afgekweekt wordt is een opkweekduur van 8 à 9 w e k e n
vrij normaal. Er wordt dan in
de eindfase nauwelijks geremd, w a t bij de plantenkweker w e l algemeen

Begrijpelijk dat er dan de
nodige verschillen kunnen
optreden in bloei van de eerste trossen, wat in feite
bepalend is voor de vroegheid. Zeker nu in deze teelten algemeen sterke typen
worden geteeld, is bloei binnen 10- 1 4 dagen een noodzaak. Dit lukt niet als na 8
weken de plant van de plantenkweker komt in deze periode. Een opkweek van 9
weken en maximaal 15
stuks per m 2 zou veel beter
zijn. Hier zijn (financiële) offersvoor nodig.Zelfde eindfase verzorgen is een goed
alternatief, maar kost zeker
niet minder. Tenzij men
sommige posten niet rekent,
omdat deze toch aanwezig

Bijdeplantenkwekers staaner
meestal 23stuksperm 2 ,wat
eigenlijktenauw is

zijn. We denken dan aan arbeid om het stokje te zetten
etc. Een groot voordeel van
zelf afkweken is o n g e t w i j feld de betere planning met
het planten. Men kan met de
grootste planten beginnen
enook beter selekteren.
Toch komt het voor dat de
planten bij zelf afkweken
een onvoldoende resultaat
opleveren. Deze zijn dan te
waterig afgekweekt. Wij
zien de verwarmingsbuizen
boven in de kas bij de plantenkweker als een noodzakelijk kwaad. Daar waar de
buizen onderin liggen heeft
men inderdaad meer last
van uitdroging bij de buisrijen. Als w e hierop reageren door telkens de regenleiding te gebruiken, dan
worden de meeste planten
te zwaar. Deze rijen en
ook andere droge plekken moeten w e met de
slang bewerken. Dit geldt
nog meer als w e op plastic strookjes gaan uitzetten. De controle van droge
plekken is dan vrijwel dagelijks werk. Mits aan deze
voorwaarde wordt voldaan
zien w e dit als een prima
methode. Wel moet het
plastic strookje voldoende
breed zijn, anders gaat er
maar al te gemakkelijk een
worteltje in de kasgrond en
dergelijke planten „ g a a n er
vandoor".
W i t plastic kan ook gebruikt
worden en biedt zeker voordeel. Deopkweek van de late
Hierwordt royaalgebruik gemaaktvanflugsandopdekasgrond. Ditgoed drainerende
materiaalbiedtvelevoordelen
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Hetisbelangrijkdatdekasgrondgoedgelijk wordt gemaakt;ditvoorkomt eenongelijkmatige watervoorziening
stooktomaten vindt in feite
in de donkerste periode
plaats. Elk middel om de
kwaliteit te verbeteren moet
aangewend worden. Licht,
ruimte, een stokje, C 0 2 en
de plant laten werken door
middel
van
voldoende
w a r m t e en circulatie, zijn de
belangrijkste factoren hierbij.
DE HETELUCHTTEELT
Eigenlijk moet men deze
teelt ook weer onderverdelen, w a n t ook hier is de variatie groot. De verschillen
worden in feite veroorzaakt
door de warmtecapaciteit
die varieert van ca. 50 kcal,
tot zelfs meer dan 2 0 0 kcal
per m 2 . Deze laatste capaciteit is bij de vroege telers
vrijwel alleen geïnstalleerd
met staande kachels met afvoer naar buiten. Eenuitzondering hierop vormt o.a Bra-

bant waar men deze waarden veelal via kanonnen bereikt. Men heeft hier goede
ervaringen mee. A l h o e w e l
anderen wel de indruk hebben, dat het de produktie
remt door de grote hoeveelheid uitlaatgassen die uiteraard binnen blijven. Zeker
nade komst van het aardgas
maken de late telers ook
goeddeels gebruik van kanonnen.
Wij hebben de indruk dat de
kleine groep vroege heteluchttelers qua ontwikkeling
„ r i j p " zijn voor een centrale
verwarming maar het om
een of andere reden niet
doen. A l h o e w e l , w e zien er
w e l regelmatig overschakelen. Uit een recente enquête
kregen w e de indruk dat er
een flinke energiebesparing
in zit. Hier komen w e later

Voordegeheelkoudeteelt
biedteenextragrote plant
voordelen. Denkoverdeopkweekervanechter niet te
licht

i

1

w e l opterug.
De vroege heteluchtteler
verstookt voor zijn tomatenteelt zo'n 25 - 30 m 3 gas.
Hierin zit in de meeste gevallen ook de afkweek van 4
- 5 weken. Het moet gezegd
worden dat het plantmateriaal een flinke invloed op
de vroegheid heeft in deze
teelt. Mede door de sterkere
rassen zijn de zaaidata regelmatig naar voren geschoven.. Bij zelf afkweken ligt
deze algemeen tussen 20
december en 2 j a n u a r i .
De eerste fase gebeurt algemeen bij de plantenkweker
alsvolgt:
I . P l a n t e n van het zaaibed.
Deze worden bij hetelucht
opgepot; w e l echter in een
kas voorzien van grondverw a r m i n g . Deze methode
neemt af en is ook af te raden. De risico's zijn te groot
en men mist een extra selectie.
2. Oppotten in een 4 - 6 cm
potje. Tijdens het oppotten is
grondverwarming ook gewenst. Dit geldt niet of m i n der indien van plastic potten
gebruik gemaakt wordt. A l gemeen wordt dan van een
5 à 6 cm pot uitgegaan. De
grond waarin men oppot
moet minimaal 16 °C zijn en
liefst hoger. De wortelvorming valt anders bijzonder
tegen.
3.Afleveren in een 9-10 cm
pot, onuitgezet. De planten
komen dan de eerste week
van februari op het bedrijf.
Het onuitgezette materiaal
weegt vrij veel en isvrij bros,
doordat de potten nog niet
zijn opgedroogd en de w o r telvorming nog onvoldoende
is. Dit wordt w e l als een nadeel gezien. Met de huidige
nieuwe neerzetpersmachines is dit wellicht te ondervangen door de rijen iets uit
elkaar te persen. De planten
kunnen dan eventueel w a t
later afgeleverd w o r d e n ,
maar zijn vooral beter handelbaar.
Uiteraard wordt ook de volledige opkweek door de
plantenkweker
verzorgd.
Maar indien men dezelfde
plant w i l hebben als bij zelf
afkweken, zullen er goede
afspraken moeten w o r d e n
gemaakt en moet er ook voor
betaald worden. Het gebruik
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van goed drainerend materiaal onder de potten en het
veelvuldig voorbehoedend
gebruiken van zineb in de
opkweek, werken positief op
de kwaliteit.
DEKOUDETEELT
Vanaf eind maart zouden w e
in Nederland koude tomaten
kunnen telen. We doelen
dan op de tomaat zonder
enige beveiliging tegen ons
grillige klimaat. Zoals gezegd komt deze werkwijze
zelden meer voor. Het is niet
meer verantwoord om in
dure kassen koude tomaten
te telen. We moeten hoe beperkt ook, het klimaat wat
kunnen beïnvloeden met
wat extra warmte. Doen w e
dit niet dan is een veel te
zware groei met grote trossen 't resultaat. De plantopkweek is hierop overigens van invloed.Ineen f l i n ke plant zitten meestal 4
trossen. Aan de opkweek
moeten we dus meer aandacht besteden naarmate er
later minder w a r m t e beschikbaar is. Dit is veelal
theorie. Om risico's van
Phytophthora te vermijden
is men de laatste jaren „ o p
s a f e " gaan zitten en is m e n
jong gaan afleveren. Niet
helemaal onbegrijpelijk,
maar zeker met het huidige
rassensortiment een slechte zaak. M e n zou met een
grote plant veel „ e n e r g i e "
kunnen besparen. W e doelen dan mede op de moeite
die nodig is om een zwaar
g e w a s t e bewerken.
Beter is om de opkweek te
beveiligen voor kwalen. De
omstandigheden voor Phytophthora zijn in maart tot
juni ideaal op het plantenkweekbedrijf. Het stomen is alweer maanden
geleden, de structuur heeft
te lijden gehad en water en
w a r m t e zijn royaal a a n w e zig. Zelfs oppervlakkig stomen gebeurt veelal niet.
Rest de structuur te verbeteren. Zeker waar de trekkers hun sporen nagelaten
hebben. Materialen als zand
o.a. Flugsand zijn hiervoor
ideaal.
Daarnaast kunnen w e met
een royaal gebruik van zineb
veel kwaad voorkomen.
Uiteraard voorbehoedend.
15
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Teeltmaatregelen
De plantperiode van lichtverwarmde en koude tomaten loopt van februari tot j u ni, als er een extra verwarming aanwezig is. Van ca. 1
april tot eind juni in geval
van koude tomaten. Afgezienvande inpassing van de
tomatenteelt in een teeltschema met andere gewassen, isde plantdatum vooral
afhankelijk van de mogelijkheden op het bedrijf, met
namedevestigingsplaats en
de mate van mogelijkheden
tot verwarmen. Daarnaast
zullen soms speciale maatregelen moeten w o r d e n genomen om een optimale
produktie te verkrijgen.
Vooral dekoudeteelt is sterk
afhankelijk van de w e e r s omstandigheden. Bijsturen
bij lage temperatuur is vrijw e l niet mogelijk. In koude
teelt is de vroege produktie
dus ook sterk afhankelijk
van de gemiddelde temperatuur in de eerste periode van de teelt. In een heteluchtteelt heeft men, afhankelijk van de w a r m t e capaciteit, meer mogelijkheden om „ b i j te s t u r e n " .
Voor de zeer vroege heteluchtteelt is begin mei vaak
de moeilijkste periode. De
gewassen hebben dan de
draad bereikt en een goede
warmteverdeling wordt dan
bijzonder moeilijk. Plaatselijk kunnen dan te hoge t e m peraturen ontstaan, waardoor verbranding van de
koppen ontstaat. Plaatselijk
kan er echter ook te w e i n i g
w a r m t e komen, w a t tot
Botrytisproblemen leidt.
In die periode zou een c o m binatie van buisverwarming
en hetelucht (staande kachels, of hangende C 0 2 - k a chels)goed kunnen voldoen.
Gelukkig zijn de laatste j a ren, met het hoger bouwen
van de warenhuizen, de
teeltmogelijkheden een stuk
verbeterd. Dit is zeker ook
van belang voor de heteluchtteelten.

G R O N D B E W E R K I N G EN
-BEHANDELING
Eén van de normale teeltmaatregelen voor het begin
van de teelt is de grondbewerking. De diepte van de
grondbewerking kan sterk
afhangen van de grondsoort
en eventueel van de planttijd. Een diepe grondbewerking, door spitten of spitfrezen,zal veelal bij een vroege
plantdatum
plaatsvinden.
Een goede grondbewerking
helpt om de grondtemperatuur w a t gemakkelijker op
peil te brengen. Later in het
seizoen kan een diepere
grondbewerking minder nodig zijn omdat de grond dan
gemakkelijk op temperatuur
komt. De instraling van de
zonisdanaanzienlijkgroter.

Vooral op lichte grondsoorten (zand) kan de grond bij
eendiepe bewerking later in
het seizoen te sterk uitdrogen. Op structuurgevoelige
gronden — zoals zware of
slempgevoelige gronden —
wordt de grondbewerking
soms achterwege gelaten.
Er zijn dan trouwens w e l
speciale maatregelen nodig.
Een hiervan is het handhaven van droge paden. M e n
kan de looppaden voor het
beginvan deteelt verhogen.
De loonbedrijven hebben
hiervoor speciale machines.
Afhankelijk van de diepte
van de grondbewerking zal
ook het doorwerken van de
meststoffen plaatsvinden.
Omdat dit van grote invloed
is op de latere ontwikkeling

van het gewas, is het belangrijk hieraan veel aandacht te schenken. Een goede
verdeling
van
de
meststoffen geeft een betere start en een gelijkmatiger groei later in de teelt.
Ook is het dan eenvoudiger
om
eventuele
groeibeheersende maatregelen te
nemen. Een ondiepe grondbewerking en een hoge
voorraadbemesting geven
gemakkelijk aanleiding tot
een slechte groei en een
daarmee gepaard gaande
beperkte
wortelontwikkeling.
Bij het niet bewerken van de
grond zal de voorraadbemesting moeten w o r d e n ingeregend. Dit inregenen kan
het best gebeuren door de
mest in opgeloste vorm aan
het beregeningswater toe te
dienen. Een andere methode isvooraf strooien en inregenen. Uiteraard is een
combinatie van beide zeer
w e l mogelijk.
Voor een goede verdeling
moet men beslist niet te kort
inregenen. Van belang daarbij isdat de watergift van de
regenleidingbekend is.
Bij een goede start behoort
zeker ook het goed funktioneren van de drainage. Dit
wordt maar alte vaak vergeten. Als de ontwatering niet
goed is, kunnen tijdens de
teelt grote gedeelten van het
gewas slap gaan als gevolg
van het tijdelijk slecht functioneren van de wortels. Dit
leidt veelal tot produktieverlies.
Controleer dus vooraf de
drainage om te zien of deze
wellicht moet w o r d e n doorgespoten of dat vernieuwen
of i.d. nodig is.
Grondtemperatuur
Een juiste grondtemperatuur is heel belangrijk bij het
uitplanten. Naarmate er
vroeger geplant w o r d t zal
deze meer aandacht vragen.
Gaat het om een koude teelt,
dan zijn w e geheel afhankelijk van de temperatuur (zon)
op dat moment. Waar verw a r m i n g gebruikt wordt,
kunnen w e door tijdig begin-

Dekoudeteeltisergafhankelijkvan weersomstandigheden
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nen met voorstoken de
grondtemperatuur een
handje helpen. Het is echter
ook hier erg prettig als de
zon meewerkt. Voor de
vroegste plantdata moet er
beslist w o r d e n
voorgestookt. Wanneer w e pas
gaan stoken op het moment
van planten, is het veel te
laat. De grondtemperatuur
onder in het plantgat moet
beslist 1 6 ° C zijn. Starten
met een lagere grondtemperatuur zal geen besparing op
de stookkosten geven. Er zal
dan nl. na de start langer
een hogere ruimtetemperatuur aangehouden moeten
worden om toch een goede
gewasontwikkeling te krijgen.
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Deplantafstandkantegenwoordigwatruimer. Bijeen
dichtgeplantgewaszalmen
eerdermoeten bladplukken
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WATERGEVEN
Een van de moeilijkste o n derdelen in de tomatenteelt
is de vaststelling van de
grootte van de watergift.
Watervervult vele belangrijke funkties in de plant. Als
bouwstof bij de assimilatie
wordt CO2 rnet water verbonden tot suiker.
Bijdestartallezeilen bijzetten
(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)
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In de plant zijn vele stoffen
in water opgelost, zoals zu
ren en suikers. Een ander*
zeer belangrijke funktie van
water is het dienst doen al •
transportmiddel. Ook bij de
verdamping van de plant i
water van belang. Het fun
geert dan als koelmiddel.
Het zal duidelijk zijn dat een
verstoring van de waterop
name tot ernstige groeistag
natie kan leiden. Gelukkig
heeft men veel onderzoek
gedaan bij tomaat w a t betreft de invloed van de straling op de verdamping en er
is over de opname van de
plant veelbekend.
Er zijn nu richtlijnen te geven over de correlatie straling-watergift-bemesting in
verhouding tot de grootte
vandeplant. Met behulp van
deze gegevens, verwerkt in
een „ b l a u w d r u k " voor bemesting en watergeven, kan
men aan de hand van de
stralingsgegevens en de

;
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PLAIMTAFSTAND
De huidige rassen vragen
om een w a t ruimere plantafstand. In een warenhuiskap van 3,20 mzal de normale plantafstand 5 0 cm op
de rij zijn. Plantafstandproeven in de stookteelt hebben
geleidtot ruimer planten; 6 0
en 65 cm en soms zelfs 75
cm. Mogelijk dat er in de
hetelucht- en koude teelt
ook ruimer — 55 en 6 0 c m —
kan worden geplant. Bij
minder ruim planten zal een
aantal
teeltmaatregelen
sneller moeten w o r d e n uitgevoerd, o.a. bladplukken.
Daar waar w o r d t tussengeplant — jonge planten poten
tussen het bestaande gewas
— zal men beslist ruimer
moeten planten. Bij deze
methode is zeker een afstand van 6 0 à 65 cm gewenst. Eenbetere belichting
en veel lagere arbeids- en
plantkosten zonder verlaging van de vroege en totale
produktie zijn uit onderzoek
naar voren gekomen als
voordelen van ruimer planten.

een optimale wortelvorming.
Voor een goede beheersing
van de groei zal er in de beginfase bij het gieten, indien
mogelijk, altijd mest meegegeven moeten w o r d e n . Dit
kan gebeuren in een dosering van 5à 6 EC of hoger.
Naspoelen van het gewas
kan dan nodig zijn, zeker
wanneer de regenleiding
boven het gewas ligt.
Juist op hetelucht en koude
bedrijven is een dubbele regenleiding wenselijk om zo
snel mogelijk onder het gewas door te kunnen regenen. Andere methoden van
beregenen vinden in deze
teelten ook toepassing, zoals het gebruik van gietdarmen.
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Bijeentelagetemperatuur is
hetstuifmeelminder kiemkrachtigenzaldezettingtegenvallen
grootte van het gewas, met
betrekking tot het watergeven gemotiveerde beslissingen nemen.
Voor het verkrijgen van een
gelijkmatige groei van het
gewas moeten alle planten
onder dezelfde condities
starten. Dat houdt in uniform plantmateriaal en een
goede vochtige grond voor

Gemotiveerde beslissingen
bij het watergeven kan men
nemen als men de instraling, de grootte van de plant
en de watergift van de regenleiding weet. Gewassen
op gronden met een grote
vochtcapaciteit verdampen
evenveel alsopgronden met
een kleine vochtcapaciteit.
Bij het ene grondtype moet
men er alleen meer bij brengen. Op gronden met een
grote vochtcapaciteit zal
men meer aan groeibeheersing moeten doen.
TEMPERATUUR
De temperatuur oefent met
de andere groeifactoren zoals licht, water en CO2 e.a.
op de vroege en totale produktie grote invloed uit.
Waar verwarming ontbreekt
zal dan ook een groot gedeelte van de vroegheid afhangen van de buitenomstandigheden. Bij een koude
teelt zal het vooral merkbaar
zijn in de vroege produktie,
de totaal produktie behoeft
niet altijd negatief beïnvloed
te worden.
Erg w a r m e zomers leiden
vaak tot onvoldoende uitgroeien en versneld afrijpen
van de vruchten, waardoor
een lagere produktie kan
ontstaan.
Een te lage grondtemperatuur kan aanleiding geven
tot o.a. wegval van de planten ten gevolge van Botrytis
en andere schimmels. O n voldoende
wortelvorming
geeft later in het seizoen ge17
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Ongetwijfeld zullen w e om
bepaalde schimmels te bestrijden ook de hulp nodig
hebben van de chemische
middelen, bedenk echter
w e l dat voorkomen beter is
dan genezen. Plaatselijk te
lang nat blijven van gewas
en vruchten geeft veelal
aanleiding tot het optreden
van botrytisstip. Wees vooral attent op „ d o d e " hoeken
in het warenhuis; h i e r t r e e d t
stip het eerste op.
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ALGEMENE
TEELTMAATREGELEN
Eenjuistsysteemvanbladplukkenisgunstigvoor het
vruchtgewichtende kwaliteit

Oferkanworden doorgeteeld
issterk afhankelijkvande
groeikracht

makkelijk een slechte groei
en vruchtzetting. Reeds op
debloei envruchtzetting van
de 1e tros is een te lage
grondtemperatuur al nadelig.
Bij een koude teelt is invloed
van de zon dan ook al direct
na het uitplanten merkbaar.
Waar verwarming aanwezig
iszal het tijdstip van uitplanten aangepast moeten zijn
aan de capaciteit. Waar mogelijk zal men de temperatuur in het beginzo hoog mogelijk moeten houden. Bij de
start is een ruimtetemperatuur van 2 0 ° C dag en nacht
geen enkel bezwaar. Op
deze wijze kan men eventueel een te zwaar gewas
voorkomen. Wanneer de
plant gaat zetten — de kop
dunner wordt — laat men de
ruimtetemperatuur geleidelijk dalen. Afhankelijk van
het ras— zwaarder groeiende trossen vragen over het
algemeen een hogere ruimtetemperatuur — tot 16 1 5 ° C in de nacht. Een nog
lagere
ruimtetemperatuur
heeft een nadelig effect op
de stuifmeelvorming, maar
vooral op de kiemdracht van
het stuifmeel. Bij heteluchttomaten ligt de gemiddelde
temperatuur toch altijd al
een graad lager dan de i n gestelde temperatuur.
De ruimtetemperatuur overdag verhogen tot 18,5 °C bij
donker weer en 1 9 ° C bij
zonnig weer. Vroege plantingen mogen 1 tot 1,5°C
hoger gestookt w o r d e n .
Lichtafhankelijk verhogen

van de dagtemperatuur kan
w e l , maar dan alleen in de
1eperiode na het uitplanten.
Zodra het gewas zelf veel
waterdamp in de kas gaat
brengen kan men beter geen
lichtverhoging meer toepassen. Te lang doorgaan met
een lichtafhankelijke verhoging op de ruimtetemperatuur, kan broei- of brandkoppen sterk inde hand w e r k e n .
Het grootste probleem bij
hetelucht en koude tomaten
is het nat worden van het
gewas. Dit nat w o r d e n als
gevolg van condensatie
heeft tot gevolg dat er gemakkelijk Botrytis optreedt.
Ook moet men in een nat gewas later starten met de
werkzaamheden, iets w a t
echter
arbeidstechnisch
niet kan. M e t de moderne
regelapparatuur — dus de
computer — kan men veel
van deze problemen voorkomen.
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Wanneer men in de nanacht
detemperatuur vanaf enkele
uren voor het licht w o r d e n
regelmatig met een graad
verhoogd, voorkomt men
een te snelle temperatuursstijging. Indien mogelijk
moet men dan op de buitentemperatuur gaan luchten.
W a n n e e r d e buitentemperatuur boven de 6 ° C komt
moet er een m i n i m u m
luchtje ingetrokken w o r d e n .
De luchtramen moeten w e l
begrensdw o r d e n tot een bepaalde opening. Wanneer
de ingestelde ruimtetemperatuur bereikt is, neemt de
ruimtetemperatuur het re-

gelen van de luchtramen
weer over. Bij vrij veel w i n d
en een lage luchtvochtigheid zal een goede regeling
de stand van de luchtramen
verlagen door de invloed van
de windsnelheid. De luchtvochtigheid zal niet te ver
dalen; een te grote afvoer
wordt voorkomen; het gewas blijft beter funktioneren. Neemt de w i n d weer af
en de temperatuur toe, dan
zullen de luchtramen weer
verder geopend w o r d e n .
Bij een koude teelt, waar
vaak goede klimaatregelapparatuur ontbreekt, „ w a n t er
valt toch niets te regelen",
zou juist goede apparatuur
aanwezig moeten zijn om dit
w é l te doen. Juist hier kan
een goede ingestelde klimaatsregeling veel problemen voorkomen.
Naast de hier beschreven
methode van klimaatregelen zijn nog diverse systemen te bedenken. Een systeem dat b.v. ook toegepast
kan worden, is het juist erg
snel opwarmen met gesloten luchtramen en daarna
snel afluchten. Gewas en
vruchten worden nat, maar
door de snelle temperatuursverlaging door middel
van koude buitenlucht kan
deze lucht weer opgewarmd
worden en gelijktijdig veel
waterdamp afvoeren. Dat
heeft op gewas en vruchten
een sterk drogend effect. De
voorkeur zaluit moeten gaan
naar systemen die met zo
min mogelijk schokken w e r ken. Bedenk w e l dat er vaak
veel fouten ontstaan in het
weekend. Goede apparatuur
diejuist is ingesteld,zal veel
voorkomen.

We moeten er vanuit gaan
dat, om een topproduktie te
behalen, er gestart w o r d t op
een ziektevrije grond. In een
enkel geval kan enten voor
koude tomaten misschien
zinvol zijn; het is echter een
dure zaak, het enten van
tomaten op onderstam. Een
ongelijk gewas en veel extra
arbeid zijn vaak het gevolg
(snoei van de onderstam).
Resistente rassen kunnen
enig soulaas bieden, maar
moeten dan w e l voldoende
groeikracht hebben.
Wanneer er geplant is,
behoren het dieven en
indraaien tot de wekelijkse
terugkerende handelingen.
Met de trostriller zorgen w e
voor eengoede zetting.
Uit de praktijk blijkt w e l dat
de tomaat een dankbaar gew a s isw a t deverzorging betreft. Te laat dieven en
indraaien .geeft niet alleen
grotew o n d e n — en een lage
arbeidsprestatie — maar
heeft vooral ook het dun
worden van de kop en een
slechte vruchtzetting tot gevolg. Het bijhouden van het
gewas wekelijks is bittere
noodzaak voor een goede
produktie en kwaliteit.
In bepaalde gebieden is het
gebruikelijk dat het dieven
wordt uitbesteed aan a a n neemploegen tegen een bepaald tarief. Groot voordeel
hiervan is dat er tot vrijwel
het einde van de teelt dan
ook gediefd en ingedraaid
wordt; dus ook w a n n e e r de
oogstwerkzaamheden beginnen.
Belangrijk is de juiste wijze
van bladplukken. Onderzoek
van de laatste jaren heeft
aangegeven dat hiermee
produktieverhoging te beha(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)

Tuinderijleidraad
lenis.Hetblijktdaterdoor te
vroegbladplukken enteveel
blad per keer wegnemen
een oogstreductie optreedt
tussen de 5 en de 7%. Het
wekelijks bladplukken met 2
of 3bladeren per keer is het
beste. Natuurlijk zal, als de
groei ten gevolge van een
zware belasting matig is,
een keer bladplukken overslaan nodig zijn. Een juist
systeemvanbladplukken zal
gunstig zijn voor het vruchtgewicht en de kwaliteit.
Vooral het te vroeg weghalenvanhetbladbijdedraad,
kanbij hogetemperatuur tot
veelkwaliteitsverlies leiden.
Hetgevolgisveelwankleurige(geel)totzachte tomaten.
Wanneer mendoorteelt,kan
het blad bij dedraad verwijderdworden om de kop van
deplantenweereenoptimale belichting te geven zodra
detrossenvrijwel afgeoogst
zijn.
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TROSSNOEI
Hettoepassenvan trossnoei
komt steeds meer in de belangstelling te staan. Vooral
in de periode rond de draad
kan het erg nuttig zijn om
trossnoei toe te passen. Bij
een te zwakke groei kan
het zinvol zijn een hele tros
bij de draad te verwijderen.
Dekwaliteit vandezetros is
vaak slecht ten gevolge van
dezwakkegroei.Bijeen normalere doch wat zwakke
groei,kunnende trospunten
verwijderd worden. Trossen
van 5 - 6 tomaten rond de
draadisvoldoende.Ook hier
zit duidelijk een kwaliteitsverbeterend effect in en de
groeivanhet gewas zalzich
bovendien sneller herstellen.
(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)
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BLADSNIJDENOF
PLUKKEN
Vooral later in het teeltseizoen is het bij de stuggere
gewassen noodzakelijk blad
tesnijden.Bijzware gewassen — of bij het blad
wegsnijden bij eentros voor
eenbetere belichting — kan
een mesje gebruikt worden.
Gladafsnijden bijdestam is
echter noodzakelijk; de extra arbeid wordt ruimschoots
gecompenseerd
door het minder optreden
vanBotrytis.
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Tussenplanten:vooraleen
kwestievan nauwkeurige
planning

De meerdere arbeid wordt
bij de oogst en het sorteren
terug verdiend door de gelijkmatigesorteringvangoede kwaliteit zonder fijne,
slechtepunttomaten.
DOORTELEN TUSSENPLANTEN
Afhankelijk van het teeltschema op het bedrijf zal
mendegewassen al of niet
doortelen.Ineenkoude teelt
komt vandoortelen meestal
ergweinig.Telagetemperatuur in oktober heeft een
slechte rijping en vaak veel
Botrytis tot gevolg. In een
koude,natteherfst ishetook
bij heteluchttomaten erg
snel afgelopen, vooral als
gevolgvan Botrytis.
Mogelijkheden voor tussenplanten,eennieuwe plant in
eenbestaandgewas,zijn er
in lichtverwarmde en vroege heteluchttomaten. Er
kunnen een hogere produktie en grovere, kwalitatief
betere tomaten worden

vverkregen. Vooral op bedrijvenwaar degroeikracht van
het bestaande gewas niet
voldoende is,of de kwaliteit
later tegenvalt, is het tussenplanten een oplossing.
Organisatorisch komt hier
nogalwatvoor kijken eneen
eerste maal tussenplanten
kansomstamelijk tegenvallen daar men zich in een
aantal aspecten vergist
heeft. Belangrijk bij het tussenplanten is een juiste
planning. Vooral bij heteluchttomaten moet men niet
laterdantusen20meien 10
juni tussenplanten. Later
tussenplanten geeft een te
lage opbrengst door onvoldoende uitgroeien in de
maand oktober en door de
dansnelopkomende „Botrytis". Ook de rassenkeuze
speelt een belangrijke rol,
denk aan de vereiste resistentiesendegrofheidvan
hetgekozenras.
Kiesvoor het tussenplanten
eenniettejongeplantinvoldoendegrotepotvangemiddeld ca. 32 - 35 dagen oud.
De ziektebestrijding vraagt
veel aandacht, zowel op insekten als schimmelziekten

moet goed gecontroleerd
worden. Houdt rekening met
een piek in de arbeid in de
eerstewekennahetuitplanten. Er is gewasverzorging
nodig voor de oude én de
nieuwe gewassen. Voor de
vruchtzetting geldt hetzelfde.
Wanneer men aan de
laatstetrossenvan het oude
gewas onvoldoende aandacht besteedt, is het effect
van de extra kilo's van tussenplanten gauw teniet gedaan. Deeerste trossen van
het jonge gewas moeten
getrild worden tot ongeveer
de 3e tros, daarna kan men
tegen een stam gaan tikken
met een plastic elektriciteitsbuisje, plant voor plant.
Dit werkje minstens twee
keerperweekuitvoeren.
Het tijdstip van het toppen
van het oude gewas is bijzonder belangrijk. Dit hangt
af van de leeftijd van de
nieuweplant, hoever detros
is ontwikkeld en van de
groottevandekopdieuit het
oude gewas wordt gehaald.
Het beste is om een flinke
kop uit het oude gewas te
nemen, de tros moet dan
voor het grootste gedeelte
gezet zijn. Daarnaast is ook
belangrijk welke tijdsruimte
men wil houden tussen het
tijdstipvan nog oogsten van
hetoudegewasenhet begin
van oogsten in het nieuwe.
Wil men een rustpauze van
ca. 3weken,dan moet men
een week - 10 dagen voor
hettusenplantenkoppen.
Het opruimen van het oude
gewasisdelaatstefasevoor
het nieuwe gewas tevoorschijn komt. Nahet verwijderen van het oude gewasondergaat hetjongegewas een metamorfose.
Nogeenopmerking over het
watergeven. Met twee gewassenindekasisdevochtbehoefte op een bepaald
tijdstipgroot;letdusgoedop
dewatergift.
Zowel hettussenplanten als
hetdoortelen zijn arbeidsintensieve teeltmogelijkheden. De keuze zal vooral
wordenbepaalddoordemogelijkheden die het bedrijf
biedt.Voordat meneenkeus
doet, moeten een goede
planning en een kostenbegroting worden gemaakt.
19
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Oogsten,transport,
sorterenenbewaren
Oogst- transport- en sorteerhandelingen
kunnen
veel afbreuk doen aan de
kwaliteit van de tomaten.
Onderzoek toonde aan dat
door deze handelingen de
houdbaarheid vandevruchtenmet gemiddeldtwee dagen wordt verkort. Door erg
ruw om te gaan met de
tomaten, bij voorbeeld door
te gooien bij het oogsten en
het gebruik van een sterk
vervuilde sorteermachine,
kan de houdbaarheid zelfs
totzevendagenworden verkort (totaal-leven in de
gunstigste situatie is 12 dagen). Bij bovengenoemde
handelingen is het daarom
belangrijk om goede materialen en ookgoede werkmethodentoete paSSen. Dit
kan tevens bijdragen tot
goede arbeidsprestaties en
prettiger arbeidsomstandigheden.
Dehoudbaarheid van tomaten kan ook nadelig worden
beïnvloeddooropslagen tijdelijkebewaring bij eenverkeerdetemperatuur.
OOGSTEN
Een goede regel is om
minstens 3keerperweek te
oogsten. Bij minder dan 3
keer per week oogsten worden erte veel rode tomaten
geoogst. Rode tomaten
brengen doorgaans minder
geld op dan halfgekleurde,
maar ze zijn ook gevoeliger
voor beschadigingen. Rode
tomatenblijkendanookkorter houdbaar te zijn dan
groenetomaten.
Toch mag ook niet te groen
worden geoogst. Vruchten
waarbij de eerste verkleuringsverschijnselen zicht-

baar worden kunnen in een
koelcel bij weekendkoeling
wat onregelmatig gaan
doorkleuren. Ook bij lage
temperaturen indehandelsfasekunnengroengeoogste
tomaten nogte groen bij de
consument aankomen. Een
goede oogstorganisatie is
nodig om steeds alle tomaten op tijd en in het juiste
kleurstadiumtekunnen oogsten. Dit geldt vooral na het
weekeinde. Eengeroutineerdeplukker kan 100kg tomaten per uur plukken. Bij een
normale oogst kan men
rekenen op21/2 vrucht per
plant per oogstdag. Van
10.000 m 2 à 2 planten per
m 2 oogst men dan per keer
ongeveer 3.000 kg ofwel
500bakjes.
Voor het oogsten zijn di-

verse hulpmiddelen beschikbaar. Goedbruikbaar is
het vierwielige wagentje
metdaaroptwee plukkisten.
Steeds wordt dan in de bovenste kist geplukt zodat de
vruchten zo min mogelijk
vallen. Bij grote oogsten of
lange plukpaden kan de kist
— als hij voor driekwart vol
is— worden omgewisseld
met de onderste kist.
Tweewielige wagentjes zijn
vooral in ongelijk liggende
paden niet stabiel genoeg.
Voor het oogsten zijn mandenmindergeschikt. Eentenen mand heeft nog veel
scherpe uitsteeksels dieondanks een bekleding van de
mand, de vruchten kunnen
beschadigen.
Kunststofmandenzijn meestalteslap.
Als zebij legen op een rand
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Hetiseengoedegewoonteom
minstensdriekeerperweekte
oogsten.Zorgvoorzacht-gevoerdebakkenenletopdevalhoogte
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steunen wordt de mand en
daarmeeookdetomaten,ingedrukt.
Algemeen geldt dat het
oogstmateriaal met zacht
veerkrachtig materiaal bekleed moet zijn. Dit materiaal moet jaarlijks worden
vernieuwd in verband met
scheuren en vervuiling. Ondanks dit materiaal mag er
bij het oogsten niet met de
vruchten worden gegooid,
want ookdoor het op elkaar
vallen worden de vruchten
beschadigd.Debeste oogsttijd is in demorgenuren. Dit
in verband metde temperatuur van de vruchten. Bewaaronderzoek toonde aan
dat warme tomaten (boven
25°C) gevoeliger zijn voor
allerlei behandelingen dan
koude tomaten. Warm
geoogste tomaten bleken
korter houdbaar. Voordat bij
zonnigweerdewarmte inde
vruchten is getrokken moet
hetoogstenklaarzijn. Minof
meervrijhangendevruchten
indeomgevingvandedraad
zullenveeleerder warm zijn
dan vruchten welke lager
aan de plant tussen de bladerenhangen.
TRANSPORT
Voor het transport van de
geoogste tomaten naar de
sorteerruimte zijn er verschillende mogelijkheden.
Dekeus hangt niet alleen af
van de indeling van het bedrijf,ookdemaniervanwerken speelt een rol. Op het
ene bedrijf zal men al direct
bijhetoogstenookgaan sorteren, terwijl op een ander
bedrijf eerst eengrote voorraadtomatenwordt geoogst
voordat men gaat sorteren.
Een eenvoudige methode is
om devolgeplukte kisten op
hethoofdpadopeenpalletof
wagen te stapelen en deze
naar desorteerruimte te rijden. Bij de sorteermachine
moeten de kisten dan stuk
voor stuk worden geleegd.
Dezewerkwijzevraagt nogal
watsjouw-entilwerk.
Een veel gebruikte transportmethode is de voorraadwagen. Een voorraadwagen bevatca. 300kg
tomaten zodat met een aantal wagens een flinke voorraadkanwordengeoogstdie
tevens ook gemakkelijk kan

••

(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)

Tuinderijleidraad
worden afgevoerd. De bodemvandew a g e n moet met
veerkrachtig materiaal bekleed zijn. De plukkisten of
manden moeten steeds
voorzichtig in de w a g e n
worden gelegd zodat de
vruchten niet op elkaar vallen, maar overelkaar rollen.
Grote en vooral hoge w a gens, evenals te vol geladen
wagens zijn ongunstig voor
de kwaliteit van de tomaten.
De wagens moeten ook niet
lang in dew a r m e kas blijven
staan. Ze mogen ook beslist
geen nacht over in de sorteerruimte blijven staan.
Andere transportmogelijkheden zijn de transportband
en dewatergoot. Beide betekenen een flinke
investering. De transportband
kan per strekkende meter 25
kg tomaten bergen. De
loopsnelheid van de band
MgttussenOen 15 m per m i nuut. Deband vormt een obstakel op het hoofdpad. Een
smalle band met een beperkte capaciteit kan boven
het hoofdpad worden aangebracht. In de sorteerruimte isdaneen voorziening nodigom eenbuffervoorraad te
kunnen vormen. De normale
transportband kan direct op
de sorteermachine worden
aangesloten.
Een watergoot kan op het
hoofdpad w o r d e n geplaatst
of in of langs het hoofdpad
worden ingegraven. Per
strekkende meter kan de

Evenalsde transportband
vraagtookdewatergoot een
flinkeinvestering.Inhetwater
iskoelingvandevruchten mogelijk
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Eentevolgeladenwagenis
nadeligvoorde kwaliteit

goot 2 0 a 25 kg tomaten bevatten. De tomaten w a r m e n
minder snel op in het water,
terwijl zelfs koeling van het
water mogelijk is. Er kan dus
een grote voorraad tomaten
worden geoogst die niet zo
gauw w a r m wordt in de
goot. Aan het einde van de
goot gaan de vruchten door
een droger (wind of sponsen) waarna ze direct op de
sorteermachine komen. Het
water indegoot moet algenvrij worden gehouden. Door
toevoeging van zouten aan
het water moet het scheuren van de vruchten door
een te grote wateropname
w o r d e n voorkomen. Als de
tomaten langerdan 5à 6 uur
in het water liggen kan de
houdbaarheid sterk teruglopen.
SORTEREN
Een goede sorteeropstelling
in de bedrijfsruimte is belangrijk om het sorteren
goed te kunnen uitvoeren.
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De moderne kleursorteermachines vragen door hun
lengte (tot 11 meter toe)
heel w a t ruimte. Deze r u i m te is ook w e l nodig om de
aanvoer van lege bakjes en
de afvoer van volle bakjes
van diverse sorteringen en
kleuren middels pallets mogelijk te maken. Alles moet
onder handbereik van de
man aan demachine staan.
Een goede verlichting met
laaghangende
TL-lampen
boven de machine is nodig
o m het uitlezen van a f w i j kende vruchten te kunnen
uitvoeren.
De moderne kleursorteerders hebben een capaciteit
van 2.500 kg tomaten per
uur. Om dit te bereiken is
dan w e l 4 man rond de machine nodig. Meestal zal er
met 1 à 2 man w o r d e n gesorteerd. Bij een gewone
machine waarbij met de
hand ca. 2 0 % vruchten met
een afwijkende kleur wordt
uitgeraapt is de sorteertijd
18 minuten per 100 kg per
man. Bijeen kleursorteerder
i s d i t 1 4 m i n u t e n p e r 100kg.
Bij het gehele sorteerproces
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moet vallen, botsen en
klemlopen van de vruchten
worden voorkomen. Vanuit
de aanvoertrechter moeten
de vruchten één laag dik
voor de opvoerband komen.
Een steile en ook een volle
trechter werken ongunstig.
De opvoerband mag niet
steil staan, anders rollen de
vruchten terug. Als de strippen op de opvoerband smaller dan 3 cm zijn kunnen de
vruchten eraf rollen. Als de
strippen breder zijn dan 4
cm kunnen er vruchten twee
breed worden meegenomen
en er onderweg weer afvallen. Devalhoogtevan de opvoerband op de machine
moet zo klein mogelijk zijn.
Ook de valhoogte vanaf het
meetgedeelte in de opvangbakken moet beperkt zijn.
Opalleplaatsenwaar vruchten vallen of tegen kanten
botsen is een veerkrachtige
bekleding nodig van vuilafstotend materiaal. Alle o n derdelen waarnee de vruchten zonder vallen of botsen
in aanraking komen moeten
van glad vuilafstotend materiaal zijn. Een vervuilde machine werkt als schuurpapier op de vruchten. Regelmatig schoonmaken van de
machine is erg belangrijk.
Een goede bereikbaarheid
van de onderdelen en een
goede afscherming van de
stroomvoerendedelen is nodig om de machine met w a t e r t e kunnen schoonmaken.
Naarmate de bekleding van
een machine verweert vindt

Eengoedesorteeropstelling in
eenvoldoende ruime schuur.
Datwerktvlotenplezierig
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de vervuiling steeds sterker
plaats. Het is mogelijk om de
bekleding vande machine te
vernieuwen.

gen. Met tempex (polystyreen)platen kan gemakkelijk
en vrij goedkoop een behoorlijke isolatie w o r d e n
aangebracht. Om een behoorlijke isolatie te verkrijgen moet het isolatiemateriaal een dikte van ongeveer 6cm hebben.
Een andere methode om het
dak en daardoor de sorteerruimte koel te houden is het
nat houden van het dak. Met
een stuk regenleiding kan
gemakkelijk een daksproeier
worden gemaakt.

BEWAREN
Na het sorteren blijven de
tomaten nog enige tijd in de
sorteerruimte staan. Deze
tijd kan variëren van enkele
uren tot enkele dagen (overbrugging van het weekend).
Het klimaat in de sorteerruimte moet dus zodanig
zijn, dat de kwaliteit van de
tomaten zo goed mogelijk
behouden blijft. Daarnaast
moet er een prettig arbeidsklimaat in de sorteerruimte
zijn, omdat daar vele uren
worden doorgebracht.

KOELEN
Uit onderzoek is bekend, dat
de doorkleuring bij een
constante temperatuur van
bijvoorbeeld 1 5 ° C v e e l m i n der snel verloopt dan bij een
temperatuur van 25°C. Koelen heeft dus alleen zin als
de koelketen gedurende
meerdere dagen wordt gehandhaafd. Hieruit blijkt dus
dat weekendkoeling
bij
w a r m weer altijd zinvol is.
Het dagelijks koelen van
tomaten is alléén zinvol, indien de tomaten gekoeld
worden vervoerd.
De doorkleuring zal traag
verlopen als de tomaten
koud worden gezet ('s morgens) en koud worden gehouden. Dit kan in een goed
geïsoleerde schuur of in een
koelcel bij de tuinder of in
een koelcel opde veiling.

TEMPERATUUR
De temperatuur moet eigenlijk tussen 13 en 2 0 - 2 2 ° C
liggen. Bij de lichtverwarmde — en koude teelt komt
een te lage temperatuur niet
voor. In de zomermaanden
kan de temperatuur echter
hoog oplopen, met name bij
echte zomerse perioden. Er
zijn echtereen aantal mogelijkheden om de temperatuur in de sorteerruimte laag
te houden. Op de eerste
plaats is het ongewenst dat
er veel ramen aan de zonkant van de sorteerruimte
voorkomen. Wanneer er
toch ramen aan de zonkant
voorkomen moeten deze in
de zomermaanden zeer
goed worden afgeschermd.
Een tweede warmtebron
kan het dakzijn. Door directe
zonbestraling ophet dak kan
de temperatuur van het dak
zeer hoog oplopen, waardoor de temperatuur in de
sorteerruimte flink kan stij-

Zo'ndakhoortgeïsoleerdte
worden.Juistlichtverwarmde
enkoudetomatenzullenonder
vaakwarmezomerseomstandighedenverwerktworden
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Ziekten-enonkrui
Vooreen aantal ziekten zijn
vóór de teelt maatregelen
nodig. Tijdens de teelt is de
bestrijding hiervan niet
mogelijk. Hiertoe behoren
de schimmels die kurkwortel, Verticillium (slaapziekte) en Fusarium veroorzaken. Ook het wortelknobbelaaltje dat knol veroorzaakt moet vóór de teelt
bestreden zijn. Aantastingen van deze kwalen kunnen worden voorkomen
door grondontsmetting of
door het enten op een onvatbare
onderstam.
In
tabel 1 zijn deze mogelijkheden samengevat.
Na een toepassing van

methylbromide dient — in
verband met het residu in
de plant — door het
doorspoelen van de grond
het broomgehalte tot normale proporties worden teruggebracht. Afhankelijk
van de grondsoort is hiervoor 4 0 0 à 5 0 0 m m
neerslag nodig.
De uitvoering van de
grondontsmetting gebeurt
meestal voorafgaande aan
de voorteelt. Dit is vaak
noodzakelijk, omdat dan de
grondtemperatuur goed is.
De invloed van het middel
opdevoorteelt speelt bij de
keuze van het middel dan
ookeengrote rol.

DIERLIJKE
BESCHADIGERS

voor dat na het uitpoten de
planten op de grens van
lucht en grond worden afgevreten. In de grond zijn
aardrupsen aanwezig die
vaak bij de afgevreten plant
zijn te vinden. Wanneer het
om enkele rupsen gaat is
vangen de beste manier. Bij
een ernstige aantasting
kunnen b.v. parathion-zemelkorrels, dursbanzemelkorrels of Abate, dat gedroogde appeltjes met temefos bevat, worden gebruikt.
Dezekorrels moeten door de
rupsen worden opgegeten.
Daarvoor is nodig dat er een
voldoende hoge vochtigheid
en temperatuur gedurende
de nacht is, anders komen
de rupsen niet boven de
grond.

1 . Schade onder het
grondoppervlak
Wortelknobbelaaltje
(Knol)
— Wanneer het gewas is
aangetast treedt groeiremming op. De wortels vertonen opzwellingen, w a a r i n
de aaltjes aanwezig zijn. Ter
bestrijding dient voor de
teelt een grondontsmetting
te worden uitgevoerd. Voor
eengoed resultaat is het nodig dat de wortels voldoende
zijn verteerd, zodat het m i d del effectief op de aaltjes en
eieren hiervan kan inwerken.
Aardrups — Soms komt het

Wortelduizendpoot
— Na
het planten treedt soms
geen hergroei op, omdat de
wortels w o r d e n afgevreten,
vooral de
wortelpunten
moeten
het
ontgelden.
Rondom
de
wortelkluit
zijn kleine, vlugge w i t te duizendpoten aanwezig.Tijdensde opkweek kunnen deze beschadigers onder de perspotten aanwezig
zijn. Debestrijding is bij een
ernstige aantasting niet
Wortelduizendpoot
(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)

Tuinderijleidraad

dbestrijding

of dichloorvos, op 100 I w a ter of 50 g mevinfos per 100 I
water. Vooreen langdurige
werking kan permethrin
(Ambush)worden gebruikt.

door vallen de eerste exemplaren niet op en zijn ze
moeilijk te raken. Het beste
effect is te verwachten van
een ruimtebehandeling.
Het tweede probleem zit in
de levenswijze. Met alle beschikbare middelen w o r d e n
alleen de volwassen (gevleugelde) dieren gedood.
Daardoor is bij het gebruik
van chemische middelen
een vrij frequente toepas-

Rupsen — Er kunnen twee
soorten rupsen in tomaten
voorkomen;
kleine
beweeglijke bladrollers en
groene rupsen. Beide zijn
metcarbaryl stuiven redelijk
te bestrijden. Bladrollers
^
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Gangenenvraatstippenvande
mineervlieg

parathion bezwaarlijk is, kan
eventueel diazinon worden
toegepast (125 g op 100 I
water).

eenvoudig. Grondontsmettingsmiddelen geven een
wisselvallig resultaat, o m dat de dieren voor het m i d del vluchten of reeds in diepere lagen van de grond ritten alsdoontsmetting wordt
uitgevoerd. Door de snelle
doordringing in de grond,
geeft methylbromide nog de
beste resultaten, mits t i j densde begassing de dieren
in de behandelde grondlaag
aanwezig zijn. Voor het
planten kan lindaan-stuif in
het plantgat w o r d e n gestrooid (ca. 2 g per plantgat* Wanneer de aantasting
na het planten wordt opgemerkt, kan met een parathionoplossing
worden
gegoten. Op 100 I water
wordt 100 g parathion 2 5 %
spuitpoeder gebruikt. Van
deze oplossing wordt 1 / 4 I
per plant gebruikt. Indien
nodig moet de behandeling
worden herhaald. Bij de opkweek kan de grond onder
perspotten met lindaan-stuif
worden bestoven. Als bij
biologische bestrijding met
sluipwespenhetgebruikvan

2.SCHADEAANHET
BOVENGRONDSGEWAS

(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)

Bladluis— Bladluizen bevuilen gewas en vruchten. Ze
kunnen bovendien enkele
virussen overbrengen (zie bij
virusziekten). De planten
vertonen soms gekrulde bladeren en de groei stagneert.
Meestal komen bladluizen
alleen injonge planten voor.
Ter bestrijding kunnen veel
middelen worden gebruikt.
Als selectief middel k a n p i r i micarb (Pirimor) worden genoemd.
Mineervlieg — De bladeren
vertonen eerst w i t t e stippen.
Later worden dit w i t t e slingerende gangen, w a a r i n
een made aanwezig is. De
bestrijding is eenvoudig
wanneer op het juiste moment wordt ingegrepen. Het
beste moment van de bestrijding iswanneer de w i t t e
stippen aanwezig zijn. Er
kan worden gespoten met
125 ml methomyl (Lannate)
of 100g parathion spuitpoeder, trichloorfon (Dipterex)
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kunnen ook met mevinfos
worden bestreden. Verder
kan er met permethrin (Ambush)of methomyl (Lannate)
worden gespoten.
Spint — Bladeren verkleuren geel tot grijs. Op de
vruchten spikkeltjes. De
groei gaat uit het gewas.
A a n de onderzijde van de
bladeren is een f i j n spinsel
waarin spint aanwezig is.
Biologische bestrijding door
middelvanroofmijt is mogelijk. Verder kan er gespoten
w o r d e n met fenbutatinoxyde (Torque), cyhexatin, dicof o l o f proclonol.
Tomatengalmijt — Stengels
enbladeren vertonen zwartkleuring. Op de grens van
zwart en groen weefsel zijn
kleine mijten aanwezig. Ter
bestrijding kan met dicofol
worden gespoten.

Poppenvandewittevlieg. De
zwartgekleurdepoppenzijn
geparasiteerddoordesluipwesp

sing nodig. Naarmate de
temperatuur hoger is, verloopt de ontwikkeling sneller en moet er meerdere keren worden bestreden. Bij
de biologische bestrijding,
door het sluipwespje Encarsia Formosa, wordt het
schijnpopstadium geparasiteerd. Dit sluipwespje is
gevoelig
voor
bestrijdingsmiddelen. Vooral langwerkende middelen zijn gevaarlijk. Wanneer met sluipwesp w o r d t gewerkt, is een
nauw contact met het toeleveringsbedrijf noodzakelijk.
(Zie ook het schema van tabel 2).
SCHIMMELZIEKTEN

Witte vlieg— De schade van
w i t t e vlieg bestaat vooral in
hetvervuilenvan het gewas.
Ter bestrijding kan er een
groot aantal middelen w o r den gebruikt. Bij de bestrijdingzijn ertwee problemen.
Ten eerste zitten de w i t t e
vliegen alleen aan de onderzijde van de bladeren. Daar-

1 . Onder het
grondoppervlak enop de
grensvanlucht en grond
Kurkwortel — De schimmel
tast de wortels aan en
hierop komen bruine verkurkingen. Ter bestrijding dient
de grond vóór de teelt te
worden ontsmet met chloor23

picrineof methylbromide. Er
kan in plaats van een chemisch middel te gebruiken,
ookworden geënt op een resistente onderstam.
Voetrot— Eenaantal schimmels kan de poot aantasten
en de plant tot afsterving
brengen.
De
volgende
schimmels kunnen optreden:
Kanker — Enige tijd na het
planten krijgen de planten
een donkere kop en een rotte poot. De beginaantasting
zit onder de grond. Ter bestrijding dienen 24 uur voor
het planten de plantgaten te
worden behandeld met maneb. De directe omgeving
van het plantgat wordt dan
ontsmet.
Op 100 liter water w o r d t
100 gram maneb spuitpoedergebruikt. Voor de behandeling van 8 plantgaten is
ongeveer 1litervloeistof nodig. Wanneer de plantgaten
gemakkelijk dichtvallen of
het anderszins bezwaarlijk
Aangetast door kanker

is 24 uur te wachten, kan in
plaats van maneb 200 gram
zinebworden gebruikt. Later
worden de planten nog één
of twee maal met één van
deze oplossingen aangegoten.
Phytophthora — Vrij spoedig na het planten,vaak binnen één week, treedt massale wegval op. Het verschijnsel w o r d t w e l broeipoten genoemd. Ter bestrijding kan een plantgatbehandeling met zineb plaatsvinden. Gebruikt wordt 2 0 0
gram zineb-spuitpoeder of
100 gram manab-spuitpoeder op 100 I water. Bij het
gebruik van maneb moet 2 4
uur met planten w o r d e n gew a c h t in verband met de
kansopwortelverbranding.
Bij Phytophthora is het ook
belangrijk de grondoppervlakte met zineb te bestuiven.
Wanneer er door Phytophthora wegval optreedt w o r den de planten in nieuwe
plantgaten ingeboet. Vooraf w o r d e n de plantgaten behandeld en grond en gewas

met zineb bestoven.
Rhizoctonia
Een aantasting door Rhizoctonia is te herkennen aan
een w a t oppervlakkiger aantasting van de poot dan bij
die van de vorige schimmels.
Ter bestrijding worden de
planten rondom de stam
aangegoten met een oplossing van quintozeen-spuitpoeder. Op 100 I water
wordt 100 g quintozeenspuitpoedergebruikt. Eén l i ter vandezeoplossing is voldoendevoor 8planten.

Meestal begint de aantasting op de inplantingsplaats van een dode
zaadlob.
Wanneer de aangetaste
plekken ingesmeerd worden
met een papje van t h i r a m spuitpoeder,treedtgenezing
op.
2. S C H I M M E L S I N HET
GEWAS
In het gewas kunnen allerlei
schimmelziekten optreden.
Ter bestrijding zijn vooral de
teeltmaatregelen belangrijk.
Hoge luchtvochtigheid — al
is het maar tijdelijk — kan
schimmelaantasting bevorderen en het gewas verzwakken. Om het gewas
harder te maken wordt w e l

Botrytis
Deaantasting door de Botrytisschimmel vindt plaats op
de grens van lucht en grond.
Tabel1

Mogelijkhedenvangrondontsmettingenenten

Middel

Knol

DD

+

Etyleendibromide EDB
Chloorpicrine

+ *
+

Chloorpicrine+EDB=CPA
Methylbromide
Metam-natrium
Enten

+
+
+
+

wortel

Kurk-

Verticillium

Fusarium

-

-

-

+

+

+

+
+

+
+

+
+

1
+

±
+

-

; goedebestrijding
= matigebestrijding
:
geen bestrijding
Tabel 2Veiligheidstermijnen van insekticiden (insektendodende middelen)
endetebestrijdenparasieten
Veiligheidstermijn
Middel

1maart-

Tebestrijdenparasiet

1 november
Insecticiden(insectendodend)

/
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Carbaryl(stuif)
Oiazinon(stuiven-spuiten)

3dagen
3dagen

rupsen

Diazinon(roken)

3dagen

bladluis,wittevlieg, mineervlieg

Dichloorvos(spuiten)

3dagen

bladluis,wittevlieg, mineervlieg

Endosulfan(Thiodan)
(roken)
Lindaan(roken)

3dagen

bladluis,wittevlieg, mineervlieg

7dagen

bladluis,wittevlieg, mineervlieg

Methomyl(Lannate)
Mevinfos(Phosdrin)
(spuiten)
Parathion(spuiten)

3dagen
3dagen

Parathion(roken)

3dagen

Permethrin(spuiten)
Propoxur(spuitenen

3dagen

3dagen
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bladluis,wittevlieg, mineervlieg
bladluis,wittevlieg, mineervlieg, bladrollers
bladluis,wittevlieg, mineervlieg,bladrollers
mineervlieg,rupsen

3dagen

bladluis,wittevlieg, mineervlieg

3dagen

bladluis,wittevlieg, mineervlieg

stuiven)
Trichloorfon (spuiten)

bladluis,wittevlieg, mineervlieg

(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)
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eensmet magnesiumsulfaat
(bitterzout) gespoten.
Botrytis
Dezeschimmel kan naast de
poot, ook stengels, bladeren
en vruchten aantasten. Op
de aangetaste delen komt
een grijsbruine, stuivende
schimmelmassa. De sporenproduktie is hoog en
w a n n e e r de omstandigheden voor de schimmel gunstig zijn (vocht) zal een snelle uitbreiding volgen. Op de
vruchten zijn twee beelden
te onderscheiden enw e l rotting
rondom
de
kelk
(kroontje)
waardoor
de
vrucht afvalt en Botrytisstippen. Deze laatste zijn littekens van gekiemde Botrytissporen, die geen echte aantasting kondenveroorzaken.
De bestrijding van Botrytis
moet in de eerste plaats bestaan uit teeltmaatregelen.
Tijdig bladplukken, zodat het
gewas van onderen opdroogt en oordeelkundig
luchten, stoken en gieten
zijn belangrijke punten.
Als chemische bestrijding
kan gebruik gemaakt w o r den van vinclozoline (Roni-

Aantastingdoor Rhizoctonia
opdegrensvangronden lucht

(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)

lan) of tolyfluanide (Eupareen-M) spuiten. Als ruimtebehandeling kan gerookt
worden met dichloran (Allisan) of thiabendazol (Lirotect). Inbeide gevallen moet
men nauwkeurig de gebruiksaanwijzing opvolgen.
Cladosporium (meeldauw)
Nu de resistentie tegen
meeldauw van de algemeen
gebruikte tomaterassen is
doorbroken, moet met deze
van ouds bekende kwaal
weer rekening worden gehouden.
Bij het optreden van de eerste schimmelvlekken kan
stuiven met zineb of maneb
de aantasting tegenhouden.
Er dient w e l wekelijks te
worden gestoven. Wordt de
aantasting te sterk, dan
dient te worden gespoten.
Hiervoor kan vinclozoline
(Ronilan),
tolyfluanide
(Eupareen-M), maneb of zineb worden gebruikt. Zineb
werktw a t zachter op het gew a s maar geeft meer residu.
Bij een goede bestrijding
van Cladosporium wordt tevens een goede bestrijding
van Phytophthora verkregen. De systemische fungiciden als Benlate, Carbendazim en Topsin werken tegen Cladosporium maar niet

tegen Phytophthora.
Phytophthora
Deze schimmel kan voetrot
geven, maar ook de plant elders en de vruchten aantasten. Opdeplant, zowel op
de stengels als op de bladeren ziet men zwartgekleurde plekken. Bij hoge
vochtigheid kan het gewas
hieraan volledig ten grondegaan.
Op de vruchten treedt de
zogenaamde
„aardappelziekte" op. Bij de bestrijding
zijn cultuurmaatregelen zeer
belangrijk. Door oordeelkundig luchten, gieten en stoken, dient men te zorgen dat
het gewas snel opdroogt.
Als chemische bestrijding
van
Phytophthora
kan
Eupareen-M, maneb
of
zinebw o r d e n gespoten.
Kanker
Kanker kan naast voetrot
ook een aantasting op de
stengel en soms op de
vruchten veroorzaken. Deze
aantasting kan zich enorm
snel uitbreiden. W a n n e e r d e
voetrotaantasting van de
kankerschimmel goed is
Een Phytophthora-aantasting
kanveellijkenopeenRhizoctonia-aantasting

bestreden, worden maar
enkele planten bovengronds
aangetast. Om dan een verdere verspreiding te voorkomen dienen deze planten te
worden verwijderd. Om verspreiding van schimmelsporentevoorkomen moeten de
zieke planten direct ter
plaatse in een plastic zak
worden gedaan. Bij een
ernstige aantasting kunnen
de aangetaste plekken zeer
dun met timmermans carbolineum worden ingesmeerd.
Vbc heeft het nadeel dat het
uitvloeit en een grote hoeveelheidweefsel verbrandt.
Aangetaste vruchten w o r den verwijderd.
Voor een volgende teelt is
dan beslist een plantgatbehandeling met maneb nodig.
Sclerotinia
Op de stengels komt aanvankelijk wit, wollig schimmelpluis. Later verschijnen
hierin zwarte Sclerotien
(vruchtlichamen). Het gedeelte boven de aangetaste
plek sterft af. Ter bestrijding
dient de aangetaste plek te
worden verwijderd, waarbij
er voor moet worden gezorgd, dat de zwarte vruchtlichamen van de schimmel
niet op de grond terechtkomen. Deze kunnen een vol-
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betering geven. In enkele
gevallen speelt calcium(kalk)gebrek een rol (gronden met een lage pH). Dan
moetgoedaandacht worden
geschonken aan de kalkbemesting.

gendeteertweer infecteren.
Bestrijding is alleen mogeIijkdoorgrondstomen.Inhet
gewas kunnen vinclozoline
(Ronilan) of systemische
fungiciden als Benlate, CarbendazimenTopsin worden
gespoten en redelijke resultatengeven.
Verticillium
Het gewas gaat slap en de
onderste bladeren vertonen
bruine vlekken met gele
rand.
De
vaatbundels
verkleuren lichtbruin. Om
van het gewas nog wat te
reddenmoet de verdamping
worden beperkt. Dit kan
worden bereikt door schermen, broezen en weinig
luchten. Bij het gieten oppassenvoor structuurbederf
enafkoelingvandegrond.
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Fusarium
Hetgewas gaat aan één zijdeslap.Somsgaanbladeren
voor de helft slap. Aan de
kantvan de slappe bladeren
zijn de vaatbundels donkerbruin gekleurd. De groei
stagneert en de stengels
worden hol. Op de plant
komt rose schimmelpluis
waarin massa's sporen, die
voordeverspreidingzorgen.
De bestrijding moet in de
eersteplaatsgerichtzijn om
verspreiding tegen te gaan.
Daartoe worden de aangetaste planten, voordat er
schimmel isgevormd,uit de
kas verwijderd. Het beste
gebeurtdit ineenplasticzak
die wordt dichtgebonden.
Het materiaal in deze zak
kan later worden gedood
dooreenscheutformaline in
dezaktedoen.
Voor een volgende teelt
moeten maatregelen worden genomen door grondontsmetting of het planten
van een resistent ras. Wanneer tot grondontsmetting
wordtbeslotendientvoor de
grondontsmettingde
opstandteworden afgespoten met een 5% formaline
oplossing. (5 I handelsformalinein951water.)
Fysiogeneziekten
Dit zijn ziekten die niet
besmettelijk zijn maar cLqor
afwijkingen in het milieu
wordenveroorzaakt.
Hieronder behoren ook de
26
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Sterk vergroot schimmelpluis
van Botrytis

gebreksziekten.Erzijnopdit
gebiedveelmoeilijkheden te
voorkomen door voor de
teelt grondonderzoek te latenuitvoeren envolgensadviestehandelen.
Fysiogene
verwelkingsziekte
De planten zijn sterk
gegroeid. Ze hebben dikke
stengels maar een dunne
kop. Enkele bladeren gaan
slaphangen.Opbladerenen
stengels verschijnen bruine
strepenhet merg inde stengel isbruin. Deplanten zakken in elkaar. Deoorzaak is
een groeistilstand na een
periodevanfellegroei.Deze
groeistilstand moet worden
voorkomen door tijdig bijmestenenwater geven. Het
verschijnsel treedt op in
nieuwe kassen of na een
grondontsmetting, waarbij
eensterkegroeiontstaat.
Mangaan-enijzergebrek
Deze gebreksziekten treden

op in detopvan de planten.
Bij ijzergebrek treedt een
lichtere kleur en een fijner
patroonopdanbijmangaangebrek.
Mangaangebrek kan goed
worden bestreden door manebtegebruiken als schimmelbestrijdingsmiddel. Verder kan of mangaan- of
ijzersulfaatworden gebruikt.
Als indirecte bestrijding
geeft een bemesting met
zwavelzure ammoniak ook
goederesultaten.
Magnesiumgebrek
Het ziektebeeld treedt op in
de onderste helft van de
plant. Deze bladeren worden geel en zijn dik. Ter bestrijding kanworden gespoten met 1 / 2 - 1 % magnesiumsulfaat;(bitterzout)
AFWIJKINGEN AANDE
VRUCHTEN
Neusrot
Aan de top van de vrucht is
een ingezonken plek zichtbaar die bruin-zwart kleurt.
Dit wordt veroorzaakt door
te hoge gloeirest van de
grond. Flink gieten zal ver-

Wankleurigheid (Waterziek)
Bij de vruchten van de onderstetrossenkomen banen
voor die niet meekleuren.
Ter plaatse zijn de vaten in
de vruchtwand bruin. Bij
dwarsdoorsnede zijn deze
zichtbaar alsbruine stippen.
Ue afwijking wordt veroorzaakt door overmatige wateronttrekking van het gewas aan de vruchten. Ter
voorkoming moeten de
schokken in de verdamping
door teeltmaatregelen worden opgevangen. Een sterk
groeiend gewas is gevoeligervoordezeafwijking.
Zonnebrand
Rondom de steel komen
bruine streepjes voor die
ontstaandoor te sterkezonbestraling.Doortijdig schermenisdittevoorkomen.
Scheuren
Er kunnen zowel cirkelvormige als radiale scheuren
ontstaan. De eerstgenoemde ontstaan wanneer de
vruchtwanddoor zonnestraling stug is geworden. Vaak
komen beide vormen tegelijk voor. Wanneer het gewas onvoldoende verdampt
en de wortels veel vocht
opnemen, kan de vruchtwand de
toegenomen
druk niet meer aan en barst
open.Hettreedtvooralopna
overvloedig bladplukken en
een plotselinge temperatuurdaling. De temperatuur
van de grond zakt dan te
langzaam mee,waardoor de
wortels actiever blijven dan
de bladmassa. We kunnen
scheuren voorkomen door
de verdamping te bevorderen (luchten, stoken) en
de opname te verminderen
doorminderofniettegieten.
VIRUSZIEKTEN
Vanhettomatemozaïekvirus
komt een aantal stammen
voor dat verschillende beelden kan geven. Het kan variëren van normaal mozaïek
(groen-lichtgroen gevlekt)
(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)
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Neusrot
via geel blad naar streepziekte. Dit virus blijft in de
grond achter en kan door
sap (dieven, . bladplukken
enz.) van zieke op gezonde
planten worden overgebracht.Verder gaankleding,
gietwater en zaad ook als
besmettingsmedium fungeren.
Ter voorkoming kunnen resistente rassen worden geteeld of de planten behandeldworden met een milde
stam van het tomatenmozaïekvirus. Door de besmetting met deze stam die vrijwel geen beelden geeft,
kunnen : de schadelijker
stammen van het tomatenmozaïekvirusdeplanten niet
meeraantasten.
Naast het tomatenmozaïekvirus komen nog drie virusziektenintomaatvoor.
Het aardappel-X-virus; het
chrysanten-aspermie-virus
en het komkommermozaïekvirus.
Incombinatie methet tomatenmozaïekv'rruskunnen elk
van dezevirussen een complexbeeldgevendaterger is
dan van de virussen afzonderlijk. Wanneer de planten
geïnfecteerd zijn met een
milde stam van het tomatemozaïekvirus kunnen ook
dezecomplexbeeldenoptre-;
den; ..•.:.•'- ••.
:"'s."..•' i
Hetaardappel-X-virus wordt
door contact met aardappelenovergebracht optomaat.
(Teeltvanlichtverwarmdeenkoudetomaten)
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Littekensvanontkiemende '
Botrytissporenvormendeberuchtestippenopdevrucht

Aardappelplanten in de kas
(b.v. uit rotte stalmest) kunnendeplanten met aardappel-Xbesmetten. Bij tomaat
treden geensymptomen op,
maar in combinatie met tomaatmozaïek treedt ' een
ernstige streepziekte op,
waaraan de planten vaak
afsterven.
Het chrysanten-aspermievirus en het komkommermozaïekvirus worden overgebracht door bladluizen
van chrysant of onkruiden.
Het chrysanten-aspermie-

virus geeft dwerggroei en
het komkommermozaïekvirus geeft veterblad. Incombinatiemet tomaatmozaïekviruswordendesymptomen
erger. In beide gevallen
stagneertdegroeizeer sterk
en treedt er geen zetting
meerop.
Bij de opkweek dient een
bladluisaantasting te wordenvoorkomen.Inde ruimte
waartomatenwordenopgekweekt mogen geen chrysantenaanwezigzijn.

CHEMISCHE
ONKRUIDBESTRIJDING
De tomaat is zeer gevoelig
voor chloorprofam-(ChloorIPC)-dampen. In bloemenkassen waar dit middel is
toegepast kunnen geen
tomateplanten worden op-'
gekweekt.
Vddr het planten, wanneer
eronkruidplanten aanwezig
zijn, kan worden gespoten
met paraquat (Gramoxone)
volgensgebruiksaanwijzing.
Vanaf 14dagennahet plantentotenigetijddaarna,kan
het middel chloroxuron (Tenoran) worden gebruikt. De
toepassing • vindt plaats
wanneer de onkruidplanten
zijn gekiemd. Er wordt tussen en onder de planten op
de grond gespoten. Tomatebladeren die worden geraaktvertonen geelkleuring.
De dosering is 50 gram
Tenoran op 10 liter water
per are.Tot éénweek na de
bespuitingmoetdegrondoppervlakte vochtig worden
gehouden om een goede
werking mogelijk te maken.
Bijde toepassing dienen de
plantgaten goed te ' zijn
gesloten, omdat anders het
onkruidbestrijdingsmiddel•
bijdetomaatwortels kankomen:
'
!.-;'
In een groot gewas op een
watzwaardereonkruidvegetatiekanmetbehulpvaneen
goede spuitkap paraquat
(Gramoxone) onder het gewas worden gespoten. Dit
moet zéér voorzichtig worden uitgevoerd. Wanneer
eendeelvandeplant wordt
geraakt,wordt het middel in
deplant getransporteerd en
treedtlaterafstervingvande
geheleplantop.Vooralwanneer een bestrijding tijdens
donker weer wordt "uitgevoerd, is de kans op transportindeplantzéérgroot.

Het in de zomer opkweken
van tomateplanten is in
verband met het optreden
van bladluis niet aan te raden."
27

