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§ 1. INLEIDING
Voor devoortzetting van physiologisch onderzoek aan detomaat(Lycopersicum
esculentum MILL., ras Vetomold 121), waarmede wij in de zomer van 1949 begonnen waren en waarover wij hopen mettertijd een nadere mededeling te doen,
was het nodig in het vroege voorjaar van 1950 de beschikking te hebben over
planten, die reeds eind Februari de eerste bloem-,,tros" zouden bezitten. Bovendien zou de bloemtros in deze stooktomatenteelt zich moeten bevinden op ongeveer dezelfde hoogte in de plant, waar hij ook aanwezig is bij planten van een
goede koude-teelt. Alleen dan zouden wij een waarborg hebben, dat onze planten
krachtig genoeg zouden zijn om de groeiverschijnselen te vertonen, waarop het
boven aangeduide onderzoek betrekking heeft. Het ging er dus om een geschikte
kweekmethode te vinden. Het spreekt vanzelf, dat hierbij kunstlicht zou moeten
worden toegediend omdat in de donkere wintermaanden in de kassen het natuurlijke daglicht onvoldoende is voor het opkweken van tomaten. Nu is er over de
stooktomatenteelt met behulp van kunstlicht reeds veel onderzoek verricht en
men heeft er ook wel tomaten mede verkregen. De resultaten, die men uitvoerig
genoeg beschreven vindt, om een oordeel toe te laten over de hoedanigheden van
de aldus gekweekte planten, wijzen er echter duidelijk op, dat dezevoor ons doel
onvoldoende krachtig en niet voldoende gezond waren.
De gebreken, welke bij de tot dusver verkregen kweekmethoden in de winter
optreden, zullen wij in de volgende paragraaf bespreken. Een zorgvuldige studie
der desbetreffende literatuur gafonsdeovertuiging, dat deongunstige uitkomsten
voor een belangrijk deel hieraan zijn toe te schrijven, dat men of het kunstlicht
toediende gedurende onjuist gekozen uren öf een verkeerde dag- of nachttemperatuur aanhield öf beide factoren onjuist regelde.
De gegevens uit de literatuur omtrent de physiologie van de tomaat, gevoegd
bij eigen overwegingen van algemeen physiologische aard (waarover aanstonds
meer) deden ons besluiten tot de volgende werkwijze voor het ras Vetomold 121 :
1) Bijbelichten in de ochtenduren en deze belichting slechts enkele uren in de
middag voortzetten, waarbij de planten het weinige natuurlijke licht van de winterdag tegelijk ontvangen,
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2) Dekastemperatuuroverdagtot ongeveer een maand na het zaaien houden
op 18 °C, daarna de temperatuur geleidelijk doen stijgen tot 20°C à 22°C, bij
zonnig ochtendweer, vooral later, deze op laten lopen tot 26°C of iets meer,
'snachts de temperatuur eerst op 10 °C, later in het voorjaar toch nog zo laag
mogelijk boven de 10 °Chouden.
Ondervooraanstaande plantentelers, dieonzeteelt bezichtigden, waren er,die
vroegen, waarom wij één bepaalde werkwijze gebruikt hadden en waarom wij
niet enigeoudemethoden ernaast alscontroleopnieuwbeproefd hadden.
Deze vraag bevreemdde ons, in de eerste plaats omdat wij slechts het plan
haddenonszelfplanten teverschaffen, enwelinzogoedmogelijke conditie,voor
het onderzoek, waarop in de eerste regels dezer inleiding gezinspeeld werd. En
dangaatmentochnietnogmaalspadenbetredenwelkeuitdebeschrijving blijken
voor het doelonjuist te zijn, dochmen gaat onder dankbare gebruikmaking van
bekende ervaring, eenzelf gebaande wegwaarvan menverwacht, dat hijweltot
het beoogde doel voert.
Devraagwekteverder nogbevreemding,omdat „controles" naast onzekweek
betekend zou hebben eenaantal planten kwekenzonder bijbelichting, eenaantal
met nachtbelichting, een aantal met belichting indeavond, indenamiddagmet
een deel van de avond, een deel van de avond met een deel van de nacht, enz.,
enalledezeproefopzetten bovendienbijverschillendedag-ennachttemperaturen.
Zelfs maar enige keuzeuit deze mogelijkheden zou ontzaggelijk kostbaar zijngeweest en alleen dan verantwoord, indien wij niet, op grond van het boven aangeduide literatuuronderzoek, verwacht hadden, dat onze planten, zo niet beter,
dan toch ten minsteeven bruikbaar vooronsdoelzouden zijn alsdeplanten,die
men opdeoudemethoden uit stooktomatenteelt verkreeg.
Het resultaat bleek onze verwachting nog verre te overtreffen. De door ons
gekweekteplantendoennietondervoorplantenuiteenkoudeteeltenzijvertonen
geen der gebreken van de stookteelt.
Nu onze kweekmethode zogunstig resultaat blijkt te hebben, hadden wij het
plan opgevat, haar nader uit te werken, alvorens het hier gegeven principe aan
depractijk overtedragen.Zoiserallereerst devraag,of, enwelke,korteredagelijkse belichting een even goed resultaat kan opleveren, zulksmet het oogcpde
hiermede verbonden lagere kosten. Ons werd echter verzocht onze methode te
publiceren, opdat het dooronsgegeven principe reedsaanstonds ter beschikking
zou komen voor practijkonderzoek.
§ 2. DE KWEEKMETHODE

Op 14December 1949werd er gezaaid, later dan wij oorspronkelijk van plan
waren, maar door herstelwerkzaamheden aan de kas was een vroeger begin onmogelijk. Op27 December konden weverspenen en op 19Januari 1950werden
de planten overgebracht in potten met een diameter van 12 cm.Tenslottewerd
op 9 Februari nogmaals verpot, nu in potten met een diameter van 34cm. In
plaats van dit laatste hadden wij in devollegrond in dekas kunnen uitplanten,
maar aangezien de planten verplaatsbaar moesten blijven met het oog op dein
deinleidingaangeduideproeven,diendenwijeenpotcultuur aantehouden.Hiertegen bestaat volgens de literatuur geen bezwaar en zeker niet wanneer eenzo
grote potmaat wordt gebruikt (6, 12).Onze eigen, vroegere ervaring komt hiermedeovereen.
Op 2 Februari constateerden wij een stagnatie in de groei, gevolgd door het
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uitlopen van de okselknoppen (dieven) en gelijk te verwachten was, bleek dit de
voorbode te zijn van het te voorschijn komen van deeerste „tros". Inenigeonderzochte planten was deze voor de loep zichtbaar op 9 Februari boven het 9e of
10eblad, in éénenkel geval boven het 8e(plaat I,fig. 2en3).Vooreen stookteelt
is dit zeker laag te noemen, vergelijk BANGA (4) voor de opgaven voor tomatenrassen in koude teelt na zaaien op 27 April. Bij de stooktomatenteelt, zoals men
die tot dusver uitvoert, komt de Ie tros op zijn vroegst boven het 10e-12e blad
en veelal pas boven het 12e-14e.
Hieronder volgt nu eerst een opsomming der voornaamste waarnemingen omtrent
bloei en vruchtzetting.
9 Februari: de eerste tros voor deloep zichtbaar.
1Maart: bij alle planten deeerste trosvoor het blote oogduidelijk waarneembaar.
4Maart: bij enigeplanten methet bloteoogdetweedetroszichtbaar,3of4bladeren
boven de eerstetros.
9 Maart: bij3planten deeerstebloemvolledigopen, metgeheelteruggeslagen kroonblaren, bij veleplanten bloemknoppen in ver gevorderd stadium van ontluiken.
20Maart: de derde tros voor het blote oog zichtbaar bij enige planten, 3-4 blaren
boven de tweedetros.
3 April: bijna alle bloemen van de eerste tros, met een aantal variërend van7-21,
gemiddeld 9,1 bloemen per tros, hebben reeds vrucht gezet of bezitten uitgroeiende
jonge vruchten; verscheidene van de tweede tros zijn ook reeds zover.
Voor Vetomold iseen gemiddelde van 9,1 bloemen in deeerste tros niet laag en
zeker niet voor een stooktomatenteelt ; BANGA (4) geeft voor een koudeteelt van
Vetomold als gemiddeld aantal 6,0 op.
Zoals uit de goede vruchtzetting bleek, was het stuifmeel, ook dat der eerste
tegen midden Maart ontloken bloemen, volkomen fertiel.
De zelfbestuiving hebben wij niettemin bevorderd door gebruik te maken van
de door W. COTTRELL-DORMER ontworpen bloembestuiver, welke WELLENSIEK
(22) in iets gewijzigde vorm in Nederland introduceerde. Voor de bereidwilligheid
ons zijn instrumentje enige dagen ter beschikking te stellen, zij hier Professor
WELLENSIEK onze erkentelijkheid betuigd.
De bijbelichting werd gegeven met de hogedruk-kwiklampen (Philips H.O.
2000), waarboven geschikte reflectoren opgehangen waren (plaat I, fig. 1).Zodra
de kiemplantjes opkwamen, werd reeds met de belichting begonnen. Per l ^ m 2
tablet gebruikten wij één lamp, op een hoogte van 70 cm boven de planten. Zoals
reeds in de inleiding vermeld, werd het kunstlicht uitsluitend overdag gegeven,
zodat de planten dit licht ontvingen tegelijk met het weinige natuurlijke daglicht
van de donkere wintermaanden. Aanvankelijk werd, in verband met de beperkingsvoorschriften omtrent electriciteitsverbruik, verlicht van 9.00-16.00 uur,
daarna van 8.30-16.00uur, terwijl op 1Februari de duur der belichting nogmaals
gewijzigd werd en gesteld van 8.00-16.00 uur. Op 1Maart werd de kunstmatige
belichting korte tijd gestaakt met het gevolg dat er een stilstand in de ontwikkeling volgde, terwijl na 11Maart, toen de belichting weer ingeschakeld werd (van
8.00-14.00 uur) er onmiddellijk een verbetering viel te bespeuren.
Tot ongeveer midden Januari 1950 werd, zoals in de inleiding reeds vermeld,
de temperatuur overdag gehouden op 18°C; 's nachts op ongeveer 10°C. Het
aanvankelijk zachte winterweer en de grote warmte-ontwikkeling van de lampen
noodzaakten ons zelfs tijdens de belichtingsuren een ventilator te gebruiken
omdat anders de kastemperatuur boven de 18°Czou gestegen zijn.
De wijze waarop wij onze tomatenplanten het extra licht toedienden, wijkt af
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van hetgeen ons uit eigen aanschouwing van de tomatenteelt in Nederland en
uit de literatuur bekend is (1, 2,9, 13, 14, 15, 17, 18, 19,20, 28,29).
De literatuurgegevens komen in grote trekken op het volgende neer. Men geeft
ofdebijbelichtinggeheelofgedeeltelijk 'savondsof'snachts, öfgedurende te lange
tijd per etmaal, öf zorgt onvoldoende voor het afvoeren van de overmaat aan
warmtestralen der lampen of diende het kunstlicht weliswaar niet te lang per
etmaal toe, maar kweekte 's nachts bij te hoge temperatuur (20 °C) of zette de
belichting te kort voort (tot einde Januari), zodat de bloei van de eerste tros in
verband met de zaaidatum toch nog te laat valt. Vaak verkreeg men te lange,
spichtig opgroeiende, slappe planten, die de eerste bloemtros dan aan een te
hoog internodium aanleggen (zie ook 10); soms groeien de planten „door de volgende trossen heen" (zie ook 8) en ligt de eerstvolgende blijvende tros veel te
hoogboven deeerste.Zulke planten zijn bovendien veelvatbaarder gebleken voor
virusziekten (5). Ook maken vele onderzoekers melding van het voorkomen van
gelevlekken op de bladeren, soms in zosterke mate, dat het blad zijn assimilatorische functie onvoldoende vervullen kan en de plant dientengevolge niet genoeg
koolhydraten produceert en hierdoor te weinig vruchten opbrengt. ROODENBURG
(19) leerde hoe het optreden van gele vlekken te voorkomen, maar moest hiertoe
kweken bij een gemiddelde temperatuur van 13°C (min. 11°C,max. 15°C), een
temperatuur, die voor tomaten veel te laag isen dan ook geen gunstige resultaten
gaf, wat opbrengst aangaat.
Onzecultuurmethodediendeeropgerichtte zijn debovengenoemde ongewenste
gevolgen van kunstmatige belichting tevermijden, terwijl we toch een hoge dagtemperatuur wilden geven.
Wij zullen nu uiteenzetten, hoewij ertoe gekomen zijn eendagtemperatuur van
aanvankelijk 18°C (later 20°C-26 °C) en een nachttemperatuur van 10°C aan
te houden. Wij zullen daarna bespreken waarom wij het natuurlijke daglicht
versterkt hebben in deochtenduren en de eerste uren van de namiddag, in plaats
van het lichttekort aan te vullen door kunstlicht in de late namiddag of 's nachts
te verstrekken.
§ 3 . MOTIEVEN VOOR DE KWEEKMETHODE

Het is bij de goede kwekers welbekend, dat de tomaat 's nachts een vrij lage
temperatuur verlangt voor een goede ontwikkeling, goede bloei, goede vruchtzetting, vruchtontwikkeling, vruchtkwaliteit en een goede opbrengst (8, 10).Aan
dit verschijnsel heeft WENT (23) de naam thermoperiodiciteit gegeven, blijkbaar
zonder zich bewust te zijn dat het woord „thermoperiodism", hetwelk op grond
van de onderlinge gelijkheid van de woorden photoperiodism en photoperiodicity
is gelijk te stellen met het woord „thermoperiodicity", reeds ingevoerd was door
ARTHUR en HARVILL (3) voor het verschijnsel der koude-behoefte van Digitalisrozetten, welke gedurende enige maanden vrijwel dag en nacht blootgesteld moeten worden aan een temperatuur van 5°C om nog in het eerste jaar in bloei te
kunnen komen. Debeide laatstgenoemde schrijvers gebruiken het woord thermoperiodiciteit voor de behoefte van een 2-jarige plant om gedurende het rozetstadium enigeweken ofmaanden bijna voortdurend bij lagetemperatuur te staan,
terwijl WENT er bij de tomaat mede aanduidt de behoefte van de plant aan een
afwisseling van hoge dag- en lage nachttemperatuur en zulks tijdens haar gehele
leven.
WENT kweekte in Californie de door hem gebruikte rassen bij hogere tempera[ 6]
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tuur, dan wenselijk is voor het ras Vetomold 121, dat aan een kouder klimaat
schijnt aangepast. Dit bleek reeds uit het onderzoek van REINDERS-GOUWENTAK
en BING (16). Uit laatstgenoemd onderzoek volgde, dat een nachttemperatuur
van 11°C-15°C nog te hoog was.
Wij hebben nu bij onze opkweek nagegaan, hoe de planten reageerden op een
temperatuur van 13°C, 12°C, 11°C of 10°C. Hierbij bleek ons, dat de planten
het beste gedijden bij 10°Cgedurende de nacht. Zoals reeds gezegd, liep later in
het voorjaar de nachttemperatuur iets hoger op, doch dit isop dat tijdstip geoorloofd. Van midden Januari af lieten webij helderweerdekastemperatuur overdag
oplopen tot 20°Cof 22°C, later in Maart en April tot 26°C.
Wij laten in het midden of de lage nachttemperatuur bevorderend werkt op
het transport der overdag gevormde koolhydraten en dit vervoer bij een te hoge
nachttemperatuur zelfs wel bijna stil kan staan, zoals WENT (24, 27) meent, of
dat HEWITT en CURTIS (11) gelijk hebben. Zij constateerden, dat bij hoge nachttemperaturen ook de ademhaling zeer intensief blijft en er hierdoor vaak zoveel
koolhydraten verbruikt worden, dat er voor transporteren niet veel overblijft,
zodat het dan lijkt alsof een hogenachttemperatuur nadeligwerkt ophet vervoerproces. De lage nachttemperatuur zou dus volgens HEWITT en CURTIS niet een
betere transportmogelijkheid scheppen, maar slechts gunstig werken doordat er
een grotere hoeveelheid koolhydraten voor transport beschikbaar blijft.
Hoe het ook zij, het is wel zeker, dat de tomaat behoort tot de planten, welke
het verschijnsel der thermoperiodiciteit (in de zin van WENT-CURTIS) vertonen.
Wij hebben zelfs de indruk dat reeds de zeer jonge kiemplanten, nog voor zij het
eerste blad gevormd hebben, gunstig reageren opde lage nachttemperatuur, maar
dit punt zal zeker nader onderzoek behoeven. Het blijkt echter wel, dat detemperatuur een belangrijke factor is bij de groei van de tomaat.
Ten minste even belangrijk echter is de wijze waarop het kunstlicht wordt
toegediend. Uit het thermoperiodiciteitsverschijnsel blijkt, dat de stofwisselingsof transportprocessen welke zich 's nachts afspelen bij de tomaat zeer belangrijk
zijn voor haar goede ontwikkeling. Hierop radicaal in te grijpen door langer of
korter licht te geven tijdens de donkere periode- de nacht - die de plant bij opkweek onder natuurlijke omstandigheden ondervindt, is niet gunstig gebleken
(zie de genoemde literatuur).
Leek het hierdoor al gewenst de tomaat de bijbelichting te geven op een ander
tijdstip dan men tot dusver deed, andere feiten wezen ook in deze richting. Het
is bekend, dat in het algemeen de assimilatie hoofdzakelijk in de voormiddaguren
plaats heeft, terwijl meestal het maximum óók in de voormiddag valt; misschien
echter ligt het maximum bij detomaat kort na twaalf uur (7).Voorts isde tomaat
wel zeer gevoelig voor een te lang blootgesteld zijn aan licht (1, 2) en heeft WENT
(25, 26) aangetoond, dat de plant in het vrije veld beter groeide en een betere
oogst opleverde, wanneer zij van 15.00uur of 14.00uur af tot devolgende morgen
werd verduisterd. Hieruit blijkt, dat de tomaat, althans de onderzochte rassen,
het licht der latere middaguren missen kan.
Zeerbelangrijk achten wij WENT'S mededeling (24)omtrent de omstandigheden
waaronder de ongewenste gele vlekken tussen de bladnerven optreden. Dit verschijnsel deed zich in WENT'S onderzoekingen slechts voor, wanneer de tomatenplanten weinig koolhydraten in hun blaren hadden en dan werden blootgesteld
aan fel (zon)licht. WENT kon debeschadiging voorkomen door zulke koolhydraatarme blaren 24 uur voordat zij belicht werden, met rietsuiker te injiceren.
In vele der in §2 aangehaalde onderzoekingen trad het verschijnsel der gele
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vlekken op. Zoals reeds gezegd, wordt hierdoor in ernstige gevallen te veel van
het bladoppervlak voor assimilatie uitgeschakeld. Men heeft het euvel voorkomen
öf door zwakke belichting toe te passen, öf bij lage temperatuur te kweken, öf
door slechts gedurende 1 à 1^ maand (December-Januari) na het opkomen der
plantjes te belichten. Men voorkwam dan inderdaad bijna geheel het optreden
van gele vlekken, maar de planten maakten bij het te kort durende of zwakke
licht of bij de te lage temperatuur te weinig koolhydraten. Waardoor het assimilatorische effect, dat het enige doel was van de kunstbelichting, verloren ging.
Ineenoverzichtsartikel over WENT'Swerk, gaat ROODENBURG (20)met WENT'S
verklaring over het ontstaan der gele vlekken accoord en onderstelt, dat in zijn
eigen vroegere onderzoekingen de tomatenplanten ook te arm aan koolhydraten
waren na de geringe assimilatie, die er in het zwakke kunstlicht 's nachts plaats
vond. Volgens hem zouden dan de gele vlekken opgetreden zijn als gevolg van
bijvoorbeeld de eerste zonnige dagen in Januari.
Ook ons leek WENT'S verklaring over het ontstaan der genoemde beschadiging
van de blaren aannemelijk. En deze verklaring achten wij een bewijs te meer voor
de stelling, dat voor begin en einde der kunstmatige bijbelichting in de donkere
wintermaanden, voor de tomaat een ander tijdstip van de dag gekozen moest
worden dan men tot dusverre deed.
Alle vijf, in verband met het licht, besproken punten:
het onjuiste van het ingrijpen in de nachtelijke stofwisseling,
het feit van het ochtendmaximum in de photosynthèse,
het feit, dat de tomaat bij een langdurige belichting zich slecht ontwikkelt,
het gunstige resultaat van een vroegtijdig verduisteren des namiddags,
het besprokene omtrent de gele vlekken,
alles wijst in de richting: geef het kunstlicht in de ochtenduren.
Het boven beschreven resultaat: goede, forse planten zonder gele vlekken op
de blaren, met de eerste bloemtros laag aan de stengel en de tweede eveneens op
normale hoogte, het opengaan der eerste bloemen met behoorlijk stuifmeel na nog
geen drie maanden na het zaaien en de normale vruchtzetting, toont de juistheid
aan van het principe van deze opkweekmethode.
Delaatste alinea uit deinleidinghierter plaatsete herhalen, lijkt onsoverbodig.
Zoalsreedsaan delezer kan gebleken zijn, heeft onzekweekenige belangstelling
ondervonden. Een der bezoekers noemde ons resultaat toevallig; wij hebben van
het begrip toeval een andere voorstelling.
SAMENVATTING

• Een kweekmethode voor stooktomaten (ras Vetomold 121) met behulp van de
hogedruk-kwiklamp Philips H.O. 2000 wordt gegeven.
Door de bijbelichting toe te dienen hoofdzakelijk in de morgenuren, de nachttemperatuur op 10°C-12 °Cte houden en de dagtemperatuur op 18°Caanvankelijk, later in het seizoen op 20°C-26°C, werden planten in uitstekende conditie
verkregen. Na zaai op 14 December verscheen de eerste bloemtros boven het 9e
of 10e blad; ook de tweede en derde tros (waarna er getopt werd op de tweede)
ontwikkelden zichnormaal enwel3of4blaren boven devorige.Op9Maart waren
de eerste bloemen open. Het stuifmeel bleek fertiel, de vruchtzetting en het uitgroeien der vruchten verliep uitstekend. De planten waren volkomen gezond,
zonder gele vlekken op de blaren.
De opkweekmethode wijkt, vooral wat de wijze van bijbelichting betreft, sterk
[8 ]

PLAAT I

Fig. 1. Overzicht van de kas 11April 1950. Planten 3J maand oud, op twee blaren boven
de tweede tros getopt. Vruchten in beide trossen.
General view April Uth, 1950. Plants 3\ months old,stopped at twoleaves above
the second truss. Fruits in bothtrusses.
Foto B. W. Smit

Fig. 3. De tros van
fig. 2 groter.
Closeup ofthetruss
of fig. 2.
Foto B. W. Smit

Fig. 2. De eerste tros boven het 9e blad, foto 6Maart 1950. De dieven weggenomen met
het oog op het beter doen uitkomen van tros en aanzet der blaren. Planten bijna
3 maand oud.
The first truss over the gth leaf, photogr.March 6th, 1950. The thieves have been
rubbedfor purposes of obtainingthe photograph. Plants not yet 3 months old.
FotoB. W. Smit
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af van hetgeen men hiervan in de literatuur vindt en van wat de practijk doet.
De feiten, welke onsgeleid hebben tot de keuzevan het dagelijkse begin- en eindtijdstip der bijbelichting, worden uitvoerig besproken; het zijn de volgende: het
onjuiste van het ingrijpen in denachtelijke stofwisseling, het feit van het ochtendmaximum in de photosynthèse, het feit, dat de tomaat bij een langdurige belichtingzichslechtontwikkelt, het gunstigeresultaat van eenvroegtijdig verduisteren
desnamiddags enonzekennisomtrent het ontstaan vangelevlekkenop de blaren.
SUMMARY

Tomato plants have been raised in mid-winter under glass without showing
sterility or other faults.
The effect results from growing under the high-tension mercury lamp Philips
H.O. 2000 in a small greenhouse (plate I, fig. 1). The arrangement shows the
lamps with reflectors, one lamp illuminating about 11m2 of bench; the plants
were exposed at a distance of 70cm from the lamps.
Seedsofthe variety Vetomold 121weresown December 14th, and transferred
into 14-in. pots February 9th. The first truss appeared March 1st, indeed was
visible with the handlens February 9th, the number of leaves between cotyledons
and first truss being 8, 9 or 10(plate I, fig. 2 and 3).The first flowers were fully
opened March 9th; the height of the stem on to the first truss was 18cm. The
plantswerehealthy and vigorousand mesophyll betweenthe leavesdidnotbleach.
During the first weeks the artificial light was supplied from 9 h inthemorning
until 16 h in the afternoon, later on from 8.30h-16h; from February 1st until
March 1st,whenthe artificial illumination hasbeenstopped temporarily,from 8.00
h-16h. Irradiation was started again March 11th and asbytheendofMarch the
flowers on the second truss were setting the artificial light was supplied from
6h-14 h. During the period of irradiation and thereafter the plants also got the
natural daylight. The air temperature in the greenhouse was kept at 18°C during
the day until the middle of January, later on at 20°C-26 °C, and at 10°C or
slightly higher during the night; where due to heat delivery of the lamps temperature increased a fan was used to advantage.
Our method of growing tomatoes under winter conditions differs from those
mentioned in horticultural practice especially with regard to the daily hours of
irradiation. We chosethe hours, to the advantage of the plants, out of the following considerations. The tomato shows the phenomenon known as thermoperiodicity (23), illumination during the night has not proved advantageous (1, 2, 13,
15, 17, 18, 19, 20, 28, 29), most plant species and perhaps even the tomato (7)
show a morning maximum of photosynthesis, the tomato does not thrive in
continuous light or during too long an illumination, shading in the afternoon
increased yield (25, 26), yellow spots appear where leaves depleted of carbohydrates are exposed to strong light (24).
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NASCHRIFT BIJ DE CORRECTIE (9.8.'50)

Naar aanleiding van vragen naar de opbrengst van onze stooktomatencultuur
hebben wij een aantal onzer planten voor oogstgegevens gereserveerd.
In verband met de tablethoogte hebben we op twee blaren boven de tweede
tros moeten toppen. We hebben dus alleen de opbrengst van deeerste en tweede
tros. Op 22 Mei werden de eerste rijpe vruchten geplukt. De opbrengst bedroeg
voor 42 planten voor de beide trossen resp. 18,1 kg en 17,0 kg. Met deze
cijfers, welke de toestand op 14 Juni weergeven, is niet de volledige opbrengst
vermeld, want de pluk heeft tot het einde der eersteweek van Augustus geduurd.
Als einddatum stellen we echter 14Juni, omdat sindsdien telkens met meer dan
enige dagen tussenpoos werd geplukt. Niettemin brachten de planten na 14 Juni
totaal nog 20,4 kg op, waarvan 16,6 kg rijpe vruchten en 3,8 kg groene.
De planten zijn nog steeds kerngezond, nog in het bezit van bijna al hun blad en
nog volkomen levenskrachtig.
Elders zullen wij uitvoeriger over de opbrengst berichten.
NOTE WITH THE CORRECTION

Total fruit production of 42 plants until June 14 was 35,1 kg (yield of the
first cluster 18,1 kg, of the second 17,0 kg). The first mature fruits were
picked on may 22. An additional amount of 20,4 kg (16,6 kg red, 3,8 kg
green fruits) has been obtained from the same trusses in several pickings spread
over the period of June 14 until august 7. A detailed report will be published
elsewhere.
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