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HOOFDSTUK1
DETEELTVANTOMAAT

1.1 INLEIDING
Detomaat (Lycopersiconesculentum)tsalInde16eeeuw vanuit Mexico
of Peru naar Europa overgebracht. Ze behoort tot defamilieder
Solanaceae(nachtschadeachtlgen).
Tomaat Is een kruidachtig opgaand gewas. De tomaat wordt als
cultuurgewas uitsluitendeenjariggeteeld,maarbotanischgezienishet
eenmeerjarigeplant. DeInNederlandgeteelderassenmakentelkenseen
aantal bladeren, eentros,eenaantalbladeren,etc. Indeokselsvan
debladerenontstaanzijscheuten(dieven). Naastrassenmetslechtseen
hoofdstengel, bestaan erookrassenmeteenkortestevigehoofdstengel
eneensterkevertakking (zelftoppers).
Tot 1800werddetomaat beschouwd als een siergewas. Het was een
decoratieve plant en de vruchten werden 'pommes d'amour'genoemd.
Geleidelijkaanechterbegonmendetomaat,vooralindelandenrond de
Middeiandse zee, te waarderen en werd het snel een belangrijk
voedingsgewas. Begin1800werdeninEngeland-opheteilandGuernseytomatenindruivenkassengeteeldtusseneenjongedruivenaanplant.
InNederland isdetomaateen'laatbloeier'. Komkommerenslawerdenal
veel eerder geteeld. Ook in ons land vondendeeersteteeltenin
druivenserresplaats(Anonymus,1986b).

1.2 ECONOMISCHEGEGEVENS

Tabel1. Aanvoervanrondetarnten(*1000ton)endeveilingprijzen (ct/kg)indemaandennaartt/mnovember.

maart
april

mei
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.

aanvoer
2
24
71
73
61
55
34
29
6
355

1978
%
prijs
1
448
7
339
20
209
21
149
17
95
15
100
9
86
8
96
2
146

aanvoer
9
33
75
73
80
76
38
28
6
418

1985
%
prijs
2
8
18
17
19
18
9
7
1

394
381
239
212
99
69
103
UI
127
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Deveilingaanvoervantomatenbedroeg in1979390.000 ton en In 1985
505.000 ton, waarvan 420.000tonrondeengrofrondetomatenen85.000
tonvleestomaten. Hetareaaltomatenliepechter in dezelfde periode
terug van ruim 2500 ha in 1979 tot ruim 2200 ha in 1985. De
aanvoerperiodelooptvanmaart totnovember(tabel1 ) .
West-Duitsland isonze belangrijkste exportbestemming. Na Nederland
zijn België, Spanje, de Canarische Eilanden enMarokkodegrootste
leveranciersvantomatenaanWest-Duitsland.

1.3 TEELTMEDIUM,WATERVOORZIENINGENBEMESTING
Vanderonde-envleestomatendieaangeplantwerdentussen1oktober en
1 februari (stookteelt) werd in 1985/8685%resp. 88%opsubstraat
geteeld (Anonymus,1986a). Indeheteluchtenmetnameindekoudeteelt
wordt nog bijna uitsluitend In grond geteeld. In de combinatie
tomaat/sla,dieopveelvan die bedrijven plaatsvindt, past de sla
slechtopsteenwol.
BeregenenoverhetgewaskanalleenInhetbeginvaneenteeltIngrond.
Later wordt "onderdoor" water gegeven (meestalstrokenberegenlngof
druppelbevloellng).
Bijdevroegestookteeltwordt Inde beginperiode gestreefd naar een
relatief hoge EC omdevegetatievegroeienigszinsafteremmen. Bij
teeltenopsubstraatstaatdetomatenplantomdezereden In het begin
van de teelt naast het plantgat op hetplastictotdetweedetros
bloeit.

1.4 RASSEN
Belangrijkefactoren die een rol spelen bij de rassenkeuze zijn:
produktlvlteit, vroegheid, groeikracht en gewasopbouw,resistenties,
grofheid van de vruchten,
vruchtkwaliteit
en
houdbaarheid
(Anonymus,1985).

1.5 OPKWEEK
TomatenplantenwordenIndewintermaandenbelichtInde periode tussen
opkomst enoppotten. Voordeelisdateenhogeretemperatuurkanworden
aangehoudenzonderdatdeplantjestelangentedunworden. Deopkweek
vindtplaatsinperspottenofinsteenwolpotten. Wanneermenbijtomaat
spreektoverdetroshoogteInverbandmetdeopkweek,danbedoeltmende
hoogtevandeeerstetros. Dezebepaaltdevroegheid. Deplaatsvande
eerstetroshangto.a. afvandetemperatuuren de hoeveelheid licht
tijdens de eerste fase van deopkweek. DetroshoogteIstijdensde
opkweektesturenvolgensfiguur1.
Bijtomaatwordtsomsgebruikgemaaktvangeëntplantmateriaal. Erzijn
onderstammen beschikbaar die het volgenderesistentiepatroonhebben:
TraPNVF2(resp. tomatemozalekvlrus,kurkwortel,wortelknobbelaaltje,
VertlcllllumenFusarium;Anonymus,1985).
MeerInformatieoverdeopkweekIstevindeninhoofdstuk5van deel 1
vanditdiktaat(Heuvelink,1986).
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Figuur I.

Invloedvandetemperatuur tijdensdeopkweekophet
aantalbladerenendetroshoogte.

Oag 0isdedagvanopkomst vanhetzaad.Detemperataurlljnhoudt
inprincipe 18/12Cin,vanneerdelijnverspringt ligthet
temperatuurniveauop24/18C.
Dagen
0 2 4

6 8 1012141618

onder Ie
tros

Aantal bladeren
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onder
tros1en2
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3,5
3,4
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13,5
13,6
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1.6 TEELTWIJZEN
Iade teelt van tomaten worden vier hoofdgroepen van teeltwijzen
onderscheiden, te weten destookteelt (zowelvroegalslaat),dehete
luchtteelt,dekoudeteeltendeherfstteelt(tabel2 ) .
Tabel2. Teeltwijzenbijtomaat(groveindeling)
areaal(1985)zaaitijd
Stookteelt

1200

Heteluchtteelt
Koudeteelt
Herfstteelt

900
100

planttijd

oogsttijd

25/10-15/12 15/12-1/2 va.10/3-30/6
of30/10
25/12
25/2
va.10/5-10/10
25/2-20/4 10/4-1/6 va.20/6-10/10
15/5-15/6 15/6-15/7 va.25/8-30/11

1.7 TEELTENTEELTMAATREGELEN
1.7.1 Teeltsystemen
1.7.1.1 DoorteeltEendoorteeltvantomaatiseen teelt die na begin juli nog wordt
voortgezet. Wanneerdeteeltstoptrondbeginjuli,dansprekenweover
eenhoofdteeltdiebijvoorbeelddooreenherfstteelt van hetzelfde of
eenandergewaskanwordengevolgd.
Demeest gebruikelijke manieren van doortelen zijn het op-en-neer
systeemenhethoge-draadsysteem (figuur2;Glas,1985).
Debeterevruchtkwaliteit bij teelt aan de hoge-draad, het hogere
gemiddelde vruchtgewicht, de beterezettingenhetsteedsopdezelfde
hoogtewerkenzijndebelangrijkstevoordelen. Het systeem wordt in
verband met de hoogte van de draad altijd in combinatiemethet
buisrailsysteemgebruikt.
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Figuur2. Op-en-oeersysteemenhoge draad systeem bij tomaat,
trossenzijngenummerd(Glas,1985).
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1.7.1.2 TussenplantenHettussenplantenzit ais teeltsysteem tussen een doorteelt en de
combinatievanhoofdteeltenherfstteelt in. Mentrachtmetditsysteem
"jaarrond"te telen maar niet met hetzelfde gewas, zoals bij de
doorteeltsystemen.
Ophetmomentdatheteerstegewashalfnaarbenedenis gegroeid wordt
de kop eruit gehaald. Erwordennieuweplantentussenhetoudegewas
geplantwaarbijmen er naar streeft dat de eerste bloei van het
tussengeplante gewas ongeveer 1weeknadelaatstebloeivanhetoude
gewasvalt(DenBesten,1985). Delaatstetweeadrie trossen van het
oudegewaswordenmetbehulpvanEthrelvervroegdtotafrijpengebracht.
Tabel3.Arealendoorteelt,tussenplantingenen
herfstaanplantingeninha(jaarrondteelttomaat)

Doorteelt
rondetomaat
vleestoraaat
tussentype

1981

1983

1985

328
20
27

344
58
41

133
139
10

Herfstaanplantingen ( j u n i t/m sept)
rondetomaat
270
244
vleestomaat
72
72
tussentype
15
3
rondetomaat
vleestomaat
tussentype

r i l t/m aug)
72
172
15
20
16
20

81
33
—
485
43
16

Tussenplantenkwamindetweedehelftvandejarenzeventig steeds meer
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voor, aanvankelijk in destookteelt,laterookindeheteluchtteelt.
Deafgelopenjarenwashettussenplantenhetbelangrijkste teeltsysteem
opgespecialiseerdebedrijvenmetjaarrondteeltvantomaten(tabel 3 ) .
Degroterearbeidsbehoefteen het extra plantraateriaal dat bij het
tussenplanten nodig is in vergelijkingmethetdoortelenwordenruim
goedgemaaktdoordenogalgrotereproduktle(tabel4).

1.7.1.3 Hoofdteelt-herfstteeltEenlaatstesysteemom"jaarrond"tomatentetelenisdekombinatie van
eenhoofdteelteneenherfstteeltvantomaten. Omdaterindezomereen
aantal weken geen tomaten geoogst kunnen worden en tweemaal
plantmateriaal aangeschaft dient te worden kan het saldo vandit
teeltsysteemtegenvallen.
Zievooreenvergelijkingvandediverseteeltsystementabel4.
Tabel 4.Vergelijkingteeltsystemenbijtomaat(DenBesten,1985).
Teeltsysteem

Produktle(kg/m2)
Opbrengst (gld/m2)
Toegerekendekosten
(gld/ra2)
Saldo

Op-enneer Hoofd/ Tussen
Hoge
teelt
herfst- planten draad
teelt
32,00
62,50
27,85
32,65

31,00
62,10
29,45
30,65

36,00
66,20
29,95
34,25

36,00
68,00
28,15
37,85

1.7.1.4 TweestengelsystemenGewoonlijk wordt van een tomatenplant alleen de hoofdstengel
aangehouden. Eenbelangrijkeredenomtweestengelsaantehoudenisde
besparingopplantkosten.
Tweestengelsperplantverkrijgtmendooreenextradiefaante houden
(kopdief) ofdoortweedievenaantehoudennahettoppenvandeplant.
Hetisnatuurlijkookmogelijkomtweeplantjesineenpotteverspenen.
Tabel5en 6 geven de resultaten weer van enkele proeven met 2
stengelsystemenbijtomaat(Buitelaar,1984).

1.7.2 VerloopVanDeGroei
Indeperiodenahetuitplanteniservaaksprakevan een langzame of
zelfs gestoorde groeidoorbijv. transportschade,klimaatsovergangen,
tedrogewortelkluitofeentelagegrondtemperatuur.
Dezeomstandighedenhebbeninvloedopdegroottevan de vroege oogst,
soms verstenen gehele bloemtrossen of ontstaan er miezerige
gerstebloemetjes. Deontwikkelingvandeeerstetroskanoverigens ook
verstoordwordendooreentehogetemperatuurenteveelwater. Deplant
groeitdan"doordeeerstetrosheen".
Nadatdeplantenzijnaangeslagenendegroeihebbenhervat,onstaateen
tweede kritiekeperiode. Deplantendragennoggeenvruchtenenvooral
bijeentelageECtreedt een "zware groei" op. Er ontstaan vaak

DETEELTVANTOMAAT
Tabel 6.
Tabel 5.
Produktieenvruchtgewichtbijeenéénstengelteelteneentweestengelteeltmettwee
plantenperpot.
Kgperm2
grampervrucht
Proeftuin Sappemeer: geplant 23 maart)
1 Stengel
2Stengels.2planten per pot
Proeftuin Venlo: geplant 7januari
1 Stengel
2Stengels.2planten per pot

vroeg

totaal

3,49
3.11

11.70
12.19

83
85

85
90

4.10
4.27

22.46
22.43

53
51

60
57

vroeg

totaal

Produktieenvruchtgewichtbijeenéén-en
tweestengelteeltmetverschillendeplantafstanden.
kgperm2
gpervrucht
Eénstengel:
50cm
55cm
50cm
65cm
70cm

3,97
3,59
3.84
3,51
3,34

15,40
14,62
14,33
14,83
14,37

58
59
64

TwMStengel:
100cm
110cm
120cm
130cm
140cm

3,36
3.33
3,35
2,54
2.69

14,91
17,31
15,73
13,45
13,63

64
70
68
71
70

dubbele koppen,steektrossen,haverbloeraetjes,hetgewaswordtgevoelig
voordiverseziekten,deoogstwordtverlaatende vruchtbaarheid laat
tewensenover.
Indederdeteonderscheldenperiodekomenersteedsmeer trossen bij,
de vruchtenwordengroterenerworden(nog)geenvruchtengeplukt. De
'slnk'aktlvlteitvande vruchten Is dan zo groot, dat er wortels
afsterven,
de
groei
In de kop van de plant afneemt,
gebreksverschijnselen (vooral magnesluragebrek) en ziekten (Botrytis)
optredenendezettingvandebloemenIndekoptewensenoverlaat.
Nadatdeoogstgoedopgangisgekomen, treedt weer groelherstel op.
Het gewas is wat ouder, deafstandvandewortelstotdetopvande
plantisgrootgewordenendeopbrengstkanteruglopen.
TenslotteIserdeperiodewaarindekopuitdeplantIsen waarin het
aantal vruchten aan de plant steedskleinerwordt. Dezeverstoorde
'sink-source'verhouding leidttot veel gewasgroei, waarbij allerlei
typendievenontstaan(DenBesten,1985).

1.7.3 Plantdichtheid
1.7.3.1 InleidingVanoudsherhoudtmenperwarenhulskapvan3.20mvierrijen aan. Het
uitgangspuntvoorhetkiezenvandeplantafstandIshetzogoedmogelijk
verdelenvanhetgewasoverdeteeltruimte. Daarbij moet er rekening
mee worden gehouden dat allerlei teelt-enoogsthandelingenzovlot
mogelijkmoetenkunnenverlopen. Detoegepasteplantafstandeninderij
variëren momenteel van55tot75cm. Ditresulteertineengemiddelde
plantdichtheid van2plantenperm2.
Eenmodeldatdeinvloedvandeplantdichtheid weergeeft op zowel de
opbrengst per plant (W) als op de fysieke opbrengst per
oppervlakte-eenheid (Y)zienweinfiguur3.
VoordetrajectenIIenIII(figuur3)blijktdevolgende formule goed
tevoldoen(Ankeretal.,1980):
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• > Dtplaaua/a2)

Figuur3.

Derelatie tussenplantdichtheid (D)endefysiekeoptrengst
perplant (W);derelatie tussendeplantdichtheid *rnde
fysieke opbrengstperoppervlakte-eenheid(Y).

l/W=a+b*D

(1)

W=fysiekeopbrengstperplant
D=plantdichtheid
a,b= regresslecoefflclenten
HetblijktdataenbafnementotzeerkleinewaardenIndeloopvan de
teelt.
Dehoogstefysiekeopbrengst per m2 Impliceert niet automatisch de
hoogste geldelijkeopbrengstperm2. Hetgemiddeldvruchtgewichtwordt
namelijkkleinerbijdichterplanten(figuur4).

Î

&—A - > j « — B—•',«

C

(gr)

Figuur4.

Derelatietus;

D(planten/m )
;r.plantiichtheid (D)engemiddeldvrucht-

gewicht (y).
IntrajectB(figuur4)wordendevruchtenkleiner doordat het aantal
vruchten per plantongeveergelijkblijft,terwijlerperplantminder
assimllatenteverdelenzijn.
Omdeoptimaleplantdichtheid te bepalen moeten de kosten tegen de
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opbrengsten worden afgewogen. Meer planten Impliceert Immersmeer
kostenvano.a. plantmaterlaal en arbeid. Aan de opbrengstenzljde
dient men rekening te houdenmetwijzigingenindesorteringenniet
slechtsopdetotalekllogramopbrengstteletten.

1.7.4 Aanbinden,IndraaienEnDieven
Tomateplantenwordenongeveer1keerperweek Ingedraaid. De planten
kunnen ook aanhettouwwordenvastgezetm.b.v. specialeclips. Door
schuin omhoog lelden "passen" meer trossen onder de draad, kan
vervroeging optredenenwordtdekansopknlktrossenminder.
Hetverwijderenvanzijscheutenofwelhetdievenvantomatenvindt eens
perweekplaats,gelijkmethetIndraaien. Weonderscheldendevolgende
typendieven: stengeldieven(o.a. kopdleven), trosdleven, pootdleven
en bladdleven. Kleine dievenkunnenuitdeplantwordengebroken,de
grotedievenkunnenbeterwordenafgesneden.
HetIVTtrachtd.m.v. veredelingdiefloosheid terealiseren.

1.7.5 Bladbreken(ofBladsnijden)
Erzijneenaantalredenenomonderinhetgewas blad te verwijderen.
In de eerste plaatsdienthetverwijderenvanhetbladervooromhet
plukkentevergemakkelijken. Teveelbladaandeplantheefttot gevolg
dat de luchtbeweglng te geringIsenonderongunstigeomstandigheden
kunnenschlmmelzlektenoptreden. BovendienIshetoudeblad gevoeliger
voor aantasting door ziektenendraagthetnauwelijksmeerbijaande
assimilatie(Anonymus,1979?).

1.7.6 Vruchtzetting EnTrossnoel
Bijongeveer 25°CeneenRVvan70%verlooptdevruchtzetting optimaal.
In het begin van eenstookteelt(weiniglicht)ishetverkrijgenvan
voldoendezettingeengroterprobleemdanlaterinhetseizoen.
Maatregelenomdezettingtebevorderenzijn:
1.
,2.
3.
4.

Hettrillenvandetrossenmeteentrostrlller
Hettikkenmeteenstoktegendetouwtjesofgewasdraden
HettikkenenverhogenvandeRVmettlksproelers
Hetspultenmetgroelstof (Tomatone: chloorfenoxyazijnzuur).

Het IVT werkt aan parthenocarpe vruchtzetting
bij
tomaat
(Zijlstra,1985). Op dit moment kunnen bijenhettrillen(nog)niet
vervangen(VanRavenstljn,1985).
Bijdeteeltvanvleestomatenlaatmenaanelketrosslechts3-5tomaten
uitgroeien om een voldoende grove vruchttekrijgen. Ookbijronde
tomaatwordtweltrossnoeltoegepast,wanneerermeerdan8-10 vruchten
per trosaanwezigzijn. Somswordenheletrossenverwijderd (tabel7 ) .
HetsnoeienenverwijderenvantrossenwordtInhetalgemeen (uiteraard
binnen bepaalde grenzen) goed gemaakt door eenhogervruchtgewicht
(Buitelaar,1985).
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Tabel 7. Produktteenvruchtgewichtindrieproevenmettrossnoeibijherfsttomaten(ronde)

Geensnoei
5etrosweg
4een7etrosweg
8vruchtenpertros

Totaalkgperm 2
Sappemeer
Venlo1
9,2
8,0
9.5
7,9
9,0
7,7
9,7
7,8

Venlo2
10,8
11.8
11,3
11.9

Gem .vruchtgewicht
Sappemeer
Venlo1
Venlo2
89
70
84
87
78
81
77
77
90
87
83
79

1.8 ZIEKTEN,PLAGENENFYST0GENEAFWIJKINGEN
1.8.1 Schimmel-EnVirusziekten
1.8.1.1 BotrytisCinerea(grauweSchimmel)Botrytisisherkenbaaraanhetgrauwgrijzeschimmelpluis. De schimmel
kandepootvandestengel,debladerenendevruchtenaantasten. Opde
vruchtenzijndantweebeeldenteonderscheidennamelijkrotting rondom
de kelkbladeren en Botrytisstip op devruchtzelf. Botrytisiseen
zwakteparasietdiedeplantvooralviawondenenna groeistagnatie zal
aantasten.

1.8.1.2 CladosporiumFulvum(bladvlekkenziekte,Meeldauw)Cladosporiumisherkenbaaraandegeelbruinevlekkenop het blad, met
aan de onderzijdegroentotbruingekleurdschimmelpluis. Deschimmel
ismetdiversechemischemiddelen te bestrijden, maar kan voorkomen
wordendoorCladosporiumresistenterassentetelen.

1.8.1.3 DidymellaLycopersici (kanker)Dezeschimmelziekteveroorzaaktbruine,enigszinsingezonkenvlekken op
de stengel. De vaatbundels zijn eveneens bruin gekleurd. De
sporenhoopjeszijneerstrose-bruinenlaterzwartvankleur en alleen
met eenvergrootglaszichtbaar. Chemischebestrijdingisergmoeilijk,
aangetasteplantenkunnenhetbestewordenverwijderd.

1.8.1.4 FusariumOxysporum(verwelkingsziekte)BijeenaantastingvanFusariumgaathetgewasaaneenzijdeslap. Aan
deze kantvandestengelzijndevaatbundelsdonkerbruinvankleur. De
groeistagneert,destengelswordenholenroseschimmelpluiskomt naar
buiten. Chemische bestrijding is nietmogelijk. Aangetasteplanten
dienenverwijderdteworden. Demeesterassenzijnresistent tegen de
meestvoorkomendefysio'svanFusarium.

1.8.1.5 PhytophthoraNicotianae(aardappelziekte)Destengelverschrompeltenwordthol op de scheiding van lucht en
grond. De stengelvoet verkleurtgrijsgroen. Destengel,bladerenen
vruchtenkunneneveneenswordenaangetast. Menzietdan zwartgekleurde
vlekken. Op de vruchten treedt dezogenaamde "aardappelziekte"op,
waarbijdevruchtenzwartwordenennatrotvertonen.
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1.8.1.6 PyrenochaetaLycopersict(kurkwortel)Deschimmeltastdewortelsaanenhieropontstaanbruine verkurklngen.
De planten blijven meestal in groeiachter,terwijldehoofdwortels
donkerbruinenplaatselijkverdiktengebarstenzijn. Bestrijdingvindt
plaats voor de teelt d.m.v. grondontsmetting. Erzijnresistente
rassen.

1.8.1.7 VerticilliuraAlbo-atrum(slaapziekte)Hetgewasgaatslapendeonderstebladerenvertonenbruinevlekken met
geleranden. Inaangetasteplantenzijnmeestalallevaatbundelstrengen
(in tegenstelling tot bijv. een fusarlumaantasting) grauw-bruin
verkleurd. De ziekte kantijdensdeteeltnietwordenbestreden. Er
zijnwelresistenterassen.

1.8.1.8 TomatemozaiekvirusHet tomatemozaiekvirusdateenmozaiekpatroonophet blad veroorzaakt,
blijft indegrondoverenkanviahetsapvanaangetasteplantenworden
overgebracht. AllerassenopDombonazijn resistent. Dombo Is een
zeer grovevleestomaatdienogsteedswordtgeteeld. Indeopkweekfase
wordendeplantengeinfekteerdmet een zwakke stam van het T.M.V.,
waardoor de planten niet meer kunnenwordenaangetastdoordeInde
praktijkvoorkomendestammenvanhetvirus.

1.8.2 DierlijkeParasieten
1.8.2.1 MlneervllegDebladerenvertoneneerstwittestippen,de zgn. voedingsstippen en
later stippen met een eierin. Uitdeeierenkomenlarvendiewitte
slingerendegangendoorhetbladvreten.
DebestrijdingvanmineervllegenIsalleen mogelijk In het volwassen
stadium en Is eropgerichtdelevenscyclustedoorbreken. Zietevens
hoofdstuk6vandeel1vanditdiktaat(Heuvellnk,1986).

1.8.2.2 Spint«Bij een aantasting treedt een geel-grijze bladverkleuring op.
Bestrijding van despintmijtismogelijkmetdenatuurlijkevijand(de
roofmijt)enmetdiversechemischemiddelen.

1.8.2.3 WitteVliegDe witte vlieg is een witbepoederd insekt, dat zich aan de
bladonderzijde bevindt. Op de ultscheidingsprodukten (honingdauw)
ontstaat schimmelvorming (roetdauw),waardoorhetgewasernstigvervuild
kan worden. Bestrijding van witte vlieg Is zowel chemisch als
biologisch (slulpwesp)mogelijk.
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1.8.2.4 Wortelknobbelaaltje (knol)Hetwortelknobbelaaltjewordtaangetroffenin de opzwellingen van de
wortels. De groei van hetgewaswordtgeremd. Wortelknobbelaaltjes
kunnentijdensdeteelt niet worden bestreden. Er zijn resistente
rassen.

1.8.3 FysiogeneAfwijkingen
1.8.3.1 DefinitieFysiogeneafwijkingen zijn afwijkingen die veroorzaakt worden door
abiotischefaktoren,zoalsklimaat,voedingofluchtverontreiniging(dus
geenorganismenalsoorzaak).

1.8.3.2 GerstebloemetjesGerstebloemetjeszijnkorter dan gewone bloemen en lijken daardoor
dikker. De bloemdelen zijn slechtontwikkeldenerwordtnauwelijks
stuifmeel gevormd. Gerstebloemetjes ontstaan bij een te hoge
teelttemperatuur en te weiniglicht. Doordebloemetjestebespuiten
metTomatonekunnentochvruchtenwordenverkregen.

1.8.3.3 HaverbloemetjesHaverbloemetjes hebben abnormaal lange en niet uiteenwijkende
kelkbladeren, waardoor de bloem zich niet goed ontwikkelt.
Haverbloemetjeskunnenontstaanalsgevolgvaneentezware groei, dus
bijeentehogetemperatuur,eentehogeRVenteweiniglicht.

1.8.3.4 SteektrossenSteektrossenontstaan,evenalshaverbloemetjes, meestal in een zwaar
groeiendgewas. Debloemtrosstaatniethorizontaal,maarsteektschuin
omhoog.

1.8.3.5 KniktrossenWanneerdevruchtenvaneensteektrosgaanuitgroeien,zalde trossteel
'door het grote vruchtgewicht knikken. Door het afknellen vande
vaatbundelsblijvendevruchten van een kniktros meestal achter in
gewicht.

1.8.3.6 NeusrotNeusrotisherkenbaaraandescherpbegrensde,platte,bruine,enigszins
ingezonkenplekkenronddeplaatswaardestamperopdevruchtingeplant
heeftgestaan.
Over de oorzaken van neusrot is men het niet geheel eens.
Calciumgebrek, hoofdzakelijk als gevolg van eenverkeerdepHofeen
overmaataankalium,eneen te hoge EC van het teeltmedium zouden
mogelijkeoorzakenzijn.
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1.8.3.7 Waterziek(wankleurigheid)Bruinverkleuring vandevaatbundelsindevruchten. Waterziektreedtop
bijsterkschommelendetemperatuurenRV.

1.8.3.8 GescheurdeVruchtenVruchtenkunnenstervormigescheurenvertonen als gevolg van een te
sterke wateropname, of cirkelvormige scheuren vertonen wanneer de
vruchtenteveelindezonhebbengehangen. Devruchtwandwordtstugen
groeitnietmee,scheurenishetgevolg.

1.8.3.9 KrimpscheurtjesTijdensdelaatste groei- en rljpingsfase ontstaan kleine, ondiepe
scheurtjes indeepidermisvandevrucht (vruchthuid). Dezescheurtjes
verkurkenenzijndanalsbruinestreepjes op de vruchten zichtbaar.
Oorzaak zou een onvoldoende elastische vruchthuid kunnen zijn
(zweischeurtjes).

1.8.3.10 RammelaarsRammelaarszijnhollevruchten, die ontstaan wanneer er onvoldoende
zaadzettingheeftplaatsgevonden.

1.8.3.11 WitkoppenHetlichtgroenofgrijsgroenkleurenvandekopvandeplant,noemenwe
een witkop. In sommige gevallenbetrefthetnietdegehelekopmaar
slechtseenbladofeenbladsektor. Witkoppen kunnen na verloop van
tijd herstellen. Hetverschijnselontstaatdoordatdetemperatuurvan
dekopvandeplanttesterkdaaltenisvanbelangomdatwitkoppengeen
vruchtendragen.

1.9 OOGSTEN,SORTERENENVERPAKKEN
Afhankelijkvandeperiodevanhetjaarwordt2-3maalperweekgeoogst.
/Tomaten zijn afhankelijk van het seizoen6tot10wekennadebloei
oogstrijp. Transportvangeoogstetomatenvindtplaatsinkistenopeen
palletofm.b.v. eenvoorraadwagen. Anderetransportmogelijkhedenzijn
dewatergootofeentransportband.
Het produktieverloop van tomaat is weergegeven in figuur 5
(Klapwijk,1983). In hetbeginneemtdeproduktieperweektoetoteen
bepaaldmaximum,omvervolgensterug te vallen op een min of meer
constanteproduktie.
Globaalgenomenproduceerteen tomatenplant 1 tros per week met 8
vruchtenvanongeveer70gramperstuk.
Tomatenwordenmachinaalgesorteerdopgrootte(tabel 8 ) . Soms vindt
ook de kleursortering machinaal plaats. De kwaliteitssortering
geschiedtmetdehand.
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Figuur 5 .
Oogstverloop van13groepen bedrijven.Elke lijnvertegenwoordigt een groep
bedrijven van een bepaalde oogstperiode. Uzietdatelkegroepeenzelfde oogstverloop kent

Tabel8. Groottesorteringenprijsvormingbijtomaat

Middellijninmm Sorteringsklasse
35-40
40-47
47-57
57-67
67-82
82-102
102-

Gemiddeldeprijs(ct/kg)
helejaar
inperiode21/10-16/11
1978
1984
1985

CC

c

A
B
BB
BBB
BBBB

97
135
158
136
-

132
182
186
225
304

103
143
147
198
272

1.10 KWALITEIT,HOUDBAARHEIDENBEWARING
Devolgendefactorenzijnvaninvloedopde kwaliteit en houdbaarheid
van tomaat: rassenkeuze (tabel9;StolkenJansen,1984),plantafstand
(tabel 10;Janse,1985a), kasklimaat, teeltsysteem, bemesting en
teeltmaatregelen(dieven,bladplukken, e t c ) .
Tabel 9 .
Gemiddeld«resultatenvanonderzoeknaargewas-envruchtejgenschappen.
Gewas
Ras
Vruchtkwaliteit
GroetOpbouw*
StevigHoorKleur«
Vorm*
f
baar
kracht
heid*
hekJ**
Euroset
6.9
6.5
6,7
5.8 " 6.3
15.9
Abunda t
6.6
6.8
15,7
6.3
6.6
7.2
Marathon
7.0
6.9
6.4
6,7
6.3
14,2
Calypso
6.9
7.4
7.1
7.0
6.4
15,5
Turbo
6.4
6,5
6.7
13,7
6.5
6.3
81.810
6.6
6.9
5,5
6.9
14,5
6.6
Sonatine
7.0
6.6
6.4
12,4
6,6
5.9

Zuren"*
6,8
7.4
7,2
7.6
7.8
8.2
7.6

Suikers * • • •
4,5
4.5
4.4
4.5
4,5
4,7
4,6

Tabel 1 0 . Plantafstand enuitstalleven
bij tomaat (stootte«« 1984, Proefstation)
Uitstaltoven
in
Plantafstand
Enkelstengelsysteem
Twee stengelsysteem
Gemiddeld

Eenhogercijferbetekentrespectievelijkeensterkeregroeikrachteenbetereopbouw,een
ronderevrucht,eenregelmatigerkleureneenstevigervrucht.
* * - Houdbaarheidnadeoogstindagen.
* * * - Hetgehalteaantitreerbarezureninmmolper100gramversgewicht.
* * * * » Hetpercentagesuikersdoormiddelvanrefractiebepaald.

Debereiktekwaliteitkantijdensennadeoogstenorm teruglopen door
een verkeerde behandelingvandevruchten. Deoogstmethodeblijkteen
groteinvloedtehebbenopdekwaliteit(VanEsch,1980).

50cm

70cm

13.7
13,2
13,5

14,9
16,6
15,8
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Tomatenkunnennietbewaardwordenbijeentemperatuur lager dan 12C
omdat dan na hetplaatsenbijkamertemperatuur lagetemperatuurbederf
optreedt. Devruchten hebben dan geelgekleurde, ingezonken plekken
("chillinginjury").
Dekwaliteitvandetomaatstaatmomenteelzeerindebelangstelling in
verband met het handhaven van onze concurrentiepositie. Bij
rassenproeven wordt daarom naast de houdbaarheid ook de smaak
beoordeeld. Eenhoogsuiker-enzuurgehalteismeestalgunstigvoorde
smaak. Deverhoudingtussendezetweeisechterookvanbelang.
De smaak wordt o.a.
beïnvloed door bemesting (EC), ras,
teeltmaatregelenenhetplukstadium(Janse,1985b).
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HOOFDSTUK2
DETEELTVANKOMKOMMERS

2.1 INLEIDING
Komkommer (Cucumissativus)behoortevenals augurk en meloen tot de
Cucurbltaceae. Het Iseenwarmteminnend,eenjarig,kruidachtig gewasen
heefteen zwak, oppervlakkig wortelstelsel. De oude rassen waren
gemengd of overwegendvrouwelijkbloelendeplanten; demodernerassen
zijn volledig vrouwelijk bloeiend en parthenocarp.
Uit het
vruchtbeginselontwikkelt zichbinnen8tot20dageneenvrucht.
Voor 1903 voorzag Nederland grotendeels de Britse markt van
vollegrondskomkommers. Dit veranderde toen In het begin van de
twintigste eeuw de Engelsen de kasteelt invoerden. Wilden de
Nederlandse telers hun exportpositie behouden, dan moesten zewel
overgaanopdegespecialiseerdekasteelt. Aanvankelijkteeldemenwitte
en gele komkommersonderplatglasmetpaardemestalsbroelmaterlaalIn
degrond. Groenekomkommerswaren toen nog ongewild, omdat ze als
onrijpwerdenbeschouwd (Anonymus,1982).

2.2 ECONOMISCHEGEGEVENS
DebelangrijksteproduktlegebledenvoorkomkommerszijnDeKringen het
Westland. In 1977 bedroeg het totaleareaalbijna1330ha,hetgeen
geleidelijkgedaaldIstotruim1100hain1985. DezeInkrimping heeft
voornamelijk in deherfstteeltendekoudeteeltplaatsgevonden(tabel
'11).
In1985bedroegdevelllngaanvoer336.000ton(640 miljoen stuks) ter
waardevanca. 390miljoengulden.
OpdeEuropese markt Is Nederland van maart tot eind oktober de
belangrijkste leverancier. Indeoverigemaandenkomthetmerendeelvan
dekomkommersuitGriekenland (Kreta).
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Tabel IL. Aanplant komkommers
1977/'1978
%
ha
november
december
januari
februari
maart
april

mei
juni
juli
augustus
september

1984/1985
%
ha

—

—

-

—

226
266
63
52
107
104
48

17
20
5
4
8
8
4
13
21

252
220
74
41
43
72
43
53
323

22
20
7
4
4
6
4
5
29

—

—

—

170
270

1
1307

100

1121

101

2.3 TEELTMEDIUM, WATERVOORZIENING EN BEMESTING
2.3.1 De Broeiveur
Bijde teelt vankomkommer maakt men van oudsher veel gebruik van
organische mest als baslsberaesting (broeiveur). Het doelvan deze
broeiveur is inde eerste plaatshet verhogen van de bodemtemperatuur
(gedurende zeker enigemaanden),maar daarnaast wordt ook de structuur
van de bodem verbeterd en de voedingswaarde van de grond verhoogd.
Tenslotte zorgt de broeiveur ookvoor C02-produktle diede gewasgroei
tengoedekomt.
Eenbroeiveur wordt nog gebruikt bij teelten die voor 1 mei worden
aangeplant op bedrijven waarmen in grond zonder verwarming teelt (komt
nauwelijksmeer voor).
Deoppervlakte van komkommers op substraat,vooral op steenwol, neemt
sterk toe. In 1985/86 werd ca. 74%vande totale aanplant tussenokt.
enmei op steenwol geteeld (Anonymus,1986).

2.4 RASSEN
De rassendie momenteel worden aangeboden zijn blttervrlj (meestal
plantblttervrij, soms vruchtbittervrlj) en geheelvrouwelijk. Bijhet
kiezenvan een rasmoet menmet verschillende factoren rekening houden,
o.a. produktle,vroegheid,vruchtkwalltelt,groelkracht en gewasopbouw.

2.5 OPKWEEK
Algemene opmerkingen omtrent de opkweekworden gegeven In hoofdstuk 5
vandeel 1vandit dlktaat(Heuvellnk,1986).
Vooral bijdeheteluchtteelt enkoude teeltenwordt gebruik gemaakt van
geënt plantraaterlaal. Er wordt geënt opCucurbita ficlfollaof Slcyos
angulatus (KJ100: nieuwe onderstam). Geënteplantenblijken gevoeliger
te zijn voor magnesium- en/of mangaangebrek dan ongeente planten
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(zgn.entchlorose;Anonymus,1985).
Degeënteplantenwordenafgeleverdmeteenaantalonderstambladeren er
aan. Wanneer deplantengoedgroeienenongeveereenmeterhoogzijn,
kanhetonderstamgewasgeheel worden verwijderd. Het aanhouden van
onderstamgewas gedurende de gehele teelt heeft arbeidstechnische
nadelen. Wordthetonderstamgewasechter te snel na het uitplanten
weggehaald,dankandittotproduktieverliesleiden(VanUffelen,1985a).

2.6 TEELTWIJZEN
Er wordt bij de komkommer ruwweg onderscheid gemaakt tussen
stookteelt,dehetelucht/koudeteeltendeherfstteelt (tabel12).

de

Tabel 12. Teeltwijzenbijkomkommer
areaal
Vroege stookteelt
Hetelucht-/
koudeteelt
Herfstteelt

zaaitijd

550 ha 15/11-25/1
200 ha
375 ha

1/2-30/5
20/6-10/8

planttijd

oogsttijd

15/12-1/3

1/2-1/11

1/3-20/6
10/7-1/9

15/4-1/10
10/8-1/12

Hetaanhoudenvandehoofdteeltofhetplantenvan een herfstteelt is
een economischebeslissing. Intabel13staatvoorbeidehandelswijzen
eensaldoberekening.
Tabel13.

Lange toeft
Opbrengst
/63,69/m2
ToegerekendeKosten/ 31,97

TwMtMtten
/ 55,17+ ƒ18,99= / 74,16
ƒ28,98+ / 9,52= / 38,50

Saldo
Arbeid

/ 26,19+ / 9,47= ƒ35,66
500+ 210= 710uurper1000m*

/ 31,72
585uurper1000m*

Destandvanhetoudegewas,debeschikbarehoeveelheid arbeid en het
arbeidsklimaat zijnfactorendiedezekeuzebepalen(DeHoog,1985).

2.7 TEELTENTEELTMAATREGELEN
2.7.1 HetStamvruchtensysteem
Demeestekomkommerswordenvolgenshet zogenaamde stamvruchtensysteem
geteeld. De planten worden dan tot de draad tweemaal per week
ingedraaid. Tegelijkmethetindraaienverwijdert men de zijscheuten
uit allebladoksels. Tevensverwijdertmenallevruchtenuitdeeerste
9-12 bladokselstoteenhoogtevanongeveer 100cm. 3ij zeer vroege
stookteelten houdt men vervolgens.meestal 2 zgn. stamvruchtenop
ongeveer1mhoogteaanen2stamvruchtennetonderde gewasdraad. In
latere teelten kan men vanaf ongeveer 90cmhoogteperbladoksel1
vruchtlatenuitgroeien.
Wanneerhetgewasdedraadbereikt,wordtdestengelaan de gewasdraad
vastgezet enop2-3 bladokselsbovendedraadgetopt. Uitdezelaatste
bladokselswordendevruchtenverwijderd,maarlaatmen de zijscheuten
juist uitgroeien. Het aantal zijscheuten is groter naarmate de
plantafstand groterIsen/ofdegroeischraler. Vanafditmomentworden
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er geen vruchten meer gedund enalleennog (afgedragen)zijscheuten
weggenomenwanneerhetgewastedichtdreigtteraken. Derankenworden
op l m bovendegrondgetoptensteedszogoedmogelijkoverderuimte
verdeeld (DenBesten,1985).

2.7.2 Teeltsystemen
De laatste jaren wordt er geëxperimenteerd met verschillende
teeltsystemen naast het meest gebruikte dubbele V-systeem. Deze
"nieuwe"systemenwordenvooraltoegepast indeherfstteeitenenwanneer
er gewerkt wordt met een dubbele buisrailperkapinplaatsvande
traditionelemonorail. Afbeeldingenvandeverschillende teeltsystemen
zijntevindeninfiguur6(VanUffelen.1982).

Figuur 6 .

D. Vlerrijensysteem.Zoweldegoot-alsdenokrijenzijngekruistomhooggeleid.Wordende
gootrifengekruist,danmootereencondensgoot
zijn.

A.DubbeleV-systeem.Deplantenwordenomen
omnaardegoototnaardenokgeleld
&Haag-daksysteem.Deplantenkomennaastde
gootennaastdenoktestaan,rechtomhoogge»Uwaarna1ol2scheutenondergoototnok
toornaardevolgendedraadwordengeleid

E.Twee-stengelsysteem.Dehooldstengelwordt
naardegootgeleld;dezijscheutnaardenok '

CVlerrijensysteem.Speciaalvoorbuisrailvermrniing.Doorhetkruisenvandenokrijenwordt
metrniimteverkregenvoorhetoogsttust
O o

oo

Intabel14worden4teeltsystemenmetelkaarvergeleken(bij het vier
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rijensysteem zijnalleenderijenonderdenok.kruiselingsaangebonden;
VanUffelen,1983).
Tabel 14. Resultatenvandeproef:Produktieinkgperm2engemiddeldvruchtgewicht(gvg)op3peildata.
27 september

DübeleV
Twee-stengel
Haag-dak
Vierrijen

.

25oktober

8 november

kg

gvg

kg

gvg

kg

gvg

4,39
3,66
4,08
4,58

369
377
356
366

7,03
6,91
6,93
6,88

392
396
384
390

7,93
7,87
8,19
7,89

393
399
394
396

2.7.3 Teelttemperatuur
Denachttemperatuurzaktvanaanvankelijk 21°C naar 19°C tijdens de
eerste weken van de oogst, terwijl er daarnanog1ofmeergraden
afgaan. Eenverderedalingleidtweldratotergnatte gewassen in de
morgen,ditenerzijdsdoorcondensatieenanderzijdsdoorguttatie.
Indepraktijklaatmendenachttemperatuur na aanvang van de oogst
meestal niet verderzakkendan16*C. Uitonderzoekisgeblekendatna
hetbeginvandeoogstdenachttemperatuur tot12°C mag zakken zonder
datditproduktiekost(VanUffelen,1985b).

2.8 ZIEKTEN,PLAGENENFYSIOGENEAFWIJKINGEN
2.8.1 Schimmel-EnVirusziekten
2.8.1.1 BotrytisCinerea(grauweSchimmel)Botrytiskanalle delen van het gewas via wondjes aantasten. De
schimmel komtnogaleensvooropdepuntvandevruchtenookeldersop
devruchtnabeschadiging. Depuntvandevruchtwordtaangetastviade
stamper vandebloera. Inwendigisinhetbeginvandeaantastingniets
tezien,maarwanneeronzekomkommersin West-Duitsland in de winkel
aankomen,kandegeheleinhoudvaneendoosonverkoopbaargewordenzijn.
Botrytiskan,zijhetmoeizaam,chemischworden bestreden. De ziekte
kan voorkomen worden door een goede gewasverzorging en door het
vermijdenvantehogetemperaturenenhogerelatieveluchtvochtigheden.

2.8.1.2 FusariumOxysporum (verwelkingsziekte)Wortelsenstengelvoetkunnenwordenaangetast. De stengelvoet wordt
bruin, er komt wit schimmelpluis op dat later rose verkleurt.
Uiteindelijkkunnendeplantenverwelken.
EenaantastingvanFusariumistevoorkomendoordegrondte stomen of
doorvangeëntplantmateriaaluittegaan.
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2.8.1.3 MycosphaerellaCltrullna(bladvlekkenziekte)Mycophaerella is momenteel de belangrijkste schimmelziekte bij
komkommer. Vandeverschillendesymptomendiedezeziekteveroorzaakt,
isvruchtrotdemeesthinderlijke. Bij uitwendig rot ontstaan rotte
plekkenopwillekeurigeplaatsenopdevrucht. Ditismeestalhetgeval
indefasenadeoogst.
Daarnaastkomtinwendigvruchtrotvoor. Eenaangetastevrucht vertoont
inwendig een bruinverkleuring diealtijdbijhetuiteindevandebloem
begint. Het is duidelijk dat de infectie onder natuurlijke
omstandigheden via het bloempje verloopt. Alsdeaantastingviade
bloembegonnenis,isdepuntvandevruchtmeestalnietgoedontwikkeld
en
na
doorsnijden
blijken
de
zaadlijsten
verrot (Van
Steekelenburg,1985b).
Mycophaerellakanwordentegengegaandoorhetgewasdroogtehouden(Van
Steekelenburg,1985a).

2.8.1.4 PhomopsisSclerotioides (zwartWortelrot)Bijeenaantastingrothetschorsvandewortelswegen blijven alleen
de vaatbundels over. Opderottewortelszijnzwartebandenzichtbaar
(microsclerotien). Uiteindelijk gaatdeplantslapensterftaf. Door
entenenstomenisdeziektetevoorkomen.

2.8.1.5 SclerotiniaSclerotiorum (rattekeutelziekte)Deschimmelkanhetgehelegewasaantasten,maarkomtmeestalalleen op
de stengel of op de vrucht voor. Er ontstaat een wit wollig
schimmelpluismetzwarteSclerotien(rattekeuteis). De ziekte is te
voorkomendoortestomenenkanindeteeltchemischwordenbestreden.

2.8.1.6 SphaerothecaFuliginea(echteMeeldauw,HetWit)Bijeenaantastingzijnopdestengelsenbladerenwitte,meligevlekken
te zien. Hetbladwordteerstaandebovenkant,maarlaterookaande
onderzijdeaangetast. Echtemeeldauwzitopdeplantenprefereert een
relatiefdrogeatmosfeer.

2.8.1.7 Komkommerbontvirus(komkommervirus2)Bijeenaantastingzijndebladerenlichten donkergroen gevlekt. De
ziekte kanvanuithetzaad,degrondofhetgietwaterwordenverspreid.
Dooruittegaanvanhittebehandeld zaad,teplanteningestoomde grond
en geen oppervlaktewater als gietwater te gebruiken, kan men de
aantastingvoorkomen.

2.8.1.8 Pseudoslavergelingsvirus Erontstaaneerstgelevlekken,onregelmatigverspreid over de oudere
bladeren, later wordt het blad geel-wit enkrultnaarbeneden. De
aantastingbegintindeouderebladerenengeeft in tegenstelling tot
magnesiumgebrekeenonregelmatigvlekkenpatroon. Hetviruswordtalleen
doorwittevliegovergebracht.
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2.8.2 DierlijkeParasieten
2.8.2.1 SpintmijtOphetbladzijnineersteinstantiewittestipjesenlater geel-grijze
verkleuringen te zien. Despintmijtisgeelbruinvankleur,deeieren
zijndoorschijnendwit. Naastchemischebestrijdingishetmogelijk de
spintmijtbiologischtebestrijdenmetroofmijten.

2.8.2.2 WitteVliegDekleinevliegjesmetwitbepoederdevleugels zitten meestal aan de
onderzijde van het blad. De wittevliegonttrektsapaandeplant,
bevuilt het gewas en kan pseudoslavergelingsvirus overbrengen.
Biologische bestrijding met sluipwespisbijkomkommermeestalnietzo
succesvol. Desluipwespkanzichnamelijkmoeilijk verplaatsen op de
behaardekomkommerbladeren.

2.8.2.3 Wortelknobbelaaltje(knol)Wortelknobbelaaltjes geven vooral op lichte gronden problemen. De
aaltjes veroorzakengroteopgezwollenknobbelsaandewortels,waardoor
dewateropnamewordtbelemmerd. Deplant groeit slecht en kan slap
gaan. Hogebodemtemperaturenbevorderendeplaag.
Wortelknobbelaaltjes kunnen worden bestreden door de grond te
ontsmetten. De nieuwe onderstam voor komkommer (KJ 100)biedtin
aanzienlijke mate bescherming tegen wortelknobbelaaltjes
(Van
Uffelen,1985a).

2.8.3 FysiogeneAfwijkingen
2.8.3.1 BolbladWanneertengevolgevaneentehoge RV de verdamping te gering is,
worden de cellen in debladrandenonvoldoendevanCavoorzien. Deze
cellenstervenaf,maardecelleninhetmidden van het blad blijven
delenenstrekkenwaardoorhetbladbolgroeit.
Remedie: ventilerenenevt. droogstokenvandekaslucht.

2.3.3.2 BrandkoppenDekopvandeplantverbrandtomdathijteweinig verdampt. Dit komt
voor bij scherp weer en een lage relatieve luchtvochtigheid.
Aanvankelijk zalereenvoldoende grote verdamping zijn (afkoeling),
maar dooreentedrogeoftezoutebodemblijftdevochttoevoerachter.
Dekopvandeplantwordtdonker,gaatslapenverbrandt.

2.8.3.3 BroelkoppenOokbroelkoppenzijneengevolgvanteweinigverdamping. Echter niet
als gevolg van te weinigvochttoevoer,maaralsgevolgvanteweinig
verdamplngsmogelljkheden (eentehogeRV). Dekleurvandekop van de
plantIsnormaal,maarderandenverbranden.
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2.8.3.4 KoustrepenKoustrepenzijnwondweefsels (kurkweefsel)overlangsopde vrucht. De
koustrepen ontstaan 's-morgens vroeg wanneer de vruchtteniperatuur
achterblijftbijderuimtetemperatuur. Ertreedtcondensatieop op de
vruchten. Devruchtbeschadigtpasalshetvochtsnelverdampt.

2.8.4 Vruchtafwijkingen
2.8.4.1 GeaborteerdeVruchtenWanneererteveelvruchtbeginsels tegelijkaaneenplantzitten,kan de
plant zeonmogelijkallemaalgoedlatenuitgroeien. Devruchtendieer
teveelzijn,stootdeplantmeestalkortnadebloeiaf.

2.8.4.2 GetailleerdeVruchtenHetmiddenvandevruchtwordtnietvoldoendegevuldalsgevolgvan een
tekort aan assimilaten. Het kan voorkomen wordendoornietteveel
vruchtentegelijktelatenuitgroeien.

2.8.4.3 StekvruchtenStekvruchtenzijnvruchtenwaarvandepuntnietgoedisuitgegroeid. De
vochtvoorziening vandeplantisnietinorde(geweest).

2.8.4.4 ZaadkoppenZaadkoppenzijnvruchtenmeteen dikke opgezwollen vruchtpunt waarin
zadenuitgroeien. Aangezienallerassengeheelvrouwelijkzijnkomtdit
verschijnselnietveelmeervoor. Alleeningebiedenwaarook augurken
geteeld worden (gemengd bloeiende planten ertussen), kunnen de
komkommersdoorbijenmetaugurkenstuifmeelbestovenworden.

2.9 OOGSTEN,SORTERENENVERPAKKEN
2.9.1 Oogsten
Hetismoeilijk te omschrijven, wanneer een komkommer geoogst kan
worden. Het isniettezienaandekleuroftevoelenaanhetmeerof
minderstevigzijnvandevruchtenofdezeoogstrijpzijn. Depunt van
de vrucht moet gevuld zijn,maarookdebelastingvandeplantende
veilingprijsspeleneenrol(Anonymus,1981?).
Devruchtenmoetenaltijdworden gesneden; nooit worden geplukt of
afgedraaid. Plukkenofafdraaienbetekentdatereenruwewondensoms
zelfseengescheurdesteelontstaatwaarop zich gemakkelijk schimmels
kunnenontwikkelen.
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2.9.2 SorterenEnVerpakken
Hetsorteren van komkommers wordt tegenwoordig voor nagenoeg 100%
machinaal gedaan (gewichtsorteermachine). Deexportkomkommersworden
verpaktindozenwaarin2lagengescheidenwordendooreendekvel. Elke
dag gebruikt men een andere kleurafdekvel. Komkommerswordensoms
individueelinkrimpfoliegewikkeld.
Demindergoede, maar wel rechte komkommers worden ais binnenland
(klasse II) geveild. Verderkanmenkomkommersnogaanvoerenalskrom
enstek(klasseIII).

2.10 KWALITEIT,HOUDBAARHEIDENBEWARING
2.10.1 Inleiding
DekwaliteitvandeNederlandsekomkommerlaatinrelatietot de prijs
tewensenover. Debelangrijksteproblemenzijnhetoptredenvansnelle
vergelingenrot(Moerman,1985). Kwaliteitsverlieskanwordenvoorkomen
door:
- tesnijdenennietoogstendoordevruchtvandeplanttedraaien
- teoogstenindemorgenurenalsdevruchtengoedmetvochtzijngevuld
ennogkoelzijn
- teoogsteninaangepastoogstfust
-devruchtenkoeltebewarenensneluitdekastehalen
- tebewarenbijdejuistetemperatuurenRV.
Dekleurvandekomkommerophetmoment van oogst houdt rechtstreeks
verbandmetdehoudbaarheid. Hoegroenerhoelangerhoudbaar.

2.10.2 Relatie Teeltmaatregelen-vruchtkwaliteit
Eenvolgewasiszoweluit oogpunt van arbeid als uit oogpunt van
kwaliteit, ongewenst. Het is duidelijk aangetoond, dateenbetere
belichtingvandevruchten,eenbeterekleur (=kwaliteit)betekent. Het
gewas moet voldoende open en luchtig gehouden worden (snoeien,
bladplukken,teeltsysteem; Moerman,1985).

2.10.3 Bewaring
Bewaringvankomkommers ismoeilijkenmagalleen toegepast worden om
het weekend te overbruggen. Bijbewaringdienendedozenminimaalte
wordenafgedektmetplasticfolieomdeverdamping tegente gaan. Het
isbeterdebewaring telatenplaatsvindenineenkoelcelbij13-15°Cen
eenRVvan80-90%. Bijbewaringbijeentemperatuur lagerdan13°C zal
lage-temperatuur-bederfoptreden("chillinginjury"; Anonymus,1979?).
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HOOFDSTUK3
DETEELTVANPAPRIKA

3.1 INLEIDING
Depaprika(Capsicumannuum)behoorttotdefamilie van de Solanaceae
(Nachtschade-achtigen) evenals o.a. tomaat, aubergineenaardappel.
Naastdepaprika,ookwel 'zoetepeper'genoemdbehoortookde 'Spaanse
peper' of 'scherpe peper' tot de soort Capsicum annuum. Het
oorsprongsgebied vandepaprikaligtintropischMidden-enZuid-Amerlka
enhetiseenwarmteminnend,kruidachtiggewas.
Debloemenstaanalleenofmeteenpaarinde oksels van de bladeren
ingeplant en zijn tweeslachtig. Bevruchting komtvoornamelijkdoor
zelfbestuivingtotstand. Natuurlijke parthenocarpie komt regelmatig
voor(Anonymus,1980).

3.2 ECONOMISCHEGEGEVENS
Indejaren70isdeteeltvanpaprika onder glas in Nederland snel
gegroeid. In 1985 was het geoogste areaalpaprikaongeveer 425ha
(exclusiefhetareaalvanca. 10haSpaansepepers).
Deaanvoervindtplaatsindemaandenmaart totenmet december. Over
de gehele aanvoerperiode laghetpercentagedatgroenwerdgeoogstde
laatstejarenopongeveer 40%(detendensisnaareenlager percentage)
enhetpercentagedatroodwerdgeoogstop50tot55%. Deoverige5tot
10%bestonduitdekleurengeel,wit,paarsenoranje.
DegoedekwaliteitvandeNederlandsepaprikamaaktdezetot een sterk
exportprodukt (goed model,dikkevruchtwand,langhoudbaar). Metname
opdeW.-DuitsemarktondervindtNederland echter in toenemende mate
concurrentievanSpaansezijde.
Goudswaard (1986)geefteenanalysevandemarktsituatie in eigen land
en in West-Duitsland en besteedtaandachtaandeontwikkelingvande
kostenenopbrengstenenvandebedrijfsstructuurindepaprikateelt.

3.3 TEELTMEDIUM,WATERVOORZIENINGENBEMESTING
PaprikaIseengewasdathogeeisensteltaandegrond. Ditbetreftdan
niet alleendechemischesamenstelling,maarvooralookdestructuuren
daarmeedeverhoudinggrond,lucht,water. Ook paprika wordt steeds
meeropsteenwolgeteeld; in1985/86ca. 80%vanhetareaalstookteelt
(Anonymus,1986).
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Verminderdeopnamevancalcium (meerstikstofindevormvanammoniumin
de voedingsoplossing) werkt het optreden van neusrotindehanden
verminderthetoptredenvanstip(tabel15; Anonymus,1982?).
Tabel 15. Opbrengstgegevensvanpaprika,geteeldopeen recirculerende
voedingsoplossing waarbij 0 tot30%vandestikstofalsammoniumwerd
toegediend.

0
kilogrammenperplant
vruchtgewicht (g/stuk)
vruchtenmetstip (%)
vruchtenmetneusrot (%)

3.7
133
17
3

% stikstofalsammonium
7.5
15
30

4.1
125
12
6

3.9
118
17
6

3.3
116
9
11

3.4 RASSEN
InNederlandwordenvoornamelijkrassengeteeldmetdikwandige,geblokte
(hoekige), niet conische vruchten. De witte vruchtenzijnvanhet
Hongaarse,puntigemodel.
Belangrijke eigenschappen die mede da rassenkeuze bepalen zijn:
produktiviteit, groeikracht engewasopbouw,vroegheid,vruchtkwaliteit
engevoeligheidvoorziekten,plagenennietparasitaireafwijkingen.
Belangrijkpuntisdelangeperiodetussenzaaienenplanten(12 weken)
en die tussen planten en eerste oogst(ca. 3.5maandenbijvroege
stookteeltenrijp oogsten). Misschien dat in de toekomst d.m.v.
veredelingdezelangetijdverkortkanworden.

3.5 OPKWEEK
Deopkweekvanpaprikaplantenverschiltnietwezenlijkvandievanbijv.
tomaat. Deleeftijdvanhetplantmaterlaalisseizoensafhankelijk. Het
gewichtofweldegroottevandeplantisbelangrijk. Eenzware stevige
plant meteengrootbladoppervlakisdeidealeplantomdatdezesneller
inproduktiezalkomendaneenkleineplant.

3.6 TEELTWIJZEN
Alnaargelanghettijdstipvanplantenwordt bij paprika onderscheid
gemaakt tussen de vroege stookteelt, hete lucht/koude teeltende
herfstteelt. Tabel16geefteenoverzichtvandediversezaai-, plantenoogstdataenhetbelangvaniedervandeze3teeltwijzen.
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Tabel16. Teeltwijzenbijpaprika
areaal
(ha)
Vroegestookteelt 180
Hetelucht-en
koudeteelt
170
Herfstteelt
70

zaaltijd
25/9-5/11

planttijd
20/11-1/2

1/1-1/4
10/5-5/6

1/3-20/5
1/7-20/7

oogsttijd
25/2-15/11
1/5-15/10
10/10-25/12

3.7 TEELTENTEELTMAATREGELEN
3.7.1 Teelttemperatuur
Paprikavraagteenbodemtemperatuurhogerdan20°C. Omditte bereiken
IsInhetwinterhalfjaargrondverwarmingofmatverwarmingnoodzakelijk.
Voorderuimtetemperatuurhanteertmenweldevuistregeldatdedag- en
nachttemperatuur gezamelljk 40t moeten bedragen.
Bij lagere
temperaturenneemthetpercentageknopen(tekleinevruchten)sterk toe
(tabel17; Anonymus,1982?).
Tabel 17. Opbrengsteninkg/m2en%„knopen"(kn)bijeenaantaltemperatuurregimesindejaren
1978totenmet1981,bijproevenophetProefstation.Allesroodgeoogst
Temperatuur in °C
dag
20
20
20
20
25
25
25

1978
nacht

15
17
20
20,na5weken 15
15
20,na5weken 15
*
12

1980

1979

kg

kn

kg

15,9
16,5
15.5

21
11
6,5

10,1

12

9.8

3

11.0

kn

2.2

kg

kn

12.0
14.4
14,5

9,6
1,3
3,6

3.7.2 GebruikEnergiescherm
Paprikareageert,inverhoudingtotanderegewassen,zekernietnegatief
op schermenInhetbeginvandeteelt. Menverondersteltdatdehogere
RVenhetgelijkmatigerklimaatondereengeslotenschermhetnadeelvan
llchtverllescompenseert (Anonymus,1982?).

3.7.3 Opleid-EnTeeltsystemen
Depaprikaplantvormtmeerderestengels. Dezestengels,meestalvier a
vijf In getal, verschillen onderling in groeikracht. Bij het
traditioneleteeltsysteemwordenperplant 4van de sterkste scheuten
met een touwtjeaangebondenenregelmatigIngedraaid. Erwordtverder
geenscheutdunnlng toegepastenookwordternietgetopt.
Vanaf 1975iseenteeltsysteem geïntroduceerd waarbij per plant een
beperkt aantal stengels (6-7 stengels per m2 kasoppervlak) wordt
aangehoudenenwaarbijdezijscheutenwordengetopt. Mennoemtdit het
stengelsysteem. Voordelen zijneenoverzichtelijkergewas,eenbetere
grofheideneen betere vruchtkleur (belichting van de vruchten is
beter).
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HendrlxenVanSlooten(1981)vergelekenhettweestengelsysteemmet het
traditionele
teeltsysteem.
Ondanks het feit dat bij het
tweestengelsysteemextraplantkostenwordengemaakt(1 plant meer per
m2) bleek deextraproduktie (1-1.5kg/m2)toteenvoordelig saldovan
f2,-t.o.v. hetmeerstengelsysteemteleiden.
Indekoudeteeltisheti.t.t. de hoofdteelt, nog geen uitgemaakte
zaak dat volgenshetstengelsysteem geteeldmoetworden. Naarmateeen
teeltlangerduurt,isheteerderverantwoordhetstengelsysteem toe te
passen. Investeringen in hetgewas,indevormvanextraarbeidvoor
gewasverzorging,zullendaneerderrendabelzijn(VanUffelen,1984a).

3.7.4 Gewasverzorging
Degewasverzorging bestaatbijdepaprikateeltvooraluithet indraaien
van de hoofdstengels en hettoppenvandezijscheuten. Indraaienis
eensper3tot6wekennodig. De frequentie hangt o.a. af van de
belastingvandeplantenmetvruchten.
Ookdefrequentievantoppen hangt af van de groeisnelheid van de
planten (1-2 keerpermaand). Dezijscheutenmogennietgeheelworden
weggenomen(gediefd),maarmoetenwordengetopt. Dezescheutenhelemaal
weghalen zou betekenen dat de planten te kaal wordenendaardoor
onvoldoende"fabriek"voor een maximale assimilatie overhouden. Er
wordtdaaromgetoptopenkelebladeren(ca.20cm).
Inverbandmethetgevaarvanhetoverbrengenvanvirus vanaf besmette
naar gezonde planten,moetmendevingersinmageremelkdopenvoordat
mendevolgendeplantaanraakt(melkeiwitkapseltdevirusdeeltjesin).
Bladplukkenwordtbijpaprika'snietgedaan(bladblijft groen).

3.7.5 Vruchtdunning
Uitonderzoekisgebleken dat uitdunnen van het eerste zetsel van
paprika een aantal positieve effecten heeft (tabel 18; Van
Uffelen,1986).
Tabel 18. Invloedvanvruchtdunningbijpaprika(gem. 1982t/m 1985)
produktie
produktie
%knopen
waardering
vroeg
totaal
krimpscheuren*)
Vruchtdunning wel niet
wel niet
wel niet
wel niet
2.15 2.43

13.6

12.9

1.85 4.05

1.63 1.45

*)Hogercijfer,meerkrimpscheurtjes
D.m.v. vruchtdunningwordt gestreeft naar grovere vruchten en een
regelmatiger produktie (produktie verloopt met schokken: zetsels).
Dunnenleidt tot iets minder knopen, maar ook tot een enigszins
versterktoptredenvankrimpscheurtjes.
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3.8 ZIEKTEN,PLAGENENFYSIOGENEAFWIJKINGEN
3.8.1 Schimmel-EnVirusziekten
De belangrijkste schtmmelzlekten in de paprikateelt zijn meeldauw
(Levelllula taurlca)t grauweschimmel(Botrytiscinerea),sclerotienrot
(Sclerotinia sclerotiorum), fusarium-voetziekte (Fusarium solani) en
voet-enwortelrot (Phytophthoracapsicl).
Vandevirusziektendieinditgewaskunnenvoorkomenisde paprikastam
van het tabaksmozaiekvirus (TMV) het belangrijkst. Hetziektebeeld
bestaat uit mozaiekvlekking op de bladeren van donkergroene en
lichtergroene vlekken. Opdevruchtenontstaaningezonkenvlekjes,die
alofnietnecrotischzijn. Deaangetasteplanten blijven leven. De
belangrijkste Infectiebronnen voor dit virus zijnhetzaadenzieke
wortelresten indegrond. Verspreiding tijdensde teelt vindt plaats
door sapvangeïnfecteerdeplantendienoggeenziektebeeldbehoevente
vertonen.
Verspreidingkanwordentegengegaandoor:
- tevoorkomendatdebovengrondsedelenvandeplantinaanraking
komenmetgronddeeltjes(besmettingviagrond-dusnetjespoten)
- hetverwijderenvanziekeplanten
- voordeverzorgingvanelkeplantdehandeneneventueelookhet
gereedschapteontsmetteninmageremelk(Anonymus,1982?).

3.8.2 DierlijkeParasieten
Dierlijkeparasietenkomeningroteverscheidenheid in de paprikateelt
voor.
De belangrijkste zijn bladluizen, spint, trips, rupsen,
begoniamijt,wantsen,wittevliegenmineervlieg.
Dekoppenvandeplantkrijgen door toedoen van de begoniamijt een
misvormduiterlijk. Debladerentrekkensamenenplaatselijktreedteen
bruinverkleuringopdoor het ontstaan van kurkweefsel. Ook op de
vruchten kunnen kurkachtige strepen ontstaan. Dezevruchtengroeien
nietvoldoendeuitenzijnvolkomenwaardeloos.

3.8.3 FysiogeneAfwijkingen
3.8.3.1 KrimpscheurtjesVandevelefysiogeneafwijkingendiewe bij paprika aantreffen zijn
krimpscheurtjes de belangrijkste. Tijdens de laatste groei- en
rijpingsfaseontstaankleine,ondiepescheurtjesindeepidermisvan de
vrucht (vruchthuid). Dezescheurtjesverkurkenenzijndanalsbruine
streepjesopdevruchtenzichtbaar(VanUffelen,l985).
Oorzaak zou een onvoldoende elastische vruchthuid kunnen zijn
(zweischeurtjes). Een hoge EC gaathetoptredenvankrimpscheurtjes
tegen(tabel19).
Metvruchtdunningmoetenwevoorzichtig zijn, omdat er een (zij het
kleine) negatieve invloed vanuit lijkttegaan(tabel 18). Schermen
leidt totminderkrimpscheurtjes(tabel20).
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Tabel 19.
Waardering(0 = vrij,9 = zeerernstig) voor
krimpscheurtjes. bijverschillende en wisselende
concentraties vandevoedingsoplossing in 1982

Tabel 20.
Waardering krimpscheurtjes(0 = vrij,9 = zeer
ernstig),bijverschillende schermbehandelingen

en 1983

in1982

1982 1983a 1983b
2.3
0.7
1.1
ECcontinu hoog(4à5)
1.5
3,3
ECeerst hoog.later laag
1.2
4.1
1.3
0.8
ECeerst laag.later hoog
4,4
1.5
0.9
ECcontinue laag( ± 2)
a = waardering indeoogstweken 4.5en6
b = waardering indeoogstweken 7,8en9

Vast$chermvan
10-12-81 tot 28-3-82
10-12-81tot 19-2- - 82
19-2-82tot 28-3-82

0.55
1.28
0,43

3.8.3.2 NeusrotNeusrotiseenvandeoudsteproblemeninde paprikateelt. Overwegend
aan het neuseinde van de vruchtenontstaanbruine,ietsingezonken,
leerachtigeplekken(VanUffelen,1985).
Hetisduidelijkdat bij deze afwijking het calciumgehalte van de
vruchteneenoverheersenderolspeelt. Intabel21istezienhoesterk
hetCa-gehaltevanaangetasteengezondevruchtenkanverschillen. Uit
tabel 15bleekreedsdateenverminderdecalciumopnamehetoptredenvan
neusrotindehandwerkt.
Tabel22laatziendatbijeentehogeECneusrotveelsterkeroptreedt,
terwijl aan de groei en de kleur vanhetgewasnauwelijksofgeen
verschillentezienwaren. Getrachtmoetwordenvoldoendecalciuminde
vruchten te krijgen. De cellen waaruit devruchtenzijnopgebouwd
zullendanstevigerzijnenerzalminderneusrotoptreden.
Tabel 2 1 .

Tabel 22.

Ca-gehalten(%vandedrogestof)vanhetschouder-,midden-enpuntgedeettevangezondeen
vanlichtenzwaardoorneusrot aangetaste
vruchten.
Gezonde vruchten
Lichtaangetaste

vruchten

Schouder Midden
0.247
0,173

Punt
0,127

0,236

0,110

0.090

0.230

0.087

0.070

Percentageneusrotbijverschillendeconcentratiesvandevoedingsoplossingin1982en 1983.
Concentratiecontinue
1982 1983
5ÊC
6,1
4 EC
7.3
2EC
0,5
1.1

Zwaar aangetaste

vruchten

3 . 8 . 3 . 3 Knopen Knopenofknoopvruchtenzijnvruchten waarin geen of slechts enkele
,zadenaanwezig zijnendieergkortenmeestalookwatmisvormdzijn.
Bijhetoptredenspelendetemperatuurende luchtvochtigheid een rol
(tabel17; VanUffelen,1985).

3.8.3.4 StipDesymptomenvanstipzijngroenachtigebruine vlekjes van enkele mm
doorsnede in de vruchtwand. Dit zijnonderhuidseconcentratiesvan
afgestorvencellendieechterniettotrottingovergaan. Het probleem
doet zich met name in de herfstteelt voor bij deoogstvanrode
paprika's(rasverschillen).
Stiptreedtvooralopalshetgewas makkelijk kan groeien. Bij een
teeltopsteenwolwasbijeenEC2indemathetpercentagevruchtenmet
stip2.5x zohoogalsbijEC 4(VanUffelen,1984b). Zoalsweal gezien
hebbentreedtstipsterkeropbijeenhogerecalciumopname (tabel15).
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3.8.3.5 OverigeFysiogeneAfwijkingenNormaalbevindenzichIndepaprikavruchtalleenzaadltjstenmet daarop
een hoeveelheid zaden. SomsgroeitIndevrucht,vanafdesteelzijde
ookeenhoeveelheidweefselverderuit(blnnengroel). Deze hoeveelheid
kan zo groot worden dathetnietmeerindevruchtpastendezeopen
barst. Weziendanindelengterichtingvan de vruchten diepe, soms
zeer brede scheuren ontstaan. Het weefsel blijkt te bestaanuit
uitgegroeidehoningkllertjes. Blnnengroelisalleen een probleem bij
rijp oogsten en komt vrijweluitsluitend inheteerstezetselvande
vroegeteeltenvoor. Deoorzaakisonbekend.
Eenverschijnseldatveelovereenkomstmetblnnengroelvertoont,ts het
optreden van vleugels aandevruchten. Dezeontstaanopdeschouders
vandevruchtenengroeienvanonderdekelkblaadjesvandaan. Het zijn
ookuitgroeiendehoningkliertjes.
Vleugelsontstaanaldirectnazetting,vooral als wordt geteeld bij
lagegemiddeldetemperaturen.
EenstaartjeIshetniet afgestorven stijlkanaal van de bloem, dat
tijdens de uitgroeivandevruchtooknogflinkkanuitgroeientoteen
lengtevansoms1.5 a2cmeneendiktevanmillimeters. Problemen met
staartjes zijn tevoorkomendoorzeminimaaleenweekvoordeoogstte
verwijderen(VanUffelen,1984b).

3.9 OOGSTEN,SORTERENENVERPAKKEN
Hetmomentvanoogstenwordtbepaalddoorde mate waarin de vruchten
zijn uitgegroeid. Dit geldt althans voorvruchtendiegroenworden
geoogst.
Hetoogstenmoetzeervoorzichtig gebeuren, omdat anders gemakkelijk
takbreuk optreedt. Gewenst iseengladbreukvlakaandesteelwatte
realiserenisdoorhetsnijdenvan de paprika's. Rafelige steeltjes
zijneentnvalspoortvoorschimmelsenbacteriën.
Het sorterengebeurtveelalmachinaal, naar diameter van de vrucht.
Wittepaprika(langwerpig)wordtgesorteerdoplengte. Deralnimumlengte
is5cm.
Devruchtenvanpaprikarassendie in een rijp stadium rood kleuren
kunnen zowel roodalsgroenwordenaangevoerd. Groenoogstenheeftde
volgendevoordelen:
-eerderoogst:minimaaldrieweken
t-minderkwaliteltsproblemenzoalsstipenkrimpscheurtjes

Alsnadeelkanworden genoemd dat de gewasgroei minder evenwichtig
verloopt, waardoor meer gewasverzorging nodigis. Hetbelangrijkste
motiefomdevruchtenrijptelaten worden Is echter meestal de te
verwachtenprijs. Hetkiezentussengroenofroodoogstenheeftduseen
speculatiefkarakter (BoonmanenVanUffelen,1985).
Tabel23geefteenvergelijkingvandefysiekeengeldelijkeopbrengsten
van paprika bij groen en rood oogsten. Rodepaprika'szijnopde
vellinggemiddeldongeveer30%duurderdangroene(Anonymus,1985).
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Tabel23. Berekeningvandewaardevandeproduktlebijrood en groen
oogstenvanpaprika'sInguldensperm2. Gerekend Ismetdemiddenprijs
overdejaren1979,1980en1981endegemiddeldeproduktlevan4rassen
en2teeltsystemen.

Peildatum
20-7
16-8
14-9
13-10
4-11

produktle (kg/m2)
groen
rood

waarde (gld./m2)
groen
rood

3.79
6.10
8.18
10.58
11.20

8.72
12.88
16.62
21.30
22.73

0.21
3.91
5.63
7.08
7.88

0.55
11.10
15.66
19.87
22.67
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4.1 INLEIDING
Desladiewijkennen(metuitzondering van veldsla) behoort tot de
soortLactucasativa (Composieten).
Erworden4variëteitenonderscheiden(figuur7; Anonymus,1981):
1. kropsla (boterslaenijssla),Lactucasativavar, capitata
2. bindsla,Lactuca sativavar. longiflora
3. pluksla,Lactucasativavar. foliosa
4. stengelsla,Lactucasativavar. angustana

plukêla
wild* »la

arpmrg*êla
Figuur7.

ij f la

bofrala

VeldslabehoortniettothetgeslachtLactuca, maar tot het geslacht
Valerianella en desoortsnaamisValerianellalocusta. VoorNederland
isvooraldeteeltvanboter-enijsslavaneconomischbelang.
Kropslaiseeneenjarig kruidachtig gewas. Botersla wordt, evenals
andere slasoorten onderscheiden In groepen metenzonderanthocyaan
(kleurstofdiedeslaroodkleurt)inhetcelsap.
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Slareageertvoorwatbetreftdebloeinietofnauwelijksop kou, maar
wel vrij sterk op de daglengte. Indepraktijkwordtgesprokenvan
langedag-(vroege)slarassenen'dagneutrale'- (zomer)rassen. Dit is
plantenfyslologischgeziennietjuist,wantde'dagneutrale'rassenzijn
inwezenlangzaamgroeiendelangedagrassen.

4.2 ECONOMISCHEGEGEVENS
Kropslais in Nederland een van de drie grote glasgewassen. De
veilingaanvoer is beginnend in de zeventiger jarengedaaldvan540
miljoenstuksinhetseizoen1971/'72tot 458 miljoen stuks (=80.000
ton)in1985. Deveilingaanvoer vanijsslabedroeg in1985viermiljoen
stuks(1700ton). Oorzakenvandezeafnamezijn het langer aanhouden
van de hoofdteelt, het vervroegen van de heteluchtteelten, de
overschakeling naarsubstraatteeltendetoenemendeconcurrentie vanuit
Zuid-Frankrijk.
Tabel24. Aanplant areaalkropslaperperiodeinha(Anonymus,1986).
Plantperiode
J u l i t/m s e p t .
Oktober
November en d e c .
J a n u a r i t/m a p r i l
Mei en j u n i
Seizoentotaal

1977/*78

Seizoen
1979/'80

663
642
639
1156
27

530
933
689
1134
46

3127

3332

1981/'82

1984/'85

440
707
584
840
32
2603

326
707
546
730
47
2356

Uittabel24blijkt,datdedalingvooral de eerste maanden van het
seizoen (augustus en september) endeplantperiode januarit/mapril
betreft.
Vanonzeglasslaproduktlewordt80%geëxporteerd. Vandezeexport gaat
80%naarWest-Duitsland en10%naarGroot-Brlttannie. OpdeWest-Duitse
markt verzorgt Nederland ongeveer 70% van de totale invoer. We
ondervinden daar vooral concurrentie van Frankrijk (glas- en
vollegrondssla)envanBelgië(zwaregiasslaindewinter).
Omtekunnenblijvenconcurrerenzullen de Nederlandse telers in de
wintermaanden zwaardere kroppen sla moetentelen. Bijhettelenvan
zwareslaspeleno.a. rassenkeuze,zaaidatumenplantafstandeenrol.

4.3 TEELTMEDIUM,WATERVOORZIENINGENBEMESTING
Voordestartvandeteeltvanslawordtdebodem goed uitgespoeld om
fysiogene afwijkingen als "rand" te voorkomenenomeventueelinde
bodem aanwezig bromide uit te spoelen. Sla is een gewas dat
zoutgevoelig is. Schadedooreentehoogzoutgehaltezalopgrondenmet
eenlagevochtcapaciteitheteerstnaar voren komen in de vorm van
onregelmatige groei enhetoptredenvanrand. Eenovermaataanzouten
kanvoorkomenwordendoordegrondoptijddoortespoelen.
Momenteelwordende mogelijkheden voor de teelt van sla op water
onderzocht.
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4.4 RASSEN
Hethuidigerassensortimentomvatvooralleteeltperlodengoedbruikbare
rassen. Het jaarrond-sla-telen(zevenkeerslaindezelfdekasineen
jaar)isdanookgoedmogelijk.
Debelangrijkstekenmerkendiedebruikbaarheidvaneen slaras bepalen
zijn: ziektegevoeligheid,gevoeligheid voordoorschieten,gevoeligheid
voorgraterigheid,bladkleuren bladdikte, kropomvang, groeisnelheid,
hartvulling,bladstandenkropvorm.

4.5 OPKWEEK
Sla wordt machinaal gezaaid in perspotten (4-5 cm), waarbij van
ingehulde zaden (split-pillen) wordt uitgegaan. Omdat deoptimale
kieraingstemperatuur vrij laag is (12-15°C),
hebben
sommige
plantenopkweekbedrijven "geklimatiseerde kiemruimten, andere dekken
overdagdeperspottenmetzaadafmetisolatiemateriaalomte voorkomen
dat de temperatuur te hoog oploopt. Demeest temperatuur-gevoelige
periodevandekieming isgedurende6-8uur na het zaaien. Te laat
verwijderen van de afdekkinggeefteentelanghypocotyleneenplant
diegemakkelijkomvalt.

4.6 TEELTWIJZEN
Alnaar gelang het tijdstip van oogsten worden bij glassla vijf
teeltwijzen onderscheiden. Voorzaai-,plant-enoogsttijdenzietabel
25.
Tabel25. Zaai-,plant-enoogsttijdenvoorglassla
Teeltwijze
latezomer-envroegeherfstteelt
normaleenlateherfstteelt
winterteelt
voorjaarsteelt
latevoorjaars-enzomerteelt

zaaitijd

planttijd

oogsttijd

10/8-25/8
20/8-10/9
25/9-20/10
25/8-20/9
10/9-9/10
20/10-1/1
20/9-20/10 9/10-5/12
1/1-1/3
20/10-25/2 5/12-22/3
1/3- 1/5
25/2-10/8
22/3-20-8
1/5-25/9

VandeNederlandseglasslais40-50%afkomstig uit de voorjaarsteelt.
De teelt van echte zomersla onder glas is onbelangrijk. In de
zomermaandenisbijnaalleslaafkomstigvandeopengrondsteelten.
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4.7 TEELTENTEELTMAATREGELEN
4.7.1 Plaatafstand
Deplaatafstand isafhankelijkvanhetras,degrondsoort,deteeltwijze
en het te oogstenkropgewicht. Doorhetaantalplantenpervierkante
meterteverhogen,ishetmogelijkdetotaleproduktieinkgper m2 in
herfstenwinterteverhogen. Ditgebeurt indepraktijknietomdatbij
meerplantenpervierkantemeter (DenBesten,1985):
- hetkropgewichtafneemt
- degraterlgheidtoeaeemt
- meergeelbladontstaat
- dearbeidsbehoefteperkroptoeneemt.

4.7.2 ToepassingVanWitFolie
Momenteelwordthettoepassenvanwitfoliealsbodembedekkingonder de
slaonderzocht. Voordelenzijndehogereopbrengst (lichtreflectie),de
verminderdeaantastingdoorbodemziekten(RhizoctoniaenSclerotinia)en
demogelijkheidvanoogstmechanisatie (tabel26; Hesen,1986).
Bruto-, netto- en afval-gewichten bij verschillende grondafdekkingsmaterialen bijsla inkg per honderd stuks
Object
Onbedekt
Bedektmetdoorzichtig folie
Bedekt metwit folie
Bedekt metzwart folie

%

Bruto
gewicht

Netto
gewicht

Afvalgewicht

Afval

25,43
25,74
27,23
24,79

23,08
24,13
25,54
23,03

2,35
1,61
1,69
1,76

9,2
6,2
6,2
7,1

4.7.3 DeTeeltduur
Deteeltduurvanslaisvoornamelijk afhankelijk van het moment van
planten (seizoen). Daarnaast hebben de plantgrootte, het ras,de
temperatuur tijdensdeteeltenhet kropgewicht bij de oogst hierop
invloed (figuur8; Anonymus,1983).

4.7.4 DeGroeiVanSla
Tijdensdeaanloopperiodemoetdesladoorwortelenendegrondsnel met
blad kunnen bedekkenomtekunnenassimileren. Ditbladisvanbelang
bijdeproduktievandekropvormende bladeren, maar wordt zelf niet
meegeoogst.
Indeopbouwperiodewordthetbladgevormd dat het uiterlijk van de
plant bepaalt. Inlichtarmeperiodendienteenlaagtemperatuurniveau
aangehoudenteworden. HetdoserenvaaC02isvooral in deze periode
vanbelang.
Deafrijpingsperiodeishetlaatstedeelvandeteeltwaarinhetprodukt
op gewicht komt,doordathetaanwezigebladinhetgroeipuntzichgaat
strekken. Eenverhogingvandeteelttemperatuurinditstadium van de
teeltkangunstigzijnvoorhetkropgewicht.
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Figuur8.

Verband tussendezaai-,plant-enoogstdata bijdeteelt
vanboterslaonderglas.
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Aandehand vandezegrafiek kunnendiverse zakenworden bepaald
diebijdeteeltplanning vanbelang zijn nl.:
1.Deopkweekduur bijbepaalde zaaidata (. .
.);
2.Deplantleeftijdbijbepaaldeplantdata (—x—x—x);
3.Dezaaidatavoorbepaaldeplantdata;
4.Demeestgangbare oogstdata bijbepaaldeplantdata ( o — o — o ).

4.7.5 LichtEnTemperatuur InDeSlateelt
Dekropvonningbijslaiseenzeerkomplexgeheelenweleensomschreven
als een gevolg van eenrelatiefhogesnelheidvanbladproduktie,een
relatief lagesnelheidvanstengelstrekking,relatiefgrote individuele
bladeren en een relatiefkortelengtevandebladstelen. Afhankelijk
vandevariëteitkunnenhyponastischekrommingenvan de middennerf de
stevigheidvandekropsterkbevorderen(Bensink,1971).
LichtheeftoptweemanierenInvloedopde snelheid van de slateelt.
Allereerst worden de bladeren dikker en zwaarder bij meerlicht,
waardoordetoenameingewichtsnellerverloopt. Veel belangrijker is
echterdeinvloedvandelichtintensiteit opdebladafsplitsingssnelheid
(figuur9;1 erg= 1 0 0 nJ).
Debladafsplitsingssnelheid neemtookmetdetemperatuur toe(figuur9 ) .
Het blijkt uit figuur 9 dat de primordiale groei meer door de
temperatuurdandoordelichtintensiteitwordtbeïnvloed (Bensink,1971).
Omdatdebladuitgroeiveeltragerverlooptdandebladinitiatiebetekent
het voorgaande niet automatisch dat de groelduur vanslaookmeer
'afhangt vandetemperatuurdanvanhetlicht. Voorde groelduur geldt
namelijkhetomgekeerde.
Naast snelheidIserbijdeslateelteennogbelangrijkeraspecten dat
Is dematevankropvonning. Dezewordtdoordetemperatuurmaarvooral
doorhetlichtbepaald. Metnamedelengte/breedteverhouding van het
bladspeelthierbijeenrol(figuur10).
Bijhogelichtintensiteiten Is de lengte/breedte-verhouding van het
slablad onafhankelijk van de temperatuur waarbij de sla groeit
(Benslnk,1971).
Bij
toenemende
lichtintensiteit
wordt
de
lengte/breedte-verhouding vandeslabladerenbeter(lager).
Alsdebladerendiede onderkant van de krop vormen, bij te hoge
temperaturen gegroeid zijn, kunjetussendebladerendoorIndekrop
kijken. DekropIsaandeonderkantnietgoedgesloten: graterlgheld.

DE TEELT VAN KROPSLA

39
Leaf production
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Figuur 9. \ |_ ea f production in leaves per dav plotled aeainst light intensitv at 10'C, 20'C.
-nd 30 C.
.: Leaf production plotted against temperature at four different light intensities, in ergs/cm2
sec.
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Figuur 10. Maximum leaf length ( • )and maximum leaf width (•) as related tolight intensity,
at 10 C. (A). 20 C. (B) and 30 C. (C). Length width ratio's given in D.

4.8 ZIEKTEN,PLAGENENFYSIOGENEAFWIJKINGEN
4.8.1 Inleiding
Ziektenen plagen kunnen sla op tal van manieren aantasten. De
bestrijding ervan is vaak niet zo eenvoudig; niet omdatergeen
effectievemiddelenzoudenzijn,maaromdatdetoepassingervanaanveel
voorwaardenisgebonden. Ditheeftallestemakenmetdehogeeisendie
men aan de sla stelt op het punt van toegestane residuen van
bestrijdingsmiddelen.
Een
slakrop
heeft
een
hoge
bladoppervlak/versgewicht verhouding
en
daardoor
kunnen
4e
residugehalten snel te hoogzi-jn. Bovendienwordtslavrijwelaltijd
rauw geconsumeerd, hetgeen een extra zorgvuldigheid bij de
gewasbeschermingvraagt.
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4.8.2 Schimmel-EnVirusziekten
4.8.2.1 BremlaLactucaeBremlalactucaistndepraktijkalgemeenbekendonderdenamen 't wit
en valse meeldauw. In tegenstelling tot echte meeldauw zitdeze
schimmelhoofdzakelijkInhetblad.
UitwildmateriaalIsallangeenverminderdegevoeligheid voor Bremla
bekend. HelaasIsheteenonvolledigeresistentie. Ditwilzeggendat
deplantslechtsmindergevoelig Isvoor bepaalde "stammen" (fyslo's)
van de Bremla-schimmel. Bovendienkomthetherhaaldelijkvoordateen
metveelmoeiteingekruisteresistentieindepraktijkbinnenzeerkorte
tijddooreennieuwfyslowordtdoorbroken. InNederland zijnmomenteel
ongeveer 11fyslo'sIndepraktijkbekend.
Bremlakanvoorkomentijdensdeopkweekvanhetplantmateriaalen wordt
daar bijna dagelijks bestredendoortestuivenmetZineb. Tijdensde
teeltkunnengeengewasbeschermingsmiddelenwordeningezet. Bremlakomt
vooral voor wanneer degewassenlangnatblijven,hoofdzakelijk Inde
herfstteeltdus(Anonymus,1983).

4.8.2.2 Smet(aanslag)Smetkandoor diverse schimmels (Pytlum, Botrytis cinerea (sraeul),
Rlzoctonla solanl (zwartrot)enSclerotinia(rattekeutelzlekte)worden
veroorzaaktdiesomstegelijkvoorkomenendanmoeilijkteonderscheiden
zijn. Desymptomenvandezeschimmelziektenverschillennietveel. De
slaplantgaatslaphangenendeonderkantisverrot.
Aantasting kan worden voorkomen door het nemen van de juiste
teeltmaatregelen (o.a. voorkomenvangroelstoringen,beschadigingenen
eentehogeRV).

4.8.2.3 PseudoslavergellngsvlrusEenaantastingdoor pseudoslavergellngsvlrus kenmerkt zich door een
sterk witgekleurd buitenste blad,metuitzonderingvandenerven,die
eensterkgroenekleurhebben. Deziektevertoontgrotegelijkenis met
magnesiumgebreksverschijnselen. Het aangetaste blad voeltbrosaan.
Hetviruswordtdoorwittevliegovergebrachtenkomtook in komkommer
voor.

4.8.2.4 SlamozaiekvirusDitviruskenmerktzichdoorhetmeerofmindersterkachterblijven van
degroei. DezegroeiverrainderingIsdestegroter,naarmatedeinfectie
vroegerheeftplaatsgevonden (zaadinfectie). Erheeftgeen kropvormlng
plaats en erontstaanraozalekvlekken.Bijdeglasteeltenbehoeftdeze
virusziektegeenprobleemtezijnomdat de belangrijkste overbrengers
(bladlulzen)onderglasgoedtebestrijdenzijn.
Behalvedatenkelevanuit zaad besmette slaplanten een Infectiebron
kunnen vormen, Is er een nog veel belangrijker en zeeralgemeen
voorkomendeonkruldwaardplant van dit virus, nl. klein kruiskruid
(Senecio vulgaris). Deaanwezigheidvanditonkruidvormtdanmedeeen
bedreigingvaninfectie.
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4.8.3 DierlijkeParasieten
4.8.3.1 BladluisInslakomenverschillendebladluizen voor waarvan de perzikbladluis
(My2us persicae) en de grote slaluis (Nasonovia rlbisnigri) de
belangrijkstezijn.
Deschadedieluizenaandeslakunnentoebrengen is verschillend van
aard.
In de eerste plaats kunnen ze virus overbrengen. Door
beschadigingvangroeiendedelenkunnenvergroeiingenontstaanen omdat
de luizen uit hetfloeerazuigenscheldenzezogenaamdehoningdauwuit
diehetbladvervuiltenwaaropderoetdauwschimmelzich kan vestigen.
Afgezien van bovenstaande punten worden luizen op de sla niet
getolereerd en dergelijke partijen kunnen op de veiling afgekeurd
worden.
Bestrijdingvandeluizendient te geschieden voordat de krop zich
sluit. Hierna Ishetveelmoeilijkerdeluizenafdoendetebestrijden
(DenBesten,1985).

4.8.4 FyslogeneAfwijkingen
4.8.4.1 Rand-

4.8.4.1.1 GewoonRandGewoonrandkomtmeestalvooropzachtegewassen. Aande zoom van de
binnenste bladeren van plantendiealeenkrophebbengevormd,treedt
pleksgewljsbruinverkleuringenrottingop. Hettreedtmeestal op bij
plotseling scherpzonnigweereneenonvoldoendevochtopname. Gewassen
diebijeenhogenachttemperatuur geteeld worden zijn gevoelig voor
gewoonrand.
Rand isinfeitehetgevolgvan het afsterven van een groep cellen
waardoorhetgewasvooreendeelbruinverkleurt. Wanneerdithetgeval
isinhethartvandekrop,isdiekropbinnenkortetijdonverkoopbaar.
Rand Iseengevolgvanlokaalcalciumgebrek. Doorditgebrekwordende
wandenvandecelzozwakdatdezelekworden. De cellen kunnen dan
geenwatermeervasthouden.

*4.8.4.1.2 DroograndDegeheelontplooidebladerenvertonenplaatselijk bruine randen. De
sla Is meestal donker van kleur. Droogrand is een gevolg van
onvoldoendewortelactlviteit eneentesterkeverdamping. Droograndkan
worden tegengegaandoordewateropname testimulerenendoorhetremmen
vandetranspiratie.

4.8.4.1.3 NerfrandIndekropzijndelenvandebladnervenbruinverkleurd,somsIsookhet
bladmoestussendenervenbruin. DeoorzaakIseentehoogvochtgehalte
Indekrop en onvoldoende verdamping, veelal na het optreden van
glazigheid.
Aantastingvindtvaakplaatsineen periode van lichtarm en vochtig
weer. Nerfrand kan worden tegengegaan door het stimulerenvande
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verdamping.

4.8.4.1.4 StippelrandBijstlppelrand ontstaanbruinestippen aan de randen van de jonge
bladeren in de volgroeide krop. Ditwordtveroorzaaktdoorhetnaar
buitentredenvandruppeltjesmelksapdiebruinkleuren aan het begin
vanhetgeneratievestadium.
Stippelrand kan worden verminderd door het tegengaan van hoge
luchtvochtigheid enhogetemperatuurvlakvoordeoogst.

4.8.4.2 GlazigheidGlazigheid kenmerktzichdoorhetdoorzichtig zijnvanscherp begrensde
gebieden in hetblad. Deintercellulaireholtenzijnopdezeplaatsen
gevuldmetwater. Glazigheid treedthethevigstopaan de randen van
het blad en wordtgestimuleerddooralleomstandighedendiedeopname
vanwaterbevorderenenalleomstandighedendiede verdamping afremmen
(Anonymus,1983).

4.9 OOGSTEN,SORTERENENVERPAKKEN
4.9.1 Oogsten
De arbeidspiek t.g.v. de eenmalige oogst is op bedrijven met
jaarrondteelt te ondervangendoormiddelvancontinuteelt (telkenseen
kleineoppervlakteuitplantenenoogsten). Dezemogelijkheid isbijeen
eenmalige teelt alstussen-,na-ofvoorteeltnietmogelijk,omdathet
dantenkostegaatvandehoofdteelt.
Inprincipezijnerdrieoogstmethoden:
-normalemethode(slalosinkrat)
- snijdenendirectinpakkeninzakjes (kangoeroe-methode)
- snijdenenopstrokenleggenofviaeenlopendebanddeslaafvoeren
endooranderenlateninpakken(losofinzakjes).
Uit arbeidskundige overwegingen verdient de

kangoeroe-methode

(voorkeurwanneer inzakjeswordtverpakt(Anonymus,1981).

4.9.2 Sortering
Kropslamoetop gewicht gesorteerd worden. Bij sla met een gem.
kropgewicht vanmeerdan190gramspreektmenwelvanzwaresla.
Hetminimumgewichtvankropslabedraagt 130gramperstukvoorKlasse I
en110gramperstukvoorKlasseIIenIII(Anonymus,1977).
Vrijwelallekasslawordtineenmalig fustaangevoerd. Steedsmeer sla
gaat apart verpakt in polyethyleen zakjes in exportdozen. Ditin
verbandmetpresentatieenbehoudvankwaliteit.

de
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4.10 KWALITEIT,HOUDBAARHEIDENBEWARING
4.10.1 Residubewaking
Hetoverschrijdenvanderesidu-waardenIneenof enkele partijen sla
kan zeernadeligegevolgenvoordeNederlandseslamarkthebben. Daarom
heefthetCentraalBureauvan de TulnbouwvellIngen In Nederland een
regeling ontworpen, waarbij de sla voordatdezeopdevellingwordt
aangevoerd,oprestenvangewasbeschermingsmiddelenwordtonderzocht.
Hetonderzoekheefthoofdzakelijkbetrekkingopbromide(grens 50ppm),
maar ook wel op de gewasbeschermingsmiddelenZlneb,Maneb,Ronllan,
Rovral,etc.

4.10.2 Nltraat-nltrletProblematiek
4.10.2.1 InleidingMomenteel wordt aan het nitraat- en nltrletgehalte van m.n.
bladgroenten veel aandacht besteed. De mogelijke gevaren voorde
volksgezondheid,dieaaneentehoge nltrletbelastlng verbonden zijn,
vormenhiervandeachtergrond.
Nitraatalszodanig Isvoorde mens weinig giftig. De aanvaardbare
dagelijksedosis(ADI=AcceptableDallyIntake)bedraagt220mgnitraat
perpersoon. Dezedosiswordtvrijwelnooit bereikt. Het gemiddelde
voedselpakket vaneenNederlanderbevat100-160mg (Bierhuizen,1980).
NitraatvormtmetnameeenprobleemdoordathetInonslichaam (In het
speeksel en In de maag)gedeeltelijkomgezetwordtinnitrlet. Voor
dezestofgeldteenADIvanslechts8mgperdag.
Nitrletkanoptweemanierenschadeaanonzegezondheidberokkenen:
-methemoglobinemia:remmingvanhetzuurstoftransportdoorhetbloed
doordatnitrletzichaanhethemogloblne-molecuulbindt
- vormingvannltrosamlnen:verbindingvansecundaireamlnenennitrlet;
dezeverbindingenzijncarcinogeen(=kankerverwekkend).
De maximaal toegestane nitraatgehalten die voor sla, spinazie en
andijviezijnopgesteld staanIntabel27(Eenlnketal.,1982).
Tabel 2 7 .

Groente
Antfjvie
Sta
Spinazie

1«priltot
1 noYwnpor

1 nOVMTMMf

3.500
3.500
3.500

3.500
4.500
4.500

tot1 april

i

Uiteindelijkwordtgestreefdnaareennormvanmaximaal2500mg
perkgversgewicht.

nitraat
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4.10.2.2 FactorenDieHetNitraatgehalteBeïnvloeden-Een
aantal
factoren heeft inmeerofminderemateinvloedophetnitraatgehaltein
groentegewassen. Voorbeeldenzijnhetstikstofgehalteinde grond, de
lichtintensiteit, debemesting,degrondsoort,hetrasendemaniervan
oogsten(oudebladerenenstengeldelenbevattendoorgaansmeernitraat).
Eenaantalvandezefactorenkunnendoordetelerwordenbeïnvloed. Een
belangrijke factor als de hoeveelheid licht kan echter niet of
nauwelijkswordenbeïnvloed.
Het tijdstip van bemesten (figuur 11 en 12; Steiner,1983), de
hoeveelheid meststof endevormvandemeststof (nitraatofammonium+
nitrificatieremmer)zijnvanbelangvoorhetnitraatgehalte.
versgewicht
(gram)

N03~-gehalte
(mg/kg vers)

A

250

4000,

S

/
200

t

o'

3000

i

^r

t

150

[

îV

/ Jr

\

2000

N<^^

1000

100'
'

5

10

l

10
15
oogsttijdstip (dagen)

15

oogsttijdstip (dagen)
, , ,.
. ,_
Figuur 12. Verloop van het nitraatgehalte
Figuur 1 1 . Toename in versgewcht van sla- van slaplanten
na vervanging
van
nhraat
planten na vervangmg van nitraat door door sutfaat ,„ de VOedingsoplossing (.)
sulaatmdevoedmgsoplossingf.Hnverinvergelijking met onbehandelde planten
gelijking met onbehandelde plantenlo)
(0j

Erbestaanverschilleninnitraataccumulatie tussencultivarsbinneneen
gewas(tabel28).
Tabel 28. Verschillen tussen slarassenvoor nitraatgehaltes
PIVTnr.

Ras

Nitraatgehalte

Herkomst

mmol/kg
vers
209
76
109
168

Kolos
Budai
d'Hiver
Gruntowa

Nederland 48,8
Hongarije 43,1
Frankrijk
103
Polen
9,1

mmol/kg
droog
1407
1289
184
150

Opvallend isdatrassen met een zuidelijke herkomst minder nitraat
accumuleren danrassendieuitmeernoordelijkgelegenlandenafkomstig
zijn.
Conclusie: Hetnitraatgehaltevanslakanverlaagdwordendoor:
- gebruikvanammomiummeststoffenennitrificatieremmers
- toepassingvanteeltingoten(hoge investeringskosten)
-veredeling (opdelangeretermijn).
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4.10.3 Koeling
Alleslawordtopdevellingvacuumgekoeldengeconditioneerdbewaard.
Bijvacuurakoelingwordtde luchtdruk verlaagd tot 4.6 mm kwikdruk,
waardoor water bij0°Cgaatkoken. Dehiervoorbenodigdewarmtewordt
aandekroponttrokken.

4.11 DETEELTVANSLAOPWATER
4.11.1 Inleiding
Bij tuinders met een hoofdteelt van tomaat of komkommer die
overgeschakeld zijn naar deteeltopsubstraatisdevoor-ofnateelt
vanslainhetalgemeenweggevallen; hetishaasteenondoenlijke zaak
om na iedere tomatenteelt het substraat op teruimen,degrondte
bewerkenenslateplanten. Omdatdoordegrotere produktie van onze
hoofdprodukten tomaat en komkommer deprijservanonderdrukkomtte
staanendoordekleinere aanvoer van sla juist een hoge slaprijs
ontstaat, ishetwenselijkdatdemogelijkhedenvandeteeltvanslaop
wateronderzochtworden.
Devoordelenvandeteeltvanslaopwaterzijndevolgende:
- Geenontsmettingsproblemenmeer(geenBr-residu;geenkostenvoor
ontsmetting)
-Hethoofdgewaskanwatlangerblijvenstaan(geentijdnodigvoor
ontsmetting)
-Hetbeterkunnensturenvanhetgewas(produktieverhogingen
kwaliteitsverbetering)
- Minderproblemenmeteentehoognitraatgehaltedoorhetverlagen
vanhetstikstofgehalteindevoedingsoplossingkortvoordeoogst
-Geenverliesvanmeststoffen(recirculatie)
- Snellereontwikkelingvanhetgewas
-Mogelijkhedenvooroogstmechanisatie.
Zievoordeindelingvandekasendeoogstmethodedefiguren13 en 14
(VanOsenKuiken,1983).
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Figuur 13. Indeling van da kas.
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A goot
B deksel

mes
opwikkeltrommel
transportband voor kluitenafvoer
transportbaan voor fust
fust
schonen en verpakken
losgesneden slakrop

Figuur 14.Schematischevoorstellingvande oogstmachinevoor sla
I op voedlngsfilm.

4.11.2 Perspectief
DoorHendriks(1984)zijn5teeltplannenvergeleken, waarvan twee met
slateeitopwater. Deze5teeltplannenzageneralsvolgtuit:
A.Driemaalslaopwater+ tomaatopwater
3.Tweemaalslaopwater+tomaatopwater
C.TweemaalslaIngrond+tomaatIngrond
D.TweemaalslaIngrond+tomaatopsteenwol
E.Tweemaaltomaatopsubstraat
DesaldivandezevijfteeltplannenzijnIntabel29weergegeven.
Tabel29. Opbrengstenendirecte teeltkosten bij vijf verschillende
teeltplannen(zieuitlegindetekst; Hendriks,1984).
A

B

C

D

E

47.80

48.65

39.45

48.55

50.60

23.69

23.48

19.58

23.65

27.77

saldo 1
extra n e t t o
jaarkosten

24.11

25.17

19.87

24.92

22.83

3.17

3.17

2.25

2.87

2.04

saldo 2

20.94

22.00

17.65

22.05

20.79

opbrengsten
directe t e e l t kosten

Hoeweldeteeltvanslaopwaterzondermeerperspectieven biedt, zijn
er nogeenaantalaspectendieomeenoplossingvragen: hetrisicovan
zlektenverspreldlng Ineenreclrculerend systeem,hetmakkelijkoptreden
van rand (kalksalpeterbespultingen?) en de pittigeInvesteringvoor
goten,dekselsensubstraatunlt (VanDuyn,1985).

4.12 VOOR-ENNADELENVANDESLATEELT
Puntenwaarindeslateeltzichgunstigonderscheidtvanbijv.
vantomaatzijn:
-TeeltInlichtarmeperiodemogelijk

de teelt
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-Korteteeltduur;geschiktalsvoor-ofnateelt
-Vrijlagetemperatuurbehoefte
- Degehele-metmoeite-geteeldeplantisoogstbaarprodukt
Hiertegenover staanechterookenkelenadelen:
- Arbeidspiekbijhetoogsten
-Hetoptredenvanveleziekten,juistbijdonker,vochtigweer
inherfstenwinter
Vergelijkenweboterslametijssladanisijsslalangerhoudbaar, beter
te transporteren en betervansmaak. Deteeltvanijsslakentechter
extraproblemennl.:
-Geenrassenvoorteeltinde wintermaandenaanwezig
-Veelrandenaanslag
-Telangeteeltduur
-Rassenhebbentelagekrop-ombladverhouding.Teveelbladkanniet
meegeoogstworden.
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DETEELTVANRADIJS

5.1 INLEIDING
Radijs(Raphanussativus,var. radlcula)behoorttotdefamillevan de
Crusiferae (kruisbloemigen). RadijswordtalduizendenjarenInChina
geteeld. MenneemtaandatChinahet landvanoorsprong Is,omdat daar
ook wilde vormen van radijs voorkomen. Radijs is een eenjarig,
kruidachtiggewasenvanoorsprongeenlangedagplant(Anonymus,1975).
Hetdeeldatgeconsumeerdwordt,deknol, is een verdikking van het
hypocotyle stengeldeel. De knolvormwordtvrijgemakkelijkbeïnvloed
doorzaaidiepte,structuurvandegrondenvochtvoorzlening.

5.2 ECONOMISCHEGEGEVENS
Radijsisindezeventiger jaren een echte groeier onder de kleine
gewassen geweest. Sinds 1972verveelvoudigdehetgeoogsteareaaltot
ongeveer 1000hain1985. Deteeltvanradijsonderverwarmdglas werd
gestimuleerd door het succesvandeAmerikaanseradijszonderbladin
plastic zakjes op de Nederlandse en Westduitse markt. Het
voilegrondsproduktbeslaatslechtsca. 25ha.
In1985/86wasdeaanvoer107miljoenbosjes(vanca. 20stuks) en 20
miljoen zakjes (inhoud 125gram; Anonymus,1986)). Het grootste
gedeeltevandeaangevoerderadijswordtgeëxporteerd (ca. 80%). De
voornaamsteaanvoervindtplaatsInhetvoorjaar,namelijkindemaanden
februaritotenmetmei.

5.3 RASSEN
Onderglaswordenvrijweluitsluitend rassenenselectiesvan het type
Ronde Helderrodegeteeld. Belangrijkekenmerkendiebijderassenkeuze
eenrolspelenzijn: looflengteen-stevigheid,knolkleur,knolvorm en
-grootte, fijnheid van de staart, gevoeligheid voorvooswordenen
vroegheld.
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5.4 ZAAIEN
Degeschiktheidvaneenbepaaldegrondsoortvoor de teelt van radijs
hangt o.a. af van de teeltperiode. Radijsiszoutgevoeligenzal
derhalvehetbesteopeenschonegrondgeteeldkunnenworden.
Hetwasvroegerenopenkelebedrijvennogwelgebruikelijk,dat radijs
breedwerpig werd gezaaid en een of twee keer werd doorgeoogst.
Eenmaligeoogstwerdgerealiseerd doorhet fractioneren van het zaad.
Momenteel wordt vrijwel uitsluitend gepilleerd zaadmachinaalgezaaid
(VanderLinden,1977).
Bijradijsluistertdezaadhoeveelheid nogal nauw, omdat hiermee de
opbrengst, maar vooral ook de sorteringsverhoudingwordtbeïnvloed.
Figuur 15geefteenbeeldvandesorteringsverhoudingbij verschillende
plantgetallen (teeltindevollegrond; Buishand,1970).
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Figuur 1 5 . I n v l o e d v a n h e t p l a n t g e t a l o p d e p r o d u k t i e e n d e s o r t e r i n g .

Voordeteelt in de vollegrond ligt het gewenste plantgetal rond
450pl/m2; voordeglasteelt rond250-300pl/m2.

5.5 TEELTWIJZEN
Afhankelijkvandezaai-enoogstperiodekandeteeltvan radijs onder
glas ruwweg verdeeld worden in zes hoofdperioden (tabel 30;
Anonymus,1985).
Deradijsteelt isontstaanalsbijteeltoftussenteelt. Momenteelkomen
er echter steeds meer bedrijven die alleen nog maarradijstelen
(jaarrondteelt).
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Tabel30. Teeltwijzenbijradijs
zaaitljd

oogsttijd

vroegevoor-10/1-15/2 15/3-1/4
jaarsteelt
latevoor- 15/2-15/4 1/4-20/5
jaarsteelt
zomerteelt 15/4-20/8 20/5-20/9
vroege
20/8-30/9 20/9-10/10
herfstteelt
late
30/9-20/1010/10-25/12
herfstteelt
winterteelt20/10-10/1 25/12-15/3

opmerkingen
goede produktie-omstandigheden
kansopvalsemeeldauw
temp.somsaltehoog;weinigziekten
wortelgemakkelijkgrofenruig
verhoudinglicht/temp.nietgoed
korteteeltduur (3w); voosworden
sterkeloofontwikkeling;trageknolvorming;ruimzaaien,duslageopbrengsten
goedeproduktie-omstandigheden
verhoudinglicht/temp.goed
moeilijksteteeltwijze

5.5.1 InvloedVanLichtEnTemperatuur
Licht heeft bij radijs invloed op het knollingspercentage en de
teeltduurevenalsdetemperatuur. Kortgezegdkomthethieropneer,dat
veel lichteensnelleknolontwikkelinggeeft,terwijl veel temperatuur
een snelle loofontwikkelinggeeft
DoorNieuwhof (1976)isdeinvloed
vandetemperatuuropde groei en
ontwikkeling van kasradijs onder
winterse omstandigheden (weinig
licht) bestudeerd. De optimale
temperatuurvoorbladgroeiwas20°C
(figuur 16),dievoorgroei van de
knol was 10°C (figuur 17). De
knol/loofverhouding was bij lage
temperatuurhethoogst(figuur18).
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Figuur 17.
Effect of temperature on fresh root weight at 5 successive
harvest dates (averages of 7 cultivars/strains).
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Figuur 16. Effect of temperature on fresh leaf weight at 5 successive
harvest dates (averages of 7 cultivars/strains).

DoorKrugenLiebig(1979)iseenmodelontwikkeld voor de groei van
radijs. Dit is in hoofdstuk 7 van deel 1 vanditdiktaatreeds
besproken(Heuvelink,1986).
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5.5.2

Teeltduur

Deteeltduurvanradijsissterkafhankelijkvanhetseizoen(figuur19;
Van der Linden,1977). Hierbij ishetlichtdebelangrijkstefaktor.
Methetkorterwordenvandeteeltduur wordt ook de periode dat de
radijsoogstbaariskorter.

5.5.3 TeeltplanVoorJaarrondteeltVanRadijs
Van 'tHoffenVermeulen(1985)vergelijkeneenaantalteeltplannenvoor
de jaarrondteeltvanradijsengevenaanwatopbasisvanhetsaldohet
meestoptimaleteeltplanis. Ditistoegelicht inhoofdstuk8van deel
1 vanditdiktaat(Heuvelink,1986).

5.6 ZIEKTEN,PLAGENENFYSIOGENEAFWIJKINGEN
5.6.1 SchimmelziektenEnDierlijkeParasieten
Debelangrijksteschimmelziektendiebijdeteelt van radijs een rol
spelen zijn valse meeldauw (het wit; Peronospora parasitica),
stippelziekte (Alternaria braccicae) en sraeul (Rhizoctonia solanl).
,Vooralsmeultreedtplaatselijk sterkopenkaneenzohardnekkigekwaal
zijndatopsommmigebedrijvenderadijsteeltvrijwelnietmeermogelijk
is. Valsemeeldauwwordthetbesttegengegaandoorhetgewasdroogte
houden(slechtekiemingsomstandighedenvoordeschimmelsporen).
De laatstepaarjaarbegintplaatselijkookverwelkingsziekte (Fusarium
oxysporum) de kop op te steken. Deze ziekte iszeergevreesden
moeilijk tebestrijden. Doorzeergoedebedrijfshygiene tracht men de
omvangvandezekwaaltotenkelehaardentebeperken.
De belangrijkste dierlijke parasieten zijn
wortelduizendpoot,aardrupsenenemelten.

pissebedden, slakken,
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5.6.2 FysiogeneAfwijkingen
Voosheid, scheuren en ruige staarten zijn de meest voorkomende
niet-parasitaireafwijkingen. Alsoorzaakvanhetoptredenvanscheuren
moet een plotselinge groeiversnelling gezien worden. De knollen
scheuren in tweeen. Ruige staarten ontstaan vooral op klei- en
veengrondenenwanneermennaeenlangeperiodevan niet gieten, vlak
voordeoogstflinkwatergeeft.
Voosheidvanradijsknollenwordtgekenmerktdoorhet ontstaan van een
lichte, wattige structuur in het knolweefsel. Ineenvergevorderd
stadiumkunnenkleinetotzeergrote gaten in het weefsel zichtbaar
zijn. Vermoedelijkeoorzaakiswateronttrekkingaandeknolondersterk
verdampendecondities.
T a b e l 3 1 . Percentage voze knollen (waardering 7 en lager) bij
de vier klimaatbehandettngen
en de drie frequenties in watergift,bepaald op 22,25 en29 april
% voze knollen
Behandeling
Klimaat
Ruimventileren
Mabgvenrjleren
Weinigventrieren
Matraskoeling
WatenjHt
1 xwater geven
2 xwater geven
3 xwater geven
Gemiddeld

22/4 25/4 29/4

1
12
9
2

4
17
14
3

5
27
12
5

6
5
10
7

S
7
17
10

11
10
17
13

Tabel31(WellesenJanse,1985)laatziendateentesnelleweligegroei
van radijs,alsgevolgvanhogekastemperaturen(minderluchten)enhet
frequentwatergevenvoosheid indehandwerkt.

5.7 DEOOGST
Hetoogstenvanbosradijs isnogvolledig handwerk. Het oogsten van
radijs zonder loof is machinaal mogelijk. Hiervoor is door het
voormaligeITT(thansIMAG)eenmachineontwikkelddiehetloof van op
rijtjes gezaaide radijs tussen twee V-snarenklemt,dieschuinnaar
bovenlopen(klembanden-principe; VanderLinden,1977).
Nahetoogstenwordtzoweldebosradijsalsdemachinaalgeoogsteradijs
gewassen.

5.8 RENTABILITEITVANDERADIJSTEELT
Dooreensterkegroeivandetotaleproduktieisdeprijsvanradijs de
laatste jaren onder druk komen te staan. Daarnaast zijn de
energiekosten (35%vandetoegerekendekosten)endezaadkosten(20%van
de toegerekende kosten) tussen 1980 en 1985 meer danverdubbeld.
Hierdoorisderentabiliteitvan de jaarrondteelt sterk teruggelopen
(tabel32;Van'tHoff,1985).

54

DETEELTVANRADIJS
Tabel 32. RentabilrteHsoverzicht jaarrondteelt radijs over de periode
van1980tot enmet 1985

Aantalbossen
Middenprijs
Geldopbrengst
Toegerekendekosten
Saldo
Bostoon

2

m /jaar
cent/bos
rr^/jaar
m2/jaar
rrftjaar
m'/jaar

1981

1982

1983

1984

1985

70
52,0
36,40
9,20
27,30
15,40

73,5
58,1
42.70

77
59,1

77
52,0
40,00

11,30

12,70

31,40

33,10

75
52,5
39,40
13,50
25,90

14,70

15,40

15,00

45.80

15,30
24,70
15,00
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6.1 INLEIDING
Meloen(Cucumismelo)behoorttotdeCucurbltaceaeenwerdIn Nederland
rond deeeuwwisseling reedsonderplatglasgeteeld. Tegenwoordigwordt
vrijweluitsluitendonderstaandglasgeteeld. In1961wasinons land
de zelfvoorzieningsgraad voormeloenenca. 100%,terwijldezein1985
gedaaldwastotca. 15%(Anonymus,1985).
Eenverhogingvande produktie en het verbeteren van de kwaliteit
(suikergehalte)zijnnodigvooreengoede,rendabeleteeltvanmeloenen.

6.2 ECONOMISCHEGEGEVENS
In1984washetmetmeloenenbeteeldeareaal84ha. Omstreeks1939 was
de
oppervlakte
het grootst (ca.230ha).
Als gevolg van
fusariumaantastingkromphetteeltareaalnaI960sterkin.
Deteeltvindthoofdzakelijkplaatsinhet Westland. Augustus is de
belangrijkste aanvoermaand. Belangrijkeleveranciers(exporteursnaar
Nederland)zijnSpanje,Italie,Frankrijken Griekenland. Ook Israel
exporteertmeloenennaaronsland(Buitelaar,1977).

6.3 RASSEN
Bijmeloenkennen we verschillende typen, o.a. de Ogenmeloen, de
Netmeloen en deSuikermeloen. InNederlandwordtvooraldeOgenmeloen
(kleinenongeveerrond)geteeld (80%),daarnaast de Netmeloen (15%),
die platrond van vorm is. Inhetbuitenlandwordtveelwatermeloen
(Citrullusvulgaris)geteeld. Integenstellingtotanderemeloensoorten
liggen depitjesniet ineenbinnenholteopgeslotenmaarverspreidover
hetvruchtvleesdatdegehelemeloenvult(Anonymus,1979).
Vangrootbelangbijderassenkeuze is het suikergehalte (tabel 33;
Buitelaar,1985). Naastrassenkeuzezijnveelmeerfactorenvaninvloed
ophetsuikergehalte,zoalsineenvolgendeparagraafzalblijken.
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T a b e l 3 3 . P r o d u k t e e n suikergehalte van een aantal meloenrassen uit
proeven van 1980-1983
Ra*

Herkomst

Kg
perm 1

Gemiddeld
vnjcrrtgewicht(g)

Gem. percentage
suiker

Harblewhite
GreenDeüca
Trap»
Hanno
Galia
Chaca
Aroma
Ogen
Suiker

Japan
Taiwan
Spanje
Spanje
Israel
USA
Zweden
Nederland
Nederland

4,6
2,3
3,1
3,1
6,0
3,6
7,6
4,5
7,5

840
1783
1496
1495
1800
636
2139
1072
2728

15,4
12,6
9.2
10,5
11.5
5,8
3,2
11.0
7.8

6.4 TEELTENTEELTMAATREGELEN
6.4.1 Enten
OmFusariumenzwartwortelrot (Phomopsis)tevoorkomenwordtwelgebruik,
gemaakt van opBenlncasaceriferageënteplanten. Cucurbitaficlfolla
dieveelwordtgebruiktalsonderstamvoor augurk en komkommer wordt
voormeloenveelmindertoegepast.
EennadeelvanCucurbitaficifoliaalsonderstamisdateenrankvan de
onderstamaangehoudenmoetworden(1/3onderstambladen2/3meloenblad).
DeStigter(1956)concludeert inzijnproefschriftdat de aanwezigheid
van onderstamblad vereist is om de onderstam te voorzienvaneen
"specifieke stof",diehetfloeem van de onderstam in staat stelt,
normaal tefunctioneren. EentweedenadeelvanC^ ficifoliaisdatde
onderstamongeveertiendageneerdergezaaidmoetwordenomtegelijkmet
hetmeloenenrasentbaartezijn(gelijkestengeldikte).
ErzijntegenwoordigookFusarium-resistenterassenverkrijgbaar.

6.4.2 Teeltsysteem
Het gangbareteeltsysteem bij meloen is evenals bij komkommer het
dubbele V-systeem. De plantafstand inderijbedraagt 50cm. Naast
dezevertikaleteeltwijzeiservoorNetmeloennog een liggende teelt
mogelijk (drierijenpertweekappen; drierankenperplantaanhouden;
Buitelaar,1977).

6.4.3 VruchtzettingEnScheutsnoei
De meloen heeft flink wat licht nodig om tot goede groei en
vruchtzetting te komen. Daaromisuitplantenvooreind februariniet
mogelijk. In tegenstelling tot komkommer bestaat bij meloen geen
parthenocarpie.
Zowel temperatuur als lichtintensiteit zijn van invloed op de
bloemaanleg. Een hoge temperatuurbevordertdeaanlegvanmannelijke
bloemeneneenlageretemperatuurdoetmeergemengde bloemen ontstaan.
Veel licht geeftmeermannelijkebloemenenweiniglichtmeergemengde
bloemen. Toteenhoogte van ca. 1 meter worden alle zijscheuten
weggesnoeid. Bij te vroegaanhoudenvanzijscheuten(daaropvindtde
bloeiplaats)groeitdeeerstegezettevruchtmeestal snel uit. Deze
zogenaamde "voorloper" trektdanveelaldewatlatergezettevruchtjes

DETEELTVANMELOENEN

57

dood. Deaantehoudenzijscheutenwordenachterheteersteblad, waar
ook meestal een vruchtbloem zit, getopt. Wordttevroeggetootdan
groeithetscheutjedatnaastdevruchtbloemzit(scheutvan de tweede
orde) snel uit. Ditkantenkostegaanvandezettingenuitgroeivan
hetvruchtje.
Omdoorhettoppenvandezijscheutendegroeinietteveel te remmen,
worden de zijscheuten hoger aan de draad opsteedsgroterelengte
ingesnoeid (2,3of 4bladerenachter de bloem), terwijl de laatste
zijscheuten niet meer getopt worden. Bladplukkenwordtmeestalniet
gedaan, alleen kunnen soms wat oude vergeelde bladeren worden
weggenomen.
Ondernormaleomstandighedenkaneeneerstezetting 4vruchtenperplant
opleveren. Gelijktijdige zetting vandeviervruchtenisvanbelang.
Zijnbijv. tweevruchteneerdergezet,dankomenerniet meer en kan
menbeterdoortelen. Veelalwordtslechtseensneegeteeld(40-60dagen
nabloeioogst). Bijdoorgaanmetdeteeltkunnen regelmatig vruchten
wordengeoogst,zodattotaal7tot9vruchtenperplantmogelijkzijn.

6.5 ZIEKTEN,PLAGENENVRUCHTAFWIJKINGEN
6.5.1 ZiektenEnPlagen
Enkele belangrijke schimmelziekten bij meloen zijn fusariuraverwelkingsziekte (Fusarium oxysporum), zwart wortelrot (Phomopsls
sclerotioides),mycosphaerella(Dldymellabryoniae),botrytisof grauwe
schimmel (Botrytiscinerea)enmeeldauw (Sphaerotheca fullginea).
Debelangrijkstedierlijkeparasietenzijn: spint,trips,witte vlieg,
bladluizenenmineervlieg. Zietevensbijkomkommer.

6.5.2 Vruchtafwijkingen
Enkelevruchtafwijkingen zijn: schevevruchten,vruchten met vergrote
stempelpuntengescheurdevruchten.
Veelalheerstdemeningdatschevevruchtenwordenveroorzaaktdoor een
slechte vruchtzetting. Erisechtergeblekendateenaantalbloemenin
aanleg,dusvoor de bloei, al scheef is. Waarschijnlijk is deze
scheefheid tewijtenaanstoringentijdensdebloemaanleg.
Eengoedevruchtbloemheefteennauwehalsmet een kleine stempelpunt
(discus). Als de discus (plat vlakje op vruchtbeginselbinnende
inplantingvankelkenkroon,waaropinhetmidden de stijl ingeplant
staat) vergrootis,heeftdebloemeenverbredebovenzijde. Somsisde
discuszelfsopgeboldenisdestijlopeenheuveltje ingeplant. Deze
stempelpunt groeit meestal meeengaatdaneendeelvandevruchtwand
vormen("apekonten").
Het scheurenvan jonge vruchtjes is geen bloemafwijking, maar een
teeltaangelegenheld. Dooreenteruimevochtopnamekunnenvruchtbloemen
enpasgezettevruchtjesde vochttoevoer niet verwerken waardoor ze
openbarsten(Buitelaar,1977).
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6.6 OOGSTENBEWARING
Meloenenwordenvandeplantgesneden. Meestalwordende vruchten bij
het oogsten eerst inhetlooppadgelegd. Laterwordenzedanmeteen
wagenopgehaald. Ookwordterwelrechtstreeksinkistengeoogst.
Hetaantalkerenoogstenperweekhangtafvanhetrasenhetweer. Bij
de Ogenmeloen is dagelijks oogstennietdirectnodig,tenzijervrij
rijpwordtgeoogst. BijdeNet- en Suikermeloen zal bij w a m weer
dagelijks oogsten nodigzijnomeengoedegelijkmatiggekleurdepartij
tekrijgen. BijeenstaandeteeltvanSuikermeloenenmoetbijwarmweer
wel tweekeerperdagwordengeoogstomtevoorkomendatdevruchtenop
degrondvallen.
Bijnormaletemperatuur zijnmeloenenslechtsenkele dagen bewaarbaar.
Door meloenen tekoelenbij6-9°Cenca. 90%luchtvochtigheid zijnze
eentottweewekenbewaarbaar.

6.7 ARBEIDSBEHOEFTE
Figuur 20.

Verlooparbaidabehoefte1'
voorOgenmeloenentomaat.
planperiodeISmaart-15april.
respectievelijki ö öan3S0uur
par1.000m*
Ogenmeloen
110 * • — t o m a a t p .
4ïoo
• !
>•
80
• •

1 *>

J 70
v «"
§ 50
- 40

&
»
S 20
3 10

!

•

LH H".
li
Ls

pH

1

h.

Infiguur20(Buitelaar,1977)ishetverloopvan de
arbeidsbehoefte in urenpermaandweergegevenvoor
Ogenmeloenentomaat. De tomaat vraagt bij een
bijna vergelijkbare teeltduur,170uurmeerarbeid
per1000m2dandeOgenmeloen. Uitdefiguurblijkt
dat deOgenmeloeneenregelmatigerarbeidsverdeling
geeftdandetomaat,dievooralinjuli een sterke
piek vertoont. Een nadeel is dat debenodigde
arbeidbijmeloenslechtsdoorvakmensenkan worden
verricht endatlospersoneelmoeilijkintezetten
is.

iJHï'i*SHSÏ
11 «iduSMt voMnonjdon
Bran vtdwracum voor to glastuinbouw
197S. 1976 LEI

6.8 SUIKERGEHALTEVANMELOENEN
Desmaakvanmeloenwordtvoorhetgrootstedeeldoorhet suikergehalte
bepaald. Naasterfelijkeeigenschappen(hetras)zijnerdiverseandere
factorendieditsuikergehaltebeïnvloeden.
Het belang van voldoende assimilerend bladoppervlak voor het
suikergehaltevandevruchtwerd ineensnoeiproef aangetoond (tabel34;
*Buitelaar,1985).
Tabel 34. Effect van de hoeveelheid gewas op het suikergehalte van
OgenmeloenenIneenherfsttesit
Behandeling
1. Geensnoei
2. Normalesnoei
3. Alleendriezijscheutenaanhouden
4. Alsbehandeling3+ Wadbijscheutweg

Blajrjoppervtak
bim 2per plant

Kg
per IR*

4.73
3,21
1,70
1.52

2,89
2.84
2,32
2,19

n

•uiteer
11.9
10,6
8.1
8.2

Eenbelangrijkefactor m.b.t. het suikergehalte van meloen Is de
uitgroeiduur.
In een proef waarbij ruim 1000 vruchten werden
beoordeeld,varieerdedeuitgroeiduur van de vrucht (van bloei tot
oogst) tussen 45en60dagen. Hetsuikergehaltewasbij45dagen7.8%
enbij60dagen11.5%(Buitelaar,1985).
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Tabel 3 5 . Invloed van de hoogte
v a n d e voedingstoestand (EC)
o p produkNe e n suikergehalte
bi| O g e n op stsenwol
Toegadlanda

EC
2.4
6.1
7.8
2—7.5
7-.4.5

Aantal
vruchten
pw plant

Parcantaga
suHear

5.6
5.6
4.7
6.3
5,1

9.1
9,7
9.7
9,5
9,3

DeECvandevoedingsoplossing blijktweinigofgeeninvloed te hebben
op het suikergehalte vanmeloenen(tabel 35). NaarmateeenhogereEC
wordtaangehouden,neemthetvruchtgewichtaf,waardoorde kg-opbrengst
negatiefwordtbeïnvloed.
Zowelinproevenalsbijtelersblijkt steedsweerdatbinneneenpartij
meloenen uitdezelfdekasgroteverschilleninsuikergehaltevoorkomen.
Waarschijnlijk speeltdegrondbijdezevariatie in het suikergehalte
een grote rol. Bij de teelt opsteenwolishetworteimediumende
watervoorzieningveel uniformer. De variatie in de suikergehalten
blijktbijteeltopsteenwolinderdaadkleinertezijn(Buitelaar,1985).
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7.1 INLEIDING
Koolrabi (Brassica oleraceaL.var.gotigylodes) is een tweejarig,
kruidachtig gewas, waarvan deknolensomsookhetjongebladgegeten
wordt.

Figuur21.

Groeivorm van mergkool (linke en koolrabi
(rechte)

De 'knol',diebovendegrondgroeit,isinwezendeaande voet sterk
verdikte stengel (figuur 21). Zeontstaatdoordatdeeerstedrietot
vierinternodienzichnormaalverlengen,terwijldedaarop volgende in
de lengterichting sterkgeremdzijn. Destengelvormtdaareensterke
verdikking (Anonymus,1978).
Deteeltvankoolrabionder glas nam pas in de jaren zeventig in
belangrijkheid toe envindtmetnameplaatsinNoord-Limburg. In1984
bedroeghetareaalca. 70ha. Hetareaal koolrabi in de voilegrond
'bedroeg in 1985 75 ha. De belangrijkste aanvoerperlode van het
glasprodukt looptvanbeginapriltotbeginjuni.

7.2 RASSEN
Bijde gebruikswaardebepaling van de rassen zijn o.a de volgende
factoren van belang:
uniformiteit (hybride rassen), vroegheid,
schietresistentie en knolkwaliteit (verhouten en scheuren van de
knollen).
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7.3 OPKWEEK
Koolrabiwordtvrijweluitsluitendrechtstreeksin perspotten gezaaid,
waarbijvangegradueerd zaadwordtuitgegaan. Wordtinhetbeginvande
opkweek een te hoge temperatuur aangehouden, dan rekt de
hypocotyle-stengel. Bij hetzwaarderwordenvandeknolkniktdezeom
endeknolkomtmetdegrondinaanraking. Dekans op Botrytis neemt
hierdoortoe.
Bijtelaatuitplantenwordtweleenzwaardereplantuitgezet,maar dit
resulteert nietineenkortereteeltduur (mindersnellehergroei). Ook
wordtdekwaliteitnegatiefbeïnvloed (gemiddeldeknoldiameterlagereen
meerpeervormigeknollen("flessen")).

7.4 TEELTWIJZEN
Inhetverledenwerdkoolrabivrijweluitsluitend bij kasaugurken als
tussenteelt uitgeplant. Door de uitbreiding van dekoolrabiteelt,
vooralinZuid-Holland,werd ook bij andere gewassen tussengeplant,
zoals bijpaprika,meloenenaubergine. Hettussenplantenvankoolrabi
heeftdelaatstejarenaanbelangrijkheidingeboet.
Afhankelijkvandeplantdatumworden4teeltwijzenonderschelden (tabel
36).
Tabel36. Teeltwijzenbijkoolrabi.
zaaldatum
vanaf 20/11
vanaf 1/1
vanaf 1/2
vanaf 2 0 / 7 - 1 5 / 8

stookteelt
heteluchtteelt
koudeteelt
herfstteelt

oogstdatum

plantdatum
vanaf10/1
vanaf15/2
vanaf15/3
vanaf15/8-31/8

vanaf20/3
vanaf15/4
vanaf10/5
vanaf15/10

7.5 PLANTDICHTHEID
Intabel37Isvooreenzestalplantdichtheden opbrengst, "kosten" en
"saldo"vermeld (VandeSandeenJeurissen,1986). Kostenensaldostaan
tussenaanhalingstekensomdatalleendekostendieafhankelijkzijn van
deplantdichtheldzijnopgenomen.
Tabel 37.Opbrengsten, „kosten" en „saldo" voor verschillende plantafstanden
Aantal planten perm2
16,0
Opbrengst *
„Kosten" *
„Saldo" *"

17,4

19,0

20,7

22,7

25,1

1.672,19 1.702,11 1.832,43 1.923,08 2.138,08 2.086,53
642,95
412,67 488,20 488,49
513,23 582,72
14,44
12,54
13,44
12,60
14,10
15,56

* Incenten perm2
"* Inguldens perm2

Onderdevoorwaarden zoals die in deze berekening werden gebruikt
(velllngprijzen,plantkosten,uurloon)lagdeoptimaleplantafstandvoor
dezeteelttussen22.5en23planten per m2. In de praktijk wordt
meestal ruimer geplant (16-20pl/m2). Ditkomtmisschiendoordathet
teeltrislcobijeendergelijk nauwe plantafstand groter wordt. Dit
staat in verband met een hogerevochtigheid tussenhetgewasenals
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gevolgdaarvanmeerkansopBotrytis,gescheurdeknollenen
blad.
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De transmissievanhetkasdekbleekindeherfstteelt van koolrabi de
optimale plantdichtheid te beïnvloeden (VandeSandeenHesen,l985).
Onderenkelglasbleekde optimale plantdichtheid gedurende de hele
herfst 19 planten perm2tezijn(figuur 22). Het lagerellchtntveau
onderHortiplus-glasbleekeen vertragende invloed te hebben op de
knolontwikkeling vankoolrabi (figuur23).
Figuur 22.ontwHdcailng van da knoMhmatsr van kootaM M| drie
piantdata.

OnderHortiplus (15%lichtverlies)moet bij latere herfstteelten een
lagere plantdichtheid worden aangehouden om totoptimalefinanciële
opbrengstentekomen. Voordelaatsteplantdaturn(19september)is dit
12 planten per ra2. Zelfs bij een lagere plantdichtheid (lagere
plantkosten)bleekdeenergiebesparing bijHortiplusniet op te wegen
tegenhetlichtveriies.

7.6 OOGSTEN
Omtotdegewenstepresentatievanhetprodukttekomeniseen bepaalde
minimum bladhoeveelheid noodzakelijk. De hoeveelheid blad wordt
beïnvloeddoorhetras,hettemperatuurniveau,grondontsraetting en het
oogsttijdstip.
Het probleembijdeoogstvankoolrabi is,datopheteindevandeteelt
niet alle knollen een gelijke diameter hebben. Bijkoolrabiwordt
daarommeermalig (meestaldriekeer)geoogst.
Bijdebepaling van het optimale oogsttijdstip spelen de volgende
factoreneenrol:
- deprijsvooreenbepaaldesortering
- dediktevandeknollen
- kwaliteit,stand,gelijkheid engroeisnelheid
- hetgeplande teeltschema
- debeschikbarearbeid
Alsvuistregelkangeldendatmennietmoetoogstenvoordat 50% van de
knollen vaneenbepaalde,voldoendegrote(keuzevandeteler)diameter
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zijnengeoogstkunnenworden.
Srwordenverschillendeoogstsystementoegepast. Bijhettransport van
geoogste knollen uit de kapnaarhethoofdpadwordeno.a. gebruikt:
lopendebanden,overgewaswagens,monorallwagens. Deoogstrljpe knollen
wordenm.b.v. eensnoelschaarafgeknipt.
De arbeldsbehoefte bij de oogst Is "neer dan 50% van de totale
arbeldsbehoeftevoordeteeltvankoolrabl (Janssen,1981).
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8.1 GESCHIEDENIS
In vele landen worden allerlei soorten paddestoelen In grote
hoeveelheden in bos of veld gezocht. VooralInOost-Europaworden
jaarlijksmiljoenenkilogrammengezochtengeconsumeerd. Overdegehele
wereld gezienIsdeconsumptievanwildepaddestoelennogaltijdgroter
danvanhetgekweekteprodukt.
Hetspreektwelhaastvanzelfdatmenvroegoflaatophetideekwam de
veelbegeerde paddestoelen te gaan kweken. Dit Istotdusverrenog
slechtsbijenkelesoortengelukt,althans op economische basis. De
paddestoel die wij kennen als de champignon, Agarlcusblsporusof
AgaricusbitorquisIseenvandiesoorten.
Naarmenalgemeenaanneemt isde teelt van champignons min of meer
toevallig ontstaan In de omgeving van Parijs. InNederlandwerden
champignonsvoorheteerstrond 1825IndeomgevingvanHaarlemgeteeld.
De teelt van champignons Is In Nederland pas na1950vangrotere
betekenisgeworden (Vedder,1978).

8.2 ECONOMISCHEGEGEVENS
Onslandnam In1983onderdechamplgnonproducerende landen de vijfde
plaatsIn(binnendeEEGdederdeplaats):
Tabel38.ChamplgnonproduktleIndebelangrijkstelandenIn1983.
,(produktIeInmiljoenenkilogrammen)
1.USA
2.Frankrijk.
3.Talwan
4.Engeland
5.Nederland
6.Italie

250
7.China(Rep.)
90
170
8.West-Duitsland 40
90(In1977) 9.Ierland
10
65
10.Denemarken
7
75
11.België
13
50

UitdevoorgaandetabelblijktInwelkelanden de champignonteelt van
betekenis is. Nederland Isdegrootsteexporteurvanversechampignons
terwereld,gevolgddoorFrankrijk.
Vandetotaleproduktiewordt80%verduurzaamd (gesteriliseerd In blik
of glas)enhetgrootstedeelwordtversofgeconserveerdgeëxporteerd;
ca. 70%vandeexportgaatnaarWest-Duitsland.
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DejaarproduktleIsvanaf1950sterktoegenomen(tabeL39).
Tabel39. JaarproduktleIntonnenchampignons
jaar
produktie

1950

300

1960
3.000

1970
30.000

1980
60.000

1985
105.000

DeveilingaanvoerbedroegIn198550miljoenkg. In1985waren er 846
bedrijven metchampignonteeltendegezamelijkeproduktiewaardebedroeg
ca. 250miljoengulden. In1984wasdejaarproduktle 94.000 ton met
eenwaardevan291miljoengulden. Weziendusdatdegem. prijssterk
Isgedaald (Anonymus,1986).
Ongeveer95%vandebedrijvenligttenzuiden van de grote rivieren.
Belangrijke centra zijn: Horst, Bommelerwaard, Standaardbulten en
Yerseke.

8.3 ORGANISATIESVANBELANGVOORDECHAMPIGNONTEELT
In1959IshetProefstationvoordeChampignoncultuurIn Horst (L) In
gebruik
genomen.
In 1966 Is opgericht het Centrum voor
ChampignonteeltonderwijsIn Horst. Vanuit dit Centrum worden alle
onderwijsactiviteitenophetgebiedvandechampignonteeltverzorgd.
Belangrijk
is
ook
de
Coöperatieve
Nederlandse
Champignonkwekersverenlging (C.N.C.), opgericht in1953,waarvanmeer
dan90%vandeNederlandsekwekerslidts. Dezevereniging exploiteert
eendekaardebedrijf,eenbedrijfvoordebereidingvangefermenteerdeen
doorgroeide compost en een bedrijf voor het machinaal vullen en
leegmakenvandecellen.

8.4 DECHAMPIGNONALSPLANT
DechampignonIseensaprofytlschheterotrooforganisme,
vandechampignonwordtgeillusteerd Infiguur24.

Delevenswijze
Hoed

"•»-Knop

3
Vlies
Basidie

Hyphe

- ? C^Mycelium

Figuur 2 4 .
De ontwikkeling van dechampignonplant
vansporetotvolwassen vruchtlichaam.

De o p t i m a l e temperatuur voor de g r o e i van champignon-mycelium l i g t b i j
25°C.
Temperaturen l a g e r dan 23PC en h o g e r dan 27°C hebben een
d u i d e l i j k remmende i n v l o e d op de g r o e i . De v r u c h t l i c h a r a e n worden h e t
b e s t gevormd b i j een t e m p e r a t u u r van 16 a 17°C. B i j 14 a 15*C g r o e i e n
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dechampignonswatlangzamerhetgeeneengunstigeinvloed heeft op de
kwaliteit.

8.5 DEKWEKERIJ
Eenmodernechampignonkwekerijbestaat uit een zeer goed geisoleerd
gebouw,datisonderverdeeld ineenaantalkweekcellen(figuur25).

Figuur25.Dwarsdoorsnedevaneenstandaardkweekcel
EenNederlandsestandaardkweekcelheeft 186m2teeltoppervlakte. In de
cel heerst een lichte overdruk; dit om de infectiekansenzoveel
mogelijk teverkleinen.
Indestandaardchampignoncelvindtmen vijf teeltlagen boven elkaar.
Momenteel wordt er veel gesproken overhettoepassenvanzesi.p.v.
vijf lagen. Alsvoordelenvaneenzesdebedkunnenwordengenoemd:
- teelturenperm2teeltoppervlaknemenaf
- vastekostenperm2nemenaf
- 20%meer teeltoppervlakte
- hetenergieverbruikperm2neemtietsaf
Nadelenvaneenzesdebedzijn echter de lagere oogstprestatie (bij
handoogst), de slechtere kwaliteit van het produktendeslechtere
arbeidsomstandigheden. Inveelgevallenzaleencelbijbouweneenbeter
alternatief zijn, om het vaste kostenpercentage vandemachinesen
installatiesteverminderen(Hermans,1984).

8.6 TEELTSYSTEMEN
Voor 1975werdinNederlandnagenoeguitsluitend gekweekt volgens het
zgn.
een-zone-systeem.
Dit betekent dat alle teeltfasen en
teelthandelingenindezelfdecelplaatsvinden. Het in andere landen
veel toegepaste meer-zone-systeem kentaparteruimtenvoordediverse
stadia,zoalsuitzweten,myceliumgroeienoogst. Menkweektdan veelal
ingrote,plattekisten.
Momenteelvindthetgebruikvandoorgroeidecompost,diein tunnels is
uitgezweet en met mycelium doorgroeid, steeds meertoepassing. We
hebbendaneigenlijk temakenmet een twee-zone systeem, waarbij de
eerste 'zone'plaatsheeftophetcompostbereidingsbedrijf endetweede
'zone'ophetteeltbedrijf.
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8.7 TEELTSCHEMA
OmdatdechampignonteeltnagenoegonafhankelijkIs van jaargetijde en
buitenklimaat ishetmogelijkeenvastteeltschematehanteren. Ditis
schematischweergegeveninfiguur26(Vedderetal.,1978).

Figuur26. Schematisch verloopvaneenchampignonteelt
I
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7
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V t 4 M met ca. 100 kgcompost per m".Aansluitend paataurtaaran. Na
hat pasteuriseren volgt hatz.g.conditioneren bi|temperaturen van505S*C.Tilden«ha«condKlonaranwordt regelmatiggeventileerd,waarbij
hatvocMgehaneophataindavannatcor>cWortertr»gscTcces66-«7%i»
Al«daoompoatl i i M f kawordtdazaafgekoeldnaarca.25*C.

Kaas*matongavaar5Warbroadpartoncompost.Nahatamanwordan
dabaddanafgedektmatpapier.Badtamparatuur25-27-c.

imatca.4cmdakaarda.Badtamparatuur 25-27'C,matweinig
vantuatta.Dazasituatiewordtgahandhaafdtotdatnatmycailumtotinda
bovenlaagvandadakaardat«gagroakl.

\naar 18-17*C. door ruimvanUlaranan circuleren. Hal mycehumzal nuovargaan van natvegetatieve naar natgeneratieve stadium
d w z . dat da knoppan nu wordan aangelegd. Na ongavaar aan waak
z>jnda knoppan gemiddeld arwtgroot. In 4 i 5 dagen groeien daze uit
»nchampignons.

P*
35
36
37
36
39
40
41
42
«3
U

•aaja«eens» wascht Da champignons
ankaladagenvaaltaplukkentsandat
vooreenvolgendevlucht.

invluchten d.w.2. dat er
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(Totaal6vlochten)
Dit doodstomen, 12 uur op 70'C. haalt tot doel
ziaktaklamanvoornetleegmakentadoden.
Leegmaken. Compost en deksarde wordan mat behulpvan nylon netten entransportbandenuitdecelverwijderd.

8.8 C0MP0STBEREIDING
Hetfermenteerprocesvanpaardemesten/ofstrometbepaaldetoevoegingen
om een voorchampignonsselectievevoedingsbodem teverkrijgenbestaat
uit twee fasen: vrije broei (compostèren) en beheerste broei
(uitzweten).
Bijhetcomposterenwordthetuitgangsmateriaalflinkbevochtigd en er
wordt gips en slachtkuikenmest toegevoegd. Dit proces dat men
fermentâtieofvrijebroeinoemtvindthetbestondereen afdak plaats
en duurt alsregel8tot10dagen. Hierbijwordtdehoopenkelemalen
omgezet,zodathetmateriaalhomogeenwordt.
DekwekersinNederlandmakenalsindsjaren zelf geen compost meer.
Hiervoorhebbenzij,opcoöperatievebasis,eenbedrijfopgerichtdatde
kantenklarecompostdoorgeheelNederlandaflevert. Compostering in
het groot heeft diverse voordelen zoals: centrale aankoop van
grondstoffen,homogenerprodukt,modernemachineste gebruiken, snelle
toepassing vanonderzoeksresultatenenhetvrijkomenvangeldenarbeid
opdechampignonbedrijven.
Indecelvolgteennafermentatieonder gecontroleerde omstandigheden,
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het zgn. uitzweten. Het uitzweten, gedurendeongeveer10-12dagen
heefteentweedeligdoel. Indeeersteplaatsworden,doorde bij dit
proces optredende temperaturen tot ca 60°C, alle niet gewenste
organismengedood (pasteuriseren),die tijdens het transport en het
vullenindecompost zijngekomen.
Opdetweedeplaatsisheteenvoortzettingvandevrije broei met de
mogelijkheid om temperatuur, luchtvoorziening enluchtvochtigheidte
regelen(conditioneren). Demicro-organismengaanverdermethun werk,
waarbij vooral ammoniak wordt ingebouwd in een voordechampignon
aantrekkelijkevorm.
Tijdensdevrijeen de beheerste broei veranderen de structuur en
homogeniteit, het vochtgehalte en de selectiviteit van decompost
(figuur27; Vedder.1978).

C/N verhouding

66 68V.

r

i

Figuur 27. Schematisch overzicht vandeveranderingen die(moeten) plaatsvinden bijde
vrijebroeiendebeheerste bloei, derhalve tussen hetopzetten vandemesthopen enhet
enten.

Als maat voor de
selectiviteit
kunnen
de
C/N-verhouding,
ammoniakconcentratie en de zuurgraad (pH) worden gehanteerd.
Voor de ontwikkeling van de champignons i s een C/N-verhouding van 15 a
17 optimaal.
Vers s t r o heeft een C/N-verhouding van 70 a 80 en
paardemest van 30 a 35. In het uitgangsmateriaal i s derhalve de
hoeveelheid N ten opzichte van de hoeveelheid C veel t e g e r i n g .
Champignonmest moet een pH hebben van ongeveer 7 . 0 .
De pH van het
uitgangsmateriaal l i g t doorgaans v e e l hoger; van paardemest i s deze
b . v . ongeveer 9 . 0 .
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8.9 HETVULLENVANDECELLEN
Bijhetklassiekeeen-zone-systeemwordtdecompostaanheteindevande
vrije broei in een laag van 25-30cm indebeddenvandekweekcel
gebracht. De compost wordt veelal op nylon netten gestort, die
aangebracht zijn op de bodem van de bedden. Hierna begint het
uitzweten.

8.9.1 BepalingVulgewicht
Uittalrijkeproevenisgeblekendatopeen dikke compostlaag per m2
meer champignons groeiendanopeendunne. Intheorieisdeopbrengst
evenredig met de hoeveelheid drogestof die per m2 teeltoppervlak
voorhandenis. Ditwordtgeïllustreerd indefiguur28.
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Figuur 28. Relatie tussen vulgewicht endeopbrengst aan afgesneden champignons,resp.
in kgper m~teeltoppervlak en in kgper ton compost.

Menkandediktevande compostlaag echter niet in onbeperkte mate
opvoeren, o.a. omdat niet alleendeopbrengstperm2vanbelangis,
maarookdeopbrengstpertoncompost.Dezedaaltbijhet steeds verder
verhogenvandehoeveelheidcompostperm2(figuur28).
OnderNederlandse omstandigheden wordt op dit moment het optimale
vulgewicht gesteld opgemiddeld 110-125kgnietuitgezwetecompostper
m2teeltoppervlak (Vedder,1978).

8.10 BROEDENENTEN
Eenchampignonkweker zaaitgeensporenoverde bedden doch mengt een
hoeveelheid champignonbroed door de compost. Ditdoormengenvanhet
broednoemtmenhetenten.
Champignonbroedwordtbereidinspecialebroedlaboratoriaenbestaatuit
gesteriliseerde
graankorrels die geheel doorgroeid zijn met
champignonmycelium. Men gebruikt ca. 0.5 liter broed per m2
teeltoppervlak. Het champignonbroed datinNederlandwordtgebruikt,
wordtvoorhetgrootstedeelgeïmporteerd uitFrankrijk,Zwitserland en
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Engeland.
Omteentenwordthetbroed over de compost uitgestrooid en daarna
Ingewerkt met een zgn. entmachlne, die In principewerktalseen
grondfrees. Daarna wordt de compost machinaal aangeklopt en met
onbedruktkrantenpapierafgedekt.
OngeveertweewekennahetentenIs,bijeentemperatuurvan25°Ceneen
luchtvochtigheid van 90-95%, de gehele compostlaag doorgroeld met
champlgnonmycelium. Dit Is het tijdstip waarop de bedden worden
afgedekt met eenlaagjedekaarde. Eventueelkanmenvoorhetafdekken
bljvoedenmetsoyameel (1kgperm2)wat een opbrengstverhoging geeft
vanca. 20%. Ditmeelwordtdoordedoorgroeidecompostgemengd.

8.10.1 Rassen
Erwordenzo'n50champignonrassengekweektvandetweesoortenAgarlcus
blsporus en A^bltorquls. Deze rassen verschilleno.a. invormen
kleurvandevruchtlichamen, gladheid of schubblgheld van de hoed,
produktlvltelt,verloopvandevluchten,vatbaarbaarheldvoorziektenen
degeschiktheid voorconservering.

8.10.2 DoorgroeideCompost
Hetultzweten gebeurt op beperkte schaal ook al In massa op de
compostbedrljven. Hiernawordtdeultgezwetecompostgeëntenlaatmen
dezeintunnelsdoorgroeien. Detelerontvangtdandoorgroeidecompost,
die met eenkopvulmachlneinhetbedwordtgebracht. Tegelijkmethet
vullenwordtdedoorgroeidecompostaangedruktenmetdekaardeafgedekt.
Door toepassingvandoorgroeidecompostwordtdeteeltduurmeestalmet4
wekenverkort,nl. 3wekent.g.v. hetultzwetenendemyceliumgroeiIn
tunnelsen1weekdoordatmindervluchtenwordengeoogst. Deverkorting
van twaalf naar acht weken, betekentdathetaantalteeltenpercel
toeneemtvan4.3naar6.5 perjaar. Daardoor endoorgebruik van meer
compost stijgt de produktie van 95 naar 160 kg per m2. De
arbeidsbehoeftewordtdusgroterm.n. deoogstarbled.
Tabel 40(Dijkzeul,1985)laatvoor2bedrijfstypen(3of 6 cellen) de
invloed van het gebruik van doorgroeidei.p.v. versecompostopde
kostprijszien.
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Tabel40.Kostprijsvanchampignonsop2bedrijfstypen
bijgebruikvanverseofdoorgroeidecompost
Aantal cellen
Teeltschema (weken)
Soort compost
Aantal teelten per laar

3
12
verse
12.9

3
9
doorgr.
17,3

6
12
verse
26

6
8
doorgr.
39

Grondstoffen
Arbeid (Ind. eigen)
verzekering en onderhoud

64.730
83.940
7.200

114.680
114.825
7.200

170.050
170.214
12.600

246.530
69.800
12.600

155.870

236.705

308.019

332.230

117.000
70-15-1S
3,23

212.160
0-0-100
2,07

TotaleJaarkosten
jaarprodukOe(kg>
KwallteltsverdeHng
Netto prijs per kg

58.050
85.300
60-20-20 60-20-20
3.11
3.11
180.535
265.283

377.910

439.171

CeideUJkeJaaropbrengst
Totale jaarkosten

180.535
155.870

265.283
236.705

377.910
308.019

439.171
332.230

vergoeding eigen arbeid

24.665
69.500

28.578
69.500

69.891
69.500

106.941
45.000

Bescnikbaar voor
financiering en prtvé

94.165

98.078

139.394

151.941

CeMelttkeJaaropbrengst

Bedrijfseconomische kostprijs'
Handoogst
Mechanische oogst

3,64
2,39

3,42
2.21

3,46
2,22

3.22
2.02

* Bedrijfseconomische kostprijs wil zeggen:
0e totale Jaarkosten zijn vermeerderd met afschrijvingskosten op basis van vervangingswaarde plus rentekosten over het gemiddeld geïnvesteerde vermogen,
oe totalen hiervan worden gedeeld door de Jaarproduktle.

Samenvattendkunnen we stellen dat overschakeling naar doorgroeide
compost een kostprijsverlaging totgevolgheeft. Voor gezinsbedrijven
metveeleigenarbeidbetekentditniet altijd dat hierdoor ook hun
gezinsinkomentoeneemt.
Ineenaantalgevallenzalhetbedrijfmoetenwordenaangepast, hetgeen
eenflinkeinvesteringmetzichmeekanbrengen.

8.11 HETAFDEKKEN
Deknopvormingbijdechampignon,d.w.z. deovergangvandevegetatieve
fase naardegeneratieve,wordto.a. beïnvloeddoorhetC02-gehaltein
debovenlaagvandecompost. Dezedientte dalen tot 0.1-0.15% (zie
figuur 29). Verder isdeC/N-verhoudingInhetgroeimediumvanbelang;
isdezeruimdanwordtde vegetatieve groei aangemoedigd (Vedder et
al.,1978).

*"Vtf>

nc3°'.co2
Figuur 29. Invloed van de CO;-concentratie op degroei van het mycelium, de fructificatie
ende uitgroei van de knoppen tot volledigontwikkelde vruchtlichamen.
0.6-0.4%C0 2

0.4-0.2°/„CO:

0.2-0,06ü „CO;

goede myceliumgroei,
knoppen sterven af

de knoppen zijn uivormig,
de volledig ontwikkelde
champignons hebben
lange stelen en openen
zich snel

goede knopvorming. de
knoppen ontwikkelen zich
tot normale en compacte
champignons

Omdejuisteconditiesvoorknopvorming te bereiken wordt de compost
afgedekt met een dekaardelaag. Het is nl. ergmoeilijkomzonder
dekaardelaagknoppenindebeddentekrijgenen,meernog,dezeinleven
tehouden.
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VoortsIshetnietmogelijkhetvochtgehaltevanniet-afgedekte compost
op het gewenste peil tehouden. Deoppervlaktevandebeddendroogt
doordenoodzakelijkeventilatiesterkuitensproeienopnlet-afgedekte
beddenmetgrotehoeveelhedenwaterIsergriskant.
InNederlandwordthetgrootste deel van de benodigde dekaarde uit
veenprodukten
en
schulmaarde bereidt door het coöperatieve
dekaardebedrljfvandeCNC. DekaardeIseenmengselvan70-75%turfmolm
en 30-25% schulmaarde (grootdeelkoolzurekalk)enIswatklelachtlg
vanaard.
Inhetafdekmateriaalmogengeenschadelijkeorganismenvoorkomen. Het
moet dus op het momentvanafdekkennagenoegsterielzijn. Hiervoor
wordthetontsmetmetformalineofmetstoom.
Steedsmeerkwekersgaanertoeoverom6tot8dagennahetafdekken de
gehele dekaardelaag nog eens totopdecompostooentekrabbenente
mengen(opruwenvandecompost). Doordezebehandelingkanmen, vooral
bij de wat moeizamerknoppenderassen,eengrotereenvooralookmeer
gelijkmatigeeerstevluchtverwachten,terwijlookde totale opbrengst
alsregelwathogeruitvalt.
Bijdeteeltvan k^_bitorquisdientmenhetdiepopruwenvandedekaarde
achterwegetelaten. Ditwordtdoorhetmyceliumvanderassenvandeze
soortnietgoedverdragen.
Wordttijdensdeknopvorming (aanlegchampignons)testerk geventileerd
dan is de kansgrootdatdeknoppentediepIndedekaardelaagworden
gevormd. 31jonvoldoendeventilatiebestaatdekans dat het mycelium
overdadig opdedekaardegroeitendatknopvormingachterwegeblijft.

8.12 OOGST,SORTERING,VERPAKKINGENHOUDBAARHEID
8.12.1 Inleiding
Champignons komen gedurende de oogstperlode van zes weken niet
gelijkmatig dochInzgn. vluchtenmeteenritmevanongeveereenvlucht
perweek. Zolangervoldoendeoogstbarechampignonsopdebeddenstaan,
groeien de aangelegde knoppenerondernietuit. Ditverschijnselzou
eenverklaringkunnengevenvoorhetverschijnenvande champignons In
vluchten. Ondernormaleomstandighedenkanmenongeveer18tot21dagen
nahetafdekkendeeerstechampignonsvandeeerstevluchtoogsten.
Uit figuur30(Vedderetal.,1978)blijktdatca. 70% van de totale
opbrengst indeeerste3vluchtenwordtgeplukt. Uiteraardkomenerook
na6oogstwekennogwatchampignonsopdebeddendoch langer handhaven
vandeteeltisnietmeerrendabel.

DETEELTVANCHAMPIGNONS
Kg/m 2
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
Vluchten
Figuur 3 0 .
Opbrengstverloop van 1 teelt,6vluchtenin6oogstweken. Totaleopbrengst ca.20kgperm2.

Zodradechampignonsvaneenvluchtvoorhetgrootstedeelzijngeplukt,
worden de bedden geheelkaalgepluktenschoongemaakt. Doordebedden
vroegerenvolledigkaalteplukkenzalde volgende vlucht eerder en
gelijkmatigerverschijnen.
InNederlandwordendechampignonsvangoedekwaliteit,bestemdvoor de
versemarkt,gepluktalsdehoedopz'ngrootstendaarbijtochnogvast
engeslotenis. Ditbetekentdatdehoedrandnoggeheelingeroldis en
van hetvliesnognietstezien. Zodradehoedrand zichenigszinsvlak
gaatuitspreidenenerdusietsvanhet tussen de rand en de steel
gespannenvliestezienkomt,spreektmenvan'gevliesde'champignons.

8.12.2 MachinaalOogsten
Voordeconservenindustriewordtvrijweluitsluitend machinaal geoogst
(besparing op arbeidskosten). Erwordteen"snijmachine"gebruiktdie
overdekantlijstenvandeteeltbeddenloopt. Devluchten dienen zeer
gelijkmatig te verschijnen,waarbijerzoveelchampignonsopdebedden
staandatzeelkaaralshetware steunen en bij het afsnijden niet
voorovergeduwdworden.
Voorhetbereikenvandergelijke zwarevluchtenwordtveelalgewerktmet
een dikke compostlaag en bijvoedenmetsojameel. Veelallaatmende
champignonsstaantotzedemaximalegroottehebbenbereikt. Mensnijdt
dan ook veelal open champignons, speciaal geschikt voor de
conservenindustrie.
'Normaalisdatmenb.v. tweezwarevluchtensnijdtendatmende derde
en eventueel vierde vlucht metdehandplukt. Indemeestegevallen
oogstmenechter slechts drie vluchten in vier plukweken. Daarna
produceren de bedden onvoldoende om de teelt nogvoorttezetten,
terwijldekansophetoptredenvanallerlei ziekten beduidend groter
wordt.

8.12.3 DeOpbrengst
DegemiddeldeopbrengstinNederlandligttussen17en22kg afgesneden
champignons per vierkantemeterbedoppervlakperteelt. Hetmaaktbij
de produktiecijfers een groot verschil of men afgesneden of
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nlet-afgesnedenchampignons bedoelt: hetafsnijdenkost ni. 15tot20%
vandeopbrengst,alnaar gelang delengtevandesteel. Verder maakt
het veeluitwelke kwaliteit menoogst.
InNederland wordengemiddeld 4.3teeltenperjaar in dezelfde ruimte
uitgevoerd, ditbetekent eengemiddelde opbrengst vanca. 90kgperm2
per jaar. Perm2celoppervlakte betekent diteenproduktievanongeveer
170kg.

8.12.4 SorteringEn Verpakking
Bijdesortering vanchampignons wordt onder andere gekekennaar:
- gesloten -gevliesd - open
- verontreiniging met dekaarde
- diameter hoed (fijn,middel en grof)
Klasse Ichampignons zijn gesloten,totklasse IIbehoren de gevliesde
champignons entotklasseIIIbehoren deopenchampignons.

8.12.5 Houdbaarheid
Zonder bepaalde maatregelen zijn champignons slechts enkele dagen
houdbaar. Vooral bij wat hogere temperatuur gaat dekwaliteit snel
achteruit,doordat dechampignons slapworden,bruin verkleuren en de
hoeden opengaan.
Door hetkoelenvanchampignons bereiken dezedeconsument ineenbetere
conditie en kan het afzetgebied vandechampignons wordenvergroot.
Voor eenmaximaal profijt van de afkoeling na de oogst dienen de
champignons gekoeld te blijven tothetmomentwaarop zedeconsument
bereikenof geconserveerd worden.

8.13 EINDE TEELT
Na 12a 13weken,waarvan 6oogstweken,wordt de teelt beëindigd. De
cel met Inhoud wordt vervolgens door hetinlatenvanstoomop70°C
gebracht omzodoende alles te doden. Na dit doodstomen worden de
bedden, met behulp van transportbanden, leeggemaakt ende afgedragen
•compost zosnelmogelijk van het bedrijf afgevoerd. Het leegmaken
gebeurt op vele bedrijven machinaal door denylonnetten,dieonderde
compost indebedden liggen,opterollen. Ditwerk wordt dandoor het
leegmaakbedrljf vandeCNC uitgevoerd.
De celwordt vervolgens geheel schoongemaakt enhethoutwerk krijgt een
behandeling met een ontsmettingsmiddel (natriumpentachloorfenolaat en
soda)dat tevens dient alshoutconserveringsmiddel. De celIsnu klaar
om opnieuw teworden gevuld.
Uit eencel,gevuldmet20toncompost enafgedekt met 6tu3 (=10ton)
dekaarde,komt naafloopvande teelt nogmaar ca. 12-13tonafgedragen
materiaal.
Het gebruikvanafgewerkte compost Ineennieuwe champignonteelt Isniet
mogelijk.
Uit onderzoek is gebleken dat de opbrengst ongeveer
rechtevenredig daaltmethetpercentage afgewerkte compost dat men aan
de nieuwe compost toevoegde.
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3.14 ZIEKTENENPLAGEN
IndechampignonteeltIsvooral het vermijden van het optreden van
ziektenenplagenvangrootbelang; curatiefoptredenisslechtsineen
beperktaantalgevallenmogelijk.
Bijchampignonsishettotophedennogniet gelukt resistentie tegen
schimmelziektenintebrengen. Welheeftmeneensoortgevondenal. A.
bitorquis,dieresisteatistegenhetafstervingsziektevirus.
Hetismogelijk sommige schadelijke schimmels met gewasbeschermingsmiddelen te bestrijdenzonderdechampignon,uiteindelijk zelfookeen
schimmel,tebeschadigen.
Indechampignonteeltkanschadeontstaandoorhet optreden van virus
(afstervingsziektevirus),vliegen,mijten,aaltjes,schimmels(nattemol
(Mycogoneperniciosa)endrogemol(Vertlcillium); 'lamole'=mismaakte
vrucht)enbacteriën.
Virusziekechampignonsgaanvoortijdigopen(hetvirus wordt ook door
sporen overgebracht), hebben meestal eendunnesteel,eenheelklein
hoedje (trommelstokken)enzijnvaakstopverfkleurig. Hetuiteindelijke
gevolgisdathetmycelium langzaamafsterft.
Vliegendiedechampignonteeltbelagenleggeneitjesin de compost of
dekaardeenhieruitkomenlarvendiezichvoedenmetchampignonmycelium.
Ookkunnendelarvengangenborenindechampignons.
Naast dedirecteschadedievliegenenmuggenindecultuur veroorzaken
is er nogdeindirecteschadedoordatzemijten,aaltjesensporenvan
allerleischimmels,alofnietmetvirusdeeltjesvanbuitennaar binnen
envancelnaarcelverslepen.
Eenziektediedooreenbacterie(Pseudomonas-soort) wordt veroorzaakt
noemt men 'mummy'. Dedoor'mummy'aangetastechampignonshebbeneen
verdiktesteelvoet,eengerekteenvaakwatkrommesteelen een scheve
hoed. 3ij het optrekken hoortmeneenkrakeriggeluidenalsmende
steeldoorsnijdtkleurthetsnijvlakroodbruin.
Dezeziektekanzichvrijsneluitbreiden: weltot30cmper dag naar
beide zijden van deaangetasteplek. Deaardvandeverwekkervande
ziektebrengtmetzichmeedatmengeenbestrijdingsmiddel of -methode
kangeven.
Alsergenseenplek 'mummy' wordt waargenomen, kan men uitbreiding
trachtentegentegaandooropeenafstandvanminstens1.5metervande
aangetastechampignonsaanbeidezijdeneengleufdoorhetbedtegraven
endezegleuftotopdebeddengoedschoontemakenenteontsmettenmet
een2%formaline-oplossing. Ermaggeencontactmeer zijn tussen het
aangetaste en het gezonde mycelium. Hetbestekanmennuhetzieke
bedgedeeltegeenwatermeergevenenmetzoutbestrooien. Vaakpaktmen
'het geheel in met plastic folie of dekt men het af metpapier
(Vedder.1978).

8.15 REUZENCHAMPIGNON
Voor de teelt van reuzenchampignons zijn enkele champignonrassen,
ontwikkeld op het proefstation in Horst, het best geschikt. De
reuzenchampigaoaisechtereeaaormalechampignoa. Ia de teelt wordt
een grotere champignoa bereikt dooruittegaanvaaeeagrove,natte
compost,ondiepopteruwenendooreenhogeC02-concentratietijdensde
knopvorming te handhaven. Dit laatste zorgt voor eenverminderde
knopaanleg,waardoordeknoppen die wel aangelegd worden over meer
voedingsstoffen beschikken en dus groteruitgroeien(VandeGeijnen
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Pompen,1983).

8.16 OVERIGEPADDESTOELEN
NaastdechampignonwordenerIndewereldnog diverse andere soorten
paddestoelengeteeld (Schaper,1983).

8.16.1 DeShlt-takeCultuur
Veruitdebelangrijkstevande "andere paddestoelen" is de Lentlnus
edodes,dieshii-takeofookwelJapansechampignonwordtgenoemd.
Deshil-takecultuuriswaarschijnlijkalduizendenjarenoud,in ieder
gevalveelouderdandechampignonteelt.
De shil-take is een saprofyt die op dood of afstervend hout,
hoofdzakelijk van de Pasania euspidata (een aan onze elkenbeuk
verwanteboomsoort),groeit. Erwordtgeteeldoppalendiewordengeënt
met broed van de shii-take. Dit broed bestaat uit metmycelium
doorgroeidestukjeshout. Deopbrengstenbewegenzichtussen10en 20%
vanhethoutgewicht.
In1976produceerdemeninJapanruim 140.000tonshii-take,waarvanca.
60% werd gedroogd. De shii-take cultuur is voor Japanvangrote
betekenis; deshii-take vormt een van de belangrijkste agrarische
exportprodukten van het land. Er worden voor ditproduktprijzen
betaalddievelemalenhogerliggendanvoorchampignons(Vedder,1978).

8.16.2 DeTeeltVanOesterzwammen
EenpaddestoelsoortdieinNederlandaloppraktijkschaalgeteeld wordt
is de oesterzwam (Pleurotus ostreatus). Teelt vindt plaats in
champignoncellenmaarooknogwelinplastictunnels,tuinderskassen en
diverseanderetoevalligbeschikbareruimtes.
Eenbelangrijkprobleembijdeteeltisdatoesterzwammenal vanaf een
jong stadium zeer veel sporen produceren, waarvoor veel mensen
allergisch zijnofkunnenworden.
Voordeuitgroeivandeknoppenislichtnoodzakelijk. In geïsoleerde
ruimtes is het daarom noodzakelijkextraverlichtingaantebrengen.
Als substraat gebruikt men tarwestro, terwijl dit doorgaans met
ilucememeel verrijktwordt. GehakseldgerstestroIseveneenseengoede
voedingsbodemvoordeoesterzwam (Gilsetal.,1985).
Inhoofdzaakwordendevolgendeteeltwijzentoegepast:
-Inplasticzakken
-Opstellingen,zoalsindechampignonteeltgebruikelijkis
-Inplastic-ofmetalenbakkendieophunkantwordengeplaatst
-Opbalenstro,gestapeldinmuurvorm.
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8.17 STERKEENZWAKKEPUNTENVANDECHAMPIGNONTEELT
Makenwetenslotte de balans op van de teelt van champignons In
Nederland dan zijn vooral de coöperatieve samenwerkingendegoede
organisatievanonderzoek,onderwijsenvoorlichting als sterke punten
aan te wijzen. Als zwakke punten geldendehuidigeafzetstructuur
(slechtsongeveer50%viadeveiling)endeafnamevandeinvloedvande
teler op de kwaliteit van grond- en hulpstoffen (risico bij de
mestbereidinginhetgroot; broedkomt uit het buitenland). Verder
kunnen de problemen m.b.t.
kwaliteitshandhaving en de smalle
exportbasis(70%W.-Duitsland)alszwakkepuntenwordenaangevoerd.
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