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Teeltvanslaonderglas
Tengeleide
De teelt van sla onder glas
neemt in het geheel van de
glasgroenteteelt in Nederland een belangrijke plaats
in. Dit niet alleen op grond
van de omvang van de veilingaanvoer en van het omzetbedrag dat daarmee
wordt bereikt. Veel meer
echter op grond van de
dominerende positie die sla
aljarenlang inneemt als nateeltofvoorteeltvaneenvan
dehoofdteelten.
De laatste jaren zijn er tendenzen te signaleren geweestdieeropwijzen datde
belangstelling voor de teelt
van andere gewassen in
herfst, winter en voorjaar
groter wordt. Dit met name
ookdoordekomstvanenkelenieuwe groentegewassen
en de hernieuwde teelt —

we zouden bijna kunnen
zeggen rehabilitatie — van
gewassen die weliswaar in
deglasgroenteteelt aljarenlang bekend waren, maar
die door allerlei omstandigheden nogalwat opde achtergrondzijngeraakt.
Door de wijzigingen in de
opzetvandehoofdteeltenen
die van vroeg te starten
herfstteelten (tomaat-komkommer-paprika) isvoor een
aantal bedrijven de noodzaakweggevallendewinterperiode op te vangen met
een gewas van beperkte
teeltduurzoalsdievansla.
Het bovenstaande neemt
nietwegdatzeervelen inde
glasgroenteteelt in het winterhalfjaar op de teelt van
sla zijn aangewezen. Er zijn
voordiebedrijven— althans
voorlopig — nog géén andere minstens gelijkwaardigemogelijkheden.
Deze laatste situatie is niet
helemaal zonder zorgen. Er
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is door verbeteringen in de
teelt in de natuur in hetbui-,
tenland een groeiende concurrentie. Dit is tot heden
vooral merkbaar geweest in
devroege herfstteelt. Erzijn
insidersdie ervoor bevreesd
zijn dat de concurrentiedruk
ook in andere tijden van het
winterhalfjaar nog zal toenemen.Daarstaatechtertegenover dat de Nederlandse
glasgroenteteler in staat is
gedurende een belangrijk
deelvanhetjaar—het winterhalfjaar — in het algemeeneenproduktte leveren
datgoedmeekan in de concurrentie inWest-Europa.
Dit neemt echter niet weg
datookvan deslateler moet
worden verlangd dat hij de
teeltoptimaaluitvoertendat
vooral aan de kwaliteit van
het produkt geen enkele
consessie kan worden gedaan. Men moet blijvend
werken aan produktverbetering. Dit gebeurt door het

onderzoek, door de afzetorganisaties en de handel.
Hoewel er in het kanaal dat
strekt van de tuinder tot de
consument nog wel het
nodige kan gebeuren, kan
nietworden ontkenddatook
in deteelt verfijningen mogelijk zijn. De slateier zal
hierop attent moeten blijven.Erzijnmogelijkhedente
over om zich te informeren.
Deuitgavevandezeteeltbeschrijvingiseenvandiemogelijkheden. Een team van
medewerkers van voorlichting en onderzoek uit
Naaldwijk heeft zich met de
samenstelling vandezebrochurebelast. Hetzijn deheren ing.W.den Boer, ing.H.
G.A. van Esch, ing.A. T. M.
Hendrix, ing.J. P. C. Knoppen, ing. P. A. Kruyk, ing.
R. Maaswinkel en ir. J. H.
Stolk. Zij hebben getracht
de modernste inzichten
omtrent de slateelt in deze
brochureteverwerken.
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Economischebetekenis
Tot het seizoen 1969-'71
heeft het areaal kassla
steeds een uitbreiding vertoond. In 1971 was de oppervlakte kassla 3.900 ha.
Daarnazettezicheendaling
in die doorging tot 1976 en
een omvang bereikte van
3.100 ha. Nadien is het
areaal inomvang stabielgebleven. Van het aangeplante areaal kassla per
periode en in ha geeft een
indrukvandeontwikkeling.
Uitditoverzichtblijktwel dat
de daling vooral te signaleren is in deeerste maanden
vanhetseizoen(augustusen
september) en enigermate
indedaaropvolgendeperiode (oktober t / m december).
In de periode januari t / m
april steeg het areaal met
bijna 300 ha (tot 1973-'74)
waarna hetvrijwel constant
bleef.
Deoorzakenvandegesigna(Teeltvanslaonderglas)

leerde areaalvermindering
kunnen worden gezocht in
delageslaprijzenvoor desla
dieindeherfstwordt aangevoerdenderelatief gunstige
resultatenvandeherfstteeltenindeperiode 1970-'73.
Ook het teruglopen van het
areaal verwarmde glasgroentekaneenoorzaakzijn
en invloedhebben gehad op
de vermindering van het
areaal sla. De aard van de
verwarmingvandekasruimtewaarin sla is geteeld kan
eveneens invloed hebben

gehad. Inhoeverre in dit opzicht verschuivingen hebben plaatsgevonden kan
worden afgeleid uit tabel 2,
een overzicht van de teelt
van kassla naar de aard van
deverwarming.
Uit deze overzichtstabel
blijkt dat in het Zuidhollandse Glasdistrict het aandeel van de buisverwarming,gerekendoverdetotale oppervlakte sla, is teruggelopen met 10%. Maar het
aandeel van de sla die met
heteluchtverwarming wordt

geteeld is met ruim hetzelfdepercentagetoegenomen.
Het aandeel onverwarmde
sla in hetareaal is ongeveer
op hetzelfde niveau gebleven. In „Overig Nederland"
zijn geen grote verschuivingenteconstateren.
ONTWIKKELING A A N VOER VAN KASSLA
Tot het seizoen 1971-'72 is
deaanvoervansla regelmatig gestegen met een topaanvoer in de laatste jaren
van bijna 600 miljoen stuks

Tabel1 AANGEPLANTAREAALKASSLAPERPERIODEINHA
Seizoen
Plantperiode
Augustusensept.
Oktober

1969-'70
1.269
797

November endec.
Januarit / m april
Seizoentotaal
Bron:CBS
CENTRALE

1973-74
586
658

1975-'76
680
667

1976-'77
616

1977-'78
652

598

642

732
925

625
1.194

628
1.092

612
1.137

639
1.Î56

3.758

3.079

3.095

2.987

3.123

)-io(\

(aanvoerperiodeoktober
t / m mei). Daarna isde aanvoergedaaldenbevindtzich
nu op het niveau van ongeveer 500 miljoen stuks per
jaar.Eenenanderkomtnaar
voreninhetoverzichtvande
jaarlijkse aanvoer van kassla, verdeel naar aanvoerperiode(tabel3).
De aanvoer in de periode
maart t / m mei is in al deze
jaren ongeveer de helft van
detotalejaaraanvoer.
SLA-EXPORT
Deexportvansla vanuit Nederlandbetreft voornamelijk
kassla; van de slaproduktie
onder glas wordt ongeveer
80% geëxporteerd. In tabel
4 wordt een overzicht gegeven van de export van
kropslauit Nederland.Vanaf
november t / m april is dit
kassla; in de maanden mei
enoktober betreft het zowel
kassla als natuursla. In de
periode juni t / m september
alleennatuursla.
Detotaleuitvoer,vrijwel uitsluitend glassla, bereikte in
het begin van de jaren zeventig een hoogtepunt (de
top in 1971 was ruim
96.000 ton). In 1977 was
het nog slechts 81.000ton.
Deze afname heeft uitsluitend plaatsgevonden in de
periodejanuarit / m mei.
West-Duitslandwasin 1970

Tabel2OVERZICHTTEELTVANKASSLANAAR DEAARDVANDEVERWARMING,INPROCENTEN
Verwarmingswijze
Buisverwarming
Hetelucht 1)

'73
29
36
35

38
31

41
33

100
1)Capaciteitinstallatie:75Kcal/m2ofmeer Bron:CBS

100

100

Onverwarmd

Mei
Junit / m september
Oktober
Novemberendecember
Totaal

onze belangrijkste afnemer
voor sla (77%van de totale
hoeveelheid exportsla). In
1977 was dit percentage
nog hoger (86%). Het Verenigd Koninkrijk nam in
1970 nog 10% van de uitvoerop,maarditisindeloop
van de jaren verminderd
naar 3%. Ook de export
naar Frankrijk neemt geleidelijkaf. Detotale EEG nam
in dezejaren rond 90% van
deuitvoerop.
Intabel5 wordt daarvan

Overig Nederland

Z-HGIasdistr.
'74
42

'75
37

'73
16

'74
21

'75
20

26

30
28

38
25

42
42

45
34

42
38

100

100

100

100

100

100

'73
47
27

Tabel3JAARLIJKSEAANVOERVAN KASSLAx MILJOENSTUKS
Aanvoerperiode
Oktobert / m december

1970-'71
153

1973-'74

Seizoen
1975-'76

111

136

1976-'77
114

127

1977-'78 1)
120

Januarienfebruari
Maartt/mmei

146
290

263

100
242

113
259

130
276

Seizoentotaal

589

501

478

486

526

1976
ton%

1977
ton%

1)Voor1977-'78voorlopigecijfers BromCBS
Tabel5UITVOERVAN KROPSLAUITNEDERLAND(x1.000ton)NAAR BESTEMMING
1975
1973
1970
ton %
ton %
ton %
Totaal

89,3

100

96,3

100

85,3

100

83,5

100

81,4

100

68,9

77

73,6

76

71,1

83

8,9
1,8
85,7

9
2
89

4,3
1,3

5
2

81
3

86

10
3
92

67,3
2,9

70,6

8,8
3,0
82,2

1,3

2

2,1
0,4

3
—

74,3

91

10,6

11

91
9

89

8

77,9
7,4

74,4

7,1

9,1

11

7,1

9

Waarvannaar:
West-Duitsland
Ver. Koninkrijk
Frankrijk
TotaalEEG
BuitenEEG

Tabel6INVOERINWEST-DUITSLANDVANSLAINPROCENTEN
1969
100

Totaal
waarvan uit:
Nederland
België
Frankrijk

1970
100

71
5
1

70
7
1

Spanje

10

12

Italië

13

10
93,7

Totaalxl.OOOton

97,2

Tabel 4 OVERZICHT VAN DE UITVOER VAN KROPSLA (x 1.000 ton) UIT
NEDERLAND
Periode
Januarit / m april

Nederland
'74
'75
26
31

1970
53,2

1973

•1973
100
71
15
3
6

1975
100

1976
100

1977

63
15

70

70

18
7
1

18
7

4

3
102,4

13
2

5-

7
111,7

102,3

100

2

96,0

1976
49,9

1977

4,9

6,6

Tabel7INVOERVANKROPSLAVANUITNEDERLANDNAARWESTDUITSLANDINHOEVEELHEDEN(x1.OOOton)ENINPROCENTENVANDE
TOTALEINVOER PERMAAND
1976
1978 1)
1969
1977
hoev. %
hoev. %
hoev. %
hoev. %
Januari
4,8
47
7,0 68
6,8
68
8,5 70

8,8

12,1

5,0

Februari

3,6

2,0
14,6
83,5

1,8
14,6
81,4

Jaar
1975

11,8
5,9

62,8
7,3
8,6

49,2
7,9

1,4
17,0
89,3

2,9
14,7
96,3

I5.8
85,3

53,4

eenoverzichtgegeven.
Omdat West-Duitsland vrijweldetotale uitvoer van sla
uit Nederland opneemt
wordt in tabel 6 de positie
van de Nederlandse sla op
de Westduitse markt weergegeven. Öp de Westduitse markt verzorgden wij
in 1969 ruim 70% van de
totale invoer. In 1977 was
dit nog ongeveer hetzelfde
percentage. Dit is te zien in
tabel 7.
Afgezien van de zeer gerin-

5,0

59

6,3

69

10,7
17,3

80
79

12,1
16,4

81

Mei
Juni

9,1
0,9

80
90

Juli
Augustus

0,8
0,7

100
88

4,6
1,3
1,6

September 0,5
Oktober
1,8

83
72

November
December

60
74

Maart
April

4,1
6,6

Totaal
62,2
71
1)Voorlopigecijfers Bron:PGF

2,1
2,4

76
65
72
94
84
89
55

7,8
15,2
16,4

71
76
78

5,8
1,4

76
81

1,1
1,2
1,4

83
72
56

1,8

43

6,8

50
58

4,8
7,7

54
63

66,9

70

71,6

70

1,8
4,7

ge hoeveelheden die we in
de zomermaanden, vrijwel
als enige exporteur naar
West-Duitsland, afzetten, is
ons marktaandeel in de periodejanuarit / m meitussen
de 70 en 80%. In de maan-

8,6

74

15,4
16,4
5,6
2,1

83
79
70
76

den oktober t / m december
daalde het marktaandeel
van ongeveer 70 % naar
ruim 50%.De sterkste concurrentie ondervinden wij
van onze EEG-partners
BelgiëenFrankrijk.
(Teeltvanslaonderglas)

Tuinderijleidraad
ook de spreiding in de opbrengstenweergegeven. Dit
is gedaan voor de plantperiodes september t / m april
van de seizoenen 1975/76
en1977/78.
Wezienuitdezetabeldatde
opbrengstenperm 2zowel in
stuksals inguldensveelvariatievertonen.
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Opbrengstenen
toegerekende kosten
De stuks- en geldopbrengstenvan de slateelten
vertonenvrijgoedeverschil-

len. Dit niet alleen over de
verschillende jaren en seizoenen maar ook tussen de

Tabel1 : Gemiddeldeopbrengstenvanslaper
September
Plantperiode
1975/'76

o

1977/78

bedrijvenonderling.
In tabel 1 is daarom naast
degemiddeldeopbrengsten,

m 2mettussenhaakjesdespreidingvandeuitkomsten.
November
Januari
December
Oktober
17,6
18,5
17,1
19,6

Februari
20,3

Maart
20,6

April
19,7

(15,3-22,9)
7,-

(18,8-21,3)

(18,3-22,1)

(17,3-22,4)

6,20

(4,90-7,80)
20,4

(4,90-8,50)
20,4

(5,70-7,00)
19,8

5,80
(2,40-7,50)
22,4

3,70
(1,70-7,50)
21,0

(19,8-20,7)

(17,8-22,5)

(18,1-23,0)

(19,5-26,2)

(19,1-22,5)

6,60

5,80
(4,60-7,30)

5,50
(5,10-6,20)

6,70
(5,50-10,30)

6,40
(4,90-8,10)

Opbrengst inst.

15,4

Spreiding inst.

(12,2-19,8)

(13,1-19,9)

(15,6-22,9)

(15,6-21,2)

Opbrengstingld.

2,70
(1,50-5,50)
14,9

7,50
(4,10-10,80)
17.5

8,40

6,60

Spreidinginst.
Opbrengst ingld.

(12,2-16,7)

(14,3-20,1)

(6,60-11,70)
17,4
(14,1-20,5)

2,90

Spreidingingld.

(1,90-4,30)

6,10
(3,20-8,40)

6,40
(4,90-7,70)

Spreidingingld.
Opbrengst inst.

TOEGEREKENDE
KOSTENEN
SALDOBEREKENING
Onderdetoegerekendekos-

(6,00-7,10)

BromLEI- npbrengstonderzoek
Tabel2:Saldoberekeningenslaper1000 m 2 ,excl. BTW.Prijspeiloktober 1978
Plantperiode
Gem.oogstperiode
Opbrengstinstuks
Gemidd.prijs
Geldopbrengst(a)
Toegerekendekosten
Plantmateriaal
Brandstof(gas)
Kunstmest
Gewasbesch.middelen
Overige materialen
Werkdoorderden(frezen)
Fusthuur/verp.mat.

o

1/ 9 - 3 0 / 9
1/11-20/11
14.800
20
3000
Hoeveelh. Bedrag
15.400st.
1000m 3

Veilingkosten31/2%
Renteonl. vermogen

445
155

1/11-30/11
5/2-25/2
18.900

19.200

35

45

6200
Hoeveelh. Be-

8500
Hoeveelh. Bedrag

30
5800
Hoeveelh. Bedrag

18.200st.
8000m3

19.800st.
9000m3

19.000st.
5500m3

drag
570
850

1/ 3 - 2 0 / 3

580
1240
120
70
15
75

100

120

60
15
75

70
15
75

30
105

40

40

215

300

Totaal(b)

15
1000

Saldo(a-b)

2000

3 1/ 2 %

20

3 1/ 2 %

30

40
205
31/2%

2470

2645

4225

6030

3155
1/ 4 - 3 0 / 4

1/2-28/2

1/3-31/3

15/3-5/4

5/4-20/4

25/4-10/5

15/5-30/5

Opbrengst instuks

19.500
30
5900
Hoeveelh. Be-

20.600
30
6180
Hoeveelh. Bedrag

20.600

Gemidd.prijs

20.000
29
5800
Hoeveelh. Be-

21.600st.
500m 3

21.600st.
500m 3

drag

drag
20.700st.
3000m 3

830
465

Kunstmest
Gewasbesch.middelen
Overige materialen

100
60

Werkdoorderden(frezen)
Fusthuur/verp.mat.

75
40

Veilingkosten31/2%
Renteonl.vermogen
Totaal(b)
Saldo(a-b)
Bron:vooropbrengsten:L.E.I.
voorprijzen:P.G.F.

(Teeltvanslaonderglas)

21.600st.

910

1500m 3

230
80

790
80
70

25
5150
Hoeveelh. Bedrag
710
80
70

50

40

40

15
75

15
75

15
75

205

40
205

40
215

30
1820
4080

25
1630
4170

20
1345
4835

15

3 1/ 2 %

35

1975

1/1-31/1

Plantmateriaal
Brandstof(gas)

710
1395
100
70
15
75

Plantperiode
Gem.oogstperiode

. Geldopbrengst(a)
Toegerekendekosten

o

1/12-31/12

1/10-31/10
20/12-20/1
17.600

40
180
15
1225

3925

tenwordenverstaandekostendiedirect samenhangen
met het uitvoeren van een
bepaalde teelt. Hieronder
worden dus gerekend het
plantmateriaal, de brandstof, mest en gewasbeschermingsmiddelen.
Ook het werk dat door derdengedaanwordt zoalsfrezen; fusthuur en verpakkingsmateriaal, veilingkosten en rente omlopend vermogen.
Wezijn ervan uitgegaan dat
het planten niet door loonwerkers wordt verricht,
maarzelfwordtgedaan.Onderhetsaldowordt verstaan
het verschil tussen de geldopbrengst en de toegerekendekosten(per1000m2).
Uit het totale saldo van het
bedrijf (duste zamen met de
andere teelten en voor- en
nateelten) moeten dan nog
vergoedworden dearbeidskosten, kosten van duurzameproduktiemiddelen ende
algemenekosten.
Voor de saldoberekeningen
van de slateelt hebben we
de gegevens genomen uit
hetLEIvademecum '78/79.
Van de plantperiode september t / m april is per
maand een saldobegroting
gemaakt.
De uitgangspunten voor de
berekening van de geldop-

brengsten zijn: de stuksopbrengst zoals het LEI die uit
deopbrengstgegevens heeft
verkregen en de gemiddelde
prijzen in dejaren 1976 t / m

1978 (oogst in november en
december 1975 t / m 1977).
Voor de kosten is het prijspeil van oktober 1978 aangehouden.
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Organisatie
enarbeid
Meer nog dan bij andere
teelten, is het onderdeel arbeid bij de slateelt een groot
probleem. Er zijn maar w e i nig teelten waarbij dit
aspect zo indringend een rol
speelt als bij sla het geval is.
Dit wordt veroorzaakt door
deéénmalige oogst.
Uiteraard kunnen deze problemen zich in overeenkomstige mate voordoen bij andere gewassen met een
éénmalige oogst, doch b'tj
veel van deze gewassen,
met name in de snijbloemensector, zijn veel mogelijkheden tot beïnvloeding
van het oogsttijdstip aanwezig, waardoor een betere arbeidsverdeling
verkregen
kanworden.
Daarnaast speelt een rol dat
de sla inde meeste gevallen
geen hoofdteelt is,w a t betekent dat deteeltruimte maar
gedurende een beperkte periode beschikbaar is. Dit
brengt met zich mede dat
enige spreiding in de oogst-

datum zelden mogelijk is,
zonder dat dit ten koste gaat
van of de sla-, öf de hoofdteelt.
Hierdoor zal in de meeste
gevallen deoogst gedurende
een betrekkelijk korte periodeverricht moeten worden.
Aldus veroorzaakt de oogst
op de meeste bedrijven een
enorme arbeidspiek. Daar
het planttijdstip erg nauw
gerelateerd is aan het moment van oogsten, kan ook
deze handeling problemen
ten aanzien van de arbeidsorganisatie met zich
meebrengen.

Teeltverzorging:
4weken
6weken
8weken
Totalearbeidsbehoefte inuren
per 1.000 m 2
Totaal,losindoos

25
23

16

17

21

56
4
4
80

63
4
4
88

76
4
4
105

8
12
16

88
78

Het opruimen vergt evenals
het veilingrijden 4 uur per
1.000 m 2 .
A a n de hand van deze gegevens is voor iedere situatie
een begroting op te stellen.
Enige voorbeelden w o r d e n
intabel1 gegeven.
Uit deze tabel blijkt duidelijk
het grote aandeel van de
oogst inde totale arbeidsbehoefte.
De organisatie-problemen
die hieruit kunnen voortvloeienworden nog vergroot
door het feit dat het uitplanten van de volgteelt (hetzij,
nogmaals sla of de hoofdteelt) veelal direct aansluitend dient plaats te vinden.
Dit te zamen veroorzaakt bij

Beide teeltonderdelen, zow e l het planten als het oogsten,zijnop eengroot aantal
bedrijven onmogelijk met de
normale personeelsbezetting uit te voeren". Hierdoor
ziet men dat veel slatelers
voor de uitvoering van deze
werkzaamheden een beroep
doenop loonwerkers of aanneemploegen. Voor velen is
dateen uitkomst.

Tabel1Arbeidsbehoefte slainurenper 1.000m
Aantalplanten perm 2
18
20
Aantalkroppenperm 2
17
19
Handeling
Planten:
Y=0,73X+2,4
Oogsten(poly)
Y=3,3X
Veiling rijden
Opruimen

ARBEIDSBEHOEFTE
De arbeidsbehoefte van de
slateelt is sterk gerelateerd
aan het aantal kroppen per
m 2 , zowel w a t betreft de
tijdsduur nodig voor het
planten als w a t betreft de
oogstarbeid.
Deoogstarbeidwordttevens
bepaald door het oogstsysteem dat wordt toegepast.
De teeltduur tenslotte is
bepalend voor het aantal
uren
verzorgingsarbeid
(controle, watergeven en
eventuele ziektebestrijding).
Door het feit dat de arbeidsbehoeftevoor de diverse onderdelen samenhangt met
kenmerken die vooraf bekend zijn, is een arbeidsbegroting op betrekkelijk

100
89

121
107

eenvoudige wijze op te stellen. Hierbij kunnen de volgende formules worden gehanteerd.
Arbeidsbehoefte planten in
uren per 1.000 m 2 (Y) = 0,73
X + 2,4 (waarbij X = aantal
planten per m 2 en 2,4 is de
tijd benodigd voor de grondbewerking).
Arbeidsbehoefte oogsten in
urenper 1.000m 2(Y)=3,3 X
indien de sla in poly verpakt
wordt en 2,7 X bij sla los in
dozen verpakt (waarbij X =
aantal geoogste kroppen per
m2).
Verzorgingsarbeid
per
1.000 m 2 is2 uren per week.

Deoogst heefthet leeuweaandeelinde arbeidsbehoefte
de meeste teeltcombinaties
een arbeidspiek die zijn gelijke niet kent.
Bij het opzetten van een
teeltplan dient men hiermee
dan ook rekening te houden,
hetzij door het tijdelijk
aantrekken van personeel,
hetzij door in etappes te
werken. Wordt voor dit
laatste gekozen dan dienen
w e l de consequenties van
dit systeem ten aanzien van
de opbrengsten van zowel
de sla als de volgteelt terdegetew o r d e n bezien.
(Teettvanslaonderglas)
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Rassen
leder jaar weer wordt voor
de diverse teelten een
groot aantal nieuwe slarassengeïntroduceerd door de
veredelingsbedrijven. Door
het gebruikswaardeonderzoek (RIVRO) worden in
nauwe samenwerking met
het proefstation te Naaldwijk, diverse proeftuinen,
voorlichting en NTS die
nieuwe rassen beproefd
ophun bruikbaarheid.
Denieuweslarassen die ter
beproeving worden aangeboden,zijnvoor het meren-

deel resistent tegen de fysio's 1 t / m 7 van het wit.
Het is dan ook te verwachten, dat deze ontwikkeling
zich verder zal doorzetten.
Binnen enkele jaren zullen
er waarschijnlijk bruikbare
rassen voor de herfst- en
winterteelt worden aangeboden die een meer opgerichte bladstand hebben.
Achtereenvolgens zullen
de diverse teelten met de
daarbij geschikte rassen
besproken worden.

LATE Z O M E R - E N
VROEGE HERFSTTEELT
De sla die onder de periode
late zomer- en vroege
herfstteelt valt, w o r d t gezaaid van begin tot bijna
eind augustus.
Geplant
wordt er tussen eind augustus en begin september.
De oogstperiode is vanaf de
2e helft van september tot
en met half oktober. Voor de
vroege herfstteelt zijn rassen nodig die resistent tegen het w i t z i j n , traagschietend, sterk tegen rand en
weinig aanslaggevoelig zijn.
Een overzicht van geschikte
rassengeeft tabel 1 .

het 7e fysio van het w i t ,
tamelijk sterk tegen rand en
vrijwel ongevoelig voor
stoomschade. Is niet geschikt om voor 2 0 augustus
gezaaid te w o r d e n , verder
voldoet Hag redelijk in de
late zomer en vroege herfstteelt.

BESPREKING V A N DE
RASSEN
Bellona:
Bovenkant ras iets gesloten.
Onderkant iets grof en vrij
goed gesloten. Iets opgerichte bladstand, kan niet
dicht worden geplant. Bladkleurgrijsgroen, bladvrij dik.
Is vatbaar voor alle fysio's
van het w i t , tamelijk sterk
tegen rand, aanslag en
stoomschade. Voldoet v r i j '
goed tot goed in de late zomer envroege herfstteelt.
Hag: (ookbekend als Hag
Edgar)
Open bovenkant. Goed gesloten, w a t bleke onderkant. Maakt vrij veel omvang, kan niet erg dicht
worden geplant. Vrij dikbladig en dof grijsgroen van
kleur. Alleen vatbaar voor
(Teelt vnn sla onder qlas)

gele bladeren geven. Voldoet vrij goed tot goed in de
late zomer- en vroege
herfstteelt.

herfstteelt.
Plevanos:
Bovenkant vrij open. Onderkant goedgesloten. Tamelijk
dunbladig en, vrij groen tot
lichtgroen van kleur. Niet
sterk tegen rand, tamelijk
gevoelig voor aanslag en
matig gevoelig voor stoomschade. Kan niet dicht worden geplant, is vatbaar voor
het 5e en 7e fysio van het
wit.
Ravel:
Bovenkant kroppen matig
gesloten. Onderkant redelijk
goed gesloten. Dikbladig en
vrij donker van kleur (dof tot
grijsgroen).
Maakt vrij veel omvang en
kan niet erg dicht worden
geplant. Vatbaar voor het 4e
en7e fysio van het wit. Weiniggevoelig voor aanslag en
glazigheid: vrijwel ongevoelig voor stoomschade. Kan
niet voor 2 0 augustus gezaaid worden. Ravel kan in
het oogststadium vrij veel
Tabel1RassenvoordelatezomerRassen

Luro:
Bovenkant matig gesloten.
Onderkant redelijk goed
gesloten. Blad is vrij lichtgroen en vrij dun. Groeit
iets opgericht, maakt vrij
veel omvang. Mag niet
dicht
worden
geplant,
niet geschikt om voor
2 0 augustus te w o r d e n
gezaaid. Vatbaar voor het 6e
en 7e fysio van het w i t , matig sterk tegen rand en w e i nig gevoelig voor stoomschade en glazigheid. Indien
met vrij zout w a t e r gegoten
wordt, gevoelig voor natrand. Voldoet vrij goed in
de late zomer- en vroege
herfstteelt.
Noran:
Bovenkant weinig gesloten.
Onderkant goed gesloten.
Blad is dun, normaal groen
van kleur. Zeer traag schietend en vatbaar voor de fysio's 1,2,4,6 en 7 van het
wit. Tamelijk gevoelig voor
aanslag en glazigheid en
matig gevoelig voor stoomschade. Noran kan bij de
oogst vrij veel geel blad geven. Voldoet redelijk in de
late zomer- en vroege

Satina:
Bovenkant tamelijk open.
Onderkant goed gesloten.
Dunbladig en vrij dofgroen
van kleur. Matig v a n omvang; kan dicht worden geplant. Sterk tegen rand; matiggevoeligvoor stoomschade; traagschietend en w a t
gevoelig voor aanslag. Vatbaarvoor het 2e,5een 7efysio van het wit. Voldoet
goed.

Herkomst

Tornado
Bovenkant matig gesloten;
onderkant vrij goed gesloten. Matig van omvang; opgerichte bladstand; kan vrij
dicht
worden
geplant.
Tamelijk dik blad en dof
grijsgroen van kleur. Vrij
sterk tegen rand; weinig gevoelig voor aanslag en glazigheid; matig gevoelig voor
stoomschade. Vatbaar voor
envroegeherfstteelt

Schietneiging

Stoomschadegevoeligheid

Bellona
Hag

Bruinsma
RoyalSluis

9
5

6

Luro

Pannevis
RijkZwaan
V.d.Berg

7
9
9

7

RijkZwaan
RijkZwaan

9
5

5
9

L delvlos
Bruinsma

9
9

5
5

Noran
Ostinata
Plevanos
Ravel
Salina
Tornado

Witpatroon
1
+

2 3 4
+ + +

+

+
+

5
+

6 7
+ +

+
- - - + - + - - +
+ +
-

+ +
+ +

9
+ +

5
5

Tabel2Rassenvoordenormaleenlateherfstteelt
StoomRassen
HERKOMST

+ +

+
+
+
+ +

Witpatroon

schadegevoeligheid
Deci-Minor
Deciso
Hag

RijkZwaan
RijkZwaan
RoyalSluis

5
3
9

1
+

2
+

+

4-

3

4 5
+
+

-t-

Pannevis
Pannevis

7
5

Orba
Parmanta

Pannevis
Pannevis

1
9

Plus
Ravel

L deMos
RijkZwaan

+

Renate
Selma

Enza

9
9
1

Bruinsma

9

+

+

- - +

+
+

+ +
+

+
+

+
+ +

Toelichtingopdetabellen
Witpatroon: += vatbaarvoorhetbetreffendefysio
:

+ +
+ +
+ +
+
+ .+

Luro
Mandaat

onvatbaarvoorhetbetreffendefysio

Stoomschade: 9 =vrijwel ongevoelig

6 7
+ +

Schietneiging: 9 =zeertraag

5 =matiggevoelig

5 =matigsnel

1 =zeergevoelig

1 =zeersnel

defysio's 3,4,6 en 7 van het
wit. Voldoetvrijgoed.
N O R M A L E EN LATE
HERFSTTEELT
De herfstsla wordt gezaaid
vanaf eind augustus tot ongeveer half september. In
september wordt er geplant.
De oogstperiode is vanaf
half oktober tot en met eind
december. Voor de normale
herfstteeltzijn rassen nodig
die resistent zijn tegen het
wit, weinig gevoelig voor
stoomschade en glazigheid
en weinig aanslaggevoelig.
Tabel 2 geeft de geschikte
rassen voor deze teeltperiode.
BESPREKING V A N DE
RASSEN
Deci-Minor
Bovenkant matig gesloten;
onderkant redelijk gesloten.
Maakt vrij veel omvang;
groeit snel; kan niet te dicht
worden geplant. Blad is helder,vrij lichtgroen van kleur.
Sterk tegen rand;weinig gevoelig voor glazigheid; normaal aanslaggevoelig; matiggevoeligvoor stoomschade. Vatbaar voor fysio
1,2,4,6 en 7. Voldoet vrij
goed.
Deciso
Boven- en onderkant matig
gesloten. Maakt vrij veel
omvang; moet ruim worden
geplant. Blad is helder normaal groen van kleur. Normaal aanslaggevoelig; matig gevoelig voor glazigheid;
middelmatig sterk tegen
rand en vrij gevoelig voor
stoomschade. Vatbaar voor
de fysio's 1,2,4,6 en 7 van
hetwit. Voldoet redelijk.
Hag: (Hag Edgar)
Voldoet redelijk. Voor beschrijving zie late zomervroege herfstteelt.
Luro
Voldoetvrij goed in de herfst
indien niet na 1 dag wordt
geoogst. Voor beschrijving
zie late zomer- vroege
herfstteelt.
Mandaat
Bovenkant vrij open; onderkant redelijk gesloten. Blad
vrij donker geel groen van

kleur. Maakt vrij veel omvang. Normaal gevoelig voor
aanslag; tamelijk gevoelig
voor glazigheid;vrij sterk tegen rand; matig gevoelig
voor stoomschade. Vatbaar
voor 6e en 7e fysio van het
wit. Voldoet redelijk tot vrij
goed.

kan w a t dichter worden geplant dan de meeste andere
rassen. Weinig gevoelig
voor aanslag, w a t gevoelig
voor glazigheid, sterk tegen
rand en vrijwel ongevoelig
voor stoomschade.
Vatbaar voor de fysio's
1,2,4,6en 7van hetwit. Voldoetgoed inde herfstteelt.

Orba
Bovenkant tamelijk gesloten; onderkant
redelijk
gesloten. Blad enigszins gebobbeld en donker geelTabel3 Rassenvoordewinterteelt
Rassen
Herkomst

Ravel
Voldoet goed in de herfstteelt. Rasbeschrijving bij
late zomer-/vroege herfst-

RijkZwaan

Stoomschade
gevoeligheid
5

Witpatroon
12 34 567
++- +-+ +

RoyalSluis
Pannevis

9
5

_ _ _ _ _ . +

Mandaat

- - - - - +

+

Orba
Pallas

Pannevis
L deMos

1
6

- - - - - -

+

Parmanta

Pannevis
L deMos
RijkZwaan

9

- - - - - +
+ + - + - + +

Enza

9
9
1

Bruinsma

9

+ + . + - + +

Deci-Minor
Hag

Plus
Ravel
Renate
Selma

. _ . . _ . +
+

- - -

+ - -

+

- - -

+ - -

+

Toelichting
witpatroon:+=vatbaarvoorhetbetreffendefysio
-=onvatbaarvoorhetbetreffendefysio
stoomschade:9=vrijwel ongevoelig
5=matiggevoelig
1 =zeergevoelig

groen van kleur. Maakt
vrij veel omvang, kan niet te
dicht worden geplant. Vrij
gevoelig voor aanslag; normaal gevoelig voor glazigheid; tamelijk sterk tegen
rand; zeer gevoelig voor
stoomschade. Vatbaar voor
het 7efysiovan het wit. Voldoetgoed.
Parmanta
Bovenkant is vrij open, onderkant goed gesloten. Blad
vrij donker geelgroen van
kleur. Maakt vrij veel omvang; kan niet te dicht worden geplant. Weinig gevoelig voor aanslag; iets gevoelig voor glazigheid; vrij sterk
tegen rand;vrijwel ongevoelig voor stoomschade. Vatbaarvoor 6e en 7e fysio van
het wit. Voldoet vrij goed tot
goed.
Plus (ookbekendaIs
Plus-Amanda)
Bovenkant vrij open. Onderkant goedgesloten. Blad w a t
dof, normaal groen van
kleur. Normaal van omvang,

teelt.
Renate
Bovenkant matig gesloten.
Onderkant goed gesloten.
Blad vrij donker geelgroen
van kleur.
Maakt vrij veel omvang, is
wat plantdichtheid betreft
vergelijkbaar met Plus.
Wat gevoelig voor aanslag
en glazigheid, middelmatig
sterkt tegen rand, zeer gevoelig voor stoomschade.
Vatbaar voor het4een 7e fysio van het wit. Voldoet
redelijk tot vrij goed in de
normale herfstteelt.
Selma
Bovenkant matig gesloten.
Onderkant redelijk gesloten.
Helder blad, vrij lichtgroen
van kleur. Maakt vrij veel
omvang. Groeit snel, kan
n i e t t e d i c h t w o r d e n geplant.
Normaal aanslaggevoelig,
weinig gevoelig voor glazigheid, vrij sterk tegen rand,
zeer weinig gevoelig voor
stoomschade.
Vatbaar voor de fysio's
1,2,4,6en 7van hetwit. Vol-

doet vrij goed in de w a t latere herfstteelt.
WINTERTEELT
De winterteelt wordt gezaaidvan half september tot
en met half oktober. Er
wordt geplant in oktober-november. Geoogst wordt er in
januari-februari.
Voor de winterteelt zijn rassen nodig die snel groeien
bij weinig licht en lage temperatuur en geen graterig
produkt leveren. De rassen
moeten weinig gevoelig zijn
voor droogrand en glazigheid.
Tabel 3 geeft een overzicht
van geschikte rassen voor
dezeteeltperiode.
BESPREKINGV A N DE
RASSEN
Decimlnor
Voldoet vrij goed in de w i n terteelt. Kan echter onder
ongunstige groeiomstandigheden vrij gemakkelijk los
en graterig worden. Beschrijving: zie bij de herfstteelt.
Hag (ookbekendals Edgar)
Voldoet redelijk in de w i n terteelt. Kan echter onder
ongunstige groeiomstandigheden vrij gemakkelijk los
engraterigworden.
Beschrijving: zie bij de late
zomer- en vroege herfstteelt.
Mandaat
Voldoet vrij goed in de w i n terteelt.
Beschrijving: zie bij de
herfstteelt.
Orba
Voldoet vrij goed in de w i n terteelt.
Beschrijving: zie bij de
herfstteelt.
Pallas
Bovenkant vrij open. Onderkant w a t bleek, goed gesloten. Compacte kroppen, kan
dichtworden geplant.
Vrij gevoelig voor aanslag,
gevoelig voor glazigheid,
matig sterk tegen rand,
tamelijk sterk tegen stoomschade. Vatbaar voor het 7e
fysiovan hetwit. Voldoet vrij
goed indien na half februari
wordt geoogst.
Parmanta
_
Voldoet goed in de winterttelt.
Beschrijving: zie bij de
(Teelt van sla onder glas)
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herfstteelt.
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Plus (Ook bekend als Plus
Amanda)
Voldoetgoedtotzeer goed in
dewinterteelt. Voorbeschrijvingzie herfstteelt.

jaarsteelt.
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Ravel
Voldoet vrij goed in de w i n terteelt. Voor beschrijving
zie late zomer- en vroege
herfstteelt.
Renate
Voldoetgoedtotzeergoed in
de winterteelt. Voor beschrijving zie herfstteelt.

o

o

o

Selma
Voldoet vrij goed in de w i n terteelt. Kan echter onder
ongunstige
omstandigheden vrij gemakkelijk los en
graterig worden. Voor beschrijvingzie herfstteelt.Voorjaarsteelt
De sla, die onder deze teeltperiode valt, w o r d t gezaaid
vanaf de tweede helft van
oktober tot eind februari.
Geplant wordt er van begin
december tot en met half
maart. De oogsttijd is van
begin maart tot en met eind
april. Indezeteeltwijze i s h e t
produkt meestal van goede
kwaliteit. Voor de voorjaarsteelt zijn rassen nodig
die sterk tegen rand en
aanslag zijn. Tabel 4 geeft
een overzicht van de geschikte rassen voor deze
teeltperiode.

LZ2
Eenrasdatmatigvan omvang
iskanwatdichterwordengeplant
beschrijving zie late zomerenvroege herfstteelt.
Cynthia
Vrij gesloten bovenkant. Onderkant isw a t bleek en goed
gesloten. Het blad is w a t

Bellona
Voldoet vrij goed in de voorjaarsteelt indien in april of
later geoogst wordt. Voor

Hag
Voldoet redelijk in de voorjaarsteelt. Voor beschrijving
zie late zomer- en vroege
herfstteelt.
Ilona
Bovenkant is matig gesloten. Onderkant is goed
gesloten. Het blad is dof,
licht grijsgroen van kleur.
Matig gevoelig voor stoomschade en vrij sterk tegen
rand, aanslag en glazigheid.
Vatbaarvoor het 5een 7e fys i o v a n h e t w i t . Voldoetgoed
indevoorjaarsteelt.

Linkseenopgericht type,
rechtsnormalesla

Tabel 4 . Rassenvoor devoorjaa rsteelt
Rassen

BESPREKING V A N DE
RASSEN
Alicia
Bovenkant matig gesloten.
Onderkant w a t bleek en
goedgesloten. Blad isdof en
tamelijk donkergroen van
kleur. Vrij gevoelig voor
aanslag; zeer gevoelig voor
glazigheid; vrij sterk tegen
rand en tamelijk gevoelig
voor stoomschade. Indien
na half april geoogst is de
kans op doorschieten erg
groot. Vatbaar voor het 5e
en 7e fysio van het wit. Voldoet in de voorjaarsteelt vrij
goed.

glanzend en w a t grijsgroen
van kleur. Normaal gevoelig
voor aanslag; matig gevoelig
voor glazigheid;vrij sterk tegen rand; matig gevoelig
voor stoomschade. Indien
na 1 april w o r d t geoogst, is
de kans op doorschieten
groot. Vatbaar voor het 5e
en 7e fysio van het wit. Voldoet goed in de voor-

Deci-Minor
Voldoet goed in de voorjaarsteelt. Voor beschrijving
zie herfstteelt.

Herkomst

Stoomschade-

Schietneiging

Witpatroon
1 2

gevoeligheid
Alicia

Enza

3

5

Bellona

Bruinsma

6

9

Cynthia

Enza

5

1

Deci M i n o r

Rijk Z w a a n

5

3

Hag

Royal Sluis

9

5
6

Ilona

Bruinsma

5

Magiola

RijkZwaan

3

1

Mir

L de M o s

NB

NB

Noran

RijkZwaan

5

9

Orba

Pannevis

1

7

3

4

5

6
+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+
+

7
-

+
+

-

-

+

+

+
+

+
+

-

-

+
+

+

+ --

+

-

+

-

+

-

-

+

+

+
+

+

-

-

+

-

+

Ostinata

V.d. Berg

5

9

Ravel

RijkZwaan

9

5

+

-

-

+

Renate

Enza

1

1

+

-

-

+

Rossini

RijkZwaan

1

6

+

-

-

+

Salina

L de M o s

5

9

Selma

Bruinsma

9

1

Sun

L de M o s

7

7

Wintosa

V.d. Berg

9

7

witpatroon:

+ =vatbaar voor het betreffende fysio
- = o n v a t b a a r v o o r hetb e t r e f f e n d e fysio

stoomschade:

+

-

+

-

+

+

+ -

+ - + +
+ - - +

+

+

*

1 = zeer gevoelig
schietneiging:

-

9 = zeer traag

9 =v r i j w e l ongevoelig

5 = m a t i g snel

5 = matig gevoelig

1 = zeer s n e l

-

+

+

+

Maqiola
Bovenkant matig gesloten.
Onderkant vrij goed gesloten. Bladkleur is normaal
groen. Vrij gevoelig voor
aanslag en stoomschade;
vrij sterk tegen rand en glazigheid. Indien na half april
geoogst is de kans op
doorschieten erg groot. Vatbaarvoorfysio 1, 2, 4, 6 en 7
van hetwit. Voldoetvrij goed
in de voorjaarsteelt, vooral
indieteeltw a a r i n het gewas
slechts vorstvrij gehouden
wordt.
Mir (Ook bekend als M i r a n da)
Bovenkant matig gesloten.
Onderkant goed gesloten.
Bladkleur is helder normaal
groen. Vrij sterk tegen rand,
aanslag en glazigheid, Vatbaar voor het 4e en 7e fysio
van het wit. Voldoet goed in
devoorjaarsteelt.
Noran
Voldoetvrij goed in devoorjaarsteelt. Voor beschrijving
zieherfstteelt.
Orba
Voldoetvrij goed in de voorjaarsteelt. Voor beschrijving
zie normale en late herfstteelt.

ten. Onderkant goed gesloten. Bladdof, lichtgrijsgroen
van kleur. Moet vrij ruim
w o r d e n geplant. Normaal
gevoelig voor rand, aanslag
en glazigheid. Zeer weinig
gevoelig voor stoomschade.
Voldoetvrij goed in de voorjaarsteelt.

7efysio van hetwit. Voldoet
vrij goed in de voorjaarsteelt.

Elketeeltperiodesteltzijn
eigeneisen. Kiesdaarom met
zorghetras

Salina
Voldoet vrij goed tot goed in
de voorjaarsteelt, vooral als
na begin
april
wordt
geoogst. Beschrijving zie
late zomer- en vroege
herfstteelt.

ten. Blad tamelijk donker
geelgroen van kleur. Kan
w a t dichter w o r d e n geplant.
Normaal
gevoelig
voor
aanslag en rand; w e i n i g gevoelig voor stoomschade;
normaal tot tamelijk gevoelig voor glazigheid. Vatbaar
voor het 4e en 7e fysio van
het wit. V o l d o e t v r i j goed in
voorjaarsteelt.

Selma
Voldoet vrij goed in voorjaarsteelt. Moet w e g e n s
kans op doorschieten voor
eind maart zijn geoogst. Beschrijving zie normale en
late herfstteelt.
Sun
Bovenkant matig gesloten.
Onderkant vrij goed geslo-

Latevoorjaar- en
zomerteelt
De sla die onder deze teeltperiode valt, wordt gezaaid
van half februari tot eind juli.
Geplant wordt er tussen half
maart en half augustus. De
oogstperiode is vanaf begin
meitot half september. Voor
de late voorjaar- en zomerteelt zijn rassen nodig die
sterk tegen rand, traagschietend en w e i n i g aanslaggevoeligzijn.
Tabel 5 geeft een overzicht
van geschikte rassen voor
deze teeltperiode.
BESPREKING V A N DE
RASSEN
Bellona
Dit ras voldoet goed in de
latevoorjaar- en zomerteelt.
Voor beschrijving zie late zomer- envroege herfstteelt.

Wintosa
Bovenkant tamelijk gesloElkjaarwordeninhetgebruikswaardeonderzoeknieuweslarassenkritischbeoordeeld

Ostinata
__
Voldoet zeer goed in de late
voorjaar- en zomerteelt.
Voor beschrijving zie late zomer- envroege herfstteelt.

Ostinata
Voldoet vrij goed tot goed in
de voorjaarsteelt. Voor beschrijving zie late zomer- en
vroege herfstteelt.

Plevanos
Voldoet vrij goed in de late
voorjaar- en zomerteelt.
Voor beschrijving zie late zomer- envroege herfstteelt.

Ravel
Voldoetvrij goed in devoorjaarsteelt, indien vóór 25
april geoogst wordt. Voor
beschrijving zie late zomerenvroege herfstteelt.

Salina
__
Voldoet zeer goed in de late
voorjaar- en zomerteelt. Beschrijving zie late zomer- en
vroege herfstteelt.

Renate
Voldoetvrij goed in de voorjaarsteelt indien vóór eind
maart geoogst wordt. Beschrijving zie normale en
late herfstteelt.
Rossini
Bovenkant is matig gesloten. Onderkant is vrij goed
gesloten en w a t grof. Het
blad is glanzend lichtgroen.
In verband met graterigheid
ruim planten. Tamelijk gevoelig voor aanslag; vrij
sterk tegen rand en glazigheid. Vatbaar voor het 4e en
8

Bron: CRG 1978

Rassenlijst

Tabel5:Rassenvoordelatevoorjaar- enzomerteelt
Rassen

Herkomst

Bellona

Bruinsma

Ostinata

V.d. Berg

9

Plevanos

RijkZwaan

9

Salina

L. de M o s

9

Schietneiging

Witpatroon
1

9

witpatroon +=vatbaarvoor hetbetreffende fysio
- =onvatbaarvoor het betreffendefysio

+

2
+

3

4

5

6

7

+

+

+

+

+

+

.
+
schietneiging:9 - zeer traag
5 =matig snel
1 =zeer snel

+

4-

+

+

+

+

Tuinderijleidraad
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Opkweekenplantkwaliteit
Deopkweek van slaplanten
vindt de laatste jaren grotendeels plaats bij gespecialiseerde opkweekbedrijven. Volgens schattingen
wordt nog ongveer 5 %van
de slaplanten, voor de teelt
onder glas, door individueletelers opgekweekt. Door
de komst van goed pillenzaad en geschikte zaaiapparatuur heeft de zgn. pilpotje methode een enorme
vlucht genomen.
M A C H I N A A L ZAAIEN
Sinds het eind van de jaren
zestigworden de potten machinaal geperst. De pillen
worden in dezelfde werkgangopdepotten gelegd. De
potten worden van een lopende band met eenvork opgenomen en op de kasgrond
gezet. Sinds 1977 zijn er
enkele machines — vooral
bij de grotere plantenkwekers — die de potten na het
persen rechtstreeks op de
grond zetten. De nieuwste
ontwikkeling is een vrijwel
geautomatiseerde produktielijn. Vanuit de persmachine worden de potten direct
in machinaal aangevoerde
plastic bakken geschoven.
Deze bakken worden automatisch opgestapeld en afgevoerd of doorgeschoven
naar een geconditioneerde
ruimte waarbij de temperatuur op het gewenste niveau
kanworden gehandhaafd.
POTGROND
De potgrond die voor het
persen van potten wordt gebruikt is meestal van potgrondfabrikanten afkomstig,
die aangesloten zijn bij de
regeling handelspotgronden
van de proefstations Aalsmeer, Boskoop en Naaldwijk (RHP). De uitgangsmaterialen, die gebruikt
worden bij de samenstelling van de potgrond, worden regelmatig beoordeeld
op hun kwaliteit. Tevens
worden van de afgeleverde partijen potgrond mon-

Elke manier van werken
vraagt in feite een aangepaste potgrond. Daarom
kunnen de genoemde samenstellingen in de praktijk
soms afwijken.

sters genomen, die chemisch worden onderzocht
op het laboratorium van het
proefstation te Naaldwijk.
Afschriften
van
deze
monsters worden ook naar
de desbetreffende kwekers
verzonden.
De samenstelling van potgrond is meestal 2 / 3 tuinturf en 1/3 turfstrooisel öf
1/3 tuinturf, 1/3 bonkveen

Nieuw isdeontwikkeling naar
eengeautomatiseerde produktielijn
en 1/3 turfstrooisel. Per m 3
moet aan dit mengsel wordentoegevoegd: 501zand, 7
kg Dolokal en 1,25 kg
Pg-mix.
Zoals reeds boven beschreven zijnerverschillende manieren van potten persen.

PERSPOTGROOTTE
Bij sla worden verschillende
perspotmatengebruikt. In de
meeste gevallen gaat men
uitvaneen 4 c m pot. Het nadeel van een 4 cm pot is de
kans op uitdroging. Bij een
5cm pot ondervindt men
hier minder last van. Dit betekent een meer gelijkmatige weggroei. Met een grotere pot (5 cm) kan ook een
grotere plant worden opgekweekt. Uit onderzoek is duidelijk gebleken dat de teeltduur,van uitplanten tot oogsten met een grotere plant
aanzienlijk is te bekorten.
Vooral bij een oogst in januari en februari is de verkorting van de teeltduur bij
gebruik van een grotere
plant aanzienlijk. Deze sla
wordt geplant vanaf half
oktober tot eind november.

Omtehogetemperaturen te
voorkomenkanmen schermen
enperspottenafdekken met
tempexplaten

un»

ii§m

Eenplant van 1 ,Ogram geeft
ten opzichte van de veel gebruikte plant van 0,5 gram
een teeltduurverkorting van
3-7dagen. Eenplantvan 2,0
gram geeft ten opzichte van
een plant van 0,5 gram een
teeltduurverkorting van 614 dagen. Hierbij moet w e l
opgemerkt worden dat een
grotere plant een grotere
pot en een langere opkweekduur
vergt.
Een
zwaardere plant zal en mag
dus w a t meer kosten. Een
grote plant zal — in verband
met kans op beschadigen —
voorzichtig moeten worden
geplant.
KIEMRUST
Een gelijkmatige kieming en
een
kiemingspercentage
van 1 0 0 % is het ideaal waar
elke plantenkweker naar
streeft. Veelalwordt ook een
hoog percentage bereikt. Bij
sommige rassen is een kieming van 9 8 - 9 9 % heel normaal. In enkele gevallen is
de opkomst w e l eens lager.
Dit kan door verschillende
factoren worden veroorzaakt. Als van te vers zaad
wordt uitgegaan, dan valt de
kieming, vooral bij hogere
temperaturen, nogal eens
tegen. Men zegt dan dat het
zaad kiemrust heeft. Door
het zaad enkele maanden te
bewaren verdwijnt de kiemrust meestal geleidelijk. Het
beste is daarom om van
overjarig zaad uit te gaan.
Door de snelle wisseling in
het rassensortiment is dit
echter niet altijd mogelijk.
TEMPERATUUR
De praktisch toelaatbare
laagste en hoogste kiemingstemperatuur is resp. 9
en 28 °C. De kiemingsduur
bedraagt bij dezetemperaturen resp. 13en 3 dagen. Een
lagere temperatuur van 9 °C
geeft een zeer trage kieming
met veel kans op aantasting
door schimmels. Een hogere
temperatuur dan 28 °C geeft
kans op het induceren van
kiemrust. Een temperatuur
van ongeveer 18-20°C is
daarom het beste. Temperaturen boven 25 °C moet men
voorkomen. Dit kan men bereiken door vlak na het
persen de potten af te dekken met tempexplaten. Bij
10

bruari)planten.
2) Planten op 25 november
betekent dat 3 8 dagen eerder gezaaid moet worden(19oktober).
Planten op 1 februari betekent 57 dagen daarvoor
zaaien (=5december).

Eengrotereplantgeeft teeltduurverkorting. Weesechter
voorzichtig bijhet uitplanten

na de kieming pas in de kas
tezetten.
OPKWEEKDUUR
De tijd tussen zaaien en
planten is de opkweekduur.
Behalve van de tijd van het
jaar is de opkweekduur verder afhankelijk van de plantgrootte die men bij het uitplanten w i l en de temperatuur tijdens de opkweekperiode.
Door diverse plantenkwekers en zaadhandelaren
worden tabellen voor zaai-,
plant- en oogsttijden gebruikt. In de tekening is de
teeltduur uitgezet op zaaidatumènplantdatum.
Enkele voorbeelden kunnen
degrafiek verduidelijken:
1)Zaaien op 1 oktober betekent na 26 dagen planten
(dus planten op 26 oktober).
Zaaien op 1 januari betekent na 4 7 dagen (= 17 fe-

w a r m , zonnig weer kan ook
een krijtscherm op het glas
worden aangebracht. Met
het verwijderen van de tempexplaten moet ook het
krijtscherm van het glas
worden
verwijderd.
Bij
w a r m weer kan men beter
in de namiddag gaan persen. In het begin van de
middag zaait men de rassen zonder kiemrust en tegen de avond de voor kiemrust gevoelige rassen. De
volgende morgen — voor
de temperatuur weer op
gaat lopen — moeten de
tempexplaten erop worden
gelegd. Een andere mogelijkheid bij w a r m weer is het
zaad in een geconditioneerde ruimtete laten kiemen en

Grafiek1

Opkweekduur van sla
(schatting plantenkwekers)
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ZIEKTENBESTRIJDING
Tijdens de opkweek vraagt
de bestrijding van Bremia
(het wit) en Botrytis (smeul)
veel aandacht. Het isvan het
allergrootste belang om met
gezond plantmateriaal te
starten. Door Botrytis aangetaste planten zullen tijdens de opkweek wegvallen
of tijdens de teelt gemakkelijk aanleiding geven tot
aanslag. Wanneer door het
w i t aangetaste planten worden gepoot, dan is de kans
opeenvolledige teeltmislukking aanwezig. Aangezien
het aantal bekende witfysio's steeds uitbreidt en
slechts weinig rassen resistent zijntegen allefysio's,
moet de bestrijding van het
w i t tijdens de opkweek veel
aandacht krijgen. Een regelmatig lichte bestuiving is beter, dan een grote hoeveelheid in één keer. Bij een
snelle groei (opkweek in
september en oktober) verdient een dagelijkse bestuiving de voorkeur (bij voorbeeld4 maal perweek 1 gZineb per m 2 en 2 maal per
w e e k l mg perm 2 ).
Bij een trage groei (opkweekduur ca. 8weken) is 1
à 2 keer per week stuiven
voldoende.
Bij ziektenbestrijding tijdens de opkweek hoort ook de luisbestrijding. Dit kan worden
gedaan met Pirimor, PhosdrinofDDVP.
Aardrupsen enemelten kunnen bestreden worden met
abateenJeboterra korrels.
Slakken kunnen erg veel
schade aanrichten. Mesurol
korrels vooraf strooien geeft
eengoede bestrijding.
Vogels kunnen ook ernstige
schade aanrichten. Tijdens
de kieming afdekken met
fijnmazig gaas is in de
maanden dat er veel gelucht
wordt, noodzakelijk.

Tuinderijleidraad
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gegevenworden.

Grondenbemesting

VOEDINGSTOESTAND
Intabel 2 zijn de hoeveelheden meststoffen opgegeven
die moeten worden toegediend, afhankelijk van de
voedingstoestand van de
grond.
Vaak wordt w a t meer kali
gegeven dan in het schema
staataangegeven.Achter de
slateelt komt namelijk vaak
weer een tomatenteelt. Om
hiervoor het kaliniveau enigermate op peil te brengen,
wordt voor de sla alvast w a t
meerkaligegeven.
Stikstofgebrek in sla geeft
een verminderde groei en
een egaal lichtgroene kleur
van het gewas. Overbemesten met kalksalpeter (1
gram per liter) is de remedie. Naspoelen met schoon
water.

ORGANISCHESTOF
In het algemeen kan men
stellen dat een regelmatige
voorziening met organische
stof gewenst is. In de eerste
plaats is dit nodig om een
voldoende
vochthoudend
vermogen van de bovengrond te bewerkstelligen. Verder kan uit voedingsrijke organische stof
langzaam opneembare stikstof enfosfaat vrijkomen. Bij
de teelt van herfstsla wordt
vaakaMeenkunstmest gegeven. Bij onregelmatig en onvoldoende diep doorwerken
van voedselrijke organische
mest (stalmest, kippemest
e.d.)kandesla een ongelijke
groeivertonen (zouteffect).
Bij de teelt van winter- en
voorjaarssla wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van gedroogde organische meststoffen en langzaamwerkende
kunstmeststoffen (Gold N en
Osmocote). Indien voedselrijke organische meststoffen worden toegepast, zal
men op de kunstmestgift
kunnen bezuinigen. Stalmest e.d. worden gewoonlijk geadviseerd in hoeveelheden tot maximaal 1.000
kg per are. Door de stalmest
te mengen met veen (gemengde mest) ontstaat een
produkt met een relatief laag
zoutgehalte.
Kippemolmmest is te gebruiken in hoeveelheden van 300 tot 500
kg per are. Van gedroogde
organische
meststoffen
wordt niet meer gegeven
dan 1 5 k g p e r a r e .

te verwachten zijn, is extra
bekalking een middel om
mangaanvergiftiging tegen
te gaan. Er wordt daarbij
gestreefd naar een pH van
6,5voor nagenoeg allegronden. Een onderhoudsbekalking bedraagt ca. 30 kg per
are. Voor een zure grond 60
kgperareen hoger.
KEUKENZOUTEN
TOTAALZOUT
Sla is een zoutgevoelig gewas. Dit brengt met zich
mee dat in de meeste gevallen uitspoelen voor een sla-

teelt nodig is. Voorts wordt
inverband met het ontsmetten met methylbromide
zwaar gespoeld. Bij het begin van de slateelt moet het
chloridegehalte zo laag mogelijkzijn. Het totaal-zoutgehalte moet niet hoger zijn
dan 1,5 mS. Sla op zoute
grond groeit langzaam en
ongelijk, is donkerder van
kleur en heeft gewoonlijk
meer last van rand. Teneinde het zoutgehalte zo laag
mogelijk te houden moeten
de meststoffen in zo geconcentreerd mogelijke vorm

Tabel 1— Kalk enpH
Koolzure-kalkgehalte %

pH

Diluviaalzand

Grondsoort

0,2

6,0

Alluviaal zand

0,3

6,3

Zavel

0,4

6,5

Rivierklei

0,3

6,5

Zeeklei

0,5

6,7

Venigeklei

—

5,5

Tabel 2 — Hoeveelheden toi
Stikstof

'.t e dienen meststoffen
Kg kalkammonsalpeter per are

N-cijfer
laag

8-10

matig

6- 8

normaal

4- 6

vrij hoog

0- 4

hoog

Fosfaat

—
Kgtripelsuperfosfaat per are

P-cijfer
laag

10-20

matig

5-10

normaal

0- 5

vrij hoog

—
—

hoog

Kali

Kgpatentkali per are

K-cijfer

o

KOOLZURE KALK EN pH
In tabel 1 is aangegeven bij
welke koolzure-kalkgehalte
enpHeen kalkgift nodig is.
Als kalkmeststoffen worden
overwegend koolzure landbouwkalk of koolzure magnesiakalk gebruikt. Op fosfaatarme gronden is voorts
het gebruik van Thomasslakkenmeel aan te bevelen.
Na hetstomenvan de grond,
als hoge mangaangehaltes
(Teeltvanslaonderglas)

laag

4-8

matig

0-4

normaal

—
—
—

vrij hoog
hoog

Magnesium

Kg m a g n e s i u msulfaat (Kieseriet) per are

Mg-cijfer
laag

4-8

matig

0-4

normaal

—
—
—

vrij hoog
hoog

Fosfaatgebrek geeft eveneens verminderde groei en
eendonkerebladkleur.
Kaligebrek wordt nagenoeg
niet aangetroffen.
Magnesiumgebrek
geeft
een grovechlorose in de ouderebladeren.
Mangaangebrek komt praktisch niet voor. Mangaanovermaat kan voorkomen
na stomen en vooral bij lage
pH. Extra bekalking kan verbeteringgeven.
FYSISCHE
BODEMOMSTANDIGHEDEN
Op lichtegronden isde groei
vaak sneller en weelderiger
dan op zware gronden. Bij
een weelderige groei is de
terugslag die kan optreden
onder invloed van ongunstige bodemomstandigheden
sterker dan op de zware
gronden. Op lichte gronden
spoelen voedingsstoffen gemakkelijkeruit dan op zware
gronden (bijmestenN).
GLAZIGHEID
In Nbord-Brabant werden
gunstige ervaringen opgedaan met het toedienen van
extra stikstof ter voorkoming van glazigheid. In het
algemeen zal men per 100
m 2 ongeveer 7 kg kalkammonsalpeter extra kunnen
geven.
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Planten,plantafstanden
enteeltduur
Na de hoofdteelt wordt de
grond dikwijls gestoomd of
chemisch ontsmet. Na een
ontsmetting met methylbromide is spoelen bijzonder
belangrijk. Door afhankelijk
vandegrondsoort 6tot 8 uur
te spoelen (350-450 mm
water) kan het broomgehalte indegrond zover verlaagd
worden, dat de sla die op die
grond groeit aan de wettelijkeeisen kanvoldoen.
Zoals bekend mag sla niet
meer dan 50 ppm broom be-

PLANTEN
De meeste slaplanten worden machinaal met een zgn.
plantwagen gepoot. Deze —
door een elektromotor aangedreven — wagen drukt de
grond aan en maakt tevens
de plantgaten. De planters
zetten de planten in de gemaakte gaten. Om een goedeweggroei te krijgen is het
noodzakelijk direct na het
planten de sla aan te gieten.
Bij scherp zonnig weer dient
het aangieten te worden

In proeven is eveneens gebleken, dat nauwer planten
vooral de graterigheid bevordert. Dehoeveelheid geel
blad en de arbeidsbehoefte
nemen eveneens toe.
Vanuit
kwaliteitsoogpunt
moet dus een ruime plantafstand worden aangehouden. Bij nauwer planten
neemt — tot zekere hoogte
— de kg-opbrengst per m 2
echter toe. Vanuit dit punt
gezien zou men juist zo
nauw mogelijk moeten plan-

een prijsniveau van 25 à 30
cent moet er een verschil
van minimaal 2 cent per
gewichtsklasse zijn om bij
ruimer planten (bij voorbeeld 15 p l a n t e n / m 2 i.p.v.
18 planten/m 2 ) hetzelfde
netto overschot te behalen.
Bij een prijsniveau van ongeveer 4 0 cent moet dit
verschil per gewichtsklasse
4 à 5centbedragen.
Bij bovenstaande berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele kwa-

Tegenwoordig wordende
meesteslaplanten meteen
plantwagen gepoot

herhaald. De hoeveelheid
water die gegeven wordt en
het aantal keren dat wordt
geregend is sterk afhankelijkvande grondsoort.

Dezewijzevanplanten komen
wenunietmeertegen

liteitsverliezen van sla bij
nauwplanten.
In hetalgemeen i s e r b i j ruim
planten wat meer speelruimte. De sla kan langer
worden bewaard (om hogere prijzen af te wachten) en
er kan zwaardere sla worden geteeld. Bovendien zijn
er bij zwaardere sla minder
problemen met residu.

vatten. Spoelen is ontzettend belangrijk, omdat door
te hoge residucijfers onze
exportpositie in gevaar kan
komen.
Na het uitspoelen moet de
grond weer de kans krijgen
om uit te zakken. Vlak voor
het planten wordt meestal
nog een lichte grondbewerkingtoegepast, om de kunstmest oppervlakkig in te frezen. De kunstmest kan ook
gedurende het laatste half
uur van het uitspoelen door
de regenleiding worden
gegeven. De kunstmest verdeelt zich dan goed door de
bovengrond.
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RELATIE
PLANTAFSTAND EN
KROPGEWICHT
Een belangrijke factor om
een kwalitatief goed produkt
te krijgen is het kiezen van
dejuisteplantafstand. Uit de
diverse plantaf standenproeven isduidelijkgebleken, dat
het kropgewicht lager wordt
bij meer planten per m 2 . Het
kropgewicht kan bij erg veel
planten per m 2 zelfs zo laag
worden, dat een gedeelte
van de kroppen het minimum exportgewicht niet
haalt.

ten.
Uit de diverse plantafstandenproeven in de herfst en
winter is gebleken, dat 1
plant minder per m 2 een gewichtsverlaging gaf van o n geveer 0,7 k g / 1 0 0 stuks.
Om een gewichtstoename
te krijgen van één klasse, bij
voorbeeld van 1 5 / 1 6 kg
naar 1 7 / 1 8 kg, moet de sla
dus 2 k g / 1 0 0 stuks zwaarder zijn. Dit is te realiseren
door 3 planten per m 2 m i n der uitteplanten.Of het rendabel is om ruimer te planten is afhankelijk van de
veilingprijs van de verschillende gewichtsklassen. Bij

PLANTDICHTHEID IN DE
VERSCHILLENDE
TEELTPERIODEN
Voor de diverse teeltwijzen
kan een globale plantdichtheid worden aangegeven. Kleine verschillen kunnen echter worden veroorzaakt door de rassenkeuze,
degrondsoort ende teeltwijze.
(Teeltvanslaonderglas)

Tuinderijleidraad
In de herfstteelt (oogst november en december) wordt
in het algemeen in verband
met de concurrentie van de
vollegrondssla, ruim geplant
namelijk 1 6 - 1 7 planten per
m 2 . In de winterteelt (oogst
na half januari en februari)
wordt wat nauwer geplant,
meestal 18 - 20 planten per
m 2 . In de voorjaarsteelt
(oogst maart en april) wordt
vrij nauw geplant: 20 - 24
planten per m 2 . En in de zomerteelt (oogst juni t / m augustus) wordt weer w a t ruimer geplant in verband met
het eventueel optreden van
bodemschimmels.
Men

(oogst september en oktober)varieert het aantal planten zeer sterk met de rassenkeuze. Bij een compact

groeiend ras worden 19
planten per m 2 geplant; bij
een ruim groeiend ras 16
planten p e r m 2 .

14 planten/m 2

TEELTDUUR
H e t m o m e n t v a n planten be-

plant dan 20-22 planten per
m2.
In de vroege herfstteelt

paald voor het grootste gedeelte de teeltduur. Daarnaast hebben het temperatuurniveau tijdens de teelt,
de plantgrootte, het kropgewicht bij de oogst en de rassenkeuze hierop hun invloed.
In de tabel wordt een overzichtgegeven van de gemiddelde teeltduur in de verschillende
tijden
van
het jaar. Deze gegevens zijn
afkomstig van de LEI-overzichten en gemiddeld over
de jaren 1971 t / m 1975.
Wanneer men bij voorbeeld
plant op 30oktober (horizontale as) dan kan men oogsten na ongeveer 90 dagen
(verticale as). Dit is dan op
30januari.

Hetkropgewichtwordt lagerbijmeerplantenperm 2
(26planten/m 2 )

Hetuitplantenvaneengrote
plantgeeft indewinterperiode
eenflinkeverkortingvande
teeltduur

Sla
Schemavan plant- en oogsttijden bijsla'(LEI-gegevensvan 1971t / m 1975)
18/13 0 / 1 1 1 ^ 2 2 ^ 2 30/2

7/3
3

-oogsttiidstip
5/4
10/4
15/4

f
S

20/8 10/9 30/9 20/10 10/11 30/11 20/12 10/1 30/1 20/2 10/3
30/3 20/4
30/8 20/9 10/10 30/10 20/11 10/12 30/12 20/1 10/2 30/2 20/3 10/4 30'4
plantdata

(Teeltvanslaonder glas)
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Slaenkasklimaat
In een plant spelen zich vele
levensprocessen af. Het belangrijkste proces is de fotosynthese, waarbij de plant
door middel van de levende
bladgroenkorrels uit C 0 2 en
water koolhydraten vormt.
Bij dit proces spelen licht en
w a r m t e eenzeer belangrijke
rol.
Elk van de genoemde faktoren kan in het m i n i m u m zijn
en zodoende de fotosynthesebeperken.
De faktoren licht, temperatuur, C0 2 en water zullen
worden besproken.

gelen. Hoe nauwer de plantafstand, hoe eerder de
planten elkaar zullen beschaduwen. Dit zal dan leiden tot een snellere vergeling.
De enige mogelijkheid om zo
optimaal mogelijk van het
licht te profiteren is te zorgen voor schoon glas. Daarom moet het glas voor de
aanvang van de teelt goed
schoonworden gespoten.

Bijweiniglichteneenhoge
temperatuur ontstaangraterigekroppen

de groeiprocessen er door
worden beïnvloed. Bij w e i nig licht en een hoge temperatuur ontstaan langgerekte
bladeren (graterig) die dun
en slap zijn. De groeisnelheid ligt bij een hoge temperatuur w e l duidelijk hoger
dan bij ,een lage temperatuur. Bij veel licht en een
lage temperatuur (koude
kassen in het voorjaar) ontstaat een gewas met korte,
brede bladeren die dik en
stug zijn.
De zon is de belangrijkste
warmtebron. In een lege kas
met een droge grondoppervlakte wordt bijna alle binnengestraalde energie in
voelbare w a r m t e omgezet.
De kasluchttemperatuur en
de grondtemperatuur kunnen dan sterk oplopen. In
een kas met een volgroeid

LICHT
Licht is een faktor die bij de
teelt van sla — economisch
— niet rendabel is te beïnvloeden. Sla moet in de w i n ter onder lichtarme omstandighedengroeien. Bij weinig
licht en hoge temperaturen,
ontstaan langgerekte, dunne bladeren. De bladkleur is
lichter danbijveel licht.
Naarmate het gewas sla
groter wordt, vangen de
planten meer licht. Als de
planten echter groter w o r den gaan de bladeren elkaar
steeds meer beschaduwen.
Vooral de onderste bladeren
ontvangen — met name —
i n d e w i n t e r a l s n e l te weinig
licht waardoor ze snel ver14

TEMPERATUUR
De temperatuur heeft veel
invloed opdeplanten, omdat

gewas sla wordt de binnengestraalde energie voor een
groot deel gebruikt voor de
verdamping van water, althans als de planten voldoende water kunnen opnemen. Dit betekent dat de
luchttemperatuur
minder
snel en minder
hoog
oploopt, dan ineen lege kas.
Ventileren
Met ventileren beïnvloeden
w e de temperatuur en de
luchtvochtigheid, terwijl bovendien de mogelijkheid om
CO2 te doseren mede af-

Eenthermohygrograaf isin
feiteeenonmisbarehulpbijde
regelingvanhet kasklimaat
hangt van de mate w a a r i n
wordtgelucht. Welke temperatuur het beste is, hangt af
van debeschikbare hoeveelheid licht, van het stadium
waarin de sla verkeert en
van hetgeteelde ras. Opzonnige dagen mag bij een jong
gewas de temperatuur veel
hoger oplopen, dan bij w e i nig licht en een bijna volgroeid gewas. In het voorj a a r k u n n e n v e e l hogeretemperaturenworden aangehouden dan inde herfst.
Zoals
reeds
opgemerkt
speelt de faktor licht de belangrijkste rol bij de groei,
omdat deze meestal de beperkende faktor is. Daarom
is het systeem van lichtaf-

hankelijk luchten ontstaan.
Bij dit systeem wordt de mate van luchten bepaald door
de hoeveelheid licht. Bij
weinig licht zal veel worden
gelucht en bij veel licht
wordt weinig gelucht. W a n neer sterk lichtafhankelijk
wordt geteeld, biedt dit ruime mogelijkheden voor C 0 2
dosering, omdat het toedienen van C 0 2 vooral bij veel
lichtzinvol is.
Bij veel w i n d wordt — om de
verdamping te remmen —
eveneens weinig gelucht.
Bij regen moeten de luchtramen geheel of grotendeels
worden gesloten om inregenen te voorkomen. Daarom
is bij de teelt van sla een regenmelder zeer gewenst.
Verwarming
Bij deslateeltzal e r o m twee

redenen worden gestookt nl.
om een te lage temperatuur
te voorkomen en om de sla
te aktiveren.
In de nacht wordt meestal
een minimum temperatuur
aangehouden tussen 5 en
7 °C (afhankelijk van de rassenkeuzeen seizoen). Beneden deze temperatuur zal
veelal worden gestookt. De
m i n i m u m dagtemperatuur
ligt meestal op ongeveer
13-15 °C.Het stoken kan gebeuren met een w a r m e lucht- of een buisverwarming. Bij een w a r m e l u c h t verwarming is de horizontale temperatuurverdeling in
de kas ongelijk, vooral bij
geopende luchtramen. A a n gezien
het
werkelijke
vochtgehalte van de kaslucht op de diverse plaatsen weinig verschilt, zul(Teeltvanslaonderglas)

Tuinderijleidraad

O

len er aanmerkelijke verschillen in de relatieve
luchtvochtigheid optreden.
Bij een buisverwarming
is de capaciteit meestal
te groot voor de teelt van
sla.Voor een goede regeling
van het klimaat is het gunstig als een gedeelte van de
verwarmingsbuizen (vooral
de laagliggende buizen) kan
worden afgesloten. Deze
laag liggende verwarmingsbuizen kunnen veel plaatselijke stralingswarmte geven.
Hierdoor kan in een periode
waarin veel moet w o r d e n
gestookt
gemakkelijk
droogrand optreden.
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C02-DOSEREIM
Bij zeer weinig licht heeft
verhoging van het CO2-gehalte e n / o f verhoging van
de temperatuur geen effekt
opdegroeisnelheid. Bij veel

verhoging tot 0,1 à 0 , 1 5 %
voldoende is voor een maximale groei. Het doseren van
CO2 kan gebeuren door gebruik te maken van w a r m e luchtkachelsofvan rookgassen bij buizenverwarming.
De produktie van CO2 is altijd gekoppeld aan w a r m t e produktie (behalve bij gebruik van de zeer dure zuivere C02>- Om zo lang mogelijk C 0 2 te kunnen doseren is het gunstig als de kachel zo veel mogelijk op een
kleinevlam brandt.
Bij vrij ver geopend ramen
kan het doseren beter worden gestaakt, omdat dan
nauwelijks verhoging van
het CO2-gehalte mogelijk is.

ping. De verdamping kan op
een zonnige dag in het voorjaar oplopen tot ongeveer
0,5 I water per m 2 per uur.
Als het gewas deze hoeveelheid water per uur niet kan
opnemen, zal er minder
w a r m t e in de verdamping
gaan zitten. Hierdoor zal
minder waterdamp aan de
lucht worden toegevoegd en
zal behalve een hogere
kastemperatuur ook een hogere planttemperatuur ontstaan. De kans op slap gaan
van de sla en het optreden
van rand isdan nietuitgesloten. Een goede vochtvoorziening is daarom e/g belangrijk.
Bij sla wordt vrijwel alleen

WATER
Tweederde van de b i n n e n gestraalde energie w o r d t
gebruikt voor de verdam-

Glazigheidkaneenhardnekkigekwaalzijn.Zorgdatutijdig
maatregelen treft

de breedsproeiende regenleiding gebruikt. Een van de
grootste nadelen van de
breedsproeiende regenleiding is de vaak slechte verdeling van hetwater. De verdeling verschilt vaak 1 0 0 % .
De neerslag is meestal het
grootst tussen twee regenleidingen ten gevolge van
overlapping. Meestal zijn
het steeds dezelfde plaatsen
dieteveel of te w e i n i g water
krijgen. Vooral bij te w e i n i g
water bestaat er, vooral in
de vroege herfst — en late
voorjaarsteelt, kans op slap
gaan van het gewas e n / o f
het optreden van rand.
GLAZIGHEID
De fysiogene afwijking glazigheid bij sla kenmerkt zich
door een „doorzichtig z i j n "
van scherp begrensde gebieden van het blad. De in-

C 0 2 doserenheeftvooralzin
bijzonnigweeralsdeluchtramengrotendeelszijngesloten

licht geeft zowel een hogere
temperatuur als een verhoging van het CO2-gehalte
een snellere groei. Een hogere temperatuur is bij zonnig weer te bereiken door
(licht afhankelijk) weinig te
luchten. Onder deze omstandigheden is het gunstig
om het C02-gehalte in de
kaslucht optevoeren.
Van nature is er 0,03 % C 0 2
inde lucht aanwezig. Uit onderzoek is-gebleken dat een

o

Deverdelingvanhetwateris
ergbelangrijk. Loopdaarom
voor destartdedoppen
nogeenslangs
(Teeltvanslaonderglas)
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tercellulaire ruimten zijn op
deze plaatsen gevuld met
water. Glazigheid treedt altijd het hevigst op aan de
randen van de bladeren.
Glazige plekken w o r d e n
(meestal) scherp begrensd
door de nerven. Glazigheid
kan zowel in de buitenbladeren als in het hart voorkomen. Wanneer het in de buitenbladeren zit, verdwijnt
het weer gemakkelijk. In het
hart, vooral in het kroppend
stadium, ishet een hardnekkige kwaal, die moeilijk is op
te heffen.
Glazigheid kan bij hoge temperatuur snel en bij lage
temperatuur na langere tijd,
afsterving van het weefsel
tot gevolg hebben. De slakrop wordt hierdoor een
waardeloos produkt.
Het ontstaan van glazigheid
Glazigheid ontstaat w a n neer dewateropname via de
wortels groter is dan de afgifte van water via het blad.
Glazigheid wordt gestimuleerd door alle omstandigheden die de opname van
water bevorderen,zoals:
— hoge vochtigheidsgraad
van de grond
— lagezoutconcentratie
— hogegrondtemperatuur
— uitgebreid wortelstelsel.
Glazigheid wordt eveneens
bevorderd door de omstandigheden die de verdamping
afremmen, zoals:
— lage bladtemperatuur
— hoog vochtgehalte van de
omringende lucht.
Vaak is er een combinatie
van ongunstige faktoren
aanwezig. De meest ongunstige situatie is een onbewolkte nacht, gevolgd
door een bewolkte dag.
Gedurende zo'n nacht daalt
door uitstraling de bladtemperatuur, waardoor de verdamping wordt geremd en
er zelfs condensatie op het
gewas kan optreden. Bij bewolkt weer de dag erna is er
weinig opwarming van het
gewas en daardoor een geringe verdamping. Deze omstandigheden zijn extra
nadelig als het vochtgehalte
van de buitenlucht hoog is,
vaak in het najaar
Opheffen van glazigheid
Zoals reeds opgemerkt, is de
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lage bladtemperatuur erg
belangrijk bij het optreden
van glazigheid. Glazigheid
kan daarom ook weer worden opgeheven door de bladeren op te w a r m e n , bij
voorbeeld door een w a r m t e lamp boven de sla te hangen. Uiteraard is dit geen
praktische toepassing.
Een praktische methode om
de bladtemperatuur te verhogen kan worden gerealiseerd door de kaslucht te
verwarmen. Hiervoor kunnen zowel w a r m e lucht- als
buisverwarming worden gebruikt. Bij buisverwarming is
de warmteverdeling echter
beter dan bij warmeluchtverwarming. Laag liggende
verwarminqsbuizen
zijn

Deze methode wordt toegepast bij heldere nachten en
luchttemperaturen
buiten
tussen 5° en 8 à 9 ° C . Door
het opwarmen van de lucht
wordt de afkoeling van het
blad als gevolg van uitstraling tegengegaan. Een hogere nachttemperatuur gedurende de gehele teelt
heeft bij veel rassen het bezwaar van een te „ w e l i g e "
opbouw en „ g r a t e r i g e " sla
en kost extra energie. Dit
systeem moet dan ook alleenworden toegepast w a n neer er gevaar voor glazigheid bestaat. Als de buitentemperatuur beneden 3 ° C
is, kunnen de luchtramen
gesloten blijven. Het vochtgehalte van de lucht is dan

Hetgrootsteeffectopverdampingheefthet luchten

voldoende laag. Meestal
moet dan ook regelmatig
worden gestookt, om de gewenste temperatuur
te
handhaven. Deze verdamping is onder deze omstandighedenvoldoende groot,
b) A a n het einde van de
nachtsluitenvan de luchtramen en de luchttemperatuur
ca. 6 °C verhogen met de
verwarming. De temperatuur gedurende 11 / 2 à2 uur
op het hogere niveau handhaven en daarna de luchtramen openen. De opening
van de luchtramen hangt af
van de buitentemperatuur
en de zonnestraling. Het
grootste effect op verdam-

mindergeschikt, omdat door
de stralingswarmte van
deze buizen de verdamping
dan plaatselijk weer te groot
kanworden (droogrand).
In de praktijk worden 2 methoden toegepast om de
kaslucht zodanig te verwarmen, dat de bladtemperatuur hoger wordt:
a)Bij enige centimeters geopende luchtramen wordt
vanaf ongeveer 11 uur
's avonds de thermostaat 2
à 3 °C hoger ingesteld dan
de luchttemperatuur buiten.

ping heeft het luchten. A l leen bij een hoge luchtvochtigheid en weinig w i n d mogen de luchtramen ver worden geopend. Ook deze methode moet alleen worden
toegepast als er glazigheid
aanwezig is of als er geen
gevaar bestaat voor het optreden ervan.
Behalve de twee hier genoemde methoden om glazigheid op te heffen zijn er
vaak mogelijkheden om glazigheden te voorkomen. In
de eerste plaats is hierbij de
rassenkeuze erg belangrijk.
Uit onderzoek is gebleken
dat er weinig gevoelige rassenzijn (bijv. Plus), meer gevoelige rassen (bijv. Ravel,
Renate) en zeer gevoelige
rassen (bijv. Mistra, Pallas).
Een ander belangrijk punt is
de watergift. Uit onderzoek
is eveneens gebleken dat
veel en frequent gieten
meer glazigheid geeft dan
weinig gieten. Ideaal zou zijn
als er na de start (bijv. na 2 à
3 weken) géén water meer
hoeft te worden weggegeven. Deze maatregel is
echter alleen op zwaardere
gronden mogelijk; op de
lichtere (zand-)gronden zal
tijdens degehele teelt water
moeten worden gegeven.
Op deze gronden is het w a ter bovendien gemakkelijk
beschikbaar voor de planten! De glazigheid zal daarom veelal weer via aanpassingen van het kasklimaat
moeten worden bestreden.
Proeven op lichte zandgronden hebben onlangs uitgewezen, dat door een extra
basisgift van kalkammonsalpeter (KAS), glazigheid
kan worden tegengegaan.
Hierbij moeten w e l enkele
kanttekeningen w o r d e n gemaakt.
De extra stikstof-gift moet
liggen in de orde van grootte
van 5 à 10 kg. KAS per are.
Gestreefd moet w o r d e n
naar een stikstofcijfer van 7
à 8 bij de start. De extra
stikstofgift isalleen zinvol op
de lichtere gronden en in die
perioden dat glazigheid op
kantreden (oogstperiode december tot half februari). Te
hoge stikstofgiften kunnen
aanleiding geven tot te
weelderig gegroeide sla en
totgraterigheid.
(Teeltvanslaonderglas)
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Teeltmaatregelen
Bij de teelt van sla worden
vijf teeltwijzen onderscheiden, afhankelijk van de
oogstdata. Elke teelt heeft
zijn eigen specifieke problemen. Voor zover de
teeltmaatregelen niet in
andere hoofdstukken zijn
besproken, komen ze hier
aande orde.
V R O E G E HERFSTTEELT
Bij de sla die geoogst wordt
in de maanden september
en oktober is het belangrijk

doende water in een keer te
geven, omdat bij eente grote
gietfrequentie met kleine
hoeveelheden water de
kans op schimmelziekten en
bladvergeling groterwordt.
Bij gebruik van de rassen
Ostinata en Salina in deze
teeltperiode verdient het
aanbeveling om, indien mogelijk, de laatste week à tien
dagen voor de oogst geen
water meer te geven. De
kans op het optreden van bodemschimmels en ,,broeirand"
wordt
hierdoor
verkleind.

verdient dit punt voortdurend de aandacht.
Onder minder gunstige omstandigheden moet de verdamping worden bevorderd
(zie hoofdstuk Sla en kasklimaat). Bij de herfstteelt van
sla wordt zoweinig mogelijk
gestookt, behalve bij een periodevan vorst.
In het begin van de teelt zou
het volgende schema kunnen worden aangehouden:
nacht 6 à 7 °C; overdag bij
donker weer 12-14 °C en bij

den afgestemd op de hoeveelheid licht. In de eerste
week wordt overdag weinig
gelucht om eenvlottere start
te verkrijgen. Na de start
houden w e een dagtemperatuur aan van minimaal
12°C. Als de zon doorkomt
luchten w e weinig om zonder extra w a r m t e toch een
hogere temperatuur te realiseren (max. temperatuur
18-20°C). De nachttemperatuur houden w e op ongeveer 6 à 7 °C. Boven deze
temperatuur gaan w e luchten, beneden deze temperatuur zal w a t extra w a r m t e
moeten worden gegeven.
Bij bewolkt, vochtig weer
halen w e de temperatuur
enkele graden op met enkele

Voor de vroege herfstteelt
zal het CO2-doseren meestal
achterwege blijven, omdat
erveelwordt gelucht.
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Bijzaaienvoor20 augustus
kunt ugeen snelschietende
rassen gebruiken
dat men uitgaat van een
traagschietend ras. Dit is
niet meer nodig bij sla die
gezaaid wordt na 20 augustus.
De start van de vroege
herfstteelt is erg belangrijk.
Zowel de teeltgrond als de
potten moeten vochtig zijn,
zodat de beworteling snel
kan verlopen. Bij een te droge start wordt de hoofdwortel hard en ontstaan er gele
zaadlobben, die gemakkelijk
aanleiding geven tot rotting
en wegval. De eerste week
na het planten wordt bij zonnigweer weinig gelucht. Als
desla aan degroei ismoet er
wel ruim worden gelucht om
een te welig gewas te voorkomen. Voor de meeste
gronden is het goed om vol(Teeltvanslaonderglas)

HERFSTTEELT
Bij de herfstteelt (oogst in
november en december) is
de verhouding tussen temperatuur en licht meestal
ongunstig. De temperatuur
is vaak te hoog ten opzichte
van de hoeveelheid licht die
de planten ontvangen. Zeker
in het begin van de teelt zal
er daarom ruim moeten worden gelucht. In de herfstsla
wordt over het algemeen
weinig gegoten. Bij de zware
gronden (gronden met een
grote vochtcapaciteit) is de
gietfrequentie laag. Als er
gegoten wordt gebruikt men
wel grotere hoeveelheden
dan op de zand- en zavelgronden.
Bij zonnig weer is het niet
moeilijk om goede sla te telen. Bij ditweertype iser voldoende verdamping. Let bij
zon en veel w i n d w e l op de
luchtvochtigheid: er kan dan
gemakkelijk rand optreden
bij gevoelige rassen.
Bij regenachtig en mistig
weer is het veel moeilijker
om goede sla te telen. De
verdamping isdan minimaal
en de kans op glazigheid is
erg groot. Wanneer de sla
bovendien regelmatig —
gedurende langere tijd —
nat is, kan w i t optreden.
Omdat witresistentie regelmatig wordt doorbroken,

Indeherfstteeltkannoggemakkelijk rand optreden
zonnig weer oplopend tot
20 °C.
Op het einde van de teelt:
nacht 5 à 6 ° C ; overdag bij
donker weer 12-13 °C en bij
zonnig weer 15-18 °C. De
lichtafhankelijke verhoging
moet geheel worden bereikt
door minder ruim te luchten.
Boven de ingestelde waarden moet zo ruim mogelijk
worden gelucht. C 0 2 wordt
alleen bij bijna of geheel
gesloten luchtramen gegeven.
WINTERTEELT
De sla van de winterteelt
wordt geoogst in de maandenjanuari enfebruari. In de
wintermaanden is de hoeveelheid licht de beperkende
factor. De teeltmaatregelen
zullen daarom moeten wor-

centimeters geopende of
gesloten luchtramen. Bij
buisverwarming wordt de
maximumwatertemperatuur
op 3 0 - 4 0 °C begrensd.
Pas na enkele uren zetten
w e een kiertje lucht. Bij zonnig weer en gesloten
luchtramen kan CO2 worden gedoseerd.
Wanneer er kort voor de
oogst vorst optreedt, dan
moet met een zo laag mogelijke buistemperatuur worden gestookt. Om droogrand
te voorkomen zal dan een
extra watergift of een keer
broezen nodig zijn.
Bij de late winterteelt (oogst
februari) kan in het begin
van de teelt w a t extra
w a r m t e worden gegeven.
Door de gestegen energiekosten éndekans opeen gevoelig en welig gewas wordt
weinig meergeforceerd. Het
is daarom verstandiger om
17
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Oogsten
verpakking
Bijvorstschadetreedt dit
beeldop
voor deze oogstperiode met
een grote plant te starten,
waardoor de teeltperiode
flink kan worden verkort
zonder hoge temperaturen
aante houden.
VOORJAARSTEELT
Voorjaarssla wordt geoogst
in de maanden maart en
april. Van het totale jaarlijkse aanbod in Nederland
wordt ongeveer 4 0 % in
maart en april geoogst. De
voorjaarsteelt is dus erg belangrijk. Indezeteelt hebben
w e te maken met lage buitentemperaturen en vanaf
januari weer een toenemende lichtintensiteit. Deze teelt
wordt in het algemeen ook
als vrij gemakkelijk ervaren.
Meestal gaat men uit van
een nachttemperatuur van 6
à 7 °C en een minimumdagtemperatuur van 12 °C. Bij
zonnig weer kan extra CO2
worden gedoseerd en mag
de temperatuur — vooral bij
nog jonge sla — flink oplopen.
Door bij zon weinig te luchten én door de w a r m t e van
de CO2-kachels zal de t e m peratuur soms tot boven de
CO2 kunnen oplopen. Bij bijna oogstbare sla zal overdag
w a t ruimer moeten worden
gelucht om te hoge temperaturen — en daardoor rand —
te voorkomen. Ga daarom
tijdig luchten of geef 's morgens een broesje.
Voorde koude voorjaarsteelt
is het belangrijk om van stevige planten uit te gaan.
Deze planten dienen tijdens
de opkweek ook enkele keren te worden verschoven.
Een vlotte start — weinig
18

luchten — isook bij de koude
teelt belangrijk. Zodra de
planten goed aan de groei
zijn, wordt er zo ruim mogelijk gelucht en weinig gegoten. De planten zullen hierdoor een eventuele vorstperiode beter kunnen weerstaan.
Als de vorst invalt, w o r d e n
de luchtramen gesloten en
de grond flink nat gemaakt.
Tijdens strenge vorst kan de
sla eventueel worden afgedekt met plastic. Als de kansen op vorst nagenoeg voorbijzijn, dan wordt weer minder ruim gelucht en meer
water gegeven.
LATE V O O R J A A R S - E N
ZOMERTEELT
De sla die in mei wordt
geoogst valt onder de late
voorjaarsteelt: sla die in de
maanden juni tot en met
augustus wordt geoogst
noemen w e zomerteelt.
Bij deze teeltwijzen dienen
w e op de eerste plaats uit te
gaan van een traagschietend ras. Bovendien moeten
de rassen zeer sterk zijn tegen rand.
Omdat het groeitempo erg
hoog is (4 à 5 weken) is een
optimale vochtvoorziening
vereist. De grond moet tijdens de teelt goed vochtig
worden
gehouden.
De
meest geteelde rassen Ostinata en Salina moeten echterde laatsteweek àtien dagen niet meer worden gegoten inverband met aanslag.
Bij de late voorjaarsteelt
wordt in het begin van de
teelt matig, later ruimer gelucht.
Vooral bij de zomerteelt
moet zo ruim mogelijk worden gelucht aan beide zijden
van dekap.

Na vele jaren van beproeven, experimenteren en een
geleidelijk toenemende realisatie ishet uiteindelijk toch
gekomen tot een vrijwel volledige aanvoervankassla in
éénmalig fust.
Dit houdt evenwel niet in dat
alle sla op eenzelfde manier
verpakt wordt omdat er keuze is tussen een houten krat
en een kartonnen doos,
w a a r i n de sla hetzij los, hetzij in poly verpakt, wordt ingepakt. In totaal dus 4 verschillende mogelijkheden,
waarop voor zowel erg zware als erg lichte sla (11-12
kg), uitzonderingen mogelijk
zijn w a t betreft het aantal
kroppen per verpakkingseenheid (doosof krat).
Hierdoor is het totale aantal
mogelijkheden om sla te
verpakken toch weer erg
groot, hetgeen niet bevorderlijk isvoor een duidelijke
analyse van alle aspecten
van de diverse verpakkingssystemen. Daar het aandeel
te lichte en te zware sla in
hettotaal erg gering is, gaan

w e hierop niet verder in. Dit
te meer niet omdat de eventueel aanwezige verschillen
tussen de diverse systemen
(doos/krat en los/poly) wat
betreft de onderlinge verhouding, niet of nauwelijks
beïnvloed worden door afwijkende aantallen per verpakkingseenheid.
Hetzelfde geldt min of meer
voor de verschillen in arbeidsbehoefte als gevolg
van het toegepaste fusttype.
De hierdoor teweeg gebrachte verschillen zijn niet
afhankelijk van de verpakkingsmethode (los of in poly), maar w o r d e n door het
fusttype veroorzaakt. Dit impliceert, dat het verschil
in arbeidsbehoefte veroorzaakt door de verpakkingsmethode bij beide fusttypen absoluut even groot
zijn, waardoor kan worden

Hetwerken meteen lopende
band,waarbij langsdebandop
hethoofdpadeen inpakrek
staat opgesteld

(Teeltvanslaonderglas)

Tuinderijleidraad
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volstaan met de analyse van
eenfusttype.
Daar het aandeel van de
houtenkratvrij beperkt is en
omdat hiervan niet voldoende gegevens bekend zijn,
wordt volstaan met een analyse en kwantificering van
de arbeidsbehoefte bij het
oogsten en verpakken van
sla inkartonnen dozen.
TOEGEPASTE
SYSTEMEN
Bij het oogsten (en verpakken) van sla worden, maar
vooral werden, erg veel systemen toegepast. Bekend
zijno.a.sleepbanden, lopende banden, en de kangoeroemethode. Dit zijn allemaal varianten die op één
of meerdere manieren verbeteringen beoogden op de
„ n o r m a l e " methode. De
doelstelling van al deze systemen was of het verkrijgen van een betere werkhouding e n / o f een vermindering van de arbeidsbehoefte. Eén of beide aspecten kwamen bij de meeste
van de hier vermelde systemen onvoldoende tot uiting
waardoor ze slechts sporadisch toegepast werden.
Andere systemen hadden
als bezwaar dat de kosten
hoger w a r e n dan dete realiseren besparingen of dat de
systemen alleen goed functioneerden bij een bepaalde
personeelsbezetting,
hetgeen door velen als erg bezwaarlijk w e r d ondervonden.
Door al deze factoren wordt
het merendeel van deze systemen heden ten dage niet
meer toegepast.
Momenteel worden bij de
oogst en de verpakking van
sla de volgende systemen
toegepast.
— Normale methode (sla los
indooscq. krat)
— Kangoeroemethode (sla
inpoly indoos cq. krat)
— lopende band(en) (sla óf
losóf inpoly indoos cq. krat)
Bij het laatste systeem
waarbij van lopende banden
gebruik gemaakt wordt,
heeft men in sommige gevallen tevens een lopende
band op het hoofdpad geïnstalleerd die het produkt
naar een centrale verwerkingsplaats
(veelal
de
{Teeltvanslaonderglas)

schuur) transporteert. In de
meeste gevallen
wordt
evenwel volstaan met alleen
een lopende band indekap.
Het inpakken (en inblazen)
gebeurt veelal op het hoofdpad.
Teneinde een zekere buffervoorraad te
verkrijgen,
waardoor afstemmingsverliezen gecompenseerd kunnen worden, is aan het einde van de band een draaitafelgeplaatst.
Op sommige
bedrijven
wordt van een inpakrek (zie
foto) gebruik gemaakt. Hierbij is voorraadvorming niet
mogelijk, hetgeen nadelig
kan uitwerken op de arbeidsbehoefte, daar alsdan
gemakkelijk afstemmingsverliezen ontstaan.
DE ARBEIDSBEHOEFTE
V A N DE
VERSCHILLENDE
SYSTEMEN
Bij het bepalen van de arbeidsbehoefte wordt uitgegaan van taaktijden. Daar
alle taaktijden gebaseerd
zijn op een normale prestatie (- 100%), is alleen middels deze benadering een
onderlinge vergelijking van
systemen mogelijk. Vergelijkingen gebaseerd op andere
gegevens (veelal praktijkgegevens) zijn weinig zinvol
omdat onderlinge prestatieverschillen een enorme invloed (+of -20%) op het uiteindelijke resultaat kunnen
hebben. Dat hierdoor w e l
eens misverstanden worden

opgeroepen is genoegzaam
bekend.
Vandaar dat ook hier weer
eens opgeroepen wordt, alhoewel het er niet de juiste
plaats voor is, om vergelijkingen tussen systemen alleen aan dehandvan taaktijden te verrichten. Alleen
dan wordt een juist beeld
van de werkelijke situatie
verkregen.

maakt, is er van uitgegaan
dat de inblazers de kroppen
na het inblazen weer
terugleggen op de band, terw i j l aan het einde van de lopende band een draaitafel
geplaatst is. Door middel
van deze draaitafel is enige
buffervorming mogelijk hetgeen mogelijke afstemmingsverliezen sterk vermindert.

Alvorens dieper in te gaan
op de arbeidsbehoefte van
deverschillendeoogstsystem e n d i e n t e e r s t aangegeven
te worden waarop deze arbeidbetrekking heeft.
Onder oogsten worden hier
verstaan alle handelingen
die liggen tussen het moment waarop het lege fust
op het bedrijf komt (dit w i l
zeggen inclusief het lossen
van dit lege fust) en het moment waarop het geoogste
produkt het bedrijf verlaat
(dus inclusief het laden van
de wagen die het produkt
naardeveiling brengt).
Een ander uitgangspunt is,
daterper m 2 kas 2 0 kroppen
geoogst worden. Bij andere
aantallen per oppervlakteeenheid kan voor het bepalen van de arbeidsbehoefte
voor het oogsten van de hier
gepresenteerde gegevens
uitgegaan worden, indien
een correctie plaats heeft
met betrekking tot dit afwijkende aantal per m 2 .
Bij het bepalen van de arbeidsbehoefte van de systemen waarbij van een lopende band gebruik wordt ge-

Rekening houdende met de
hier genoemde uitgangspunten bedraagt de arbeidsbehoefte voor het oogsten
van sla, bij 2 0 krop per
m 2 , voor de verschillendesystemen het aantal uren
zoals intabel 1 is aangegeven.

565

Uit dezetabelblijkt dat de arbeidsbehoefte bij de systemenwaarbij van banden gebruik gemaakt wordt, hoger
isdanbij de systemen waarbij dit hulpmiddel niet toegepast wordt.
Deze extra arbeidsbehoefte
ontstaat grotendeels door
afstemmingsverliezen die
inherent zijn aan systemen
waarbij de verschillende taken opgesplitstzijn.
Daarnaast
brengt
een
uitsplitsing extra overslaghandelingen met zich mee.
Bij iedere bewerking moet
de krop weer opgepakt en
weggelegd worden. Bij de
hier gevolgde werkwijze betekent dit dat de krop sla 3 x
opgepakt en weggelegd
worden, terwijl dat bij de
kangoeroe-methode
maar
één maal behoefte te gebeuren. Bij een gemiddelde afstand van 50 respectievelijk
25 cm per keer (inblazen
respectievelijk
inpakken)
wordt hieraan per ha 115
uur besteed, uitgaande van
200.000 kropper ha.

700
525
660

Hetverpakkenvanlosseslain
dozen

TABEL 1 . Arbeidsbehoefte voor het oogsten wan sla, «an verschillende
systemen in urenper habij 20 krop per m -.

Systeem

.•'M J - J I U .11 ui•_•!.^-_i !:a bij

20krop/m 2
Lopendeband,slalosindoos
Lopendeband,slainpoly indoos
Normaal,slalosindoos
Kangoeroemethode,slainpoly indoos

Oogsters

Inpakrek

^

Lopende band

Inblazers

^

Oogsters
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Deze extra handelingen
doen dearbeidsbehoefte zodanig toenemen dat de elders verkregen besparingen, door betere werkhouding en vermindering van
transport uit dekap, volledig
teniet gedaan wordt en omslaat in een negatief resultaat.
Willen deze systemen een
arbeidsbesparing opleveren
dan zullen bepaalde handelingen gecombineerd uitgevoerd dienen te worden. Dit
kan door het inblazen en inpakken te combineren, hetgeen reeds op enige bedrijven plaatsvindt. Hiertoe is

Voorhetverpakkenin„poly''
wordt algemeendekangoeroemethode toegepast

een inpakrek geconstrueerd
dat langs de band op het
hoofdpad opgesteld staat
(zie tekening).
Bij deze opstelling iseen extra persoon vereist die de
volle dozen verwisselt tegen
lege, de volle dozen dichtmaakt en de lege dozen
vouwt. Daar van dit systeem
nog geen waarnemingen
gedaan zijn, is een exacte
begroting van de arbeidsbehoefte niet mogelijk.
Een benadering van de arbeidsbehoefte is echter w e l
mogelijk, daar w e l van een
aantal onderdelen gegevens
bekendzijn.
Bij deze benadering is er
vanuit gegaan dat dit systeem goedfunctioneert bij 5
oogsters,2 inblazers/inpakkers en 1 persoon die de leg e / v o l l e dozen wisselt, de
dozendichtmaakt en de lege
20

dozen vouwt, Zo werkend
bedraagt de arbeidsbehoefte van dit systeem, bij sla in
poly,635 uur per ha.
In vergelijking met de kangoeroe-methode betekent dit
eenw i n s t van 25 uur per ha.
Uit deze besparing dienen
de extra kosten van de
benodigde hulpmiddelen betaald te worden. De jaarkosten van deze hulpmiddelen, lopende band, 2 inblazers en inpakrek bedragen
circa 4 2 % van de investering.
(Afschrijving,
rente en energiekosten).
De investeringen bedragen
circa f3.250,0 bestaande uit
f 2 . 4 7 0 , - voor de lopende
band, f 7 0 0 , - voor de 2 blazersen f 80,- voor het inpakrek, waardoor de jaarkosten f 1360,- bedragen.

systemen
weergegeven.
Hieruit blijkt dat de systemen waarbij van lopende
banden gebruik wordt gemaakt meer arbeid vergen
dan de systemen waarbij
geen hulpmiddelen toegepastworden.
Wordt de gevolgde werkmethode zodanig gewijzigd
dat de inblazers tevens het
inpakken voor hun rekening
nemen — hetgeen uiteraard
alleen bij sla die in poly verpaktwordt mogelijk is— dan
is met behulp van lopende
banden bij benadering een
arbeidsbesparing van 25 uur
per ha te realiseren. Om be-

Slasorterenaandelopende
band. Bijhetinpakrek isgéén
voorraadvorming mogelijk

TABEL 2. Benodigd aantal personenbij systemen met lopende banden
entaakverdeling
;j ,

!

• •

Benodigd dduld; per

Wt:lk/d.imhl;Cli;n Vdll

sonen voor een opti-

deze personen

maal functioneren
5 oogsters

Los indoos met lopende
band

7

2 inpaksters

9

2 inblazers

5 oogsters

Sla in poly met
lopende band

2 inpakkers
Sla inpoly, i n b l a z e n /

5 oogsters,

inpakken gekombineerd
met lopende band

2 inblazers/inpakkers
8

1 persoon voor w i s s e l e n
l e g e / v o l l e d o z e n , enz.

Deze jaarkosten zijn groter
dan de te realiseren besparing op arbeidskosten die
f 500,- bedraagt (bij een uurl o o n v a n f 20,-).
VERGELIJKING V A N DE
SYSTEMEN
In tabel 1 is de arbeidsbehoefte van de verschillende

drijfseconomische redenen
gaat inallegevallen de voorkeur uit naar systemen
waarbij niet van lopende
banden gebruik gemaakt
w o r d t daarzij öf meer arbeid
vergen öf een zo geringe arbeidsbesparing opleveren
datdit nietopweegt tegen de
jaarkostenvan debenodigde

investeringen.
Dat deze systemen desondanks worden toegepast
komt door de neven-voordelen die dergelijke systemen
met zich mee kunnen brengenzoals
—betere werkhouding
— minder kans op vuil wordenvande dozen
— meer mogelijkheden tot
taakafwisseling
— meer mogelijkheden om
niet vakbekwaam personeel
inte schakelen.
Daartegenover staat evenw e l een groot bezwaar. Bij
systemen waarbij van een
lopendebandaIs hulpmiddel
gebruik gemaakt wordt, is
het vereist dat men continu
over een bepaalde, door het
systeem vastgelegde, arbeidsbezetting kan beschikken. Kan hieraan niet voldaan worden, dan zal het
systeem niet optimaal functioneren hetgeen de arbeidsbehoefte
behoorlijk
doet toenemen.
Bij de hier gehanteerde uitgangspunten dient men bij
de systemen waarbij van lopende banden gebruik gemaakt wordt over de personeelsaantallen te beschikken zoals in tabel 2 is aangegeven.
Wordt van bovenstaande situatie afgeweken dan neemt
dearbeidsbehoefte, door het
ontstaan van afstemmingverliezen behoorlijk toe. Zo
zal de arbeidsbehoefte bij
het laatste systeem toenemen van 635 naar 685 uur
per ha indien men met 7 in
plaats van 8 personen gaat
werken.
Bij geen van deze systemen
iseen anderedan de hiergenoemde personeelsbezetting gewenst, behalve w a n neer de kwaliteit van het
produkt sterk afwijkt van
normaal (,,normaal"wilzeggen dat per krop 2 à 3 bladerenweggehaald dienen te
worden en er verder geen
afwijkingen voorkomen).
Uit het voorgaande zijn de
navolgende conclusies te
trekken.
— De arbeidsbehoefte van
de sla-oogst is het geringste
bij de systemen waarbij niet
van lopende banden gebruik
gemaakt wordt.
(Teeltvanslaonderglas)

Tuinderijleidraad
— Bij een wijziging van de
gevolgde werkmethode, inblazen/inpakken gecombineerd uitgevoerd, is bij sla
verpakt in poly bij gebruik
van lopende banden een arbeidsbesparing van 65 uur
per hate realiseren.
— Dit gewijzigde systeem
vergt per ha 25 uur minder
arbeiddan het daarmee concurrerende
handsysteem,
de kangoeroemethode.
— Systemen waarbij van lopende band gebruik gemaakt worden vergen bepaalde investeringen. De
jaarkosten hiervan bedragen f 1.400,- respectievelijk
f 1.460,- (lopende band en
draaitafel respectievelijk lo-

Oogstenmetbehulpvaneen
lopendeband

— Systemen waarbij van lopende banden gebruik gemaakt wordt, hebben een
aantalvoordelen ten opzichte van de handsystemen zoals betere werkhouding,
minder kans op vuile dozen
en inschakeling van minder
vakbekwaam personeel.

pende band, inpakrek, 2 blazers).
— De uit deze investeringen
voortvloeiende jaarkosten
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Bewaring
Bij de slateelt zijn er twee
vormen
van
bewaren,
namelijk bewaren tijdens de
teelt en bewaren na de
oogst.
Het bewaren van sla tijdens
deteelt is infeite het uitstellen van de oogst, vaak met
de verwachting dat de prijs
zaltoenemen. Sladiegevoe-

men alleen de sla in de
herfstteelt en soms in de
winterteelt, een aantal dagen langerstaan. Inde voorjaarsteelt daalt vaak het
prijsniveau met het toenemen van het seizoen; hierdoor is bewaren weinig
aantrekkelijk. Het bewaren
van sla betekent dat de tem-

bedragen meer dan de mogelijk te realiseren arbeidsbesparing bij het gewijzigde
systeem.

— Bij alle systemen waarbij
van lopende banden gebruik
gemaakt wordt is een bepaalde vast bestemde, personeelsbezetting vereist.
Afwijkingen hiervan kunnen
de arbeidsbehoefte sterk
doen toenemen.

brengen. Een normale koelcel is hiervoor ongeschikt,
o m d a t h e t bereiken van deze
temperatuur vooral bij grotere eenheden (pallets) te
lang duurt. Het gebruik van
een vacuümkoeler biedt w e l
de mogelijkheid om snel te
koelen. In ongeveer 20 m i nuten wordt de sla tot in
het hart van de lading gekoeld tot 1 à 2 °C. Dit zeer
goed werkend systeem is
dan ook op v r i j w e l alle slaveilingen geïnstalleerd. O m
het effect van het vacuüm-

desla bij voorkeur in koel- of
thermoswagens
moeten
worden vervoerd.
Een groot voordeel voor de
telers is dat de sla nu niet
meer 'savonds of 's nachts
gesneden hoeft te worden.
Bij koel donker weer (plm.
15°C) kan nu de hele dag
worden gesneden. De sla
moetdan ongeveer 6 à 8 uur
na het snijden gevacuümkoeld zijn. Bij een temperatuur van 2 0 °C mag de tijd
tussen oogsten en vacuümkoelen maximaal 4 uur zijn

Meteenvacuümkoelerkanin
20minuten deslatot inhet
hartvandeladingop1à2°C
wordengebracht

enbij 25 °Cmaximaal 2 uur.
Bij temperaturen boven
2 0 ° C is het aan te bevelen
om niet meer overdag, maar
'savonds of
'smorgens
vroeg te oogsten. Als algemene stelregel geldt: breng
de sla zo snel mogelijk naar
deveiling!

^ S * ^

Oogstrijpeslazalmen indekas
hooguitenkeledagenkunnen
bewaren

lig is voor aanslag zal moeilijk of niet te bewaren zijn.
Alleen sladiew a t ruimer geplant is kan worden bewaard. In het algemeen laat
(Teeltvanslaonderglas)

peratuur zo laag mogelijk
moeten worden gehouden.
B E W A R E N N A DE OOGST
Om een goede houdbaarheid na de oogst te verkrijgen is het vooral bij w a r m
weer noodzakelijk de temperatuurzosnel mogelijk na de
oogstopongeveer 1à2 °C te

koelen zo groot mogelijk te
doen zijn, moet de sla na het
vacuümkoelen in koelcellen
worden opgeslagen. Bij vervoer naar het buitenland zal
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Ziektenenziektebestrijding
Ziektenkunnen de slaop tal
van manieren aantasten.
De bestrijding ervan isvaak
nietzo eenvoudig; niet omdat er geen effectieve middelen zouden zijn, maar
omdat de toepassing ervan
aan veel voorwaarden is
verbonden. Dit heeft alles
te maken met de hoge
eisen die men aan de sla
stelt op het punt van toegestane residuen van bestrijdingsmiddelen.
Een
slakrop heeft een groot totaal bladoppervlak en daardoor kan er snel een teveel
ontstaan. Bovendien wordt
de sla inde meeste gevallen
rauw geconsumeerd waarbij de sla soms niet vooraf
wordt gewassen. Dit alles
maakt dat w e uiterst zorgvuldig moeten zijn bij de
ziektenbestrijding. De jaarlijks uitgegeven slakaart is
een goed hulpmiddel bij de
noodzakelijke bestrijding.

Aaltjes
Er zijn twee soorten aaltjes
die schade kunnen geven in
sla: het wortelknobbelaaltje
(dat knol veroorzaakt) en
hetwortel-lesieaaltje. Eerstgenoemd aaltje geeft knobbelvormige
verdikkingen
aan
de wortels.
Bovengronds ontstaat groeiremming. Wanneer er bij
betrekkelijke hoge temperatuur wordt geteeld, zal de
aantasting toenemen. Het
wortel-lesieaaltje geeft bruine plekjes op de wortels en
ook groeiremming. Beide
aaltjes zijn door een grondontsmetting vooraf, goed te
bestrijden. Wanneer er voor
de tomatenteelt die volgt op
de slateelt een ontsmetting
met methylbromide moet
worden uitgevoerd, worden
tevens deaaltjes voor de slateelt goed bestreden. Om te
voorkomen dat er in de sla
een te hoog broomresidu zal
ontstaan, moeten na de ontsmetting de broomresten
gedurende de voorgeschreventijdworden uitgespoeld.
22

Aardrupsen
Aardrupsen bevinden zich
vrijwel steeds in de grond,
maar kunnen 's nachts boven komen. Bij sla gebeurt
dat als regel niet; bij dit gewas vreten de aardrupsen
vanuit degrond depoot door.
Emelten (larven van langpootmuggen) doen hetzelfde.

methiocarbkorrels zijn (Mesurolkorrels) zijn niet zo
moeilijk meer. Het middel
doet deslakjes opzwellen.
Het middel moet bij voorkeur
voor het planten worden uitgestrooid; de dosering bedraagt 5 0 g r a m per are.
Regenwormen
Bladluizen kunnen

virus-

af te weten. Normaal w o r den er het hele jaar door
zonder voorafgaande bevruchting levende jongen
geboren. Buiten, bij lage
temperatuur worden in het
najaar wintereieren afgezet
en sterven de volwassen
bladluizen. De eieren komen
in het voorjaar uit. Onder
glas blijven de bladluizen

:%
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Kleinegrijzeofzwarte slakjes
etengatenindesla

Doorwormen aangevretensla

De bestrijding van deze dieren kan worden uitgevoerd
met vergif met een lokstof.
Er zijn verschillende die
hiervoor gebruikt kunnen
worden: Abate met als
lokstof gedroogde appeltjes
en Dursban- en Jeboterrakorrels met als lokstof zemelkorrels.
Het beste effect wordt bereikt wanneer de middelen
een week voor het planten
van de sla worden toegepast. Voor het planten moeten de korrels dan wat worden ingeharkt om schimmelvorming te voorkomen.

Tegenbladluisverdient een
ruimtebehandeling devoorkeur

Slakken
Kleine grijze of zwarte slakjes kunnen gaten in de sla
vreten. De zwarte slakjes
hebben het vooral gemunt
op de bladnerven. Bij e r n stige beschadiging is de
sla onverkoopbaar of in
ieder geval niet meer exportwaardig.
De bestrijding is sinds er

ziekten overbrengen, o.a.
het komkommervirus en slamozaiekvirus. Verder bevuilen ze het gewas. Ook na de
oogst gaat het met de voortplanting rustig door. Een e n kel luisje kan dan veel schade geven.
Voor een gerichte bestrijding is het nuttig iets van de
levenswijze van bladluizen

echter jonge exemplaren
produceren. Wanneer er
rond half december geen
enkele bladluis meer in de
kas aanwezig is, wordt het
mei voordat er bladluizen
van buiten in de kas kunnen
komen. Wordt er dan op het
juiste moment bestreden,
dan komen er voorlopig
geen bladluizen meer.
Bij de bestrijding dient er
goed op de voorgeschreven
veiligheidstermijnente worden gelet. Een ruimtebehandeling heeft de voorkeur.
Dezekan worden uitgevoerd
door te roken met pirimicarb
(Pirimor)of lindaan. M e t f o g apparatuur (puls- of s w i n g fog)kan mevinfos (Phosdrin)
of dichloorvos (DDVP) worden gebruikt. Het verdient
aanbeveling om de middelen afwisselend te gebruiken.
Rupsen
Bij sla kan bovengronds
rupsenvraat optreden. Het
(Teeltvanslaonderglas)

Tuinderijleidraad

O

noemd, kan door diverse
schimmels worden veroorzaakt. Botrytis, Rhizoctonia
en Sclerotinia zijn de meest
optredende.
Om smet te voorkomen kan
tot tien dagen na het planten
met Ronilan of Rovral w o r den gespoten. Eventueel
kan volgens het traditionele
schema worden gewerkt;
voor het planten een grondbehandeling met een PCNB
(quintozeen) strooipoeder of
Asepta Combisan (quinto r
zeen +dichloran) of met Liro
Captol (quintozeen + Captan). Tot 7 dagen na het
planten stuiven met TMTD
(thiran).

gaat dan meestal om rupsjes
van het gammauiltje die zich
met een hoge rug voortbewegen. Het is in de praktijk
bewezen, dat een behandedoor middel van fog-apparatuur, goede resultaten geeft.
Soms kan de bestrijding gecombineerd worden met de
bladluisbestrijding.
Mussen en muizen
Zowel mussen als muizen
kunnen het hart uit planten
vreten. Bij oudere planten
worden dan soms extra
groeipunten gevormd. Jonge planten groeien niet
meer door. Groeien beschadigde bladeren uit, dan blijkt
dat de bladpunt verdwenen
is.

o

Het is vaak moeilijk om uit te
maken, of de schade door
muizen of door mussen is
veroorzaakt. Vogels laten
weleens een afgepikt blaadje vallen. Bij muizen zijn er
vaak gangetjes en loopsporen tezien.
Muizen zijn eenvoudig met
muizentarwe te bestrijden.
Vogels moeten geweerd
worden. Een kat kan soms
goede diensten hierbij bewijzen.

In beide gevallen kan tot 4
weken voor de oogst met
Allisan worden gerookt tegen Botrytis.
Gelet op het feitdat de keuze
van de middelen en de te
gebruiken
hoeveelheden
dikwijls veranderen, kan het
beste de jaarlijks door het
Centraal Bureau en het
Proefstation Naaldwijk uitgegeven slakaart worden
geraadpleegd.
Hartje,uitgevretendoormuizen.Ookmussenkunnenhet
hart uitpikken

SCHIMMELZIEKTEN

o

o

Valse meeldauw
De valse-meeldauwschimmel Bremia, kan sla in
ernstige mate aantasten.
Het begint er mee, dat w e
aan de bovenkant van de
bladeren gele vlekken zien
ontstaan. Later komt er aan
de onderzijde van deze plekken wit schimmelpluis naar
buiten groeien. De schimmel leeft in het blad en
steekt door de huidmondjes
de sporendragers naar buiten. De
schimmelspore
heefteen laagje water nodig
om te kunnen kiemen. De
bestrijding is moeilijk. Door
een goede hygiëne kan voorkomen worden dat de ene
teelt de besmettingsbron
voor de andere teelt vormt.
Een buitenteelt kan b.v. de
besmettingsbron voor een
kasteelt worden.
Teeltmaatregelen
kunnen
voorkomen dat er een w a terlaagje ontstaat w a a r i n
sporen kunnen kiemen.
Stuiven met zineb kan enig
(Teeltvanslaonderglas)

effect op de schimmel hebben. Om te hoge residu's te
voorkomen, mag dit middel
echter alleen maar op het
plantenbed worden gestoven.
De resistentie-veredeling is
de belangrijkste bestrijdingsmogelijkheid. Er zijn al
veel resistente rassen ont-

staan, maar steeds weer
heeft de schimmel zich w e ten aan te passen door het
vormen van nieuwe stammen (fysio's). We zijn nu al
aan het zevendefysio toe.
„Smet"
Smet, ook wel aanslag ge-

Witschimmelpluis,dataande
onderzijdevanhetbladte
voorschijnkomtbijeenwitaantasting

VIRUSZIEKTEN
Bij sla onder glas is aantasting door verschillende
virusziekten mogelijk. De
belangrijkste zullen w e hier
vermelden.
Mozaiek. Het sla-mozaiekvirus geeft mozaiek-achtige
vlekken op de bladeren. De
groei blijft achter. Inde w i n ter kunnen de planten —
vooral aande onderzijde van
het blad — bruine nerfjes
vertonen.
Het virus wordt door bladluizen van zieke op gezonde
planten overgebracht. Zaad
van aangetaste planten kan
besmet zijn.
Dwergziekte. Jonge slaplanten die door dwergziekte-virus zijn
aangetast,
groeien niet meer door. Bij
besmetting in een later stadium krijgt de plant bronskleurige vlekken op de bladeren.
De ziekte wordt veroorzaakt
door komkommermozaiekvirus dat door bladluizen
wordt overgebracht. W a n neer een komkommergewas
met eendergelijke virusaantasting wordt opgeruimd,
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moet voorkomen worden dat
de daarop aanwezige bladluizen in de sla terecht kunnen komen. Daarom moet in
de komkommers vóór er
wordt geruimd, eerst een
grondige bladluisbestrijding
plaatsvinden.

naar het nulpunt zakt, gaat
het gewas slap. Daarna kan
het blad doorschijnend worden. Wordt er in een dergelijk gewas gewerkt, dan
wordt het zwart en sterft af.
Bijeen langzaam stijgen van
de temperatuur is er later
meestal niets meer van te
zien. letsanders is het, w a n neer de vorst sterker doorzet. Indat geval wordt de opperhuid beschadigd. Dit is
overal aan de onderkant van
het blad te zien. Tussen de
nerven gaat de opperhuid
glimmen en later scheurt de
dode opperhuid omdat het
weefsel stuk groeit. Het
hieronder liggende weefsel
gaat kurk vormen en kleurt
bruin.
Het
verschijnsel
wordt wel roest genoemd,
maar deze naam is onjuist,
omdat roest een schimmelziekte is.

Bobbelbladvirus
Een aantasting van bobbelbladvirus geeft gebobbelde
bladeren en lichter gekleurde nerven. De groei wordt
geremd. Dit virus wordt via
de grond overgebracht door
de schimmel Olpidium brassicae. Het virus wordt niet
door insekten verspreid.
Ter bestrijding kan de
schimmel in de grond gedood worden door methylbromide of stomen.
F Y S I O G E N E ZIEKTEN
Afwijkingen die door o m standigheden
ontstaan,
worden fysiogene ziekten
genoemd. Ze zijn niet
besmettelijk.
Slappe blaadjes
Het komt wel eens voor bij
jonge planten, dat er na het
uitpoten één blaadje slap
gaat. Het gaat dan noch om
het jongste, noch om het
oudste blad, maar iets er tussenin. Dit blad heeft het
moeilijker om het vocht vast
te houden, wat veroorzaakt
wordt door een sterkere ver-

damping dan vochtopname.
Het verschijnsel doet zich
voor, wanneer er plotseling
met stoken wordt begonnen.
De luchtvochtigheid daalt
dan, terwijl de bodem nog
niet optemperatuur is. Daardoor worden de wortels niet
extra geactiveerd, terwijl de
plant wel extra moet ver-

Stuivenvanzinebtegenwit op
het plantenbed

dampen. Het slappe blaadje
groeit meestal niet verder,
maarblijft w e i g r o e n .
Vorst
Wanneer

de

temperatuur

Groeistofschade
Sla is erg gevoelig voor
groeistoffen, het is er zelfs
een testplant voor spoortjes
van deze stoffen. De plant
vertoont een karakteristiek
beeld. De bladrand aan de
top van bladeren slaat o m hoog en vormt zo een soort
pantoffeltje. Verder wordt
de nervatuur versterkt en
het blad wordt dik en bros.
Bovendien kan er soms nog
op de grens van lucht en
grond een dikke knobbel op
de poot zitten waaruit wortels ontstaan. Beschadigde
planten zijn waardeloos.
Glazigheid
Glazigheid, ook w e l natrand
genoemd, treedt vooral op
bij herfst- en vroege winterteelten. Een relatief hoge
bodemtemperatuur samen
met een hoge luchtvochtigheid maken het voorde plant
onmogelijk al het aangevoerde water te verdampen.
Door de hogere bodemtemperatuur zijn de wortels zeer
actief en persen het water
omhoog inde plant, ondanks
de stagnerende verdamping. De huidmondjes kunnen de in verhouding grote
hoeveelheid water niet verwerken met als gevolg, dat

„ S m e t " kandiverse oorzaken
hebben
24

(Teeltvanslaonderglas)

Tuinderijleidraad

de incellulaire ruimten vollopen. Om glazigheid te voorkomen
moeten
sterke
schommelingen van de
groeiomstandigheden worden vermeden. Het activeren van de plant in de eerste morgenuren — door verhogen van de luchttemperatuur — kan glazigheid voorkomen. Tevens kan de w a r mere lucht meer waterdamp
bevatten voordat verzadiging optreedt.

Rechtseenplant aangetast
door sla-mozaïekvirus

Op gronden die gevoelig zijn
voor glazigheid, dat wil zeggen die lang w a r m blijven in
het najaar, moet bij voorkeur
een minder gevoelig ras
worden gekozen. Ook kan
het geven van wat extra

Glazigheidof natrand

stikstof (verhogen van de
zoutconcentratie) bij de
start, glazigheid voorkomen.
Op beschadigde bladeren
treedt later vaak Botrytis op.
Rand
Onder het verschijnsel rand
verstaan w e de bruinkleuring en rotting aan de randen van de jongste bladeren. Het treedt vooral op
bij welig gegroeide planten.
Een scherpe weersovergang, waarbij de verdamping sterker is dan de vochtopname, is de oorzaak. In
kritieke situaties daarom
weinig luchten, eventueel
schermen en een broesje
geven.
Zure grond en een hoge
zoutconcentratie maken het
bodemwater moeilijker opneembaar voor de plant en
vergroten de kans op randen
van het gewas.
CHEMISCHE
ONKRUIDBESTRIJDING
Ter voorkoming van onkruiden in het gewas kunnen er
chemische middelen w o r den gebruikt. Er zijn t w e e
mogelijkheden: paraquat als
contactmiddel en chloorprofam (chloor IPC) als middel
met nawerking. Beide middelen moeten vóór het planten worden toegepast.
Hetgebruikvan een contactmiddel heeft alleen zin w a n neer er op het moment van
spuiten onkruidplanten aanwezig zijn. In de vroege
herfst met hogere tempera-

Eenduidelijk gevalvanbobbelbladvirus

turen wil het effect van
chloorprofam wel eens tegenvallen. Om een maximaal effect te bereiken
wordt dan w e l bijgemengd
met het contactmiddel paraquat (Grammoxone). U moet
na de laatste grondbewerking de onkruidzaden wel
even een paar dagen de tijd
geven om te kiemen.
Om de temperatuur te verlagen kan vooraf beregenen
helpen. Ook kan de werking
van chloorprofam beter zijn
wanneer u tegen de avond
spuit: het goed aanrollen
van het grondoppervlak verbetert eveneens de werking.
De dosering is laag en het
middel kan alleen bij de teelt
in perspotjes worden gebruikt.
Chloorprofam wordt in w a ter opgelost, in minstens 10
I per are. Voor humusarme
zandgrond gebruikt men 7,5
ml chloorprofam 4 0 % per
are. Voor klei enveen kan dit
oplopen tot 20 ml per are.
Voor een goede werking is
een goede verdeling over de
gehele oppervlakte vereist.
Komkommerachtigen
zijn
zeer gevoelig voor dampen
van chloorprofam.

Aanvulling. Brj de lijst van
medewerkers aan deze broc h u r e d i e n t o o k d e naam van
ing. J. Nienhuis te worden
vermeld.

Onkruid moetvoor hetuitplantenworden bestreden
(Teeltvanslaonderglas)
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Onderzoeknaarslaop
voedingsfilm
Deafgelopent w e ejaar iser
in Engeland en Denemarken een nieuwe teelttechniekvan sla ontwikkeld, de
teelt van sla in voedingsfilm.
Zowel bij het onderzoek als
in de praktijk in beide landen wordt op bescheiden
schaal deze teelttechniek
toegepast.
Voor het onderzoek biedt de
teeltvan sla in voedingsfilm
onder andere het voordeel,
dat men proeven kan doen,
zonder de variabele factor
grond erin te betrekken. Ook
om deze reden is er daarom
op het Proefstation te
Naaldwijkeen opstelling gerealiseerd.

Ineenproefopstelling met 6
maal4tablettenzalophet
Proefstation inNaaldwijkonderzoekwordenverrichtnaar
slaopvoedingsfilm

26

In een kas van 2 0 0 m 2 staan
24 tabletten (afmeting 2,00
x 1,70m) met op elk van die
tabletten 17 gootjes. De tabletten zijn van hout; hierover is plastic folie gespannen.
ledere tablet kan aangesloten worden op één van de
zes voorraadbakken waarin
een voedingsfilm zit. In elke
voorraadbak kan desgewenst een specifieke oplossing worden gedaan. Door
deze opstelling is onderzoek
naar de invloed van bepaalde elementen op de groei
van sla een van de mogelijkheden.
Op 19 januari 1 979 werden
de eerste planten op de tabletten neergezet. Inde eersteproef zijn twee slarassen
opgenomen, namelijk Deci
Minor en Mir. De planten
zijn opgekweekt in grondpotten. De eerste proef
draagt voornamelijk een
oriënterend karakter. Het

gehele systeem zal nagekeken worden en verder zal er
informatie verzameld worden over de teelt. Ook zal er
informatie worden verzameld over de groeisnelheid
vandesla.
Inallevoorraadbakken zit t i j dens de eerste proef dezelfde oplossing; tevens wordt
de temperatuur van de oplossing in alle bakken gelijk
gehouden.
Na de eerste, oriënterende
proef zullen verschillende
media zoals grondpot, plantin pot en steenwolpot met
elkaarvergeleken worden.
Hetisdebedoeling, dat in de
herfst van 1979 gestart zal
worden met een uitgebreide
proef, waarbij de werking
vandeelementen stikstof en
kali ten opzichte van het optreden van glazigheid nader
onderzocht zalworden.
Op w a t langere termijn zal
de samenhang tussen temperatuur van het voedings-

water op de groeiduur en
k w a l i t e i t v a n d e s l a in onderzoekgenomen worden.
Over het meer of minder gevoelig zijn van sla geteeld in
voedingsfilm voor verschillende ziekten zoals Rhizoctonia, Pythium en Botrytis
endete nemen maatregelen
tegen dezeziekten is nogonvoldoende bekend.
Deze beide laatste punten
zijn van belang indien deze
teelt haar intrede inde praktijk in Nederland zoudoen.
Voorlopig is het nog veel te
riskant om op praktijkschaal
tot deze nieuwe teelttechniek overtegaan.
We zullen u op de hoogte
houden over het onderzoek
dat in Naaldwijk bij de teelt
in voedingsfilm
gedaan
wordt.
R. Maaswinkel
Proefstation Naaldwijk

(Teeltvanslaonderglas)

