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Inleiding
De oppervlakte herfsttoma
ten bedroeg in 1980 ± 350
ha. Het is dus een teelt van
een redelijk grote beteke
nis.
De teelt vindt vaak plaats in
afwisseling met vroege
komkommers;
daarnaast
komt tomaat na tomaat
voor. Tomaat na tomaat is
de laatste jaren beter moge

lijk door de diverse ziektere
sistenties in het huidige rassenassortiment. In z'n alge
meenheid is de teelt ook ze
kerder geworden. De teelt
omvat ronde tomaten, tussentypen en vleestomaten.
Het specifieke van herfstteelten is dat de start onder
gunstige groeiomstandigheden plaats vindt en dat

De tomatenmarkt
Het is niet mogelijk om de
herfstteelt, wat het marktgebeuren betreft, te scheiden
van de andere teelten. Op
een zeker moment bestaat
de aanvoer uit doorgeteelde
stooktomaten,
tussengeplante stooktomaten, toma
ten uit de heteluchtteelt en
herfsttomaten.
We zullen de tomatenmarkt
bespreken van de periode
september t.e.m. decem
ber.
Tabel 1 geeft een overzicht
van de aanplant van toma
ten van de herfstteelt in de
maanden juni, juli en augus
tus en over een aantal jaren.
In de maand juni wordt er de
laatste jaren, in de hete
luchtteelt, nogal wat tussen
geplant.
Het is dan duidelijk dat de
aanplant in juni van de
herfsttomaat sterk is terug

gelopen. De maand juli
geeft een ander beeld. Een
patroon
wat
wisselend
waarschijnlijk erg afhanke
lijk is van de stand van het
hoofdgewas en van de ver
wachtingen omtrent andere
herfstteelten.
1977 is het jaar waarin de
meeste herfsttomaten wer
den aangeplant. 1980 geeft
een gemiddeld beeld over
de laatste zes jaren te zien.
De aanplant in augustus, dit
betreft eigenlijk alleen de
eerste week, is in verhou
ding met de totale aanplant
herfsttomaten zeer weinig.
AANVOERPATROON EN
AFZET
De aanvoer van de herfstto
maat begint in september
en zal in de meeste gevallen
in november stoppen; al
leen de late beplantingen of
erg late rassen zullen nog in

Tabel 1. Areaaltomaten (ha) aangeplant in de maanden:
Jaar
Juni
Juli
Augustus
1975
194
240
25
1976
195
292
8
1977
164
324
14
1978
144
242
4
1979
153
224
22
1980
97
258
14
Bron: CBS

TUINDERIJ-LEIDRAAD

gedurende het seizoen
de groeiomstandigheden
steeds ongunstiger worden
terwijl de (brandstof)kosten
stijgen. Het einde van de
teelt wordt dan ook groten
deels bepaald door de ver
houding tussen de per week
direkt toerekenbare kosten
enerzijds en de opbrengst
verwachting
anderzijds.
Door het seizoen waarin de
teelt plaats vindt is de pro
blematiek grotendeels an
ders dan bij de vroege
stookteelt en de voorjaars

december wat produktie ge
ven (tabel 2).
De aanvoeren per maand
verschillen nogal over de
jaren. In 1979 is september
een uitschieter. In oktober is
het op het jaar 1975 na, het
niveau gelijk gebleven. De
aanvoer in november is nog
steeds stijgende en dat
geldt ook voor de maand
december.
Het binnenlands verbruik
(tabel 3) neemt nauwelijks
iets toe. Het verschil per
maand over de jaren
schommelt wel wat en heeft
ook wel enigszins een rela
tie met de prijs per kg. In
december hebben we niet
voldoende aan onze eigen
produktie zodat niet alle in
voer weer geëxporteerd
wordt, maar ook een deel
consumptie in ons land
wordt gebruikt.
Omdat in december de im
port van een aantal jaren
niet bekend is, is ook het

teelten: zowel de problemen
rond het opkweken en het
uitplanten als die na het uitplanten. Mede door het spe
cifieke karakter vinden we
een aparte brochure over
deze herfstteelt op z'n
plaats.
Aan de publikatie is meege
werkt door I. Baelde, K. Bui
telaar, J. Groenewegen, A.
Hendrix, J. Nienhuis, H. Ouwerling, J. P. N. L. Roorda
van Eijsinga, R. Simonse en
H. Stolk.

verbruik niet bekend.
De veilingprijzendie in tabel
4 nominaal zijn weergegven
(er is geen rekening gehou
den met de inflatie) verto
nen vooral in de maand sep
tember een grillig verloop.
Later in het seizoen zijn de
prijzen van maand tot
maand constanter. Er is van
jaar tot jaar nauwelijks een
prijsstijging.
De verschillen in prijzen per
maand over de verschillen
de jaren zijn het gevolg van
de verschillen in produktie
in eigen land, maar ook van
de concurrentie uit het bui
tenland op de markten waar
wij ook afzetten.
EXPORT VAN MAAND TOT
MAAND
De omzet in de latere herfst
maanden is over het alge
meen iets toegenomen (ta
bel 5).
Met variërende veilingprij
zen en een wisselende pro-

Tabel 3. Binnenlands verbruik van tomaten ( x 1.000 kg)in de maanden
september t/ m december
December
November
September
Oktober
Jaar
*
1.600
3.800
3,300
1975
1.400
1.500
3.900
3.600
1976
* •
1,900
4,000
5.000
1977
*
1.500
3.000
3.400
1978
1.900
1.900
3.500
3.100
1979
* = onbekend
Bron: CBT
Tabel 4. Veilingprijzen per kgin de maanden september t/m december
(in ct.)

Tabel 2. Aanvoer van tomaten(x 1.000kg)in de maanden september
t/m december
September >
Jaar
Oktober
November
December
1975
29.300
16.800
2.500
100
1976
31.900
28.300
4.500
100
1977
30.200
26.700
6.700
300
1978
33.700
26.700
6.000
300
40.700
1979
28.700
7.700
700
Bron: CBT

September
Jaar
76
1975
91
1976
89
1977
84
1978
46
1979
140*
1980
* = voorlopige cijfers
Bron: CBT en PGF
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Oktober
127
86
84
96
95
142*

November
117
142
138
147
121

December
130
135
160
151
141

—

—

Tabelö. Omzet(x 1.000 gulden) in de maanden septembert/m decem
ber
Jaar
September
Oktober
November
December
1975
22.900
21.100
3.200
100
1976
29.100
24.300
6.300
100
1977
22.400
26.900
9.200
500
1978
27.300
25.700
8.800
400
1979
26.500
27.300
9.300
1.000
Bron: CBT

duktie is ook de omzet per
maand ovèr de verschillen
de jaren erg wisselend. Het
grootste gedeelte van de
aanvoer wordt geëxpor
teerd. Wanneer de aanvoer
kleiner is neemt over het
algemeen ook het deel wat
geëxporteerd wordt af. Voor
de laatste maand is dit niet
het geval omdat er dan na
melijk invoer vanuit het bui
tenland plaatsvindt.
In de tabellen 6,7 en 8 staat
de export van respectieve
lijk de maanden september,
oktober en november. De
december-aanvoer en ook
export van tomaten is der
mate klein, dat we die hier
buiten beschouwing laten.
In september blijft de totale
Nederlandse uitvoer de
laatste jaren ongeveer op
hetzelfde niveau. De export
naar West-Duitsland, onze
belangrijkste afnemer, is bij
na 80% van de totale uit
voer in deze maand. Het
wisselt iets als de aanvoer
van de concurrentie iets
groter is of wanneer de
eigen produktie in Duitsland

wat tegen valt. De concur
rentie komt de laatste jaren
het sterkst van België, ter
wijl van de andere landen,
Italië, Spanje en de OostEuropese landen de con
currentie afneemt. Van de
andere „grote" afnemers is
Zweden een constante af
nemer, maar zijn Engeland,
Frankrijk en Zwitserland
landen met een stérk wisse
lende afname van de Neder
landse tomaat.
Het veilingaanbod in de
maand oktober is over het
algemeen eigenlijk te groot
voor de vraag. De concur
rentie in West-Duitsland is
behoorlijk groot, vooral van
Spanje en in mindere mate
van België. Onze export is in
deze maand ook weer voor
60 à 70 % op West-Duits
land gericht. Spanje's aan
deel op de Duitse markt is
tot 1978 steeds gestegen en
was toen ongeveer 60 %
van de hoeveelheid die wij
op deze markt aanvoerden.
In 1979 is dit gedaald maar
hebben wij ook minder kun
nen afzetten omdat de

Tabel 9. Aanvoer in de maanden oktober V mdecember van geribde
vlezige tomaten (x 1.000 kg)
Jaar
Oktober
November
December
1978
1.569
593
135
1979
2.022
888
255
1980
3.844
1.928
617
Bron: PGF

vraag in West-Duitsland la
ger lag.
In Engeland hebben we in
deze maand niets in te bren
gen, daar zijn het de Kanaal
eilanden en Spanje die er de
dienst uitmaken. De pro
duktie in Frankrijk wisselt de
laatse jaren sterk, i.v.m.
weersomstandigheden, zo
dat het voor de Nederlandse
exporteurs moeilijk is zich
daarop te richten: in 1979
nam de export naar Frank
rijk ineens sterk toe. De ex
port naar Zweden blijft de
laatste jaren vrij constant.
In november wordt de uit
voer de laatste jaren groter.
West-Duitsland neemt weer
het leeuwendeel maar wan
neer we kijken naar het con
currerend aanbod in WestDuitsland en naar het aan
bod op de andere markten
dan is het aandeel van Ne
derland van geen beteke
nis. Van het totale aanbod
op de West-Duitse markt
neemt ons land slechts een
kleine 20 % voor zijn reke
ning. Voor Engeland is dit
ongeveer 5%.
De grootste concurrenten
in West-Duitsland zijn in de

Tabel 6. Export in de maand september ( x 1.000 kg) naar een aantal landen
Jaar
W.-Duitsland
Engeland
Frankrijk
Zweden
Overige landen
1975
18.600
300
2.000
1.600
1.500
1976
19.400
600
3.600 •
1.600
2.100
1977
18.400
1.800
1.600
1.900
700
1978
22.300
2.100
900
1.900
800
1979
20.700
800
1.100
2.400
1.500
Bron: CBT
Tabel 7. Exportin de maand oktober (x 1.000 kg) naar een aantal landen
Jaar
W.-Duitsland
Engeland
Frankrijk
Zweden
1975
8.200
400
3.200
1.300
1976
14.000
700
5.600
1.200
1977
15.600
700
2.400
1.200
1978
15.800
2.100
1.300
1.100
1979
14.700
1.800
3.700
1.300
Bron: CBT

Totaal
24.000
27.300
24.400
. 28.000
26.500

Overige landen
200
1.600
1.100
1.900
1.900

Totaal
13.300
23.100
21.000
22.200
23.400

Tabel 8. Export in de maand november ( x 1.000 kg) naar een aantal landen
Jaar
W.-Duitsland
Engeland
Frankrijk
Zweden
Overige landen
1975
1.300
100
100
1976
2.000
400
200
200
1977
3.000
900
100
100
100
1978
2.700
1.400
100
100
1979
3.000
1.200
300
100
600
Bron:CBT

Totaal
1.500
2.800
4.200
4.300
5.300
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ze maand vooral Spanje,
Marokko en de Kanarische
eilanden, maar ook België
levert ieder jaar een wat gro
tere hoeveelheid. De Engel
se tomatenmarkt wordt
door Spanje en de Kanari
sche eilanden beheersd.
PRIJSVORMING
In de brochure over de
stooktomaat hebben we
een hoofdstuk gewijd aan
de prijsvorming. We willen
dan ook verwijzen naar die
brochure (Teelt van vroege
stooktomatën no. 56 Infor
matiereeks) omdat zich
hierbij geen nieuwe ge
zichtspunten hebben voor
gedaan.
VLEZIGE TOMATEN
De teelt van vlezige tomaten
is de laatste jaren erg uitge
breid en dit geldt ook voor
de herfstteelt. Het CBS
neemt de vlezige tomaat
niet apart op in haar steek
proef, zodat we slechts uit
de enquêtes die gehouden
zijn onder de belangrijkste
glasgroenteveilingen, we
ten wat de arealen zijn. Vol
gens die gegevens zou het
areaal niet of nauwelijks
vergrootzijn het laatste jaar.
Maar volgens de aanvoer in
de maanden oktober t/m
december is er een verdub
beling opgetreden van de
aanvoer van 1979 op 1980
(tabel 9). Voor verdereinfor
matie willen we verwijzen
naar de brochure vlezige
tomaten.
De aanvoer van herfsttomaten be
gint in septemberen zal in de
meeste gevallen in november
stoppen

Teelt vanherfsttomaten
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Grond en Bemesting
Tomaten, zeker ook de zo
mer- en herfsttomaten, kun
nen op alle grondsoorten
met succes worden geteeld.
Wel stelt elke grondsoort
haar bijzondere eisen ten
aanzien van de diverse
teeltmaatregelen. De grond
bewerking moet worden
aangepast aan de situatie
waarin de structuur ver
keert, en deze is weer af
hankelijk van de voorteelt.
In veel gevallen kan met een
eenvoudige, ondiepe grond
bewerking worden vol
staan. Behalve aan de
structuur, de drainage en
wat er verder bijhoort, moe
ten we vooral aandacht be
steden aan de pH van de
grond. In bijgaande tabel
staan de pH-waarden ver
meld die de verschillen
de grondsoorten minimaal
moeten hebben. In de regel
zal voor de herfstteelt geen
organische bemesting wor
den gegeven. Toch is het
goed bij de planning hier
even aandacht aan te beste
den. Elke grond moet op zijn
tijd stalmest krijgen, ook als
het gewas na de oogst re
gelmatig wordt versnipperd.
Om de paar jaren stalmest,
Schiedammer of champig
nonmest is aan te bevelen.
Deze organische bemesting
kan in de winter worden ge
geven, maar het mag ook in
de zomer, als dat met het
tijdschema beter uitkomt.
Omdat webij de najaarsteelt
van een groeizaam klimaat
de herfst met steeds minder
licht ingaan, zal bij de be
mesting de nadruk vooral
op de voorraadbemesting
moeten liggen.Is deze goed
in orde dan zal, zeker op wat
zwaardere gronden het bij
mesten vaak achterwege
kunnen blijven. Om de ba
sisbemesting goed vast te
kunnen stellen laten we de
grond analyseren. Het zo
genaamde jaarlijks onder
zoek is het meest aan te
bevelen. Naast alle cijfers
uit het bijmestonderzoek
krijgen we dan ook de pH.
We streven bij het begiR van
de teelt naar de volgende
cijfers in het 1:2 volume-ex
tract: 4 à 2,5 mmol N, 2 à 2,5
Teelt van herfsttomaten

Elke grondmoet optijd zijn stal
mest krijgen,ook al wordt het
gewas versnipperd

mmol K, ongeveer 1,5 mmol
Mg. Om het N-gehalte te be
reiken tellen we de cijfers
voor NH4+ en N03- bij elkaar
op. Voor elke eenheid stik
stof die we te laag zitten
moet per vierkante meter 20
g van een meststof zoals
kalkammonsalpeter worden
gegeven. Van kali geven we
voor elke eenheid te laag
100 g/m2 patentkali, voor
magnesium 50 g/m2 kieseriet.
Fosfaat kunnen we verge
ten als de kas ouder is dan
10 jaar. Alleen op nieuwe
grond is een zware fosfaat
noodzakelijk.
bemesting
Ten aanzien van de andere
elementen zoals Na (na
trium), Cl (chloride), S04
(sulfaat) kunnen we kort
zijn. Doorgaans geldt hoe
minder hoe beter, voor de
EC geldt liefst niet boven 2
mS/cm(bij 25°).
Bepaling van Ca (calcium)
kan worden aangevraagd;
dit is beslist noodzakelijk in
dien met zuiver water (re
genwater of osmosewater)

wordt beregend. Het calciumgehalte in het 1:2 vol.
extract moet rond 2,5 mmol
liggen.
Bij het aangieten na het uitplanten kan wat meststof via
het beregeningswater wor
den gedoseerd (bij voor
beeld 1 g per liter via beregeningsinstallatie en 2 g per
liter met de slang), daarna
zullen we enige tijd geen
meststoffen geven. Na drie
à vier weken is het tijd een
nieuw grondmonster te la
ten nemen. We kunnen dan
zien of de basisbemesting
goed is uitgevoerd. Zo no
dig wordt een correctie uit
gevoerd;
nogmaals
de
streefcijfers: 4 à 4,5 N, 2 à
2,5 K, ca. 1,5 Mg (ca. 2,5
Ca).
Wei is belangrijk dat deze
waarden ook nog bovenin
de 2e steek worden gevon
den. Als de cijfers op bijv. 35
cm diepte lager zijn is een
extra gift en extra inspoelen
gewenst. Bij twijfel aan een
goede verticale verdeling
van de meststoffen is dus
tevens bemonstering van de
2e steek gewenst. Bijmes
ten is in de herfst niet zo
belangrijk als bij een vroege

Benedon de aangegeven cijfers van 1.: * t
Grondsoort
Diliviaalzand
Alluviaal zand
Zavel
Rivierklei
Zeeklei
Venigeklei
Veen

'•;- 4 kjv-l1.! I«s h". ~.l )». f
Koolzure
kalkgehalte
0,1 %
0,3%
0,4%
0,3%
0,5%
0,2%
-

pHH20
6,0
6,3
6,5
6,5
6,7
6,3
5,5

In de herfstteelt is magnesiumge
brek iets waar we op moeten
letten: het wordtin de hand ge
werkt door zware vruchtdracht

teelt. We gaan de herfst in,
de verdamping neemt af, er
wordt dus minder gegoten.
Ook de groei, dus de opna
me van voedingsstoffen
wordt geringer. Blijkt bij
het grondonderzoek een
maand na het planten de
voedingstoestand goed in
orde dan zal zeker op klei
grond geen bemesting meer
nodig zijn. Iets anders ligt
het op zand, daar zal nog
enkele keren met de water
gift mest mee moeten wor
den gegeven, 1 g meststof
per liter is de norm.
Het is raadzaam niet te lang
door te gaan met mest dose
ren. Een bemesting die laat
wordt gegeven wordt niet
meer door het gewas opge
nomen. Het betekent alleen
maar dat voor het planten
van het volgende gewas
nog langer moet worden
doorgespoeld. Er kunnen
bij een herfstteelt verschil
lende gebreksverschijnse
len optreden. In feite is al
leen magnesiumgebrek van
betekenis. Spuiten met een
oplossing van 20 g bitterzout of magnesiumsulfaat
per liter water, of verneve
len met een oplossing van
200 g/l helpt, mits het regel
matig, om de 7 à 10 dagen,
gebeurt. Daarnaast zal bij
optreden van dit gebrek de
kalibemesting moeten wor
den verminderd en van stik
stof wat extra moeten wor
den gegeven, maar dan wel
in de salpetervorm. Het op
3

treden van magnesiumge
brek wordt in de hand ge
werkt door een zware
vruchtdracht. Zodra de pluk
goed op gang komt vermin
dert de kwaal. Ook wordt
wel tijdelijk chlorose (ijzer
gebrek?) waargenomen in
de top van de plant en van
doorgroeiende trosscheuten, zonder dat dit schade
geeft en maatregelen moe
ten worden genomen. In

niet gestookte kassen en
ook bij luchtverwarming kan
Botrytis een probleem zijn.
De bemesting kan helpen
de kwaal te voorkomen.
Stikstoftekort maakt het ge
was gevoelig voor Botrytis,
trouwens ook voor Phytophthora. In kassen of hoe
ken van kassen die veel last
hebben van Botrytis moet
naar een wat hoger N-niveau worden gestreefd.

Een tiental jaren geleden
was het Nederlandse tomatenrassensortiment nog be
trekkelijk eenvoudig van sa
menstelling. We hadden
toen drie hoofdgroepen op
kleur, namelijk groen, halfgroen en bleek. Binnen de
ze groepen kon dan nog wat
onderscheid worden ge
maakt in plantopbouw en
dan was het wel zo'n beetje
bekeken.

de groene en halfgroene het
uiteindetijk hebben moeten
afleggen tegen de bleke. Bij
de vlezige rassen is dit
geenszins het geval. Daar
komen alle kleurgroepén
nog op ruime schaal voor.
Ook is het sortiment om
vangrijker doordat meer re
sistenties werden ingekruist
waardoor voor verschillen
de behoeften rassen be
schikbaar kwamen. Vooral

Dombo is het grofste vleestoma
tenras datwe tot nu toe kennen

voor de herfstteelt is het be
schikbaar komen van knolen
slaapziekteresistente
rassen een interessante
zaak geweest, in het bijzon
der als het ging om het teelt
plan tomaat na tomaat.
In het algemeen hebben we
anno 1981 een uitgebreid
sortiment rassen voor de
herfstteelt. Bij de ronde ras
sen bestaat dit overwegend
uit bleke hybride rassen met
soms geavanceerde resi
stentiepatronen, maar Tm
C5 F2 is normaal, evenals
een goede vruchtkwaliteit.
Bij de vleestomaten kennen
we diverse rassen in alle
kleurgroepen,
eveneens
met acceptabele resisten
tiepatronen. Daar echter
nog jaarlijks wat wordt ge
sleuteld aan de eisen waar
aan een vleestomaat moet
voldoen, veranderen de aan
de rassen te stellen eisen
nog regelmatig. Voeg daar
aan toe dat de vleestomaat
in Nederland een jong ge
was is, waaraan ook op het
gebied van de rassen nog
wel wat kan worden verbe
terd en we begrijpen dat we
hier te maken hebben met
een sortiment van ééndags
vliegen.

Rassen
Het areaal herfsttomaten
(vleestomaten, ronde toma
ten en grofronde tomaten)
zal in totaal ongeveer
350 ha zijn. We bedoelen
hiermee dan de tomaten die
na 20 juni worden geplant,
tussenplanten in die perio
de niet meegerekend. In het
verleden ging het dan om
een behoorlijke hoeveel
heid zaad, maar nu de zaad
kwaliteit en de zaaitechniek
(mede doordat de opkweek
op gespecialiseerde bedrij
ven plaatsvindt) beter zijn,
wordt voor de herfstteelt
nog slechts maximaal 50 kg
zaad gebruikt. In kilogram
men is de zaadhoeveelheid
sterk teruggelopen maar de
waarde van het gebruikte
zaad is echter sterk toege
nomen.
Een van de belangrijkste re
denen van de hoge zaad-

prijs is waarschijnlijk dat de
rassen tegenwoordig maar
een korte levensduur heb
ben. Het veredelingswerk
moet in korte tijd worden
terugverdiend want het is de
laatste jaren nogal onrustig
aan het rassenfront. Een ras
dat vier jaar op grote schaal
wordt geteeld kan reeds als
een absolute topper worden
beschouwd. De onrust aan
het rassenfront betekent te
vens dat het rassenbericht
in deze brochure een mo
mentopname is, die slechts
enkele jaren geldt. Als deze
brochure enkele jaren mee
gaat heeft het rassenoverzicht dan ook meestal meer
historische dan actuele
waarde.
Angela, uitstekend houdbaar na
de oogst, eengoed ras voor de
herfstteelt

In de jaren zeventig is er
echter enorm veel gebeurd
op de veredelingsbedrijven
en is het rassensortiment
enkele keren grondig gewij
zigd. We kunnen dit het bes
te demonstreren door het
sortiment uit de brochure
herfsttomaat uit 1973 in on
ze herinnering opte roepen.
We hadden toen de eerste
fusariumresistente rassen
en het wereldwonder van
toen, virusresistentie in So
nata. Belangrijke rassen in
1973 waren: Ares, Extase,
Isabelle, Beauty, Allresist,
Fortos Stacos F en Panase
F.
UITGEBREID SORTIMENT
Tegenwoordig is het sorti
ment veel gecompliceerder
van samenstelling dan een
jaar of tien geleden. Naast
de drie hoofdgroepen op
kleur hebben we nu ook nog
eens drie groepen qua
vorm, namelijk: rond, grofrond en vlezig-licht geribd
met alle overgangsvormen
die daar tussenin passen.
Wel kunnen we stellen dat in
het sortiment ronde rassen
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Na enkele jaren van betrek
kelijke rust aan het rassenfront (Sonato-Sonatine-Nemato) en een vrij sterke po
sitie van een zaadbedrijf in
de jaren zeventig, ziet het
ernaar uit dat het aan het
rassenfront weer flink on
rustig gaat worden in het
begin van de jaren tachtig.
We noemen hier de vleesto
maat, waarvan we de ko
mende vijf jaar waarschijn
lijk diverse hoofdrassen zul
len krijgen en de ronde to
maat, waar het bestaande
sortiment voor de herfstteelt
aangevuld gaat worden met
goede nieuwe rassen van
meerdere bedrijven.
Voorts zullen meer resisten
ties worden ingekruist te
gen vooral bodemkwalen
(knol, slaapziekte, kurkwortel), vooral interessant voor
de herfstteelt. Ook zullen er
rassen ontwikkeld worden
die bij lagere temperaturen
ook goed gedijen, een
eigenschap die overigens in
de herfstteelt duidelijk min
der belangrijk is dan in de
stookteelt. Dat ten slotte de
produktiviteit ook nog wat
zal worden opgevoerd lijdt
geen twijfel.
BASEIGENSCHAPPEN
Alvorens het nu aanbeve
lenswaardige sortiment te
bespreken lijkt het ons goed
in het kort op de belangrijk
ste raseigenschappen in te
gaan. Deze zijn achtereen
volgens:
Resistenties: In het voor
gaande zijn de resitenties
reeds voldoende aan bod
gekomen. Daarom volstaan
we hier met de stelling, dat
juist in de herfstteelt, waarin
tomaat na tomaat regelma
tig voorkomt, een zo ge
avanceerd mogelijk resistentiepatroon noodzaak is,
met de nadruk op knol-,
slaapziekte- en kurkwortelresitentie.
Vruchttype en kwaliteit: Qua
vruchttype — rond, grofrond, vlezig, plat of hoogrond, sterk of licht geribd —
is er een ruim sortiment. Af
hankelijk van de richting die
men in d$ teelt wil is er voor
elk wat wils. Dat naast de
vorm vooral zaken als houd
baarheid en kleur (door
kleuring in de herfst) een
grote rol spelen behoeft
geen betoog.
Teelt van herfsttomaten

Produktie: Het spreekt van
zelf dat een ras een zo hoog
mogelijke produktie moet
kunnen geven en lang moet
kunnen doorgaan met gro
ve vruchten in de herfst
teelt. Een iets lagere pro
duktie moet door andere
gunstige
eigenschappen
ruim worden gecompen
seerd wil een ras nog aantrekkelijkzijn.
Vroegheid: Deze eigen

schap speelt in de herfst
teelt doorgaans een onder
geschikte rol. Hier heeft
vaak wegens de laat in het
seizoen oplopende prijzen,
een laat ras met een goede
produktie de beste papie
ren.
Overige
eigenschappen:
Daltona, een bruikbaar ras voor
de herfst, met een goede produk
tie

Hieronder vallen zaken als
grofheid, groeikracht en gewasopbouw. Vooral in de
herfstteelt staat grofheid
hoog genoteerd en dan niet
alleen aan de onderste tros
sen, maar ook aan de bo
venste trossen, want aan fij
ne rommel hebben we als de
prijzen hoog zijn niets. Af
hankelijk van de grond
soort, de teeltwijze e.d. zal
een sterker of een zwakker
groeiend ras worden geko
zen. De gewasopbouw is
belangrijk bij het bewerken
van het gewas. Ook heeft
een te vol gewas doorgaans
sneller last van schimmel
ziekten (Botrytis en Phytophthora). Daartegenover
heeft een sterke groeier in
de herfstteelt minder snel
schade door geelverkleuring en Corynebacterie.
RASSENTABEL
Het sortiment aanbevelens
waardige rassen voor de
herfstteelt wordt in de tabel
gegeven. Zaken als her
komst, resistenties, vruchtvorm en -type worden daar
in vermeld. Hierop zal dan
ook bij de rasbeschrijvingen
niet worden teruggekomen.
Verder moeten we opmer
ken dat de tabel de stand
weergeeft van het gebruiks-

Ras

Herkomst

Rubriek

Resistent tegen

Vruchtkleur Vruchttype

1)

2)
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm

3)
B
B
B
B
B
B
B
G
B
B

Vorm

aantal hokken4) 5)
r-lg
3-5
r
2-3
r-lg
3-5

P
Rijk Zwaan
C5 F2
N
Enza
A
C3 F2
P
de Ruiter
0
C5 F2 V N
r
2-3
C5 f 2
Rijk Zwaan
N
ig-g p
>5
Cantatos
de Ruiter
N
C5 F2 V
r-lg P
3-5
Corine
0
C4 F2
Enza
2-4
r
Daltona
Bruinsma
C4 F1
B
Ig-g PH
>5
Dombo
Bruinsma
C2 F2 V
B
r-lg P
2-3
Duranto
de Ruiter
Tm C5 F2
0
>4
lg P
Marone
Pannevis
Tm C5 F1
N
r-lg P
3-5
Mondial
Rijk Zwaan
Tm C5 F1
N B
B
r
Nemato
2-3
de Ruiter
Tm C5 F1 V N B
B
r
2-3
Piranto
de Ruiter
Tm CS F2
P B
N
Ig PH
>5
Portanto
de Ruiter
Tm C5 F2
N Hg
B
r-lg P
3-5
de Ruiter
B
Rianto
Tm C5 F2
B
r
Rovato
B
2-3
Rijk Zwaan
N
Tm C5 F2
r
2-3
Sonatine
de Ruiter
B
B
Tm C5 F2
r
2-3
Tamara
Enza
Tm C4 F2
B
0
ig-g PH
>5
Dombito
Bruinsma
Tm C2 F2
G
r-lg P
3-5
Restino
Tm C5 F2 V N B
de Ruiter
1) A = hoofdras;B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuwras;0 = rasvan zeer geringe betekenis
2)Tm = tomaternozaïekvirus; C = meeldauw ofwelbladvlekkenziekte(cladosporium), cijfer geefthet aantal
fysio'saan;F = fusariurn, cijfer geeft het aantal fysio's aan; V = slaapziekte ofwel verticillium; N = knolofwel
Andra
Angela
Belcanto
Bellina

wortelknobbelaaltje; P = kurkwortel
•
3) B = bleek; Hg » halfgroen; G «= groen
4) 2-3 *= 2-3 hokkjg; 3-5 = 3-5 hokkig; >4» 4-of meerhokkig; ^5 = 5-of meerhokkig
•___
5) r = rond; Ig = liehtgeribd;g * normaal tot zwaar geribd;P •> wat platrond; PH = plat-tot hoogrond
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waardeonderzoek
2e
beoordeling 1980. Rassen
die in 1981 nog in het sta
diumvan voortgezet onder
zoek voor de herfstteelt zijn
worden in de tabel niet ge
noemd. Dit houdt in dat en
kele reeds bekende rassen,
al dan niet terecht, niet wor
den
besproken,
maar
slechts worden genoemd.
De bekendste zijn 79619,
79606, 1260, 1227, 795335,
Firestone, 79622, 79627, Else, Sabrina en Adonia. Ook
worden in de tabel de ras
sen Dombito en Restino ge
noemd. We weten dat er te
lerszijn die deze rassen zul
len aanplanten.
De resultaten van de proe
ven, waarin deze rassen wa
ren opgenomen, waren
echter zodanig dat we ze
niet kunnen aanbevelen.
Dombito vooral wegens een
te lage produktie in de
herfstteelt en Restino we
gens de matige tot slechte
doorkleuring en een matige
vruchtvorm.
RASBESCHRIJVINGEN
Hieronder zullen de belang
rijkste raskenmerken wor
den genoemd. In de rassenlijst voor glasgroentege
wassen worden de meeste
rassen uitgebreider be
schreven. Genoemde rassenlijst is te bestellen bij Leiten-Nypels, Postbus 831,
6200 AV Maastricht.
Andra: matig sterke groei
kracht, vrij lang geleed,
open en overzichtelijk van
opbouw, goede troslengte,
zet gemakkelijk, vrij vroeg,
wat gevoelig voor geelverkleuring. Vruchten zijn goed
van vorm en kleur, goed ste
vig, goed houdbaar, grof
(vooral BB en B). Is goed
produktief.
Angela: sterke groeikracht,
kort geleed, vol gewas, lang
blad, lange tros, zet goed,
zeer laat, weinig gevoelig
voor
geelverkleuring.
Vruchten zijn goed van
vorm, hoogrond, groenig en
bont van kleur, maar goed
doorkleurend, goed stevig,
zeer goed houdbaar, grof
(overwegend B). Is goed
produktief.
Belcanto: matige groei
kracht, vrij lang geleed,
overzichtelijk van opbouw,
kort blad, zet gemakkelijk,
vrij laat, breekt in het jonge
6

Cantatos, mits vakkundige trossnoei toegepasteen uitstekende
herfstvleestomaat

plantstadium gemakkelijk
net boven de pot, vrij gevoe
lig voor geelverkleuring,
vruchten zijn redelijk van
vorm (platrond en geribd)
en kleur, goed stevig en
goed houdbaar, grof (over
wegend BB en B) Is goed
produktief.
Bellina: voldoende sterke
groeikracht, lang geleed,
overzichtelijk van opbouw,
goede troslengte, zet ge
makkelijk, vrij vroeg, wat
geelverkleuring, vruchten
zijn uitstekend van vorm,
kleur en stevigheid, vol
doende houdbaar, onderste
vruchten
soms
krimpscheurtjes. Is goed produk
tief.
Cantatos: vrij sterke groei
kracht, lang geleed, vrij
overzichtelijke
opbouw,
goede troslengte, zet goed,
vrij vroeg, weinig geelver
kleuring. Vruchten zijn re
gelmatig van vorm (dikplat
en licht geribd, wat rose),
goed stevig, zeer goed
houdbaar, schuiten aan de
onderste trossen, (trossnoei nodig), wat sterscheuren, zeer grof (75 à
85 % BBB en BB). Is goed
produktief.
Corine: sterke groeikracht,
lang geleed, overzichtelijke
opbouw, zet goed, vrij
vroeg, weinig geelverkleu
ring. Vruchten zijn redelijk

van vorm (lichtgeribd), vrij
goed van kleur, redelijk ste
vig, vrij goed houdbaar, grof
(overwegend BB en B). Is
goed produktief.
Daltona: sterke groeikracht,
vrij kort geleed, vol gewas,
redelijk overzichtelijk, goe
de zetting, midden vroeg,
weinig
geelverkleuring.
Vruchten zijn goed van
vorm (wat plat), goed van
kleur, goed stevig, goed
houdbaar, middengrof. Is
goed produktief.
Dombo: sterke groeikracht,
erg gedrongen en slecht
overzichtelijk en bewerk
baar gewas, goede zetting,
vrij laat, weinig geelverkleu
ring. Vruchten zijn goed van
vorm (hoogrond en licht ge
ribd), fletsrose, redelijk ste
vig, vrij goed houdbaar, on
derste trossen met bodem
gaten, zeer grof (90 % BBB
en BB). Is matig produktief
in de herfstteelt.
Duranto:
sterke
groei
kracht, gedrongen en slecht
overzichtelijk gewas, kop
draait van het touw af, zet
gemakkelijk, middenvroeg,
wat geelverkleuring. Vruch
ten zijn redelijk van vorm en
kleur, goed stevig, goed
houdbaar, grof (overwe
gend BB en B). Is vrij goed
produktief.
Marone: sterke groeikracht,
gerekt en voldoende over
zichtelijk gewas, vrij korte
tros, zet gemakkelijk, zeer
vroeg, weinig geelverkleu
ring. Vruchten zijn regelma

tig van vorm (licht geribd en
dikplat), goed van kleur,
goed stevig, vrij goed houd
baar, wat sterscheuren,
grof tot zeer grof (± 70 %
BBB en BB). Is goed tot zeer
goed produktief.
Nemato:
matige groei
kracht, kort geleed, open en
overzichtelijk van opbouw,
veel dubbele trossen (snoei
nodig), zet goed, zeer
vroeg, veel geelverkleuring.
Vruchten zijn vrij goed van
vorm (soms kantig) en kleur,
goed stevig, vrij goed houd
baar, middengrof. Is goed
produktief.
Piranto: normale groei
kracht, normaal geleed, vol
doende overzichtelijk ge
was, goede troslengte, zet
gemakkelijk, middenvroeg,
wat geelverkleuring. Vruch
ten zijn goed van vorm,
kleur en stevigheid, vrij
goed houdbaar, vrij fijn,
scheurt vrij gemakkelijk. Is
matig produktief. Is slechts
bruikbaar als kurk een on
overkomelijk probleem is.
Portanto: vrij sterke groei
kracht, normaal geleed,
overzichtelijk van opbouw,
zet goed, middenvroeg,
weinig
geelverkleuring.
Vruchten zijn regelmatig
van vorm (rond tót licht ge
ribd), goed van kleur, goed
stevig, goed houdbaar, grof
tot zeer grof (60 à 70 % BBB
en BB). Is vrij goed produk
tief.
"
Mondial: vrij sterke groei
kracht, lang geleed, over
zichtelijk van opbouw, kop
draait van het touw af, goe
de troslengte, zet goed,
vroeg, wat geelverkleuring.
Vruchten zijn vrij goed van
vorm, goed van kleur, rede
lijk stevig, matig houdbaar,
grof (overwegend BB en B).
Is goed tot zeer goed pro
duktief.
Rianto: normale
groei
kracht, normaal geleed, vrij
vol gewas, zet vrij gemakke
lijk, middenvroeg, wat geel
verkleuring. Vruchten zijn
redelijk van vorm (plat en
licht geribd) en kleur, goed
stevig, goed houdbaar, grof
(overwegend BB en B). Is
goed produktief.
Rovato: vrij sterke groei
kracht, normaal geleed,
open en overzichtelijk ge
was, lichtvertikaal afstaand
blad, goede tros, zet goed,
vrij vroeg, wat geelverkleu-
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ritrg. Vruchten goede tot
zeer goede vorm, kleur, ste
vigheid, zeer goed houd
baar, midderigrof. Is vrij
goed tot goed produktief.
Sonatine: sterke groei
kracht, vrij gedrongen, vrij
vol, zet goed, vroeg vrij veel
geelverkleuring. Vruchten
zijn goed van vorm, kleur,
stevigheid en houdbaar
heid, middengrof tot fijn in
de herfstteelt. Is vrij goed
produktief.
Tamara: zeer sterke groei
kracht, normaal geleed, vrij
vol, goed van opbouw, vrij
lange tros, zet goed, mid-

>
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denvroèg, vrij weinig geel
verkleuring, Vruchten zijn
goed van vorm, matig van
kleur, goed stevig, goed
houdbaar, middengrof. Is
goed produktief.
78509: matige groeikracht,
gedrongen en vol gewas,
vrij lange tros, zet goed,
middenvroeg tot laat, wat
gevoelig voor geelverkleu
ring. Vruchten zijn goed van
vorm en kleur, vrij goed ste
vig, goed houdbaar, vrij grof
(veel B). Is goed produktief.
Marone, een produktieve vleesto
maat, die met wat trossnoeide
grofheid van Dombito haalt
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Opkweken
enuitplanten
Bij de teelt van herfsttomaten wil men zo snel mogelijk
na het opruimen van het
voorgaande gewas weer
met de tomatenoogst kun
nen beginnen. Dit betekent
dat een zo groot mogelijk
gedeelte van de teelt tijdens
de opkweek moet plaatsvin
den. Het uitplanten van gro
te planten is dus gewenst.
Deze moeten dan zo onge
stoord mogelijk weggroeien
omdat groeistoring ten kos
te gaat van de totaalproduktie. Dit is een moeilijke op
gave want juist de combina
tie van grote planten en uitpoten in het heetst van de
dagen leidt weldra tot groei
stoornis. Belangrijke pun
Teelt vanhertsttomaten

den. Omdat deze punten de
gewasomvang voor een
groot deel bepalen is niet
mogelijk een vaste plantaf
stand aan te geven. Over
het algemeen zal deze moe
ten liggen tussen 60 en 70
cm. De kleinste afstand
geldt dan voor weinig groeikrachtige grond.

We moeten er van uitgaan
dat men in de meeste geval
len een maand na zaaien
een goed ontwikkelde plant
heeft. Bij zeer groeikrachtige rassen kan men gaan tot
5 weken. Te oude planten
starten te traag en geven
dan in de beschikbare korte
tijd onvoldoende produktie.

ZAAIDATUM
In de eerste plaats hangt
deze af van de geplande
plantdatum. Vanouds ligt
deze rond15 juli. In verband
met het streven naar zo wei
nig mogelijk verlies aan tijd
tussen hoofdteelt en herfst
teelt komt de plantdatum
meestal aan het eind van de
week te liggen. In verband
met het behalen van vol
doende produktie plant men
dan vaak liever een aantal
dagen voor de 15e dan en
kele dagen erna. Bij te laat
planten mist men niet alleen
vroege produktie, maar
door een onvoldoende ont
wikkeld gewas kan ook de
late produktie, met vaak in
teressante prijzen, tegen
vallen.
We hebben al gesteld dat
een zo groot mogelijk deel
van de teelt tijdens de op
kweek moet plaatsvinden.
Bij de snelle groei in de zo
mer moet men zich van een
lange opkweek echter geen
overdreven voorstelling ma
ken.

OPKWEEK
De opkweek vindt plaats in
de zomertijd; dit betekent
een snelle groei bij een gro
te vochtbehoefte en soms
zeer hoge temperatuur. Di
rect op het potje zaaien
komt bij de herfstteelt nau
welijks voor. Bij breedwerpig of in kistjes zaaien heeft
men de kiemingsomstandigheden beter onder con
trole.
Zo snel mogelijk zet men de
plantjes dan over in de pot.
Om een voldoende grote
plant te kunnen opkweken
is een flinke pot noodzake
lijk. We denken daarbij aan
een perspot van 10 x 10 x
10 cm, of een plasticpot van
12 cm 0 waarbij we willen
aantekenen dat we geen
voordeel zien in het gebruik
van plasticpotten.
Bij gebruik van kleinere potmaten, wat in de parktijk erg
veel voorkomt, is het moei
lijk om de vochtvoorziening
optimaal te houden én daar
door ontstaat een vermin
dering van de plantkwaliteit.
Voetrot veroorzaakt door
Phytophthora
nicotianae
kan bij hoge temperatuur
zeer snel om zich heengrijpen. Tijdens de opkweek

Om eenvoldoende grote plant te
kunnen opkweken is een perspot
van 10 x 10 x 10cm noodzake
lijk

ten hierbij willen we in dit
hoofdstuk bespreken.
AANTALPLANTEN
Na de rassenkeus is het
aantal te bestellen planten
het volgende punt dat de
aandacht vraagt. Het hangt
af van de plantafstand.
Evenals bij de vroege teelt
zien we de laatste jaren ook
in de herfstteelt de plantaf
stand ruimer worden. Ar
beidsbesparing en het oog
sten van grovere vruchten
zonder verlaging van de
produktie zijn de argumen
ten.
De teelt van herfsttomaten
vindt plaats met verschillen
de rassen en onder verschil
lende groeiomstandighe7
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kan een groot deel van de
besmetting plaatsvinden.
De opkweek moet daarom
plaatsvinden op gestoomde
grond.
Treedt de kwaal toch op dan
kan etridiazol (AAterra) uit
komst bieden. Omdat het
vochtgebruik erg groot is
moeide regenleiding goed
functioneren. Onregelma
tigheid bij de waterverde
ling geeft sterk ongelijk
plantmateriaal.
De doppen moeten dus
goed gecontroleerd zijn,
terwijl één regenleiding per
3,20vjm beslist te weinig is.
Om bij het intensieve bere
genen uitspoeling van voe
dingsstoffen te voorkomen
moet men opgeloste mest
meegeven. Als dit niet mo
gelijk is moet men aan de
potgrond een langzaamwerkende meststof toevoe
gen.
Een plant van voldoende
grootte ontstaat alleen bij
voldoende ruimte tijdens de
afkweek. Een plantdichtheid van 25 per m2 is daar
voor nbodzakelijk. Wanneer
de plantleeftijd 5 weken
moet worden, is een tweede
maal uitzetten op 20 per m2
noodzakelijk. Om bij een op
timale groeisnelheid voldöende stevig plantmateriàal te verkrijgen moet erop
het glas beslist geen
sc<fiermmateriaal
worden
aangebracht.
Om na het uitplanten direct
het noodzakelijke snelle
groeitempo te bereiken
moet tijdens de opkweek
geen enkele groeiremming
worden toegepast.
Afhankelijk van soms sterk
variabele weersomstandig
heden kan het wel eens
noodzakelijk zijn de geplan
de plantdatum wat bij te
stellen. Een regelmatig con
tact tussen tuinder en plantenkweker is daartoe nood
zakelijk.
Dit contact is zeker nodig
rond het afleveren, met na
me tijdens heet weer. De
planten moeten dan zo snel
mogelijk vanuit de opkweekruimte weer in de grond.
Bij de plantenkweker een
nacht in een geladen wagen
staan of bij de tuinder een
dag in de schuur of op het
pad zijn zaken die niet voor
mogen komen. Met goede
afspraken en van beide kan
8

Een plant van voldoende grootte
ontstaat alleenbij voldoende
ruimte tijdens de opkweek

ten wat inschikkelijkheid
betrachten kunnen veel
moeilijkheden worden voor
komen.
UITPLANTEN
Een goede voorbereiding is
hierbij heel belangrijk. Bij
nateelt na tomaat is grond
bewerking ongewenst. Ver
snipperen of uitruimen van
het oude gewas moet dan
gebeuren over droge grond,
terwijl de wielen van de ma
chine niet over de plantrijen
moeten gaan.
Bij nateelt na komkommer is
voor het verdelen van even
tuele resten van de broeiveur en voor losmaken van
het plukpad meestal wel een
grondbewerking noodzake
lijk. Te intensief kan echter
schadelijk zijn. Het is ook
mogelijk er niets aan te
doen en de tomaten in 2
Bij heet weer moeten de planten
zo snel mogelijk vanuit de opkweekruimte weer in de grond

rijen per kap te planten op
de plaats waar de komkom
mers stonden en dan in V'vorm omhoog leiden. Men
kan dan bij de oogst ook de
plukrail blijven gebruiken.
Door een slechte ruimtever
deling ontstaat dan echter
wel wat produktieverlies.
Na deze werkzaamheden
moet men de grond goed
nat maken. Zoals we al
schreven in het hoofdstuk
Grond en Bemesting kan
het hierbij nodig zijn om de
benodigde
hoeveelheid
mest mee te geven. Water
en mest tegelijk geven be
vordert tevens een goede
verdeling. Jaarlijks komen
er gevallen voor van een

slechte weggroei als gevolg
van een slechte verdeling
van uitgestrooide kunst
mest.
Afhankelijk van het grond
type zal men de piantgaten
steken voor of na het natma
ken. Men moet een ondiep
en wijd plantgat maken. Dit
vooral omdât de bodem van
de pot goed Gontact moet
maken met de bodem van
het plantgat, dit geeft een zo
ongestoord mogelijke weg
groei.
We hebben er al op gewe
zen dat de planten zo vlug
mogelijk na ontvangst de
grond in moeten; ook de
noodzaak van een goed
contact tussen pot en grond
hebben we al vermeld. De
kasgrond moet ook goed
tegen de potwand Worden
aangedrukt, de wortelhals
moet echter vrij van grond
blijven. Dit ter voorkoming
van „broeipoten". Vandaar
ook de ondiepe piantgaten.
Bij heet weer moet men zo
dra men een regenleidingvak heeft geplant 10 tot 15
mm water geven. Bij minder
extreem weer kan dat ook
aan het eind van de dag
gebeuren.
Afhankelijk van grondtype
en weersomstandigheden
moet men dat aanregenen
nog 1 of 2 maal herhalen.
Daarna moet de kraan voor
lopig dichtblijven.

Teelten
teeltmaatregelen
De tijdsduur waarin de
herfstteelt plaatsvindt is vrij
kort. Een pootdatum van
rond half juli is vrij alge
meen. Het tijdstip waarop
de kop uit de plant wordt
genomen ligt tussen 15 en
25 september. De oogstduur is slechts ruim twee
maanden. Dit houdt in dat
elke groeistagnatie produk
tieverlies betekent, in 9 à 10
weken tijds moeten er even
zoveel goed gevormde en
gezette trossen aan de plant
geproduceerd worden. En
dat is niet gering. Een vlotte
en regelmatige groei is

noodzakelijk voor een goed
resultaat.
DE WATERVOORZIENING
Direct na het uitplanten
vraagt de watervoorziening
extra aandacht. De grond
dient goed met water verza
digd te zijn en vaak zal hier
toe een flinke gietbeurt no
dig zijn. Dit bevordert een
goede start. Nadat de plan
ten zijn aangeslagen ziet
men dat de hoeveelheden
en tijdstippen van water ge
ven op verschillende bedrij
ven zeer verschillend zijn.
Uiteraard hangt dit samen
Teelt vanherfsttomaten
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opeen kunnen zitten waar
door als het ware een zwaar
pakket bladeren langs de
grond wordt gevormd.

Tijdig bladbrekeii bevordert de
luchtcirculatle langs de grond

met de grondsoort en vochtcapaciteit van de grond.
Daarnaast is er nog een
punt dat principieel anders
is dan bij een vroege voor
jaarsteelt. In die teelt heeft
immers het gewas relatief
weinig wortels; aanvankelijk
is slechts een klein deel van
de grond doorworteld en
daarom is zeer regelmatig
water geven daar noodza
kelijk. In de nateelt vormt
zich in korte tijd een uitge
breid wortelstelsel. Weldra
is een groot deel van de
kasgrond doorworteld en al
het in de grond aanwezige
water kan worden aange
sproken. Bovendien vindt
weldra beworteling tot in de
2e steek plaats. Onder deze
omstandigheden is het min
der bezwaarlijk om tussen
twee gietbeurten een lange
re tijd te hebben. Onder de
ze omstandigheden rea
geert het gewas ook minder
op een gietbeurt. Soms
wordt zelfs abnormaal lang
niet gegoten; het wortelstel
sel ontwikkelt dan extra
diep. Toch willen we tegen
overdrijving in deze waar
schuwen want eerst een
diepe beworteling bevorde
ren en dan plotseling veel
water geven, kan tot wortel
afsterving en groeistoring
aanleiding geven. Een zeke
re regelmaat in het gieten is
Teelt vanherfsttomaten

bovendien belangrijk voor
een regelmatige voorzie
ning van de grond met voe
dingsionen.
AANBINDEN, INDRAAIEN,
DIEVEN EN BLADBREKEN
In de zomer bij de hoge
lichtintensiteit vormen zich
relatief gedrongen gewas
sen die lastig in te draaien
zijn. Er vormt zich ook een
relatief dikke stengel. Bij het
aanbinden moet hier terde
ge rekening mee worden
gehouden door een ruime
knoop te maken zodat in
groeien van het touwtje
wordt voorkomen. Kort in
draaien
kan
eveneens
groeiremming geven. Die
ven dienen ook in deze teelt
tijdig te worden verwijderd
zodat de wonden klein blij
ven. De dieven die zich

Bij de hoger zittendetrossen is
vaak het aantal bloemen per tros
te groot.Het is dan verstandigwat
trossnoei toete passen

soms aan de uiteinden van
de trossen vormen moeten
eveneens tijdig worden ver
wijderd.
Zodra de plant voldoende
bladgroen gevormd heeft
kan er wat blad worden ver
wijderd. Regelmatig 2 à 3
blaadjes per week wegha
len zodat de plant niet voor
te grote overgangen komt te
staan. Tijdig bladbreken be
vordert de luchtcirculatie
langs de grond. Dit is spe
ciaal in de nateelt belangrijk
waar de bladeren zeer kort
Te lage temperaturen tijdens het
opgroeien geven grote kans op
een te zwaar gewas. We moeten
streven naar een vlot open gewas

VRUCHTZETTING,
TROSSNOEI EN
GROEISTOF
Het bevorderen van de
vruchtzetting is een belang
rijke cultuurzorg bij de teelt
van herfsttomaten. On
danks dat de groeifactoren
zoals licht, temperatuur en
vocht voldoende aanwezig
zijn, valt de vruchtzetting
dikwijls tegen. Regelmatig
trillen (2 à 3 keer per week)
is noodzakelijk om een goe
de zetting te verkrijgen. Bij
sommige rassen is het aan
tal bloemen per tros te
groot. Meestal zien we dit bij
de hoger zittende trossen.
Voor een goede uitgroei en
verkleinen van de kans op
mindere kwaliteit van zoge
naamde punttomaten kan
het gewenst zijn het aantal
gezette vruchtjes terug te
brengen. Bij de hogere tros
sen van de rorrde rassen tot
10 à 12; bij alle trossen van
de vleestomaten 4 à 5. Soms
wordt bij de laatste 1 tot 2
trossen gebruik gemaakt
van groeistof. Het voordeel
hiervan is dat de vruchtzet
ting wat sneller verloopt en
dat wat vroeger afoogsten
mogelijk is. Dit weegt echter
niet op tegen de mogelijke
kwaliteits vermindering, die
juist bij de laatste (dure) to
maten van grote invloed kan
zijn.
KLIMAATREGELING
Vanaf het uitplanten tot aan
de oogst is een temperatuur
regime van 16 °C nacht en
21 °C dag noodzakelijk.
Daarna eventueel een enke
le graad lager. Te lage tem
peraturen tijdens het op
groeien geven nog meer ri
sico's voor een te zwaar ge
was. Een vlot open gewas,
dat moet het streven zijn.
Afgezien van het temperatuurniveau kan het gewenst
zijn om een weinig warmte
toe te voeren ter bevorde
ring van, de luchtbeweging.
Dit om te voorkomen dat het
gewas nat wordt en ook om
de vruchtzetting te bevorde
ren. Met name bij donkeren
regenachtig weer verdient
dit punt de aandacht. Vaak
is een buis van 30-35 °C

hiertoe voldoende en het
kost dus naar verhouding
niet veel brandstof. Te laat
in het seizoen pas van de
verwarming gebruik gaan
maken is zuinigheid die de
wijsheid bedriegt. Uiteraard
wordt vooral tijdens het
afrijpen van de laatste tros
sen getracht om dit met zo
weinig mogelijk luchten te

realiseren. Om het afrijpen
te versnellen kan bij de laat
ste 1 à 2 trossen gebruik
worden gemaakt van Ethrel.
Dit kan het beste gebeuren
als de temperaturen relatief
hoog zijn b.v. bij dagtempe
raturen van rond 21 °C en
nachttemperaturen van cir
ca 18 °C.

Oogsten
en sorteren

Oogst, transport en sorteerbehandelingen kunnen de
kwaliteit van de tomaten na
delig beïnvloeden. Gemid
deld gaat een tomaat door
deze handelingen 2 dagen
achteruit in houdbaarheid.
Als er erg ruw wordt ge
werkt kan de houdbaarheid
zelfs met 5 à 7 dagen terug
lopen. Vooral het vallen van
de vruchten op een harde
ondergrond en het vallen op
elkaar is funest. Maar ook
een vervuilde sorteermachine en ruwe plukmanden of
ander oogstmateriaal kun
nen de vruchtkwaliteit na
delig beïnvloeden. Het ge
bruik van goede materialen
en alsmede het toepassen
van goede werkmethoden
kunnen in belangrijke mate
bijdragen aan het behoud
van de vruchtkwaliteit. Dit
kan dan tevens bijdragen
aan goede arbeidspresta
ties en goede arbeidsom
standigheden.
Het opslaan van tomaten en
eventueel tijdelijke bewa
ring is in verband met de
kwaliteit ook aan bepaalde
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gegaan. Bij te lange tussen
tijden komen er meer rode
tomaten die gevoeliger zijn
voor beschadigingen en
een zorgvuldige behande
ling vragen. In het najaar
mag er niet zo groen wor
den geoogst als in de zo
mermaanden. Als de toma
ten van het bedrijf gaan krij
gen ze met lagere tempera
turen te maken zodat de
kleuring trager verloopt. De
consument zou dan nog te
groene tomaten aangebo
den krijgen.
Een goede oogstorganisatie is nodig om steeds alle
toniiaten op tijd en in het
juiste kleurstadium te kun
nen oogsten. Dit geldt voor

lijk liggende paden niet sta
biel genoeg. Bij toepassing
van het buisrailsysteem
voor verwarming en trans
port wordt bij het oogsten
van de-lage trossen gebruik
gemaakt van de duwwagen.
Hierop kunnen zowel kisten
als mandén worden ge
plaatst. Voor de hogere
trossen wordt dan weer ge
bruik gemaakt van de mo
torwagen. Oûk dan moeten
de kisten op werkhoogte
staan om een te grote val
hoogte van de vruchten te
voorkomen.
Voor het oogsten zijn man
den minder geschikt. Tenen
manden hebben te scherpe
uitsteeksels die ondanks

De transportband vormtwel een
obstakel op het middenpad

een bekleding de vruchten
kunnen
beschadigen.
Kunststofmanden zijn door
gaans te slap. Als ze bij het
legen op een rand steunen
worden deze manden en
daarmee ook de tomaten,
ingedrukt. Alle oogstmate
riaal moet met zacht veer
krachtig materiaal zijn be
kleed. In verband met ver
vuiling en beschadiging
moet bekleding halverwege
het seizoen binnenstebui
ten wordengekeerd en jaar
lijks worden vernieuwd.
Ondanks het gebruik van
bekleding van het oogstma
teriaal mag er niet met de
tomaten worden gegooid.
Ook door het vallen van
vruchten op elkaar kunnen
beurse plekken ontstaan.
Dit geldt meer naarmate de
vruchten zwaarder zijn. Vle
zige tomaten moeten daar

Voor het oogstmateriaal is aange
paste bekleding verkrijgbaar

spelregels gebonden.
OOGSTEN

Een goede regel is om min
stens 3 keer per week te
oogsten. Als het eenmaal
oktober is en de kleuring
trager verloopt kan op 2
keer per week worden overAls hoger aande plant wordt
geoogst dan moet ookde plukkist
op deplukwagen hoog staan

al na het weekeinde. Een
ervaren plukker kan zeker
100 kg tomaten per uur
plukken. Als er per keer 2
vruchten per plant worden
geoogst, dan betekent dit
voor een bedrijf van 10.000
m2 ongeveer 2500 kg toma
ten oogsten. Voor het oog
sten zijn diverse hulpmidde
len beschikbaar. Goed
bruikbaar is het vierwielige
wagentje met daarop twee
plukkisten. Steeds wordt
dan in de bovenste kist ge
plukt zodat de vruchten zo
min mogelijk vallen. Bij gro
te oogst of lange plukpaden
kan de kist — als hij voor
driekwart vol is — worden
omgewisseld met de onder
ste kist. Tweewielige wa
gentjes zijn vooral op onge-
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om dan ook worden neergelegdin hetoogstfust.
TRANSPORT
Voor het transport van de
geoogste tomaten naar de
sorteerruimte zijn er ver
schillende mogelijkheden.
De keus hangt niet alleen af
van de indeling van het be
drijf, ook de manier van wer
ken speelt een rol. Gaat men
direkt bij het oogsten sorte
ren, of wacht men tot er
eerst een grote voorraad is
geoogst.
Een veel gebruikt transport
middel is de voorraadwa
gen.
Een voorraadwagen kan
ongeveer 300-400 kg toma
ten bevatten, zodat met een
aantal wagens een flinke
voorraad
kan
worden
geoogst. Het legen van het
piukfust in de wagen moet
voorzichtig gebeuren, zo
dat de vruchten rollen en
niet vallen. Een goede veer
krachtige bekleding van de
wagen is noodzakelijk. On
gewenst is om de vruchten
lange tijd in de voorraadwa
gen te laten overstaan. Voor
de zware vruchten van de
vlezige tomaat is de voor
raadwagen ongeschikt, de
vruchten gaan te veel ach
teruit in kwaliteit doordat ze
enkele lagen dik op elkaar
liggen. Andere transport
mogelijkheden zijn de trans
portband en de watergoot.
Beide vergen een flinke in
vestering. De transportband
kan per strekkende meter
25 kg tomaten bergen. De
loopsnelheid van de band
ligt tussen 0-15 m per mi
nuut. De band kan vaak
„een sta in de weg" beteke
nen op het hoofdpad. Een
nadeel is ook dat de vruch
ten op de band een lange
tijd in de zon kunnen liggen.
Een afscherming over de
draden boven het pad kan
hiervoor een oplossing zijn.
De transportband kan direkt
op de sorteermachine wor
den aangesloten. Er kan
ook gekozen worden voor
een smalle transportband
op 2 meter hoogte boven
het pad. Het oogstfust wordt
dan in een opvangtrechter
van een verrolbare elevator
geleegd. De smalle band
heeft praktisch geen buffer
capaciteit, zodat in de sor
teerruimte een voorziening
Teelt vanherfsttomaten

Bij de watergoot moeten de„spel
regels" nauwkeurigin acht wor
den genomen

Ruimte bjjde sorteermachine
maakt vloten prettig werkenmo
gelijk

Vervuilde sorteermachines heb
ben een nadelige invloed op de
vruchtkwaliteit

door verversen schoon en
algenvrij worden gehouden.
Om een te gemakkelijke
vochtopname
door
de
vruchten te beperken en zo
het scheuren te voorkomen,
is toevoeging van zouten
b.v. kalisalpeter, aan het
water nodig. Ook zorgt de
zoutconcentratie er voor
dat de vruchten minder zin
ken in de goot, zodat een
goede afvoer van de vruch
ten gewaarborgd blijft. Af
hankelijk van de mate van
scheuren of zinken mag de
geleidbaarheid van het wa
ter 5-15 EC zijn. De tomaten
mogen niet langer dan 5 à 6
uur in het water liggen, an
ders zal de houdbaarheid
van de vruchten teruglopen.
Het legen van het oogstfust
in de watergoot moet gelei
delijk gebeuren zodat de to
maten niet op elkaar vallen.

vooreen buffervoorraad no
dig is.
De watergoot kan op het
hoofdpad
worden
ge
plaatst, doch ook worden
ingelaten in of langs het
hoofdpad. Plaatsing langs
een zijgevel is ook mogelijk,
dit gebeurt vooral op bedrij
ven met buisrailsysteem en
lange plukpaden. Per strek
kende meter kan de goot 2025 kg tomaten bevatten.
Aan het einde van de goot
worden de vruchten met
een elevator op een droger
met sponzen gebracht,
waarna ze direkt op de sor
teermachine komen. Bij vle
zige tomaten moeten de
sponzen van de droger niet
te snel draaien omdat' an
ders de vruchten te veel
gaan springen.
Het water in de goot moet

SORTEREN
Een goede sorteeropstel-

ling in de bedrijfsruimte is
belangrijk om goed en vlot
te kunnen sortéren. De mo
derne kleursorteerders zijn
tot ruim 10 m lang, zodat
een flinke ruimte nodig is.
Ruimte is ook nodig om de
aanvoer van lege bakjes en
de afvoer van volle bakjes
van diverse kleuren en sor
teringen op pallets mogelijk
te maken. Alles moet onder
handbereik van de man aan
de machine staan. Een goe
de verlichting met laaghan
gende TL-lampen boven de
machine is nodig om afwij
kende vruchten te kunnen
uitlezen.
Meestal zal met 1 à 2 man
worden gesorteerd. Voor
het sorteren van vlezige to
maten zijn aparte machines
beschikbaar. De techni
sche- en de arbeidskundige
aspecten van het sorteren
en verpakken van vlezige
tomaten zijn uitgebreid be
schreven in de hoofdstuk
ken 8 en 9 van de brochure:
„Teelt van vlezige toma
ten".
Bij het gehele sorteerproces kunnen vruchten scha
de oplopen door vallen,bot
sen en klemlopen. Vanuit de
aanvoertrechter moeten de
vruchten één laag dik voor
de opvoerband komen. De
opvoerband mag niet te steil
staan zodat de vruchten te
rugrollen. Vanaf de opvoer
band op de machine moet
de valhoogte zo klein moge
lijk zijn. Ook in de opvangbakken moet vallen tot het
uiterste worden beperkt. Op
alle plaatsen waar vruchten
vallen of tegen kanten bot
sen is een veerkrachtige be
11

Vlezige tomaten vrageneen apar
te aanpak bij sorteren en verpak
ken

kleding van vuilafstotend
materiaal nodig. Regelma
tig schoonmaken van de
machine is erg belangrijk.
Een vervuilde machine
werkt als schuurpapier op
de vruchten. Oude verweer
de bekleding moet op tijd

worden vervangen.
Voor het afwegen van de
gevulde bakjes zijn weeg
schalen die direkt achter de
opvangbakken van de sorteermachine staan het ge
makkelijkst, omdat vullen en
wegen in één arbeidsgang
gebeuren. Bij het wegen
moet een overwicht van 1 à
2 vruchten worden gege-

Ais de temperatuur 's nachts in de
bedrijfsruimte te laag is kunnen
de tomaten beter inde kas over
nachten

ven, omdat de vruchten
door vochtverlies lichter
worden.
Na het sorteren blijven de

tomaten nog enige tijd in de
sorteerruimte staan. Het kli
maat moet dan zodanig zijn
dat de kwaliteit van de to
maat zo goed mogelijk be
houden blijft. In het najaar
kan de temperatuur in een
niet geïsoleerde ruimte voor
de tomaat al weer te laag
worden. De temperatuur
moet niet lager dan 12 °C
worden omdat de kans op
lage-temperatuurbederf
dan toeneemt. Het kan dus
later in het najaar nodig zijn
om de sorteerruimte wat bij
te verwarmen. Is verwarmen
niet mogelijk dan kunnen de
tomaten beterde nacht over
in de kas worden gezet. Be
langrijk is ook om tocht te
vermijden bij de opgeslagen
tomaten. Afdekken met
plastic voorkomt zo een te
sterke uitdroging.

Gewasbescherming en
onkruidbestrijding
Tegen een aantal ziekten en
plagen zijn maatregelen
vóór de teelt nodig. Tijdens
de teelt is de bestrijding
hiervan niet meer mogelijk.
Hiertoe behoren in de grond
overblijvende
schimmels
van Verticillium, Fusarium
en de veroorzaker van kurkwortel. Ook het wortelknobbelaaltje moet vóór de teelt
worden bestreden. Aantas
tingen van deze kwalen
kunnen worden voorkomen
door een grondontsmetting
of grondbehandeling.
Grondontsmetting zal nor
maliter steeds voor de
hoofdteelt plaatsvinden.
Het resultaat van een che
mische grondontsmetting
hangt van zeer veel factoren
af. Van zeer groot belang
zijn voldoende hoge bodemtemperatuur en het
goed verteerd zijn van plan
tedelen van de voorafgaan
de teelt op het moment van
ontsmetten.

SCHIMMELZIEKTEN

1. Onder het grondopper
vlak en op de grens van
lucht en grond.
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Kurkwortel
De schimmel tast de wortels
aan en hierop ontstaan brui
ne verkurkingen. Ter be
strijding moet de grond vóór
de teelt worden ontsmet.
Naast stomen, heeft vooral
chloorpicrine een zeer goed
bestrijdend effect. Jammer
genoeg is de inzetbaarheid
van dit middel wegens
dampwerking erg beperkt.
Voetrot
Een aantal schimmels kan
Kurkwortel

de poot van de plant aantas
ten.
— Kanker. Aan de voet van
de plant ontstaat een bruine
vlek met zwarte sporenhoopjes. De beginaantasting zit echter onder de
grond. Ter bestrijding moet
dan ook 24 uur vóór het
planten een plantgatbehandeling met maneb worden
uitgevoerd. Op 150 I water
wordt 100 gram maneb
spuitpoeder gebruikt. Voor
de behandeling van 6 plantgaten is ongeveer 1 liter

vloeistof nodig. Eventueel
kan in plaats van maneb ook
200 gram zineb worden ge
bruikt.
Daar zineb zachter is be
hoeft er geen 24 uur met
poten te worden gewacht.
Het is nodig dat de gehele
wand met het middel wordt
bedekt. Na het poten kun
nen de planten nog één- of
tweemaal met één van de
genoemde
oplossingen
worden aangegoten of ge
spoten. Indien grote plek
ken vookomen is het zinvol
om aangetaste planten te
verwijderen. Dit moet wel in
een plastic zak gebeuren
om verpreiding van sporen
tegen te gaan.
— Phytophthora nicotianae.
Vanaf enkele dagen na het
planten treedt wegval op.
Dit kan soms massaal van
omvang zijn. De stengelba
sis vertoont een groenzwar
te ingevallen plek, waarin
het merg bruin verdroogd is.
Kenmerkend is dat de houtvaten boven de plek niet of
nauwelijks verkleurd zijn.
Recent is het middel AAterra toegelaten. Men giet per
Teelt vanherfsttomaten

plant 250 ml van een oplos
sing die 100 gram AAterra
per 100 I water bevat. Ook
de middelen maneb en zi
neb mogen eventueel inge
zet worden. Zie hiervoor bij
kanker.
Wanneer er na wegval door
Phytophthora planten wor
den ingeboet moeten er
plantgaten worden gesto
ken. Ook deze moeten vóór
het poten met de hierboven
genoemde middelen wor
den behandeld. Eventueel
kunnen grond en gewas met
zineb worden gestoven.
— Rhizoctonia. Een aantas
ting door Rhizoctonia is te
herkennen aan een wat op
pervlakkiger aantasting aan
de poot dan bij een aantas
ting door de vorige schim
mels. Soms zijn met een
loep de zeer fijne schimmel
draden te zien. Het merg
van de plant blijft aanvanke
lijk gezond. De planten blij
ven iets achter in groei. Ter
bestrijding de planten aan
gieten met een oplossing
van 100 gram quintozeen
spuitpoeder per 1001 water.
Eén liter van deze oplossing
is voldoende voor 8 à 10
planten.
— Botrytis. De aantasting
door Botrytis vindt plaats op
de grens van lucht en
grond. Meestal begint de
kwaal op de inplantings
plaats van een dode zaad
lob. Op de rotte plek komt
een grauw-grijs schimmelpluis. Wanneer de aange
taste plekken worden inge
smeerd met een papje van
thiram spuitpoeder, Ronilan
of Eupareen M treedt gene
zing op. Voorkom dat er
vloeistof bij de wortels komt.
Insmeren van de poot met
v.b.c. is fout, daar er planteweefsels afsterft of zelfs
wortelverbranding
op
treedt.

Kankerpoot

Phytophtora

Botrytis

Botrytis
Deze schimmel kan naast
de poot, ook stengels, bla
deren en vruchten aantas
ten. Op de aangetaste delen
komt een grijsbruine, stui
vende schimmelmassa. De
sporenproduktie is hoog en
wanneer de omstandighe
den voor de schimmel gun
stig zijn (vocht) zal een snel
le uitbreiding volgen. Op de
vruchten zijn twee beelden
te onderscheiden en wel
rotting rondom de kelk
(kroontje) waardoor de
vrucht afvalt en Botrytisstippen. Deze laatste zijn litte
kens van gekiemde Botrytissporen, die geen echte
aantasting konden veroor
zaken. De bestrijding van
Botrytis moet in de eerste
plaats
bestaan
uit
teeltmaatregelen.
Tijdig
bladplukken, zodat het ge
was van onderen opdroogt
en oordeelkundig luchten,
stoken en gieten zijn be
langrijke punten. Als chemi
sche bestrijding kan ge-

bruik gemaakt worden van
vinchlozolin (Ronilan), tolyfluanide (Eupareen M) of
Rovral. Bij een zacht gewas
kan Eupareen M soms wat
schadegeven.
Als ruimtebehandeling kan
gerookt worden met dichloran (Allisan)of thiabenzadol
(Lirotect). In beide gevallen
moet men nauwkeurig de
gebruiksaanwijzing opvol
gen. Ook de systemisch
werkende
benzimidazol
fungiciden (Benlate, Topsin
M, carbendazim) werken te
gen Botrytis. Gezien het ge
vaar voor het optreden van
resistentie moet er slechts
spaarzaam van deze midde
len gebruik worden ge
maakt.
Cladosporium (Bladvlekkenziekte)
Op de bladeren ontstaan
geelbruine vlekken, die af
sterven. Aan de onderzijde
van deze plekken groeit een
olijfgroen tot bruin schimmelpluis. Ter voorkoming
en bestrijding van deze

kwaal is een goede klimaat
beheersing (d.w.z. lage
luchtvochtigheid) van es
sentieel belang. In de mees
te rassen is resistentie te
gen Cladosporium inge
bouwd. Helaas kent ook de
ze schimmel meerdere fysio's en is bij diverse gang
bare tomatenrassen de re
sistentie doorbroken. Met
deze van ouds bekende
kwaal moet dan ook weer
rekening worden gehou
den.
Bij het optreden van de eer
ste schimmelvlekken kan
stuiven met zineb of maneb
de aantasting tegenhou
den. Er dient wel wekelijks
te worden gestoven. Wórdt
de aantasting te sterk, dan
dient te worden gespoten.
Hiervoor kan vinclozoline
(Ronilan), tolyfluanide (Eupareen-M), maneb of zineb
worden gebruikt. Zineb
werkt wat zachter op het
gewas maar geeft meer resi
du. Bij een bestrijding van
Cladosporium met zineb,

Schema 1: Levenscyclus van mineervlieg

2. Schimmels in het gewas.
In het gewas kunnen diver
se schimmelziekten optre
den. Ter bestrijding zijn
vooral de teeltmaatregelen
erg belangrijk. Hoge lucht
vochtigheid — al is het maar
tijdelijk-kan een schimmel
aantasting bevorderen en
het gewas verzwakken. Om
een gewas wat harder te
maken wordt wel met mag
nesiumsulfaat (bitterzout)
gespoten.
Teelt van herfsttomaten
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maneb of Eupareen M wordt
tevens wat gedaan tegen
eventueel aanwezig Phytophthora.
Phytophthora infestans
Deze schimmel kan voetrot
geven, maar ook de plant
elders en de vruchten aan
tasten. Op de plant, zowel
op de stengels, als op de
bladeren ziet men zwartgekleurde plekken. Bij hoge
vochtigheid kan het gewas
hieraan volledig ten gronde
gaan. Op de vruchten treedt
de zogenaamde „aardap
pelziekte" op. Bij de bestrij
ding zijn cultuurmaatrege
len zeer belangrijk. Door
oordeelkundig luchten, gie
ten en stoken, dient men te
zorgen dat het gewas snel
opdroogt.
Aangetaste planten en
vruchten moeten uit de kas
worden verwijderd, zonder
andere planten te besmet
ten. Ter plaatse in een plas
tic zak stoppen dus.
Als chemische bestrijding
van Phytophthora kan Eupareen-M, maneb of zineb
worden gespoten.
Kanker
Kanker kan naast voetrot
ook een aantasting op de
stengel en soms op de
vruchten veroorzaken. De
ze aantasting kan zich
enorm snel
uitbreiden.
Wanneer de voetrotaantasting van de kankerschimmel
goed is bestreden, worden
maar enkele planten boven
gronds aangetast. Om dan
een verdere verpreiding te
voorkomen dienen deze
planten te worden verwij-

•mmi

Sclerotinia

Mineervlieg

derd. Om verspreiding van
schimmelsporen te voorko
men moeten de zieke plan
ten direct ter plaatse in een
plastic zak worden gedaan.
Bij een ernstige aantasting
kunnen de aangetaste plek
ken zeer dun met timmer
mans carbolineum worden
ingesmeerd. V.b.c. heeft het
nadeel dat het uitvloeit en
een
grote
hoeveelheid
weefsel verbrandt. Aange
taste vruchten worden ver
wijderd. Voor een volgende
teelt is dan beslist een plantgatbehandeling met maneb
nodig.
Sclerotinia
Op de stengels komt aan
vankelijk wit, wollig schimmelpluis. Later verschijnen
hierin zwarte sclerotiën
(vruchtlichamen). Het ge
deelte boven de aangetaste
plek sterft af. Ter bestrijding
dient de aangetaste plek te
worden verwijderd, waarbij

er voor moet worden ge
zorgd, dat de zwarte vruchtlichamen van de schimmel
niet op de grond terechtko
men. Deze kunnen een vol
gende teelt weer infecteren.
Bestrijding is alleen moge
lijk door grondstomen. In
het gewas kunnen vinchlozoline (Ronilan) of systemi
sche fungiciden als Benlate, Carbendazim en Topsin
worden gespoten en redelij
ke resultaten geven.
Verticillium (slaapziekte)
Het gewas gaat slap en de
onderste bladeren vertonen
oranje-gele omrande vlek
ken. In eerste instantie ver
welken alleen de onderste
bladeren, later gaat echter
ook de kop van de plant
slap. Natuurlijk blijven de
planten achter in groei. Alle
vaatbundels
verkleuren
egaal licht bruin. Verticil
lium treedt dikwijls daar op
waar een minder goede

estrijdcn parasieten

oei 2: Veihgheidstcrmrjnen van insektid
Middel

Carbaryl (stuif)
Diazinon (stuiven-spuiten) (Basudine)
Diazinon (roken) (Basudine)
Dichloorvos (spuiten)
Endosulfan (Thiodan) (roken)
Lindaan (roken)
Methomyl (Lannate)
Mevinfos (Phosdrin) (spuiten)
Parathion (spuiten)
Parathion (roken)
Permethrin (spuiten) Ambush
Propoxur (spuiten en stuiven) undeen
Trichloorfon (spuiten) dipterex
- = diersoort (vrijwel) ongevoelig
± = diersoort is wel gevoelig
+ = middel isdodelijk voor de diersoort
o = onbekend

14

structuur is. Ook een
groeistilstand van het ge
was kan Verticillium in de
kaart spelen. Een donkere
periode geeft veelal eeh —
helaas tijdelijk — herstel te
zien.
Om van het gewas nog wal
te redden moet de verdam
ping worden beperkt. Dit
kan worden bereikt door
schermen, broezen en wei
nig luchten. Bij het gieten
oppassen voor structuurbederf en afkoeling van de
grond.
Een aantal rassen bezit re
sistentie tegen Verticillium.
Fusarium
Het gewas gaat aan één zij
de slap. Soms gaan de bla
deren voor de helft slap.
Aan de kant van de slappe
bladeren zijn de vaatbun
dels donkerbruin gekleurd.
De groei stagneert en de
stengels worden hol. Op de
plant komt roze schimmelpluis, waarin massa's spo
ren die voor de verspreiding

Veiligheidstermijn

1 maart-1 november
3 dagen
3 dagen
3 dagen
3 dagen
3 dagen
7 dagen
3 dagen
3 dagen
3 dagen
3 dagen
3 dagen
3 dagen
3 dagen

Te bestrijden parasiet

rupsen
bladluis, witte vlieg, mineervlieg
bladluis, witte vlieg, mineervlieg
bladluis, witte vliëg, mineervlieg
bladluis, witte vlieg, mineervlieg
bladluis, witte vlieg, mineervlieg
bladluis, witte vlieg, rupsen
bladluis, witte vlieg,mineervlieg
bladluis, witte vlieg, mineervlieg, bladrollers
bladluis, witte vlieg,mineervlieg, bladrollers
mineervlieg, rupsen
bladluis, witte vlieg,mineervlieg
bladluis, witte vlieg, mineervlieg

Roofmijt

+
-

+
+
+
+
+

Sluipwesp

pop
+
+
0
+
0
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

wesp
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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zorgen. De bestrijding moet
in de eerste plaats gericht
zijn om verspreiding tegen
te gaan. Daartoe worden de
aangetaste planten, voor
dat er schimmel is gevormd,
uit de kas verwijderd. Het
beste gebeurt dit in een
plastic zak die wordt dicht
gebonden. Het materiaal in
deze zak kan later worden
gedood door een scheut
formaline of loog in de zak te
doen. Voor een volgende
teelt moeten maatregelen
worden genomen door
grondontsmetting of het
planten van een resistent
ras. Wanneer tot grondont
smetting wordt besloten
dient voor de grondont
smetting de opstand te wor
den afgespoten met een 5 %
formaline-oplossing (5 I
handelsformaline in 951 wa
ter).

DIERLIJKE
BESCHADIGERS
1. Schade onder het grond
oppervlak.
Wortelknobbelaaltje (knol)
Wanneer het gewas is aan
getast treedt groeiremming
op. De wortels vertonen op
zwellingen, waarin de aal
tjes aanwezig zijn. Ter be
strijding dient voor de teelt
een grondontsmetting te
worden uitgevoerd. Voor
een goed resultaat bij een
chemische grondontsmet
ting is het nodig dat de wor
tels voldoende zijn verteerd,
zodat het middel effectief op
de aaltjes en eieren hiervan
kan inwerken. Ter aanvul
lingen op een grondont
smetting of als extra zeker
heid bij een herfstteelt kun
nen vóór het poten ethoprofos (Mocap 10 G) of oxamyl
(Vydate 10 g) worden inge
werkt. Deze middelen gaan
in oplossing in het bodemvocht en hebben zodoende
een contactwerking op aal
tjes en bodeminsecten. Bei
de granulaten worden kort
vóór het poten gelijkmatig
over grond verdeeld en di
rect daarop met een spitfrees ca. 25 cm diep doorge
werkt. Binnen het rassensortiment bezit een aantal
rassen resistentie tegen
knol. Dit is aangegeven met
de letter N van nematoden.
Wortelduizendpoot
Na het planten treedt soms
Teelt vanherfsttomaten
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geen hergroei op, omdat de
wortels worden afgevreten,
vooral de wortelpunten
moeten
het
ontgelden.
Rondom de wortelkluit zijn
kleie, vlugge witte duizend
poten aanwezig. Tijdens de
opkweek kunnen deze beschadigers onder de perspotten aanwezig zijn. De be
strijding is bij een ernstige
aantasting niet eenvoudig.
Grondontsmettingsmiddelen geven* een wisselvallig
resultaat, omdat de dieren
voor het middel vluchten of
reeds in diepere lagen van
de grond zitten als de ont
smetting wordt uitgevoerd.
Door de snelle doordringing
in de grond, geeft methyl
bromide nog de beste resul
taten, mits tijdens begassing de dieren in de behan
delde grondlaag aanwezig

zijn. Voor het planten kan
lindaan-stuif in het plantgat
worden gestrooid (ca. 2 g
per plantgat). Wanneer de
aantasting na het planten
wordt opgemerkt, kan met
een
parathionoplossing
worden gegoten. Op 100 I
water wordt 100 g parathion
25 % spuitpoeder gebruikt.
Van deze oplossing wordt VA
I per plant gebruikt. Indien
nodig moet de behandeling
worden herhaald. Bij de op
kweek kan de grond onder
perspotten met lindaanstuif
worden bestoven. Als bij
biologische bestrijding met
sluipwespen het gebruik
van parathion bezwaarlijk
is, kan eventueel diazinon
worden toegepast (125 g op
1001 water).
Ook de onder knol behan
delde middelen Mocap 10 G
en Vydate 10 G werken te
gen wortelduizendpoot.

2. Schade aan het boven
grondsgewas.
Bladluis
Bladluizen onttrekken niet
alleen voedingsstoffen aan
het gewas, ze bevuilen bo
vendien het blad en de
vruchten met hun uitscheidingsprodukten. Deze excremeten vormen de voe
dingsbodem
voor roetdauwschimmels. De schim
mels belemmeren op hun
beurt de plant weer in het
assimilatieproces.
Tot slot kunnen bladluizen
enkele virussen overbren
gen (zie bij virusziekten).
Ter bestrijding kunnen vele
insecticiden worden ge
bruikt. Als specifieke luizen
middelen zijn pirimicarb (Pirimor) en heptenofos (Hostaquick) te noemen. Bij
nauwkeurige bestudering
van het blad vindt men soms
grote opgezwollen „lui
zen". Dit zijn de mummies
van geparasiteerde luizen.
Juist dan verdient bij een
eventuele bestrijding een
selectief middel als pirimi
carb de voorkeur.
Mineervliegen
Aantasting door mineervliegen komt de laatste jaren
vrij frequent voor. De be
strijding van deze aantas
ting wordt dikwijls als erg
moeilijk ervaren, Wanneer
echter op het juiste moment
wordt ingegrepen behoeft
mineervlieg zeker geen pro
bleem te gaan vormen. De
levenscyclus van de vlieg is
weergegeven in schema 1.
Allereerst vertonen de bla
deren witte stipjes, de zgn.
voedingsstippen. In eön
aantal van deze stipjes be
vindt zich een eitje. Later
worden dit de witte, slinge
rende gangen waarin de lar

Tabel3: Overzicht van ziekten en plagen en de bestrijdingsmogelijkheden in een tomatengewas waarin met
sluipwespen (Encarsia formosa) gewerkt wordt
Bladluis
Pirimor
Bladvlekkenziekte
Ronilan
Botrytis
EupareenM, Benlate, Topsin, carbendarim, Ronilan
Mineervlieg
Nooit beginnen met sluipwespUitzetten ineen gewas waarin mineervlieg voorkomt.
Tot 1.5 week voor het uitzetten malathion stuiven, wel afregenen vöor het uitzetten.
Tijdens de teelt: bladeren metmijten wegbreken. Vindt er parasitering plaats?
Overleg plegen met de leverancier.
Rupsen
Lannate, plaatselijk
Sclerotinia
Ronilan
Benlate, Topsin, carbendazim
Spint
Torque-plus
Plictran
Kelthane AP
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ve zich bevindt. De volwas
sen vliegen zijn het beste te
bestrijden. Attent zijn op de
voedingsstippen en dan di
rekt ingrijpen is belangrijk.
Afwisseling van middel ver
dient de voorkeur. Te den
ken valt aan permethrin
(o.a. Ambush), mevinfos
(o.a. Phosdrin), dichloorvos, parathion, methomyl
(Lannate) of trichloorfon
(Dipterex). Methomyl en
trichloorfon hebben even
eens een dieptewerking op
de in het blad aanwezige
larven. Bij alle genoemde
middelen
(uitgezonderd
permethrin) kan weieens
een negatieve invloed op de
vruchtzetting te bespeuren
zijn. Met name bij gewassen
die het door een andere oo rzaak toch al moeilijk heb
ben, kan een bestrij
dingsmiddel soms de drup
pel zijn die de emmer doet
overlopen.
Probeer altijd de bloeiende
tros mis te spuiten.
Ook mineervliegen worden
wel geparasiteerd. Met na
me later in het seizoen kan
het interessant zijn alvorens
een bestrijding uit te voeren
eerst eens te inventariseren
welk beest er nu feitelijk in
de gangen zit. Wanneer dit
grotendeels larven van de
parasiet blijken te zijn, heeft
een mineervliegbestrijding
geen zin meer èn doodt men
ongewild de ons „gunstig"
gezinde parasieten. Ter be
paling van het onderscheid
mineervlieglarve of para
sietlarve kunt u altijd een
beroep doen op de voorlich
tingsdienst op het Proef
station Naaldwijk (zie ook
de aparte kleurenbijlage
Tuinderij 29/1,1980).
Rupsen
Er kunnen enkele soorten
rupsen in tomaten voorko
men. Naast de reeds bij mi
neervliegen genoemde mid
delen, kan ook met het stui
ven van carbaryl een rede
lijk resultaat worden be
haald.
Spint
Bladeren verkleuren geel
tot grijs. Op de vruchten
spikkeltjes. De groei gaat uit
het gewas. Aan de onderzij
de van de bladeren is een
fijn spinsel waarin spint aan
wezig is. Biologische be
16

Mn-gebrek

strijding door middel van
roofmijt is mogelijk, alhoe
wel in de herfstteelt niet
vaak roofmijt wordt uitgezet
gelet op de relatief korte
teeltduur. Verder kan er
worden gespoten met fenbutatinoxyde (Torque), cyhexatin (Plictran 25 W), dicofol (diverse merken onder
andere Kelthane) of proclonol(AseptaKilacar).
Tomatengalmijt
Stengels en bladeren verto
nen zwartverkleuring. Op
de grens van zwart en groen
weefsel zijn kleine mijten
aanwezig. Ter bestrijding
kan met dicofol (diverse
merken onder andere Kel
thane) worden gespoten.
Witte vlieg
De schade van witte vlieg
bestaat, naast het onttrek
ken van plantesap, vooral in
het vervuilen van het gewas.
Ter bestrijding kan er een
groot aantal middelen wor
den gebruikt. Bij de bestrij
ding zijn er twee problemen.
Ten eerste zitten de witte
vliegen alleen aan de onder
zijde van de bladeren. Daar
door vallen de eerste exem

plaren niet op en zijn ze
moeilijk te raken. Het beste
effect is te verwachten van
een
ruimtêbehandeling,
hetzij met een toepassing
van vloeibare middelen in
gasnevelapparatuur, of met
een
lage
concentratie
blauwzuurgas. Het tweede
probleem zit in de levenswij
ze. Met alle beschikbare
middelen worden alleen de
volwassen
(gevleugelde)
dieren gedood. Daardoor is
bij het gebruik van chemi
sche middelen een vrij fre
quente toepassing nodig.
Naarmate de temperatuur
hoger is, verloopt de ontwik
keling sneller en moet er
meerdere keren worden
bestreden. Bij de biologi
sche bestrijding door het
sluipwespje Encarsia forrhosa, wordt het schijnpopstadium geparasiteerd. Dit
sluipwespje is gevoelig voor
bestrijdingsmiddelen. Voor
al langwerkende middelen
zijn gevaarlijk. Wanneer met
sluipwesp wordt gewerkt, is
een nauw contact met het
toeleveringsbedrijf noodza
kelijk (Zie ook de schema's
van tabel 2 en tabel 3).

FYSIOGENE ZIEKTEN
Dit zijn ziekten die niet be

smettelijk zijn maar door af
wijkingen in het milieu wor
den veroorzaakt. Hieronder
behoren ook de gebreksziekten. Er zijn op dit laatst
genoemde gebied veel
moeilijkheden te voorko
men door voor de teelt
grondonderzoek te laten
uitvoeren en volgens advies
te handelen.
Fysiogene verwelkingsziekte, ook wel verwelkingsziekte door onbekende oorzaak
genoemd.
De planten zijn sterk ge
groeid. Ze hebben dikke
stengels maar een dunne
kop. Enkele bladeren gaan
slap hangen. Op bladeren
en stengels verschijnen
bruine strepen; het merg in
de stengels is bruin. De
planten zakken in elkaar. De
oorzaak is een groeistilstand na een periode van
felle groei. Deze groeistilstaand moet worden voor
komen door tijdig bijmesten
en water geven. Ter bestrij
ding wordt meestal een
snelwerkende kalimeststof
als b.v. kalisalpeter ge
bruikt. Het verschijnsel
treedt op in nieuwe kassen .
of na een grondontsmetting, waarbij een sterke
groei ontstaat.

MANGAAN-EN
IJZERGEBREK
Deze gebreksziekten treden
op in de top van de planten.
Bij ijzergebrek treedt een
lichtere kleur en een fijner
patroon op dan bij mangaangebrek. Mangaangebrek kan goed worden be
streden door maneb te ge
bruiken
als
schimmel
bestrijdingsmiddel. Verder
kan of mangaan of ijzersul
faat worden gebruikt. Mangaansulfaat nooit meer dan
0.1 % (10 gram per 100 I
water) spuiten om gewas
verbranding te voorkomen.
Als indirecte bestrijding
geeft een bemesting met
zwavelzure ammoniak ook
goede resultaten.

MAGNESIUMGEBREK
Het ziektebeeld treedt op in
de onderste helft van de
plant. Deze bladeren wor
den geel en zijn dik. Ter be
strijding kan worden gespo
ten met 1-2% magnesium
sulfaat (bitterzout). De eer
ste keer max. 1.000 gram
Teelt vanherfsttomaten
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bitterzout per 100 I water
gebruiken. Op een afgehard
gewas eventueel opvoeren
tot 2.000 gram per 100 I wa
ter.

AFWIJKINGEN AAN
DEVRUCHTEN
Neusrot
Aan de top van de vrucht is
een ingezonken plek zicht
baar die bruin-zwart kleurt.
Dit wordt veroorzaakt door
te hoge gloeirest van de
grond. Flink gieten zal ver
betering geven. In enkele
gevallen
speelt
calcium(kalk)gebrek een rol:
(gronden meteen lage pH).
Dan moet goed aandacht
worden geschonken aan de
kalkbemesting.
Wankleurigheid (waterziek)
Bij de vruchten van de on
derste trossen komen ba
nen voor die niet meekleuren. Ter plaatse zijn de va
ten in de vruchtwand bruin.
Bij dwarsdoorsnede zijn de
ze zichtbaar als bruine stip
pen. De afwijking wordt ver
oorzaakt door overmatige
wateronttrekking van het
gewas aan de vruchten. Ter
voorkoming moeten de
schokken in de verdamping
door teeltmaatregelen wor
den opgevangen. Een sterk
groeiend gewas is gevoeli
ger voor deze afwijking.
Zonnebrand
Rondom de steel komen
bruine streepjes voor die
door te sterke zonbestraling
ontstaan. Door tijdig scher
men is dit te voorkomen. Het
weghalen van blad rond de
draad moet geleidelijk ge
beuren zodat de vruchten
beschermd blijven.
Scheuren
Er kunnen zowel cirkelvor
mige als radiale scheuren
ontstaan. De eerstgenoem
de ontstaan wanneer de
vruchtwand door zonne
straling stug is geworden.
Vaak komen beide vormen
tegelijk voor. Wanneer het
gewas onvoldoende ver
dampt en de wortels veel
vocht opnemen, kan de
vruchtwand de toegeno
men druk niet meer aan en
barst open. Het treedt voor
al op na overvloedig bladplukken en een plotselinge
temperatuurdaling. De tem
Teelt vanherf sttomaten

peratuur van de grond zakt
dan telangzaam mee, waar
door de wortels actiever blij
ven dan de blasmassa. We
kunnen scheuren voorko
men door de verdamping te
bevorderen (luchten, sto
ken) en de opname te ver
minderen door minder of
nietteg eten.
Virusziekten
Van het tomatenmozaiëkvirus komt een aantal stam
men voor dat verschillende
beelden kan geven. Het kan
variëren van normaal mo-

zaiëk (groen-lichtgroen ge
vlekt) via geel blad naar
streepziekte. Dit virus blijft
in de grond achter en kan
door sap (dieven, bladpuk
ken enz.) van zieke op ge
zonde planten worden over
gebracht. Verder gaan kle
ding, gietwater en zaad ook
als
besmettingsmedium
fungeren.
Ter voorkoming kunnen re
sistente rassen worden ge
teeld of de planten behan
deld worden met een milde
Neusrot

stam van het tomatenmozaiëkvirus. Door de besmet
ting met deze stam die vrij
wel geen beelden geeft,
kunnen de schadelijker
stammen van het tomatenmozaiëkvirus de planten
niet meer aantasten.
Naast het tomatenmozaiëkvirus komen nog drie virus
ziekten in tomaat voor. Het
aardappel-X-virus; hetchrysanten-aspermie-virus en
het komkommermozaiëkvirus.
In combinatie met hettomatenmozaiëkvirus kunnen elk
van deze virussen een cortiplex beeld geven dat erger
is dan van de virussen af
zonderlijk. Wanneer de
planten geïnfecteerd zijn
met een milde stam van het
tomatenmozaiëkvirus kun
nen ook deze complexbeelden optreden. Het aardappel-X-virus wordt door con
tact met aardappelen over
gebracht op tomaat. Aard
appelplanten in de kas (bijv.
uit rotte stalmest) kunnen
de planten met aardappel-X
besmetten. Bij tomaat tre
den geen symptomen op,
maar in combinatie met tomatenmozaiëk treedt een
ernstige streepziekte op,
waardoor de planten vaak
afsterven.
Het chrysanten-aspermievirus en het komkommermozaiëkvirus worden overge
bracht door bladluizen van
chrysant of onkruiden. Het
c hrysant-aspermievirus
geeft dwerggroei en het
komkommermozaiëkvirus
geen veterblad. In combina
tie met tomatenmozaiëkvi
rus worden de symptomen
erger. In beide gevallen
stagneert de groei zeer
sterk en treedt er geen zet
ting meer op. Bij de op
kweek dient een bladluis
aantasting te worden voor
komen. In de ruimte waar
tomaten worden opge
kweekt mogen geen chry
santen aanwezig zijn.

CHEMISCHE
ONKRUIDBESTRIJDING
De tomaat is zeer gevoelig
voor chloorprofam (Chloor(IPC) dampen. In bloemkassen waar dit middel is toege
past kunnen geen tomaten
worden
opgeplanten
Scheuren
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kweekt. Voor het planten,
wanneer er onkruidplanten
aanwezig zijn, kan worden
gespoten met paraquat
(Gramoxone) volgens ge
bruiksaanwijzing. Vanaf 14
dagen na het planten tot
enige tijd daarna, kan het
middel chloroxuron (Tenoran) worden gebruikt. De
toepassing vindt plaats
wanneer de onkruidplanten
zijn gekiemd. Er wordt tus
sen en onder de planten op
de grond gespoten. Tomatenbladeren die worden ge

raakt vertonen geelverkleuring. De dosering is 50 gram
Tenoran op 10 liter water
per are. Tot een week na de
bespuiting moet de grondoppervlakte vochtig worden
gehouden om een goede
werking mogelijkte maken.
Bij de toepassing dienen de
plantgaten goed te zijn ge
sloten, omdat anders het
onkruidbestrijdingsmiddel
bij de tomatenwortels kan
komen. In een groot gewas
op een wat zwaardere on

kruidvegetatie kan met be
hulp van een goede spuitkap paraquat (Gramoxone)
onder het gewas worden
gespoten. Dit moet zeer
voorzichtig worden uitge
voerd. Wanneer een deel
van de plant wordt geraakt,
wordt het middel in de plant
getransporteerd en treedt
later afsterving van de ge
hele plant op. Vooral wan
neer een bestrijding tijdens
donker weer wordt uitge
voerd, is de kans op trans
port in de plant zeer groot.

Arbeid en organisatie

Dè herfstteelt van tomaten
wordt gekenmerkt door een
zeer onregelmatige ar
beidsverdeling.
Na een rustige aanlooppe
riode volgt een zeer drukke
produktietijd, die ruim twee
maanden omvat, waarna
het plotseling afgelopen is.
Dit onregelmatige verloop
stelt hoge eisen aan de ar
beidsorganisatie.
Hierbij
doen zich twee tegenstrijdi
ge aspecten voor. Aan de
ene kant moet worden voor
komen dat het arbeidsaan
bod te ruim is in de rustige
perioden, waardoor leeg
loop en dus verspilling ont
staat, aan de andere kant
dient men ervoor te zorgen
over voldoende arbeid in de
topperiode te beschikken.
Tekorten in deze periode
hebben veelal een negatie
ve invloed op de produktie
omdat de gewasverzorging
en/of vruchtzetting dan erg
snel in het geding komen.
Dit vereist een gedegen
arbeidsorganisatorische
voorbereiding; tijdig afspra
ken maken met de mede
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Een vleestomaat vraagt meer ar
beid dan een ronde tomaat, om
dat menmoettrossnoeien

werkers en losse krachten.
Zonder dit gedegen vast te
leggen, vraagt men om
moeilijkheden hetgeen zal
resulteren in enerzijds grote
overschotten in de aanloop
fase en tekorten tijdens de
oogstperiode.
DE ARBEIDSBEHOEFTE
In tabel 1 is de arbeidsbehoefte van de in deze bro
chure behandelde herfstteelten van de ronde en de
vleestomaat weergegeven.
Naast de arbeid in uren per

maand per ha is de produk
tie in kg/m2 vermeld.
Bij eenzelfde
teeltduur
vraagt de vleestomaat meer
arbeid dan de gewone to
maat. Dit wordt vooral ver
oorzaakt door de extra aan
dacht die nodig is voor het
trossnoeien. Zonder deze
handeling zou de arbeidsbehoefte van de vleesto
maat geringer zijn dan die
van de ronde tomaat.
Dit vanwege de geringere
arbeidsbehoefte
bij
de
oogst/verwerking. Het ver
werken van vleestomaten
vergt, ook indien hierbij van
sorteermachines gebruik

Tabel 1. Overzicht arbeidsbehoefteherfstteelt tomaat
5/7-15-11
15/7-30/11
Maand
Ronde tomaat
Vleestomaat

Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

arbeid
435
425
795
645
400

kg/m2

2700

10

3Vz
4Vi
2

arbeid
345
500
565
830
520
105
2865

kg/m2

1
5
4
10

gemaakt wordt, hetgeen in
de begroting verondersteld
is, meer tijd dan het sorteren
van ronde tomaten. Dit ver
schil wordt evenwel ruim
schoots gecompenseerd bij
de oogst. Daar de overige
werkzaamheden niet erg
veel afwijken in frequentie
van voorkomen en in arbeidsbehoefte doen zich
hierbij geen opvallende ver
schillen voor.
DE TOEPASSING VAN
HULPMIDDELEN
Bij de opgestelde arbeids-;
begrotingen is uitgegaan
van een standaard-bedrijfsuitrusting. Dit omvat een
sorteermachine en vierwie
lige plukwagens voor beide

Door een aantal specialistische
hulpmiddelen te gebruiken, zoals
bij voorbeeld eenkleursorteerder, is heel wat arbeidsbesparing
te realiseren

teelten. Het is bekend dat
door het gebruik van een
aantal specialistische hulp
middelen arbeidsbesparing
te realiseren is. Hierbij kan
onder andere gedacht wor
den aan een kleursorteerder, watergoot of transport
band, buisrailsysteem en
dergelijke. In deze brochure
wordt hier geen nadere aan
dacht aan geschonken daar
deze uitrustingselementen
uitvoerig in voorgaande
brochures beschreven zijn
zoals „Teelt van vroege
stooktomaten nr. 56" en
„Teelt van vlezige tomaten
nr. 58."
De in desbetreffende bro
chures aangegeven bespa
ringen met deze hulpmidde
len zijn ook bij de herfstteelt
min of meer te realiseren.
Daar ze in die brochures erg
uitvoerig beschreven zijn,
volstaan wij hier met het ver
wijzen naar die brochures.
Teelt van herfsttomaten

-TUINDERIJ-LEIDRAAD

Opbrengsten en
Bij de opbrengsten zullen
we naast de verschillende
plantdata, al liggen die bij
de herfstteelt dicht bij el
kaar, ook moeten kijken
naar de einddata van de
oogst.
Deze einddata zullen ook
niet ver uit elkaar liggen om
dat men voor de nieuwe
teelt weer gesteld wil staan
en de grootste groep rond 1
januari weer zal gaan star
ten.
Voor wat betreft de op
brengsten hebben we ge
bruik gemaakt van het opbrengstonderzoek van het
LEI. Helaas wordt dit onder
zoek niet elk jaar gedaan en
neemt ook het aantal bedrij
ven dat meedoet aan dit opbrengstonderzóek enigs
zins af (van 1980 zijn nog
niet atle bedrijven verwerkt).
Van 1977 en 1978 wordt dit
opbrengstonderzoek weer
gegeven tot 1 november,
voor 1980 (en dat zijn de
voorlopige cijfers) tot einde
teelt en dat ligt voor alle
bedrijven rond 25 novem
ber. Van 1979 zijn er geen
opbrengstgegevens
ver
werkt. Uit tabel 1 is af te
lezen dat er een grote sprei

ding is tussen de kg-opbrengsten bij een zelfde
plantdatum.
De geldopbrengsten zullen
daarom ook sterk variëren
omdat de prijs per kg voor
ieder nagenoeg hetzelfde
is.
We hebben op deze manier
geprobeerd een indruk te
geven van de opbrengsten
zoals die in het verleden zijn
behaald.
Van de opbrengsten van de
vlezige tomaat zijn de gege
vens schaarser. In tabel 2
zijn de opbrengsten van
1978 en 1980 weergegeven
(LEI-opbrengstonderzoek).

riaal, veilingkosten en ren
te-omlopend vermogen zijn
ook toegerekende kosten.
We zijn ervan uitgegaan dat
het eventuele uitbesteden,
wat in de tomatenteelt voor
al dan voorkomt, nieï bij het
werk door derdenmoet wor
den opgenomen.
Onder het saldo wordt nu
verstaan het verschil tussen
de geldopbrengsten en de
toegerekende kosten (per
1000 m2). De opbrengsten
zijn op de volgende manier
begroot: Bij de vaststelling
van de kg-opbrengsten van
de teeltplannen zijn we uit-

gegaan van een produktieniveau dat op een goed ge
leid bedrijf kan worden be
reikt.
De prijzen zijn als volgt be
rekend. Van de afgelopen
drie jaar hebben we de ge
middelde prijs genomen,
zoals die door het PGF
wordt berekend aan de
hand van de prijzen op alle
Nederlandse
veilingen.
Voor de periode september
t/m november zijn dit de
jaren 1978 t/m 1980 ge
weest. Voor de vlezige to
maat moet daar de opmer
king bij dat wanneerde aan
voer groter gaat worden de
prijzen wellicht wat zullen
dalen. De toegerekende
kosten zijn begroot op een
prijspeil van april 1981.
Uit het totale saldo van het
bedrijf (dus samen met de
andere teelten en met de
voorteelten en voor de wer-

TOEGEREKENDE KOSTEN
ENSALDOBEREKENING
Onder de toegerekende
kosten worden de kosten
verstaan die direkt samen
hangen met het uitvoeren
van een bepaalde teelt.
Hieronder wordt dus gere
kend het plantmateriaal, de
brandstof, mest en gewas
beschermingsmiddelen.
Ook het werk dat wordt ge
daan door derden, zoals fre
zen en gêwasuitrijden be
hoort erbij. De kosten van
fusthuur, verpakkingsmate-

Planl

Plan2

Trihel l.G^rriddeMe opbrengsten van fi-ids lo.-'-ater. wir m1 'n net
Wesilai'd. De geldopbreny^ien 7 |n exclusie' BTW. De spra-ding van
Plantdatum
27/6- 5/71977
6/7-17/71977
1/7- 9/71978
10/7-14/71978
1/7- 9/71980*
10/7-20/71980*
1/7- 9/71980*
10/7-20/71978

Einddatum
1/11
1/11
1/11
1/11
25/11
25/11
1/11
1/11

Kg-opbrengst
7,3(5,3- 8,5)
5,1(4,8- 7,1)
7,2(6,5- 9,0)
6,1 (4,9- 7,9)
10,4(8,8-11,0)
8,4(7,6- 9,4)
8,3(7,8- 9,1)
5,9(5,6- 6,3)

Geldopbrengst
6,50
4,90
6,90
6,00
15,50
13,20
12,00
8,70

' van 1980 slechts voorlopige cijfers
Tabèl 2. Gemiddelde opbrengsten van vlezige tomaten. 3eldopbrenj
||||||||U
:'i.:sief BTW. fusser hankies
tJii spro'nn
Plantdatum
Kg-opbrengst
Geldopbrengst
1978 (opbrengsten tot einde oogst)
13/7-18/7
8,9(8,0- 9,9)
14,00
19/7-29/7
7,2(4,0- 8,7)
11,20
1980 (voorlopige cijfers; opbrengsten tot eindeoogst)
1/7-15/7
9,5(7,2-11,1)
16,20
16/7-15/7
7,4(6,8- 8,8)
14,00
Teelt vanherfsttomaten

ten

1.000m2)

Saldobegroting (per
excl.BTW)
Teelt: Tomaten (ronde)
Plantdatum 5/7
Oogstperiode tot 15/11
kg/stuks prijs geldop
brengst
jan.
feb.
mrt.
apr.
mei
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.
dec.
Tot.

3.500
4.500
2.000
10.000

90
110
140

3.150
4.950
2.800

1000
5000
4000

10.900

dec.
Tot.

10000

plantmateriaal
2.000 1.600
brandstof
13.000 3.627
mest
150
bestrijdingsmidd.
200
overige materialen
150
werk door derden
200

Saldo (a-b)

Plantdatum 15/7
Oogstperiode tot 30/11
kg/stuks prijs geldop
brengst
jan.
feb.
mrt.
apr.
mei
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.

Toegerekende kosten
hoe- bedrag
veelh.

vrachtkosten
fusthuur
verpakkingsmat.
heffingen
veilingkosten
rente oml.verm.

Saldobegroting (per 1.000 m2)
excl.BTW
Teelt: Vleestomaten

50
160
380
110

Totaal b 6.627
ƒ 4.273

1.30
1.45
2.00

1.300
7.250
8.000
a 16.550

Toegerekende kosten
hoe- bedrag
veelh.
plantmateriaal
2.000 1.600
brandstof
16.000 4.464
mest
150
bestrijdingsmidd.
200
overige materialen
150
werk door derden
vrachtkosten
fusthuur
verpakkingsmat.
heffingen
veilingkosten
renteoml.verm.

200
50
160
580
140

Totaal b 7.694
Saldo (a-b)

ƒ8.856
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kelijke oppervlakte) moeten
dan nog worden vergoed:
a. alle arbeidskosten (on
dernemer en andere me
dewerkers)
b. de kosten van de duurza
me produktiemiddenen
(rente, afschrijving en on
derhoud)
c. de algemene kosten.

Voor de saldoberekeningen
hebben we twee teeltsche
ma's genomen, één voor de
ronde tomaat en één voor
de vlezige tomaat (zie ook
het hoofdstuk Arbeid). Deze
twee
saldoberekeningen
zijn opgenomen onder de
saldobegrotingen plan 1 en
2.

Kwaliteits- en
sorterings
voorschriften
KWALITEITSVOORSCHRIFTEN
Voorschriften voor klasse
Extra.
De in deze klasse ingedeel
de tomaten moeten kwalita
tief voortreffelijk zijn. Zij
moeten stevig vruchtvlees
hebben en alle kenmerken
de eigenschappen van de
variëteit bezitten. Zij moe
ten vrij zijn van alle gebre
ken; „groenkragen" zijn
niet toegestaan.
De ribben van geribde to
maten mogen ten hoogste
een lengte hebben van een
derde gedeelte van de af
stand tussen vruchtbegin
sel en steel, berekend over
de omtrek. Geribde tomaten
moeten regelmatig van
vorm zijn.
Voorschriften voor klasse I
De in deze klasse ingedeel
de tomaten moeten kwalita
tief goed zijn. Zij moeten
voldoende stevig vrucht
vlees hebben en alle ken
merkende eigenschappen
van de variëteit bezitten. Zij
moéten vrij zijn van ernstige
gebreken; scheuren, ook
dichtgegroeide, zijn niet
toegestaan, evenmin als
zichtbare „groenkragen".
Geribde tomaten moeten
regelmatig van vorm zijn.
Bij half-geribde tomaten zijn
bovendien toegestaan'):
— licht onregelmatige vor
men, maar geen aanzienlij
ke vergroeiingen;
— geringe
navelvorming,
zonderverkurking;
— verkurkt
navelvormig
20

bloemlidteken, met een op
pervlakte van ten hoogste 1
cm2;
— zeer smal langwerpig
bloemlidteken (gelijkend op
een naad) dat evenwel niet
langer mag zijn dan 2/3 van
de maximumdiameter van
de vrucht.

dichtgegroeide scheuren
onbeperkt zijn toegestaan.

verstande dat ten hoogste
de helft van de afwijkende
tomaten vergroeide scheu
ren mag vertonen.

SORTERINGSVOOR
SCHRIFTEN
Sorteringsmethode
De sortering moet geschie
den naar de maximale mid
dellijn van de grootste
dwarsdoorsnede.

Klasse II
10 % van het aantal of het
gewicht, mits deze tomaten
geschikt zijn voor consump
tie.

Minimumvoorschriften
De middellijn mag niet klei
ner zijn dan:

Klasse III
15% van het aantal of het
gewicht, mits deze tomaten
In de klassen

Voor:
— ronde en geribde natuurtomaten
— ronde en geribde kastomaten
— langwerpige natuur-en
kastomaten
— kerstomaten

Ill
35 mm
20 mm

30 mm

20 mm
20 mm

-

Homogeniteit
Tomaten van de klassen Ex
tra en I moeten naar grootte
worden gesorteerd, met
inachtneming van de vol
gende grenzen.
Ronde tomaten
Klassen Extra enI
35-40 mm
40-47 mm
47-57 mm
57-67 mm
67-77 mm
77-87 mm

Extra, I en II
35 mm
35 mm

geschikt zijn voor consump
tie.
Toleranties in grootte
Klassen Extra, I en II
10 % van het aantal of het

Geribde tomaten
Klasse Extra
Klasse I
35-40 mm
35-40 mm
40-47 mm
40-47 mm
47-57 mm
47-57 mm
57-67 mm
57-67 mm
67-77 mm
67-77 mm
77-87 mm

Voorschriften voor klasse II
Tot deze klasse behoren to
maten, welke aan de mini
mumvoorschriften voldoen
doch niet in een hogere
klasse kunnen worden inge
deeld. Zij moeten kwalitatief
redelijk zijn en een redelijke
mate van stevigheid bezit
ten. Zij mogen geen open
scheuren hebben.
Toegestaan zijn:
— een onregelmatige vorm;
— dichtgegroeide
scheu
ren, met een lengte van ten
hoogste 3 cm.
Bij hàlf-geribde tomaten zijn
bovendien toegestaan: ')
— vruchten met aanzienlij
ke vergroeiingen, evenwel
zonder misvormingen;
— navelvorming;
— verkurkt
navelvormig,
bloemlidteken met een op
pervlakte van ten hoogste 2
cm2;
— zeer smal langwerpig
bloemlidteken (gelijkend op
een naad).
1) van toepassing tot en met
31 december 1981

TOLERANTIEVOOR
SCHRIFTEN
Toleranties in kwaliteit
Klasse Extra
5 % van het aantal of het
gewicht, mits deze tomaten
voldoen aan de voorschrif
ten voor klasse I, met dien
verstande dat ten hoogste
tweevijfde gedeelte van de
afwijkende tomaten ver
groeide scheuren mag ver
tonen.

Voorschriften voor klasse Hl
De in deze klasse ingedeel
de tomaten moeten voldoen
aan de voorschriften voor
klasse II, behoudens dat

Klasse I
10 % van het aantal of het
gewicht, mits deze tomaten
voldoen aan de voorschrif
ten voor klasse II, met dien

Langwerpige tomaten
Klassen Extra en I
30-40 mm
40-47 mm
47-57 mm
57 mm en meer

Half-geribde tomaten ')
Klassen Extra en I
35- 40 mm
40- 47 mm
47- 57mm
04417006 57- 67 mm
67- 82 mm
82-102 mm
102 mm en meer

1 ) van toepassing tot en met 31
december 1981

gewicht, mits deze tomaten
behoren tot een groottesor
tering welke grenst aan de
toegepaste sortering, met
dien verstande dat geen to
maten mogen voorkomen
die kleiner zijn dan:
— 33 mm voor ronde en ge
ribde tomaten;
— 28 mm voor langwerpige
tomaten.
Klasse III
10 % van het aantal of het
gewicht.

Teelt vanherfsttomaten

