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An analysis of the glasshouse tomato production on commercial
nurseries, especially in relation to the quality of. the plant material.

SUMMARY
An investigation covering 55 nurseries in the South Holland glasshouse
district showed that there was a wide variation in the tomato plants
used for planting out in December in the early 1969/1970 crop.
In all cases the plants were too small. The K-content of the trans
plants was negatively correlated with the content of Ca, Mg or Na. An
older plant had a lower content of total nitrogen.
A cropping trial for which 21 nurseries contributed plant material
and which also contained plants propagated on the research station,
indicated that yield was dependent on the plant material, the height
of the plants was the best indicator.
The Na, K or Mg contents were also found to be significant indicators.
The effect of plant size on a subsequent yield was independent of the
climatic conditions during the cropping period. A delay of the date
of planting out and in consequence a longer period of propagation did
not lead to a detrimental effect due to the fact that the extention of
the propagation was carried out in the right way.
On the nurseries, the height of the crop in the middle of February,
earliness of the production and yield showed wide variations and
were affected by different factors. The respective multiple re
gression equations explained 45%, 86% or 74-64% of the total
variances. An earlier date of sowing, younger and larger plant
material with a lower content of Na had a favourable Gffect on the
production. Calculations showed that a better propagation gave
a higher cash return of about ƒ 2,— per in2 on 1970 prices in
relation to the poorest material.
The effect of the plant material, however, was lower than should
be expected on account, of specific cropping trials.
Besides the effect of the plant material factors such as the
amount of paraffin for CO2 enrichment, the relative light trans
mission as a percentage of the light outside the glasshouse, the
presence or absence of roof sprinklers and the production area
of the nursery had an influence on the production of glasshouse
tomatoes.
More details of this report are given in SPITHOST, L.S. :
- The relationship between plant quality and yields of glasshouse
tomatoes
Neth.J.Agric.Sci. 23(197.5)1; 248-258.

INLEIDING

1.

Onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteit van het plantgoed voor de
teelt van tomaten sterk kan variëren en tevens van grote invloed is op
de vroegheid en de opbrengst van het daaruit verkregen gewas (SPITHOST,
1968).
Reeds jaren is ook bekend dat van bedrijf tot bedrijf bij een overeen
komstige teelt van tomaten grote verschillen optreden in vroegheid en
P^oduktie als gevolg waarvan de financiële netto resultaten sterk uit
eenlopen. Zo blijkt uit een rapport van het Landbouweconomisch Instituut
te Den Haag dat in 1973 bij de teelt van vroege stooktomaten (plantdatum
eind december ) de opbrengst per 1 mei varieerde van 1% - Ah kg per m
en de desbetreffende verkoop van 4 - 12% guldens per nv , terwijl na
1 mei. de absolute verschillen nog toenamen (ANONYMUS, 1974). Deze ge
tallen illustreren duidelijk dat het hier om een belangrijk probleem
gaat, dat sedert langere tijd bestaat.
Verondersteld werd dat het plantgoed één van de oorzaken van de spreiding
in opbrengsten zou kunnen zijn. Om deze veronderstelling te toetsen werd
bij een aantal bedrijven in het teeltjaar 1970 een onderzoek uitgevoerd
met als probleemstellingen :
1.

Hoe groot is in de praktijk de variatie in plantgoed voor de
teelt van tomaten ?

2.

Welke invloed heeft dat plantgoed op vroegheid en produktie en
welke (andere) faktoren geven een verklaring voor de grote
spreiding in uitkomsten van deze teelt ?

4.

2.

HET ONDERZOEK.

Een onderzoek ten behoeve van de .in de inleiding gegeven probleemstellingen
vereist een'voldoende aantal bedrijven en per bedrijf de gegevens omtrent
faktoren die geacht worden van invloed te zijn op de teeltresultaten. Een
gedeelte van deze gegevens werd reeds verzameld door het Landbouweconomisch
Instituut zodat voorgesteld en overeengekomen werd dit onderzoek te ver
richten in samenwerking met. het L.E.I. aan bedrijven die in de L.E.I.administratie aanwezig v/aren ten behoeve van het opstellen van bedrijfs
economische overzichten.
2.1

Materiaal

De teelt van tomaten onder glas kan op velerlei manieren worden uit
geoefend. Om het onderzoek zo eenvoudig mogelijk te houden werd slechts
lén teelttype in beschouwing genomen en wal de teelt van vroege stooktomaten. Dit betekende bij dit onderzoek een plantdatum in december
1969. terwijl het oogsten begon in maart 1970. Een dergelijke teelt wordt
globaal in augustus beëindigd.
Het onderzoek begon met 75 bedrijven waarvan een aantal direkt of
later afviel zodat uiteindelijk 55 bedrijven overbleven. Hiervan
lagen 32 bedrijven in de omgeving van Berkel (2.H.) en 23 verspreid
in het Westland.
2,2

Methoden en onderzoek

In het algemeen kan worden opgemerkt dat bij-een onderzoek als het onder
havige, men allereerst dient te beslissen, welk model de grond
slag zal zijn van de opbrengst als functie van een aantal faktoren. Het
gaat dus om de vragen welke functie en welke faktoren.
Aangaande de vorm van de functie is uitgegaan van lineaire regressies.
Waarschijnlijk zullen ook wel relaties optreden die als krommen
kunnen worden beschreven doch aan deze complicaties is voorbijge
gaan omdat een meerdere informatie uit een kromme verkregen niet
opweegt tegen de meerdere hoeveelheid werk. Verder zoxi informatie
verloren kunnen gaan in het geval bij een kromlijnig verband, het optimum
(of het minimum, maar dit zal praktisch sporadisch het geval zijn),
in het midden van het experimentele gebied ligt en de correlatie
coëfficiënt niet. statistisch betrouwbaar van nul afwijkt waardoor
deze coëfficiënt een onderschatting van het werkelijke verband geeft.
Vee! proeven met gewassen onder glas wijzen er echter op dat deze
theoretische mogelijkheid mag worden verwaarloosd.
De keuze van. de faktoren was gebaseerd op proefuitkomsten of op praktijk
ervaringen. Aangezien het;aanta! faktoren bij dit onderzoek niet ongeli
miteerd kon zijn, werden die faktoren opgenomen die verondersteld werden
van de grootste betekenis te zijn. Tevens is getracht zoveel mogelijk
intercorrelaties te voorkomen. Een uitzondering vormen de eigenschap
pen van het plantgoed om zoveel mogelijk vergelijkingen met voorgaande
onderzoekresultaten te kunnen maken. Deze selectie is dus tamelijk subjectief
wat in het algemeen een bezwaar is voor dit type onderzoek. Een ander
bezwaar is dat de gegevens van de L.E.I.-bedrijven afkomstig zijn
uit een steekproef zodat bij voorbaat een homogene verdeling van de
waarnemingen binnen een factor niet waarschijnlijk moet worden geacht.
Met name bij regressie-berekeningen is dit een nadeel.

Parallel met het bedrijfsonderzoek liep een teeltproef op lxet Proefstation. In
deze proef werd het producerend vermogen nagegaan van plantgoed dat af
komstig Was van een aantal bedrijven, die ook betrokken waren bij het
bedrijfsonderzoek. Daarnaast waren nog enkele plantgoedobjecten van het
Proefstation aanwezig. Bij selectie van bedrijven voor de proef moest,
rekening worden gehouden met plantdatum, die in verband met de uitvoer
baarheid van de proef binnen een beperkte periode moest vallen. Binnen
deze plantperiode werd getracht een zo groot mogelijke spreiding in plantgoed
aan te brengen benevens- een zo homogeen mogelijke verdeling binnen het
totale plantgoedtraject. De aldus geselecteerde bedrijven zijn dus niet
representatief voor het totale onderzochte materiaal.

2.2.1

Het plantgoed

De.bemonstering van het plantgoed vond plaats vlak voor of tijdens het
uitplanten op het bedrijf. Elk monster werd aselect genomen in zoverre
dat zichtbaar afwijkende slechte plekken van geringe omvang werden ver
meden aangezien dergelijke planten in de regel toch niet worden gebruikt.
Voor de direkte metingen aan het plantgoed omvatte elk monster 50 planten
die vlak onder de cotylen waren afgeknipt en werden opgeborgen in een goed
afsluitende zak van kunststoffolie. Deze planten werden zo spoedig mogelijk
en meestal de zelfde dag geanalyseerd. Indien dit door een groot aantal
monsters niet mogelijk was, werden de afgesloten zakken met inhoud bewaard
in een koelkast( + 2 C) tot de volgende dag.
Een monster voor de teeltproef bestond uit -150 planten w uiteraard in
tact , — en werd in kisten naar het Proefstation vervoerd om aldaar te
worden gebruikt voor de teeltproef in A-5 (zie 2.2.3).
Gege&ens omtrent het plantgoed werden gedeeltelijk verkregen via vragen
lijsten voor de tuinders teneinde inlichtingen te verzamelen over rassen,
zaaidatum en plantdatum, opkweekmethoden en dergelijke. De zaaidatum had veelal
betrekking op een bepaalde dag. Het uitplanten vergt echter meer tijd. Als
plantdatum v/ordt dan ook meestal het gemiddelde van de plantperiode ge
nomen terwijl in dit onderzoek om technische redenen de plantdatum gelijk
is gesteld aan de datum van bemonstering van het plantgoed. Voor de be
werkingen zijn alle data omgezet op een schaal met een etmaal als eenheid
en met een nulpunt van 30 september 1969.
Aan de afgeknipte planten werden bepalingen uitgevoerd van :
het gewicht van de verse spruit en van het verse blad met uitzondering van
het gedeelte van de bladsteel tussen het eerste blaadje en de stengel
het aantal bladeren groter dan 3 cm
de lengte van de plant
het gewicht van de droge stof van stengel en bladeren afzonderlijk na
droging bij 55 C gedurende 36 uren.
Het gedroogde en gemalen materiaal werd geanalyseerd op totale N, N03,
en
^2^5'
' K2°'
door het Proefstation volgens aldaar gebrui
kelijke methoden ( DEN DEKKER & VAN DIJK, 1963), terwijl de uitkomsten
zijn gegeven in % van bij 105°c gedroogde stof.
2.2.2

De bedrijven

De waarnemingen op de bedrijven hadden betrekking op liet gewas, het
kasklimaat en de kasconstructie.
Van het gewas werd de hoogte in cm boven het maaiveld gemeten in februari

en maart 1970 met als gemiddelde 11 februari 1970. Oppervlakten, plantheden en opbrengsten werden verstrekt door het L.E.I. De opbrengsten
omvatten zowel de gewichten als de verkoopprijzen terwijl de waargeno
men oogstperiode werd onderverdeeld in 3 fasen te weten t/m 18 april
(3 weken oogsten), t/m 9 mei (6 weken) en t/m 30 mei (9 weken). Hoewel
op de bedrijven het oogsten daarna gewoon doorging, werden na 30 mei
geen gegevens meer opgenomen. Verder werden nog aantekeningen gemaakt
over de bladontwikkeling en de gezondheidstoestand die later evenwel
niet in de berekeningen werden opgenomen.
De omschrijving van het kasklimaat geschiedde door een éénmalige
opname aan het begin van de teelt van de minimum nachttemperatuur, de
minimum- en de maximum-dagtemperatuur, zoals die door de tuinder werden
nagestreefd, gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd met behulp van ge
ijkte thermometers. De grondtemperatuur werd eveneens éénmalig gemeten
op een diepte van 25 cm beneden het maaiveld. Het stookolieverbruik liep
vanaf het begin van de teelt inclusief voorstoken tot 1 juni 1970. Het
petroleumverbruik ten behoeve van de COs-toediening had weliswaar betrek
king op de gehele teelt doch in de praktijk kwam dit neer op een ver
bruik voor 1 juni aangezien het doseren van C0z daarna niet voorkwam.
Een aantal gegevens omtrent bijvoorbeeld buistemperatuur, wijze van
luchten, CO2-toediening en watervoorziening bleken naderhand niet of
minder geschikt te zijn voor een mechanische verwerking.
beoordeeld
De kasconstructie werd aan de hand van de minimum buishoogte, de relatieve
lichtdoorlatendheid van de glasopstand, het al of niet aanwezig zijn
van een daksproeier, het percentage Venlo-dek en het percentage éénruiters op het dek.
De relatieve lichtdoorlatendheid geschiedde met een Gossen-Lux meter.
De metingen werden uitgevoerd door het meetelement horizontaal met ge
strekte arm voor zich uit te houden met de gevoelige kant naar boven.
Gemeten werd zowel buiten ais binnen waarbij plaatsen van beperkte omvang
ftet een diepe schaduw werden vermeden.' Voor de metincren
binnen werd door een aantal paden gelopen welk aantal meer bedroeg
naarmate de homogeniteit van de belichting geringer was. Per pad werd
het gemiddelde tussen minimale en maximale waarde berekend terwijl
deze uitkomsten vervolgens per glasopstand werden gemiddeld. Afwisse
lend werd 3 x buiten en 2 x binnen gemeten waarna het gemiddelde binnen
als percentage van het buitengemiddelde uiteindelijk de relatieve licht
doorlatendheid opleverde.
2.2,3.

De teel+proef op het Proefstation

In de tweede helft van december 1969 werden van 24 bedrijven plantgoed
monsters verzameld voor een teeltproef op het Proefstation : geplant
werd van 17 t/m 24 december met uitzondering van één monster dat op
30 december werd uitgeplant.
Naast dit plantgoed waren nog 4 objecten van een opkweekproef op het
Proefstation aanwezig, welke objecten de kombinaties omvatten van een
zaaidatum op 20 oktober of op 3 november met een plantdatum van 18 de
cember of 24 december.
De teeltruimte was een kas met 6 afdelingen waarbij binnen elke afdeling
alle 25 objecten voorkwamen. Als schema werd een 5x5 lattice square
toegepast.
Naderhand hadden ten behoeve van een ander onderzoek 3 afdelingen (H) een
hogere temperatuur tijdens de teelt en de andere 3 afdelingen (L) een
lagere. Volgens metingen met een thermohydrograaf bleek dat in de pe-

riode van 24 december 1969 t/m 9 mei 1970 de gemiddelde minimale nachttemperatuur voor H 17,3 C was en voor L 16,9 C. De gemiddelde tempe
ratuur per etmaal bedroeg voor H 20,9 C en voor L 20,3 C. De gemiddelde
maximale dagtemperatuur was voor H 27,3 C en voor L 25,0 C.
%

2.2.4

De bewerking van de waarneroingsuï+korasien

Als eerste stap werden die bedrijven uit het materiaal verwijderd, die geen
volledige reeks van gegevens opleverden als gevolg van een of andere oorzaak
die in de regel b\iit.en het eigenlijke onderzoek was gelegen. Daarna werd
voor elke factor de frequentieverdeling bepaald in verband met het optreden
en ecarteren van extreme waarden. Dit laatste bleek echter niet nodig te
zijn.
De correlatiematrix werd berekend om verbanden op te sporen zonder direkt
een functionele relatie aan te duiden. Van onderling sterk gecorreleerde
en kennelijk tot één complex behorende faktoren werd voor de latere ana
lyse éën faktor als representant gekozen. Deze keuze werd bepaald door
praktische overwegingen en/of het optreden van minimale correlatiecoëffi
ciënten met andere onafhankelijke variabelen.
Voor het berekenen van de meervoudige lineaire regressievergelijking van
een afhankelijke gewaseigenschap op de onafhankelijke groeifactoren werd de
"stepwise regression procedure" (• DFÄPER & SMITH, 1966) gevolgd, in
het kort komt deze methode hierop neer dat in de correlatiematrix de
hoogste correlatie-coëfficiënt tussen de betreffende afhankelijke en één
van de onafhankelijke variabelen wordt opgezocht. De lineaire regressie
vergelijking wordt berekend en een partiële F-toets voorin de vergelijking
aanwezige onafhankelijke faktor(en) uitgevoerd. Daarna wordt met elke
andere nog niet in de vergelijking aanwezige variabele een meervoudige
regressie-analyse uitgevoerd, de bijbehorende F-waarde berekend en die
faktor in dé vergelijking opgenomen dewelke de hoogste F-waarde oplever
de, waarna het hele proces wordt herhaald. De bewerking gaat door totdat
geen variabelen meer uit de vergelijking worden verwijderd of daarin
worden opgenomen of een van te voren vastgestelde maximaal aantal be~
werkingstrappen wordt bereikt.
De eliminatie en opneming van variabelen wordt bepaald door van te voren
aan te nemen grenswaarden voor F. In het bedrijfsonderzoek werd voor
beide waarden F = 2,84 aangehouden wat bij 40 graden van vrijheid een
onbetrouwhaarheidsdrempel van 10% betekent. Een konstante F-waarde heeft
echter tot gevolg dat in de loop van de bewerking de onbetrouwbaarheids
drempel toeneemt. Bij een groot aantal dimenies en betrekkelijk weinig
significante faktoren, wat in werkelijkheid veelal het geval is, worden
evenwel de veranderingen in de onbetrouwbaarheidsdrempel zc gering dat
die mogen worden verwaarloosd.
De rekenkundige bewerkingen werden uitgevoerd door het Instituut T.N.O.
voor Wiskunde, Informatieverwerking en Statistiek.

p..

3.

HET PLANTGOED

3.1

De teeltkund ige eigenschappen

Enkele teeltkundige gegevens omtrent de opkweek zoals zaaidatum,
leeftijd en planttijd zijn vermeld in tabel 1.
Tabel 1.

Zaaldatum, leeftijd, en.planttijd van het plantgoed.
Minimum

25%

50%

Gemiddelde

75%

Maximum

Zaaidatum
(1969)

22 oktober

1. november

3 november

4 november 8 november 21 november

Leeftijd
(dagen)

42

50

55

55

Planttijd

15 december 22 december 29 december 29 december 5 januari 16 januari

58

70

Voor de zaaidatum lag het gemiddelde op 4 november 1969, de totale zaaiperiode bedroeg één maand en bij ongeveer de helft van de bedrijven was
het verschil in zaaidatum hoogstens 7 dagen.
De planttijd.was gemiddeld 29 december 1969 met een spreiding van 32 dagen
voor het totale materiaal en van 14 dagen voor de helft van de deelnemende
bedrijven. Gezien de definiëring van planttijd (zie 2.2.1 blz. 5) is de
werkelijke periode, waarin werd geplant, groter geweest.
De gemiddelde leeftijd van het plantgoed was 55 dagen en het maximale ver
schil 29 dagen. De helft van het materiaal varieerde in leeftijd van 51 t/m
58 dagen, waarbij het verschil derhalve hoogstens 8 dagen bedroeg.
Het verband tussen plantdatum en zaaidatum was rechtlijnig volgens de
regressievergelijking;
plantdatum = 1,14 z aaidatum

+ 50

waarin beide data in dagen na de peildatum 30 september 1969 = 0.
De correlatiecoëfficiënt bedroeg r = + 0,72 en de standaardfout van
de regressiecoëfficiënt S = 0,15. Uit dit laatste volgt dat de regressie
coëfficiënt niet statistisch betrouwbaar van 1 afweek, wat inhoudt
dat in het algemeen het planten 50 dagen nä het zaaien plaatsvond.
Een effect van de plantdatum op de leeftijd komt uit bovenstaande re
gressievergelijking niet significant naar voren. Om deze samenhang te bepalen
werd een direkte berekening uitgevoerd waaruit bleek dat
leeftijd (dagen) = 0,55 plantdatum

+5,6

met als correlatiecoëfficiënt r = + 0,78. Dit betekent dus dat bij later
uitplanten een oudere plant werd gebruikt en wel globaal 1 dag ouder indien
2 dagen later werd geplant.
3.2

Plantgrootte

Verschillende eigenschappen, die betrekking hebben op de plantgrootte, zijn

vermeld in tabel 2. Het gebruikte plantgoed had gemiddeld een vers spruitgewicht van 6,6 gram en was I'S.4 cm'hoog. De spreiding om de gemiddelden
was relatief groot, bij het aantal bladeren > 3 cm veel kleiner dan bij het
verse gewicht van de spruit en dus afhankelijk van de betreffende eigen
schap van de plant.
Tabel 2.

Overzicht van de eigenschappen die betrekking hebben op
de grootte van het plantgoed.
Minimum

Lengte (cm/plant)
8,7
Verse spruit (g/plant)
1,7
Vers blad (g/plant)
0,9
Droge spruit (mg/plant)
110
Droog blad (mg/plant)
80
Aantal bladeren > 3 cm (st/pl) 4,8

25%

50%

Gemiddelde_

13,0
14,8
4,1
5,6
2,0
2,9
210
320
160
220
6,5
7,2

16,4
6,6
3,3
399
272
7,2

75% Maximum

19,5 32,8
8,5 14,3
4,2
7,1
530
880
360
580
7,8
9,2

De onderlinge samenhang tussen de verschillende plantgoedeigenschappen was
sterk, gezien de over het algemeen hoge correlatiecoëfficiënten in tabel 3.
Een nadere beschouwing leert dat deze groep plantgrootte-eigenschappen
kan worden onderverdeeld in 3 sub-groepen, namelijk :
a.
b»
c.
Tabel 3»

De lengte van de plant
Het gewicht van de plant, waarbij het niets uitmaakt of dit
betrekking heeft op vers™ of gedroogd materiaal, noch op de
hele spruit of alleen maar het blad
De ontwikkeling van de plant, aangegeven door het aantal
bladeren . > 3 cm.
Correlatiecoëfficiënten tussen de onderlinge eigenschappen
die betrekking hebben op de plantgrootte.
Lengte

Verse spruit
Vers blad
Droge spruit
Droog blad
Aantal bladeren > 3 cm

0,80
0,72
0,84
0,78
0,72

Verse
_
spruit
0,99
0,98
0,98
0,84

Vers
,, ,
blad

0,97
0,98
0,82

Droge
,.
spruit

0,99
0,85

Droog
,, .
blad

0,85

Omdat voor het verband tussen het gewicht en de lengte of het aantal
bladeren de mogelijkheid bestaat van een kromlijnigheid, werden ook
regressieberekeningen uitgevoerd na het inlassen van een kwadratische
term. Daaruit bleek dat het verband tussen vers spruitgewicht en aantal
bladeren beter werd benaderd door een kwadratische functie.
Uiteindelijk werden de regressievergelijkingen berekend die in tabel 4
zijn vermeld.
.
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Tabel 4.

Regressievergelijkingen voor de diverse eigenschappen be
treffende de plantgrootte.

Droge spruit
Droog blad
Vers blad
Droog blad
Lengte
Bladeren >

(gram/plant)
(gram/plant)
(gram/plant)
(gram/plant)
(cm/plant)
cm (stuks/plant)

0,061 verse spruit
0,084 vers blad
0,46 verse spruit
0,64 droge spruit
l>-2
verse spruit
0,02 verse spruit
0,67 verse spruit

(gram/plant)
(gram/plant)
(gram/plant) +0,2
(gram/plant) + 0,02
(gram/plant) + 8,6
(gram/plant)2 +
(gram/plant) + 4,2

Het gehalte aan droge stof in de gehele spruit was gezien het ontbreken
van de constante over het gehele traject constant en wel 6,1%. Het zelfde
geldt in principe voor het gehalte aan droge stof in het blad, dat echter
hoger lag dan dat van de spruit. Hieruit volgt dus dat de stengel meer vocht
bevatte dan het blad. Verder is opvallend dat het blad in verse toestand
minder dan de helft uitmaakte van de dito spruit, terwijl in droge toestand
het blad meer dan de helft woog. Uit de vergelijking van lengte en verse
spruitgewicht volgt dat zwaardere planten relatief.korter waren.
De kwadratische regressievergelijking voor het verband tussen het verse
spruitgewicht en het aantal bladeren had een meervoudige correlatiecoëf
ficiënt van R = 0,89 wat een significante verbetering inhield ten opzichte,
van r = + 0,84. De vergelijking toont aan dat zwaardere planten naar ver
houding minder bladeren > 3 cm hadden zodat dus de bladeren van deze
planten zwaarder waren.
3.3

9e samenhang van plantgrootte met zaaidatum, leeftijf of plantdatum

Het lineaire verband tussen zaaidatum en plantgrootte-eigenschappen was
significant ten aanzien van het gewicht aan vers blad ( r =-0,38). De
samenhang bleek in werkelijkheid kromlijnig ta zijn en de kwadratische ver
gelijking luidde Ï
Verse massa blad (gram/plant) =

+ 0,0148 zaaidatum

2

- 1,16 zaaidatum + 25,

met een t-waarde van 4,61 en - 5,00 voor de regressie-coëfficiënt van
respectievelijk de kwadratische en de lineaire term, terwijl R « 0,62.
Voor het verloop van deze'kromme, zie fig.li Het minimum bladgewicht
bedroeg 2,27 gram/plant en werd bereikt bij een zaaidatum 39,2 dat was
.8 november.
De samenhang tussen de leeftijd van het plantgoed en de plantgrootte vol
gens lineaire regressies was zeer significant ten aanzien van alle ge
wichtseigenschappen en van het aantal bladeren > 3 cm. In feite waren
deze verbanden kromlijnig volgens de onderstaande vergelijkingen :
Verse spruit (gram/plant) = - 0,0144 leeftijd2 + .1,80 leeftijd - 48,1
met t-waarden van respectievelijk - 2,01 en 2,25, terwijl R = 0,45 (zie
figuur 2/blz. IJ.) . Door de hoge correlaties van het verse spruitgewicht
met de overige gewichten waren de andere- drie vergelijkingen in principe
weinig verschillend van de bovengestelde. De regressievergelijking voor
het aantal bladeren >3 cm was :

FIGUUR 1.

Yerband tussen zaaidatum en vers gewicht aan
blad van jonge tomatenplanten afkomstig van
bedrijven in de winter 1969/197Q.

Vers blad
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Verband tussen leeftijd en vers gewicht van de spruit
bij dezelfde planten als in figuur 1.
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FIGUUR 3.
.

Verband tussen de leeftijd en het aantal bladeren > 3 cm
bij dezelfde planten als in figuur JL.
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(stuks/plant)
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aantal bladeren (stuks/plant} = --0,0057 leeftijd' + 0,74 leeftijd - 16,1
%
. . .
met t-waarden van respectievelijk -3,51 en 4,00 terwijl R = 0,75 (zxe
figuur 3). Het verband tussen plantdatum. en plantgrootte was alleen aan
wezig ten aanzien van het aantal bladeren > 3 cm (r = + 0,465). De onder
havige regressievergelijking was :
aantal bladeren (stuks/plant) = 0,05 plantdatum + 2,6
De lage regressie-coëfficiënt duidt erop dat bij een latere plantdatum
het aantal bladeren slechts weinig toenam. Het uiterste verschil in
plantdatum bedroeg 32 dagen zodat het maximale verschil in aantal bladeren
1,6 per plant was. Verder kan nog worden opgemerkt dat een kwadratische
functie geen verbetering ter beschrijving van het verband opleverde.
Voor de overige eigenschappen waren de correlatie-coëfficiënten kleiner
dan 0,09.
'i.k

De chemische samenstelling

De uitkomsten van het gewasonderzoek. zijn gegeven in tabel 5, waaruit
blijkt dat over het algemeen de gehalten nogal uiteenliepen. In absolute
zin werd de grootste spreiding aangetroffen bij het kaligehalte en de
kleinste bij het magnesiumgehalte. Relatief echter was de spreiding het grootst bij het natriumgehalte, namelijk een maximale waarde van
ongeveer 5 x het laagste gehalte; de geringste relatieve spreiding had
het gehalte aan totale stikstof.
Tabel 5.

Chemische samenstelling van het plantgoed in % van droge stof*
25%.

Minimum
Na20

K2O

CaO

MGO

P2O5
Ntotaal

NO S

0,32
8,16
2,82
0,92
1,66
4,13
0,89

,60
9,19
4,56
1,19
1,93
4,92
1,68
0

50%

Gemiddeld

0,70
9,58
5,01
1,32
2,11
5,09
1,88

0,75
9,88
4,92
1,32
2,16
5,15
1,83

75%

0,85
10,40
5,27
1,41
2,34
5,31
2,03

Maximum

1,50
13,14
6,00
1,62
3,08
6,42
2,23

De correlatiecoëfficiënten voor het onderlinge verband van de chemische
bestanddelen zijn vermeld in tabel 6. De hoogste waarde van 0,58 werd
bereikt voor de samenhang tussen het totale stikstofgehalte en het ni
traatgehalte, terwijl de andere correlatie-coëfficiënten daar al of niet
aanzienlijk onder lagen. Wanneer binnen de kationen de hoogste correla
tiecoëfficiënten worden opgezocht, blijkt een centrale plaats aan het
kaligehalte te kunnen worden toebedeeld. De samenhangen tussen kaligehalte
en één van de andere drie kationen zijn afgebeeld in figuur 4, waarin tevens het
verband tussen kali- en nitraatgehalte is weercjeoeven. Een hoger kaligehalte
ging samen met een hoger nitraatgehalte of met een hoger gehalte aan
totale stikstof, doch met een lager natrium—, calcium— of magnesiumge—
heilte. Verder was het fosfaatgehalte negatief gecorreleerd met het calcium—
gehalte en positief met het totale stikstofgehalte.
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FIGUUR 4.

tUSS6n K~gehalte en het gehalte aan Ca,' Mg, Na of NO,
droge stof van dezelfde planten als in figuur 1.
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Tabel 5 A.

Chemische samenstelling van het plantgoed .in %
van de droge stof«
minimum.

Na
K
Ca
Mg
P
^totaal
N03'

0,24
6,77
2,01
0,56
0,72
4,-13
0,89

Ntotaal

- 'NOJ

Tabel 6.

10
174
100
46
23
295
64

CaO
MgO

P2O5
^totaal

NO3

-0,47
0,19
0,29
-0,01
-0,22
-0,24

(r0,05'" 0,27

3.5

0r50
7,-95
3,58
0,80
0>-92
5r09
•1,88

gemiddeld
0,56
8,-20
3,.51
0r80
0,94
5,15
1,83

75%
0,63
8,63
3,76
0,85
1,02
5,31
. ' 2,03

maximum
1,11
10#90
4,29
0,98
1,34
6,42
2,23

19
196
163
59
27
351
1.20

23
204
179
65
30
364
134

27

24
210
175
65
30
368 '
131

221

188
69
33
379
145

48
279
214
80
43
459
159

Correlatiecoëfficiënten voor de gehalten in het
plantgoed onderling

NA2°
K2O

0,44
7,63
3,26
0,72
0,84
4,92
1,68

50%

Chemische samenstelling van heit plantgoed in me per
,100 gram droge stof.

Tabel 5 B.
Na
K
Ca
Mg
P

25%

K0

CaO

-0,-42
-0,56
-0,02
0r34
0,41

0,30
-0,33
-0,37
-0,24

•2,

(r
)= 0,35
4 0,01;

MgO

.P 2 O5

0,16
-0,24
-0,02

<ro,ooi'°

0,33
0,21

N
totaal

0,58

°'44

De samenhang tussen chemische samenstelling en andere
piantgcede i genschappen

Een verband tussen gewasanalysecijfers en opkweekgegevens was signifi
cant ten aanzien van totale stikstofgehalte en leeftijd (r = -0,36)f dus
een oudere plant had een lager gehalte aan totale stikstof. Het totale
stikstofgehalte was eveneens negatief gecorreleerd met de plantdatum
=-0,28) wat. mogelijk moet worden toegeschreven aan het feit dat
leeftijd-en plantdatum een hoge en positive correlatie vertoonden
(r = + 0,78). Alhoewel dit laatste ook gold voor het verband tussen
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leeftijd en zaaidatum (r = +0,72) bedroeg niettegenstaande dat de correlatie
coëfficiënt voor Ntotaai en zaaidatum slechts -0,05.
Verder ging een oudere plant samen met een hoger magnesiumgehalte (r = +0,28).
Ten aanzien van de correlaties tussen gewasanalysecijfers en eigenschappen
betreffende de plantgrootte kan worden opgemerkt' dat een langere plant
samen ging met een lager natriumgehalte (r = -0,40) of met een hoger
kaliumgehalte ( r = +0,49). Ook ging een zwaardere plant samen met een lager
gehalte aan totale stikstof alhoewel de correlatie tussen lengte en Ntotaaj_
niet statistische betrouwbaar was (zie tabel 7). De regressievergelijking
ten aanzien van het verse spruitgewicht luidde :
Ntot-aal^%) =

"0,045 verse spruit (g/plant) +5,4

met als standaardafwijking voor de regressiecoëfficiënt 0,016. Daar zwaardere
planten tevens ouder zijn (zie 3.3 blz.10 ), sluit laatstgenoemde regressie
aan bij de eerder in dit hoofdstuk genoemde samenhang tussen leeftijd en
totale stikstofgehalte.
Tabel 7.

Correlatiecoëfficiënten voor het totale stikstofgehalte
op de eigenschappen aangaande de grootte van het plantgoed.
Lengte
Verse spruitgewicht
Vers bladgewicht
Droge spruitgewicht
Droog bladgewicht
Aantal bladeren > 3 cm

-

0,16
0,36
0,38
0,38
0,40
0,44
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h»

DE TEELTPROEF OP HET PROEFSTATION

h. î

Het gewas

Bij deze proef werden in het algemeen de gewone teeltmaatregelen ge
nomen welke nodig zijn om een goed gewas te krijgen. Een uitzondering
vormde de watervoorziening in mei die dusdanig onvoldoende was dat stag
natie in groei en produktie optraden. De eerste vruchten werden op 24
maart 1970 geplukt doch per 31 maart kwam het oogsten pas goed op gang.

h„2

Het plantgoed

Het plantgoed van de 21 bedrijven had een vers gewicht dat wisselde
van 1,1 - 14,2 g per plant zodat het gehele op de bedrijven voorkomende
plantgoedtraject ook in deze proef aanwezig was.
In de opkweekproef op het Proefstation varieerde het gewicht van de verse
spruit van 4,0 - 49,1 g per plant (tabel 8)» Duidelijk bleek dat vroeg
zaaien en laat uitplanten een hoger plantgewicht gaven wat gezien een toenemend
gewicht bij een langere groeiperiode voor de hand liggend is. De andere
plantgoedeigenschappen vertoonden een soortgelijke reactie.
TABEL 8.

Gewicht van de verse spruit in g per plant van het plantgoed
in de opkweekproef ten tijde van de plantdatum.
PÏan+ditum
18 december

Zaai datum 20 oktober
Zaai datum 3 november
gemiddeld .

*».3.

30,4
4A0
37,2

'
24 december
49,.1
7A7
28,4

r-. -,
Jerc> G

'1,1

39,7
22,8

De opbrengsten

Uit de gegevens in tabel 9 blijkt dat een hoger teeIttemperatuur een
gunstige invloed op de opbrengst heeft gehad. Een groot, deel van de
voorsprong werd. in de eerste oogstperiode t/ia 18 april opgebouwd. In
de tweede periode van 19 april t/ra 9 mei nam de produktie-snelheid
zelfs nog toe en wel meer bij een hogere temperatuur waardoor het ver
schil tussen hogere en lagere temperatuur maximaal was na 6 weken oogsten
daar in de derde oogstperiode de produktiesnelheid weer lager werd en
het uiteindelijke verschil tussen H en L afnam.
Binnen een oogstperiode of temperatuurbehandeling was de spreiding
aanzienlijk wat werd veroorzaakt door de plantgrootte (zie volgende
paragraaf).
De opbrengsten t/m 18 april van het plantgoed afkomstig uit de opkweek
proef op het Proefstation varieerden van 98 - 392 kg per 100 m2 „ Ge
middeld over temperatuurbehandeling en oogstduur gaf vroeg zaaien
een hogere opbrengst dan laat zaaien. Het verschil van 2 weken tussen
de zaaidata veroorzaakte een- -maximaal opbrengstverschi1 van ongeveer
140 kg per 100 .m2 na 6 weken.oogsten terwijl het verschil op 30 mei
99 kg per 100 ra2 bedroeg.
Het tijdstip van uitplanten had geen effect op de; opbrengsten.

18.

Tabel 9.

Oogstperiode
^ *
t/m 18 april
t/m 9 mei
t/m 30 mei

b.k

Opbrengsten In kg per 100 m2 in de teeltproef bij lagere (L)
en hogere (H) temperatuur. »

Opbrengsten
-7-7
7— gemiadeld
777-77—
7 7—
minimaal
maximaal

Temperatuur

34
110
289
431
498
619

L
H
L
H
L
H

257
392
615
804
816
951

97
209
429
586
658
760

Het verband tussen plantgoed en opbrengsten

De correlatie-coëfficiënten voor de plantgoedeigenschappen en de opbreng
sten zijn vermeld in tabel 10, waaruit blijkt dat deze twee aspecten
zeer nauw samenhingen. In het algemeen zijn de correlatie-coëfficiënten
lager naarmate de oogstperiode langer werd met uitzondering van de kolom
behorende bij de opbrengsten t/m 18 april bij een hogere temperatuur,
welke correlatie-coëfficiënten lager zijn dan men op grond van de overige
uitkomsten zou verwachten.
Tabel 10.

Correlatie coëfficiënten voor plantgoedeigenschappen
en opbrengsten bij lagere (L) en hogere (H) tempera
turen tijdens de teelt.
Opbrengsten
t/m .13 april t/m 9 mei
L
H
L
H

Lengte
Vers spruitgewicht
Aantal bladeren > 3 cm

0,90
0,82
0,81

0,83
0,77
0,70

0,85
0,74
0,77

0,85
0,79
0,76

t/m 30 mei
L
H
0,76
0,62
0,62

0,77
0,69
0,66

Binnen de groep van plantgoedeigenschappen blijkt de lengte beter met
de opbrengsten te correleren dan het verse spruitgewicht welke laatste
als representant werd verkozen, voor de groep plantgoedgewichten, waar
binnen zeer hoge correlatie-coëfficiënten optraden (zie 3.2 blz. 8) Mees
tal hadden de correlatie-coëfficiënten voor het aantal bladeren en de
opbrengsten de laagste waarden.
De regressievergelijkingen van de opbrengsten over verschillende perioden
en bij uiteenlopende temperaturen met de lengte van het plantgoed zijn
weergegeven in tabel 11. Voor de periode t/m 9 mei bereikten de regressie
coëfficiënten de hoogste waarden en daarna af te nemen wat in overeenstem
ming is met de reeds eerder geconstateerde lagere produktiesnelheid aan het
einde van het geregistreerde oogsttijdvak. Binnen een oogstperiode waren
de regressiecoëfficiënten niet statistisch betrouwbaar verschillend . De
constante temen waren hoger naarmate de opbrengstperiode toenam wat voor
de hand liggend is omdat deze termen de produktie onafhankelijk van het
plantgoed aangeven.

Tabel 11,,

tussen lengte plantgoed in cm/plant en
opbrengsten in kg per 100 mz bij verschillende
oogstperioden en diverse temperaturen tijdens de teelt
Correlaties

Temperaturen

Periode

Regressie- Standaard
coëfficiënt afwijking Constante
regressie
coëfficiënt

t/m 18 april

L
E

4,64
5,88

0,47
0,83

15
105

t/m 9 mei

L
H

6,72
7,03

0,86
0,89

310
462

t/m 30 mei

L
H

5,80
5,89

1,04
1,02

555
656

Naast een beïnvloeding van de opbrengst door de plantgrootte bleek
in een aantal gevallen dat de correlatie-coëfficiënten voor de
chemische samenstelling van het plantgoed en,de opbrengsten significant
waren. Een meervoudige regressie-analyse leverde de in tabel 12
vermelde resultaten op, waaruit blijkt dat veelal het minerale
gehalte van het plantgoed ook een samenhang met de opbrengsten ver
toonde» Meestal ging het om het gehalte aan MgO doch in de periode
t/m 9 mei bij de lagere temperatuur had het X-gehalte een invloed
en in de zelfde periode bij de hogere temperatuur het Na-gehalte.
Gezien de in dit materiaal optredende intercorrelaties kan de keuze voor
het Na- of K-gehalte mogelijk berusten op een (toevallig ?) iets grotere
F-waarde. De presentatie van de berekeningen was echter zodanig dat
dit niet vastgesteld kon worden. Daar de toevoegingen van een gehalte
slechts geringe verhogingen van de te verklaren varianties betekenden, werd
er van afgezien dit te verifiëren.
Tabel 12.

Meervoudige regressie van de opbrengsten (in kg per 100 mJ) op
plantlengte (in cm/plant) en minerale gehalten in het plant
goed (in % van de droge stof).

Tempera—
tuur

Periode
t/m 18 april
t/m 9 mei
t/m 30 mei

Regressie~coëffi— .
ciëntGehalte

l
H

+ 4,64
+ 5,53

L
H
L

Correlatie"Coëff3 pi SntConstante-2tiS±SEè®_S2®iii°i®2ï
. meervou- partiële
ïengte gehalte"
15
0,9(T"
215
o's6
+ 0,83 - 0,42

- 81,9 '

MgO

+ 5,50
+ 6,31

+ 20,4

K20 '

122

- 80,0

Na20

529

0,89
0,88

+ 0/79 + 0 47
+ 0,84 - 0,44

+ 5,29

-121,0
"4*5,3

MgO
MgO

717
811

0,82
0,83

+0,77 - 0,49
+ 0,78 - 0,48

+ 5,4-1

In dit materiaal :lengte,<Na20
lengte, k2q
lengte, MgO

r = -0,35
r = +0,53
r = _0,20

2Q,

5.

DE BEDRIJFSUITKOMSTEN
5.1

Al'gemeen

In het algemeen vertoonden de bedrijfswaarnemingen zowel ten aanzien van
de produktiefaktoren als van de opbrengsten, aanzienlijke spreidingen.
Uit de correlatiematrix bleek dat diverse variabelen een zeer significante
.samenhang vertoonden met de datum van opneming zodat dienaangaande
correcties moesten worden aangebracht. Deze -variabelen waren de nachttemperatuur (Xjg) I de minimum dagtemperatuur (x^) en de maxiumuin^dagtemperatuur (X ) alle drie in C; verder de grondtemperatuur in C. 10
(x21 ) > de relatieve lichtdoorlatendheid in % (x ) en de gewashoogte in cm + m.v
in cm + m.v.
• De correcties van de betreffende variabelen voor
verschillen in opnamedatum (*^7) werden berekend aan de hand van de vol
gende vergelijkingen.
JQ

= x
+ 0,0358 (x
x
- x
18i
18i
17
17i
*

+ 0,9844 (x
- x
'17
19i
'!7i

X

19i
*

X

20i

*
*2 li
*

C23i

*
C25i

= x

201

+ 1,3246 (x
1 7 - x'17i

2 li

+ 0,6017 (x,_ - x
17
17i

23i

+ 0,1892 (x - x
'17
17i

0,003317

(x2
17

- 0,004502 (x2?

- *17i

-

xm'

- x,,CJ + 1,7319 (x,7 - x
25i
17i

Het gemiddelde voor de opnamedatum bedroeg 140 , dat was 17 februari 1970.
Met de aldus gecorrigeerde faktoren werden de berekeningen voortgezet.
5.2

De groeï faktoren

Een overzicht van de faktoren die meestal betrekking hebben op de: teelt
als zodanig, is gegeven in tabel 13. Volgens deze tabel vertonen alle
faktoren een spreiding die van faktor tot faktor verschillend is. Grootste
variatie wordt aangetroffen bij de hoeveelheden petroleum die werden ver
stookt ten behoeve van de C02-toediening. Ook een aanzienlijke spreiding
bij het bedrijfsoppervlak; globaal de helft van het aantal bij het on
derzoek betrokken bedrijven had h - 1 ha onder glas, terwijl het gemid
delde 0,8 ha bedroeg.
Een zeer geringe spreiding werd aangetroffen bij de rij-afstand. Dit is
een kwestie van kassenbouw. Gewoonte is vier rijen planten per kap, met
een breedte van circa 3,10 meter. Afwijkingen van deze kapbreedte zijn
betrekkelijk klein als gevolg van standaardisatie in de kassenbouw.
De samenhang tussen de faktoren onderling blijkt uit de in tabel 14
gegeven correlatiematrix. Wanneer de faktoren volgens rangorde worden
bekeken blijken de volgende samenhangen aanwezig te zijn, indien wordt
aangenomen dat - 0,33 ^
^ + 0,33 ( P - 0,02).
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Het aanhouden van een hogere nachttemperatuur ging samen met een hogere
minimum dagtemperatuur, terwijl een hogere minimum dagtemperatuur ge
koppeld was aan een hogere maximum dagtemperatuur. De maximumdagtempe
ratuur was lagèr naarmate de onderste buis van de verwarming hoger lag.
De minimum buishoogte was positief gecorreleerd met de rij-afstand,
dus hoe hoger de onderste buis, des te groter de afstand tussen de
rijen van het tomatengewas.
Het aanwezig zijn van een daksproeier ging samen met een lager verbruik
aan stookolie.
Opmerkelijk was dat het olieverbruik geen significante correlaties ver
toonde met de faktoren betreffende het temperatuurregime, zowel van de
lucht, als van de grond.
Dein kunnen nog enkele correlaties worden vermeld, die buiten tabel -14
vallen en wel de negatieve correlaties van het olieverbruik met de
zaai- en plantdatum (respectievelijk r ~ -0,48 en r = -0,45) zodat
later zaaien en planten samen ging met een lager verbruik aan stook
olie. Verder was het petroleumverbruik voor CO2-toediening negatief
gecorreleerd met de plantdatum namelijk r = -0,39 en met de leeftijd
van het plantgoed ( r = -0,33).
5.3

Meervoudige regressie-analyse

De grondslagen van de bewerkingen van de waarnemingsuitkomsten zijn
reeds eerder vermeld in 2.2.4 (blz. 7). Wat betreft de eliminatie van
de onafhankelijke variabelen in verband met hoge correlatie-coëfficiënten was ëën van de eerste problemen de sterke samenhang tussen
zaai- en plantdatum (namelijk r = + 0,72 zie 3.1 blz.8). Daar de
zaaidatum niet >_ ge correleerd was met de leeftijd van het plantgoed
maar de plantdatum wel, werd besloten bij de navolgende bewerkingen
de plantdatum niet in het model op te nemen. Bovendien heeft vanuit
'een praktisch oogpunt het hanteren van de zaaidatum nog andere voordelen
boven de plantdatum, omdat de zaaidatum :
a.
b.

Het eigenlijke begin van de totale teelt is
Op één bepaalde dag betrekking heeft, terwijl de plantdatum in
feite de weergave is van een per bedrijf variërende en/of ver
schuivende periode.

Aanvankelijk werden de bewerkingen begonnen met 32 onafhankelijke vari
abelen doch gezien diverse intercorrelaties, werd dit aantal terugge
bracht tot 26 variabelen bij de regressieberekeningen ten aanzien van
de gewashoogte, de vroegheid en de opbrengst t/m 18 april. Bij de ana
lysen van de opbrengst t/m 9 mei en de opbrengst t/m 30 mei waren 17
onafhankelijke variabelen betrokken.
5.^

De gewashoogte

Als een maatstaf voor de groei van het gewas werd aan het begin van de
teelt (in februari) de hoogte van de planten gemeten en per bedrijf
opgegeven als een gemiddelde. Door het grote aantal bedrijven was het
niet mogelijk deze metingen op één dag te verrichten,, zodat de hoogte
van het gewas op een bepaald bedrijf was gekoppeld aan een bepaalde
opnamedatum (zie 5.1. blz. 20).
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De ongecorrigeerde gewashoogte was minimaal 55 cm + m.v. en maximaal
190 cm met een gemiddelde van 114 cm. De gemiddelde opnamedatum was
17 februari 1970. De gecorrigeerde gewashoogten op die datum lagen
tussen 69 en 164 cm.
De meervoudige lineaire regressievergelijking voor de gecorrigeerde
gewashoogte (tabel 15) had een constante van 330 en een meervoudige
correlatie coëfficiënt van R = 0,67.
Tabel 15.

Samenhang van de gecorrigeerde gewashoogte op 17 febru
ari 1970 met een aantal faktoren volgens een meervoudige
lineaire regressie-vergelijking.

„
..
Faktor

RegressieStandaard=
coefficient fout

Grondtemperatuur (°C)
Rij-afstand (cm)
Lengte plantgoed (cm/plant)
Leeftijd plantgoed (dagen)
Relatieve lichtdoorlatendheid (%)
+ 330

+8,2
- 4,8
+1,4
- 1,0
+0,8

3,0
1,6
0,5'
0,4
0,4

F

7,66
8,70
8,66
7,76
4,07
•

Een hoger gewas werd aangetroffen bij een hogere grondtemperatuur,
een geringere rij-afstand, een grotereplantlengte op het moment van
uitplanten, jonger plantgoed en een grotere relatieve lichtdoor
latendheid van het glasdek, die dus tezamen een verklaring gaven
voor 45% van de totale variantie. Na een correctie op bovengenoemde
faktoren bleef in de gewashoogte op 17 februari nog een spreiding over
van 85 - 150 cm boven het maaiveld.
De enkelvoudige correlatie-coëfficiënten tussen de gewashoogte en
anderzijds de vroegheid, de opbrengst t/m 18 april, de opbrengst t/m
9 mei of de opbrengst t/m 30 mei waren respectievelijk - 0,39; 0,41;
0,29 en 0,21.

5.5

De vroegheid

De vroegheid werd gekwantificeerd als de week in 1970 waarin de eer
ste oogst plaatsvond. Dit traject liep van de 8e t/m 15e week met als
gemiddelde 12,3 dat is 23 maart 1970.
De meervoudige regressievergelijking voor de vroegheid op een aantal
faktoren is weergegeven in tabel 16. De constante bedroeg + 13,2
en de meervoudige correlatie-coëfficiënt R = 0,92.
De constante waarde + 13,2 kwam overeen met 30 maart 1970 zodat dit
niet veel van het gemiddelde verschilde. Volgens de vergelijking gaf
7 dagen eerder zaaien een oogstvervroeging van 1 week zodat de zaaidatum en de datum van de eerste oogst parallel liepen.
De Invloed van de leeftijd van het plantgoed kwam er op neer dat een
oudere plant ongunstig was voor de vroegheid.
Een groter aantal bladeren langer dan 3 cm op het moment van uitplan
ten was bevorderlijk voor de vroegheid en wel 2 bladeren meer le
verde, 1 week oogstvervroeging op. 3ij de rekenbewerking was aanvan
kelijk het verse plantgewicht van het plantgoed opgenomen, doch in
een later stadium werd dit vervangen door het aantal bladeren > 3 cm.

Tabel 16.

Samenhang van de week van de eerste oogst met
een aantal faktoren volgens een meervoudige lineaire
regressievergelijking.

Faktor

Regressie- Standaardcoëfficiënt fout

Zaaidatum (dagen na 30 september)
Leeftijd plantgoed (dagen)
Bladeren > 3 cm plantgoed

+ 0,15
+ 0,10

0,01
0,02

105,96
28*93

(aantal/plant)
- 0,52
NO3 iri plantgoed (% in de droge sto£)+ 0,97

0,11
0,29

21,16
10,81

Grondtemperatuur (°C)
Petroleumverbruik (kg per 100 m )
Afstand in de rij (cm)

0,11
0,0009
0,030

- 0,33
- 0,0024
- 0,076

8'37
7,56
6^76

+ 13,2

Door de hoge onderlinge correlatie-coëfficiënten voor de diverse plant
goedeigenschappen berust de samenhang tussen het aantal bladeren >
3 cm
en de vroegheid niet zo zeer op de mate van ontwikkeling als wel op de
grootte van het plantgoed ten tijde van het uitplanten.
Het nitraatgehalte in het plantgoed gaf bij toeneming een oogstverlating
pst een maximaal effect van ruim één week.
Door een grondt.emperatuurverhogi.ng met 3 C werd de oogst één week vervroegd.
Verder werd een cogstvervroeging bereikt door een toenemend verbruik van pe
troleum voor de CO2- toediening en door een grotere plantafstand in de rij.

5.6

De opbrengst t/m 18 april.

De opbrengst tot en met 18 april — dit was gemiddeld na ongeveer 3 weken
oogsten — bedroeg gemiddeld 98 kg per 100 m2 met een variatie van 3 - 192 kg.
Het tweede kwantiel omvatte 50 - 100 kg per 100 m2 en het derde kwantiel
100 - 140 kg.
Deze opbrengst was gecorreleerd met de op 17 februari gecorrigeerde ge
washoogte ( r = + 0,41) volgens de vergelijking.
Opbrengst (kg/100 m2) = 1. gewashoogte (cm + m.v.) - 16
Elke cm hoger gewas ging dus samen met eenmeeropbrengst van 1 kg tomaten
per 100 m2
Voor de samenhang tussen de vroegheid en de opbrengst t/m 18 april was
r = - 0,73 en de regressievergelijking luidde :
Opbrengst (kg/100 m2) = -25. eerste oogstdatum (week in 1970) + 41.1
Eén week vervroeging van de oogst gaf dus per 18 april een opbrengst
verhoging van 25 kg per 100 m2 .
De opbrenst t/m 18 april vertoonde een significante samenhang met di
verse factoren. De betreffende regressievergelijking (zie tabel 17) had
een constante factor van + 151 en een meervoudige correlatiecoëfficiënt
van R = 0,86.
^Tabel 17.

Meervoudige lineaire regressie van de opbrengst t/m 18 april 1970
in kg per 100 m* op een aantal faktoren.
Faktor

Regressie Standaard
coëfficiënt fout

+ 0,20
Petroleumverbruik (kg per 100 m2)
- 2,5
Zaaidatum (dagen na 30 september)
Na-gehalte plantgoed (% Na20 in droge stof)—78
+ 2,2
Relatieve lichtdoorlatendheid (%)
- 4,6
Leeftijd plantgoed (dagen)
+31
Blad> 3 cm plantgoed (aantal/plant)
- 4
Lengte plantgoed (cm/plant)
+17
Daksproeier (0 = niet; 1 = wél)

0,04
0,7
23
0,7
0,9
8
1
8

F
22,30
12,95
11,97
10,78
25,62
14,54
9,87
3,98

+ 151

Van da 8 faktoren hebben er vijf betrekking op het plantgoed
te weten de zaaidatum, het Na-gehalte, de leeftijd, het aantal bladeren
>
3 cm en de lengte.
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Voor de spreidingen van deze faktoren wordt verwezen naar tabel 18.
De zaaidatum vervroegen met 1 dag leverde 2,5 kg tomaten per 100 m2
meer op, terwijl in verband met een spreiding van 30 dagen bij de
zaaidatum het maximale verschil 75 kg per 100 m" bedroeg.
Tabel 18.

Maximale spreidingen van de faktoren in tabel 17 en
de daaruit volgende maximale verschillen in opbrengsten
t/m 18 april.

Faktor
Petroleumverbruik
Zaaidatum
Na-gehalte plantgoed
Relatieve lichtdoorlatendheid
Leeftijd plantgoed
Bladeren > 3 cm plantgoed
Lengte plantgoed
Daksproeier

Maximale
spreiding
441 kg/100 m2
30 dagen
1,2% Na O
31%
28 dagen
4,4 stuks/
plant
24 cm/plant
1

Maximale opbrengstverschil in kg/100 m2
88
75
94
68
129
, 136
96
17

Het Na-gehalte gaf bij een verhoging van 1% Na2G een opbrengstverlaging
van 78 kg per 100 m2 en leverde een maximale spreiding van 94 kg per
100 mz . Deze invloed is nagenoeg gelijk aan die bij de teeltproef met
bedrijfsplantgoed over de opbrengst t/m 9 mei in de afdelingen met
een hogere temperatuur (tabel 3 blz. 9), daarentegen is er bij een
zelfde oogstperiode geen éénstemmigheid.
De leeftijd verkorten met één dag verhoogde de opbrengst met 4,6 kg
per 100 tiT terwijl de kortste opkweekduur tegenover de langste een
verschil uitmaakte van 129 kg.
Een toenemend aantal bladeren > 3 cm verhoogde per. blad de opbrengst
met 31 kg en maximaal met 136 kg per 100 m^ . In werkelijkheid was het
netto-effect geringer vanwege de negatieve invloed van de lengte.
Beide faktoren, leeftijd en aantal bladeren, hadden een invloed op de
produktie welke in dezelfde richting werkten als die op de vroegheid.
In tegenstelling tot het aantal bladeren stond de lengte van het plant
goed t namelijk dat een lengtevermeerdering van 1 cm samenging met een
opbrengstverlaging van 4 kg per 100 m2. Uit de regeressievergeiijking
Lengte (cm/plant) =3,5 . blad > 3 cm (aantal/plant) - 8,6
(r = + 0,72) blijkt dat de nadelige werking van een toenemende lengte
wordt overtroffen door de opbrengstverhoging van het dan ook toenemersde aantal bladeren. Bij de bewerking werd de lengte van het plantgoed
direkt opgenomen na de invoering van het aantal bladeren in de regressievergelijking, waarna tevens de regressie-coëfficiënt van het aantal
bladeren werd verhoogd van 13 naar 31.
Naast de bovengenoemde plantgoedeigenschappen was er slechts 1 onafhan
kelijke faktor in de vergelijking die betrekking had op de teelt, te weten
het petroleumverbruik voor de toediening van CO2 . Per 5 kg petroleum
werd de opbrengst met 1 kg per 100 m2 verhoogd. Het maximale effect
bedroeg 88 kg per 100 m2.
Tenslotte waren er nog twee.faktoren die samenhingen met de technische
uitrusting van het bedrijf :•de relatieve lichtdoorlatendheid in % van
het buitenlicht en het al of niet aanwezig zijn van een daksproeier.

De regressie-coëfficiënt van de relatieve luchtdoorlatendheid duidde
erop dat 1% lichtverlies door het dek de opbrengst verlaagde met ruim
2 kg per 100 m . Op zichzelf geen grote waarde, doch de spreiding binnen
deze faktor was zo groot dat het maximale verschil altijd nog 68 kg per
100 in bedroeg.
De aanwezigheid van een daksproeier verhoogde de opbrengst met 17 kg
per 100 m„.
Toepassing van de meervoudige regressievergelijking voor de opbrengsten
t/m 18 april leverde per bedrijf een residuwaarde. Daardoor kon de oor
spronkelijke spreiding van 3 - 192 kg per 100 m worden teruggebracht tot
26 - 154 kg. De frequentieverdeling voor de oorspronkelijke en gecorri
geerde opbrengsten is afgebeeld in figuur 5. Duidelijk blijkt dat de oor
spronkelijke opbrengsten tamelijk regelmatig over het traject zijn verdeeld
met uitzondering van de klasse 180 - 210 kg. Na correctie lijkt het ver
loop meer op een normale verdeling waarbij de helft van het totale aantal
bedrijven in de klasse 90-120 kg valt.
FIGUUR 5.

Klasseverdeling van <|e bedrijven naar opbrengsten t/m 18 april
1970 in kg per -100 m vóór en nS correctie volgens de formule
in tabel 17 (zie blz. 24).

vóór correctie

Aantal bedrijven
30

nS correctie
20

10

3
2

1
0

1
0

30

60 90 120

ISO

180

210

Opbrengst (kg/100 m2
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5.7

De opbrengst t/m 9 me! »

De opbrengst t/m 9 mei.1970 — dat was gedurende ongeveer zes weken oog
sten —'had een spreiding van 129 - 506 kg per 100 m2 , terwijl het
gemiddelde 333 kg per 100 m?" bedroeg. Het tweede kwantieÜ liep van
280 - 340 kg en het derde, kwantitiel van 340 - 400 kg.
De analyse van de regressie van de opbrengst op de groeifaktoren met
het zelfde aantal onafhankelijke variabelen als voor de opbrengst t/rn
18 april 1970 ( 5.6) leverde in een bepaald stadium moeilijkheden
op waardoor uiteindelijk, teeltkundig gezien, geen acceptabele uit
komst werd verkregen. Derhalve werd het aantal onafhankelijke faktoren
beperkt tot 17 teneinde intercorrelaties zoveel mogelijk uit te scha
kelen (zie 5.3 blz. 22).
Het resultaat van deze regressie-analyse staat in tabel 19.
Tabel 19.

Meervoudige lineaire regressie van de opbrengst t/m
9 mei 1970 (in kg per 100 m2) op een aantal faktoren.
Regressie
coëfficiënt

Faktor
Petroleumverbruik (kg per 100 m2)
Na-gehalte plantgoed (% Na^O in
droge stof)
Leeftijd plantgoed (dagen)
Relatieve lichtdoorlatendheid (%)
Zaaidatum (dagen na 30 september)
Bedrijfsgrootte (100 m2)

+
•f
- •

0,,315
844,8
2,6
4,3
0,5

Standaard
fout
0,08
• 38
1,2
1,2
1,4
0,2

F
21,33
4,95
16,63
4,74
9,06
7,07

+ 607
De. constante was + 607 en c?e meervoudige correlatiecoëfficiënt R = 0,82.
Door de regressievergelijking werd 68% van de totale variantie
verklaard. Ten opzichte van de vergelijking voor de opbrengst t/m
18 april worden in bovenstaande vergelijking geen faktoren betref
fende de plantgrootte aangetroffen terwijl de absolute waarde van de
regressie-coëfficiënt van petroleumverbruik en die van de zaaidatum
is toegenomen. Nieuw is het opnemen van de bedrijfsgrootte dat bij
toeneming de opbrengst ongunstig beïnvloedde. Daar deze factor varieer
de van 18 - 258 are was het maximale effect een verschil van 120 kaw
per 100 m2. Verdwenen is de samenhang met de daksp.roe.ier waarvan de
F-waarde aan het einde van de. bewerking 2,20 bedroeg en derhalve wat
te laag was voor de opneming van die faktor in de regressievergelijking.

5.8

De opbrengst t/m 30 mei.»

De gemiddelde opbrengst t/m 30 mei 1970 of wel gedurende onegveer
negen weken oogsten bedroeg 603 kg per 100.nT met als uitersten 349 kg
en 872 kg. Het tweede kwantie 1 omvatte het traject 540 - 600 kg en het
derde kwantie 1 600 - 660 kg. De meervoudige regressievergelijking na
een analyse met dezelfde 17 onafhankelijke variabelen als voor de vo
rige vergelijking (in 5.7) blijkt uit tabel 20.

Tabel 20„

De opbrengst t/m 30 mei 1970 (in kg per 100 m2)als af'
hankelijke van een aantal faktoren in een meervoudige
lineaire regressievergelijking.
Standaard
Regressie
coëfficiënt fout

Faktor
Petroleumverbruik (kg per .100 m )
Leeftijd plantgoed (dagen)
Zaaidatum (dagen na 30 september)
Bedrijfsgrootte (100 m )
Olieverbruik (ton per 100 m2)
Minimum buishoogte (cm + m.v.)

+ 0,41
- 6,4
- 8,1
- 0,6
-62
+ 2,2

0,09
1,5
1,9
0,2
19
.1,0

F
.19,22
17,56
18,57
6,67
10,35
4,93

+ 1415
De constante was +1145 en de meervoudige correlatiecoëfficiënt R = 0,80»
De vergelijking gaf dus een verklaring van 64% voor de totale opbrengst»,
variantie, zodat de daling ten opzichte van de vorige oogstperi.ode niet
groot is geweest. Van de eerste vier, ook in de vorige regressievergelijking
voorkomende faktoren, heeft slechts de absolute waarde van de regressie
coëfficiënt van de zaaidatum een aanzienlijke vergroting ondergaan.
Van de nieuwe faktoren is opvallend de negatieve regressie-coëfficiënt
van het olieverbruik. Dit olieverbruik was negatief gecorreleerd met de
zaaidatum, dat^ viil zeggen, later zaaien gaf een lager olieverbruik
(uiteraard als gevolg van een kortere teeltperiode in de winter). Vanuit
dit oogpunt is het dus aannemelijk dat de. opneming van deze negatieve
faktor samenging met een verlaging van de regressie-coëfficiënt van de*
zaaidatum. De spreiding in olieverbuik bedroeg 26,4 kg per m bij een
gemiddelde van 44,9 kg. Het maximale olie-effect op de opbrengst t/m 30 mei
• bedroeg dus 164 kg per 100 m?" wat op zichzelf van een aanzienlijke omvang
is.
De andere nieuwe faktor is de minimum buishoogte, die gemiddeld 31 cm
bedroeg en varieerde van 10 - 60 cm boven het maaiveld. Gezien de regres
siecoëfficiënt ging een hoger gelegen onderste verwarmingsbuis samen met
een hogere opbrengst t/m 30 mei. Het maximale effect was 110 kg per 100 m .
De faktoren Na-gehalte van het plantgoed en relatieve lichtdoorlatendheid
van de glasopstand komen niet voor in de regressievergelijking voor de
opbrengst t/m 30 mei. De desbetreffende lage F-waarden bij de vorige
oogstperiode waren reeds een aanwijzing voor deze verdwijning uit de
regressievergelijking.

5.9

De samenhang tussen de bedrijfsopbrengsten over verschil

lende perioden
De onderlinge correlaties van de opbrengsten over de drie perioden zijn
vermeld in tabel. 21, waaruit blijkt dat deze vrij hoog zijn.
Tabel 21.

Correlatiecoëfficiënten van de opbrengsten gedurende
diverse perioden
t/m

t/m 18 april
t/m 9 mei

9 mei _
+ 0,88

t/m_30 mei
+ 0,78
+0,94

29.

De regressievergelijking voor de eerste- en de tweede periode
luidde :
Opbrengst t/m 9 mei (kg/100 m2) = 1,4 . opbrengst t/m 18 april (kg/100 m2)= 192
t
met een standaardfout van de regressiecoëfficiënt = 0,1. De grootte
van de regressiecoëfficiënt wijst erop dat de opbrengstverschillen
per 18 april na die datum werden vergroot. Ter beantwoording van devraag of deze verschillen nog zouden toenemen, werd de volgende
vergelijking berekend :
Opbrengst t/m 30 mei (kg/100 m2) = 1,10

opbrengst t/m 9 mei (kg/100 m2)+ 236

De standaardfout van de regressiecoëfficiënt bedroeg 0,054 zodat
de regressiecoëfficiënt niet statistisch betrouwbaar van 1 afweek,
met andere woorden de voor 9 mei opgebouwde verschillen in opbrengst
bleven daarna ongeveer constant.
Met betrekking tot de lengte van de oogstperiode ontstonden verschillen
in opbrengst dus vooral in de eerste drie weken vanaf het begin van
de oogst, waarna de verschillen nog wat toenamen totdat zes weken
was geoogst.

5.10

Samenhang tussen bedrijfsopbrengsten en opbrengsten
van c!e tee'tproef

Daar 19 plantgoedmonsters op twee plaatsen opbrengsten leverden, na
melijk op de bedrijven en op het Proefstation, lag het voor de hand
deze opbrengsten te vergelijken (zie tabel 22).

Tabel 22.

. ,
Oogsperiode

Onderlinge vergelijking van de opbrengsten in de teeltproef (P) en de bedrijfsopbrengsten (B) in kg per 100 m
voor 19 objecten.
Temperatuurbehar.deVerschil
,,
,
,
„ —
Img xn de tee..toroef P - B
t

t/m 18 april
t/m 18 april

H
L

+ 70
- 37

+ 5,34 $

t/m
t/m

9 mei
9 mei

H
L

+194
4- 42

+

t/m 30 mei
t/m 30 mei

H
L

+101
+ 3

-

3,22

—

'
.

H
OC
ne

$tt

+ 2,16

$•

+ 4,55

***

+ 0,12

Correlatie,
coefficient
0,05
"4* 0,07

+

+ 0,35
+ 0,19
+ 0,15
+ 0,03

Voor de vroegste periode t/m 18 april gaf het gewas in de proef
bij een hogere temperatuur een hogere opbrengst en bij een lagere
temperatuur een lagere opbrengst dan het gewas op de bedrijven.
De opbrengsten t/m 9 mei waren gemiddeld in de proef beter dan
op de bedrijven terwijl het verschil was toegenomen. Daarna namen
de verschillen af zodanig dat het gedeelte van de proef met een
lagere temperatuur en de bedrijven gelijke opbrengsten t/m 30 mei
hadden. In de periode van .10 t/m 30 mei bleef dus de produktiesnelheid i.n de proef duidelijk achter bij die op de bedrijven.

Uit de grootte van de correlatiecoëfficiënten volgt dat er veelal
geen samenhang was tussen de overeenkomstige opbrengsten met. uit
zondering van de opbrengsten t/m 9 mei in de afdelingen met een
hogere temperatuur en die op de bedrijven.

30.

De betreffende correlatiecoëfficiënten was evenwel tamelijk laag. Voor
het tijdvak van 19 april t/m 9 mei waren de opbrengsten in de proef
statistisch betrouwbaar gecorreleerd met de bedrijfsopbrengsten '
(tabel 23), hoewel de correlatiecoëfficiënten ook hier niet hoog
waren.
Tabel 23.

Correlatie tussen opbrengst in de proef en bedrijfsopbrengst
voor de periode 19 april t/m 9 mei in kg per 100 m2.

Temperatuurbehandeling in teeltproef

Correlatie
coëfficiënt

Regressie
coëfficiënt

+ 0,39*
+ 0,43*

+ 0,50
+ 0,63

H
L

Standaardfout
Constan
regressiecoëfficiënt te
+ 61
+ 43

0,28
0,31

Uit de regressiecoëfficiënten blijkt dat de produktiesnelheid op de
bedrijven lager was en slechts de helft bedroeg van die in de afdelingen
met een hogere temperatuur behorende tot de teeltproef op het Proefstation.
5.11

De financiële resultaten

De geldelijke opbrengsten van de bedrijven (zie tabel 24) vertoonden een
grote variatie naar gelang de lengte van de oogstperiode en daarbinnen van
bedrijf tot bedrijf wat op grond van de produktiecijfers bij voorbaat kon
worden verwacht. Voor de drie vermelde oogstperioden was de spreiding
globaal 500, 800 en 1.100 gulden per 100 m"', terwijl per ultimo en per
eenheid van oppervlakte het meest produktieve bedrijf een 3 x zo hoge
verkoop had als het slechtste bedrijf.
Tabel 24.
Periode

Geldelijke opbrengsten over verschillende oogstperioden
in guldens per 100 m2.
Laagste

t/m 18 april
t/m 9 mei
t/m 30 mei

6
241
572

0
2 kwantiel
120 - 230
560 - 680
950 - 1100

Gemiddel
de
229
683
1084

0
3 kwantiel

Hoogste
492
1088
1635

230 - 320
680 - 840
1100 - 1250

De inkomsten bleken zeer nauw samen te hangen met de opbrengsten
(tabel 25); slechts 2% van de variantie van de inkomsten werd niet
verklaard uit het gewicht.
Tabel 25.

Correlaties tussen gewichtsopbrengsten (in kg per 100 m )
en geldelijke inkomen (in guldens per 100 m2 ) over
verschillende oogstperioden.

Periode
t/m 18 april 1970
t/m 9 mei
1970
t/m 30 mei
1970

Correlatie
coëfficiënt
+ 0,99
+0,99
+ 0,99

Regressiecoëfficiënt
2,55
2,25
2,14

Standaarfout
Constan
regressie
te
coëfficiënt
0,05
0,04
0,05

- -19
- 65
- 204

31.

Opmerkelijk is in elke regressievergelijking de negatieve constante
term, waarvan de absolute waarde toenam naarmate de oogstperiode
langer(werd. Dit werd veroorzaakt door het verschijnsel dat met
een afnemende gewichtsopbrengst en de daarmede samenhangende verslech
tering van de vroegheid de gemiddelde prijs per kg tomaten afnam.
Door de afnemende veilingprijzen in de loop van het seizoen nam
ook de regressiecoëfficiënten af met het langer worden van de oogst
periode. Rekening houdend met het bovenstaande mag dus deze regressie
coëfficiënt niet worden beschouwd als een soort gemiddelde prijs
over de betreffende oogstperiode.
Het verband tussen vroegheid en geldelijk inkomen is gegeven in
tabel 26. Uit de correlatie-coëfficiënten blijkt duidelijk dat de
samenhang minder sterk was naarmate de oogstperiode langer werd;
voor de kortste periode te weten die tot en met 18 april kon ongeveer
60% van de totale variantie worden verklaard door de vroegheid.
Tabel 26.

Verband tussen vroegheid, uitgedrukt als week in 1970
van de eerste oogst, en geldelijk inkomen in guldens
per 100 m2 bij verschillende oogstperioden.

Periode
t/m .18 april 1970
t/m 9 mei 1970
t/m 30 mei 1970

Correlatie
coëfficiënt
- 0,77
- 0,67
- 0,59

Regressie
coëfficiënt
- 70
- 88
- 87

Standaardfout
regressiecoëffi
ciënt
8
13
16

Constan
te
+ 1085
+ 1762
+ 2156

De regressiecoëfficiënten hebben een negatief teken als gevolg
van de uitdrukkingswijze van de vroegheid : elke week verlating
van de eerste oogst betekende een lagere geldelijke opbrengst.
Na 9 mei bleef de invloed van de vroegheid constant. Op dat moment
was het vroegheidseffeet ƒ 88,— per 100 rn2 per week, dat is dus
ƒ 12,50 per 100 m2 inkomstenvermindering voor elke dag later oogsten.

6

BESPREKING VAN DE RESULTATEN
6.1

Het plantgoed

Voor de stooktomatenteelt op de bedrijven werd gemiddeld gezaaid op
4 november 1969 wat later was dan werd verwacht, omdat algemeen voor
de betreffende teelt een zaaidatum van eind okotober werd aangenomen.
Ook de spreiding in zaaidatum was groter dan werd verondersteld. Deze
spreiding was terug te vinden in de variatie in leeftijd, die samen
hing met de plantdatum in deze zin, dat bij later uitplanten een oudere
plant werd gebruikt. Vermoedelijk moet dit worden toegeschreven aan
het feit dat een latere plantdatum in de betreffende periode samenging
met minder licht per dag, als gevolg waarvan de groeisnelheid ook minder
werd. Bij een gelijkblijvende opkweekduur werden dus kleinere planten
verkregen naarmate de opkweekperiode opschoof, naar het midden van de
winter. Kennelijk, heeft men dit in de praktijk opgevangen door bij een
latere plantdatum de duur van de opkweek — dat is de leeftijd van de
plant — zodanig te vergroten dat bij het uitplanten deze plantgroottevermindering niet optrad. Het ontbreken van een significante correlatie
tussen plantgrootte en plantdatum wijst hier ook op, evenals het ver
schijnsel dat later uitplanten samenging met een groter aantal bladeren
aan de plant wat duidt op een hogere graad van ontwikkeling bij gelijk
blijvend gewicht.
Naast de variatie in leeftijd werden grote verschillen in plantgrootte
aangetroffen : bij een gemiddelde lengte van 16 cm was de totale sprei
ding 24 cm. De andere eigenschappen die eveneens een indicatie voor de
plantgrootte zijn, vertoonden eenzelfde beeld. Over het algemeen werd
dus voor deze teelt klein plantgoed met een grote heterogeniteit ge
bruikt. Deze uitkomst vertoont een sterke overeenkomst met het resultaat
van een onderzoek in 1960 (SPITHOST, 1968) met het opkweken van toma
tenplanten in potgronden uit de praktijk, waarbij echter het klimaat
uniform was. In het onderhavige onderzoek waren noch de substraten
noch de klimatologische omstandigheden gelijk, zodat de oorzaak van de
grote spreiding in plantgoed niet te achterhalen was, wat overigens
ook niet tot de doelstellingen van dit onderzoek behoorde.
Tussen plantgrootte en zaaidatum was een interessant verband aanwe
zig inhoudende een minimale hoeveelheid blad per 8 november. Daar het
totale gewicht van de spruit niet afhankelijk was van de zaaidatum
zou dit erop kunnen wijzen dat de blad:stengel-verhouding afhankelijk
was van de zaaidatum en een minimum bereikte indien begin november werd
gezaaid.
Het verband tussen leeftijd en vers spruitgewicht was kromlijnig met
een optimum. Dat na 60 dagen het gewicht afnam is vanuit één (wille
keurige) groeikromme bekeken, niet aanvaardbaar en werd veroorzaakt door
in ieder geval twee faktoren met een verstorende invloed. Ten eerste
werden oudere planten aangetroffen bij een latere plantdatum om zoals .
eerder is opgemerkt de afnemende groeisnelheid te compenseren. De tweede
faktor was de slechte opkweek in het algemeen zodat al bij een plantge
wicht van ongeveer 8 gram gemiddeld een maximale produktie werd bereikt.
Het effect van de leeftijd van het plantgoed op de vroegheid wijst ook
in die richting. Een andere aanwijzing
wordt gegeven door KLAPWIJK &
VAN DER ZON, 1975. met een bedrijfsonderzoek naar tomatenplantgoed voor
een vroege stookteelt in 1975, waaruit bleek dat in december 1974 na
50 dagen het plantgoed een vers gewicht had van gemiddeld 6 gram per
plant, waarna dit gewicht snel steeg tot ruim 30 gram na 65 dagen. Tot

50 dagen was er dus
krommen doch daarna
Na J970 is er op de
aan de opkweek, vrat
geleverd. ;t .

een goede overeenstemming tussen beide groeitrad een toenemende discrepantie op.
bedrijven aanzienlijk meer aandacht geschonken
klaarblijkelijk duidelijke resultaten heeft op-

Wanneer het verband tussen het verse spruitgewicht en de lengte wordt,
vergeleken met soortgelijke samenhangen uit andere onderzoekingen
(SPITHOST, 1968) blijkt dat het onderhavige plantgoed relatief langer
was, waarschijnlijk als gevolg van een opkweek die meer rondom de
kortste dag plaats vond en dus onder lichtarmere omstandigheden.
De chemische samenstelling van de planten was zeer variabel vergeleken
met uitkomsten van SONNEVELD & VAN DEN ENDE, 1971, terwijl de gehalten
gemiddeld gelijk of vaak hoger lagen dan werd geconstateerd door
MERKEL, 1973 of WARD, 1957. Daarentegen verkregen ALT & HACKEARTH,
1970 met diverse verhoudingen en concentraties in voedingsoplos
singen, spreidingen in gehalten die groter waren dan in het onderhavige
materiaal.
De negatieve correlaties van het•K-gehalte met andere gehalten werd
eerder vastgesteld zoals met Ca™, Mg-, of Na-gehalte door HOWLETT &
KRETCHMAN, 1969 of met het Kg-gehalte doojT JOHSON fi MILLS, 1971.
Dat oudere en zwaardere planten een lager N , -gehalte hadden wijst
to*"
op onvoldoende hoeveelheden opneembare stikstof
de substraten
en is een ondersteuning voor de eerder naar voren gebrachte slechte
opkweek in het algemeen en de. daardoor veroorzaakte afnemende groei.

6.2

De opbrengsten
6.2.1

De Teeitproef op het Proefstation

Aanvankelijk lag de produ'ktiesnelheid in de afdelingen met lagere
temperaturen tamelijk hoog zowel ten opzichte van die op de corres
ponderende bedrijven als vergeleken met die in andere onderzoekingen
(SPITHOST, 1968). Deze produktieviteit werd nog extra verhoogd door
het regime van hogere luchttemperaturen. Voor de opbrengsten t/m
9 mei gaf een gemiddelde temperatuurverhoging van 1 C een opbrengstverhoging van ongeveer 2 kg per m' wat een aanzienlijk effect bete
kende (VERKERK, 1966). Verder blijkt uit de proef ook nog een in
vloed van het verschil in zaaidatum bij de zelf opgekweekte planten
op de opbrengsten die kon worden berekend op een produktievermindering van circa 10 kg maximaal per 100 m2 bij één dag later zaaien
(zie 4.3 blz. 17). Vergeleken met het maximum voor de regressie
coëfficiënt van de zaaide tum in de formules voor de bedrijfsop
brengsten - volgens tabel 20 was dat - 8,1 -, was er dus een rede
lijke overeenstemming op '.it punt tussen de uitkomsten van de proef
en de bedrijfsgegevens.
Dat in deze proef de plantdatum van de eigen opkweekobjecten geen
effect had op de produktie stond in tegenstelling tot het negatieve
effect van de leeftijd van het plantgoed op de opbrengsten van de be
drijven (tabellen 17, 19 e,i 20). Bij de eigenopkweek werd er echter doel
bewust naargegtreefd ne groei van de jonge tomatenplant zo groot
mogelijk te houden terwijl dat in de praktijk in de regel niet het
geval was. Een langere opkweek behoefde dus niet tot een verlaging
in produktie te leiden dank zij passende maatregelen tijdens de
opkweek.
De samenhang tussen plantgoed en opbrengsten bleek uit de betreffen

de correlatiecoëfficiënten die weinig verschilden van die, welke in
vroegere onderzoekingen konden worden berekend{SPITHOST, 1968).
Overeenstemming was er tevens wat betreft het lager worden van deze
correlàtiecoëfficiënten. naarmate de oogstduur toenam en ook aangaan
de een afnemende correlàtiecoëffi cient voor de reeks lengte,' vers
spruitgewicht, aantal bladeren > 3 cm
als eigenschappen van het
plantgoed, welke in verband stonden met de produktie. De veranderingen
in regressiecoëfficiënten en constante termen als gevolg van langer
wordende oogstperioden lagen eveneens in de lijn van het eerder
aangehaalde onderzoek. Dat het niveau van de regressiecoëfficiënten
lager lag, moet worden toegeschreven aan het feit dat in het onderhavige
onderzoek het experimentele gebied ruim genomen was, waardoor de tra
jecten van de plantgoedeigenschappen grotere afmetingen bereikten terwijl
daarentegen de produkties dezelfde orde van grootte hadden.
In de meervoudige regressievergelijkingen waren naast uiterlijke • ook
innerlijke eigenschappen van het plantgoede opgenomen en wel de gehal
ten aan bepaalde mineralen. Eerder is er al op gewezen dat de keuze van
een mineraal als uitvloeisel van intercorrelaties meer statistisch werd
bepaald dam functioneel. Welk mechanisme hier in het algemeen ten grond
slag lag aan de samenhang tussen het minerale gehalte van het plantgoed
en de latere produktie is niet bekend.
Opmerkelijke was dat binnen een bepaalde oogstperiode de regressie
coëfficiënten niet wérden beïnvloed door het temperatuurregime tijdens
de teelt. Er trad dus geen interactie plantgoed x teeltklimaat op
of niet andere woorden het betere plantgoed bleef het betere plantgoed
onafhankelijk van de latere temperatuur tijdens de teelt,
6.2.2

De opbrengsten op de bedrijven

De bedrijfsopbrengsten t/m 18 april vertoonden een geweldig grote
spreiding daar de hoogste opbrengst niet minder dan 64 x zo groot was
als de laagstç„voor de periode t/m 9 mei was er altijd nog een factor
4 tussen de laagste en de hoogste opbrengst. Dergelijke grote ver
schillen in bèdrijfsuitkomsten bij de teelt van tomaten werden al eer
der geconstateerd na door het L.E.I. uitgevoerd onderzoek (ANONYMUS,
1968).
Dat deze verschillen geleidelijk werden opgebouwd, blijkt uit de corre
laties van de opbrengsten t/m 18 april met respectievelijk de gecorri
geerde gewashoogte op 17 februari ( r = + 0,41) en met de eerste oogstdatu, (r = - 0,73). Kennelijk was. evenwel een raming van de later te
verwachten opbrengst aan de hand van een reeds bekend gewasgegeven
met een aanzienlijke fout behept welke fout groter was naarmate het
langer zou duren voordat de oogst begon.
Opvallend was ook het veelal ontbreken van een samenhang tussen de
opbrengsten in de proef en die op de bedrijven, wat waarschijnlijk in
het zelfde licht moet worden gezien als het feit dat de invloed van
het plantgoed op de opbrengsten in de proef veel groter was dan op
de bedrijven, namelijk dat op de bedrijven de originele werking van
het plantgoed sterk werd versluierd door andere factoren. Mogelijk heeft
in de praktijk een terugkoppeling plaats gehad doordat tuinders met goed
plantgoed en daardoor een aanvankelijke sterke groei die groei wat hebben
geremd in de veronderstelling daardoor de generatieve ontwikkeling
te hebben bevorderd.
Dat een oogstreductie tot gevolg heeft dat de financiële inkomsten
dalen blijkt uit het nauwe verband tussen deze twee factoren. De zeer
hoge correlàtiecoëfficiënt duidt erop dat het verschil in veiling
en het eventueel daaruit voortvloeiende prijsverschil bij dit materiaal
van geen betekenis is geweest evenmin als de verschillen van bedrijf '

tot bedrijf wat betreft de kwaliteit van oogst ten aanzien van sortering
en afwijkingen. De aard van het verband wijst erop dat een lagere produktie op een bepaald tijdstip in het algemeen een tweezijdig nadelig
financieel effect heeft niet alleen door de lagere opbrengst als zodanig
maar ook door de' afnemende prijs in de loop van het seizoen.
6.3

Plantgoed en opbrengsten

TJit voorgaande onderzoekingen is gebleken dat het plantgoed een duidelijke
en aanzienlijke invloed heeft op de vroege opbrengsten bij de teelt van
tomaten (SPITHOST, 1968). Deze zelfde lijn is in het onderhavige onder
zoek eveneens gebleken, terwijl het tevens gold voor enkele criteria .
voor de gewasontwikkeling die eerder werden gemeten dan de produktie
zoals de hoogte van het gewas in februari en de vroegheid van de produk
tie.
Ten aanzien van de gewashoogte werd het plantgoed.het beste gekarakteriseerd
door de lengte van de jonge tomatenplant en bij de vroegheid was dat het
aantal bladeren > 3 cm.
De opbrengsten van de teeltproef waren weer gecorreleerd met de plantlengte
terwijl de praktijkopbrengsten t/m 18 april een samenhang vertoonden met
het aantal bladeren > 3 cm doch met een correctie voor de lengte met een
negatieve regressiecoëfficiënt. Vermoedelijk moest dit laatste worden toege
schreven aan de methode van verwerking. Bij de latere praktijkopbrengsten was
de plantgrootte niet meer in de regressievergelijkingen opgenomen in
tegenstelling dus met de teeltproef en met eerder onderzoek (SPITHOST,
1968).
Een nieuw aspect was het gehalte aan een of ander mineraal bestanddeel
van het plantgoed. Volgens de correlatiematrix voor de bedrijfsfactoren
was het Na-gehalte van het plantgoed significant gecorreleerd met alle gewas
eigenschappen, In de regressievergelijking voor de gewashoogte was het Nagehalte echter niet opgenomen, mogelijk als gevolg van de intercorrelatie
met de lengte van het plantgoed (r,^ ^ = - 0,40) daar direkt na de opneming
van de lengte de F-waarde voor het ' Na-gehalte sterk werd verlaagd.
In de overige regressievergelijkingen voor de bedrijfsgewassen vond geen
opneming van delengte van het plantgoed plaats zodat daar het Na-effect
niet werd versluierd.
Een invloed van speciaal het Na-gehalte op de opbrengsten in de teeltproef
kwam sporadisch naar voren en meestal was het Mg~gehalte in de regressie
vergelijking opgenomen terwijl dit slechts één keer het geval was met het
K-gehalte. Gezien de intercorrelaties tussen de diverse gehalten in het
plantgoed kan hier sprake zijn van indirecte invloeden.
Hetzelfde kan worden opgemerkt voor het effect van het Na-gehalte op de
bedrijfsgewassen dat bijvoorbeeld zou zijn terug te voeren tot een in
dicator voor de zouttoestand van het gietwater waarover een bedrijf globaal
beschikte. Door een verhoging van het zoutgehalte zou het Na-gehalte van het
plantgoed tijdens de opkweek zijn gestegen en later de groei en ontwikkeling
van het gewas zijn gereduceerd (SONNEVELD a VAN DEN ENDE, 1971).
Een andere mogelijkheid is nog dat de minerale samenstelling rasafhankelijk
is en dat de opneming van het Na-gehalte in de regressievergelijkingen in
wezen berustte op rasverschillen.
Beide veronderstellingen en trouwens ook het algemene effect van de mi
nerale samenstelling dienen in een verder onderzoek te worden nagegaan.
Naast de bovengenoemde en in het plantgoed aanwezige faktoren kwamen
nog enkele andere plantgoedeigenschappen naar voren die mede gerelateerd
waren aan het begrip tijd en wel de leeftijd van het plantgoed en de
zaaidatum.
Het verschijnsel dat een hogere leeftijd ??-öelig was voor de gewasgroei on

de bedrijven was vermoedelijk een nasleep van de slechte opkweek daar
eerder werd geconstateerd dat bij een slechtere opkweek het effect
daarvan minder w^s indien eerdre werd uitgeplant (SPITHOST, 1968). De
zaaidatum kwam, uitgezonderd bij de gewashoogte, voor in alle overige
regressievergelijkingen voor bedrijfsuitkomsten. Dat het effect zo lang
durig werkzaam was terwijl plantgoedeigenschappen in de regel maximaal
zes weken van invloed zijn, kan een gevolg zijn geweest van de opneming
van het olieverbruik in de regressievergelijking voor de bedrijfsuitkom
sten t/m 30 mei.
Het effect van het plantgoed op de financiële uitkomsten
van de bedrijven laat zich moeilijk berekenen uit de formule in
tabel 17 , zodat een indirekte methode werd gebruikt via de vroegheid.
Uit de betreffende regressievergelijking volgt immers dat 1 blad > 3 cm
meer per plant de vroegheid bevorderde met h week. Het vroegheidseffect
in dit onderzoek bedroeg ƒ 88,— per 100 m2 per week (zie 5.11 blz. 30).
De geldelijke opbrengstvermeerdering door groter plantgoed bedroeg voor
de onderzochte bedrijven in het Westland en de Kring dus ƒ 44,— per 100 m2
per blad > 3 cm per plant. Gezien het maximale verschil van ruim
4 bladeren per plant(tabel 2) kon het maximale plantgoedeffect worden ge
schat op ongeveer ƒ 200,— bruto per 100 m2, wat een aanzienlijke waarde
vertegenwoordigde. Dit bedrag viel binnen het kader van wat in de praktijk
werd gerealiseerd. Wanneer er echter van wordt uitgegaan dat de maximale
plantgoedkwaliteit van de bedrijven nog fors kon worden overschreden zoals
is gebleken uit de eigen opkweekexperimenten (zie 4.2 blz. 17), dan wil
dat zeggen dat in feite het grootste plantgoedeffect ver boven de f 200,-—
bruto per 100 m2 had kunnen liggen.
Hoewel aanvankelijk het plantgoed een duidelijke 'samenhang vertoonde
met lengtegroei en vroegheid van het gewas verminderde de invloed van
plantgoed sterk naarmate de produktie vorderde zodanig dat na drie weken
oogsten geen significante correlatie meer optrad tussen plantgrootte
en opbrengsten. De daaraan ten grondslag liggende oorzaken kunnen van
allerlei aard zijn zoals intercorrelaties van plantgrootte met leeftijd
en zaaidatum, de overheersende invloed van andere faktoren temeer daar
het totale plantgoedtraject minder omvangrijk was dan onderzoektechnisch
was gewenst, of mogelijk een terugkoppeling in die zin dat de snellere
groei van het grotere plantgoed door de desbetreffende tuinder meer werd
afgeremd omdat ten onrechte werd verondersteld dat een sterkere vegeta
tieve groei ten koste zou gaan Van een geringere generatieve ontwikkeling.
Het geheel van de invloeden van het plantgoed op de bedrijfsresultaten
overziende kan worden geconcludeerd dat het plantgoed minder uitgespro
ken in de bedrijfsopbrengsten tot uiting is gekomen dan op grond van
vroegere onderzoekingen en ook naar aanleiding van de parallel lopende
teeltproef a priori zou worden verwacht.

6.^

•

De invloed van andere faktoren dan het plantgoed

In de meervoudige regressievergelijkingen voor de diverse teeltresul
taten kwamen naast aan het plantgoed gebonden eigenschappen ook andere
faktoren voor. Zo bleek na een correctie voor de opnamedatum de grondtemperatuur van invloed op de gewashoogte en op de vroegheid, welke invloed in
pvereenstemming was met algemeen bekende effecten (COOPER, 1973). De
grondtemperatuur vertoonde geen significante samenhang met de opbrengsten
hoewel de enkelvoudige correlatiecoëfficiënt voor grond
temperatuur en Opbrengst t/m 18 april zeer significant'
was ( r • + 0,36). Bij de ; betreffende meervoudige regressie-

analyse bleek echter dat in de derde trap de F-waarde voor het Nagehalte van het plantgoed iets hoger was dan die voor de grondtemperatuur. Daarna was de F-waarde van de grondtemperatuur steeds te laag
om opneming van die faktor in de meervoudige regressievergelijking
mogelijk te maken. Dit illustreert het feit dat de gevolgde methode
van regressie-analyse niet altijd op bevredigende wijze verliep.

Een interessante bijkomstigheid was dat in de bewuste periode in
februari de grondtemperatuur in de loop van de tijd opliep (zie
5.1 blz. 20) en wel per week met bijna een h graad C. Dit moet hoofd
zakelijk worden toegeschreven aan de verwarming van de kaslucht
hoewel significante enkelvoudige correlaties met de andere milieu
of teelttechnsiche faktoren niet optraden.
Een toenemende rij-afstand gaf een lager gewas terwijl een grotere
afstand .in de rij de vroegheid bevorderde. Een lagere-plantdichtheid had evenwel, geen invloed op de produktie. Het is mogelijk dat de
aanvankelijke effecten van de geringere plantdichtheid waren terug
te voeren tot een grotere hoeveelheid licht per plant terwijl daar
na een (eventueel) effect per plant werd gecompenseerd door minder
planten per eenheid van oppervlakte.
De relatieve üchtdoorlatendheid wisselde van 53% tot 85% wat dus
een aanzienlijke spreiding inhield. Door DIJKHUIZEN^.1965 werd aan
afzonderlijke glasmonsters een lichtdoorlatenheid van 89% gemeten
en van 29% bij sterke vervuiling. Overigens moet bij een vergelijking
van deze uitkomsten in aanmerking worden genomen dat er een verschil
in meetmethode was en dat bovendien de bedrijfsmetingen ongunstig
werden beïnvloed door de kasconstructie. Zodoende is het gemeten
minimum van 53% nog niet eens extreem laag alhoewel aan de andere
kant een vermindering van het beschikbare licht tot ongeveer de
helft in die periode van het jaar een kwalijke zaak is. Dat de
üchtdoorlatendheid ook nog seizoenafhankelijk was, bleek uit de
correctievergelijking in 5.1 blz. 20 : de Üchtdoorlatendheid was
•5 dagen later toegenomen met ongeveer 1%, wat een gevolg moet zijn
geweest van een hogere zonnestand.

Verder is uit de analyse gebleken dat de üchtdoorlatendheid vooral
van betekenis was voor de vroege
opbrengst, wat aansluit bij het
onderzoek van KLAPWIJK & DE LINT, 1975.
Hoewel een splitsing tussen glasvervuiüng en kasconstructie ten
aanzien van de üchtdoorlatendheid achteraf niet mogelijk was, moet
de glasvervuiüng een grote invloed op de üchtdoorlatendheid hebben
gehad. Voor het bedrijfsmateriaal was de maximale opbrengstverminde
ring door de gereduceerde üchtdoorlatendheid ongeveer ƒ 2,—• per m2.
Aannemende dat de helft van dit bedrag moest worden toegeschreven aan ve
vuiling blijkt dat het schoonmaken van het glasdek in de winter vooral
na een droge stoffige periode als een winstgevende bezigheid mag worden
beschouwd.
De significante correlaties tussen gewas en üchtdoorlatendheid of dak
sproeier' waren er waarschijnlijk de oorzaak van dat in de meervoudige
regressievergelijking het kastype niet was opgenomen, terwijl dit OD
grond van de onderzoekingen van VERHAEGH, 1969a, bij voorbaat wel
zou mogen worden verw^^*
In samenhang met het voorgaande moet de invloed van de daksproeiers
op de vroege opbrengst worden gezien. Hoewel een daksproeier ook wordt
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gebruikt voor koeling (VAN HOLSTEIJK, 1967) moet gezien de betrokken onderzoekperiode de werking op het schoonhouden van het glasdek hebben berust.
Niettegenstaande het ontbreken van een significante correlatie tussen
daksproeier en lichtdoorlatendheid (r = + 0,09} was de opneming
van de daksproeier in de meervoudige regressievergelijking voor de op
brengst t/m 18 april waarschijnlijk een direkte invloed van schoner
glas daar deze factor bij een langere oogstperiode niet meer in de meer
voudige regressievergelijkingen werd opgenomen.
Dat bovengenoemde correlatie niet significant was zou er dan op duiden
dat in het algemeen de daksproeiers werden aangebracht, onafhankelijk
van de,kasconctructie. Het aanwezig zijn van een daksproeier was wel gecor
releerd met het olieverbruik (r - - 0,33), mogelijk als gevolg van het
feit dat door een geringere glasvervuiling en de daaraan gekoppelde
grotere instraling liet energieverbruik (dat is de hoeveelheid stookolie)
werd verminderd. De regressiecoëfficiënt van 17 (tabel 17 blz. 24) bete
kende een redelijk effect.
Het aantal bedrijven met een daksproeier bedroeg 42% van het totale aantal
onderzochte bedrijven zodat kennelijk de gunstige werking van een dergelijke
voorziening in de praktijk wel werd onderkend.
Het petroleumverbruik ten behoeve van de CO2-voorziening onder glas ver
hoogde de produktie zoals ook werd vastgesteld door VERHAEGH, .1969 b. Verder
bleek dat de CO2-toediening wel enige gunstige invloed op de vroegheid
had, doch het effect.op de produktiv!teit was veel groter wat in overeen
stemming is met het onderzoek van VAN BERKEL, .1967. Uiteindelijk (per 30 mei)
leverde 1 kg petroleum een meeropbrengst van 0,4 kg tomaten, uit welk
gegeven het rendement van de COa-toediening door petroleum kan worden
berekend.
De bedrijfsgrootte was negatief gecorreleerd met de opbrengst t/m 9 mei
en die t/m 30 mei. Daar over het algemeen grotere bedrijven een vroegere
oogst hadden (r - - 0,40), jonger plantgoed (r ~ - 0,27), een vroegere
zaaidatum ( r - - 0,41), een vroeger® plantdatum ( r = - 0,45) en een
kleinere minimale buishoogte ( r = - 0,28) traden nogal was intercorrelaties
op zodat enige voorzichtigheid is geboden om zonder meer aan te nemen
dat. door. een grotere bedrijfsoppervlakte de produktie op zich nadelig
wordt beïnvloed.
Dit laatste geldt eveneens voor de negatieve correlatie van de minimale
buishoogte met de opbrengst t/m 30 mei vanwege eerder genoemde correla*-'
tie maar ook door de correlaties met het aantal bladeren > 3 cm van
het plantgoed (r « - 0,38), met de maximale dagtemperatuur ( r - - 0,38)
en met de rij.-afstand (r - + 0,34).
Het olieverbruik ten behoeve van de verwarming was negatief gecorreleerd
met de opbrengst t/m 30 mei, terwijl men eerder een positieve correlatie
zou verwachten op grond van het onderzoek van VERHAEGH, 1969 c. Meer voor
de hand liggend waren de correlaties met de vroegheid ( r = - 0,42),
de zaaidatum (r - - 0,48) en met de plantdatum (r = - 0,45) omdat een
vroegere teelt uiteraard een langere stookperiode vereiste en derhalve
meer brandstof nodig had. Merkwaardig was verder dat het olieverbruik
niet was gecorreleerd met de nacht-, de dag- of de grondtemperasuren.
Kennelijk waren er grote verschillen in het totale rendement, dat was
opgebouwd uit de rendementen van respectievelijk de ketelinstallatie,
het transport, de kasverwarmingsinstallatie en vermoedelijk vooral van
de wijze van stoken in kombinatie met de methode van luchten.

6,5

Nabeschouwing

De proefplekkenmethode en de meervoudige rechtlijnige regressie
berekeningen waren op de eerste plaats bedoeld om de invloeden
van het plantgoed op de teeltresultaten te analyseren.
Hoewel het effect van het plantgoed vooral op de opbrengsten
later in de loop van het seizoen enigszins tegenviel, kon na
9 weken oogsten toch nog ongeveer 2/3 van de totale variantie
worden verklaard mede aan de hand van faktoren buiten het plant
goed. Vergeleken met andere onderzoekingen van bijvoorbeeld
VAN DER BOON, 1967, was dit een redelijk resultaat.
In hoeverre bij dit onderzoek onbekende of onnauwkeurig gemeten
faktoren betrokken zijn geweest, is te schatten uit de variabiliteitscoëfficiênten. Voor het proefveld in de afdelingen met een
hogere temperatuur was v.c. = 5,5% en in de afdelingen met een
lagere temperatuur v.c. = 6,5% terwijl voor de bedrijven v.c. = 10,7%
was. De niet zo grote verschillen wijzen er op dat wel enige, maar
geen grote verbeteringen waren te verwachten indien meer faktoren
of betere waarnemingen van wel opgenomen faktoren zouden zijn
geregistreerd. Wat het laatste punt betreft zal dit wel hebben
gegolden voor de metingen van het kasklimaat omdat het zeer
onwaarschijnlijk was dat de luchttemperaturen geen invloed hebben
gehad op de bedrijfsopbrengsten, terwijl deze in de parallellopende
teeltptoef wel tot uitdrukking zijn gekomen in de produktie.
De waarnemingen omtrent de luchttemperatuur waren te summier
en eigenlijk had op elk bedrijf de temperatuur continu gemeten moeten
zijn.
Aangaande het aantal factoren kan een veelheid daarvan door het optre
den van intercorrelaties en interacties de verwerking van de gege
vens bemoeilijken. Aan de andere kant is de kans groter dat door
meer samenhangen het inzicht wordt vergroot en daarmede de mo
gelijkheid om bepaalde aspecten beter te isoleren. In dit verband moet
worden gewezen op de samenhang tussen opbrengst en minimale buis
hoogte die bij deze studie aan de dag trad, doch waarvoor door
gebrek aan nadere informatie uit het onderzoek zelf — en trouwens
ook uit de literatuur — geen passende verklaring kon worden gege
ven.
Alhoewel aan de ene kant de niet verklaarbare spreiding in opbrengsten
binnen redelijke proporties is gebleven, was aan de andere kant
deze nog wel zo groot om voor een groot deel te bepalen of een
bedrijf wél of geen winst had gemaakt. Mede uit dien hoofde is een
herhaling van dit onderzoek zinvol mits de personele, financiële
en technische voorzieningen uitgebreid genoeg zullen zijn. Dit vooral
voor een snelle verwerking van de resultaten. Alleen op die manier
wordt een bedrijf ten aanzien van de betreffende teelt snel doorgelich
waarna op zeer korte termijn geïntegreerde voorlichting kan worden
verschaft.
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