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Inleiding en doel.
Reeds enkele jaren worden in Nederland gegevens verzameld over
productie en arbeidsbehoefte tij diverse doorteeltsystemen
"bij tomaat. Hiermee wordt getracht meer kennis te verzamelen
over de voor- en nadelen van de verschillende systemen.
Ook in Engeland wordt onderzoek gedaan aan doorteeltsystemen.
Met name het Stockbridge House E.H.S. en Fairfield E.H.S.
hebben de laatste jaren veel gegevens verzameld over productie
©n arbeidsbehoefte bij een groot aantal doorteeltsystemen.
Daarnaast experimenteert men ook in de praktijk met nieuwe,
vaak zelf ontwikkelde systemen.
Het doel van de reis was in de eerste plaats kennis te nemen
van het onderzoek op beide proefstations betreffende de doorteelt
systemen bij tomaat en toepassing hiervan in de praktijk en
hiernaast enige algemene indrukken opdoen van de andere
activiteiten op de proefstations en de gang van zaken bij de
glasgroenteteelt.

Deelnemers.
I. Baelde, K. Buitelaar, A. Hendrix en C. van Winden.

Programma.
22/23 juni
23 juni

18.00 -

8.00

10.15 - 11.45

; Rotterdam - Huil
ï Stockbridge House E.H.S.,
Cawood, Selby

23 juni

I5.OO - 18.00

; Falxfield E.H.S., Greenhalgh,
Kirkham

2 4 juni

9 .OO - 12.30

: Bedrijfsbezoeken:
a. Dickinson te Pilling
b. Blair te Pilling
ç_. Ingle te Cleveleys
d. Kershaw te ?oulton-le-Fylde

24/25 juni

18.00 -

8.00

: Huil - Rotterdam

iL* Stockbridge House E.5.S.
De beschikbare tijd is besteed aan bezichtiging van de
proeven, met doorteeltsystemen en discussie over de tot nu toe
verkregen resultaten.

4.1. Onderzoek doorteeltsystemen.
In het verleden (1973

1974) heeft men op dit proefstation

meerdere doorteeltsystemen met elkaar vergeleken.
In tabel 1 en 2 zijn enkele resultaten vermeld.
Tabel 1. Resultaten 1973 Rassen

Adagio en Eurocross BB

Gezaaid

18-1

Geplant

12-3

1e oogst

12-5

einde oogst

22-10

Productie
t/m 29/5
(kg/m2')

Systeem

Totale Variabele
Opbrengst
Opbrengst —
prod.
arb.kosten
var.arb.k.
(kg/m2) f tienny's/m2) (penny1s/m2) (penny1s/m2}

Traditional®

5,0

20,0

44

594

550

Dutch hook

£

4,3

23,5

49

632

583

Coathanger *

4,5

23,0

67

636

569

S-hook

ä

4,5

23,0

66

639

573

Sorenson

4»5

23,0

50

632

582

' zie bijlagen.

Tabel 2. Resultaten 1974«
Ras

Adagio

Gezaaid-

28-12

Ge plant

25-2

1e oogst

22-4

einde oogst; 17-10

Systeem

Re sultaatProductie Totale Variabele
Opbrengst
1
arb.kosten
(penny s/m2) var.arb.k.
t/m 18/5 prod.
(kg/m2')
(•penny1 s/m2)
? kg/m2) (penny1s/m2)

Traditional

4,3

15,8

93

576

483

Dutch hook

3,8

20,8

101

679

578

Coathanger

3,3

24,5

120

745

625

S-hook

3,3

23,5

117

708

591

Sorenson

3,0

22,0

105

674

569

(Meer gegevens zijn vermeld in het jaarverslag 1973

preprint

report 1974 van Stockbridge House E.H.S.).
Door te weinig bladbreken is de productie van de Dutch hook bij de
andere systemen achter gebleven. Hierdoor verkregen de bloeitrossen
op de neergaande stengel te weinig licht waardoor enkele trossen
niet gezet zijn.
Het Sorenson-systeem is in de praktijk moeilijk uit te voeren. .
Indien de planten volop beladen zijn met vruchten zijn bij het
laten zakken twee personen gewenst.
Vooral /bij de S-hook had men in het begin last van vuile vruchten.
In 1975 wordt op basis van de gegevens van 1973 en 1974 een
vergelijking gemaakt tussen de Dutch hook en het Coathanger-systeem
met het ras Adagio.
Bij het Coathanger-systeem had men langs de gewone draad een
telefoonkabel gespannen om wegslippen van de hangers tegen te gaan.Op
Fairfield E.H.S. had men hier geen last van doordat een dikkere
draad gebruikt werd (10 gates 0 i.p.v. 12 gates 0).

T.b.v. de zetting werd met water doorgespoten. Knuppelen of tikken
is bij het Coathanger-systeem niet mogelijk, daar de hangers dan
van de draad springen.
Voor de watergift paste men druppelsystemen toe. Hierdoor 'had men
"bij de systemen waarbij men de plant laat zakken en een groot
gedeelte van de vruchten op de grond komen te liggen, weinig last
van Botrytis. Ook Phytophthora vormt geen probleem. Het druppel
systeem is een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen laten zakken
van de planten.
Er wordt te laat en te weinig blad geplukt. Bij het Dutch hooksysteem is daarom rond de draad te veel blad. Hierdoor treedt
een minder goede zetting op, wat wordt versterkt doordal men de naar
beneden komende koppen teveel tussen het geyas wegstopt.

Fairfield E.H.S.
5.1. Onderzoek algemeen.
Op dit proefstation, wat zich hoofdzakelijk met tomaten-onderzoek
2
2
bezig houdt is ± 10.000 m glas en 2.000 m plastic kas aanwezig.
Onlangs is een nieuw 'multifactorial' kascomplex gereed gekomen,
bestaande uit 9 losstaande afdelingen. In drie van deze afdelingen
zijn meters geplaatst voor meting van warmteverbruik..
In samenwerking met Stockbridge House E.H.S. en Lee Valley E.H.S.
is dit jaar onderzoek gestart naar energiebesparing. Verlaging van
de nachttemperatuur van 17 naar 13°C gaf duidelijke vermindering
van de productie (peildatum 19 mei 1975)« Afschermen met plastic
gedurende dag en nacht gaf bovendien extra verlaging van de
productie door vermindering van instraling in de kas.
Gericht op energiebesparing is ook onderzoek verricht naar het effect
van grondverwarming bij verlaging van de nachttemperatuur. De
temperatuur in de grond was 15» 17 en 21°G. Hierop werden tomaten
en paprika's geteeld. De tomaten reageerden nauwelijks op de grondtemperatuur, de paprika's echter wel (21°C was de beste behandeling).
Het opkweekonderzoek bij tomaat staat hier nog volop in de belang
stelling. Men gaat na op welke wijze de planten opgekweekt moeten
worden om een maximale productie te halen. Potmaten en zaaitijden
worden in het onderzoek opgenomen. Kennis van de resultaten van
Naaldwijk zou o.i. veel werk kunnen besparen.

De gebruiksmogelijkheden van verschillende typen plastic kassen,
onverwarmd en licht verwarmd, worden op dit proefstation
nagegaan. Men probeert er diverse gewassen in te telen, zoals
tomaat, komkommer, "bleekselderij en sla. Uitbreiding van plastic
kassen in het gebied rond Fairfield (graafschap Lancashire) vond
echter nauwelijks plaats.

5.2. Onderzoek doorteeltsystemen.
In 1974 heeft men op het Fairfield E.H.S. het Dutch hook-systeem
met het S-hook-systeem vergeleken (zie Fairfield Newsletter (1974)
nr. 9). Bij het Dutch hook-systeem was 15i° minder* arbeid nodig.
Het verschil werd grotendeels veroorzaakt door

Mei tsfik@Fi

hangen

en touw aanbrengen bij het S-hook-systeem.
In 1975 worden de volgende systemen vergeleken; Dutch-hook,
Coathanger en S-hook. In het onderzoek zijn 3 rassen opgenomen
bij 3 plantafstanden.
Er is gezaaid op 23 december, uitgeplant 11 februari.
De eerste oogst vond plaats op j/8 april.
De resultaten tot 16 mei zijn in tabel 3 vermeld.
2
Ta.be 1 3. Productie in kg/m bij 3 doorteeltsystemen, 3 plant
afstanden en 3 rassen t/m 16 mei 1975«
i
S-hook !
4-3 cm

38 cm ! 43 cm

Eurocross BB

2,9

Extase

2 , 6 5 ! 2 ,3

Adagio

2,65

Coathanger

Dutch-hook

! 2,95

51 cm

38 cm

43 cm

51 cm

2,6

3,2

3,2

3,-

2,25

2,2

2,5

2,2

! 2,7

2,8

Zoals ook op het Stockbridge House E.H.S. was hier te weinig blad
geplukt bij het Dutch-hook systeem. Bij de andere systemen was
meer blad weggenomen.
Ook-waren de koppen teveel tussen de planten geduwd. Men wil waar
schijnlijk dezelfde, ruime, werkpaden behouden als bij de andere
systemen, hetgeen tenkoste van dit systeem gaat.

7.

6_. Bedrijfsbezoek.
De rondgang langs een viertal bedrijven vond plaats onder leiding
van Mr. Parthing, teelttechnisch voorlichter.
6.1. Dickinson te Pilling.
Rassen

: Sonato en Kirford Cross

Systeem

: S-hook (reeds 3 jaar)

Geplant

î

februari. Teelt doorgaande tot in november.
Eindstip afhankelijk van temperatuur (stookkosten) en
opbrengsten.

Het lag in de bedoeling om 25 kg/m

te plukken (vorig jaar 100 ton/acre).

Gewas vertoonde een schrale groei, met dunne kop, vruchten wat fijn,
maar was goed verzorgd. Er werd druppelbevloeiïng toegepast.
Het uit de haakjes lichten van de planten gaat heel snel. Dit gebeurt
eens per 2 à 5 weken. Door een steeds opgaand groeiende kop is de trosstand en de zetting gunstig.
Men moet altijd gebukt oogsten. De vruchten liggen grotendeels op of
net boven de grond. Doordat de vruchten op dezelfde hoogte hangen,
behoeft men niet veel te zoeken. Het plukken daarentegen gaat moeilijker
omdat men de vruchten tussen de stengels door moet pakken. Het touwhangen kost veel tijd.
6.2. Blair te Pilling.
Ras

: Sonato

Systeem

: "Improved Lancashire-systeem"

Gezaaid

: Begin januari, 1e oogst: 10 april.
Teelt tot in november.

Arbeidsbezetting; 3 man + 1 extra plukker, bedrijfsgrootte 1 acre.
Gewas met een sterke groei, met wat platte, kantige, grove vruchten.
De zetting was goed.
Er werd veel te weinig blad gebroken. Het blad reikte tot aan de grond.
Ook lagen er trossen op de grond.
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"Rij i.ei plukken

race

t Bien zoeken tussen het gewas. Er werd

geplukt in piastic emmertjes ('7-8 liter).
bij ait äyisiefci,; l:-.at men de planten een keer een heel eind
:•:.-i.kken wa.u/bi j men een eind LOUW van +_ 75 cm vastmaakt aan het
r-*edo

anv/ezige touw. Daarna bindt men telkens weer m.b.v.

Ijxb^ndjes de planten vast aan het touw van de naaste plant
'vSiï'ui j men geleidelijk omhoog gaat.

9.

6.3- Ingle and Sons Ltd.. te Cleveleys.
Bedrijf van 2 ha ( 5 acre) w?aT,van 3'ir
Rassen

: Eurocross BB,

Vire,se 1,

Systeem

: meerdere eigen systemen.

acre

tomaat en 1-g- arce tuinkers.

Curato, Adagio e.a.

Er werd hier geteeld in de grond, in bedden en m veenworsten.
De arbeidsbezetting was enorm hoog. 't Gehele bedrijf had 60 mensen
in dienst. Voor de tomaten waren er 5 man/acre.
Er kansysteem.

Meix

y ixdken ... .11 eikaar bevestigd, de bovenste haak aan de draad

s.i :iKBPs y c. t.f'
Vanaf de onderste haak tot de giond was een touw van + 50 cm
bevestigd. De plant werd opgeleid langs het touw naar de 1e haak.
Dan schuin naar de 2e haak. Vervolgens naai de 3e haak, 4e enz.

/,

Het voordeel van dit systeem is dat men een vaste afstand
(+15 cm) tussen de stengels heeft. Op het voorgaande "bedrijf
(Blair), had men nogal eens het probleem dat de stengels hij
een zware "belasting naar beneden schoven waardoor alles op
elkaar kwam te liggen. D.m.v. deze haken heeft men dit probleem
ondervangen. Het opruimen vraagt bij deze haken wel enorm veel
tijd omdat men de stengels bf uit de haken moet halen (hetgeen
gezien de vorm van de haken bijna niet mogelijk is) of tassen
iedere haak (9 maal) moet doorsnijden en de stengeldelen uit
de haken moet halen. Ook het opbergen van de haken voor
gebruik in het volgend jaar lijkt niet zonder problemen te zijn.
Schuin omhoog-omlaag systeem.
Hierbij leidt men de plant schuin omhoog langs de draad en daarna
weer schuin omlaag. Bij het omlaag gaan wordt de neergaande
stengel telkens vastgezet met een fixband aan de opgaande stengels.

11.

lî

Het is een erg arbeidsintensief systeem. Daarnaast was men
niet erg gelukkig met het feit dat de koppen enigszins in het
pad staken en dat de "belichting van de kop minder was dan bij
de andere systemen.

6.4. Kershaw te Poulton-le-Fylde.
Bedrijf van 2 acre waarop 8 mensen werkten.
Een klein gedeelte was voor komkommerteelt bestemd, de rest de
tomatenteelt. De tomatenteelt gaat door tot 15 augustus. Daarna
wordt sla geplant.
Ras

: Adagio

Systeem

; 'Hedge'systeem (soort Hensen-systeem uit de jaren

«60).
Langs de draad had men een touw gespannen. De planten gingen
rechtstreeks naar de draad. Daarna werden ze langs de draad
geleid, waarbij de kop telkens met fixband aan het extra touw
vastgezet werd.
.

_____________________ draad
touw
stengels

—7ÇZ—7ÜZ—JK—Tr^:

Het w.ordt dus een verschrikkelijk volle boel langs de draad.
Tijdens het oogsten moet men enorm veel zoeken. Ook het
bladbreken lijkt een onmogelijke opgave daar nauwelijks is
na te gaan, welk blad bij welke stengel hoort.

He dg« »y:;teem

Hier had men geen druppeldevloeiing maar werd watergegeven met de
slang en bemest met de hand.

J . Samenvatting doorteelts.ystemen in Engeland.
- Alle voorkomende systemen zijn min of meer ingewikkeld
''moeilijk bij aanneemploegen en buitenlandse werknemers).
- JX; -ystemen vragen enorm veel arbeid. In de piekmaanden
b'-'-G tocdt men 16OG - 2500 uur/ha. In Nederland ligt- het maximum
[ pc-.g-veng arbeidsboekhouding 1974) op 1000 - 1400 uur.
- Het werktempo 1 igt er beduidend lager. Ook bij de Butch hook
komt men nog op 1600 - 1800 uur/ha. in de piekmaanden.
Pi ^ maast is er nog veel te verbeteren in de organisatie en de
werke--:. thoden.

Men is duidelijk nog aan het zoeken naar een goed systeem
gezien het feit dat onderzoek op 2 proefstations plaatsvindt
en vele bedrijven een eigen systeem hebben.
Bij enige systemen zoals de Coathanger, S-hook en het
hakensysteem bij Ingles heeft men de arbeidspieken enigszins
afgevlakt door bepaalde werkzaamheden naar een minder drukke
periode te verschuiven.
Een algemeen bezwaar is dat men bf gebukt moet plukken bf
dat men de vruchten moet opzoeken tussen een enorme massa
blad.
Hun probleem is dat ze een plant men een lengte van + 7i meter
kwijt moeten raken binnen een hoogte van + 2 meter. Ons
systeem met de extra dief waarbij de beschikbare ruimte
meerdere keren gebruikt wordt is daarom zo gek nog niet, al
stelt het wel hoge eisen aan het vakmanschap (tijdstip
en aantal dieven).
De systemen, waarbij men de planten laat zakken, waarbij
vruchten op de grond liggen, vereisen een aangepast watergeefsysteem (druppelbevloeiïng).

Enige algemene indrukken.
Ook in Engeland zijn de tomatenprijzen dit jaar hoog geweest.
Men is nog niet bang voor concurrentie vanuit Nederland,
omdat daling van de waarde van het pond en de nog aanwezige
invoerrechten de export vanuit Nederland sterk remmen.
Op deze afgesloten Engelse markt ontvangt daarom de Engelse
tuinder meer voor zijn tomaten dan de Nederlandse tuinder.
¥oor het verkrijgen van een goed financieel resultaat is men
minder van een vroege opbrengst afhankelijk. Men teelt daarom
'rustig' en behaalt hoge producties (tot 130 ton/acre =
32 kg/m2).
De opkweek van tomatenplanten vindt veelal op de bedrijven
zelf plaats, waarbij lampen worden gebruikt. Voorheen woog
de besparing aan brandstofkosten ruim op tegen de electriciteitskosten. De electriciteitskosten zijn echter zo sterk
gestegen, dat het de besparing aan brandstofkosten nauwelijks
meer goed maakt.

- In de omgeving van Hull is Sonato met Adagio het belangrijkste
tomatenras. Ook elders in Engeland wordt Sonato geteeld.
Er zijn enkele gevallen van necrose bij Sonato bekend.
2
- De arbeidsbezetting is zeer hoog (+ 1 man per 1.000 m tomaten).
Dit komt tot uiting in de goede verzorging van de gewassen.
Het arbeidsloon ligt lager dan in Nederland. Men betaalt
thans + £ 1 per uur wat neerkomt op een basiswerkloon van
ƒ. 220,- (Nederland ƒ. 340»-)•
- Uitbreiding van glasbedrijven vindt nauwelijks plaats, hoogstens
vervanging op de betere bedrijven. Men kijkt dit jaar de kat uit
de boom. De echte glasgroentetuinder heeft voor plastic kassen
weinig interesse. Plastic kassen worden meer gebruikt door de
vollegronds-tuinder ter vervroeging van de vollegrond productie.

Literatuur.
- Stckbridge House E.H.S., jaarverslag 1973;
- Stockbridge House E.H.S., Station report preprint 1974*
- Fairfield Newsletter, 1974 e x » 9«
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Bijlagen.
Coathange]

. tri an ré r
Hierbij heeft men om een bepaald type haak + 72 meter touw
gewonden.
De haak hangt aan de draad. Zodra de plant de draad gepasseerd i
wordt de haak van de draad genomen en wordt het touw enige kerer
afgewonden waarna de haak 1 à 2 planten verder weer opgehangen
wordt. Dit herhaalt zich iedere 2 à 3 weken.
*

%

\

?

%

yr~j

j

/
/

/

y

/
j
/

;

<
'

/

•
'

'
,
/
J j
/
, '
'• /
'
^
i j /
s ' s '
1! / • •
'

j
/

4

f

/

/
<

/

Aofiff
lIMi

17.
S-hook.
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Boven iedere plant is aan de draad een haakje bevestigd die niet of
nauwelijks langs de draad te bewegen is. Het. touw wordt rechtstreeks
van de plant naar de draad geleid, door de haak gelegd en dan langs
de draad ongeveer door 12 haken geleid en vastgemaakt achter een haakje,
Is de plant de draad gepasseerd dan wordt het touwtje uit de haak
gehaald en laat men de plant zakken tot het touwtje in de naastliggende
haak rust. Dit wordt iedere 2 à 3 weken herhaald.
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Het aanbrengen van het touw kost hier enorm veel tijd. Bij-iedere plant moet men ongeveer 5 meter heen en terug lopen om
het touw vast te maken.
f
Dutch-hook = Nederlandse haak.
Men leidt de plant recht omhoog, gaat door de haak en dan naar
beneden. Eventueel weer omhoog langs het originele touw.

Traditional systeem of East Riding System.
Be plant wordt rechtstreeks haar de draad geleid. Er wordt
1 tros "boven de draad getopt waarna men alles laat groeien.
Dit geeft een soort dakjessysteem met erg veel dieven.

S oren s on-syst e em.
Ook hier gaat men rechtstreeks naar de draad. Heeft de plant
de draad bereikt dan wordt het touw op + 1 meter boven de grond
doorgesneden waarna de kop van de plant 3 à 4 plaatsen verder
weer wordt vastgebonden.

ÏÏ.K. Tomato Growing.

