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DE TUINBOUW ONDER GLAS OP HET KANAALEILAND GUERNSEY.
Inleiding
In het kader van een uitwisselingsprogramma was het voor schrijver
dezes mogelijk om iii de periode van 18 tot 27 mei 1966 een bezoek te
brengen aan Guernsey, Door tezamen met de verschillende voorlichters
aldaar een aantal bedrijven te bezoeken, door enkele vergaderingen bij
te wonen, door verschillende gegevens van het Guernsey Experimental
Station te bestuderen en door het voeren van vele gesprekken kon een zeer
goede indruk van de tuinbouw aldaar worden verkregen. De belangrijkste
ervaringen zullen in het hiervolgende worden weergegeven. Verschillende
zaken die reeds in andere reisverslagen vermeld staan (zie literatuur
lijst) zijn meestal buiten dit verslag gehouden.
De structuur van de tuinbouw op Guernsey
Bedrijfsgrootte
Een nog in dit jaar gehouden enquê^te heeft ten aanzien van de
bedrijfsgrootte de volgende gegevens verstrekt.
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Uit deze tabel blijkt dat de bedrijven gemiddeld zeer klein
zijn. De gemiddelde bedrijfsgrootte is + 1/3acre of 1450 m2.
Ongeveer de helft van de bedrijven bevat mindee dan 1000 m2 glg,s en
het aantal bedrijven met meer dan 3000 m2 glas bedraagt slechts en
kele procenten,
glas
Bij de groep met minder dan 834 m , zijn er velen die geen „full timegrowers" zijn.
De leeftijd van de kassen
Gebouwd na
van 1933 tot
van 1914.tót
vóór

1945
1945
1933
1914

425
109
255
365

acres
acres
acres
acres

1154 acres

=
=
=
=

37,0%
9,4$
22,0$
31>6%
100$

Het blijkt dat van de kassen slechts 37ia na de tweede wereldoor
log is gebouwd. In Nederland is dit wellicht 75$, Hetgeen dateert van
vóór 1945 betreft de ouderwetse houten Guernseykassen van 24 feet
breed, zijgevels van 4 à 6 feet hoog een glashelling van 20° en vaak
ruitjes van 12" breed, In het algemeen dus donkere en lage kassen
die minder geschikt zijn voor vroege stooktomaten.
De bedrijfsopzet
Typerend is het grote aantal kleine eenheden of met andere woor
den, veel vrij staande kassen. Het meestal hellende terrein is hier
mede oorzaak van. Op Guernsey betekent een vrijstaande kas echter niet
steeds een betere lichtinval door de zijgevels omdat de onderlinge af
stand tussen de verschillende kassen op een bedrijf meestal zeer ge-

ring is. De nadelen van kleine eenheden, namelijk het arbeidsinten
sief zi,in, de hogere kosten bij mechanisatie en automatisàtie van
lucht-, sproei- en stookinstallaties gelden wel« Ook de plaats van
schuur en ketelhuis is op veel bedrijven ongunstig gekozenj Alleen op
enkele nieuwgebouwde bedrijven kan men een pad midden door een groot
complex kassen aantreffen en is van een goede bedrijfsopzet sprake.
Opvallend was ook dat verschillende ondernemers hun kassen ovër meer
dere plaatsen op het eiland verspreid hadden. De kleine omvang van de
in eigendom verworven percelen is de hoofdoorzaak hiervan alhoewel
het ook voorkomt dat men zijn glasopstanden verspreid heeft staan,
terwijl het wat de grond betrefts mogelijk was geweest alles bijeen
te bouwen. Nu de betekenis van een centrale bedrijfsopzet steeds groter
wordt is dit een groot nadeel waarvan men zich niet steeds voldoende
bewust is.
Kastypen
In Guernsey maakt men wel onderscheid in een viertal kastypen
en wel in s
1.
Venlokas,
2.
De ouderwetse Guernseykas^
3.
De moderne houten kas,
4.
Kassen van aluminium alloy.
De ouderwetse Guernseykas werd hiervoor reeds omschreven. Dit type kas
wordt nu niet meer gebouwd. De moderne houten kassen zijn verschillend
van breedte en constructie. ZB zijn meestal gedekt met glas van 60 cm
breed. De aluminiumkassen beginnen er de laatste jaren een beetje in
te komen. Ze hebben evenals sommige moderne houten kassen eetn kapbreedte van 13 - 14- m. Vaak ziet men op moderne bedrijven nu dat er
2, 3 of 4 overspanningen naast elkaar worden gebouwd om aldus grotere
complexen te krijgen. Om dit laatste mogelijk te maken is men bereid
om grote hoeveelheden grond te verwerken om hierdoor het terrein te
egaliseren. Juist in deze complexen treft men binnen ook een hoofdpad
aan hetwelk bij voldoende oppervlakte middendoor loopt. Deze moderne
kassen bouwt men nu bij voorkeur oost - west dit omdat volgens En
gelse gegevens bij een oost-west richting de lichtinval inde winter
belangrijk beter zou zijn dan bij noord-zuid richting. De richting van
de tomatenrijen is haaks op die van de nokrichting. De voorlichtings
dienst prefereert en adviseert de aluminiumkassen. Dat deze economi
scher zijn dan de ouderwetse Guernseykassen is duidelijk. Op grond van
gemaakte berekeningen prefereert men ze ook boven de moderner houten
kassen, Eén van de motieven hierbij is, dat op Guernsy de grond schaars
is en dat gestreefd moet worden naar een zo hoog mogelijke opbrengst
per oppervlakte-eenheid grond. Nationaal bezien is dit wellicht juist
doch bezien vanuit het standpunt van de individuele tuinder komt het
ook op Guernsey voor, dat het geld de beperkende faktor is e& voor
schrijver dezes is het dan de vraag»of door dan goedkopere kassen te
bouwen niet een beter kapitaalrendement zou kunnen worden verkregen.
Met Venlokassen heeft alleen de heer Broekhuizen, die in 1965 ongeveer
4000 m^ van deze kassen bouwde, ervaring,
Deze tuinder, die zelf
ook zeer moderne houten kassen heeft, was zeer tevreden over zijn
Yenlokassen en was van plan er in de toekomst meer te bouwen. De voor
lichtingsdienst is kennelijk niet zo enthousiast over Venlokassen dit
ondanks de lage prijs. Goede vergelijkingen heeft men uiteraard niet.
De bedrijfsuitrusting
Van de totale oppervlakte glas is 84fo verwarmd. Onverwarmde kas
sen komen vooral bij de kleine tuinders — en heel in het bijzonder
bij hen, die overdag elders werken — voor. Voorzover op de kleine be
drijven wel verwarmd wordt vindt dit nog grotendeels plaats met be
hulp van kolen, welke dan in zeer primitief ingerichte keteltjes ver
stookt worden. Op sommige grotere bedrijven wordt ook wel met behulp
van kolen verwarmd, doch dan wordt van fijne antrachiet gebruik ge
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maakt die zich leent voor automatisch stoken (schroefstoker). Op de
grotere bedrijven, waar meestal 200 sec, olie wordt verstookt, voldoen
de stooktinstallaties wel aan . hoge eisen.
Met name kunnen worden genoemd s mengregelingen die door een luchtthermostaat worden bediend, de waterthermostaat, die voor een minimum
pijpwatertemperatuur zorgt en dunne-tuisverwarming» Overwegend worden
1^-" huizen gebruikt en wel 2 buizen om de twee rijen tomaten. Hiermee
kan de kastemperatuur
16 - 17°C worden opgevoerd boven de buiten
temperatuur (in Nederland meestal 20°C).
De watervoorziening is in het algemeen wel automatisch. Zowel
druppelbevloeiing, het Deense Volmatic systeem en gewone, overigens
zeer fijn sproeiende, regeninsatllaties zijn hiertoe in gebruik. Al
deze installaties bevinden zich op of langs de grond, In verreweg de
meeste kassen bevindt zich bovendien nog een sproeileiding boven het
gewas.
De bemesting vindt grotendeels plaats met vloeibare of opgeloste
meststoffen, welke met behulp van mestverdunners in het gietwater
worden
gebracht. De mestverdunners zijn vaak zeer klein, zodat er
per kas soms twee in gebruik zijn.
Voorzover de tomaten door de tuinders zelf gesorteerd worden ge
schiedt dit grotendeels met behulp van zeer primitieve sorteermachines
van welke de vruchten opgeraapt moeten worden. Ook in dit opzicht
geldt weer s „hoe groter bedrijf, hoe beter ingericht".
Het grootste bedrijf op Guernsey, De Fruit Export Company, had wel een
zeer rationeel ingerichte sorteergelegenheid.
Luchten van de kassen geschiedt mechanisch doch in het algemeen nog
niet automatisch. De geringe omvang van de bedrijven en de veelal
kleine oppervlakte van de afzonderlijke kassen zijn een rem op de
ontwikkeling in deze.
In het algemeen is de conclusie dat de bedrijven va?,k te klein
zijn om van veel goede technische voorzieningen een economisch gebruik
te maken. Bij een bezoek aan dit eiland nu en 10 jaar geleden valt het
op dat er in de tuinbouw niet zoveel veranderd is, zeker niet wat de
structuur van de tuinbouw betreft.
De bevolking in de tuinbouw
Volgons de Commercial Grower van /4-1966, sprak de voorzitter van
de nYoung Guernsey Growers" als volgt { „Horticulture had a long history
of apathy, conservatism and — downright apathy —which had done ié a lot
of harm ", Er schuilt ongetwijfeld veel waars in deze woorden. Het is
niet bekend, hoe dit alles gekomen is. Waren de winsten in het verleden
zodanig dat de stimulans om het beter te doen ontbrak ? Is de bevolking
niet ondernemend genoeg ? Is de bevolking onvoldoende geschoold ? Bij de
ontwikkeling die zich daar heeft voorgedaan zijn oorzaak en gevolg ook
moeilijk uit elkaar te houden. Toch willen we enkele punten noemen. Tot
nu toe was er vrijwel geen mogelijkheid om tuinbouwonderwijs te volgen.
Weliswaar hebben sommigen in Engeland een tuinbouwopleiding gevolgd doch
dit zijn de uitzonderingen op de regel. Ook andere mogelijkheden om zich
technisch en economisch te bekwamen zijn er voldoende. Tuinbouwstudieclubs bijvoorbeeld zijn er niet. Het hebben van meerdere beroepen, zoals
vooral onder de kleine tuinders voorkomt, is ook niet bevorderlijk voor
het ontwikkelen van een goede tuinbouw. Bovendien is ook de basisop
leiding van de tuinders niet altijd eTCn goed geweest, want ook in
Guernsey heeft gegolden, dat als men niet goed kon. leren, men nog wel
geschikt was voor de tuinbouw. Ook nu is nog lang niet iedereen over
tuigd van het nut van tuinbouwonderwijs e.d.
Ook de mentale instelling is in het algemeen niet zodanig dat dit
tot grote ontwikkelingen leidt. Men is bijv. bang om geld te lenen. Ook
de eertijds uitgevaardigde wet dat er gedurende enkele ja^en geen kassen
bijgebouwd mochten worden kan samenhangen met vrees voor de toekomst.
De voorlichters karakteriseerden de Guernsey tuinders enkele malen als
mensen die graag praten doch niet hard werken. Men begint in de zomer

pas om 7 uur 's morgens te werken met als gevolg dat het oogsten groten
deels overdag plaatsvindt.
Typerend is nu ook de hoge leeftijd van de tuinbouwende "bevolking. Op ie
dere twee oudere tuinders boven de 60, is slechts één zoon als opvolger
beschikbaar. Van de werknemers in de tuinbouw was in 1962 40$ boven de
50en 60$ bóven de 4-0 jaar. Slechts 10$ was jonger dan 20 jaar.
Een aparte, doch grote groep tuinders is die van de „part-time-growers",
die elders werken en in hun vrije tijd wat tuinieren, vaak met behulp
van hun gezin. Soms ontwikkelen deze mensen zich tot echte, tuinders.
Bedrijfseconomische gegevens
Investeringen
Hieronder volgen de prijzen van een aantal duurzame produktiemiddelen.
£

24,— per m
Venlokas
f
it
27,50 li it
Traditionele Guernseykad
li
Moderne houten kas
35,— it !T
H
4-0, — H f»
Moderne aluminium kas (alloy)
Ketels,verwarmingsbuizen en
verdere benodigdheden voor verwarmen
(de prijs varieert met de grootte van
de kas, de regelapparatuur en het systeem
van verwarming. De installaties zijn in
staat om de kastemperatuur 30°F op te
^
voeren boven de buitentemperatuur) ƒ 14,50 tot ƒ 23,50 / <
tot ff 3,60 /m;
Bewatering
" 1,*
tot ff 4,~ -/m'
Automatisch luchten
" 2,'
Gebouwen .en overige voorzieningen
zoals paden, werktuigen, transport^
middelen, enz,
" 7,— tot rt 14,— /m!
2
Grond (al naar type en plaats)
" 7,— tot tï 11,— ./*•
Bij het stichten van een groot bedrijf, waar de stichtingskosten
relatief laag zijn, is de investering, mits niet al te dure kas
sen worden gebouwd, circa ƒ 60,— per m^. Omdat in de praktijk
vaak kleine complexen worden gebruikt zal men meestal wel hoger
uitkomen. Bij een door het Guernsey Experimental Station gemaakte
kostenprijsberekening ging men uit van een investering van ƒ 66,per m . in het algemeen zijn de prijzen hoog. Volgens de heer
Broekhuizen komt dit o.a. door de grote winstmarges'van de handel
Dit betekent dus dat de afschrijvingskosten hoog zijn en dit
tezamen met een rentevoet van .7$ geeft veel vaste lasten.
Kosten van arbeid, onderhoud en vlottende produktiemiddelen
Ook deze kosten verschillen van geval tot geval. De hier
onder vermelde bedragen noemde men echter typerend voor vroege
tomaten.
Brandstof
Arbeid
Ontsmetting
Bemesting en bestrijding
Water en electriciteit
Touw, papier en potten
Onderhoud

ƒ
H
H
»

H
li
H
to taal

f

5,—
5,50
0,90
1,80
0,80
0,90
1 ,20
16,10

per
per
per
per
per
per
per
per

mi
mi
m!
m!
mi
m!
m'
m'

Alhoewel verschillende kosten nog ontbreken, zoals bijv. admini
stratie, telefoon, vervoer naar elders, enz., kan toch wel een
indruk van de kostprijs worden verkregen. Deze is 10 à 12$ van

van het geïnvesteerde kapitaal + ƒ 16,— à ƒ 17,— =
ƒ 23,— à ƒ 24,— per m2. Dit moet men dan zien als de kostpri.is
van het wat grotere bedrijf.
Voorbeeld kostpri.is
Hieronder volgt nog een berekening die gold voor een demonstratiekas op het Experimental Station en welke berekening
opgesteld was in verband met een „open day" welke op 21 april
1966 gehouden werd. In deze demonstratiekas werden de tomaten
in zogenaamde „throughs" geteeld, zodat wat extra materiaal
gebruikt was'
In ponden per
kas van /15
acre(270 m2)
Afschrijving en rente s 10% £.1800 j
Onderhoud s Materiaa,l
Arbeid
1)
Klaarmaken grond § Materiaal
Arbeid
Opkweek
s Materiaal
co 2
Brandstof
Ka uitplanten s Materiaal
co 2
Brandstof
Arbeid
totaal

In guldens
per
m2

180
25

6,70
0,90

1 ,80

48,06
41,08,00
48,06

1 ,50

1 ,80

6,16

0,25
0,10
0,35
1,45
2,25
5,70

3,02,06

9,03
39
60,05
154
130,05
745,19,06

4,80
27,60

^^ zie specificatie.
Specificatie materialen
1 0 gallon formaline
olie
5 gallon formaline
8000 gallon water
5 balen veen
6 ton grit
1 cwt kalk
•§ cwt kalisulfaat
x cwt super
4- cwt magnesiumsulfaat
plastic

:
;
|
:

0
0
OC
0
—v

totaal £

2,01,03
11,09,00
1,00,06
1 ,10,00
7,17,06
14,05,00
8,09
16,06
13,00
4,06
1,02,00

De hierboven gevonden kostprijs van ƒ 27,60 per m
kan men
zien als de kostprijs bij het serieus uitvoeren van alle cultuurzorgen en het in voldoende mate gebruik maken van materia
len en toepassen van bestrijdingsmiddelen, enz.
De landelijke opbrengst
zijÏI
Hieronder zijn de bedragen die van jaar tot jaarygeëxporteerd aan tomaten en bloemen voor een aantal jaren weergegeven.
Omdat de oppervlakte in al deze jaren hetzelfde gebleven is kan
aan de hand van deze cijfers een indruk worden verkregen inzake
het opbrengstverloop, dit te meer omdat de binnenlandse consump
tie verwaarloosbaar klein is en van jaar tot jaar niet veel ver
schilt.
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jaar
1959
I960
1961
1962
1965
1964
1965

export van
tomaten

export van
bloemen

totaal in
miljoenen

£
ê
£

£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£

£
£
£
£

6,295,400
6,436,400
6,514,800
6,495,700
7,024,000
6,500,400
7,321,200

1,300,000
1 ,310,000
1 ,500,000
1,700,000
2,000,000
2,300,000
3,122,000

7,59
7,55
8,01
8,20
9,02
8,80
10,44

totaal per
m

kas
f
f
f
f
f
f
f

16,20
16,55
17,10
17,66
19,25
19,~
22,50

1959 :
= 100 !
100 1
102 I
106
109 ;
1.19 S
117 j
139 «
.
ï

De waarde van de Nederlandse tomatenexport "bedroeg in 1965 ruim
het viervoudige van die van Guernsey. Uit de cijfers blijkt, dat de
opbrengst van tomaten maar weinig is gestegen en dat de opbrengst aan
bloemen regelmatig groter is geworden. Deze uitbreiding van de bloe
menteelt heeft zich in 1966 niet voortgezet want tot eind april was de
aanvoer + 10$ lager dan in 1965. De gemiddelde opbrengsten zijn ge
stegen van 100 tot 139. Wellicht zijn de kosten in dezelfde periode
sterker gestegen.
De opbrengst van enkele bloemgewassen
Om de betekenis van enkele bloemgewassen te laten uitkomen geven
we hieronder van de belangrijkste gewassen het aantal verzonden eenhe
den en de geldswaarde hiervan weer.

r * aantal

dozen
x 1.000

iris
freesia
roos
varen
anjer
narcis
chrysant
gladiool
diversen
to taal

waarde in gul
den x 1.000

493
56O
124
141
173
143
109
46
27

9241
IOI66
3956
2935
2186
1973
1725
1023
582

1816

33787

De cijfers in deze tabel kloppen niet geheel met die uit boven
staande tabel doch dit hangt samen met de wijze van verzamelen. Ge
noemde bedragen zijn verkoopbedragen en niet de bedragen die de tuinders
ontvangen hebben. Men schat dat hier ongeveer 20% tussen zit, In maart
wordt voor het grootste bedrag aan bloemen omgezet omdat dan van de
twee belangrijkste gewassen, namelijk freesia en iris, de grootste ver
zendingen plaatsvinden. Ook de narcissen worden vrijwel allemaal in
maart geoogst.
De kg opbrengst van tomaten
In 1965 was de kg-opbrengst aan tomaten 45.672 ton. Rekent men
dat er van de 1154 acres glas 1050 acres met tomaten staan, dan bete
kent dit een gemiddelde produktie van 10,7 kg per m2. Dit is dus 2 kg
meer dan in ons land.Verschil in de duur van de teeltperiode is onge
twijfeld de belangrijkste oorzaak van dit verschil. Men heeft er immers
meer verwarmd glas dus gemiddeld zal de teelt vroeger beginnen en an
derzijds teelt men langer in de nazomer door, In de gemiddelde op
brengst van jaar tot jaar zit evenals bij ons een stijgende tendens»
Op enkele bedrijven en ook het Experimental Station worden opbrengsten
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bereikt van rond de 20 kg per m . De maximaal haalbare oogsten liggen
dus ook hier + 100$ boven hetgeen gemiddeld geoogst wordt. Bij genoemde
hoge opbrengsten wordt er ook vroeg in het seizoen reeds veel geoogst.
Zo was op het ExperimantalStation eind mei 1965 reeds een oogst van 9 kg
per m^ behaald. Overigens kan men ook stellen dat men de ten opzichte van
Nederland grotere hoeveelheid licht nog niet voldoende heeft uitgebuit.
Zo bereikt men in dit donkere voorjaar op het Experimental Station als
ook op een aantal goede bedrijveneer 16/4 een oogst van 2,5 tot 3 kg
per m2. De gemiddelde oogst per m over geheel Guernsey was op 9 mei
pas 1 kg per m , want toen was er pas 4-000 ton geëxporteerd. In de toe
komst is er dus ook een grotere vervroeging mogelijk.

De geldopbrengst van tomaten
Volgens een artikel van de directeur van het Experimental Station
is het mogelijk om bij het prijspeil van 1965 eind juli een opbrengst
van meer dan ƒ 30,— per m^ te bereiken« In een demonstratiekas werd in
1965 aan het eind van het seizoen een bedrag van ƒ 36,60 bereikt. Dit
betekende een middenprijs van +/1,80 per kg. Verder betekende dit bedrag
een winst van ƒ 9,— per m » Indien men het geïnvesteerde kapitaal stelt
op 60io van de nieuwprijs is de rentabiliteit 9 s 1$ x 60% x 67 = 22,5%»
Het betekent ook een opbrengst van ƒ 132,— per ƒ 100,— kosten.
De hier aan de orde zijnde geldopbrengsten zijn te beschouwen als de
hoogst bereikbare, dit omdat deze geldopbrengsten op zeer hoge kg-opbrengsten zijn gebaseerd. Als nu bij deze zeer hoge opbrengsten boven
genoemde x^inst en rentabiliteit wordt bereikt dan moet het met de gemid
delde winst en rentabiliteit wel slecht gesteld zijns er moeten wel veel
bedrijven zijn die met verlies werken.
Uit één en sender kan de conclusie worden getrokken dat niet op de
eerste plaats van lage prijzen of van een lage kg-opbrengst sprake is
doch dat de kostprijs te hoog is hetwelk weer met de structurele en in
minder mate met teelttechnische moeilijkheden samenhangt.
Het Investigation Commitèe
Teneinde de tuinbouw op Guernsey te verbeteren is bovengenoemd
commitee opgericht. In dit commitss •
" zitten niet op de eerste
plaats tuinders, wel de directeur en de economisch deskundige van het
Experimental Station. Vervolgens de voorzitters van het Horticultural
Advisory Service Commitee, de Tomato Marketing Board,, de Guernsey
Growers Association en het Horticultural Commitee. Verder verschillende
vooraanstaande figuren uit het maatschappelijk leven. Dit laatste vooral
omdat de welvaart van de niet tuinbouwers op Guernsey toch ook voer een
groot deel met de gang van zaken in de tuinbouw samenhangt.
Het doel is, zoals uit de naam reeds blijkt, om alles op het terrein
van de tuinbouw nader te bekijken en daardoor in staat te zijn welover
wogen adviezen te geven aan de overheid,.. teneinde de situatie in de tuin
bouw teverbeteren. Het commitee kan men ook wel enigszins zien als een
soort overkoepelend orgaan van de hierboven genoemde organisaties die
kennelijk wel eens langs elkaar heen werkten.
Men tracht zijn doel te bereiken door de problemen te bestuderen.
Het is juist daarom dat men gegevens heeft verzameld over de leeftijd
van de kassen, de leeftijd van de mensen, de grootte van de bedrijven,
enz. Verder door de tuinbouw in het buitenland te bezoeken en ook door
buitenlandse tuinbouwdeskundigen die Guernsey bezoeken te interviewen.
Zo werden door de voorzitter van het Commitee ook aan mij vragen gesteld
over de finaciering en de banken over wat de overheid doet, wat voor
opbrengsten en inkomens de tuinders in Nederland behalen, wat er hier
aan tuinbouwonderwijs gedaan wordt,, hoe de tuinbouw structureel in el
kaar zit, enz.
Uit de aard van de gestelde vragen blijkt dat in ieder geval de leiding
gevenden wel goed door hebben waar in Guernsey de schoen wringt.

8.

De problemen, waar men mee te maken krijgt, zijn omvangrijk en het plan
bestaat om verschillende subcommite's te vormen.
voor tuinbouwonderwijs,
Genoemd werden g
1, Subcomm,
voor financien,
2, Subcomm.
voor onderzoek en voorlichting,
Subcomm.
3.
voor marketing ,
4, Subcomm.
voor technische coördinatie.
5. Subcomm.
Met name door de heren Säddall en Mitchell, die men kan zien als werkers
achter de schermen, werd mij een en ander over de toekomstige plannen
meegedeeld. Met nadruk zij gesteld, dat dit plannen betreft en dat
uitvoering hiervan ook van verschillende andere personen • afhangt.
Een typerende opmerking in dit verband was, dat nu men op Guernsey begon
nen is met de zaken te bestuderen, alles in beweging komt, doch dat men
zich nog bevindt in het stadium van de eerste versnelling,
In de volgende hoofdstukken wordt op verschillende onderdelen ingegaan.
Het
tuinbouwonderwijs
«ju. ui www
m wiwya-a
Tot nu werd er op Guernsey vrijwel geen tuinbouwonderwijs gegeven.
Men heeft gedurende enkele jaren een tuinbouwavondsursus gehad. Er werd
dan gedurende twee winters één avond per week les gegeven. Per klas waren
er slechts een twaalftal leerlingen. De belangstelling was duB gering
en nu is dit onderwijs er niet meer. Verder heeft men een tuinbouwdagschool gehad. Dit was één middag per week van september tot maart.
Men begon met 40 leerlingen en eindigde met 20. Al dit onderwijs werd
door proeftuin- en voorlichtingsdienst georganiseerd. Door personeelsen ruimtegebrek kon dit onderwijs niet worden voortgezet. Overigens
heeft men met de dagschool slechts het bewijs willen leveren dat er wel
belangstelling voor het dag-onderwijs bestaat. Dat het tuinbouwonderwijs
niet eerder is aangepakt hangt o-a. ook samen met organisatorische
moeilijkheden. Zo wachtte het education committee op wat de Guernsey Gro
wers Association in deze voor stappen zou nemen en omgekeerd.
In verband met de plannen om te komen tot tuinbouwonderwijs is het
goed eerst een overzicht te geven van lager tot hoger onderwijs. Dit
schema is voor Guernsey hetzelfde als voor Engeland, Als kind begint
men op de i
Primary school
Hierop blijft men tot men minimaal 11 jaar is. Dan volgt een
examen of een testf afhankelijk hiervan komt men dan op de s
Secondary school. Grammar School of College
Op Guernsey komt JCffo van de kinderen terecht op de Secundary school.
Hier blijven zij tot op zijn minst 15 jarige leeftijd, omdat er
tot die leeftijd leerplicht is. Binnenkort wordt dit zelfs 16 jaar.
Ongeveer 20% komt op de Grammar School terecht en nog circa 10$ op
een College, waar het leerprogramma vrijwel gelijk is aan dat van
de Grammar school. Deze 30% zijn dus de betere leerlingen van de
primary school. Afhankelijk van de capaciteiten verblijven zij
tot 16 - 18 jarige leeftijd op de Grammarschool of College.
Men verkrijgt dan een General Certificate of Education,
Belangrijk hierbij is het aantal keuzevakken waarin men examen heeft
afgelegd, In een bepaald vak kan men een „O-level" (ordinary) en
een „A-level" (advanced) behalen. Men begint dus met het halen
van enkele 0-levels en daarna kan men in dezelfde vakken A-levels
halen. Of men volstaat met 0-levels dan wel enkele A-levels wil
halen bepaalt mede of men tot 16 dan wel tot 18-jarige leeftijd op
school blijft. De capaciteit van de leerling is verder bepalend of
aan bijv, twee dan wel aan vier levels tegelijkertijd wordt gewerkt.
Een volgende stap kan zijn s
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De universiteit
Voor toelating op een universiteit zijn, afhankelijk van universiteit
en studierichting, 2 à 4 A-levels gewenst. Een A-level is in de Engelse taal
vri.iwel verplicht, Ka de grammarschool of een secondary school kan een volgenrde stap ook zijn s
Technical college
Voor toelating moet men 16 jaar of ouder zijn en vier of vijf O-levels
hebben behaald. In Engeland heeft men in deze ook een horticultural college,
in Guernsey niet. Enkele jongelui van Guernsey hebben in Engeland zo'n colle
ge bezocht. Uit deze jongelui hoopt men in de toekomst assistenten te kunnen
recruteren.
Voor wat betreft de toekomstplannen van het tuinbouwonderwijs te Guern
sey stelt men zich voor een onderwijsmogelijkheid te scheppen voor jongelui
die de secondary school hebben doorlopen alsmede (tegelijkertijd) voor jonge
lui die op een grammarschool of college O-levels hebben behaald. Men denkt aan
een éénjarige cursus en dan hele dagen school en/of aan een tweejarige cursus
en dan halve dagen op school en halve dagen in de praktijk»
Financien
Aan hetgeen hiervoor vermeld is over de structuur van de tuinbouw zou
nog kunnen worden toegevoegd dat er ook een tekort is aan geldmiddelen. Voor
grote tuinders is het meestal wel mogelijk om voldoende vreemd geld te lenen
omdat op deze bedrijfen het geld safe zit. Op veel kleinere bedrijven zit men
in een verkeerde visieuse cirkel. Voor het doorvoeren van moderniseringen zou
men veel gelden moeten lenen, doch juist i.v.m. het bedrijf is dit niet moge
lijk. Volgens een artikel van de heer Siddall, is er de eerste 10 jaar jaar
lijks ƒ 10.000.000,- nodig voor modernisering van de tuinbouw. Het benodigde
geld is zoals de situatie nu is, maar zeer ten dele via de banken te verkrij
gen. Dit is niet alleen een gevolg van de huidige geldschaarste, doch ook van
het onbekend zijn van (handels)banken met de tuinbouw en omdat het vertrouwen
dat men in de tuinbouw en de tuinders heeft niet zo groot is. Het Experimen
tal Station tracht dan ook door het maken van kosten en opbrengstvergelijkingen in de demonstratiekas te bewijzen dat glastuinbouw op Guernsy economisch
en winstgevend kan zijn (zie pag»7). Men hoopt hiermee dus te bereiken dat
zowel de (handels)banken als de particulieren meer bereidheid zullen tonen
om geld in de tImoderne" tuinbouw te steken« Vervolgens is er een plan om jon
ge tuinders in de gelegenheid te stellen om op een modern bedrijf te starten
met _+ 1200 m2 glas.
De staat zou deze bedrijven dan moeten stichten, dus ook financieren en dan
aan jongeren te verhuren. Ook nu komt het op Guernsey wel voor dat jongeren
een bedrijf huren. Dit betreft dan echter oudere en minder economische be
drijven en de inkomens die men behaa.lt zijn zo laag dat men aan de nosige mo
dernisering niet toekomt.
Een punt is ook dat men wil bevorderen dat crediet over een langere tijd
dan 5 a 7 jaar kan worden afgelost. Deze norm geldt nu voor lang crediet, doch
het blijkt voor de tuinbouw een te snelle aflossing te zijn. Tenslotte wil
men graag wat minder afhankelijk worden van Engeland. Voor belangrijke credieten moet toestemming steeds uit Engeland komen en vooral nu er geldschaar
ste is schijnt nogal eens afwijzend te worden beschikt.
Onderzoek en voorlichting
Schematisch ziet de organisatie van onderzoek en voorlichting er alsvolgt uit g
Directeur
1 onderzoek
voorlichting
administratie
laboratoria
adviesdienst
y
\
grond
pl.ziekten
economise]!

teelttechnisch

technisch
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Tussen de verschillende onderdelen van de dienst bestaat een goede samen
werking, dit wellicht mede, omdat er uiteindelijk een directeur is. De
organisatie lijkt zeer veel op die te Naaldwijk waar men, alvorens op
Guernsey met onderzoek en voorlichting te starten, inlichtingen ingewon
nen heeft en waarvoor men nu nog dankbaar is omdat de gekozen organisatie
goed voldoet. Het is goed hierbij te bedenken dat dit gezegd wordt door
meerdere stafleden, die Engelsen zijn, die voorheen in Engeland hebben
gewerkt en daar de nadelen hebben ondervonden van het gescheiden zijn
van onderzoek en voorlichting en laboratoria.
De goede band tussen onderzoek en voorlichting blijkt mijnsinziens ook
uit de aard van de proeven die genomen worden. Deze hebben grotendeels
betrekking op teeltzaken. Saar aanleiding van proeven is men gekomen tot
zeer concrete adviezen inzake stoken, luchten C02_doseren, enz. Bij de
verslaggevening viel mij op, dat men er voor tuinders goed leesbare ver
halen van maakt. Ook worden alle voor- en nadelen steeds in geld omge
rekend, hetgeen in de praktijk wellicht meer aanspreekt dan meerdere kilo's
enz.
Voor het geven van teelttechnische voorlichting zijn momenteel vijf
officers en één assistent
beschikbaar, voor technische adviezen is één
persoon en voor economische aangelegenheden zijn twee personen beschikbaar.
Behalve de assistent zijn allen academici. Van de voorlichtingsdienst
wordt in toenemende mate gebruik gemaakt en uitbreiding is nodig. Wat be
treft de teelttechnische voorlichting denkt men in de toekomst aan 8 of
ficers en 4 assistenten. Ook op economisch en technisch gebied is uit
breiding nodig. Voor het teelttechnische onderzoek en voor het labora
toriumwerk zijn er momenteel vier academici en vier assistenten. In de
tuin en op de administratie werken elk zes personen.
De dienst als geheel is dus betrekkelijk klein. Wellicht is het mede hier
door dat de directeur nog tijd kan vinden om zich terdege van alle teelt
technische zaken op de hoogte te stellen en er een mening over te vormen.
De gebouwen en alle onroerende goederen worden door de staat betaald.
Van de jaarlijkse exploitatiekosten betaalt de staat vijf achtste en drie
achtste wordt gefinancierd uit geld dat verkregen wordt door
op fust,
dat voor de verzending van tomaten en bloemen gebruikt wordt en welk fust
wordt ingevoerd, een importbelasting te heffen. Het bedrijfsleven betaalt
dus dit drie achtste deel,
De advisory officers hebben evenals bij ons ieder een rayon. Uiter
aard zijn ze allen goed thuis in tomaten. Daarnaast is iedereen inzake
bepaalde onderdelen gespecialiseerd» De één bijv. in bloemen, de ander
in bladgroenteen, een derde in plantenziekten en - bestrijding enz. Zo
nodig komt men daarom voor het geven van speciale voorlichting ook in
eikaars rayon. Het is mij opgevallen dat de voorlichters wel zeer serieus
te werk gingen. Zo was er een duidelijk voorbeeld van verzopen planten.
Wij zouden met het constateren van „verzopen" en „doe dit of dat" de
zaak hebben afgodnan. Zij namen bovendien grondmonsters op twee verschil
lende diepten,&een bladmonster. Dit laatste — alsmede één grondmonster —
werden chemisch onderzocht en op het grondmonster van de ondergrond werd
watercresh uitgezaaid om ook nog een bepaalde aanwijzing te krijgen. Vaak
wordt na een week de betrokkene weer bezocht om de uitslag te melden. Soms
wordt dit telefonisch afgedaan. Serieus werken is uiteraard goed doch op
deze manier ging het toch ook wel ten kosten van het aantal bezoeken.
Op een hele werkdag is dit 6 à 7 per man, waarbij bedacht moet worden dat
er maar weinig tijd met reizen verloren gaat.
Evenals bij ons wordt ook om de paar weken
vergaderd, doch slechts
gedurende 1 of 2 uren. De vergadering die ik meemaakte leek mij een vergade
ring die wat betreft onderwerpen lag tussen de Naaldwijkse assistenten- en
stafvergadering.
Aan de orde kwamen bijv. iets over tuinbouwonderwijs, het geven van voorlich
ting via de televisie, de uitbreiding van het proefstation en de uitbreiding
van de voorlichting in verband met de staatsbegroting en teelttechnische zaken
zoals virus fusarium, rassen, enz.
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Het economisch effect van de voorlichting is ook in Guernsey moeilijk
vast te stellen, Vagk worden adviezen gegeven aan de zeer kleine tuinders
en dit "betekent weinig t.o.v. een advies aan een grote tuinder. Hier
staat tegenover dat het een dichte tuindersgeraeenschap is, er van een
centrumfunctie sprake is en hetgeen de voorlichting zegt ook snel ver
spreid wordt. Massavoorlichting geeft men vooral in de pers. De artike
len die in de loop van een jaar gepubliceerd zijn
worden aan het eind
van het jaar gebundeld en tezamen met de proefresultaten aan de tuinders
verstuurd. Massa-voorlichting wordt ook gegeven op de zogenaamde „Open
Days", waarop soms honderden mensen verschijnen.
Studieclubs en andere technische (vaktechnische) organisaties, die voor
lichtingsavonden en dergelijke organiseren zijn er niet. Door de voorlich
ters wordt iets dergelijks wel als een behoefte gevoeld. Het enige op dit
gebied is momenteel een groepje jonge tuinders dat wel zeer actief is.
Toch is er een duidelijke invloed van de voorlichting en het onderzoek
merkbaar. Door hun stimulerende invloed wordt bijv. CO^ bij vroege toma
ten vrij algemeen toegepast en ook het |t early program"
betreffende tomateteelt wordt door zeer veel tuinders gevolgd. Mede daarom is in dit
donkere jaar de aanvoer vroeg in het seizoen groter dan in het lichte
voorjaar van 1965.
hadden
Opvallend was dat de voorlichters meer privacy^dan bij ons. De tuinders
bellen niet naar het huis van de voorlichter doch naar het kantoor.
's-Morgens, het eerste half uur, zijn alle voorlichters op het kantoor
om telefoontjes aan te nemen, zaken telefonisch af te doen, de benodigde
gegevens te verzamelen, dossiers op te zoeken enz. Om de beurt blijft
een van de mensen een uur langer op kantoor voor het geven van telefo
nische adviezen. Verder heeft men er als voorlichter ook een vaste werk
tijd. Het is uiteraard niet mogelijk om zich hieraan steeds te houden
doch anderzijds is het leven er toch wel regelmatiger door dan zonder
werktijd. Wel betekent dit dat een tuinder vaak meerdere dagen moet
wachten, voordat hij aan de beurt is om bezocht te worden.
Technische coördinatie
Momenteel worden op Guernsey 20 acres nieuw glas per jaar gebouwd.
Deze acres dienen ter vervanging van oude kassen. De oppervlakte glas
van jaar tot jaar is hetzelfde, namelijk 1150 acres. Uit de verhouding
20 s 1150 is af te leiden, dat de-jaarlijkse vernieuwing in een veel
te laag tempo plaatsvindt. De jaarlijks te bouwen oppervlakte zou
minstens verdubbeld moeten worden. Dit nu kan o.a. bevorderd worden
door de kassenbouwers in de gelegenheid te stellen het gehele jaar door
kassen te bouwen. Ook de onderlinge samenwerking tussen kassenbouwers,
bijv. een centrale zagerij, zou een bijdrage hiertoe kunnen zijn. Het
zelfde geldt voor installateurs van ketels, verwarmingsinstallaties, en
dergelijke.
De op te richten commissie voor technische coördinatie
moet dit alles bevorderen.

Hieronder volgt in het kort een omschrijving van de lopende proeven
met de verkregen resultaten tot nu toe. Alle proeven hebben betrekking
op tomaten.
Opkweek in potten van verschillende grootte
De potten van 4-^" gaven een iets beter gezette eerste tros
dan de potten van 4-gr"* De oogst per m^ wa voor de kleinere en gro
tere potten op 15 april resp. 1,53
en 1,66 kg.
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Ç02 "bi.j de opkweek
Vergeleken werden CC>2 doseren vanaf het verspenen ( 14 dagen
na het zaaien) met CC^ doseren vanaf een drie weken later tijdstip.
De oogst op 15 april was respectievelijk 1,75 en 1,59 kg per m .
Stadium van uitplanten en "bewortelingsmogelijfeheid
% niet gezet
aan 1e tros

Behandeling
13
13
2
2

balatumpot
balatumpot
balatumpot
balatumpot

.ian. uitplanten
jan. uitplanten
febr.uitplanten
febr.uitplanten

verwijderd
niet verw,
verwijderd )
niet verw. )

31
14

6

9

begin bloei
Uitpoten bij het begin van de bloei, was dus gunstiger dan vroeger
uitplanten. Bij dit laatste was belemmering van de wortelgroei gunstig.
Temperatuur en C0o bij de opkweek
zaaiH atum

29
20
12
12

nacht- dagluchten
temperatuur
bij
in °P
in

okt.
okt.
nov,
nov.

60
60
65
65

54
54
60
60

75
75
75
75

co2

% niet
gezet
1e tros

+

7
36
52
57

_

+
-

kg/m^
op
2 apr.

kg/m^
op
16 apr.

1,7
1,2
0,3
0,1

3,4
3,2
2,3
1,8

Ook uit deze gegevens blijkt een gunstig effect van CO^. Verder
blijkt dat vroeg zaaien gecombineerd met een lage opkweektempera.tuur
een iets vroegere oogst gaf dan later zaaien bij een hogere opkweektemperatuur. Of deze voorsprong behouden blijft kan worden betwijfeld.
Temperatuur en CO^ na het uitzetten der planten
Als de planten een bepaa.lde grootte hebben bereikt, worden ze wel
uitgezet zonder dat ze uitgeplant worden. Ze staan dan dus enige tijd
bij het plantgat, In deze proef was dit van 22 dec, tot 10 jan. het
geval.
nachttemperatuur in
°P

dagtempe
ratuur in

luchten
bij

54 tot 60 + ) 6 0 tot 65+ )
54 tot 6 0 +) 60 tot 65+)
60
65
60
65
+)

75
75
75
75

C°2
+
-

+
-

°ïo met ge,
„e
zet aan 1
tros
27
31
36
59

'telkens na een paar dagen een

kg/m2 op
16 april
2,64
2,54
2,81
2,72

graar! hoger.

Ondanks de betrekkelijk korte periode dat de verschillen aanwezig waren
treden er toch verschillen op. Het kouder houden van de planten gaf een
oogstverlating en CO^ doseren in deze periode leidde tot vervroeging.
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C02 na het uitplanten
behandeling
2.2 kg propaan/1000 m^/uur
3.3 kg propaan/1000 m^/uur
2,75 kg drykold 1000 m2/uur
4,2 kg drykold 1000 m2/uur

kg/m^ op 16 apr.
2,7
2.7
2,5
2.8

2,2 kg propaan kost eenzelfde bedrag als 2 ,75 kg drykold (dry
ice) en 3,3 kg pioopaan hetzelfde bedrag als 4,2 kg drykold.
Gedoseerd werd vanaf l| uur voor zonsopgang tot de ramen meer dan
15 cm open waren. Een duidelijke conclusie kan niet getrokken worden,
evenmin als dit het geval was in 1965*
Diverse proeven
Behalve het hiervoor genoemde waren er rassenproeven, proeven
met het oapillary bed system, waarover men vooralsnog weinig enthou
siast was, proeven met verschillende grondsoorten en grondbehandelingen in troughs, proeven waarbij op verschillende hoogten werd ingetopt
alsmede op kleine schaal proeven i.v.m, plantenziekten.
In het algemeen blijkt dat het overgrote deel van de proeven
betrekking heeft op de teelt waarbij vooral C02 en temperatuur een
belangrijke plaats innenea. In het algemeen is er dus sprake van onder
zoek dat zeer nauw aansluit bij de praktijk.
Korte beschrijving van de tomateteelt op Guernsey
Hetgeen hier volgt is de beschrijving van de tomateteelt zoals die
op veel goede bedrijven voorkomt en in overeenstemming is met de in
zichten bij de voorlichtingsdienst.
Voorbereidingen
De grond wordt vooraf ontsmet, dit vooral i.v.m. Fusarium en
Verticillium, Bij gebruik van stoom wordt nog van graafrekken ( 4 pijp
jes) gebruik gemaakt. Een bijzonderheid is dat men de looppaden
steeds vast laat zitten. Vooral op kleinere bedrijven maakt men van
loonstomers, die verplaatsbare stoomketels hebben, gebruik. Chemische
grondontsmettingsmiddelen worden ook gebruikt en geheel niet ontsmetten
met als gevolg een onvoldoende groei werd eveneens aangetroffen. Om de
doorluchting van de grond te verbeteren wordt er wel fijn graniet door
gewerkt.
Het ras.
Het hoofdras is Eurocross BB, Deze soms meerhokkige vrij ronde
tomaat is redelijk goed van kwaliteit, voldoende produktief en bleek.
De voorlichtings- en onderzoekmensen schijnen wat ongerust te zijn
over het op grote schaal gebruiken van deze hybride dit in verband
met de minder goede kwaliteit, heel vroeg in het jaar en de smaak.
In ieder geval worden er jaarlijks rassenproeven genomen 'teneinde
iets beters te vinden. Ook dit jaar echter waren de resultaten weer
van dien aard dat in 1967 wederom voor 9<Jfo van Eurocross BB gebruik
gemaakt zal worden. Gezien de houding van de controleurs die de toma
ten aan de Marketing
Board op kwaliteit moeten beoordelen zal een
ras met groene ruggen er wel niet gemakkelijk meer inkomen.
Incidenteel zijn o.a. in gebruik het ras Virocross, dat tegen mozaikvirus resistent is, sterk groeit en fijne vruchten geeft en J 212 die
wat grover is, ook sterk groeit en resistent is tegen Verticillium,
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Opkweken
Het zaaien vindt veelal plaats rond 15 november. Hoe donkerder een
kas is, hoe later sa-aidatum men
adviseert. Voor de oudste kassen acht
men "begin decer.ber uitnaaien
vroeg genoeg,
Na 10 ringen wordt opgepot in balatumpotten van 11 tot 12 cm breed,
Deze potten worden in de trekkas op stellingen geplaatst op 20 cm onder
linge afstand. Zodra de planten elkaar raken — hetwelk meestal rond
Nieuwjaar het geval is — worden de planten uitgezet in de kassen, waar
ze later uitfcepoot worden. Hier blijven ze staan tot de eerste tros begint
te bloeien. Bij latere teelten wordt ook in een vroeger stadium uitgeplant.
Haast potplanten onderscheidt men ook boxplanten, welke in een jonger
stadium uitgeplant moeten worden. Vooral bi.j donker weer na het uitplanten bestaat bi,i deze goedkopere planten het risico van door de eerste
tros heen groeien. Reeds tijdens de opkweek, die veelal in zogenaamd"
John Innes Compost no. 1 plaatsvindt, worden al zeer regelmatig kleine
hoeveelheden water, waarin al vaak kleine hoeveelheden voedingszouten
zijn opgelost, gegeven.
Het uitplanten
Bij het uitplanten neemt men allerlei maatregelen om de groei daarna,
onder controle te houden. Zo worden de bij de opkweek gebruikte balatumpotten niet altijd verwijderd en de beworteling in de kasgrond moet
plaatsvinden door kieren en spleten in de bodems van de potten. Het uit
planten vindt niet steeds direct in de kasgrond plaats doch ook wel in
grote „tompotten" welke met kasgrond gevuld zijn» Door de beperkte
hoeveelheid grond in deze potten kan eveneens een te sterke groei worden
voorkomen. Vooral op bedrijven met een natte grond komt het gebruik van
tompotten voor.
Het telen van tomaten in tompotten kan men niet los zien van een water
voorziening door middel van een druppelbevloeiïngsinstallatie of door
middel van het Deense Volmatic systeem dat op steeds grotere schaal ge
bruikt wordt. De eerste tijd na het planten wordt wel regelmatig water
gegeven doch de hoeveelheid water pe£ keer is zeer beperkt. De planten of
potten plaatst men in geulen. Per m plaatst aoa. 3t plant? in Nederland
slechts 2-g-.
De temperatuur
Betreffende de temperatuur geven we het volgende overzicht.
'•••
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nachttemperatuur
in °C
in P
Kieming
Vanaf 3-4 dag na opkomst
Eerste 3-4 dagen na verspenen (oppotten}
Vanaf hergroei na verspenen
Als eerste tros zichtbaar wordt
Na uitplanten (begin bloei)
Vanaf rijping derde tros

18
14-15
18
14-15
1 5-16
15-17
15-17

65
58
65
58
60
60-62
60-62

cLcL£C"t empera°P
tuur
in C in
18
18
18
18
18
20
18

65
65
65
65
65
68
65

Deze temperaturen meet men-in een zg»
|(aspirated screen". Dit is
een kastje van hout of een asbest koker waarin zich de thermostaat of
thermometer vrij van de wand bevindt en waarin een kleine ventilator zorgt
dat de kaslucht hier doorheen gevoerd wordt. Een vrij in de kas hangende
thermometer zal overdag, ooi: al hangt deze in de schaduw, een hogere en
's-nachts een lagere temperatuur aanwijzen dan de thermometer in het screen.
Vervolgens gelden deze temperaturen voor wat betere kassen. Voor don
kere kassen worden vroeg in het jaar temperaturen geadviseerd van
13 C (56 P) en 15-16 C (60 p) voor respectievelijk 's-nachts en overdag.
Naast nacht- en dagtemperatuur spreekt men ook altijd nog van de tem
peratuur waarbij men gaat luchten. Dit is bij 21°C als er geen en cij 24°C
als er wel C0£ gedoseerd wordt. De minimum pijptemperatuur is mees bal
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43°C (110°F), Toch is deze zogenaamde „pipe-heating" nu minder papulair
dan een aantal jaren terug. Op Guernsey tracht men een te hoge tempera
tuur op de eerste plaats te voorkomen, door de "bui stemperatuur te laten
daler doch in Nederland laat men de buistemperatuur minder dalen en wordt
de nadruk wat meer gelegd op luchten, Het verschil in kunstmatige lucht
beweging is mogelijk verklaarbaar doordat in Guernsey de luchtbeweging o/glas
door de enkel voudige kassen en door het nog meer uitgesproken zeeklimaat
en neei-d -^3 zonneschijn sterker is dan in Nederland.
ifaai Dovenvexiuelde temperaturen wordt in het algemeen gestreefd. Soms
is het nodig om er van af te wijken. Zo adviseert men voor een zwaar groei
end gewas wel om de temperatuur overdag gedurende een zekere tijd enkele
graden hoger te houden. Typerend is ook de uitspraak dat men liever de
(wortel)groei beperkt door een hogere temperatuur te geven dan door wor
tels te breken. Ook de regelmogelijkheden van vele verwarmingsinstallaties
zijn beperkt en ook als gevolg hiervan komen afwijkingen zowel naar boven
als naar beneden voor. Grote afwijkingen worden vaak aangetroffen bij de
part-time growers" die overdag elders werken en waar niet ieder moment
bijgeregeld kan worden.
Genoemde temperaturen zijn in onze ogen eerder laag dan hoog doch
de Guernseytuinder noemt deze temperaturen hoog. Tot voor kort werden,
ook op de betere bedrijven, lagere temperaturen aangehouden. Dat dit wat
veranderd is komt door invloed van onderzoek en voorlichting.
In verband met de temperatuurregeling moet ook het broezen worden
genoemd» Zodra het zonnig is en de temperatuur hoog drijgt op te lopen,
wordt gebroesd, vaak zelfs drie keer per dag. Dit geeft koeling van de
lucht en zeker niet het minst koeling van de plant, Overigens had men
ook hier de ervaring dat broezen met behulp van een slang betere resul
taten gaf dan met een sproei-installatie,
CO^-doseren
Deze cultuurmaatregel vindt nu bij de vroege teelt vrij algemeen plaats.
Men tracht onder glas een COg-gehalte van 0,1fo te bereiken, dit naar aan
leiding van het werk van Gaastra.
In vergelijkende proeven met 1 en lè kg
propaan per 400 m trad vrijwel geen verschil op. Aldus verbrandt men
per 400 m^ 1 kg propaan. Ook wordt
in de vorm van dry ice gebruikt.
Dit laat men dan in emmers in de kas verdampen of men plaatst het in
speciale verdampers vanwaar dan de C0„ door middel van plastic slangetjes
in de kas gebracht wordt, In dit laatste geval is de verdeling beter
en kan in tegenstelling met de verdamping in emmers, de behandeling op
ieder gewenst moment gestopt worden. Bij gebruik van dry ice gaf een 50%
hogere dosering wel enig extra voordeel.
Het doseren vindt plaats vanaf zonsopgang tot 4 uur in de namiddag,
tenzij hoog; luchten eerder op de dag nodig is, hetwelk later in het voor
jaar vaak voorkomt. Pas als de luchtramen 15 cm open zijn wordt met do
seren gestopt. Reeds tijdens de opkweek wordt gedoseerd. Men gaat hier
mee door tot omstreeks 15 mei.
Men vond dat door C02 doseren vooral de vroege oogst, dus de oogst in maart,
april en mei vergroot Wordt. Door invloed van het doseren bij de opkweek
rekent men op een meeropbrengst van 225 g en door invloed van het doseren
na het uitzetten op een meeropbrengst van 750 gram per plant. De meerop
brengst wordt o.a. veroorzaakt omdat de vruchten de neiging hebben iets
grover uit te groeien. Genoemde meeropbrengsten zijn groter dan in Neder
land. Hoe dit komt is onvoldoende bekend. Door CO te doseren ontstaan tal
van neveneffecten. Bij gebruik van propaan zal door de verbranding extra
warmte ontstaan. Op Guernsey wordt ook later gelucht als C0„ gebruikt
wordt namelijk bij 24°C in plaats van bij 21°C indien niet gedoseerd wordt.
Dit later luchten betekent vervolgens weer een hogere luchtvochtigheid.
Juist op Guernsey, waar het toch wat lichter is, dan in Nederland en waar
men eerder lage dan hoge temperaturen geeft zou de hogere temperatuur wel
eens mede verantwoordelijk kunnen zijn voor het verkregen resultaat. Wel
iswaar heeft men ook meerdere temperatuurproeven genomen en daaruit blijkt
dan dat hogere temperaturen dan hiervoor vermeld geen voordeel geven, doch
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juist omtrent de interactie tussen temperatuur en CO^ wordt in de proefverslagen niets vermeld.
Watervoorziening
Vooral inzake dit punt zi.in er grote verschillen van "bedrijf tot
bedrijf, dit vooral omdat de grondwaterstand zeer verschillend is. De
grootste moeilijkheden inzake de watervoorziening heeft men "bij een zeer
hoge grondwaterstand, de grond laat zich dan onvoldoende uitspoelen en
er ontstaan dan vaak moeilijkheden door een te hoog zoutgehalte in de
grond. Een nog grotere moeilijkheid op deze bedrijven is het op en neer
gaan van de grondwaterstand. Putbemaling zou in dit verband gewenst
zijn doch dit wordt niet toegepast. Moeilijkheden met een te hoge en
onregelmatige grondwaterstand zou men vooral verwachten op het lage
deel van het eiland. Op het hoge deel doet deze moeilijkheid zich echter
ook voor. Ook daar staan niet alle kassen op de toppen van de heuvels.
Zodra het land belangrijk lager ligt dan de heuveltoppen in de naaste
omgeving doen zich bij regenval moeilijkheden voor.
Ondanks de vele moeilijkheden is er een streven om ook inzake het
punt watervoorziening
te komen tot concrete adviezen. Zo adviseert men
om tijdens de opkweek per keer niet meer water geven dan de plant de
eerste drie dagen nodig heeft, Is echter de potjfluit doorworteld dan
acht men uitdrogen van de potkluit zeer slecht en dagelijks watergeven
nodig. Na het uitpoten is het moeilijk om concrete adviezen inzake
watervoorziening te geven. Men probeert het wel doch als men de adviezen
van verschillende jaren vergelijkt dan blijkt er weinig overeenstemming
te bestaan.
Verder zijn bij de adviezen vaak ruime marges genoemd,.
Om tot een betre advisering in deze te komen wordt m.b.v, solarimeters
de toegestraalde zonne-energie gemeten en worden verdampingsmeters regel
matig afgelezen. De tensiometer zag ik ook op Guernsey nergens meer
in gebruik. V/el maakten de voorlichters vaak van grondboortjes gebruik
en werd met de hand bepaald of water geven al dan niet nodig was.
Het benodigde water geeft men steeds langs de grond, hetzij met een druppelbevloeiïngsinstallatie, hetzij met een Deense Volmatic systeem, hetzij
met een fijn sproeiende regeninstallatie • of een slang. Men heeft dus
langs de grond een installatie om water te geven en boven in de kas een
installatie om te broezen.
Bemesting
Deze verschilt in principe weinig van die in Nederland. De voorraad-»
bemesting is vaak op grondonderzoek gebaseerd. Da-maast wordt regelmatig
bijgemest, vaak met meststoffen in opgeloste vorm. De verhouding N s K
is 1 s 3 - 1 : 2 of 1 g 1, Deze mengsels worden gemaakt met behulp van
kalisalpeter en ureum. Er zijn ook opgeloste meststoffen in de handel
verkrijgbaar. Meestal wordt bijgemest in een sterkte van g- atmosfeer.
Ook in verband met bijmesten wordt van grondonderzoek gebruik gemaakt,
Doortelen
Doortelen wordt in Guernsey vrij algemeen toegepast, Men leidt
hierbij de planten over het plukpad heen waarna de koppen aan de andere
kant van het pad weer naar beneden groeien.
Het telen in 'troughs
Het telen in troughs, troggen of bakken welke in de kasbodem
worden ingegraven, en met een goed grondmengsel worden gevuld, verkeert
niet meer in het proefstadium doch vindt inmiddels op meerdere bedrijven
toepassing. Dit laatste o.a. op enkele grote, nieugebouwde, moderne
bedrijven van ongeveer 0,4 ha. De voordelen van deze methode van telen
zijn, dat weinig grond nodig is, dat men deze geringe hoeveelheid grond
in een goede structuur en bemestingstoestand kan brengen en dat men mede
door dit alles de groei zeer goed kan regelen. Ook heeft men geen last
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van een te hoge of onregelmatige grondwaterstand,evenmin van te
zoute grond hetwelk vaak met een hoge grondwaterstand samen gaat»
De kosten van stomen zi,in geringer en volledige ontsmetting van de
bewortelbare grond is mogelijk» De stoom kan via de drainkoker
in de grond worden gebracht. Ook de kans op herbesmetting vanuit de
paden of ondergrond is vrijwel uitgesloten. Het gemakkelijk stomen
en snel klaarmaken van de grond betekent tenslotte tijdsbesparing,
Tegenover
deze voordelen staan dat het een extra investering van
ƒ 10,.— à ƒ 13,— per m^vraagt en dat een regelmatiger watervoorzie
ning nodig is dan bij telen in de grond. Dit laatste moet daarom vol
ledig geautomatiseerd zijn. Men zou telen in throughs kunnen zien als
een tussenvorm tussen cultuur in grind en cultuur in grond. Hieronder
volgt een tekening van een trough zoals die op het Experimental
Station is ontwikkeld en inmiddels voor het vierde jaar in gebruik is.
*

1,05 m

—:

»

Op de nieuwe bedrijven worden meestal troughs van cement gemaakt
volgens de hieronder staande tekening.

De prijs van de bovenste uitvoering is + ƒ 10,— en van de onderste
uitvoering + ƒ 13»-- per
Een apart verslag over troughs met aller
lei bijzonderheden werd van Guernsey meegebracht en is in de biblio
theek van het proefstation te Nap.ldwijk verkrijgbaar.

Enkele opmerkingen over Fusarium in tomaten
Fusarium is een van de belangrijkste parasieten op Guernsey en
veroorzaakt veel neer schade dan bijv, Verticillium, In vergelijking
xaet toraatenmozaiekvirue is de schade die Fusarium veroorzaakt niet zo
groot, doch de incidentele tuinder kan door Fusarium veel ernstiger
getroffen worden, dit ondanks het feit dat de kwaal meestal pas inraart begint op te treden en de vroege oogst niet geheel verloren gaat.
Het kan echter ook in de zaadbakken al optreden.
Dat Fusarium aldaar een probleem is hangt op de eerste plaats samen
met het iets warmer klimaat. Bekend is, dat ook in Frankrijk op de
zelfde hoogte Fusarium in tomaten voorkomt. Niet dat het op Guernsey
in de kassen zo heet wordt gehouden? eerder is het tegendeel waar
doch als de zon er schijnt is het toch een merkbaar fellere zon dan
in Nederland, de planten worden hierbij intensief bestraald en zullen
hierbij extra warm worden. Het feit dat de Guernseytuinder veel
broest om de planten te koelen hangt wellich ook samen met het gemak
kelijk ontstaan van hete planten.
Tervolgens is de werkwijze mogelijk van invloed op de aantasting.
Men laat bijv, de looppaden altijd vast zitten,Dit betekent dat deze
paden ook niet gestoomd worden en dat vanuit deze paden herinfectie
van het wel gestoomde gedeelte van de kas kan plaatsvinden. Er zijn
echter ook voorbeelden dat men de gehele kasoppervlakte stoomde en
dat bij een eerste teelt daarna nog meer Fusarium optrad dan anders.
Herinfectie schijnt ook vanuit de ondergrond plaats te vinden. Ook
in de nieuwe kassen komt veel Fusarium voor. Guernsey als geheel schijnt
dus wel erg met deze parasiet besmet te zijn. Behalve door stomen
tracht men een aantasting ook wel binnen de perken te houden door ;
begieting met een zineb-oplossing (0,6 liter per plant van een 2fooplossing)»
Enkele markante kenmerken zijn s
De bla,doren verkleuren aanvankelijk geel aan een kant van de
plant en vaak aan een kant van het blad. Als een aangetast blad
wordt afgebroken ziet men op de hierbij gemaakt wond inwendig een
donkere bruinverkleuring. Later ontstaat het bekende rose-gekleurde
schimmelpluis en verwelken de planten geheel.
Enkele_stooktomatenbijzonderheden van het teeltjaar 1966
Evenals in ons land was het op Guernsey vanaf half januari tot
de derde week van februari zeer donker weer. Daarna was het korte
-ijd
zeer zonnig. Verder was de maand april wederom zeer donker en boven
dien nat, De gewas- en vruchtontwikkeling hangen rechtstreeks met dit
weersverloop samen. Als gevolg van het donkere weer zette bij de vroege
stooktomaten de eerste tros maar ten dele vrucht. Later deden zich
bij de wel gezette vruchten aan de eerste tros kwaliteitsmoelijkheden
voor. Ze hadden platte kanten en ze waren niet heel vrij van waterziek of wankleurigheid,. Voor wat betreft de hogere trossen was een veel
geuite klacht dat de vruchten fijn van stuk waren en gemakkelijk zacht
werden» Eind april verbeterde de kwaliteit van het aangevoerde Pro
dukt, Het natte weer in april, dat voor de kwaliteitsmoelijkheden wel
licht mede verantwoordelijk was, veroorzaakte op sommige bedrijven
wateroverlast ."n in enkele gevallen zo erg, dat de planten afstierven.
Bij dit alles zou men in april t.o.v. 1965 geringe aanvoer verwachten,
doch dit was nu niet het geval. Tot en met 25 april bijvoorbeeld was
er op de Board 47$ meer aangevoerd dan tot op dezelfde datura in 1965,
Op 9 mei was dit verschil 66%. De verklaring is dat meer tuinders
vroeger dan anders met de teelt begonnen zijn, dat het niet koud is
geweest, waardoor er dit jaar geen verschil in aanvoer wn.s tussen
bedrijven met een zwaardere - en bedrijven met een lichtere verwar
mingsinstallatie r, .ü-at er me<-r CO^ wordt gedosetrd en dat er meer geteeld
wordt volgens het early programm (zie hiervoor de teeltomschrijving).
Wellicht heeft men ook wel wat achter de betrekkelijk hoge prijzen
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aa.ngel.open, ri ie vroeg; in het seizoen 1965 gemaakt werden.
Conclusies
De tuinbouw op Guernsey heeft te kampen met structurele moei
lijkheden De bedrijven zi.in in het algemeen klein tot zeer klein, de
glasopstanden zi.in grotendeels verouderd en de bedrijfsopzet is veelal
ondoelmatig. Bij dit alles is mechanisatie en automatisatie minder
goed mogelijk en bedrijfseconomisch onverantwoord.
De minder goede bedrijfsopzet met veel vrijstaande kassen en de kassen
verdeeld over verschillende percelen is in de hand gewerktADe be
drijfsuitrusting laat vooral op de kleine bedrijven veel te wensen
oneffen
over. /door het kleinzijn van de Perceel|^sv^gnêel1!Srreiâ?r
Daarnaast is ook de bevolking niet steeds' voldoende vooruitstrevend
geweest. Het hebben van meerdere beroepen, hetwelk veel voorkomt, het
ontbreken van tuinbouwonderwijs en van voldoende opleiding en het
ontbreken van vaktechnische organisaties is van dit laatste wellicht
mede de oorzaak. Ook aan voldoende financiële middelen heeft het wel
ontbroken. Het behoeft geen verwondering dat de jongeren weinig animo
tonen om in de tuinbouw te gaan en dit komt tot uiting in de hoge
gemiddelde leeftijd van hen die in tuinbouw werkzaam zijn. Oorzaak
en gevolg zijn bij dit alles ook moeilijk uit elkaar te houden in r
deze tijd van snelle ontwikkelingen komen de structurele moeilijkheden
wel heel sterk naar voren,
Teelttechnisch zijn er geen grotere problemen dan bijvoorbeeld
in ons eigen land. De problematiek is grotendeels hetzelfde. De ver
schillen in klimaat vragen wat andere teeltmaatregelen en men heeft
ten dele met wat andere ziekten te maken. De natuurlijke omstandighe
den wat betreft bodem
zijn betrekkelijk gunstig. De grond is
vruchtbaar doch de wateroverlast is wel eens een probleem.
Door het meerdere licht in de winter en het vroege voorjaar zijn
de natuurlijke klimaatsomstandigheden er gunstigs ï dan in Nederland.
Dit meerdere licht heeft men op enkele uitzonderingen na nog niet vol
doende uitgebuit» Wel zijn er in dit opzicht grote verschillen tussen
de tuinders onderling, hetwelk tot uiting komt bij vergelijking van
de vroege tomatenoogst op goede bedrijven met de gemiddelde vroege
tomatenoogst en bij vergelijking van de totaaloogst van dit gewas op
de betere bedrijven met de gemiddelde totaaloogst. Dit laatste ver
schil is ongeveer 100%.
Als gevolg van de structurele moeilijkheden en als gevolg van de
hoge winstmarges op diverse materialen is de kostprijs van tomaten per
oppervlakte-eenheid hoog en op goede bedrijven zelfs nog + ƒ 2 5 » —
per m .
Dit leidt tot een hoge kostprijs per kg en waardoor teelttechnische
onvolkomenheden de kg-opbrengst laag is ontstaat een veel te hoge
kostprijs per kg. Hierdoor is de laatste jaren alleen op de beste be
drijven de stooktomatenteelt rendabel geweest en is er op veel be
drijven met verlies gewerkt.
De voor de tuinbouw ongunstige gang van zaken tracht men te ver
beteren. Zo zijn er de laatste jaren in toenemende mate bloemen geteeld.
De jaarlijkse opbrengststijging van tuinbouwprodukten is vooral door
de bloementeelt veroorzaakt.
Aan deze ontwikkeling nchijnt dit jaar een eind gekomen te zijn. In
beperkte mate is er ook belangstellïng voor nateelten en met name
voor herfstkomkommers en herfstsla. Op teelttechnisch terrein hebben
ook onderzoek en voorlichting een merkbare verbetering gebracht het
welk vooral in een vroegere en grotere tomatenoogst tot uiting komt.
Vooral op het gebied van temperaturen, C0? doseren, telen in tiroughs
en het introduceren van betere kassen en installaties is belangrijk
werk verricht. Een verdere verhoging van de opbrengst en vooral vervroe
ging van de tomateteelt is echter mogelijk.
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Er is ook een streven om de tuinbouw structureel te verbeteren. Hier
toe is onder andere het investigation committee opgericht. In de toe
komst denkt men met behulp van in te stellen subcommite's te komen
tot verbetering en/of uitbreiding van het tuinbouwonderwijs, het onder
soek en de voorlichting, de financieringsmogelijkheden» de afzet, enz»
Men werkt hieraan enthousiast, doch bi,i dit alles moet raen wel beden
ken dat de hele Guernsey-geraeenschap nog geen 50.000 mensen omvat en
dat men dientengevolge maar in beperkte mate mo^lijkheden heeft om
geld voor een en ander te fourneren.
Betreffende het onderzoek is opgevallen dat dit zeer sterk op
de prakti.ik gericht was.Dit was wellicht mede het resultaat van de ge
kozen organisatievorm van onderzoek en voorlichting. Betreffende de
voorlichting viel het op, dat men in alle onderdelen zeer concreet
trachtte te zi,in. Verder dat de organisatie van het werk zeer duide
lijk was aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Ten aanzien
van voorlichters en onderzoekers moet ook zeker opgemerkt worden dat
zij allen hun best hebben gedaan om mij inlichtingen te verschaffen
en ora. te maken dat ondergetekende in allerlei opzichten aan deze
studiereis naar Guernsey de prettigste herinneringen bewaart»
Den Hoorn, 2 juni 1966
J,H.Groenewegen.
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