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Uit een onderzoek, uitgevoerd door het Instituut voor Tuinbouweconomie
van de Universiteit van Hannover, blijkt dat de kropsla door veel Duitse
consumenten wordt gezien als een "altmodisches" (ouderwets) produkt. Zo'n
twee derde van de jongeren noemen salade als één van hun lievelingsgroenten.
Jonge consumenten, maar ook andere consumenten die veel bladsalades kopen,
wensen een grotere variatie en meer afwisselingsmogelijkheden van het slaaanbod. In de toekomst zullen de "moderne" slasoorten zoals ijsbergsla en
de nieuwe, of liever gezegd, opnieuw ontdekte bladsla zoals eikenbladsla,
veldsla, frisee, rode kropsla, snij- en pluksla mogelijk de kropsla gaan
vervangen.
(Z.M.P., 27 februari 1987)

Programma van de L.V.Vergadering van 21 mei 1987
Agenda
10.00 - 10.10 uur

Opening

10.10 - 10.45 uur

Kwaliteit: residu's
nitraat
Broom

Mw. M. Gerritsen

10.45 - 11.15 uur

Prognose sla-areaal voor 1990
Plantdichtheid van kropsla

A. de Visser

11.15 - 11.25 uur

P A U Z E

11.25 - 12.30 uur

Alternatieve teeltmethoden van sla:
Vleuten: in combinatie met substraat
teelt
IMAG
: op beton
Teelt op goten: praktijkervaringen

R. Glas
E. van Os
M. Custers

12.30 - 13.45 uur

LUNCH

13.45 - 14.30 uur

Ijsbergsla: winterteelt
onderzoek bolrot

R. Maaswinkel

14.30 - 15.00 uur

Bedrijfsvergelijking

P. van Adrichem

15.00 - 15.30 uur

Kringnecrose
Bobbelbladvirus

H. van Dorst

15.30 uur

Sluiting.

De Landelijke voorlichtersvergadering staat deze keer geheel in het
teken van de slateelt. Het programma is dan ook voorbereid door de
A.G.G.-sla.
De onderwerpen zijn voorbesproken in de vergaderingen net als nog een
aantal andere onderwerpen. Sommige zijn al gepubliceerd in de
vakbladen. Deze artikelen zijn ook aan dit boekje toegevoegd, zodat u
allies op slagebied bij elkaar heeft.
De A.G.G. heeft dit voorjaar de sla-brochure geheel herzien; hij is
bijna voor druk gereed.
Deze themadag, waarvoor veel materiaal nodig was en het herzien van de
brochure heeft de A.G.G. doen besluiten dit jaar verder geen AGGboekje meer uit te geven. Mochten er nog onderwerpen uitgediept worden
die ook op schrift worden gezet, dan worden deze u uiteraard
toegezonden.

L.v.Uffelen.
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Notitie t.b.v.de landelijks voorlichtingsvergadering (L.V.V.)
d.d.21 mei

Residu-bewaking glassla
De controle op resten van bestrijdingsmiddelen is al sinds 1967 een
vast element in het C.B.T.-kwaliteitsbeleid.
Er is gestart met het produkt kropsla. In de loop der jaren is deze
residubewaking steeds meer uitgebreid. Op het ogenblik neemt het C.B.T.
ten behoeve van deze residubewaking glassla ongeveer 5.500 produktmonsters per jaar. 4.000 van deze slamonsters worden op een reeks van be
strijdingsmiddleen onderzoek, inclusief bromide; 1.500 alleen op het
bromidegehalte en of Ridomil.
Het gehele residu-bewakingsprogramma heeft grote financiële consequen
ties. De kosten van het programma "Residu-bewaking glassla" lagen in
1986 in de buurt van de 1,8 miljoen gulden. De motieven om zo'n duur
residu-bewakingsprogramma uit te voeren, zijn tweeerlei.
Binnen het kwaliteitsbeleid neemt de residubewaking een belangrijke
plaats in.
Het streven is dat geen produkt in het nationale danwel internationale
handelsverkeer wordt gebracht dat vanwege te hoge residuen afzetrisico's
oproept. Dit is geen sinecure wanneer men zich realiseert dat de Neder
landse tuinbouw leverancier is van een breed pakket produkten aan een
groot marktgebied bestaande uit zo'n 15 landen. Helaas zijn zoals reeds
gezegd de wettelijke residutoleranties niet geharmoniseerd. Voor een
exporterend land roept dit problemen op in het geval in het importerende
land een lagere residutolerantie voor een bepaald middel worden gehan
teerd. Een privaatrechtelijke beperking van het gebruik van een derge
lijk middel en een op de buitenlandse tolerantie gebaseerde bewaking
zijn dan onmisbare instrumenten voor een ongehinderde export.
Een tweede motief waarom het CBT een residubewaking heeft ingesteld is
dat het kan zijn dat bij een noodzakelijk gebruik van een bestrijdings
middel er een residu achterblijft dat in de buurt van de wettelijke
Nederlandse tolerantie ligt. De kans op een overschrijding van de
tolerantie is reëel. Indien het bestrijdingsmiddel echter onmisbaar is
voor de teelt van een kwaliteitsprodukt, heeft het CBT op zich genomen
deze residuen te controleren en partijen met een te hoog residugehalte
uit de markt te weren. Het bestrijdingsmiddel kan dan voor de teelt
behouden worden, totdat er een vervangend middel is.
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Resultaten glassla seizoen 1986/87
Bromide
In het afgelopen slaseizoen is in het Westland een integrale bromide
bewaking uitgevoerd. Hierna is vanwege de sterk verbeterde bromide
gehaltes teruggeschakeld naar een steekproefsgewijze bemonstering van
de sla. In de rest van Nederland is de sla gedurende het gehele sei
zoen door middel van een gerichte steekproef gecontroleerd op het
bromidegehalte.
Ridomil
Bekend is dat de valse meeldauw (Bremia Lactucae of "het wit") het af
gelopen seizoen weer met name in het zuiden voor enorm grote problemen
in de glasslateelt heeft gezorgd. Vanwege de te verwachten problemen
met dit middel is intensief gecontroleerd op residuen van Ridomil.
In een niet onaanzienlijk aantal gevallen is een wachttijd opgelegd
met name in de periode tot en met december.
Rizolex
De moeilijkheden met dit bestrijdingsmiddel zijn ontstaan door het niet
synchroon lopen van de toelating van het middel ten behoeve van de slateelt en de aanpassing van de residu-beschikking. Eerst half december
werd bekend bij de Keuringsdienst van Waren en het C.B.T. dat de Rizolex-tolerantie voor sla tot 1,0 ppm was verhoogd. Dit is tot op heden
(11 mei 1987) nog steeds niet gepubliceerd in de Staatscourant.
Nitraat
De beheersing van het nitraatgehalte zal de komende jaren veel aandacht
gaan vragen. In Nederland is al enkele jaren een nitraatnorm voor sla
van kracht. Deze norm zal in 1988 opnieuw worden bezien.
Ook Zwitserland en Oostenrijk hebben een norm voor het nitraatgehalte
in sla (resp.3.500 mg/kg en 4.500 mg/kg).
In West-Duitsland is een wetgeving op dit gebied in ontwikkeling. Er
is een richtwaarde van 3.000 mg/kg ingesteld. Deze norm is voor de Neder
landse sla geteeld in de winter, op dit moment niet haalbaar.
Het nitraatgehalte in sla wordt door een reeks van factoren beinvloed
(bemesting, licht, ras etc.)
Voor het beheersen van het nitraatgehalte is de hoop gevestigd op de
veredeling. Het afgelopen winterseizoen heeft het C.B.T. een inventari
satie-onderzoek verricht naar het nitraatgehalte in glassla met specia
le aandacht voor de geteelde rassen. Tussen Nanda, Claret, Pascal Astor
Saffier zijn noemenswaardige verschillen in gemiddeld nitraatgehalte
gemeten. Hetzelfde geldt voor de rassen die meer naar het voorjaar wor
den geteeld, Teleman, 609, Miranda.

MG/DG/12-5-1987

Ir.M.J.Gerritsen-Wielard
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De plantdichtheid van kropsla (A.J. de Visser)
In het verleden is voor de oogstperiode december tot en met februari de
optimale plantdichtheid, bedrijfseconomisch gezien, begroot.
Door toenemende prijsverschillen tussen gewichtssorteringen, met name in
januari en februari, is de vraag naar optimale plantaantallen opnieuw ge
steld.
De grootste prijsverschillen komen de laatste jaren voor vanaf week 2 tot
en met week 7, in deze perioden is ook het gemiddeld kropgewicht het laagst;
in weken met <15?ó 21 kg en meer per 100 kroppen zijn prijsverschillen het
grootst voor de Nederlandse aanvoer.
Prijsverschillen zijn dan per 40 gram gewichtsverschil per krop (verschil
21 kg en 17 kg/100 st) meer dan 20 cent in januari en meer dan 15 cent in
februari. Voor de oogstperiode december/januari neemt het kropgewicht met
5,5 gram toe als één krop minder is geplant per m2, voor oogst in februari
is deze toename 7 gram.
De kombinatie van het prijsverschil per 10 gram en de toename van het krop
gewicht bij één plant minder per m2 levert een prijsverschil op van: 1,5 tot
2 ct in december, van 2 tot 3 et in de eerste helft van januari, van 2,5 tot
3 ct vanaf half januari tot half februari en van 1,5 tot 2,5 ct in de tweede
helft van februari.
In de onderstaande tabel zijn opbrengstprijzen, zgn. evenwichtsprijzen, ver
meld waarvan de saldo's gelijk zijn aan saldo's bij één krop per m2 minder.
In de tabel hoort bij 19 krop per m2 en een prijsverschil van 2 cent per krop
bij één plant minder pgr m2 56 cent. Als direkte kosten is 20 cent per krop
genomen. Nu is 19 kr/m x 36 ct = ig krA" x^(36 + 2) = 18 kr x 38 ct. Bij
een opbrenstorijs van 56 ct bij 19 krop Der m" is het sa^do gelijk aan het
saldo bij een opbrengstprijs van 58 ct bij IS krop per m ..

Wordt een prijs van 60 ct of meer verwacht dan is het interessant om i.p.v.
18 of 19 kropppen per m2, 20 of 21 kroppen per m2 te poten.
(21 kr x (60 - 20 ct) = 20 kr x (60 +2-20 ct).
Dus bij een prijsverwachting van 60 cent per krop en een verwacht prijsver
schil van 2 cent per krop bij één krop minder zijn de saldo's voor 21 en 20
kroppen per m2 gelijk. Eerst bij hogere prijzen dan 60 cent per krop levert
21 kroppen per m2 enig voordeel op ten opzichte van 20 kroppen per m2.
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Met enkele voorbeelden zal het gebruik van de tabel worden toegelicht.
Bij een prijsverschil van 22 cent per 40 gram gewichtsverschil of 5,5 cent
per 10 gram is het prijsverschil bij oogsten in januari:
^r* x 5,5 ct (bij één krop minder/m2) = 3 ct/krop.
Het maximale aantal kroppen is dan bij een prijs van 62 cent 15 m2 stuks.
Bij een prijsverschil van 18 cent per 40 gram gewichtsverschil of 4,5 cent
per 10 gram is het prijsverschil bij oogsten in januari:
^r* x 4,5 ct/kr. (bij één kr. minder/m2) = 2,5 ct.
Het maximale aantal kroppen/m2 is dan bij een prijs van 62 cent 16 stuks.
Bij een prijsverschil van 14 cent per 40 gram gewichtverschil of 3,5 gram
per 10 gram is het prijsverschil bij oogsten in januari:
^r* x 3,5 ct = 2 ct/krop.
Het maximale aantal kroppen/m2 is dan bij een prijs van 62 cent 22 stuks.

TABEL MET EVENWICHTSPRIJZEN IN CENTEN PER KROP
Aantal kroppen per m2

Prijsverschil in centen per krop bij één plant minder per m2
dec.
jan.
febr.
1,5
2
2,5
3
3.5

15

41

48

55

62

69

17

44

52

60

68

76

19

47

56

65

74

83

21

50

60

70

80

90

23

53

64

75

86

97

25

56

68

80

92

104

advies: december
eerste helft
januari

max. 19 st./m 2
max. 19 st./m2

januari/febr. max. 19 st./m2
tweede helft
februari

max. 23 st./m2
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Resultaten substraatproef sla voorjaar 1987 (R. Glas)

SteeniAiolmatjes

Bevloeiingsmat
Steenwolvlokken
Aggrofoammat

Kropgewicht
262 gram
303
337
314

Waardering rand*
5.6
2.9
2.7
3,1

* 0 = vrij ; 7 = zeer zware aantasting van alle kroppen
De sla op de steenwolmatjes was lichter dan op de andere drie substraten, die
onderling niet betrouwbaar verschillen.
De sla op de steenwolmatjes bleef achter waarschijnlijk doordat het matje dat
onder de goot lag niet goed aansloot op het matje dat onder de nok lag.
De watertoevoer was daardoor niet optimaal. De planten op de onderste mat
zaten daardoor flink onder de rand.
De planten onder de goot hadden bij alle behandelingen meer last van rand.
Deze planten waren ook kleiner dan de planten onder de nok (zie grafiek).
De conclusies uit deze teelten zijn:
- Het is in principe mogelijk om op deze wijze sla te telen.
- De watergift luistert erg nauw. Het verdient aanbeveling om met een startbak o.i.d. te werken.
- Er moet voldoende lang bovendoor water worden gegeven om de k op sterk te ma
ken tegen rand.
De EC van het gietwater mag dan niet te hoog zijn, om verbrandingen en vlekken
te voorkomen.
Problemen/vragen/discussiepunten
- Waar laten we de perspotjes na de oogst?
- Is de witte folie per sé nodig?
- Moet er gestoomd worden, zo ja, wanneer?
- Wat is er te doen om lpidium te voorkomen?
- Is de waterverdeling te verbeteren?

VERLOOP VAN DE KROPCEWICHTEN ALS GEVOLG VAN STANDPLAATS
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- 8 VERENIGING "VLEUTENS PROEFTUIN"
SUBSTRAATONDERZOEK SLA WINTER 1986
Proefopzet
Maar aanleiding van de resultaten van de herfstteelt sla, is gekozen voor de
volgende behandelingen;
1. Steenwolmatjes 7,5 x 3,75 cm (nieuw); schuin over het profiel gelegd. Op
het hoogste punt staat een druppelaar.
2. Bevloeiingsmatten (nieuw) op loopfolie.
3. Versnipperde steenwol op loopfolie (25,1 liter per rn2) 50% VJPSj 50% meerjarig,
ongestoomd,
4. aggrofoam, 8 mm dik matje.
Bij alle behandelingen is het substraat afgedekt met perflex folie (het folie
dat ook bij de herfstteelt is gebruikt).
De watergift is op gelijke wijze geregeld als in de herfstteelt. Bij de start
van de teelt met de regenleiding, later met druppelaars (frans capillair;
1 liter/uur; 2 strengen/kap, afstand 23 cm).
Materiaal en methoden
Ras; Nanda
Zaaidatums 29-9-1986
Plantdatum; 31-10-1986
Plantdichtheid; 19 planten/m2; driehoeksverband
7 rijen in een halve kap, afstand in de rij 23 cm; tussen de
rijen 21 cm.
Veldgrootte: 6,5 x 1,6 = 10-,4 m2.
Kas1; Venlo warenhuis met tralieligger poothoogte 3 m; vakmaat 3 m? kapbreedte
3,2 m; glasbreedte 73 cm; dubbelzijdige luchting; COp dosering.
Verwarming; 5 buizen 0 51 mm per kap»
Proefschema
1

3
4
3

4

1
19

4
23

3
27

1

2
18

3
22

2
26

1

«

3
11
4
10

14

9

3
13

1

'2
1

2
15

7
6

2

1

16

4

3

2
24

12

1

2

4
20

4

c.

8

5

3
17

21

28

25

3
32
4
31
11
30
2
29

Voor verklaring codes; zie proefopzet.
Teeltverloop.
Op 1 december werd verbranding van de onderste blaadjes geconstateerd. De
oorzaak is niet bekend. Het zou kunnen zijn veroorzaakt door formalinedampen
die vrijkwamen bij het reinigen van nabijgelegen kassen, of door een te hoge
EC van het gietwater.
Vanaf 2 december is er alleen nog maar water gegeven met de druppelaars. Serst
10 minuten, later 5 minuten per dag.

Begin januari begonnen planten weg te vallen door smet, die optrad op de
verbrande blaadjes. De smet bleef doorzetten tijdens de rest van de teelt.
Op 25 januari werd kringnecrose geconstateerd en rand in het hart. Het
eerste wordt in waterig milieu verspreid door Olpidium brassicole (een
schimmel). Het tweede is het gevolg geweest van de weersomstandigheden.
Op 15 februari is geoogst.
De kropgewichten waren erg laag. De sla op de steenwolmatten en bevloeiingsmatten woog 118 gram per krop, die op steenwolvlokken 121 gram en op aggrofoam
120 gram. Er was g^en statistisch betrouwbaar effekt van het substraat op het
kropgewicht.
Ook het aantal weggevallen planten werd niet beïnvloed door het substraat.
Per 35 planten waren bij de vier substraten respektievelijk 9, 8, 6 en 6
planten weggevallen.
Deze slechte resultaten mogen niet aan het telen in substraat worden geweten,
omdat bij deze teelt een aantal dingen misliepen, die niet samenhangen met het
telen in substraat (verbranding, smet, virus).
Om na te gaan of de maximale gewichten verschilden bij de substraten is het
volgende gedaan: uit ieder proefveldje zijn 35 kroppen gewogen. Van de 280
kropgewichten die zo gevonden werden is het gemiddelde van de 28 zwaarste
kroppen bepaald.
Dat was respektievelijk 182, 183, 194 en 175 gram.
Als zien geen problemen hadden voorgedaan tijdens de teelt, hadden de krópgewichten op dit nivo of hoger moeten liggen.
De versnipperde steenwol lijkt bij deze gewichten beter dan aggrofoam.
Doordat alleen de beste kroppen zijn bekeken, is er geen statistische techniek
beschikbaar ora na te gaan of dit een betrouwbaar verschil is. Bij de derde
teelt zal meer informatie beschikbaar komen over de vier substraten.
De derde teelt is geplant op dezelfde substraten op 19 februari.
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E.A. van Os, IMAG
Inleiding
Bij de teelt van groentegewassen in substraat is het watergeefsysteem niet
optimaal. Watergeven via druppelbevloeiing geeft een ongelijkmatige afgifte
welke in de loop van de jaren toeneemt, terwijl reiniging van de
druppelaars slechts beperkt mogelijk is. Druppelbevloeiing is alleen
(ekonomisch) toepasbaar bij weinig planten per ml (tomaten,komkommer, etc.).
Voor snijbloemen of andere groentegewassen (sla) met meer dan 10 planten per
m2 is het al gauw te duur. Bovendien is druppelbevloeiing onpraktisch in het
gebruik bij kortdurende teelten (arbeid bij aanleg en opruimen).
Voor potplanten is een watergeefsysteem ontwikkeld ( van Weel, IMAG) op
basis van wisselinfiltratie waarbij op gezette tijden water en eventueel
voeding wordt gegeven en alle planten in een laagje water komen te staan.
Nadat de planten de tijd hebben gekregen om het water op te zuigen, wordt
het weer weggepompt. Als ondergrond voor de planten wordt een betonvloer
gebruikt. In de vloer liggen verwarmingsslangen om de temperatuur te kunnen
regelen.
Bij de teelt van potplanten bevalt dit systeem goed, mede omdat op de vloer
gemakkelijk met werktuigen gereden kan worden.
Gezien de problemenm met druppelbevloeiing en de voordelen van een
betonvloer met wisselinfiltratie bij potplanten is het nuttig na te gaan of
de betonvloer ook bij groenten en bloemen toepasbaar is, eventueel met
aanpassingen per gewas. Hierbij zal dan niet alleen gekeken moeten worden
naar het watergeven, maar ook naar de mogelijkheden van wortelverwarming cq
ruimteverwarming vanuit de vloer, de recirculatiemogelijkheden van water en
meststoffen en de mechanisatiemogelijkheden op beton.
Uit berekeningen ( Bedrijfssynthese substraatteelt op groentebedrijven,
PTOG, intern verslag nr. 56, 1986) blijkt dat er voor kropsla mogelijkheden
zijn om op deze wijze in substraat te telen. Er zijn daarbij hoge
investeringen, maar de jaarkosten zouden lager zijn dan bij andere
substraatteeltsystemen voor kropsla. Natuurlijk moeten op dezelfde vloer
ook andere groenten en bloemengewassen te telen zijn om de dermate hoge
investeringen te rechtvaardigen. Gezien de sla problematiek een goede reden
om het onderzoek te starten met het gewas kropsla, waarna andere gewassen
kunnen volgen.
Onderzoeksruimte
De ruimte waar de proeven worden uitgevoerd bestaat uit een gedeelte van 150
m2 (6,4m x 24m) met een betonvloer met wisselinfiltratie en een onafhankelijk
hiervan te regelen even groot gedeelte met een betonvloer met een helling
van 1% in de lengterichting van de kap. In dit tweede gedeelte wordt in
kunststof goten geteeld.
De betonvloer voor wisselinfiltratie is 10cm dik en ligt op een met
polystyreenschuim geisoleerde zandgrond. In de vloer ligt een bewapening en
om de 35cm tubileen verwarmingsslangen. De vloer is verdeeld in 4 vakken van
in principe 160cm (langs de poten zijn de vakken 145cm). Elk vak wordt
gescheiden door een in het beton gefreesde aan/afvoergoot van waaruit water
en voeding de vloer wordt opgepompt. In elk vak is een helling over 80cm
(72,5cm) van 1% aangebracht waarbij de goot het laagste punt is.
Er is een voorraadsilo van 6ra3 inhoud van waaruit maximaal 10cm water op de
vloer gezet kan worden. Na het stopzetten van de pomp loopt de vloer vanzelf
weer leeg in een opvangbak van waaruit de oplossing weer naar de voorraadsilo
wordt teruggepompt. De toevoerpomp wordt geregeld m.b.v. een tijdklok ten
behoeve van frequentie en poraptijd.
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Onderzoek kropsla

Punten van onderzoek zijn geweest in dit eerste seizoen :
* de frequentie van watergeven gedurende de teelt
* het uit elkaar vallen van de perspot
* de plaats op de vloer in verband met de waterlaagdikte
* de gevolgen van het in het water hangen van de bladeren
* de plaats in de kas
* het benodigd wortelvolume van de plant (grootte van de perspot)
* de stabiliteit van het plantmateriaal
* de mogelijkheden van vloerverwarming
* mechanisatie van planten en oogsten
In eerste instantie is het echter van belang om goed te kunnen telen.
Er zijn nu drie sla teelten uitgevoerd :

Teelt
Ras
Plantdatum
Oogstdatum
Plantafstand
Watergift
frequentie
pomptij d

1
Sitonia
24-09-'86
12-ll-'86
19 st/m2
lx per uur
4 min.

2
Claret
24-ll-'86
09-02-'87
19 st/m2

3
Norden
02-03-'87
15-04-'87
19 en 25 st/m2

D.lx per 2 uur
N.lx per 4 uur
4 min.

D.lx per 4 uur
N.lx per 6 uur
5 min.

Resultaten
* Plaats op
Wanneer het
aanvoergoot
Nagegaan is

de vloer
water wordt opgepompt staan de planten die het dichtst bij de
staan het eerst, het langst en ook het diepst in het water.
wat hiervan het effekt is.

Teelt
Plaats
Brutogew. in g
Nettogew. in g
% afval

1
ondiep diep
175
172
150
143
14,2
17,1

2
p
*
*

ondiep diep
132
134
112
116
15,0
13,4

p
*

3
ondiep diep
212
215
185
191
12,5
11,3

p
*

- Onder p worden de bijbehorende overschrijdingskansen voor het
behandelingseffekt weergegeven : p>0,10 (-) ; 0,05<p>0,10 (*) ;
0,01<p>0,05 (**) ; p<0,01 (***)

Bij de oogst zijn steeds planten die diep (bij de aanvoergoot) en ondiep
(hoogste punt van de vloer) in het water stonden afzonderlijk geoogst.
Feitelijk zit er geen betrouwbaar verschil tussen deze planten, hetgeen toch
opmerkelijk genoemd mag worden, maar wel ten voordele van het systeem pleit.
In de derde teelt zijn de bladeren kunstmatig uit het water gehouden door
een houten raam met folie met plantgaten te bespannen. Er stonden 25 planten
per m2 en er is op twee data geoogst.

Oogstdatum

Brutogew. in g
Nettogew. in g
% Afval

15/04
Raam
Kale vloer P
met folie
**
224
209
**
204
181
**
8,8
13,2

21/04
Raam
Kale vloer P
met folie
**
285
255
**
252
218
**
11,8
IA,5

* Gietfrequentie en pomptijd
In eerste instantie is er erg frequent water gegeven (eenmaal per twee uur).
Nader onderzoek wees uit dat de frequentie overdag terug kon naar eenmaal
per vier uur in het begin van de teelt en eenmaal per twee uur aan het eind
van de teelt. In de zomer zal eenmaal per twee uur wel gehandhaafd moeten
blijven, 's Nachts is eenmaal per zes uur water geven voldoende.
De pomptijd is in eerste instantie op 4 minuten gehouden. Deze tijd bleek
echter te kort om de potten voldoende water op te laten zuigen, daarom is
deze tijd verlengt naar 5 minuten.
* Stabiliteit
Eigenlijk zouden alleen los geperste potten gebruikt moeten worden. Aan
elkaar geperste potten kunnen nogal eens scheef afbreken waardoor de
onderkant niet recht is of te smal wordt waardoor de planten omvallen. Dit
geeft een onnodig hoog percentage uitval. Bij los geperste potten is de
basis altijd vlak zodat de pot stevig staat.
In de eerste teelt zijn er ook nogal wat kroppen vlak voor de oogst
omgevallen, wat extra afval gaf. Er viel slechts te konstateren dat de
kroppen niet recht boven de pot waren gevormd.
In de volgende teelt zijn daarom planten in potten geteeld, op een
bevloeiingsmat en op anti-worteldoek met en zonder plantgaten en vergeleken
met planten op de kale vloer om na te gaan of dit de stabiliteit van de
kroppen zou verhogen. Er gaat een duidelijk stabiliserende werking uit van
genoemde materialen (hechting van wortels), maar aangezien op de kale vloer
de planten onvoldoende omvielen konden de effekten niet goed genoeg worden
getoetst. Nu waren er geen verschillen in brutogewicht. Slechts het
afvalpercentage was bij de planten in potten aanzienlijk minder dan bij de
andere behandelingen en dus het nettogewicht hoger.

Brutogew. in g
Nettogew. in g
% Afval

Plant in pot
152
140
7,8

Kale vloer
146
129
11,8

* Vloerverwarming
De mogelijkheden van vloerverwarming zijn tijdens twee teelten nagegaan.
Tijdens de eerste teelt (plantdatum 24-ll-'86) was het effekt negatief omdat
door een foutieve instelling de nacht temperatuur niet onder de lloC is
geweest. Tijdens de tweede teelt (plantdatum 02-03-'87) is gedurende 4 weken
verwarmd. Nu was het effekt positief.

Plantdatum
Brutogew. in g
Nettogew. in g
% Afval

24-ll-'86
verwarmd onverwarmd
p
123
141
***
104
124
***
16,0
12,4
***

02-03-'87
verwarmd onverwarmd
231
196
198
178
14,4
9,4

p
**
**
**

* Relatieve luchtvochtigheid
Bij de tweede teelt was de luchtvochtigheid overdag gemiddeld rond de 70%,
op zonnige dagen rond de 60%. 's Nachts was dit 90%. Tijdens de derde teelt
met de start tijdens de zeer zonnige dagen van begin maart was de
vochtigheid overdag slechts 30-40% en 's nachts rond de 80%. Later tijdens
de teelt overdag 50-70% en 's nachts 80-90%.
Bij de tweede teelt ontstond een zacht, welig en open gewas en bij de derde
teelt een zeer kompakt gewas met volle zware kroppen.
Vooral tijdens zonnige dagen, maar eigenlijk altijd in de eerste weken van
een teelt is het moeilijk om de relatieve luchtvochtigheid hoog gegnoeg te
houden zodat de kroppen voldoende omvang kunnen krijgen.

-13* Temper at uurtne ting en
In januari en februari zijn m.b.v. een datalogger op verschillende plaatsen
temperaturen gemeten van het water, de vloer, de pot, bij het groeipunt en
op 15cm en lm boven het gewas. Dit is vooral gedaan om de invloed van een
verwarmde vloer na te gaan.
Het verschil tussen de verwarmde en de onverwarmde vloer bedroeg gemiddeld
4 oC 's nachts (14 oC t.o.v. 10 oC). Overdag zijn de verschillen afhankelijk
van de instraling. Op de verwarmde vloer is de vloer temperatuur 2 oC hoger
dan de potteraperatuur welke weer 1 oC hoger is dan de temperatuur bij het
groeipunt. Op de onverwarmde vloer is het totale verschil slechts 1 oC.
Overdag, bij zonnig weer, is de temperatuur bij het groeipunt het hoogst,
vervolgens de potteraperatuur en de vloertemperatuur. Op de onverwarmde vloer
zijn de verschillen groter dan op de verwarmde vloer.
Op 15cm boven het gewas zijn er 's nachts nauwelijks meer verschilen tussen
de verwarmde en onverwarmde vloer ( <0,5 oC).
De invloed van een watergeefbeurt op de temperatuur op de vloer of in de pot
was in ons geval nihil. Dit komt voornamelijk omdat het gebruikte water
binnen opgeslagen wordt en een temperatuur heeft van 17 oC.
* De teelt in goten
Bij de teelt in goten welke in feite als controle diende voor de teelt met
wisselinfiltratie is in de derde teelt een vergelijking tussen telen met en
telen zonder deksel gemaakt.

brutogew. in g
nettogew. in g
X afval

met deksel
264
243
7,8

zonder deksel
255
213
16,4

P
-

*

**

Er ontstaan bij het telen zonder deksel dezelfde problemen als bij het telen
met wisselinfiltratie. De bladeren komen in het water te hangen en
veroorzaken meer afval. Telen in een deksel van gaas gaat in eerste
instantie ten koste van de trekkracht, daar is natuurlijk wel wat op te
vinden maar dat heeft invloed op de prijs.
Konklusies
* Sla telen op beton met wisselinfiltratie kan mogelijkheden bieden als ook
de vruchtgroenten op dezelfde vloer, met een aangepast systeem, geteeld
kunnen worden.
* Teeltkundig zijn er nog verschillen in opbrengst tussen het telen in goten
en de teelt met wisselinfiltratie.
* Bij de teelt met wisselinfiltratie kunnen i.v.m. de stabiliteit van de
potten het beste los geperste potten gebruikt worden.
* De in de vloer aanwezige verwarming biedt mogelijkheden tot een snellere
groei.
* Bij de teelt met wisselinfiltratie hangen veel bladeren regelmatig in het
water wat extra verkleuring en afval geeft.
* De helling van de vloer met wisselinfiltratie levert geen extra problemen
op.
* Het in de hand houden van de luchtvochtigheid gedurende het begin van de
teelt vereist extra aandacht.
* De gietfrequentie wordt geregeld met een tijdklok, een instelling van
eenmaal per vier uur overdag en eenmaal per zes uur 's nachts voldoet goed.
Tijdens de kropfase en 's zomers zal overdag eenmaal per twee uur water
moeten worden gegeven.
De pomptijd moet zodanig lang zijn dat de potten voldoende tijd hebben om
water en voeding op te zuigen.
* Het systeem van telen op beton met wisselinfiltratie is (nog) niet geschikt
om in de praktijk toe te passen.
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Praktijkervaringen sla telen In goten 1986-1987

M. Custers

Sla telen in goten heeft in de praktijk nog weinig opgang
gemaakt. De
hoge investeringskosten lijken daarbij een grote drempel te zijn. Door
de verdergaande omschakeling van de teelt in de grond naar die op sub
straat, mede als gevolg van de broom problemen maakt het telen van sla
in de grond niet gemakkelijker. Deze feiten waren voor de 3 Westlandse
studieclubs aanleiding om het telen van sla op water op grotere schaal
te stimuleren. De belangrijkste motieven hierbij waren het
behoud van
de slateelt om naar goedkopere oplossingen van de teelt van sla op wa
ter te zoeken.
Opzet
Naast de 2 reeds bestaande bedrijven met sla op water is afgelopen sei
zoen gestart op nog eens 6 bedrijven in het Westland en 1 daarbuiten.
Van deze bedrijven waren er 7 met botersla en 2 met ijsbergsla. Twee
bedrijven hebben 2 teelten botersla gehad en 1 bedrijf teelt jaarrond
botersla.
Gebruikt is de "REKO-goot" en de "Brinkman-goot" op 0,75% helling, 7
goten per 3.20, 25 cm £reed, 5 cm hoog, deksels van 30 cm breed en
plantafstand 22 en 24 per m . Voor de ijsbergsla zijn 6 goten per
3,20 m gebruikt, 32 cm br^ed, 5 cm hoog, deksels van 87 cm breed en een
plantafstand van 12 per m .
Voor een goede waterverdeling lag jn de goten papier.
Er is gerecirculeerd met 4 1 per m kasoppervlak met voedingsoplossing
en volgens de schema's van het Proefstation Naaldwijk.
Er is machinaal geplant en geoogst.
Zaaidata vanaf 15 september tot 1 oktober. Ras overwegend Nandaijsbergsla is gezaaid 13 september en 14 oktober. Rassen respectieve
lijk Bastion en Polar.
Ervaringen
1. Goten: Zowel de "REKO-goot" als de "Brinkmangoot" hebben nadelen.
Bij de aanleg van de REKO-goot moet nauwkeurig te werk gegaan
worden om de randen netjes recht te krijgen. Op nogal wat bedrijven
zijn er lekke goten geweest.
De "Brinkman-goot" kan gemakkelijk breken, met name onder koude om
standigheden.
In verband met verstoppingen mag bij de afvoer (liggen) geen papier
gelegd worden.
2.

Potten: Een potmaat van 4 cm wordt als te klein ervaren doordat
deze te ver onder de deksel zakt. Zeker wanneer de deksel enigszins
bol ligt. Een potmaat van 5 cm is te groot, omdat deze moeilijk te
poten is door de vrij kleine gaten in de deksels een ruime 4 cm pot
lijkt vooralsnog ideaal.
Veel losse potgrond in het systeem kan leiden tot
verstoppingen
maar heeft over het algemeen weinig problemen gegeven.
Een steenwol pot komt vanwege de hoge kosten niet in aanmerking.

3.

Planten: Planten is zonder problemen verlopen op de bedrijven.

4.

Klimaat: De RV is lager dan in de grond en kan erg ver wegzakken.
In extreme situaties tot onder de 50%. Bij de start
van de teelt
kan dit het tulpen van sla bevorderen. Broezen kan de RV voor korte
duur verhogen.

- 15 Over het algemeen is gewerkt met dezelfde temperaturen als in de
grond. Wanneer (nacht-)temperatuur niet wordt gehaald kan ook de
worteltemperatuur wegzakken.
De planten staan niet mooi verdeeld over het kasoppervlak. Tussen
de planten op één goot kan wat gemakkelijker glazigheid ontstaan.
5.

Broezen: Om de RV te verhogen moet vaker gebroesd worden dan in de
grond. Wanneer op een dag met veel instraling en vorst gebroesd
wordt heeft dit maar een tijdelijk effect (3 â 4 uur).
Nadelen van broezen zijn: dat de sla nat wordt, de temperatuuur van
de sla daalt als gevolg van het koude water, de sla wordt
bewogen
(groeiremming?), leidingen kunnen nadruppelen wat problemen met
smet kan geven.
Aandachtspunt is dat in verband met het binnenbrengen van kringnecrose alleen leidingwater of regenwater gebruikt kan worden en geen
oppervlakte water.

6.

Open goten: Om de RV te verhogen is op een aantal bedrijven proefsgewijs gewerkt met open goten zonder deksels. De sla werd hierdoor
royaler maar was niet zwaarder in gewicht, zelfs iets lichter.
Een voordeel van open goten zou kunnen zijn dat de plantafstand
makkelijker is te variëren.
Nadelen zijn dat er niet machinaal geoogst kan worden, blad in de
goot ligt en er gemakkelijk algengroei kan plaatsvinden in het
voorjaar. Een ander alternatief, plastic-gaas als deksel gaf
vooralsnog ook nog geen beter resultaat.

7.

Voeding: Er zijn geen problemen geweest om de streefwaarden te rea
liseren.
Over het algemeen zal de pH
bij substraatteelten bij de start van
de teelt stijgen. Bij de meeste bedrijven is dit bij sla niet het
geval geweest. In plaats met zuur moest in de meeste gevallen met
100 g worden gewerkt. Gedurende de eerste weken van de teelt
liep
het mangaan gehalte op. Dit als gevolg van mangaan dat voorkomt in
perspotten.
Door gebruik te maken van het kropvormings-voedingsschema met
daarin extra kali is het K-cijfer steeds op peil gebleven.
Ter voorkoming van rand is kaliwaterglas (^SiO^) gebruikt.
Door het verstorende effect op de pH moet dit steeds met zeer
kleine hoeveelheden worden toegediend. Bij het toedienen van grote
hoeveelheden kan dit neerslagen van mest tot gevolg hebben. Wanneer
er glazigheid optrad was dit vrij gemakkelijk eruit te krijgen door
de EC van de voedingsoplossing te verlagen.

8.

Gewasbescherming: Het
bestrijdingsschema is vergelijkbaar met dat
van in de grondteelt met uitzondering van TMTD dat niet nodig is.
Een belangrijk aandachtspunt is de bestrijding en voorkoming van
kringnecrose.
Er moet voldoende Agral gebruikt worden. (Iedere 4 dagen 2 ml per
100 1 water dat in het systeem zit). De hoeveelheid schuim in de
recirculatiebak hoeft niet altijd een juiste indicator te zijn voor
de vraag of er voldoende Agral in het systeem aanwezig is.
Het inbrengen van oppervlaktewater in het systeem moet ten aller
tijden voorkomen worden.

9.

Rassen: Vanwege ervaringen uit voorgaande jaren dat Nanda sterk is
tegen rand en glazigheid is op de meeste bedrijven voor dit ras ge
kozen. Nanda groeit echter traag en is daardoor ook in een vroeg
stadium compact. Andere rassen bieden ook mogelijkheden maar be
langrijk blijft daarbij de gevoeligheid voor met name rand
en ook
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glazigheid.
10. Oogsten: Het machinaal oogsten heeft in het begin nogal wat problemen gegeven doordat sla te jong moest worden geoogst en daardoor
door de deksel zakte. De sla werd vervolgens te hoog afgesneden.
Sla die goed werd afgesneden was vaak (te) vuil van onderen. Beide
(technische) problemen zijn nu opgelost.
De sla is voor het oogsten moeilijk nat te krijgen.
11. Gewicht: Het oogstgewicht van de sla is in vergelijking tot
in de
grond in de winter achtergebleven. Hierbij dient opgemerkt dat in
de grond minder planten per m stonden.
De geoogste sla was niet voldoende royaal. De hartvulling en de op
bouw van de sla was echter goed.
In het voorjaar was het gewich£ wel vergelijkbaar met dat van in de
grond. Het aantal punten per m was daarbij zelfs groter dan in de
grond.

LVU/MS/87/M2
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Onderzoek winterteelt van ijsbergsla (R. Maaswinkel)
In het seizoen 1986-1987 is op het Proefstation onderzoek gedaan naar de mo
gelijkheden van een winterteelt van ijsbergsla. Het onderzoek werd gedaan in
de lage temperatuur kas door A. de Koning en R. Maaswinkel.
Proefopzet
Het onderzoek werd gedaan in 4 afdelingen. Tussen de afdelingen werden ver
schillen in nachttemperaturen gerealiseerd.
afdeling

Stooktemperatuur
Dag

1
2
3
4

Stooktemperatuur
Nacht

,0

! n o„

13
13°
13°
13°

11 C
11°C
11°C
11°C

, „ ,, „

na 12/12
na 2/1
na 23/2
na 13/2

co

5 C
5°C
5°C
5°C

In elke afdeling werden 3 zaaidata opgenomen: Zaaidata: 8/10 en 15/10.
Deze werden achtereenvolgens geplant op 31/10, 7/11 en 18/11.
Rassen: Polar (L. de Mos) en 1476/84 (Bruinsma). Daarnaast vergelijk + en folie.
De plantdichtheid bedroeg: 13,7 pl/mï
Resultaten
Temperaturen
De gerealiseerde gemiddelde nacht-, etmaal en grondtemperaturen worden weer
gegeven in de tabellen 1,2, en 3.
Tijdens de teelt werd een maximum buistemperatuur aangehouden van 25 C.
Tijdens de vorstperiode is 's-nachts geschermd.
Tabel 1: Overzicht van de gemiddelde nachttemperatuur en °C van 22.00 4.00 uur.
Periode

6/12 t/m 28/12
29/12 t/m 17/1
18/1 t/m 7/2
8/2 t/m 28/2

1
12 dec.
7,5
6,8
7,5
7,2

afdeling
2
3
2 jan.
23 jan.
9,9
9,9
8,0
10,0
7,3
6,9
7,2
6,6

4
13 febr.
10,0
9,9
9,4
7,1

Tabel 2: Overzicht van de gemiddelde etmaaltemperatuur in °C
Periode

6/12 t/m 28/12
29/12 t/m 17/1
18/1 t/m 7/2
8/2 t/m 28/2

afdeling
12
3
12 dec.
2 jan.
23 jan.
9,2
8,6
9,7
9,8

10,9
9,4
9,5
9,8

10,9
10,9
9,3
9,4

4
13 febr.
10,9
10,8
10,7
9,7

- 18 Tabel 3: Overzicht van de gemiddelde grondtemperatuur per etmaal in
Periode

C.

afdelinq
1

6/12 t/m 28/12
29/12 t/m 17/1
18/1 t/m 7/2
8/2 t/m 28/2

12 dec.
11,5
10,9

2

2 jan.
12,6
11,8

11,2

11,6

11,5

12,0

3
23 jan.
13,1
13,1
12,3
12,0

4
14 febr.
12,9
12,9
13,1
12,4

Produktie
De produktie zonder gebruik van folie van de rassen Polar en 1476/84 wordt
weergegeven in tabel 4.
Tabel 4:
Zaaidatum: 1 oktober

Oogstdatum: 16 februari

3ehandeling

H. Nacht
Nacht
5. Nacht
i. Nacht

11°C
11°C
11°C
ll°c

Polar
Bruto
Bolgew.
in kg/100st in kg/100st
na
na
na
na

12 dec. 5°C
2 jan. 5°c
23 jan. 5°C
13 febr. 5°C

Zasidatum: 6 oktober

11°C
11°C
11°C
11°C

na
na
na
na

12 dec. 5°C
2 jan. 5°C
23 jan. 5°C
13 febr. 5°C

3ehandeling

Nacht
Nacht
Nacht
Nacht

11°C
11°C
11°C
11°C

22,6

Polar
Bruto
Bolgew.
in kg/100st in kg/100st

Zaaidatum: 15 oktober

L.
l.
5.
i.

19,0
19,0
17,8

31,4
31, 1
30,0
30,8

16,9
17,2
17,2
17,4

19,8
16,6
17,3
20,3

12 dec. 5°C
2 jan 5°C
23 jan. 5°C
13 febr. 5°c

1476/84
Bruto
Bolgew.
in kg/100st in kg/100st.

31,9
33,9
34,0
35,7

14.4
17.5
17,8
19.6

Oogstdatum: 4 maart
Polar
Bruto
Bolgew.
in kg/100st in kg/100st

na
na
na
na

37,4
32,2
34,8
37,6

]ojstdatum: 23 februari

3ehandeling

H. Nacht
Nacht
5. Nacht
Nacht

31.4
33,2
33.5
39.6

1476/84
Bruto
Bolgew.
in kg/100st in kg/100st.

32,1
33,3
35,5
34,3

15,5
17,0
20,1
17,8

1476/84
Bruto
Bolgew.
in kg/100st in kg/100st.

33,6
37,2
39,4
38,5

13,5
18,0
19,9
18,8

- 19 Folie-effect
Door gebruik te maken van folie tijdens de teelt, was over het algemeen het
kropgewicht IC - 15?ó hoger.
Daarnaast waren de kroppen duidelijk kompakter.
Bolrot
Vooral bij de zaaidatum 1 oktober is nogal wat bolrot voorgekomen. Bij de
zaaidata 8 en 15 oktober kwam nauwelijks bolrot voor.
Praktijk

In de praktijk is op 3 bedrijven ervaring opgedaan met een winterteelt van
ijsbergsla.
Bedrijf

Zaai
data

Oogstperiode

A

10 sept.
12 sept.

13 jan. 30 jan.

Marbello

40

20

60

B

16 sept.
20 sept.

17 sept.
6 maart

Polar

40

20

80

C

4 okt.

vanaf 20
febr.

1476/84

35

20

100

Ras

Gewicht
kg/100st.
erop
bol

!a geoogst
kroppen

Op de bedrijven A en C is gebruik gemaakt van grondverwarming. Daarmee werd
de grondtemperatuur op ong. 12 C gehouden.
Over het algemmen is op de bedrijven, indien realiseerbaar, een stooktemperatuur 's-nachts aangehouden van ong. 9 C en overdag van 13 C.
Tot slot en hele opmerkingen
- Vooral met de zaaidata 10 en 12/g is het afgelopen seizoen moeizaam gedaan.
- Ook gezien de onderzoekresultaten op het proefstation en reakties is van
de tuinders verwacht men meer mogelijkheden bij een zaaidatum rond 10 okt.
- Vooral op bedrijf c bleek de combinatie buis - grond - en heteluchtsverwarming succesvol.
- Het gebruik van folie in een echte winterteelt van ijsbergsla is nog in dis
cussie.
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Onderzoek naar bolrot en bemesting bij ijsbergsla.

(R.Maaswinkel)

In het najaar van 1986 is bemestingsonderzoek bij ijsbergsla gedaanIn de herfst van 1985 was in voedingsfilm onderzoek gedaan naar de in
vloed van de EC op bolrot bij ijsbergsla. Tijdens de teelt werden de
volgende EC-niveaus aangehouden: 0.75, 1.5, 2.25, 3.0, 3.75 en 4.5 mS.
Er is toen gezaaid op 9 september, geoogst op 9 januari en het ras was
Marbello. Het percentage bolrot bij de oogst was achtereenvolgens:
49%, 37%, 29%, 16%, 12% en 11%. Hieruit blijkt, dat naarmate de EC in
de voeding hoger is, het percentage bolrot afneemt.
Gezien de resultaten in voedingsfilm in de herfst van 1985 is in de
herfst van 1986 onderzoek gedaan naar de relatie van EC in de grond op
bolrot bij ijsbergsla. Daarnaast werd in het bemestingswarenhuis door
A. v.d. Bos en J. Roorda van Eijsinga onderzoek gedaan naar stikstof en
kalibehoefte van ijsbergsla.
Onderzoek naar relatie EC en bolrot
Er werden 20 behandelingen opgenomen. De behandelingen met verschillen
de hoeveelheden van KAS en K2S04 worden gegeven in tabel 1.
Er is gezaaid 5 september, geplant 30 september en het ras was Marbel
lo. Er is geoogst op 18 en 22 december. Vôôr de teelt is 4,5 uur ge
spoeld. In tabel 1 staat de uitslag van het bijmestonderzoek van 16 ok
tober en 23 december.
Resultaten
- Kropgewichten bij de oogst
Na verwerking van de gegevens blijkt, dat er geen aantoonbare relatie
is met EC en K maar wel met N.
De relatie met N wordt gegeven in grafiek 1.
Uit grafiek 1 blijkt, dat de maximale opbrengst tussen 4 en 8 mmol
behaald wordt. Indien het gehalte in de grond lager is dan + 4 mmol
en hoger dan + 8 mmol neemt het kropgewicht af.
- Vastheid van de bol
Bij de oogst is van de geoogste kroppen een cijfer voor de vastheid
gegeven. Na verwerking van de gegevens blijkt, dat er geen aantoonba
re relatie is met EC en N, maar wel met K. Naarmate het K-cijfer in
de grond hoger is, neemt de vastheid toe.
- Hoeveelheid smeul
Tijdens de teelt is het aantal kroppen per veld geteld dat zichtbaar
smeul aan de onderkant hadden of al helemaal weggesmeuld waren. Na
verwerking van de gegevens blijkt, dat hiermee geen relatie is met K
en EC maar wel met N. In grafiek 2 wordt deze relatie weergegeven.
Bolrot
Bij de oogst is het aantal kroppen geteld dat bolrot had. Na verwerking
van de gegevens kan in deze proef geen relatie gevonden worden met EC
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in de grond. Eveneens werd geen relatie gevonden met N- en K-niveau.
De lijn die in bovenstaande proef gevonden werd, kwam in grote lijnen
overeen met het onderzoek van V.d. Bos en Roorda van Eijsinga.
Opmerking
Visueel waren er grote verschillen in kompaktheid tussen de verschil
lende mestkombinaties. Hoge stikstofgiften in kombinatie met lage R,
bijv. de Objekten J, N en R waren te royaal. Erg kompakt waren de krop
pen met hoge K- en lage N-gift.
Met name waren de Objekten H en M erg mooi bij de oogst.
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Tabel 1 :

Uitslag bljmestonderzoek dd 16/10 en 23/12, eerste steek.
aasaassaaaaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazaasassaaaasaaa
Code.
aaaa

KAS
aaa

K2S04
aaaaa

16 oktober.
aaaaaaaaaa

23 december.
aaaaaaaaaaa

EC
K
NO 3
aaaaaaaaaasaaa

EC
K
N03
aaaaaaaaaaaaaa

(kg/are)

mS/cm
aaaaa

mmol/lt.
aaaaaaaa

mS/cm
aaaaa

mmol/lt.
aaaaaaaa

A

0

0

0.4

0.6

0.5

0.4

0.7

0.2

B

0

5

0.5

1.0

0.5

0.5

1.2

0.2

C

0

10

0.6

1.6

0.5

0.7

1.8

0.2

D
0
20
0.8
2.8 0.5
0.9
2.9 0.2
saaaaaasaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
E

5

0

0.6

1.1

2.9

0.5

0.7

1.9

F

5

5

0.7

1.6

2.5

0.6

1.3

2.1

G

5

10

0.8

2.1

2.6

0.7

1.9

2.1

H
5
20
1.0
2.8 2.4
0.9
2.6 2.5
asasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
J

10

0

0.7

1.3

3.5

0.8

1.1

4.4

K

10

5

0.8

1.5

4.5

0.8

1.6

4.3

L

10

10

0.8

2.0

3.7

0.8

2.1

4.0

M
10
20
1.5
4.2 5.6
1.4
3.9 5.8
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
N

15

0

1.0

1.3

6.9

1.1

1.0

7.2

0

15

5

1.0

1.9

6.5

1.0

1.7

6.7

P

15

10

1.0

2.4

5.7

1.0

2.2

5.2

Q
15
20
1.4
3.9 6.5
1.5
4.0 7.9
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
R

20

0

1.3 .

1.4

9.3

1.3

1.1

9.9

S

20

5

1.4

2.2

10.3

1.4

1.8

10.1

T

20

10

1.7

3.3

10.5

1.5

2.4

10.4

U

20

20

1.4

3.3

8.2

1.6

3.6

9.0
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Grafiek 1 : Brutokropgewicht in grammen bij de verschillende N-niveaus.
Kropgewiuht in
grammen^

y .0

1 .v

m.mol N.
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Proefstation voor Tuinbouw onder Glas

Teeltinformatie over de herfst- en voorjaarsteelt van ijsbergsla

door: R. Maaswinkel

Inleiding
Vanaf 1977 wordt ijsbergsla op beperkte schaal onder glas geteeld.
Door het ontbreken van geschikte rassen is het areaal erg beperkt ge
bleven. De laatste jaren zijn er echter rassen geïntroduceerd met een
betere gebruikswaarde. Daarnaast zijn door teeltkundig onderzoek enkele
problemen in herfst- en voorjaarsteelt nagenoeg opgelost. In dit arti
kel zullen beide teelten belicht worden.
Herfstteelt
Zaai-, plant- en oogstschema
Zaaidatum

Plantdatum

Oogstperiode

25/8

12/9

15/11

30/8

20/9

28/11

5/9

28/9

20/12

Over het algemeen kan gesteld worden, dat eerder zaaien dan 25 augustus
geen zin heeft omdat men in dat geval nog veel konkurrentie ondervindt
van de vollegrondsijsbergsla. Later dan 5 september zaaien is, indien
men nauwelijks ervaring heeft met de teelt van ijsbergsla, erg riskant.
Opkweek- en plantgrootte
Over het algemeen wordt gebruik gemaakt van een 5 cm perspot in verband
met de langere opkweekduur en bepaalde perioden teeltduurverkorting.
IJsbergslaplanten zouden in aparte opkweekruimten opgekweekt moeten worden,
niet bij kropsla. De opkweekduur van ijsbergsla is wat langer dan botersla. Tijdens de opkweek is een regelmatige bestrijding nodig van Bremia,
luis en voor de herfst van witte vlieg noodzakelijk. Opkweektemperatuur
rond het zaaien en eerste groeiperiode zal zeker nacht 10 C en dag 15 C
aangehouden moeten worden. Zoals voor elk gewas, geldt ook hier dat het
meest ideale een goed doorgegroeide plant gewenst is.
Te lang afgeharde planten kunnen zelfs problemen gaan geven met de bolvorming.
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Rassen
Goede ijsbergslarassen moeten aan de volgende eisen voldoen:
- vaste, grote krop (bol) met weinig omblad.
- een vrij kompakte groeiwijze.
- sterk tegen rand, aanslag, bofcrot.
- knapperig blad.
- zoetige smaak.
Voor de herfstteelt is tot nu toe de meeste ervaring opgedaan met de
rassen Cavallona en Marbello. Daarnaast is er op enkele bedrijven nog
ervaring opgedaan met het ras Bastion (EY 1552).
Het ras Cavallona heeft alleen voor oogst eind november een beperkte
gebruikswaarde.
Op het ogenblik is Marbello het hoofdras. Doordat de huidige ijsbergslarassen nauwelijks resistentie tegen 't wit bezitten, is goede bestrijding
tegen Bremia noodzakelijk !!!
Enige informatie over de drie bovengenoemde rassen:
Ras

Herkomst

Witpatroon

Omvang

Vastheid bol

Cavallona

v.d. Berg

resistent 1,3,4,
6,11,12

vrij kom
pakt

redelijk vast

Marbello

Bruinsma

resistent 1,3,4,
6,10,11

midden
groot

vast

Bastion
(1552)

Enza

vatbaar alle
fysio's

vrij kom
pakt

vast

Plantafstand
Per m2 worden er, afhankelijk van de tijd van het jaar, grondontsmetting,
warenhuistype, grondsoort en omvang van het ras tussen de 12-14 per m2
geplant. Bij ruimer planten, wordt de bol steviger, en kan minder aan
slag het gevolg zijn, daar het onderblad langer mee blijft functioneren.
Een goed te gebruiken plantafstand zou kunnen zijn 25 x 30 cm, er worden
dan 13,5 planten per m2 geplant.
Ruimte tussen de rijen kan vooral in de herfst belangrijk zijn.
Grondontsmetting - bewerking - bemesting
Daar waar de grond ontsmet wordt, zal langdurig en goed met "schoon" wa
ter moeten worden doorgespoeld.
Voor de grondontsmetting is spitten met een verkruimelaar achter de spitmachine het beste aan te bevelen.
Slempgevoeligheid wordt veelal bepaald door het nat bewerken. Aan de hand
van een bodemanalyse kan de voorraad bemesting bepaald worden. Bij de keu
ze van een glazig gevoelig ras kan vooraf 7-10 kg/are kalisalpeter ingeregend worden.
Vooral bij een herfstteelt moet gezorgd worden, dat de EC in de grond vol
doende op peil is en blijft. Bij een hogere EC zijn er minder problemen
met bolrot. Met name geldt dit op bedrijven waar men regelmatig problemen
met glazigheid heeft.
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Een "standaard" voorraad bemesting zou kunnen bestaan uit 7 kg 12-10-18,
3,5 kg magnesamon en 3,5 kg tripelsuperfosfaat per are en eventueel extra
gift kalisalpeter. Bijmesten via de regenleiding kan bijdragen tot een
beter produkt, de regelmatige doorgroei kan hierdoor verbeterd worden.
De tijd van het jaar, grondsoort e.a. zullen daarbij betrokken moeten
worden. Veel gebruikte meststoffen tot op heden zijn 15-3-15-5 of 17-6-18
kali en/of kalisalpeter.

Waterqift
Vooral water geven 10-14 dagen voor de oogst is een discussiepunt.
Openbarsten of groeien in de laatste teeltfase zou hiervan het gevolg
kunnen zijn. Daarbij is ook de rasinvloed erg belangrijk. Marbello kan
b.v. langer geregend worden dan Cavallona.
Temperatuurniveau
Bij de start moet ijsbergsla goed aanslaan. De eerste dagen kan een nachttemperatuur gegeven worden van 9-10 C en een dagtemperatuur van 17-18 C.
Zodra de plant goed aangeslagen is, wordt de temperatuur geleidelijk af
gebouwd. In de tweede fase van de teelt is de grondtemperatuur een bepa
lende faktor. Daarnaast is het in november en december erg belangrijk
dat het gewas voldoende aktief blijft. Regelmatig aktiveren is dan nood
zakelijk. Ook een goede C02-voorziening is zeer belangrijk. Later in de
tijd zal vaak een dagtemgeratuur aangehouden worden van 11-12 C en een
nachttemperatuur van 7-8 C.
Gewasbescherming
Bremia
(wit)
- Op het plantebed spuiten met 30 gram Ridomil ï.êta per are.
- Regelmatig stuiven met 200 gram Zineb-stuif per are.
Aanslag
Binnen 1-2 weken na planten, spuiten met 40 gram Rovral gemengd met:
100 gram thiram spuitpoeder in 10-15 liter water per are.
Indien nodig, (hetgeen bij herfstteelt meestal het geval is), 4 weken na
planten tweede bespuiting met 40 gram Rovral in 10-15 liter water per are.
Indien aantasting met Rhizoctonia verwacht wordt:
binnen 1-2 weken na planten, spuiten met 40 gram Rizolejue in 10-15 liter
water per are.
Bladluis
Bestrijding van bladluizen dient tijdens de opkweek en kort na het uitplanten plaats te vinden.
Zonodig spuiten of roken met pirimicarb (Pirimor). Spuiten mag tot 4 we
ken , roken tot 2 weken voor de oogst.
Tot 4 dagen voor de oogst spuiten met Hostaquick.

Aardrupsen en emelten
Een week vóór het uitplanten op onkruidvrije grond. Jeboterrakorrels
of Abatekorrels of Dursbankorrels of Volatonlokaas strooien.
Rupsen en witte vlieg
Tot 2 weken voor de oogst spuiten met mevinfos (o.a Phosdrin) of deltamethrin (Deels).
Tot 3 weken voor de oogst spuiten met permathrin (o.a. Ambush) of Cyper
methrin (o.a. Cymbush).
Slakken
Een week vóór het uitplanten op onkruidvrije grond Mesurolkorrels strooien.
Opbrengsten en toegerekende kosten

ZIE KWANTITATIEVE INFORMATIE

Voorjaarsteelt

Zaai-, plant- en oogstschema
Oogsten

Zaaien

Opkweek
duur/dg.

Planten

10 nov.

+

60

+

10/1 - 15/1

17 nov.

+

65

+

20/1 - 25/.1

10/4 - 15/4

24 nov.

+

65

+

25/1 - 31/1

15/4 - 18/4

1 dec.

+

67

+

1/2 -

8 dec.

+

67

-

5/2

20/4 - 22/4

15 dec.

+

57

10/2

22/4 - 24/4

22 dec.

+

55

15/2

24/4 - 26/4

29 dec.

+

50

17/2

25/4 - 26/4

10 jan.

+

44

24/2

26/4 - 27/4

20 jan.

+

40

28/2

27/4 - 29/4

30 jan.

35

5/3

15 febr.

30

15/3

10/5

1 maart

25

25/3

20/5

15 maart

22

7/4

22/5

4/2

± 3°/3 -

1/4

18/4 - 20/4

30/4 -

1/5

Opkweek- en plantqrootte
Voor informatie: zie herfstteelt.
Rassen
Voor de voorjaarsteelt zijn op het ogenblik de meest geteelde rassen
Marbello (Bruinsma) en Polar (L. de Mos).
De groeisnelheid van Polar is wat groter dan Marbello. Polar is echter
wat gevoeliger voor toprand.
Enige informatie over beide rassen:
Ras

Herkomst

Witpatroon

Omanq

Vastheid bol

Marbello

Bruinsma

resistent 1,3,4,
6,10,11

midden
groot

vast

Polar

L. de Mos

vatbaar voor alle
fysio's

midden
groot

zeer vast
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Plantafstand
Voor informatie: zie herfstteelt.
Grondontsmettinq - bewerking - bemesting
Voor informatie: zie herfstteelt.
V/oor de voorjaarsteelt dient daarbij opgemerkt te worden, dat bolrot
geen groot probleem is, en dat in verband met rand het zoutgehalte van
de grond goed in het oog gehouden moet worden.
Temperatuurniveau
Grondtemperatuur
Uit onderzoek op het Proefstation is naar voren gekomen, dat bij starten
in de wintermaanden een hogere grondtemperatuur een positief effect heeft
op kropgewicht c.q. kwaliteit. Het openbarsten van de kroppen in het oogststadium was bij starten met een lage grondtemperatuur en verhogen naar
een hogere grondtemperatuur in toenemende mate aanwezig.
In de praktijk waar op enkele bedrijven grondverwarming aanwezig is, wer
den met gebruikmaking van dit hulpmiddel goede resultaten behaald. Bij de
start van de teelt wordt de grond naar 13 C gebracht en na 4 weken afge
bouwd tot een grondtemperatuur van 9 C.
Streefwaarde watertemperatuur 20-25 C bij de start hoger en afhankelijk
van de buitenomstandigheden. Een ander voordeel zal ongetwijfeld de ener
giebesparing zijn.
Ruimtetemperatuur
Vooral bij de voorjaarsteelt is deze zeer belangrijk. Indien deze tot het
begin van de kropvorming te laag is, is de kans erg groot dat veel krop
pen opengroeien. Tot het begin van de kropvorming wordt gestreefd naar
een nachttemperatuur van 9-10 C en een dagtemperatuur van 12-13 C.
Uit onderzoekresultaten blijkt, dat het zeer aantrekkelijk is om daarbij
de beschikking te hebben over een beweegbaar scherm. Met name in de eerste
teeltperiode kan daardoor een te lage temperatuur, door de uitstraling
's nachts, van het groeipunt voorkomen worden. In de tweede helft van de
teelt wordt de ruimtetemperatuur wat afgebouwd. De nachttemperatuur zou
dan op 7-8 C ingesteld kunnen worden en de dagtemperatuur op 11-12 C.
Een goede C02-voorziening is zeer essentiëel.
Gewasbescherming
Voor informatie: zie herfstteelt.
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Bedrijfsvergelijking

(P. van Adrichem)

Omtrent de opbrengst en teeltgegevens worden van bijna alle belangrijke
groentegewassen gegevens uitgewisseld tussen telers onderling. De slateelt is hierop tot op heden een uitzondering. In 1984/1985 is getracht
telers te bewegen van teeltgegevens te registeren en in te leveren, om
deze te vergelijken met andere bedrijven. De respons was nihil. In
1985/1986 is nogmaals een aantal telers van studieclubs (werkgroepen)
benaderd. Hoewel de terugontvangen formulieren (35 formulieren van 11
bedrijven) beperkt was, is toch een overzicht samengesteld en met de
deelnemers besproken. Voor het seizoen 1986/1987 trachten we meer tuin
ders te bewegen deel te nemen, om meer gegevens per periode met elkaar
te vergelijken.
Om aan te geven wat de moeilijkheden/mogelijkheden van bedrijfsverge
li jking bij sla zijn volgt hier een beknopt overzicht van ervaringen:
*

Benadering deelnemers:
Aan de hand van een formulier telers op de hoogte te stellen welke
gegevens ingevuld dienen te worden, b.v. bij de nabespreking van een
rondgang/excursie. Ook wanneer en waar gegevens ingeleverd dienen te
worden.

*

Systeem:
Per afdeling wordt een formulier ingevuld (zie bijlage).

*

Doel vergelijking:
Inzicht verschaffen in verschillen tussen bedrijven onderling en op
sporen van oorzaken.

*

Moeilijkheden:
2
1) Motivatie deelnemers. Opbrengst in fl/m staat meestal centraal
bij teler. Eenmalig te oogsten gewassen lenen zich minder voor
registratie. Er zit geen continuïteit in de groep, bespreking re
sultaat alleen achteraf (er zijn geen tussenresultaten), prijs
schommelingen hebben een (He) grote invloed op het resultaat.
Belangrijk bij telers aan te geven dat andere faktoren dan de
prijs per stuk grote invloed hebben op het saldo van een teelt.
2) Registratie gegevens. De teler zal bewust
meer gegevens moeten
registeren. Vaak weet een tuinder b.v. de zaaidatum niet. Uit
splitsen van energie-verbruik per afdeling kan moeilijk zijn. Op
een aantal bedrijven zijn positieve ervaringen met urentellers op
de kachels. Het opgeven van de % van elke sortering vergt enig
rekenwerk.

*

De resultaten:
Door de gegevens grafisch weer te geven worden verschillen snel dui
delijk. Uit de teeltduur afhankelijk van plantdatum uit te zetten in
dagen komen grote verschillen naar voren tussen korte en lange teel
ten.
De plantleeftijd op de in 1985-1986 deelnemende bedrijven was afwij
kend van de grafiek in de slabrochure (nr. 55/1983).
Teeltduur en geoogst gewicht geven een indruk omtrent de groeisnelheid. Door deze uit te denken in grammen per plant per dag gerela
teerd aan de zaai- of plantdatum worden verschillen concreet. Waarom
groeit de sla op bedrijf A 40% sneller dan op bedrijf B.
Ook prijs en oogstdatum is grafisch uit te denken. Daarbij spelen
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oogstperiode, prijsschommelingen, veiling etc. een grote rol.
*

Vooral de groei-snelheid van de sla leent zich om onderling te ver
gelijken. Daarnaast kunnen nu of in de toekomst andere teelt- of
kwaliteitsaspecten vergeleken worden. Te denken valt aan plantdichtheden, rassen, nitraatcijfers etc.
Om goed te kunnen vergelijken is het noodzakelijk dat voldoende be
drijven deelnemen, zodat ook groepen bedrijven, bedrijfstypen of
teeltsystemen vergeleken kunnen worden.

LVU/MS/87/M2

- 31 CONSULENTSCHAP VOOR DE AKKERBOUW EN DE TUINBOUW IN LIMBURG
BED RUFS RE GIS TR A TIE SLATEELTEN 1986 -1987

N aa m:
Straat:
Postcode en plaats:

Tel.:

Alle gegevens per afdeling
Oppervlakte van de afdeling:

M 2incl.

M 2 pad.

Ras(sen):
Pot maat

Totaal aantal planten:

Z aaidatu m:

Plantdatu m:

Oogstperiode:

Totaal aantal geoogste kroppen:
Gewichtsklasse in %:
Percentage binnenland:
Geldopbrengst totaal:
Gasverbruik totaal van gasmeter:

Correctiefactoren:

Verwarming door middel van: hetelucht/buis
Energiescher m:
Kastype:

ja / nee

Soort doek:

Hortiplus:

ja / nee.

houten dek / aluminium dek.

Glasbreedte:

73 cm

Stookte m peratuur dag:

-

100 cm
°C

Stookte m peratuur nacht:

O nts m etten:
Ziektebestrijding:_
O p m erkingen:

TOELIC H TIN G
Netto-oppervlakte van de afdeling is lengte x breedte, binnenkant fundering.

Geef gasverbruik van de meter aan en vermeld daarachter de correctiefactor(en) die
op uw rekening vermeld staan van een van de maanden.
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Bobbelblad en Kringnecrose bij kassla.

(H.v.Dorst)

Bij bobbelblad is het opvallend dat de hoofdnerf van het blad en' het aan
grenzende bladmoes geler gekleurd zijn dan de rest van het bJrad. De nerven
groeien minder goed uit, waardoor het blad gaat bobbelen. Er treedt groeiremming op en wel meer naarmate de infectie vroeger plaats vindt. Het treedt
vooral op natte plekken, zoals onder de goten ten gevolge van condenswater.
Bobbelhlad kan van het vroege najaar tot het late voorjaar worden waargeno
men. In de zomer wordt de sla binnen de incubatieperiode (zes weken) geoogst.
Het is deze periode een ontsnapping van van het ziektebeeld.
Bij kringnecrose treden de eerste symptomen niet eerder dan vijf tot zes we
ken na het uitplanten op. Er ontstaan, het eerst aan de onderkant van het blad,
bruine kringvormige figuurtjes, ook de nerven kunnen bruin worden. In en langs
de bruine kringen ontstaan gaatjes in het blad, vervolgens gaat het aangetas
te weefsel tot rotting over. Deze afstervingsverschijnselen komen in een krans
van bladeren voor, meestal niet in het hart van de krop. Deze ziekte wordt
praktisch alleen in november, december en januari waargenomen en wel in sla,
die in de drie eerste weken van september is gezaaid.
Beide ziekten zijn grondvirussen die uitsluitend door de zwermsporen van de
bodemschimmel Olpidium brassicae worden overgebracht. De rustsporen van deze
schimmel kunnen minstens 15 jaar in de grond levenskrachtig blijven en dan
nog infectie veroorzaken. De laatste jaren heeft een behoorlijke uitbreiding
van beide ziekten plaats, vooral in het gebied van 's-Gravenzande. Zeer vaak
komen ze gecombineerd voor. Waarschijnlijk hebben ze niets met elkaar te maken.
Alleen de vektor lijken ze gemeen te hebben.
Uit recent onderzoek is gebleken dat de rustsporen van Olpidium brassicae zeer
gemakkelijk met het drainage water worden verspreid. Dit heeft tot gevolg dat
het offervlaktewater een belangrijke verspreidingsbron van beide ziekten kan
zijn. In water zijn de rustsporen na zeven weken nog kiemkrachtig. Worden ze
vervolgens weer acht weken gedroogd, ook dan kiezen ze nog te kiemen.
Om beide ziekten te bestrijden dient de Olpidium schimmel te worden gedood.
Bij grondziekten is behandeling met methylbromide het beste. Daarnaast kan
ook worden gestoomd. Bij waterbeelden dient elke vier dagen 20 d.p.m. Agral
te worden toegediend hiermee dient voor het uitplanten al te worden begonnen.
Voor beide type teelten is het gebruik van uitsluitend regen- en leidingwater
zeer aan te bevelen. Voor de opkweek is dit een noodzaak.

KWALITEITSCONTROLE BUREAU
VOOR GROENTEN EN FRUIT

Sla.
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Oktober.

Er werd in oktober kwalitatief goede glassla aangevoerd, zodat er eon
groot percentage in klasse I-"super" stond. De sla liet een goede hartvulling ~ -f - m
en hopelijk kunnen we dat ook zo houden. In de klasse 1—2 werd voornamelijk de
uitgesorteerde lichte sla, 13 en 15 kg per 100 stuks, ingedeeld. Hierin moest in
meer of mindere mate gecorrigeerd worden wegens een enkel randje, graterigheid
en soms ook een onvoldoende hartvulling, het wit en lichte smet. Naarmate de maand
vorderde werden er meer partijen als klasse 1-2 geveild, doordat de sla wat aan de
rijpe kant was en wat minder verzorgd, wat zich uitte in onvoldoende schone sla,
geel grondblad en iets vuil. De oorzaak hiervan was de lage prijzen die voor de
sla werden betaald.
De aanvoer van natuursla liep verder terug, doch de kwaliteit bleef vrij
goed. Wel kwamen er meer opruimpartijen voor welke kwalitatief minder waren. Deze
vroegen dan ook de nodige aandacht bij de veilingkeuring en in diverse gevallen
was declassering noodzakelijk. De meest voorkomende gebreken waren het wit, te
vuil, licht s met en rijpheid, terwijl later in de maand ook beschadigingen als
gevolg van regen, wind, hagel voorkwamen.
Bij de ijsbergsla kon eveneens van een goede kwaliteit gesproken worden.
De bolvorming was vrij goed, alhoewel er ook gebarsten en minder stevige kroppen
voorkomen. Om deze reden, alsmede wegens lichte smet en later ook wind- en hagelschade werd er gedeclasseerd.

Sla.

November.

De aanvoer van glassla nam deze maand flink toe. Over het algemeen vn- '<
hartvulling in deze periode vrij goed te noemen. De prijs bepaalde zeer duide1J|lhet aanvoerpatroon en bij een trage handel werd relatief gezien meer zware sin
a a n g e b o d e n . H e t g e v o l g h i e r v a n w a s o o k d a t h e t p r o d u k t e n i g s z i n s r i j p e n tuet een
enkel geel onderblad werd aangevoerd. Landelijk kwam een lichte mate van toprand
voor en hierdoor was het percentage klasse I-"super" niet erg groot.
Plaatselijk werd er binnenrand aangetroffen. Het probleem van wltaan t a s 
ting, dat in de loop van deze maand de kop opstak, was meer streekgebonden maar hnd
veel afkeuringen tot gevolg.
Door het aanhoudende zachte weer werd er de gehele maand nog volop
natuursla aangevoerd. De witaantasting werd bij de natuursla eerder waargenomen en
nam ernstigere vormen aan dan bij de glassla. Door pleksgewijze aantasting op het
veld kon door de aanvoerders niet geheel voorkomen worden dat er partijen met
witaantasting werden aangeboden. Ondanks het feit dat aanvoerders, keurmeesters en
controleurs attent op dit probleem Inspeelden, kon niet worden voorkomen dat ook op
de afzetmarkten aangetaste partijen werden aangetroffen. Dit betrof alleen lichte
aantasting door wit, maar hieruit blijkt dat dit snel om zich heen grijpende pro
bleem niet lichtvaardig mag worden opgevat.
Het regenachtige weer veroorzaakte plaatselijk problemen met aanhangend
vuil aan het fust. Door stapeling werden de onderstaande kratten met grond besmeurd
en dit gaf een slechte presentatie van het produkt. Ook windschade en nerfbreuk vroe
gen
de afgelopen maand de nodige aandacht om tot een goede presentatie te komen.
Op de Duitse afzetmarkten was het kwaliteitsbeeld van Duitse, Belgische
en Nederlandse kropsla wisselvallig. De zware Belgische en de Duitse sla werd
alleen in meermalig fust aangeboden. Dit had in eerste instantie een negatief
effect op de handel in Nederlandse sla in eenmalig fust. Later in de maand werd dit
teniet gedaan door de vraag naar een kwalitatief beter produkt.

D E C E M B E R .
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Sla.

De aanvoer van glassla nam in de verslagmaand toe. Tn deze lichtarme
periode neemt de kans op graterigheid toe en een deel van de aanvoer werd om dorr1
reden als klasse II aangevoerd. In enkele gevallen was het noodzakelijk dat vei.Hnp;keurmeesters en K.C.B-controleurs corrigerend op moesten treden. Door de trage
groei zijn veel buitenbladeren verouderd en geelverkleurd. Nadat deze bladeren 7.\ |n
verwijderd heeft de sla aan de onderkant een enigszins bleek uiterlijk en dit wn.q
de reden dat veel partijen in de klassen 1-2 en 1-3 werden aangevoerd. Het percen
tage dat in de combinatie "super" kon worden ingedeeld lag landelijk tussen de 30
en 40. Plaatselijk kon meer dan 50% in klasse I-"super" worden ingedeeld maar dit
was meer een uitzondering dan regelmaat. Als gevolg van hoge luchtvochtigheid kwam
ook glazigheid voor, dat bij ernstige aantasting overging in rand maar dit probleem
werd niet op grote schaal geconstateerd.
Bij aanvoer op de veilingen werden minder partijen aangetroffen met wit
dan in de maand november maar toch werden er in december enkele partijen wegens dit
probleem afgekeurd. Op de binnenlandse afzetmarkten werden ook enkele partijen met
wit aangetroffen maar dit bleef gelukkig bij enkele uitzonderingen.
De aanvoer van ij sbergs la was gering, omdat in deze periode van het jaar
het minimumbolgewicht van 200 g (bolgewicht zonder omblad) slechts met moeite werd
bereikt. De partijen die wel aan het vereiste minimumbolgewicht voldeden hadden
vaak een enigszins los gevormde bol. Om deze reden kon dit produkt niet echt
concurrerend zijn voor de Spaanse ijsbergsla die wel een goed gevormde zware bol
had. Doordat de graterige ijsbergsla die toch het vereiste minimumbolgewicht had nu
als crispsla moet worden aangevoerd werd het kwaliteitsbeeld voor de ijsbergsla
homogener.
De maatregelen inzake graterigheid hadden wel tot gevolg dat de er 1syr.1 a
e e n m i n d e r h o m o g e e n k w a l i t e i t s b e e l d t e z i e n g a f e n d e a a n v o e r s t e r k t o e n a m . Plaatr-plijk werd zelfs 90Z van de aanvoer als crispsla aangevoerd en slechts 10Z als
ijsbergsla.
De overige gebreken die zich gedurende de verslagmaand voordeden on <!r
nodige aandacht bij de controlewerkzaamheden vroegen waren smet en binnenrand.
J A N U A R I .

Sla.
De kropvorming van de kropsla bleef in de verslagmaand op een goed
nivea u . I n d e l i c h t e s o r t e r i n g e n k w a m m e n w e l e n k e l e p a r t i j e n t e g e n m e t onvoldoen
de hartvulling maar gezien de problemen van vorig voorjaar was iedereen zeer
attent op dit gebrek. Toch was het gehele kwaliteitsbeeld niet echt goed te noe
m e n . I n d e e e r s t e h e l f t v a n d e m a a n d k w a m h e t r e g e l m a t i g v o o r d a t p a r t i j e n overged e k s e l d m o e s t e n w o r d e n , o m d a t d e t e l e r d e k w a l i t e i t t e h o o g h a d i n g e s c h a t . Licht
t o p r a n d , g l a z i g h e i d , g r o n d a a n h a n g e n g e e l b l a d w a r e n v e e l a l d e g e b r e k e n die een
indeling in klasse I-"super" in de weg stonden. Er werden echter ook partijen
aangevoerd van een zeer goede "super"-kwaliteit.
De klasse 1-2 was over het algemeen goed verzorgd en goed ingedeeld.
Noodzak e l i j k e c o r r e c t i e s w e r d e n u i t g e v o e r d . D e k l a s s e 1 - 3 v i e l g e d u r e n d e d e eerste
h e l f t v a n d e v e r s l a g m a a n d v a a k d o o r d e m a n d . D e o n d e r g r e n z e n v a n k l a s s e I werden
niet goed aangehouden en dit maakte veel correcties door middel van declassering
n o o d z a k e l i j k . H e t a a n d e e l k l a s s e 1 - 3 o p d e t o t a l e a a n v o e r v a n k l a s s e I i s niet
g r o o t , m a a r w e m o e t e n v o o r k o m e n d a t d e u i t s p l i t s i n g i n d r i e b l o k k e n b i n n e n klasse
I e e n m i d d e l w o r d t o m k l a s s e I I a l s k l a s s e I i n h e t h a n d e l s v e r k e e r t e b r e n g e n . Het
b e t r o f m e e s t a l d e s o r t e r i n g e n 1 3 e n 1 5 k g p e r 1 0 0 s t u k s . D o o r h e t a f p e l l e n van
veel geel en smetterig blad kregen veel van deze partijen een wat rijp uiterli jl-.
I n c o m b i n a t i e m e t n e r f b r e u k d p o r e e n t e r u w e b e h a n d e l i n g k o n d e n d e z e p a r t i j e n niet
als klasse I worden gedeclareerd.
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De zeer lage temperatuur die samenging met harde wind veroorzaakte
tijdens het vervoer van het teeltbedrijf naar de veiling al vorstschade. Bij
sommige partijen bleef de schade beperkt. Na "ontdooien" werden ook enkele partijen wegens ongeschikt voor consumptie uit het handelsverkeer genomen.
In de tweede helft van de maand was de kropvorming minder goed als In
eerste helft, maar de kwaliteitsteruggang was niet zo groot dat de kwaliteit
beneden de ondergrenzen van klasse I zakte. De minder goede kropvorming ging
meestal samen met een zeer donkergroene kleur en een lager kropgewicht. Ook het
aantal partijen met graterige sla nam toe en waar dit nodig was werd er gecorri
geerd.
Door overmatig gebruik van water trad er ook in het handelsverkeer n^p
glazigheid op. Sla die in het water ligt, omdat zich door overmatig watergebruik
een laagje water op de bodem van het fust heeft gevormd, kan glazig worden en
hierdoor ook snel smetterig. In vele gevallen liep het water bij schuinhouden uit
de doos. Ook de doos ondervindt hiervan schade. De doos wordt door te grote hoe
veelheden water uiteindelijk zacht en kan de druk van bovenstaande dozen niet meer
verdragen. Het gevolg laat zich raden: de sla werd door beschadiging consumptieongeschikt en de presentatie van het produkt was uitzonderlijk slecht.
Incidenteel moesten partijen worden afgekeurd wegens wit. Op veiling
niveau kwam dit probleem zelden voor, maar dit gebrek werd het afgelopen half jnnr
wel met regelmaat geconstateerd. Het is belangrijk partijen met dit voortgaande
gebrek uit het handelsverkeer te weren, zodat de consument een goed produkt krijgt
voorgeschoteld.
Voor de telers van ijsbergsla blijft dit een zeer moeilijke periode. M<?
t e e l t d u u r t w a t l a n g e r d a n d e t e e l t v a n k r o p s l a e n i n d e m e e s t e g e v a l l e n w o i d t !><>t
gewenste eindresultaat niet bereikt. Onvoldoende bolgewicht en veel omblad maken
de indeling als ijsbergsla niet mogelijk. Toch werden er deze maand nog enkele
partijen aangevoerd die wel aan de eisen voldeden. Dit waren acceptabele p a r t i j e n
waarvan er enkele werden afgekeurd wegens smet of rand. Het merendeel werd annpni,,.den als crispsla. Een gezond produkt dat zijn weg naar de consument steer!*;
vindt.
Sla.

Februari.

Begin februari was de kwaliteit van kropsla zeer matig en het nand<>el
klasse I-"super" was klein. Glazigheid, binnenrand en toprand waren de belangrijk
s t e o o r z a k e n v a n d e c l a s s e r i n g . H e t p r o b l e e m t o p r a n d k w a m i n z o e r n s t i g e mate v n n r ,
dat meerdere partijen slechts in klasse II indeelbaar waren. Indien glazigheid en
toprand in lichte mate voorkwamen, werd in klasse 1-2 of 1-3 ingedeeld. Het groot
ste deel van de aanvoer bestond in deze periode uit combinatie 2 en wel in de gewichtssorteringen 19 en 21 kg per 100 stuks.
De kropvorming bleef over het algemeen op een voldoende hoog niveau, on
danks het feit dat enkele partijen wegens dit gebrek werden afgekeurd. Dit betrof
voornamelijk partijen in de gewichtssorteringen 13 en 15 kg per 100 stuks en slechts
in enkele gevallen een zwaardere sortering. Als de kropvorming de enige reden tot
declasseren was, werden de telers aangeraden de oogst uit te stellen. Plaatselijk
vroegen de telers aan keurmeesters of K.C.B, om een advies inzake de kropvorming
aan de hand van een geoogst monster. Doordat deze adviezen goed werden opgevolgd,
is het aantal afkeuringen tot nu toe zeer beperkt gebleven. Deze preventieve maat
regelen hebben een zeer goed effect op de kwaliteit.
Gedurende de verslagmaand was er een duidelijke stijgende lijn te zien
in de kwaliteit van de aangevoerde sla. In de laatste week van de maand werd er
veel goede sla aangevoerd en plaatselijk kon meer dan de helft van de klasse I-aan
voer in het "super"-blok worden ingedeeld. Meestal was dit snel gegroeide sla die
goed ontwikkeld en zuiver was. Toprand kwam in veel mindere mate voor dan aan het
begin van de maand. Naar het zich nu laat aanzien kan de kwaliteit zich op dit
goede niveau handhaven.
Door de genoemde problemen was de aanvoer van klasse II-s la in het begin
van de maand vrij groot. Het kwaliteitsbeeld van deze klasse werd voor een groet
d e e l b e p a a l d d o o r d e w e g e n s t o p r a n d g e d e c l a s s e e r d e p a rt i j e n . D e g r a t e r i g e s l a v o m !
ook in deze klasse ingedeeld.
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Plaatselijk wordt de naar klasse II gedeclasseerde kropsla uit do o
.
llge verpakking gehaald en verpakt in meermalig fust. Dit schept meer dulde!! M
heid in de handelskanalen. Op deze manier wordt voorkomen dat klasse Tl-sln vnr."••
niet correcte aanduiding alsnog in de exporthandelskanalen terecht komt.
De aanvoer van ijsbergsla was gedurende de verslagmaand niet groot. n<?
kwaliteit van deze slasoort werd ook enigszins beïnvloed door toprand. De indeling
in ijsbergsla en crispsla was over het algemeen goed verzorgd.

Sla.

Maart.

De sla bleef in maart op een kwalitatief goed niveau. De kropvorming en
hartkleur gaven doorgaans nauwelijks problemen. Toprand kwam niet zoveel meer
voor, maar wel moest er intensiever wordfen gecontroleerd op binnenrand, aangezien
dit niet makkelijk zichtbaar is. De klasse I werd in twee of drie kwaliteitscombi
naties opgesplitst, te weten I-S of 1-1 (afhankelijk van de soort verpakking), T-2
en 1-3. In de klasse I-S of 1-1 stond mooie sla die goed gevuld was met een geslo
ten broek. Bij het voorkomen van lichte rand, een geel blaadje, afgepelde sla of
lichte grondaanhang werd er, afhankelijk van de mate waarin deze voorkwamen, inge
deeld in de klasse 1-2 of 1-3. De klasse 1-3 was qua omvang niet groot, doch vroeg
wel veel aandacht tijdens de keuring. Door de opsplitsing in drie combinaties
neigde men er nog wel eens toe sla in deze combinatie in te delen, welke eigenlijk
beneden de klasse I-grens kwam. Dit betrof vooral de lichtere sorteringen van 13
en 15 kg per 100 stuks. Daar waar nodig werd er hierin bijgestuurd. Sla met een
onvoldoende hartvulling maakte slechts een klein deel uit van de totale hoeveelheid.
Met name in de lichtere sorteringen werd hiervoor afgekeurd, maar toch ook in de
sorteringen van 19 en 21 kg per 100 stuks werd dit euvel geconstateerd.
Plaatselijk werd er in de klasse I sla aangetroffen met stugge, don >-- «• r groene, gebobbelde bladeren. Binnen klasse I zouden deze bladeren eigenlijk nl-f
mogen worden toegestaan, hooguit in het beschermende deel (omblad). Deze blade m i
tonen allereerst niet en zijn ten tweede niet echt consumabel.
Vanuit de afzetmarkten kwamen er opmerkingen over de zware sla (van "!<•<"
dan 25 kg per 100 stuks). Deze sla was nogal eens in te kleine polyzakjes en/cf t"
\ strak in de dozen c.q. kratten verpakt om aan het verplichte aantal van 12 of 2<i
. stuks te voldoen. Deze verpakkingswij ze deed sterk afbreuk aan de presentatie,
omdat de grote kroppen volledig werden samengeperst. Daarnaast bestond er een
grote kans op nerfbreuk. Het verdient zeker aanbeveling om het verpakkingsbeleid
van de zware sla aan te passen, aangezien er op de afzetmarkten meer vraag is naar
deze sla. Tevens zou men de gewichtsondergrens voor klasse I en voor klasse
I-"super" kunnen opvoeren naar 15 resp. 17 kg per 100 stuks om op de markteisen in
te spelen.
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Samenvatting van de maandverslagen van het onderzoek april 1987
Afdeling Teelt en Kasklimaat
Tomaat
In de temperatuurproef bij tomaat zijn de eerste vruchten op
3 maart geoogst bij de hoogste temperatuur (25 C).
Op 20 maart was de produktie bij 17, 19, £1 en 23 C
respectievelijk 0.5, 0.6, 0.9 en 1.1 kg/m . Het vruchtgewicht nam
af bij toename van de temperatuur. De houdbaarheid van de tomaten
van de 1ste tros was slecht.
Bij twee en drie keer per week tros- en stamtrillen verloopt de
vruchtzetting prima. De oogstgegevens zullen uitwijzen of er
verschil in vruchtgewicht is.
In de schudproef komen grote verschillen in plantlengte als gevolg
van de behandelingen voor. De uiterste behandelingen niet-schudden
en twee keer per dag schudden hadden een plantlengte van
respectievelijk 153 cm en 124 cm.
Bij de rassen van cherrytomaat komen grote plantlengte-verschillen
voor. De eerste oogst was op 23 maart bij ras '2156'. De planten
met gele peervormige vruchten geven trossen van + 10 vruchtjes,
zodat de produktie veel te laag zal blijven.
Op de veilingen is de bewaartemperatuur bij de
houdbaarheidscontroles van 20 naar 16
C teruggebracht (onder druk
van de praktijk). Het snel constateren van kwaliteitsgebreken wordt
nu veel moeilijker.
- Op de vakgroep plantencytologie en -morfologie van de LU heeft men
tomaten met zweischeurtjes onder de microscoop bekeken. Gevonden
werd dat de vruchtwand van tomaten met zweischeurtjes 80% dikker
was dan bij tomaten zonder scheurtjes. De cellen zijn ook meer
langgerekt (30% langer dan bij tomaten zonder scheurtjes). De
cellen van de collenchymlaag onder de epidermis vertonen ook meer
verdikkingen. Deze opbouw maakt de vruchtwand stug en dus meer
scheurgevoelig.
Paprika
Het onderzoek naar optreden van krimpscheurtjes bij paprika in
kassen 210 en 111 lijken er op te wijzen dat bij hoge
luchtvochtigheid meer krimpscheuren optreden. Bij hogere
temperatuur neemt het optreden van krimpscheuren af. Bij grotere
verschillen tussen dag- en nachttemperatuur neemt de aantasting
toe. Deze eerste waarnemingen geven slechts een voorlopige indruk.
Aubergine
- Het kelkverdrogingsonderzoek in drie afdelingen van kas 211 levert
nog geen duidelijke aanwijzingen op wat betreft de invloed van het
klimaat op het optreden van dit verschijnsel.
Bij verhoging van de EC neemt het percentage vruchten met
kelkverdroging iets toe.
In kas 102 wordt nagegaan of er een relatie bestaat tussen
kelkverdroging en Ca-opname. De helft van de planten wordt
gedurende de nacht met plastic folie ingehuld om een hoge
luchtvochtigheid te verkrijgen en daardoor het Ca-transport naar de
jonge delen te bevorderen. Ca-gehalte van blad en vrucht zullen
worden bepaald.
Overige groentegewassen
- In de Chinese kool plantafstandenproef is flink rand opgetreden. De
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start van de proef is niet vlekkeloos geweest (uitspoe»len van de
—
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grond).
0e opkweek van pepino duurde van 18 december tot 6 maart- Na
uitplanten is de groei goed. Er worden vijf rassen beproefd. Per
plant worden 3,
5 of 6 stengels aangehouden.
Voor de substraatinstallatie die in de lysimeterkas moeten komen
wordt nagegaan welke systemen beschikbaar zijn en hoe
automatisering van water geven en bemesten kan plaatsvinden. Met
diverse leveranciers wordt overlegd. Door beperkingen in het budget
zal het aantal substraatlysimeters van 12 naar 3 worden
teruggebracht.
Bij het naamgevingsproject klimaatcomputers verloopt de voortgang
volgens planning. De conceptstukken voor alle vier onderdelen zijn
gereed (verwarming, ventilatie, CC^ en schermen). Commentaar op
deze stukken moet nog binnenkomen. Overleg met DICOTU heeft
geleerd, dat de fabrikanten niet bereid zijn veranderingen in
programmatuur ten behoeve van naamgevingsuniformiteit aan te
brengen.

Algemeen
Door de BBC worden TV-opnamen gemaakt op het Proefstation.
Voor het symposium assortimentsverbreding in Angers (Frankrijk
1988) wordt tussen de betrokken instituten en Proefstations
afspraken gemaakt over hun bijdragen.
Bij een tweede meting in kas 211 van de druppelgift en de EC bleken
opnieuw grote verschillen (meer dan 100%) in watergift tussen
druppelaars voor te komen. De variatie in EC onder de druppelaars
was (bij een EC-instelling van 6) 4.5 tot 7.8 mS/cm en (bij een
EC-instelling van 2) 0.9 tot 1.5 mS/cm.

Afdeling Fysiologie

-Tijdens de open dag werden prettige discussies gevoerd met de bezoekende
tuinders over de gepresenteerde proeven. In een geval meende een oud-me
dewerker echter voor het forum van een groep tuinders scherpe critiek te
moeten uiten op de uitkomst van een proef.
-In de proef met groeiremmiddelen op wortelen om de wortel/spruit verhouding
te wijzigen, komen grote verschillen voor, die aanwijzingen voor verdere be
proeving inhouden.
-In een geval werden afwijkende andijvieplanten aangeboden. De apicale domi
nantie bleek verstoord, waardoor "vertakte" planten ontstonden. De oorzaak
is onbekend.
- Van de plantçrootte/opbrengst-proef bij paprika beginnen nu de opbrengstgegevens binnen te komen.
—Er werd aandacht gegeven aan een geval van vruchtsteelrot bij paprika
waarvan het onduidelijk is of de oorzaak al of niet parasitair is. Aan
gezien de aantasting zich verspreid en weinig klimaat-gevoelig lijkt te
zijn, werd materiaal opgestuurd voor schimmelonderzoek.
-De lichtonderscheppingsproef wordt nu geoogst. Door onwennigheid met de
gang van zaken trad stikstof gebrek op. De groei is nu weer normaal. Er
zal zo snel mogelijk een nieuwe proef opgezet,
-In de tomateproef met temperatuurverschillen van 17 tot 23°C wordt nog
steeds de snelheid gemeten waarmee de oogst verloopt.
De gegevens zijn nog niet verwerkt.
-In deze maand is Van Berkel vervroegd uitgetreden. Hij heeft de manier
waarop zijn afscheid is gevierd als prettig ervaren. Het was een vol
gende stap in de richting van de ontmanteling van de afdeling Fysiologie.
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Maandverslag Vleutens Proeftuin april 1987
Komkommer

- Bij de CO_-proef is een bedrijfsregistratiecomputer gekoppeld aan de
(Indal) klimaatcomputer (bruikleen). Het registreren van de behaalde
CC^-concentraties is nu aanzienlijk vereenvoudigd.
Eind mei wordt de zuivere CC^-installatie geplaatst. Tot die tijd
wordt er in de 'aanvullend gedoseerde' afdelingen gedoseerd tot 350
ppm als de raamstand groter is dan 15%. In de niet aanvullend gedo
seerde kassen wordt niet meer gedoseerd als de raamstand 15% is.
- Bij de ^omkommers op recirculatie lijkt een steenwolhoeveelheid van
2,8 1/m kas wat weinig. Deze behandelingen blijve^momenteel achter
in produktie ten opzichte van 5,6 1. steenwol per m kas. De achter
stand is + 5%.
- Bij 1 of 2 stengels per plant zijn de produkties nu ongeveer gelijk.
-Bij 'vaak gieten' lijkt de produktie hoger dan bij 'minder vaak gie
ten'. (De druppelfrequenties verhouden zich als 1 : 4, de totale hoe
veelheid gegeven water is gelijk). Bij 'minder vaak gieten' is de EC
echter om onverklaarbare reden te hoog geweest (+5) en de verschil
len kunnen dus niet aan de gietfrequentie worden toegeschreven. De
EC's zijn nu weer gelijk.
Vleestomaat
- De afdeling die als 'normaal zomerklimaat' moet gaan fungeren blijft
momenteel achter in produktie (minder en fijnere vruchten dan een
dubbelglaskas en dan de kas met 'verbeterd zomerklimaat'). De bloei
gaat wel gelijk op. Dit is erg vervelend, want de behandeling van de
kassen is tot nu toe precies gelijk geweest, zowel wat klimaat als
water en voeding betreft.
- De EC-proef gaat begin mei van start (lichtafhankelijke EC-verlaging
van 0; 0,6; 1,2 mS/cm). De streefwaarde voor de EC in de mat blijft
3,0; door extra doorspoelen moet dat bij de eerste twee behandelingen
worden gerealiseerd. Iedere behandeling heeft een eigen startsysteem
met instelbaaar drainpercentage.
- Eind maart is gestart met de trilproef (2 maal per week trillen, tik
ken, stamtrillen, tikken bij mooi weer en trillen bij slecht weer).
- Eind april is de proef met extra gewashoeveelheden gestart (beschadu
wing vruchten tegen de zon).
Sla
- De derde slaproef is geoogst. De resultaten worden op de LVV van 21
mei gepresenteerd.
- In de slakas is een meloenteelt gestart. Een deel staat op de subs
traten die bij de slateelt zijn gebruikt. In de rest van de kas wordt
geprobeerd door 'beheersen' van de planten (als tomaat) een taaie
plant te krijgen die niet vatbaar is voor rotpoot. Behandelingen:

- 43 dicht, na 1, 2 of 3 weken op de mat zetten.
Bouvardia
De snee is geoogst. Na de snee is sluipwesp uitgezet. Er wordt getracht
de witte vlieg biologisch te bestrijden. Zonder inzetten van sluipwesp
werd soms al + 50% van de larven geparasiteerd, door sluipwespen die
kwamen 'buurten' uit de tomaten of komkommers.
De planten in het zandbed zijn gerooid en gewogen. De groei op de 13
substraatjes verschilde nogal: De planten van het siechste veld wogen
200 gram, van het beste veld 1300 gram. Het was een proef in enkelvoud.
Er wordt opnieuw gestart op deze substraatjes, om na te gaan of de re
sultaten zo blijven of veranderen. Eén substraat is vervangen. De fysi
sche eigenschappen waren duidelijk onvoldoende voor een jarenlange bouvardiateelt.
Anthurium
De proef wordt binnenkort afgesloten.
Roos
Het gewas herstelt zich traag van de winter. Er is loos geknipt en dat
zal binnenkort weer moeten gebeuren.
Het produktieverschil tussen 'veel schermen' en 'weinig schermen' dat
in de zomer en herfst van 1986 ontstond (ten nadele van veel schermen)
is verdwenen. In de winter hebben de veel geschermde kassen iets meer
geproduceerd dan de weinig geschermde kassen.
Over de betekenis van licht, gewastemperatuur en RV weten we eigenlijk
toch maar erg weinig.

Vleuten, 7 mei 1987
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Maandverslag afdeling Bedrijfssynthese

Bedrijfseconomisch advies (Peter Vermeulen en Mare Ruijs)

* het testplan voor de acceptatietest van het deelsysteem Teeltplan is
opgesteld. De testers (voorlichters) zullen een driedaagse opleiding krijgen
op 1, 4 en 12 juni in Ter Aar . Deze dagen staan respectievelijk voor:
- opstap 1: kennisname van computer, functietoetsen, menu's en databanken
- opstap 2: functietoetsen, menu-structuur en systematiek van werken gericht
op BEA
- BEA: instructie van het deelsysteem Teeltplan.
Na de opleiding zullen de testers het 'Teeltplan' beoordelen aan de hand van
een tweetal oude en een tweetal nieuw op te stellen adviezen. De testperiode
zal geconcentreerd zijn in juni.
* alle aandacht wordt nu gericht op het tijdig gevuld zijn van de normendatbank. Eind week 16 is de IBM personal computer beschikbaar gekomen voor
de invoer van de saldogegevens. T.b.v. daarvoor wordt een extra kracht
ingeschakeld.
* de op/aanmerkingen met de hoogste prioriteit t.a.v. het Teeltplan zijn ver
werkt.
* het deelsysteem Analyse Probleemstelling is technisch klaar. Met dit deelsys
teem kan een beeld worden gevormd over het bedrijf en de daarin voorkomende
kelpunten.

C02 (Peter Vermeulen)
Het concept van het intern verslag is afgelopen maand klaar gekomen.
Voor de nieuwe C02 brochure is gevraagd de gegevens van het onderzoek in te
brengen. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de artikelenserie in het
NTV-nummer van GF. Om de gevolgen van teveel aan C02 bij de heteluchtteelten
door te rekenen waren onvoldoende gegevens beschikbaar om dit snel te doen.

Bedrijfsvergelijking in de praktijk (Jan Nienhuis)
* De CAB is nu meer een beleidsgroep geworden. Om de 4 weken zal er vergaderd
worden. Voorlichting, PTG, LEI en SITU zijn de adviseurs.
* Werkgroep "Analyse"
De resultaten van de gewassen ronde tomaat, vleestomaat en paprika zijn begin
februari naar de gewaswerkgroepen verstuurd. Van de andere gewassen, komkommmer
en aubergine zullen van 1986 geen analyses meer uitgevoerd worden.
Voor het lopende seizoen zijn afspraken gemaakt.
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* Werkgroep "Nieuwe ontwikkelingen"
Er zal een stichting komen boven de 4 groente studieclubs, vooral vanwege het
financiële aspect van het Videotex gebeuren.
Het Videotex-systeem is overigens veel trager dan in de proeffase. En omdat er
per minuut betaald moet gaan worden, zal het ook duurder voor de tuinder worden.
Over het komende seizoen wordt er alweer nagedacht: blijft men bij Intermation
of zijn er andere bedrijven met interesse op dit gebied ? Cebeco en Siemens
hebben belangstelling getoond.
* Werkgroep "Publiciteit"
Door een stagiair (bij de Situ) zal er een enquete gehouden worden bij de
deelnemers aan bedrijfsvergelijking (postverwerking en Videotex).

Oriënterend onderzoek lichtverwarmd bedrijf (Jan Nienhuis)
Half april is de stagiair (HTuS-Utrecht) Ard Ammerlaan gekomen en zich ook
gaan bezig houden met dit onderwerp.
De stagiaires die zich bezig houden met prijsflexibiliteiten hebben in de
afgelopen maand veel gegevens verzameld en in formules gestopt.
Begin Mei zullen de eerste resultaten besproken worden.

Informatiemodel glastuinbouw (Bram van der Maas en Jan Nienhuis)
In de verslagperiode is de uitwerking van het procesmodel en datamodel van de
eerste cluster 'uitvoering 1 afgerond. In een laatste klankbordgroepvergadering
is nog enig inhoudelijk commentaar gegeven.
Het is nu de taak van het uitvoeringsteam om zo snel mogelijk de verslaggeving
af te maken en tot publicatie van het rapport over te gaan. Het te publiceren
rapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een algemeen stuk waarin
wordt ingegaan op het informatiemodel met de gebruikte technieken en de manier
van aanpak van de detailleringsfase. Het tweede en derde deel slaat specifiek
op de uitgewerkte cluster. Het derde deelrapport bevat het uitgewerkte procesen datamodel. Het tweede rapport met aanvullende beschrijvingen en commentaar
is nog niet gereed.
Gestreefd wordt om binnen twee weken het rapport (concept) klaar te hebben.
Klankbordgroepleden krijgen dit toegestuurd en hebben nog de mogelijkheid hierop
te reageren.
Een eerste werkgroepbijeenkomst voor de tweede cluster 'normen 1' is gehouden.
De manier van aanpak is aangegeven en de aandachtspunten voor de eerste
interviewronde met de deskundigen is doorgesproken.
De werkgroep bestaat uit het uitvoeringsteam: G. Selman (SITU), E. van Rijssel
(PBN), B. van der Maas (PTG) en het deskundigenteam: T. Hendrix (IMAG/PTG),
F de Greef (LBO), P. Cobussen (OVTO), B. Veldman (CT-Aalsmeer/Utrecht),
P. van Adrichem (CAT-Roermond), C. Ploeger (LEI/PBN), J. Nienhuis (PTG),
B. Damman (stageaire LUW).

Samengevat door; L.G.v.Uffelen

cCAD-G

u
Fusarium-voetrot in tomaat een probleem voor de toekomst
Rond Breda komt op diverse bedrijven Fusarium-voetrot voor. Deze
ziekte wordt als het probleem van de toekomst gezien. Naast uitgebrei
de bedrijfshygiënische maatregelen wordt preventief gedruppeld met
0,2 g Topsin M. Ook in Limburg (Wellerlooi) is deze ziekte vastgesteld.
Onderzoek naar een goed advies om een aantasting te voorkomen, moet
een zeer hoge prioriteit hebben. (CAT ROERMOND).
Botrytis verminderd gevoelig voor dicarboxymiden
Van zeven bedrijven zijn monsters naar de PD (Kooistra, De Gruijter) ge
stuurd om vast te stellen of de aanwezige Botrytis nog gevoelig was
voor dicarboxymiden. Bij alle monsters werd een mindere gevoeligheid
vastgesteld. Dit geeft problemen in de toekomst. Onderzoek naar al
ternatieven kan gebeuren op Proeftuin Venlo en Breda. Als strategie
op korte termijn stei ik voor in de vruchtgroenten alleen Eupareen M
te gebruiken.
Rovral en Ronilan kunnen we dan alleen in sla ge
bruiken. Punt voor discussie in de volgende CAD-bijeenkomst. (CAT
ROERMOND).
Veel problemen met spintbestrijding in komkommer
Momenteel zijn er op een aantal bedrijven grote problemen met de spint
bestrijding. Oranje-rode spinten komen massaal voor. Daglengte en tem
peratuur (tijdens de vorst heeft men niet overal een hoge temperatuur
kunnen handhaven) in maart maken dat nog mogelijk. De roofmijt slaat
maar moeilijk aan, redenen:
- lage rv en wellicht ook temperatuur jagen de roofmijt naar beneden,
terwijl het spint naar boven trekt. Vroeg inzetten en de langdurige
vorstperiode met de lage rv hebben dit geruime tijd in de hand ge
werkt;
- volgens firma Koppert is twee keer spuiten met de dubbele hoeveel
heid Torque (100 g) funest voor de roofmijt. Op een aantal plaatsen
is dit toch nodig geweest.
Als verdere oorzaken voor de spintproblemen zijn te noemen:
- een spintaantasting vroeg in het jaar, deels samenhangend met:
- een herfstteelt van komkommers, zonder biologische bestrijding;
- "te laat" opruimen van de spintpopulatie in de nazomer;
- spuittechniek, toepassingstechniek van de spintbestrijding;
- resistentie, tegen met name Torque.
Als de spintaantasting uit de hand dreigt te lopen, wordt op een aantal
bedrijven gebruik gemaakt van niet toegelaten middelen, zoals Pentac
en Apollo. (CAT BARENDRECHT).
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Temperatuur in een
voorjaarsteelt van ijsbergsla
De laatste jaren bespeu
ren we een toenemende
belangstelling voor de
teelt van ijsbergsla. Een
van de grootste proble
men bij de voorjaars
teelt, waarbij in maart en
april wordt geoogst, is
dat de kroppen in de laat
ste fase van de teelt open
groeien. Sinds de intro
ductie van ijsbergsla on
der glas wordt op het
proefstation in Naald
wijk onderzocht welke
factoren hierbij een rol
spelen. In eerste instantie
werd bekeken of de be
mesting tijdens de teelt,
de plantgrootte bij het
planten en de belichting
tijdens de opkweek in
vloed hadden op het ont
staan van deze „open
kroppen". Dat was ech
ter niet het geval.

U

it de diverse rassenproeven
die werden gedaan, blijkt
dat in de gevoeligheid voor open
kroppen tussen de rassen ver
schillen voorkomen. De huidige
rassen Globe, Polar en Marbello
zijn er minder gevoelig voor dan
een „oud" ras als Cristallo. Toch
zijn ook de huidige rassen er nog
gevoelig voor. Dat bleek ook in
het afgelopen voorjaar toen op
een aantal bedrijven opnieuw
dergelijke
kroppen
voor
kwamen.

In de afgelopen jaren is onder
zocht of de bodem- en ruimtetemperatuur en het gebruik van
een scherm invloed hebben op de
kropvorming van ijsbergsla. Om
dat uit die verschillende onder
zoeken een duidelijke lijn naar
voren kwam, zullen ter illustratie
de resultaten van een proef in dit
artikel uitvoerig worden belicht.

Een voldoende hoge ruimtetemperatuur is een „must" om te komen
tot een gesloten, vaste bol

melijk 12°C. In twee van de vier
afdelingen werd nog een beweeg
baar scherm van anti-condensfolie aangebracht. In de afdelingen
met scherm werd tot het begin
van de kropvorming dag en nacht
geschermd; daarna werd het
scherm helemaal geopend.
Op 10 januari werd het ras Cris
tallo geplant en op 30 maart werd
geoogst.

Behandelingen
Het onderzoek werd in vier afde
lingen uitgevoerd. In elke afde
ling was sprake van twee bodemtemperaturen. Met behulp van
grondverwarming werd een vaste
bodemtemperatuur van 14°C ge
realiseerd en in het andere object
werd geen grondverwarming ge
bruikt. Daarnaast werden ver
schillen in de nachttemperatuur
aangebracht. In twee afdelingen
werd de nachttemperatuur op
7°C gehouden en in twee afdelin
gen op 10°C. De dagtemperatuur
was in alle afdelingen gelijk, na

Resultaten
Het percentage open gegroeide
kroppen bij de oogst vindt u in de
tabel.

Uit die cijfers blijkt dat dit per
centage kan worden verlaagd
wanneer
grondverwarming
wordt gebruikt. De grondver
warming heeft meer invloed in de
afdeling met een nachttempera
tuur van 7°C dan in die met een
nachttemperatuur van 10°C.
De invloed van de ruimtetemperatuur op het percentage open
kroppen is echter groter dan het
effect van de grondverwarming!
Bij een nachttemperatuur van
7°C kwam 21% open kroppen
voor wanneer geen grondverwar
ming werd gebruikt en bij een
nachttemperatuur van 10°C(zon
der grondverwarming) was dat
9%. Wanneer een scherm wordt
gebruikt, kan het percentage

Percentage open kroppen
Temperatuur
Afdeling
1

Nacht
7°C

2

7°C

3

10°C

4

10°C

Grond
14°C
variabel
14°C
variabel
14°C
variabel
14°C
variabel

Scherm

Open
kroppen

Ja

1%
9%

Geen

13%
21%

Ja

0%
4%

Geen

1%
9%

WEEKBLAD GROENTENEN FRUIT

open kroppen nog verder terug
worden gebracht.
Naast het percentage open krop
pen werd bij de verschillende ob
jecten ook het gewicht van de
kroppen bepaald. In het onder
zoek bleek dat het bruto gewicht
van de krop hoger was als grond
verwarming was gebruikt. Dit ef
fect was groter bij de laagste
ruimtetemperatuur van 7°C.
Door het aanhouden van een ho
gere ruimtetemperatuur werd
het gewicht eveneens positief
beinvloed. Het kropgewicht was
bij een nachttemperatuur van
10°C het hoogst. Het scherm
werd tot het begin van de krop
vorming dicht gelaten en dat had
een negatieve invloed op het
kropgewicht.
Uit later onderzoek bleek dat het
geen produktie kost als een be
weegbaar scherm wordt gebruikt
dat alleen tijdens de nacht wordt
gesloten. Hierbij werd voorko
men dat in het groeipunt als ge
volg van uitstraling 's nachts een
te lage temperatuur ontstond.
Daardoor deden zich geen pro
blemen met open kroppen voor.

Advies
Op een aantal bedrijven in de
praktijk is grondverwarming
aanwezig. Van enkele bedrijven
is bekend dat zij daarmee goede
resultaten hebben behaald. Bij
de start van de teelt wordt de bo
demtemperatuur op 13 à 14°C ge
bracht. Na ongeveer vijf weken
wordt deze temperatuur afge
bouwd tot 9°C. Afhankelijk van
de omstandigheden buiten wordt
naar een watertemperatuur van
ongeveer 25°C gestreefd. Daar
naast is het natuurlijk zeer be
langrijk dat de ruimtetempera
tuur in de gaten wordt gehouden!
Tot aan het begin van de krop
vorming wordt gestreefd naar
een stooktemperatuur van 9 à
10°C gedurende de nacht. Over
dag wordt de stooktemperatuur
op 13°C ingesteld. Nadat de
kropvorming is begonnen, wordt
deze temperatuur 's nachts op
8°C gehouden en overdag op
12°C. Als op het bedrijf een be
weegbaar scherm aanwezig is,
zou dit in nachten met uitstraling
en tijdens dagen met strenge
vorst kunnen worden gebruikt.
In dat geval hoeft het gebruik van
een dergelijk scherm geen pro
duktie te kosten, terwijl de kwali
teit van de krop verder wordt ver
beterd.
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IJSBERGSLA

GOED TE COMBINEREN MET TOMATEN

Ijsbergsla uitbuiten
in het teeltplan
De markt voor ijsbergsla biedt nog voldoende ruimte om dit gewas met
succes in het teeltplan op te nemen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ook
met tomaten. Deze moeten dan wel in de eerste week van maart geplant
worden. Wat het kost en wat het opbrengt, wordt voor drie teeltplannen
voorgerekend.

Ijsbergsla is een vrij nieuw produkt in
ons groente-assortiment. Het is een pro
dukt waarbij nog duidelijk groei in de
markt zit. Dit in tegenstelling tot bijvoor
beeld kropsla waarvoor de markt in
West-Duitsland al overzadigd is.
Uit marktonderzoek is gebleken dat in
Nederland in een jaar tijd (van '84 naar
'85) het koperspercentage is toegeno
men van 13,4 naar 18,7. Ook internatio
naal gezien neemt de consumptie van
ijsbergsla snel toe.
Ondanks deze groeiende markt is de
aanvoer van ijsbergsla onder glas op de
Nederlandse veilingen de laatste drie ja
ren niet toegenomen. De aanvoer
schommelt de laatste jaren rond de 4
miljoen stuks. De middenprijs die voor
deze ijsbergsla is betaald, is iets minder
stabiel. In 1983 en 1984 werd respectie
velijk gemiddeld 83 en 85 cent per stuk
betaald. In 1985 steeg deze prijs naar ge
middeld 100 cent per stuk.
Markttechnisch gezien biedt de ijsberg
sla onder glas dan ook mogelijkheden
om op te nemen in het teeitplan.

Aanvoer
Men kan zich afvragen in welke periode
van het jaar men het beste met ijsberg
sla onder glas vandaan op de markt kan
komen. Wanneer we het huidige aan-

voerpatroon bekijken van ijsbergsla van
onder glas (grafiek) dan blijken er twee
belangrijke pieken in voor te komen. Een
piek in het voorjaar in mei (voorjaars
teelt) en een piek in december (herfstteelt). Dat er van juni tot eind oktober na
genoeg geen glasijsbergsla wordt aan
gevoerd, is niet zo vreemd. In deze perio
de hebben we te maken met de aanvoer
van de vollegrond-ijsberg. Prijzen voor
de glasijsbergsla zijn dan afhankelijk
van de produktie en kwaliteit van de vollegrond. Alleen wanneer de produktie en
kwaliteit tegenvallen is er voor de
glasteelt nog een redelijke prijs te beha
len. Meestal zijn de prijzen dusdanig
laag dat telen onder glas voor deze pe
riode weinig interessant is. Daar komt
bij, dat er voor de teelt onder glas in de
ze periode eigenlijk geen geschikt ras is.
Anders ligt dit voor de periode van half
januari tot half maart. In deze periode is
er vooral concurrentie vanuit het buiten
land. Met name Spanje voert dan erg
veel ijsbergsla in West-Duitsland aan.
Door de hoge kostprijs van het Spaanse
produkt als gevolg van hoge trans
portkosten blijft het prijstechnisch aan
trekkelijk om ijsbergsla van onder glas
aan te voeren. Maar helaas is het teelttechnisch nog moeilijk om voor deze pe
riode ijsbergsla te telen.

Tabel 1:

Teeltplannen met ijsbergsla onder glas
Gewas

Planten

Oogsten

Alternatief 1:

ijsbergsla

week 39

week 51

ijsbergsla

week 1

week 13

tomaat +

week 14

week 34
week 51

ontsmetten
Alternatief 2:

ijsbergsla

week 39

botersla

week 1

week 9

tomaat +

week 10

week 34

ijsbergsla

week 39

week 51

ijsbergsla

week 1

week 13

ijsbergsla

week 14

week 21

botersla +

week 22

week 27

week 33

week 38

ontsmetten
Alternatief 3:

ontsmetten
botersla
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Dit seizoen zal een aantal tuinders in het
Westland onder garantieregeling probe
ren om ook in deze moeilijke periode ijs
bergsla aan te voeren.
Afhankelijk van de resultaten zal in de
toekomst in deze periode een grotere
aanvoer te verwachten zijn. Voor de hui
dige praktijk kunnen de volgende teeltplannen een reële mogelijkheid bieden.

Twee keer ijsbergsla
+ tomaat
De keuze van een teeltplan hangt samen
met wat er teelttechnisch, maar ook
markttechnisch mogelijk is. Het telen
van ijsbergsla onder glas voor de zomer
periode is markttechnisch niet zinvol;
ijsbergsla telen voor de periode van half
januari tot half maart is teelttechnisch
moeilijk. Hiermee rekening houdend, is
een teeltplan met een herfstteelt ijsberg
sla gevolgd door een voorjaarsteelt ijs
bergsla met daarna een korte teelt van
tomaat een mogelijkheid (alternatief 1 in
tabel 1). In tabel 2 is dit teeltplan econo
misch doorgerekend. Het totale saldo
valt daarbij tegen. Dit wordt vooral ver
oorzaakt door het lage saldo van de to
matenteelt. Deze tomatenteelt start laat
(1 april) en moet in verband met het ont
smetten vroeg stoppen.
Vooral het late starten betekent inleve
ren van relatief deze kilo's waardoor de
opbrengst laag uitvalt. Om dit te voorko
men zijn er twee mogelijkheden.
Ten eerste kan de tomatenteelt worden
vervroegd met als consequentie dat de
voorjaarsteelt van de ijsbergsla vervalt.
Het is ook mogelijk om de tomatenteelt
te laten vervallen en daarvoor een aantal
korte teelten te kiezen.
De eerste mogelijkheid is uitgewerkt in
alternatief 2.

Ijsbergsla + botersla
+ tomaat
De herfstteelt van de ijsbergsla is be
houden, voor de voorjaarsteelt is een
snelle botersla-teelt met een vast
scherm gekozen. De tomatenteelt wordt

Zowel in de proeven als praktijk bleek
dat de teelt voor de oogstperiode van
half januari-half maart nog moeilijk is

Aanvoer en gemiddelde veilingprijs van
ijsbergsla onder glas, gemiddelde over 3 jaar

vroegtijdig beëindigd om te kunnen
ontsmetten.
Het totale saldo van het teeltplan is nu
duidelijk beter. Deze verbetering is voor
namelijk tot stand gekomen door het
vroeger planten van de tomaten. Immers
het saldo van de herfstteelt ijsbergsla is
gelijk gebleven terwijl het saldo van de
botersla niet veel beter is dan het saldo
van de voorjaarsteelt van ijsbergsla in al
ternatief 1.
Wordt gekozen voor ijsbergsla in het
teeltplan in combinatie met een toma
tenteelt, dan moet er voor gewaakt wor
den dat de tomaten niet te laat worden
geplant.

len van de tomatenteelt. In alternatief 3
is een voorbeeld uitgewerkt. Hier is voor
na de herfst een voorjaarsteelt ijsberg
sla gekozen nog een derde keer ijsberg
sla gevolgd door twee keer een boterslateelt. Tussen deze twee boterslateelten
wordt een ontsmetting uitgevoerd. Het
zal duidelijk zijn dat dit slechts een van
de mogelijkheden is. Voor de beide bo
terslateelten kan men ook andere teel
ten invullen. Te denken valt bijvoorbeeld
aan paksoi, koolrabi of veldsla.
Het saldo van dit teeltplan komt ten op
zichte van het eerste alternatief beter
uit. De produktie van de derde keer ijs
bergsla valt in een periode waar nog
geen vollegrond sla aangevoerd wordt
terwijl er weinig kosten door stoken wor
den gemaakt. Het saldo van deze teelt
valt daardoor gunstig uit en is te vergelij

Drie keer ijsberg- +
twee keer botersla
De andere mogelijkheid is het laten val

ken met een late tomatenteelt (alterna
tief 1). Na de derde keer ijsbergsla is er
echter nog voldoende ruimte om nog
een of twee teelten te doen. Welliswaar
is het saldo van deze laatste teelten
klein in de zomerperiode, maar is toch
een aanvulling op het totale saldo. In de
saldo-berekeningen is geen rekening ge
houden met kosten van arbeid. In tabel 2
zijn voor elke teelt afzonderlijk en het to
tale teeltplan ook.het aantal benodigde
uren voor de arbeid weergegeven. Afhan
kelijk van de arbeidssituatie op het be
drijf kunnen hier kosten voor in rekening
worden gebracht. Het kan dan uiteinde
lijk best mogelijk zijn dat een teeltplan
met een lager saldo gunstiger uitkomt.
Mare Custers
Consulentschap Naaldwijk

Tabel 2: Saldoberekening en arbeidsbehoefte van teeltplannen met ijsbergsla onder glas
Alternatief 1

Opbrengsten (A)

ijsberg

ijsberg

sla

sla

11,10

10,20

Alternatief 2

tomaten

ijsberg

botersla

Alternatief 3

tomaten

sla
20,72

11,10

11,73

28,74

Toegerekende kosten
plantmateriaal

0,85

1,86

2.68

0,85

2,21

2,68

brandstof à 21.,4 cent

0,96

1,90

4,02

0,96

1,69

3,10

ontsmetten

—

—

2.85

scherm

—

—

—

heffingen

0,33

0,36

0,28

veilingkosten

0,39

0,36

rente omlopend vermogen

0,11

0,10

ijsberg

ijsberg

ijsberg

sla

sla

sla

11,10

10.20

9,72

4,00

4,08

0,85

1,86

0,91

0,90

0,77

0.96

1,69

0.32

—

—

0,2521

0.25"

0,25a

botersla

botersla

0,34"

2,85
0,34 "
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0,30

0,34

—

—

—

—

—

0,73

0,39

0,41

1,01

0,33

0,36

0,36

0,16

0,14

0,21

0,11

0,12

0,29

0,39

0,36

0,34

0,14

0,14

0,11

0,10

0,10

0,04

0,04

0,62

0,65

0,65

0,49

0,39

—

0,2521

overige

0,62

0,65

2,37

0,62

0,54

Totaal (B)

3,26

5,02

12,22

3,26

5,82

13,9

3,51

5,27

2,93

1,98

1,83

Saldo (A-B)

7,84

5,18

8,50

7,84

5,91

14,84

7,59

4,93

6,79

2,02

2,25

Saldo totaal
Arbeid (uren per)
Arbeid totaal

21,52
70

75
500

2,37

0.2521

28,59
355

70
595

23,58
105

420

70

75

75

95

85

400

" Kosten voor het scherm verdeeld over de teelt van botersla en tomaat
21 Kosten

voor het ontsmetten verdeeld over alle teelten in dit alternatief
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Om „bolrot" le voorkomen, moe
ten grote schommelingen in de
temperatuur tn de laatste fase van
de teelt worden vermeden

aantrekkelijk als tijdens de
teelt wordt bijgemest. Daar
voor kan kalisalpeter, kalksalpeter of een mengmeststof 15+3 + 15+5 of 17+6+18 worden gebruikt. De maximale
EC (gietwater èn meststof) mag
ongeveer 2,0 tot 2,5 mS be
dragen. Een hogere EC kan
verbranding tot gevolg hebben.
In het geval dat meer dan 1,5
mS aan meststoffen aan het
gietwater wordt toegevoegd, is
het wenselijk dat nog even
wordt nagespoeld.
In de tweede fase van de teelt is
de bodemtemperatuur de bepa
lende factor. Op dit moment is
deze te hoog. U zult dan ook
nog goed moeten ventileren.
Het gewas moet voldoende ac
tief blijven. Vooral op donkere
dagen met mistig weer moet de

Tips voor de herfstteelt
van ijsbergsla
De meeste ijsbergsla staat
inmiddels ruim vier we
ken in de kas. De eerste
periode van de teelt werd
gekenmerkt door veel
instraling overdag en
een hoge temperatuur
's nachts. Hierdoor ont
wikkelde het gewas zich
sneller
dan normaal
mocht worden verwacht.
Doordat de temperatuur
buiten 's nachts hoog was,
is het gewas te zacht en de
temperatuur van de grond
in de kas te hoog. Daar zal
in de tweede fase van de
teelt rekening mee moeten
worden gehouden. Een
aantal zaken die u tijdens
de teelt in de gaten moet
houden, zullen in het hier
na volgende worden be
sproken.

B

remia is op dit moment in
enkele teeltgebieden een
groot probleem. De huidige ijsbergslarassen bezitten nauwe
lijks resistentie tegen het wit.
Een chemische bestrijding is al
leen tijdens de opkweek toege
staan. Wanneer het plantmateriaal bij het planten vrij van
Bremia is, moet het normaal
gesproken mogelijk zijn een
produkt te telen dat eveneens
vrij is van wit. Daarbij zijn twee
zaken van belang:
• Zorg ervoor dat in de omge
ving geen infectiebronnen aan
wezig zijn.
• Probeer het gewas tijdens de
teelt zoveel mogelijk droog te
houden. Daardoor wordt een
aantasting voorkomen.
Bij de start van de herfstteelt
hebben we ervoor gezorgd dat
de EC in de grond voldoende
op peil is. Dit wordt gedaan om
het optreden van „bolrot" te
voorkomen. Er wordt dan ge
dacht aan een EC van 1,5 mS.
Dit is met name erg belangrijk
op gronden die gevoelig zijn
voor glazigheid. Voor het krij
gen van een goed produkt is het

dagtemperatuur 's ochtends
worden opgehaald. Deze tem
peratuur wordt meestal tot
12°C opgevoerd. Wanneer de
bodemtemperatuur tot onge
veer 9°C is gezakt, wordt
's nachts een temperatuur van 7
à 8°C aangehouden.
Zo'n veertien dagen voor de
oogst moet er goed op worden
gelet dat het verschil tussen de
dag- en nachttemperatuur niet
te groot is. De nachttempera
tuur wordt geleidelijk naar 9°C
opgevoerd en de dagtempera
tuur naar 11°C. Wanneer deze
beide temperaturen wat dichter
bij elkaar worden gebracht,
wordt de kans op bolrot even
eens kleiner.

Conclusie
In de tweede fase van de teelt is
het belangrijk dat het gewas
voldoende actief blijft. Dit kan
worden gerealiseerd wanneer
wordt bijgemest en met de kli
maatregeling op tijd op de ge
wijzigde
omstandigheden
wordt ingespeeld. Daarbij
moet worden voorkomen dat
het gewas langdurig nat blijft en
dat grote schommelingen in de
temperatuur ontstaan.

ING. R. MAASWINKEL
Proefstation Naaldwijk
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Plantgrootte bij sla
In de praktijk worden bij
de teelt van sla perspotten van verschillende
maten gebruikt. Afhan
kelijk van de teelt wordt
van een pot van 4 of 5 cm
uitgegaan. Vooral in het
begin van het seizoen
wordt de pot van 4 cm
gebruikt. Met name als

I

n de praktijk wordt uitgegaan
van een pot van 5 cm als in
oktober en november wordt ge
zaaid. In deze perspot kan een
grotere plant worden gekweekt.
Uit onderzoek is duidelijk geble
ken dat de teeltduur aanzienlijk
wordt verkort als een grotere
plant wordt gebruikt of er kan in
dezelfde teeltperiode zwaardere
sla worden geteeld. Dit geldt
vooral als in januari en februari
wordt geoogst. De sla wordt dan

Door het gebruik van een grotere
plant kan de duur van de teelt aan
zienlijk worden verkort

begin september wordt
geplant, wordt een kleine
plant gepoot waardoor
het geen bezwaar is als
deze perspot wordt ge
bruikt. Het voordeel van
een pot van 4 cm in verge
lijking met die van 5 cmis
de prijs. Een nadeel is
echter dat het alleen ver-

antwoord is als kleinere
planten in de 4 cm-pot
worden gepoot en boven
dien droogt de pot veel
makkelijker uit. Bij een
perspot van 5 cm heeft
men hier minder last
van. De plant kan daar
door gelijkmatiger weg
groeien.

vanaf half oktober tot eind no
vember geplant. Een plant van 1
gram heeft in vergelijking met
een plant van 0,5 gram tot gevolg
dat de duur van de teelt met drie
tot zeven dagen wordt verkort.
Wanneer de plant 2 gram weegt,
wordt de teeltduur met zes tot
veertien dagen verkort. Als op
dezelfde plantdatum een zwaar
dere plant wordt gebruikt - die
dus eerder is gezaaid! - kan de
duur van de teelt eind januari/

begin februari met ongeveer
veertien dagen worden verkort.
Bij een zwaardere plant hoort na
tuurlijk een langere opkweekduur. Dat is ook de reden dat
deze plant wat duurder is. Het
maximum gewicht van de plant
mag bij een pot van 5 cm onge
veer 4 gram bedragen. Wanneer
in het najaar een grotere plant
wordt gepoot, moet er wel op
worden gelet dat nauwkeurig
wordt geplant. Een grote plant

mag niet oud zijn!
Met een grote, te oude en te traag
(koud) opgekweekte plant is de
kans groot, dat u in de teelt met
wegval te maken krijgt. Bij het
planten van een grote kwaliteits
plant is het in het najaar, maar
vooral als in januari wordt ge
plant (bij een snelle teelt onder
een scherm), zeer belangrijk dat
de plant goed wordt opgevangen.
Er moet voor voldoende warmte
en een goede watervoorziening
worden gezorgd.

Conclusie
Wanneer in het najaar gebruik
wordt gemaakt van een grotere
plant van uitstekende kwaliteit,
kan de teeltduur worden verkort
of men kan in dezelfde tijd
zwaardere sla telen. Daarbij is
het echter erg belangrijk dat de
planten tijdens de opkweek èn
gedurende de teelt goed worden
opgevangen.
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Oogst van sla in maart sterk
verliesgevend?
Om op deze vraag een
antwoord te kunnen ge
ven, moet een aantal ver
onderstellingen worden
gemaakt. Zo wordt er in
deze
bedrijfseconomi
sche benadering uitge
gaan van een hetelucht-

bedrijf waar de hoofd
teelt in de tweede helft
van maart wordt ge
plant. In het kort wordt
stilgestaan bij de verhou
ding tussen de kosten en
opbrengsten van botersla
die in week 9 en in week

11 wordt geoogst. Tevens
wordt in dit artikel aan
gegeven van welke ge
wassen, eveneens bij een
oogst in maart, bétere re
sultaten kunnen worden
verwacht.

A

llereerst wordt uiteengezet
wat de kosten zijn voor een
slateelt die op 15 maart (week 11)
wordt geoogst. De directe kosten
bedragen volgens de tabel ƒ5,per nr. Daarbij is rekening ge
houden met een gasprijs van 20
cent per mJ en ƒ 2,85 per m2 aan
arbeidskosten, waarvoor een
uurloon van ƒ 27,- per uur werd
aangehouden.
De kosten van de duurzame produktiemiddelen (kas, verwar
ming, regelapparatuur en derge
lijke) en de algemene kosten
voor hetelucht-bedrijven be
dragen respectievelijk ƒ 13,70 en
ƒ 3,25 per m; per jaar. Samen is
dat bijna ƒ 0,33 per nr per week.
Wanneer sla in week 11 wordt
geoogst en de teelt tien weken
duurt, komen de kosten van de
duurzame produktiemiddelen en
de algemene kosten uit op ƒ 3,30
per nr.
De totale kosten zijn dan ƒ 11,25
perm:(/ 5,- +ƒ 2,85 +ƒ 3,30)of
bijna ƒ 0,49 per krop bij een produktie van drieëntwintig stuks
per nr.

Kosten hoger dan
opbrengst
In de tabel is voor sla die in week
9 wordt geoogst, uitgegaan van
een geldopbrengst van ƒ 0,51 per

Welke alternatieven?

krop. De teelt vergt in dit geval
dertien weken. De opbrengst is
ƒ 11,75 per m2 en de kosten be
dragen ƒ 11,95 per m2(ƒ 4,80 +
ƒ 2,85 + ƒ 4,30(= 13 x ƒ 0,33).
De kosten zijn in dat geval ƒ 0,20
per m2 hoger dan de opbrengst of
f 0,01 per krop. De opbrengst
van ƒ 0,51 per krop is gebaseerd
op een gemiddelde prijs van 1983
tot en met 1985. Door de extreem
•

[

is
i

Overzicht van kosten en opbrengsten per m3 van
omstreeks 15 maart worden geoogst

Gewas
Botersla
Botersla
Koolrabi
Rettich
Ijsbergsla
Andijvie
Raapstelen

Oogst- Teelt- Temp.
Resteert
perio- duur in °C
Op
in guldens
Ar
de In
in
nacht/ brengst Directe beids Res
perm2
»
week nr. weken dag
kosten kosten teert per week
11
9
11
11
12
11
11

* In guldens per m2

10
13
15
13
15
11
11

6/12
6/12
13/15
8/14
8/13
10/13
4/4

De prijsvorming in week 11 en
later in maart was vanaf 1982 al
leen in 1985 hoger dan op basis
van de hier berekende kosten
noodzakelijk zou zijn.
In week 9 is de (te hoog geschat
te) opbrengst vrijwel gelijk aan
de berekende kosten. Bij een
aanzienlijk lagere opbrengst in
week 11 in vergelijking met week
9 (vanaf 1984 was het prijsver
schil tussen beide weken mini
maal 15 cent) en vrijwel gelijke
kosten, resteert dan een aanzien
lijk tekort bij de oogst in week 11
van ƒ 1,70 per m; of bijna ƒ 0.08
per krop.
Gelet op de aanvoer in week 11
van de laatste jaren is deze situa
tie - een sterk verliesgevende
teelt — ook in de komende jaren
bij een vergelijkbare omvang van
de aanvoer te verwachten.

9.45
11,75
19,60
18,80
16,55
11,45
8,25

5,—
4,80
6,85
4,70
5,40
4.80
1,95

2,85
2,85
2,30
1,60
2,—
1,75
1,35

1,60
4,10
10,45
12,50
9,15
4,90
4,95

0,16
0,31
0,70
0,96
0,61
0,45
0,45

Bij het oogsten van sla in maart
moeten bedrijfseconomisch vraag
tekens worden gezet

hoge prijs van 1985 is dit nota
bene een (te) hoog gemiddelde.
Het gemiddelde van 1984 tot en
met 1986 komt op ƒ 0,46 per
krop.
Voor sla die in week 11 wordt
geoogst, is uitgegaan van een gel
dopbrengst van ƒ 0,41 per krop.
In „Kwantitatieve Informatie
voor de Glastuinbouw" is voor
week 9 en week 11 dezelfde prijs
aangehouden. Het prijsverschil
tussen sla in week 9 en week 11
bedraagt minimaal ƒ 0,10 per
krop. Dat is bij de berekening
ingecalculeerd. De opbrengst in
week 11 komt uit op ƒ 9,45 per
m2, terwijl de kosten zoals eerder
vermeld/ 11,15 perm2 bedragen.
Het verschil tussen de kosten en
opbrengsten is voor de oogst in
week 11 berekend op bijna ƒ 0,08
per krop of ƒ 1,70 per m2.

In de tabel worden verschillende
gewassen vermeld waarvan het
verwachte resultaat duidelijk be
ter is. Daarbij moet worden ge
dacht aan met name koolrabi,
rettich en ijsbergsla. In de laatste
kolom vindt u bedragen die be
schikbaar zijn om de kosten van
dë duurzame produktiemiddelen
en de algemene kosten te dek
ken. Deze kosten zijn in dit arti
kel berekend op ƒ 0,33 per nr per
week. Met koolrabi, rettich en
ijsbergsla kunnen deze kosten
ruimschoots worden goedge
maakt.
Hoewel het verschil tussen de op
brengst en de kosten wat kleiner
is, geven andijvie en raapstelen
ook een positiever beeld te zien
dan de teelt van sla. Voor andij
vie en raapstelen is ƒ 0,45 per m;
per week beschikbaar.

Conclusie
De oogst van botersla in maart is,
wellicht met uitzondering van de
oogst in week 9, sterk verliesge
vend.
Andijvie en raapstelen leveren
daarentegen wel een geringe po
sitieve bijdrage aan de kosten
van de duurzame produktiemid
delen.
Gewassen die wel perspectief
bieden om half maart te worden
geoogst, zijn rettich, koolrabi en
ijsbergsla.
In de kostenberekening is geen
rekening gehouden met de spe
ciale eisen die aan de tempera
tuur of de bedrijfsuitrusting wor
den gesteld.

IR. A.J. DE VISSER
LEI/Proefstation Naaldwijk
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WEEKBLAD GROENTENEN FRUIT

24 OKTOBER 1986

Kringnecrose en bobbelblad bij sla
In de wintermaanden ko
men in de kas nog wel
eens kroppen sla voor
met bruine, kringvormi
ge vlekjes. Meestal is dan
sprake van kringnecrose.
Vaak komt kringnecrose
voor in combinatie met
bobbelblad. De sympto
men van deze virusaan
tasting uiten zich in het
bobbelen van het blad,
waarbij de nerven en het
bladmoes geel zijn ver
kleurd. Beide ziektebeel
den zijn al langer be
kend, terwijl de oorzaak
hiervan pas enkele jaren
geleden kon worden ach
terhaald.

naam aan te danken: een kring
(krans) van bladeren met necro
tische vlekjes.
Hoewel het hart van de plant niet
wordt aangetast, zal duidelijk
zijn dat bij de eerste symptomen
de krop al niet verkoopbaar meer
is.

Oorzaak nog niet duidelijk
Het is nog niet duidelijk wat pre
cies de oorzaak is van kringne
crose. Onderzoekers hebben wel
sterk het vermoeden dat het met

literatuur wordt vermeld dat bij
temperaturen boven de 24°C
geen ziektebeelden meer optre
den. Dat is ook een reden dat
kringnecrose alleen maar in de
wintermaanden wordt gesigna
leerd.
De Olpidium-schimmel kan op
vele manieren in de grond terecht
komen. Het is denkbaar dat de
schimmel via grond- of stofdeel
tjes de kas in wordt gedragen.
Wanneer wordt beregend met
oppervlaktewater kan Olpidium

K

ringnecrose komt voorna
melijk voor in november, de
cember en januari, dus in sla die
in de eerste drie weken van sep
tember is gezaaid. De mate van
aantasting kan sterk variëren. Er
zijn gevallen bekend waarbij
meer dan veertig procent van de
sla niet meer kon worden ge
veild. Meestal wordt echter
pleksgewijs een beperkt aantal
aangetaste kroppen gevonden.

Symptomen
De eerste symptomen worden
niet eerder waargenomen dan
vijf à zes weken na het planten.
Op de bladeren worden bruine
necrotische kringetjes (afster
vingsverschijnselen) zichtbaar.
Deze necrotische vlekjes liggen
vaak in groepen bij elkaar. De
groepen vlekjes kunnen ver
spreid over het hele blad voorko
men, maar concentreren zich
vaak aan de basis van een blad.
Doordat de vlekjes in elkaar
overgaan - vooral langs de gro
tere nerven — kunnen grote de
len van het blad afsterven. Uit
eindelijk zal dit blad gaan rotten
en in sommige gevallen kunen
gaatjes in het blad ontstaan.
Deze symptomen kunnen zowel
op het oude als het jonge blad
voorkomen, maar niet in het hart
van de krop. De aangetaste bla
deren staan meestal in een krans.
Daar heeft de ziekte dan ook zijn

waardoor het blad gaat bobbe
len. De symptomen worden wel
eens verward met die van het slamozaïekvirus. Bij een aantasting
door bobbelblad wordt — in te
genstelling tot slamozaiekvirus in de meeste gevallen nog wel een
krop gevormd.

Bron van besmetting
Net als kringnecrose wordt bob
belblad door de grondschimmel
Olpidium
brassicae
overge
bracht. Toch hebben kringnecro
se en bobbelblad waarschijnlijk
niets met elkaar te maken. De
enige overeenkomst tussen beide
plantbelagers is dat ze door de
zelfde schimmel worden ver
spreid. De twee ziekten kunnen
dan ook op dezelfde manier wor
den bestreden.
Het is echter niet makkelijk te
voorkomen dat de schimmel in
de kasgrond terecht komt. Daar
voor staan immers verschillende
wegen open.
Wanneer regenwater in plaats
van oppervlaktewater wordt ge
bruikt, is de kans wel kleiner dat
de schimmel de teeltruimte bin
nen dringt. Een goede bedrijfshygiëne voorkomt dat de schim
mel zich makkelijk kan versprei
den. De Olpidium-schimmel
wordt bestreden door de grond
voldoende diep te ontsmetten.
Het hangt van de situatie op het
bedrijf af of wordt gestoomd of
gemethyld. Met beide ontsmet
tingsmethoden zijn goede erva
ringen opgedaan.

In het kort

een virus te maken heeft. Daar
voor zijn echter nog geen weten
schappelijke bewijzen op tafel
gelegd. Wel is duidelijk hoe
kringnecrose zich in de kas ver
spreidt. Kringnecrose wordt
overgebracht door zwermsporen
van de grondschimmel Olpidium
brassicae. Deze zwermsporen
dringen via de wortel de plant
binnen, waardoor de ziekte
wordt overgebracht. Bij een aan
getaste krop blijkt de schimmel
het hele wortelstelsel te hebben
aangetast. De schimmel voelt
zich vooral thuis onder koele en
vochtige omstandigheden. In de

langs deze weg de teeltruimte
binnen worden gebracht.
Als de schimmel eenmaal in de
grond aanwezig is, kan deze — als
een bestrijding achterwege blijft
- jaren in de grond overleven,
zelfs als een geschikte waardplant ontbreekt.

Bobbelblad
Wanneer in het gewas kringne
crose voorkomt, wordt ook vaak
bobbelblad waargenomen. Bob
belblad kenmerkt zich door het
geel verkleuren van de hoofdnerf
en het aangrenzende bladmoes.
De nerven groeien slecht uit,

In de wintermaanden kan in sla
pleksgewijs kringnecrose voor
komen. In een krans van blade
ren zijn in vroeg stadium necroti
sche kringetjes zichtbaar. Later
kan het blad ook gaan rotten.
Het hart van de plant vertoont
meestal
geen
symptomen.
Kringnecrose en bobbelblad
gaan vaak hand in hand. Beide
ziekten worden door de schim
mel Olpidium brassicae overge
bracht. Een goede grondontsmetting - stomen of methylen
— in combinatie met regenwater
als gietwater en een goede bedrijfshygiëne maakt de kans op
het optreden van kringnecrose
klein.

ING. M. CUSTERS
Consulentschap Naaldwijk
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SUBSTRAATSYSTEMEN VOOR SLA

'Anders' sla telen
in Vleuten
De proeftuin in Vleuten startte afgelopen najaar een serie proeven met als
doel een goed en goedkoop substraatsysteem voor sla te ontwikkelen. De
meest opvallende proef was die waarbij ze sla op gebruikte steenwol telen.
Verantwoord sla telen op die manier zou niet alleen eèn oplossing betekenen
voor veel heteluchttelers, maar ook een ontlasting zijn voor het milieu.

grondwerk is te voorkomen door in go
ten te gaan telen, maar deze zijn duur.
Daarom investeren heteluchttelers liever
in een uitbreiding van de verwarmings
capaciteit waarmee ze het bedrijf om
bouwen voor vroege stookteelte.n".
Om deze ontwikkeling te keren is het no
dig dat er een goed en goedkoop sub
straatsysteem voor sla komt. Op de
Vleutense proeftuin heeft men in een
herfst-winter- en voorjaarsteelt op zo'n
'andere' manier sla geteeld.

Proefopzet

Ria Glas:,,We zoeken naar een goed en
goedkoop alternatief voor de slateelt op
substraat"

„Tijdens de eerste proeven waren de
reacties van de tuinders nogal scep
tisch. Dit is inmiddels al wat minder ge
worden", zegt Ria Glas, onderzoekster
op het proefstation in Vleuten. „De hete
luchttelers stappen steeds meer over op
substraat in de hoofdteelt. Dit betekent
veel grondwerk, spitten voor de slateelt
en profileren voor de hoofdteelt. Het
26 7 mei 1987 Tuinderij

Over de kasgrond, die geprofileerd is
voor komkommers (dubbel V systeem),
is loopfolie getrokken. Daarop liggen
vier verschillende substraatsystemen. In
de herfstteelt zijn daarop de volgende
subtraten gebruikt:
1.gebruikte steenwol versnipperd op
loopfolie;
De steenwol uit de hoofdteelt is versnip
perd en verspreid over de kap (6,6 liter
steenwol per mJ; eenjarig WPS, ongestoomd);
2.bevloeiingsmatten (uit Poinsettia teelt)
op loopfolie;
3.versnipperde steenwol op loopfolie
met extra steenwol;
Omdat er goedkoop aan oude steenwol
valt te komen is deze behandeling inge
voerd. Hier gaat men uit van 18,5 liter
steenwol per m2 en is gebruik gemaakt
van 50% WPS, 50% meerjarig, ongestoomde steenwol;
4.loopfolie;
Hierbij staan de slaplantjes los op de
loopfolie.
Bij alle behandelingen is het substraat
afgedekt met perflex (wit folie met fijne
perforatie). Er staan 19 planten per m2 in
driehoeksverband in de plantgaten. On
der de nok liggen twee druppelslangen
met druppelaars om de 23 cm. Dit komt
neer op 2,7 druppelaars per m2 (twee
keer zoveel als de komkommerteelt ge-

Sla op gebruikte steenwol. Zo zag het eruit op
1 april

bruikelijk). In het begin van de teelt krij
gen de planten water met de regenlei
ding die boven het gewas hangt. Later in
de teelt geeft men water via de druppe
laars.
De herfstteelt (Nanda) is geplant op 12

september 1986 op veldjes van 10,4 m2.
De planten staan 23 cm in de rij en 21 cm
tussen de rij.
De resultaten van deze teelt staan ver
meld in de tabel. Hieruit blijkt dat de zes
kroppen die, ter vergelijking, op grond
werden geteeld het aanzienlijk beter de
den dan de planten op substraat. Dit is
niet helemaal te wijten aan het sub
straat, want er zijn tijdens de teelt enke
le fouten gemaakt met watergeven. De
planten in de grond hadden daar geen
last van.
Bij de vergelijking van de substraten
blijkt dat er geen goede sla is te telen op
alleen loopfolie (proef 4). Bij de teelt op
de bevloeiingsmat (proef 2) waren veel
slechte plekken in de veldjes. De oor
zaak hiervan ligt waarschijnlijk in de
remstoffen die waren gebruikt in de
Poinsettia teelt. Van de overige twee
substraatsystemen was bij 'weinig
steenwol' (proef 1) de stand ongelijk en

- 55 Tabel. Resultaten van de substraatproef sla (herfstteelt)
Behandeling

Gewicht/

Uiterlijk

Folie

krop (g)

zichtbaar

1. Weinig gebruikte

111,2

steenwol
2. Bevloeiingsmat

114/124

half open

soms/ja

slechte plekken

3. Veel gebruikte

148,5

gevuld

soms

uniform

88,5
212

open, stug

ia

slechte plekken

gevuld

—

—

soms/ja

ongelijk

steenwol
4. Alleen looptolie
5. Grond
bron: Proefstation Vleuten

Wlnterteelt
Met de ervaringen opgedaan in de
herfstteelt kozen de onderzoekers voor
een iets andere proefopzet voor de win
terteen. Op 31 oktober werd weer ge
plant. In plaats van versnipperd steen
wol, zoals in de herfstteelt, werden nu
gebruikte steenwolmatjes (7,5 x 3,75) op
de loopfolie gelegd, schuin over het pro
fiel. De proef met de bevloeiingsmatten
werd herhaald maar nu met nieuwe mat
ten. Als derde behandeling koos men
voor 'veel steenwol', maar nu 25 liter per
m2 (50% WPS, 50% meerjarig, ongestoomd). Nieuw waren de 8 mm dikke
Aggrofoam matjes.
Helaas zijn er in deze teelt problemen
geweest met verbranding, virus en smet,
waardoor geen betrouwbaar resultaat
gegeven kan worden. Gemiddeld over de
hele proef wogen de goede kroppen 180
gram.

Voorjaarsteelt
De derde teelt startte half februari met
dezelfde behandelingen als in de winterteelt. Deze sla is vorige week geoogst.
„De resultaten van deze teelt zijn aan
zienlijk beter dan de twee vorige", vindt
Ria Glas. „Onder de nok was de sla
goed, maar onder de goot viel het nog te
gen. Waarschijnlijk is het daar te zout of
te droog geweest. De kroppen daar had
den rand en stonden er donker bij.
Bij de oogst zijn de kroppen gewogen.
Het gros van de goede kroppen woog
370 gram.

het kropgewicht lager dan bij 'veel
steenwol'(proef 3). En omdat oude steen
wol nagenoeg gratis is, is de teelt op
weinig steenwol niet interessant.
Uit de eerste teelt concluderen de onder
zoekers dat van de vier behandelingen
'veel steenwol' en 'bevloeiingsmat' het
meest perspectief bieden en dat 'weinig
steenwol' en 'loopfolie' niet voldoen.

Uniformiteit

zichtbaar
open

„Vooral bij de najaars- en voorjaarsteelt
is het watergeven van belang. Het komt
erop neer dat we het substraat nat ma
ken voordat de plantjes erop komen te
staan. Daarna geven we van bovenaf wa
ter totdat de wortels goed vast zitten in
het substraat. Daarna schakelen we over
op de druppelaars", aldus Ria Glas. „Bij
de volgende proeven zullen we langer
doorgaan met bovenlangs gieten, omdat
dan de kans op rand kleiner wordt".
Over de oogst zegt ze: „Bij het snijden
trek je de matten niet mee. Daarvan heb
je wel last bij de brokken en dat is erg
lastig. Zeker als je de brokken wilt laten
liggen voor de volgende teelt". Daar
moet dus nog wat op gevonden worden.

te trekken. Duidelijk mag zijn dat sla te
len op een volvelds substraat in principe
mogelijk is. Maar op dit moment is de
teel.ttechniek nog niet voldoende ontwik
keld om het voor de praktijk bruikbaar te
maken.
Eind mei komen onderzoekers uit het he
le land bij elkaar om te praten over de di-

Oe wortels groeien goed door de Aggrofoam
mat heen op zoek naar water

Biedt sla telen op een bevloeiingsmat
perspectief?

verse substraatsystemen voor de slateelt. Aan de hand van dat gesprek zal
men bekijken welke proeven voor herha
ling vatbaar zijn.
Door meer onderzoek krijgt de slateelt
hopelijk net het duwtje in de rug dat no
dig is. De eerste stappen in de goede
richting zijn inmiddels, met de proeven
in Vleuten, gezet.
CH

Conclusies zijn uit deze proeven moeilijk
7 mei 1987 Tuinderij 27

OPVANGEN VAN WEERSOVERGANGEN

Sla gebaat
bij actief klimaat
Sla telen onder onze wisselende Nederlandse klimaatsomstandigheden is
niet eenvoudig. Alles moet erop gericht zijn om extreme situaties te
voorkomen. Vooral de verdamping moeten we daarbij in het oog houden. Deze
moet zo gelijkmatig mogelijk verlopen. Vermijd pieken en dalen. Maar ook
kleine veranderingen vragen aanpassingen.

Het regelen van het kasklimaat is een
van de belangrijkste handelingen gedu
rende de slateelt. Een goede wijze van
regelen kan een hoop ellende voorko
men. Zoals glazigheid, graterigheid en
allerlei vormen van rand.
Abrupte weersovergangen veroorzaken
met name grote schommelingen in de
verdamping. Maar ook wanneer de weers
overgangen minder duidelijk zijn of wat
geleidelijker, zullen zich dezelfde moei
lijkheden kunnen voordoen.
In het volgende bekijken we wat her ge
beurt bij overgang van zonnig naar don
ker weer, zowel bij veel als weinig wind;
bij de overgang van donker naar zonnig
weer, al dan niet bij veel of weinig wind
en tenslotte bekijken we wat er gebeurt
bij vorst.
Deze weersovergangen worden extreem
gesteld, omdat de problemen die zich
voor kunnen doen, zich dan het eerste
openbaren. Maar zoals gezegd, ook klei
Het is weer gelukt. Sla, goed op gewicht en
puntgaaf de kist in

nere weersovergangen zullen dezelfde
problemen kunnen geven.
Voor alle situaties wordt aangegeven
hoe er gehandeld moet worden om de
problemen zoveel mogelijk te ontlopen.

Van zonnig naar
donker weer
Het verdampingsniveau van het gewas
wordt bij overgang van zonnig naar don
ker weer sterk verlaagd. Gedurende het
zonnige weertype verdampte het gewas voor de tijd van het jaar - behoorlijk veel
water. Als het weertype ineens zo ex
treem verandert, worden de omstandig
heden totaal anders. Door de geringere
instraling verandert niet alleen de
kasluchttemperatuur, maar tevens de
plant/bladtemperatuur. De stimulans
voor de verdamping (de zon) laat het af
weten.
Het wortelstelsel had zich in de zonnige
periode sterk uitgebreid om te voldoen
aan de verdampingsbehoefte. De stu
wende kracht van deze wortels blijft be

staan. Glazigheid zal het gevolg zijn.
Hoe hier op ingespeeld moet worden, is
afhankelijk van het nieuwe weertype.
Donker, zacht en nagenoeg windstil. Dit
zijn de weersomstandigheden, die de
meeste moeilijkheden met zich mee
brengen. De noodzaak om te moeten
stoken is niet aanwezig. Een stimuleren
de invloed van wind is ook afwezig.
Kortom, u zult echt in moeten grijpen om
in deze zo 'dode weerssituatie' het nodi
ge te veranderen. Een warmtestoot is
hierbij de enige mogelijkheid.
Gebruik deze dan ook. De lengte van de
warmtestoot zal afhankelijk zijn van de
mate van glazigheid.
Donker, zacht en winderig weer. Deze si
tuatie is een stuk eenvoudiger dan de vo
rige beschreven verandering. Bij dit
weertype is het buiten vaak behoorlijk
vochtig. De kasluchttemperatuur is dik
wijls iets hoger dan buiten. Met de wind
kunnen we het ventilatievoud (de uitwis
seling tussen kas- en buitenlucht) van de
kas sterk beïnvloeden. Al is door het rui
mere luchten de kasluchttemperatuur
tijdelijk een paar graden te laag, (bijvoor
beeld 10°C in plaats van 12°C) dan toch
is het verstandig om dit voor lief te ne
men. De stimulerende invloed van het
ventilatievoud is van meer belang. De
binnenkomende lucht wordt in de kas al
tijd iets opgewarmd, waardoor deze
lucht meer vocht kan bevatten en de kas
weer verlaat. Op deze wijze wordt vol
doende vochtafvoer gerealiseerd. Nog
maals, dit luchten is alleen mogelijk als
de RV buiten hoog is én het bewolkt
weer is.

Glazigheid
Als u onvoldoende ingespeeld hebt op
de veranderde weersomstandigheden
zal glazigheid op kunnen treden. Bij het
aanhuden van lagere nachttemperaturen
branden de kachels minder, waardoor de
luchtvochtigheid tijdens de nacht hoger
zal zijn. De worteldruk en het gutteren
(uitpersen van water - druppels - aan de
34 20 november 1986 Tuinderij

iadranden door de worteldruk) treden
iakkelijker op. Glazigheid zal dan eerer problemen geven,
oor het grotere verschil tussen dag- en
achttemperaturen komt de sla koud de
acht uit. Bij snellere temperatuurstijing zal condensatie van waterdamp op
et gewas plaatsvinden. Deze geconenseerde waterdamp zal verdampen,
us hierdoor wordt het verdampingsni3au van het gewas zelf nóg lager. In de3 situatie een hogere nachttemperatuur
anhouden, heeft vermindering van glagheid ten gevolge. Deze ingreep is
:>oral mogelijk in het tweede deel van
3 teelt.
eldere nachten houden een waarschuing in. Door uitstraling van het gewas
ordt de temperatuur van de plant lager,
eze kan duidelijk beneden de inge
heide ruimtetemperatuur komen. Dit be
kent, dat bij heldere nachten de nachtiimperatuur met minimaal 1°C ver3ogd moet worden om bij de sla een
mperatuurniveau te realiseren die gek is aan de ruimtetemperatuur. Terug;nkende aan het voorgaande, zullen
jldere nachten een nog groter temperaurverschil veroorzaken tussen dag- en
iwastemperatuur. Condensatie treedt
>g sneller op. Berucht zijn de heldere
ichten gevolgd door bewolkte dagen:
azigheid treedt snel op. Een warmer
was (meer verdamping) vermindert de
Dblemen.

an donker naar
>nnig weer
it verdampingsniveau zal sterk toe
)eten nemen bij omslag van donker
ar zonnig weer. Of het gewas voldoenmogelijkheden hiertoe heeft, wordt
paald door het verdampingsniveau tijns het donkere weer, de grondtempeuur en de vochtigheid van de grond,
tra problemen kan de windrichting
oorzaken: droge (oosten)wind of een
:htiger wind.
zonnig, zacht, windstil weer zal er
inig kunnen gebeuren. Als de verdamg in de voorafgaande donkere periosteeds voldoende gestimuleerd is en
vochtvoorziening is op peil, zullen
eilijkheden wel uitblijven,
inig, zacht, met wind. Vooral de wind
verraderlijk zijn. Oostenwind zal
ar schade berokkenen dan westend. Van belang is om de windzijde te
renzen of gesloten te houden om te
ke ventilatie te voorkomen. Hoe grohet temperatuurverschil tussen binen buiten, des te gevaarlijker is het
iten. Immers warme lucht bevat veel
)r vocht dan koude lucht. Het vocht
in de kas aan het gewas onttrokken
den.
u uw gewas niet helemaal vertrouwt,
et verstandig om 's morgens tijdig
sr te geven of minder te luchten. De
peratuur loopt wel iets op, maar u
komt hiermee een vochtschok voor
lant.
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Van zonnig naar donker weer. Oe verdamping
neemt af, maar de stuwende kracht van de
wortels blijft nog geruime tijd. Kans op
glazigheid

Van donker naar zonnig weer. Oe sla zal
sterker moeten gaan verdampen en ot het
gewas daartoe de mogelijkheden heeft,
hangt ondermeer af van het voortraject

Grondtemperatuur. Als de grondtemperatuur sterk weggezakt is door te lage
stooktemperaturen tijdens de teelt of
door andere oorzaken, is extra voorzich
tigheid geboden. De planten zullen een
'passief' wortelstelsel hebben, waardoor
weinig water aangevoerd wordt om te
verdampen. U zult wel begrijpen, dat om
rand te voorkomen in halfwas of vol
groeide sla, tijdig water geven de enige
werkwijze is. Hierdoor vindt verdamping
van het water op het blad plaats en vindt
koeling plaats. De luchtvochtigheid zal
op een beter niveau blijven.

Vorst en rand
Gedurende een vorstperiode kunnen
steeds andere maatregelen van belang
zijn. Na de winter in januari 1985 zagen
we bijvoorbeeld erg veel rand (intern) op
treden. Dit was alleen bij sla, die duide
lijk in het kropstadium was. Door het be
wolkte, koude weertype moesten de ka
chels voortdurend branden, waardoor de
verdampingsstroom naar de buitenste
bladeren getrokken werd. Worteldruk
kon onvoldoende optreden, waardoor de
niet verdampende plantendelen (in de
krop) onvoldoende voedingsstoffen aan
geleverd kregen, vooral calcium.
Toen eind januari het weer totaal veran
derde en er gelucht moest worden, nam
het ventilatievoud plotseling sterk toe.
De bladcellen in de krop waren door de
geringe calciumhoeveelheid onvoldoen
de stevig van opbouw. Daardoor kan erg
makkelijk rand optreden. Dit is het ge
volg van wateronttrekking aan de cellen.
In februari 1986 hadden we eveneens
een strenge vorstperiode. De omstandig
heden waren totaal anders. Enerzijds
hebben we gedurende deze periode veel

meer water gegeven dan in 1985. Maar
door de sterke instraling werkte de ver
warming een groot gedeelte van de dag
niet. Hierdoor kon gedurende het natuur
lijke afkoelen op het einde van de dag de
luchtvochtigheid voldoende oplopen.
Gelijktijdig kon dus worteldruk optreden
waardoor op alle plaatsen in de plant de
nodige voedingsstoffen terecht kwa
men. Rand is mede daarom geen pro
bleem geweest na de winter in 1986.
Om rand te voorkomen zullen we alle
maatregelen moeten richten op een vol
doende goed Ca-transport in de plant.
Dit betekent, dat de plant overdag vol
doende moet verdampen en water moet
onttrekken aan de niet verdampende
plantendelen. Onder invloed van de wor
teldruk kan de onttrokken hoeveelheid
water weer aangevuld worden. Hierbij
komen dan ook voedingsstoffen op de
juiste plaatsen terecht. Mogelijk is gla
zigheid ook het gevolg van te gering Catransport. Een te geringe Ca-hoeveelheid in de zelfs normaal volop verdam
pende bladeren veroorzaakt mogelijk te
zwakke cellen (celwanden). Hierdoor kan
later in de teelt gemakkelijk water uit de
ze cellen geperst worden, waardoor gla
zigheid optreedt.
•Onderzoek naar de minimale hoeveel
heid verdamping die noodzakelijk is zou
zinvol zijn.

Tot slot
Alles zal erop gericht moeten zijn om ex
treme situaties te voorkomen; vooral de
verdamping van het gewas zal hierbij
centraal gesteld moeten worden. Pro
beer via de in het voorafgaande ge
noemde mogelijkheden de verdamping
zo gelijkmatig mogelijk te laten verlo
pen. Verdampingspieken en -dalen moe
ten vermeden worden. Klimaatsregeling
is echter meer. Ook kleine veranderin
gen vragen aanpassingen en eisen veel
inzicht van de tuinder in het totale klimaatgebeuren in de kas.
Ing. C.A.M. Dielissen
CT Tilburg
Klimaatregelen omhelst een goed samenspel
van temperatuur, luchtvochtigheid en
grondtemperatuur. Ook kleine veranderingen
vragen aanpassingen

20 november 1966 Tuinderij 35

REPORTAGE

- 58 -

SLA OP FOLIE

De rol van het
witte folie
Over het telen van sla op wit geperforeerd folie lopen de meningen sterk
uiteen. Afgelopen seizoen is er op diverse proeftuinen en in de praktijk
onderzoek naar het effect van deze toepassing gedaan. Hoewel gemiddeld
genomen een hoger gewicht en een betere kwaliteit sla werd bereikt, lijkt de
extra arbeid een verdere toepassing in de weg te staan.

Het telen van sla op wit plastic folie lijkt
nogal wat voordelen te bieden. Zo bleek
uit de proeven in de eerste plaats dat de
teeltduur kan worden verkort. Het effect
van het witte folie op de teeltduur is het
grootst als de oogst in de maanden de
cember tot en met februari valt; de
maanden met het minste licht.
Bovendien was in het algemeen het afvalpercentage lager, waardoor in princi
pe sneller kan worden geoogst.
Bij de oogst bleek dat het gewicht, ge
middeld over de vijftien proefbedrijven
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ca. 8% hoger was. Dat betekent dat er
bedrijven bij waren waar dit percentage,
hoger was dan 8. Er werd op eén van de
bedrijven zelfs 20% gewichtswinst ge
boekt. Daar tegenover staan bedrijven
waar de proef minder succesvol verliep.
Naast de genoemde voordelen kwamen
ook enkele nadelen naar voren. Met na
me het uitleggen van de folie kost extra
tijd. Om voldoende rendement uit deze
manier van telen te krijgen zou machi
naal planten en oogsten het meest voor
de hand liggen. De machines zijn echter

dusdanig duur dat het voor een indivi
duele tuinder niet interessant is deze ap
paraten aan te schaffen. Mogelijk kan
een loonbedrijf dat deze machines aan
schaft hiervoor een oplossing bieden.

Dik tevreden
Gebr. Mulder in Rotterdam hebben
proefsgewijs in het voorgaande slaseiHet uitplanten van de sla op folie moet
secuur en voorzichtig gebeuren om de
weggroei te bevorderen

„Het uitrollen van de folie neemt dezelfde tijd
in beslag dan het met de hand rollen van
plantgaten," is de mening van de gebroeders
Mulder

zoen met succes sla op folie geteeld.
Voor komend seizoen werd op basis van
de opgedane ervaring besloten de sla op
de gehele tuin op wit plastic folie te te
len. Hun bedrijf is 8400 m2 groot en ligt
op veengrond. Hun teeltplan bestaat uit
één keer sla telen in de herfst met een
planttijd in september/oktober, in janua
ri blijft de kas leeg liggen, terwijl er daar
na in februari weer opnieuw sla wordt
geplant. Daarna volgt er eventueel een
teelt van bijvoorbeeld Chinese kool.
De gebroeders zijn erg enthousiast over
het telen van sla op wit folie. „Verleden
jaar hebben in een klein gedeelte bij de
sla als een soort proef het witte folie van
Brinkman gebruikt," vertelt één van de
gebroeders, „we wilden wel eens weten
of het voordelen zou bieden. Vooral in de
oude opstanden, waarin wij sla telen
moet het extra licht toch zijn nut heb
ben. Het groeit er allemaal veel beter en
dat spreekt ons wel aan."
De rollen wit, geperforeerd folie worden
geleverd met een verschillend aantal
plantgaten per m2. Een rol is 250 meter
lang en is 1.45 m breed.

condensvorming aan de onderkant van
de bladeren. Bij de folie is de sla altijd
droog, terwijl we zonder folie altijd met
een natte onderkant te maken hadden.
Daardoor heb je veel eerder last van
smeul. Bovendien vinden we dat de
vochtverdeling onder de folie veel beter
is. Omdat we de folie ook onder de pijp
leggen, heb je veel minder last van. uit
drogen van de grond onder de pijp. De
sla groeit dan ook veel gelijkmatiger."
aldus Mulder.

Planten
De ervaringen in de proeven hebben wel
geleerd, dat het uitplanten zeer zorgvul
dig moet gebeuren. De potten moeten
beslist voor een deel in de grond komen
te staan. Als alleen de onderkant van de
perspot in contact staat met de grond,
gaat het niet goed. De perspotten dro
gen te veel uit en de planten slaan dan
niet gelijktijdig aan en er ontstaat een
ongelijk gewas. Boendien kan het plant
je gemakkelijker gedeeltelijk worden los
getrokken, als de folie iets opschuift.
Daardoor komt de perspot scheef te
staan met alle naelige gevolgen vandien.
„Voor het uitplanten wordt de grond al
lereerst gefreesd. Een luchtige boven
laag is nodig om de planten goed en zon
der veel moeite in de grond te krijgen.
Daarna wordt de bovenlaag lichtjes ge
klauwd om een gelijk grondoppervlak te
krijgen, waar de folie op komt te liggen.
Daarna rollen we de folie uit en wordt de
ze glad getrokken.
Bij het uitrollen van de folie heb je gauw
last van schoenafdrukken. Om dit te
voorkomen hebben we plaatjes onder
onze klompen gemaakt, waardoor dit
soort afdrukken te verwaarlozen zijn,"
aldus Mulder.
Op dit bedrijf wordt de sla met de hand
geplant. Omdat in de folie de plantafstand vast ligt, is het niet meer nodig
van te voren plantgaten te rollen. Dit le
vert wat tijdwinst op.

Aantal planten
Het planten zelf vergt dus wat meer tijd
dan wanneer sla zonder folie wordt ge-

Kosten
De grond moet los liggen om goed te kunnen
planten. Een plank onder de klomp voorkomt
te diepe afdrukken

teeld, omdat nauwkeuriger moet worden
geplant en de folie moet worden uitge
rold. Deze tuinders stellen overigens dat
gaatjes rollen met de hand net zo lang
duurt als het met de hand uitrollen van
folie.
Een belangrijk voordeel van het gebruik
van de witte folie vinden de gebroeders
Mulder dat een groter aantal planten per
m2 kan worden uitgegaan.
„Normaal gaan we bij een herfstteelt uit
van 19 planten per meter," vertelt Mul
der, „nu planten we er 22 op een meter.
Dit levert ons een hogere produktie op.
En met dat in het achterhoofd zijn we
niet bang dat de extra koten van de folie
er niet uitkomen."

De gebroeders Mulder schatten de tota
le kosten op 50 cent per meter. Door
meer planten per meter, een snellere
groei en een schonere onderkant - waar
door sneller geoogst kan worden - zijn zij
ervan overtuigd dat de kosten eruit koHet gebruik van wit geperforeerde folie geeft
een hoger lichtrendement, snellere groei en
minder afval. Over de haalbaarheid is men
nog niet eens

Gieten
Bij het gebruik van folie moet rekening
worden gehouden met een heel ander
microklimaat. In de regel is de lucht
vochtigheid tussen het gewas een stuk
lager. Vlak na het uitplanten moet daar
goed rekening mee worden gehouden.
Het gieten na het uitplanten moet fre
quenter worden gedaan dan normaal in
een teelt zonder folie.
„Waar we zelf erg goed op letten is de
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-D? aEr worden op het bedrijf van Mulder proeven
genomen om het elfect van het gebruik van
de witte folie te bepalen en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen

men. Vooral de extra tijd rond het uitplanten denken zij met het oogsten te
rug te verdienen. Ze gebruiken de folie
éénmalig. Hergebruik vraagt te veel ar
beid en dat komt er niet uit.

Bestrijding
Dit jaar ligt er op het bedrijf van de gebr.
Mulder een proef met verschillende con
centraties van de bestrijdingsmiddelen
Ronilan en Rovral in combinatie met en
zonder folie. Normaal gesproken wordt
een normale dosering van Ronilan/Rovral aangehouden. Nu is er op een aantal
proefveldjes de helft van de concentra
tie van beide middelen gebruikt en zijn
er veldjes die niet worden behandeld.
Men wil met deze proef meer duidelijk
heid krijgen of het noodzakelijk is een
preventieve bestrijding uit te voeren
wanneer men sla op folie teelt en zo ja,
in welke dosering.

Niet haalbaar
Vorig jaar heeft Henk van Doorne uit 's
Gravenzande een proef van 140 m2 in de
teelt van ijssla gehad. In die proef stond
het gebruik van Rizolex in combinatie
met of zonder TMTD en Rovral centraal.
Ook gebruikte hij naast het 'perflex' folie
van Brinkman het zogenaamde Deense
folie (papier) en was er uiteraard een
controle veld.
De proef werd op 23 april '86 geplant en
op 28 mei werd er geoogst. Daarbij werd
vooral gelet de hoeveelheid aanslag. De
hoeveelheid aanslag bij 'perflex' met be
spuiting was het laagst, bij 'perflex' zon
der bespuiting het hoogst. Ondanks de
ze resultaten is Van Doorne niet zo en
thousiast over het telen van sla op folie
als zijn collega's Mulder.
„Een belangrijk nadeel is het ongelijk
weggroeien van de sla," vertelt Henk van
Doorne, „Het kost veel te veel tijd om de
planten goed in de grond te krijgen. Bo
vendien vind ik de folie te zwak. Je trekt
het te gemakkelijk kapot. Want bij het
uitplanten moet je de potten te veel aan
drukken en dan breken er teveel potjes.
Misschien dat het op een rullige zand
grond wel beter gaat, maar mijn ervarin
gen zijn niet erg positief. Vooral de extra
arbeid bij het uitleggen vind ik allesbe
halve een voordeel."
Op dit moment meent Van Doorne dat de
slateelt op folie nog niet rendabel kan
zijn. Daarbij denkt hij aan de kosten van
het folie en met name ook voor de extra
arbeid. Indien het folie tweemaal ge
bruikt zou kunnen worden, kunnen de
kosten over twee teelten worden uitge
smeerd. Daarvan is nu echter nog geen
sprake. Het folie heeft veel te lijden wan
neer er met de hand wordt geoogst. Het
scheurt en wordt vuil. Schoonmaken kan
natuurlijk wel maar dat is een hels kar
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wei en kost veel tijd. Vanuit dit oogpunt
lijkt het beter de folie één keer te gebrui
ken.
Deze tuinder liet duidelijk merken dat hij
op dit moment niet erg enthousiast was
over de slateelt op folie. Wel onderkende
hij dat één jaar onderzoek te kort is om
te besluiten al dan niet op folie te gaan
telen.

IJssla
Momenteel heeft Van Doorne in de ijsslateelt een kleine proef liggen met een
speciaal soort doek ('kalisalpeterzakken'). Hij heeft hiervoor gekozen omdat
dit doek vaker gebruikt kan worden.
Van Doorne is van mening dat met het
gebruik van folie of doek een gewichts
toename van 15 tot 20% kan worden be
reikt tijdens de teelt in lichtarme perio
den, maar dan gaat het vooral om een
teelt van ijssla. Deze teelt duurt veel lan
ger en kan er dus meer van een hoger
lichtrendement geprofiteerd worden.
„Hoewel ik nog niet overtuigd ben van
de haalbaarheid van de folieteelt, wil ik
het nog niet geheel wegwerpen. Mis
schien dat ik bij de slateelt nog een keer
een proef neemt om zeker van mijn zaak
te zijn. In ieder geval zie ik het voor de
teelt van ijssla meer zitten dan voor botersla," besluit Henk van Doorne.

Economie
Een algemene tendens over haalbaar
heid van slateelt op folie blijkt er nog
niet te zijn. De één ziet het niet zitten,
terwijl de ander er wild enthousiast voor
is. Wel is komen vast te staan, dat er be
slist wel voordelen te behalen zijn. Als
we ervan uitgaan dat een 10 tot 15% ho
ger gewicht kan worden bereikt en de
kwaliteit - met name minder afval - beter
is, lijkt het voorbarig om op basis van
één jaar de conclusie te trekken, dat het
niet haalbaar zou zijn. Immers er dan in

eenzelfde periode een hogere gewichts
klasse worden aangevoerd met gemid
deld een hogere prijs. Daarbij komt, dat
meer planten dan normaal kunnen wor
den uitgeplant en geoogst.
Zo hier en daar spreekt men ook wel ovei
milieuproblemen, maar het blijkt dat met
name het Leger des Heils dergelijk plas
tic afval graag afneemt voor hergebruik.
Al met al is een voortgezet onderzoek
nodig om een definitief oordeel te kun
nen vellen. Eén ding is zeker: het laatste
woord over het telen op wit folie is nog
niet gesproken. Wij komen er zeker nog
op terug.
C.H./C.M
Henk van Doorne ziet het gebruik van
reflecterend materiaal bij botersla niet zitten,
maar bij ijssla neemt hij dit najaar de proef op
de som
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De grootste vijand
van de slateier
Vorig j a a r herfst is in ons land massaal een nieuw witfysio, NL 15,
in sla opgetreden. Het bleek een zeer agressieve stam te zijn. Veel
sla kon niet worden geveild, wat voor de betrokken telers grote
financiële gevolgen heeft gehad.
Er kunnen verschillende maatregelen ter voorkoming worden
genomen, waarvoor het noodzakelijk is iets van de leefwijze van de
schimmel te weten.

Het 'wit' in sla is een valse meeldauw,
dit wil zeggen dat de schimmeldraden in
het blad groeien, tussen de cellen. Aan
de bovenzijde van het blad is dit te zien
als gele vlekken, die door de nerven wor
den begrensd. Aan de onderzijde van het
blad vormt zich een wit pluis. Dit zijn de
sporedragers met de sporen. Er worden
twee soorten sporen gevormd:
• Geslachtelijke zoösporen: deze sporen
zorgen voor de overwintering. Ze blijven
in de grond over. In het voorjaar vormt
zich een vruchtlichaam, waarin massaal
zwermsporen worden gevormd.
Ongeslachtelijke zoösporen: ook wel
zwermsporen genoemd. De naam duidt
erop dat door deze sporen de ziekte
enorm kan worden verspreid. Als zulke
sporen op het blad terecht komen en het
blad is enkele uren nat, dan vindt meest

Het is een hard gelag om een kas sla
vanwege Bremla te moeten opruimen

al een infectie plaats. De optimale tem
peratuur voor de kieming ligt tussen 4 en
10°C, maar ook bij hogere temperatuur
vindt infectie plaats. Afhankelijk van de
temperatuur zijn de gele vlekken vroeger
of later te zien. Bij 5°C duurt het vijf tot
zes weken, bij 20°C twee a drie weken.

Waarom in de herfst
altijd Bremia?
Op deze vraag is gemakkelijk antwoord
te geven, want de infectiebron is aanwe
zig en de weersomstandigheden zijn
meestal van dien aard dat er gemakke
lijk infectie optreedt.
Een ander woord voor weersomstandig
heden is klimaat. Buiten is het klimaat

niet te regelen; onder glas echter wel.
Door instellen van de klimaatregeling
kunnen we zorgen dat we een actief kli
maat hebben, zodat de periode waarin
het blad nat is belangrijk korter is.
De infectiebron is dikwijls een perceel
buitensla dat afgeoogst is en dan wel
eens aan zijn lot wordt overgelaten.
Dood spuiten met chemische middelen
lukt niet. Onderfrezen baat niet, want er
liggen zeker nog groene delen van de sla
boven de grond. Wat dan? De enige juis
te methode is onderploegen. Een praatje
met uw collega vollegrondsteler kan een
hoop narigheid voorkomen.

Zijn er ook nog
andere oplossingen?
Zö'als reeds vermeld is het agressieve fysio NL 15 over heel Nederland verspreid.
Door nu een ras te creëren dat tegen fysio NL 15 resistent is en voor een minder
agressieve stam vatbaar is, wordt de
kans op een massale infectie kleiner.
Het is bekend dat onder andere Sabine
resistent is tegen NL 15 en vatbaar voor
NL 10. Katanga is resistent tegen NL 15
en vatbaar voor 7.
Van de nieuwe rassen is het 'witpatroon'
nog niet geheel duidelijk. Hopelijk geven
de zaadfirma's de strijd tegen het wit
niet op.
Dan blijft er nog de chemische bestrij
ding over. Deze is beperkt tot op het
plantenbed. Hiervoor zijn twee middelen
goedgekeurd, namelijk Zineb-stuif en Ridomil-Zeta.
Ridomil-Zeta is een mengsel van metala
xyl en zineb. Metalaxyl werkt tot nu toe
uitstekend tegen het 'wit', maar uit bui
tenlandse publikaties blijkt dat op diver
se plaatsen resistentie is vastgesteld.
Door metalaxyl te mengen met zineb
wordt de kans op resistentie verkleind.
Zoals op de slakaart, die is uitgegeven
door het Centraal Bureau, is geadvi
seerd, moet op het plantenbed regelma
tig worden gestoven met 200 g zinebstuif per are. Het spuiten met 30 g Rido
mil-Zeta per are wordt meestal uitge
voerd als de planten halfwas zijn en vlak
voor het afleveren. Met die laatste be
spuiting wordt getracht de plant zoveel
mogelijk metalaxyl mee te geven. De
grootte van de afgeleverde planten be
paalt hoeveel middel op de plant achter
blijft. Hoe groter de plant, des te meer
middel. Het is dan ook aan te bevelen
een grote, stevige plant uit te planten.
Om elk risico te vermijden dient een te
ler zelf vlak voor het uitplanten de plan
ten met 30 g Ridomil-Zeta te spuiten.

Het probleem Bremia in sla is zo groot,
dat de slateeit in de herfst gevaar loopt
te verdwijnen. Dit is een slechte zaak.
Door samenwerking met uw collega's en
een strak bestrijdlngsschema, rassenkeuze en klimaatbeheersing moet het
toch mogelijk zijn deze teelt voor Neder
land te behouden.
Ing. J.M.H. Derckx
CAT Roermond
9 oktober 1986 Tuinderij 29
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Het klimaat In de strijd tegen het wit
Het afgelopen slasetzoen heeft de schimmel Bremia Pactucae voor veel
problemen gezorgd onder de slatelers. Een chemische bestrijding en het
gebruik van resistente rassen geven slechts gedeeltelijk resultaat. Be
langrijk is een goed klimaat voor het voorkomen van een aantasting.
In dit artikel wordt dieper ingegaan op het klimaat in de kas bij het
voorkomen van de valse meeldauw in sla.
Allereerst iets over de levensyclus van de schimmel. Sporen van Bremia
kunnen op een gezond slablad kiemen bij een temperatuur van 3 tot
31
C. Het optimum ligt tussen 4 en 10°C. Voorwaarde voor kieming van
de zwermspore en uitgroei van de kiembuis is de aanwezigheid van vocht
op het blad gedurende zo'n 5 uur achtereen. Wanneer de kiembuis het
slablad is binnengedrongen begint de vorming van myceliumdraden en
groeit de schimmel verder tussen de bladcellen. Hierbij worden de
bladcellen leeggezogen waardoor de aangetaste cellen geel verkleuren.
Er wordt dus een mycelium in het blad gevormd. Dit proces kan plaats
vinden bij een temperatuur van 5 tot 25 C maar gaat het snelst rond
18-20 C. Voor de groei in het blad worden door de schimmel sporendragers (coniclien) gevormd. Hierop ontstaan de vegetatieve zwerm sporen.
Sporenvorming vindt vooral 's morgens vroeg plaats bij een temperatuur
van 6 tot 23 C. Een optimale temperatuur is niet aanwezig. Wel is hier
bij een dunnen waterfilm op de onderkant van het blad noodzakelijk. Na
de vorming van vegetatieve sporen kan herinfectie optreden en is de
cyclus rond.
De infectie kan op twee manieren zichtbaar worden.
1. Wanneer de sla regelmatig nat wordt en weer opdroogt, worden eerst
gele vlekken zichtbaar in het blad. Deze vlekken zijn begrensd door
de nerven en ontstaan door het leegzuigen van bladcellen door de
schimmel. Daarna ontstaat meestal aan de onderkant van het blad wit
schimmelpluis. Bij sterke aantasting ook aan de bovenzijde. Dit
treedt vaak op na een gietbeurt zodat het lijkt alsof het wit "eringegoten" is. In feite is dan pas vocht aanwezig voor een massale
uitgroei van de sporendragers. De incubatietijd is afhankelijk van
de temperatuur. Bij een etmaaltemperatuur van 5 C is de incubatie
tijd 5 tot 7 weken. Bij een temperatuur van 10-15 C wordt de infec
tie na 3-5 weken zichtbaar, terwijl dit bij 18-22°C slechts tot 2
tot 3 weken duurt.
In de herfst kan onder gunstige omstandigheden de totale cyclus, van
spore tot spore, binnen 6 dagen zijn voltooid.
2. Indien de sla continu nat is worden allereerst sporendragers aan de
onder- en bovenkant van het blad gevormd. Daarna worden de gele
vlekken in het blad pas zichtbaar. Onder deze omstandigheid is de
incubatietijd bij een lage temperatuur ongeveer 2 weken en bij een
wat warmer klimaat slechts één week.
Uit het voorgaande blijkt dat voor het optreden van valse meeldauw
de temperatuur en het vocht een rol spelen. Het temperatuurstraject
voor de groei van de schimmel is echter zo groot dat de tuinder al
leen via de vochtregeling enig invloed kan hebben op de uitgroei van
de schimmel.
De beste methode om wit-vrij te blijven is het drooghouden van het
gewas. Helaas is dit onmogelijk. Het gewas wordt nat door een water-
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gift, door condensatie of door guttatie. Wei is het zaak om de peri
ode van een nat gewas zo kort mogelijk te houden. Verschillende
maatregelen zijn hiervoor toe te passen.
-

-

-

-

Men kan 's ochtens watergeven zodat tijdens het opstoken het ge
was weer droog wordt. Wanneer echter in de nacht het gewas nat
wordt door condensatie of guttatie zou men beter 's avonds de sla
kunnen beregenen om het gewas niet onnodig nat te houden.
Om condensatie te voorkomen kan men tijdens nachten met veel uit
straling de temperatuur 1 â 2 C hoger instellen om zo de bladtemperatuur op niveau te houden. Een eventueel aanwezige buis of
slang kan hierbij goede diensten bewijzen door de min. buistemperatuur hoger in te stellen.
Met het opstoken moet vóór zonsopgang begonnen worden. Per uur
mag de temperatuur maximaal 1 C stijgen. Dit geldt speciaal voor
sla die al enig volume begint te krijgen, bijvoorbeeld 10 kg per
100 krop. De dag en nachttemperatuur worden vanaf dit stadium
steeds meer naar elkaar toegebracht om condensvorming te voorko
men.
Overdag het gewas droog bereikt men door ruim te lichten en de
lichtlijn dicht nam de stooklijn te brengen.
Indien overdag het gewas toch nat wordt kan door middel van een
warmtestoot de planttemperatuur tijdelijk omhoog gebracht worden.
Afluchten is hierna nodig om het vocht af te voeren en de verdam
ping te stimuleren.
Het gebruik van een beweegbaar scherm is in de herfst slechts be
perkt mogelijk. Het temperatuursverschil tussen buiten en stoken
in de kas moet minimaal 6 C zijn om het scherm te mogen sluiten.
Ook bij een gesloten scherm moeten de kachtels nog enkele keren
gedurende de nachtbranden om door middel van temperatuur en
luchtbeweging nog een drogend effect te krijgen.

Een bestrijdingsmethode die voor de toekomst wellicht perspectief biedt
is de teelt van sla op watergoten. Bij deze teeltwijze is het mikroklimaat rond de planten zodanig dat deze droog blijven. Een goed voorbeeld
hiervan was afgelopen winter te zien op proeftuin Venlo waar onder ge
lijke klimaatsomstandigheden één afdeling sla in de grond en een andere
op de goten werd geteeld. De sla in de grond was door het wit aangetast
en de sla op water was geheel wit-vrij.
Ook komend seizoen zal de sla weer aangetast worden door de Bremiaschimmel. Door een combinatie van rassenkeuze, het gebruik
van chemi
sche middelen en door het nemen van de juiste teeltmaatregelen kan toch
veel gedaan worden om een aantasting binnen de perken te houden.
K. Schüssler
C.T. Hoorn
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STRIKT VERTROUWELIJK
Gegevens slarassen met resistentie tegen wit fysio 15
A. Beproefd in herfst- en winterseizoen 1986/87
De vermelde rassen met resistentie tegen wit fysio 15 (volgens opgave
van de veredelingsbedrijven) zijn afgelopen herfst en winter vrijwel
allemaal in het vooronderzoek beproefd. Omdat rassen in het
vooronder
zoek in principe anoniem worden beproefd, moet deze informatie als ver
trouwelijk worden beschouwd.
Het merendeel van de rassen is slechts op 3 plaatsen beproefd. Bij de
gegevens zal vermeld worden in welke teeltwijze (vroege herfst, herfstof winterteelt) het ras beproefd is.
De rassen met resistentie tegen fysio 15 zijn:

Ras

Herkomst
1

936
939
159
E 4692
E 4694
E 5443
(Rosana)
E 3228
E 4528

2

3

4

Witpatroon*
5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

L. de Mos
L. de Mos
L. de Mos
Enza-Zaden
Enza-Zaden
Enza-Zaden

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Enza-Zaden
Enza-Zaden

+
+

+
+

* + = vatbaar voor betreffend fysio;
- = resistent tegen betreffende fysio
936 (L. de Mos)
*

Is beproefd in 2e beoordeling vroege
vergeleken met Sitonia.

936
Sitonia

Gewicht
(kg/100 st)
25,1
22,4

% afval
13,5
15,1

herfstteelt

1986.

Resultaten

Gebruikswaarde
cijfer
% > 6
5,8
73
5,6
60

936:

bovenkant, matig gesloten - gesloten, ongelijk kroppend goede
hartvulling
normaal gevoelig voor aanslag
normaal - vrij veel geel blad
sluiting onderkant normaal, geschouderd, grove nerf, wat grof
snijvlak.

Sitonia:

bovenkant open - matig gesloten
hart matig gevuld - gevuld (wat ongelijk op hartvulling)
vrij weinig - normaal gevoelig voor aanslag
normaal - vrij veel geel blad
sluiting onderkant normaal, geschouderd, vrij grove nerf, wat
groot snijvlak.
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*

Werd beproef in lste beoordeling herfstteelt 1985 en werd afgewezen
op gevoeligheid voor aanslag, een graterige, grove onderkant en de
gevoeligheid voor glazigheid.
Kreeg een herkansing in de afgelopen herfstteelt. Bleek opnieuw vrij
gevoelig voor aanslag en de onderkant was matig gesloten - vrij graterig. Vertoonde een snelle groei (in vergelijking met Nanda en Panvit), had een goede hartvulling, had wat toprand en kreeg een rede
lijk gebruikswaardecijfer (gemiddelde van beide standaardrassen).

*

Werd beproefd in lste beoordeling winterteelt 1985/1986 en daarbij
afgewezen voor voortgezet onderzoek vanwege de vrij graterige, vrij
grove onderkant, de gevoeligheid voor glazigheid en een onvoldoende
gebruikswaardecijfer.

939 (L. de Mos)
gegevens lste beoordelingen vroege herfstteelt en herfstteelt 1986

omvang
hartvulling
bladkleur
hoeveelheid aanslag
sluiting onderkant
groei
rand (top-/droog-)
opmerkingen

gebruikswaardeci jfer

vroege herfstteelt
vrij compact
goed
donkergroen, grauw
normaal - vrij veel
normaal
snel
lijkt vrij gevoelig
geschouderd
grove nerf,
grof snijvlak

iets lager dan verge
lijkingsrassen Sitonia
en Astor

herfstteelt
vrij compact
goed
donkergroen
veel
vrij graterig
vrij snel
gevoelig
grove nerf, grof
snijvlak wat
glazigheid
(ook in hart)
onvoldoende (iets
lager) dan verge
lijkingsras Panvit,
ruim onder Nanda

159 (L. de Mos)
gegevens le beoordelingen herfstteelt 1986 en winterteelt 1986/1987

omvang
hartvulling
bladkleur
hoeveelheid aanslag
sluiting onderkant
groei

opmerkingen

gebruikswaardecijfer

Herfstteelt
weinig
matig gevuld
midden groen
weinig
gesloten
traag (2,5 â
3 kg/100 st. lager dan
vergeli jkingsrassen
Nanda, Panvit)
geel blad
wit glazigheid/stipje
te klein
goed; vergelijkbaar
met dat van Nanda

Winterteelt
weinig
matig gevuld
midden groen
weinig
normaal
traag (2 tot
4 kg/100 st.
lager in gewicht dan
resp. Saffier en
Telamon)
glazigheid
te klein
vrij goed; hoger
cijfer dan Saffier,
vergelijkbaar met
Telamon
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E 4692, E 4694 en E 5443 (Enza-Zaden)

omvang
hartvulling
bladkleur
hoeveelheid aanslag
slutting onderkant

E 4692
normaal-wat veel
matig gevuld
donkergroen
veel
graterig

groei

vergelijkbaar met
Sitonia
rand
iets
gebruikswaardecijfer onvoldoende
(punt lager dan
Astor en Sitonia)

E 4694
normaal-wat veel
matig gevuld
vrij lichtgroen
vrij veel - veel
graterig
traag
geen
onvoldoende
(punt lager dan
Astor en Sitonia)

Astor
normaal
vrij goed-gevuld
middengroen
vrij veel
normaal

Sitonia
normaal
matig gevuld
vrij lichtgroen
normaal
normaal

wat sneller dan
Sitonia
matig
matig - redelijk

iets
matig - redelijk

E 5443 (Rosana)
normaal-wat veel
matig gevuld
vrij lichtgroen
vrij veel
normaal-vrij
graterig
traag
geen
onvoldoende
(punt lager dan
Astor en
Sitonia)
(in le beoordeling
vroege herfstteelt
1985 afgewezen
vanwege:
- vrij graterig
- trage groei
- nogal wat afval)

E 3228 (Enza-Zaden)
gegevens le beoordeling herfstteelt 1986
vergelijkingsrassen Nanda en Panvit
E 3228
normaal
goed
middengroen
normaal
vrij graterig
snel (+ 2 kg/100 st.
zwaarder dan Nanda
en Panvit
wat rommelig, wat
opmerkingen
flodderig
geel blad
gebruikswaardecijfer gemiddelde van de
beide vergelij
kingsrassen

omvang
hartvulling
kleur
hoeveelheid aanslag
sluiting onderkant
groei

Nanda
compact
goed
donkergroen
weinig
gesloten

Panvit
vrij groot
matig
middengroen
normaal-wat veel
vrij graterig

goed

onvoldoende

- 66 E 4528 (Enza-Zaden)
Gegevens uit lste beoordeling winterteelt 1986/1987
vergelijkingsrassen: Saffier en Telamon
E 4528
normaal
matig
vrij lichtgroen
vrij weinig
normaal vrij gesloten
vergelijkbaar met
Saffier
gebruikswaardecijfer vrij goed (iets
hoger dan Telamon

omvang
hartvulling
bladkleur
hoeveelheid aanslag
sluiting
onderkant
groei

Saffier
wat groot
mat ig
lichtgroen
vrij veel
wat graterig

Telamon
normaal
goed
donkergroen
vrij veel
normaal

redeli jk

sneller dan
Saffier
redelijk-vrij goed

B. Beproefd in rassenproeven 2e beoordeling 1985/1986
(resultaten hiervan zijn verschenen in de vakbladen)
Ras
Amy (2308)

Herkomst
Rijk Zwaan

Katanga
Enza
(E 7266)
Duran (E 4621) Enza
Mylita (E 3837) Enza

Beproefd in
laat voorjaar
vroege herfst
voorjaar 1986
laat voorjaar
vroege herfst
voorjaar 1985
voorjaar 1986

Vatbaar voor wit fysio's
1985
1985

12

1985
1985

12
11, 12
1 1 , 12

Aangegeven wordt hieronder of het ras in de betreffende teeltwijze wel of
niet voldeed voor uitgebreide informatie over de rassen zie betreffende ar
tikelen in de vakbladen.
Amy:
voldeed goed in de late voorjaarsteelt, maar op enkele plaatsen
kwam, zij het in lichte mate, rand en stip in het hart voor
voldeed in de vroege herfstteelt slechts
matig;
bleek in de
proeven vrij gevoelig voor rand en gevoelig voor glazigheid
voldeed in het
voorjaar slechts matig vanwege het vele gele
blad en de gevoeligheid voor glazigheid.
Katanga:
voldeed redelijk tot vrij goed in het late voorjaar; had
een
vrij grove onderkant, normaal last van aanslag en geel blad en
was sterk tegen rand
voldeed in de vroege herfstteelt slechts matig door de graterige onderkant en het optreden van nerfrot.
Duran:
voldeed
in de proeven matig-redelijk; had een wat grove onder
kant, was vrij gevoelig voor glazigheid en bleek bij een teelt
op water vrij gevoelig voor rand.
Mylita:
voldeed in de proeven slechts matig vanwege het vele gele blad
en de gevoeligheid voor rand.
C. Oudere slarassen met resistentie tegen wit fysio 15 zijn:
ras
Saffier
Karma

herkomst
Enza
Rijk Zwaan

bruikbaar in
winterteelt
voorjaarsteelt
late voorjaarsteelt

vatbaar voor wit fysio's
11, 12
3, 7, 10, 11, 12, 14

Zie voor gegevens over deze rassen de 34e beschrijvende rassenlijstvoor
groentegewassen (glasgroenten) 1985.

