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LANDELIJKE VOORLICHTERSVERGADERING 25-4-1985
9.30 - 10.00 uur - Koffie
10.00 - 10.10 uur - Opening

J. Jacobs

10.10 - 11.10 uur - Stooktemperatuur tomaat:
- Hoe is er gewerkt in de praktijk

E. Moerman

- Onderzoekideeën

D. Klapwijk

11.10 - 11.20 uur - P A U Z E
11.20 - 11.45 uur - Actualiteit Noord-Holland

N. Verbart

11.45 - 12.30 uur - A.C.-folies: onderzoek en praktijk
onderzoek 85/86

J. Groen

12.30 - 13.45 uur - L U N C H
13.45 - 14.15 uur - Invloed van wegval van planten in
proefvelden op eindresultaat

H. Stolk

14.15 - 15.00 uur - Arbeidsonderzoek Vleestomaat

A. Hendrix

15.00 - 15.15 uur - Koffie
15.25 - 16.15 uur - Rondgang langs enkele interessante
proeven op het Proefstation
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TEMPERATUURVERLOOP BIJ TOMATENTEELT IN DE PRAKTIJK

Ed Moerman

Er wordt op heel uiteenlopende manieren gestookt. De gehanteerde methode is
0.a. afhankelijk van
1. het al of niet aanwezig zijn van een scherm,
2. de aanwezige verwarmingscapaciteit,
3. het inzicht van de tuinder,
4. de hoeveelheid instraling,
5. de stand van het gewas (dit is in feite het resultaat van 1 t/m 4).
Ter illustratie zijn van vier bedrijven een grafiek toegevoegd, die bevat:
* de weekstralingssom (J/cm2 WK),
* de gerealiseerde etmaaltemperatuur ( C),
* het verschil tussen gerealiseerde dag-en nachttemperatuur ( C),
* het produktieverloop (kg/m2,WK).
Hierbij moet opgemerkt worden dat de temperatuurmeting technisch en qua meetplaats niet gestandaardiseerd is. Onderlinge vergelijking van het temperatuurnivo tussen de bedrijven is dus niet mogelijk. De belangrijkste funktie van de
grafieken is het aangeven van het verloop van de temperatuur in de tijd.
De meetplaats op de bedrijven zelf varieert met de groei van het gewas. In het
algemeen laat men de meetbox met de kop van de plant "meegroeien".
Als we kijken naar de grootste variatie in horizontale en vertikale temperatuur,
en de regeling c.q. het voorkomen van die verschillen, valt er nog veel te
leren, te onderzoeken én bewust te maken.

EM/CV/85/M1
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VERHOUDING TEMPERATUUR/LICHT EN TEELTSTADIA VAN STOOKTOMATEN

D. Klapwijk

1. Belangrijkste temperatuureffecten
a. Gemiddeld temperatuurniveau
Het gemiddelde temperatuurni\/eau heeft vooral invloed op de snelheid van de
groeipuntontvi/ikkeling (vroegheid). Planten worden wat langer, dus smaller.
Ze worden wat minder gevoelig (meer verdamping). De eerste tros wordt hoger
aangelegd.
b. Dag/nacht regime (gelijk niveau)
Het dag/nacht regime van de temperatuur is van grote invloed op het model van
de plant. Deze invloed is veel groter dan die van het temperatuurniveau. Hoe
hoger de dagtemperatuur, hoe smaller de plant. Snelheid en positie van de eers
te tros veranderen weinig. Als de dagtemperatuur verlaagd wordt, wordt de plant
wat gevoeliger. Bij gelijk gemiddeld temperatuurniveau dus: te smalle planten dagtemperatuur omlaag, te brede planten - dagtemperatuur omhoog.
c. Lichteffect
Over het effect van licht behoeft niet veel te worden gezegd, omdat het lichtniveau door het seizoen wordt bepaald. De variaties zijn maximaal + of - 10?ó
als gevolg van het weer, al of niet schermen en kastype.
2. Stadia van de teelt
Er zijn vier belangrijke stadia te onderscheiden.
a. Opkweekfase
Tijdens de opkweek zijn er niet zoveel problemen. Wel moet bekend zijn wat de
optimale plantmaat is op het moment van uitpoten. Dit hangt weer samen met de
vraag hoe groot de plant moet zijn (bladoppervlak) als de bloei en dus de vruchtgroei begint. Er wordt ook dikwijls gediscussieerd over de hoogte van de eerste
tros. Er moeten minstens 10 bladeren onder de eerste tros zitten, omdat de
bloei anders aan een te kleine plant begint. Een duidelijk lagere eerste tros
dient te mislukken en doet dat ook als de groei goed is.
b. Uitplanten tot vruchtzettinq
Vanaf het uitplanten, wat nagenoeg op het donkerste moment plaatsvindt, is de
lichthoeveelheid te gering. We stoken dan ongeacht de lichthoeveelheid zo hoog
dat de plant blijft groeien. Dit heeft een gevoelige plant tot gevolg.
Doordat tegenwoordig de dag/nacht temperatuur bijna gelijk is, is de gevoelig
heid nog wat versterkt. Mede door een ruimere watergift heeft dit tot gevolg
dat de planten nu veel vegetatiever groeien. Dit betekent in vergelijking tot
ca. 5 jaar geleden zeker tweemaal zoveel bladoppervlakte. Dat kan meer licht
opvangen en deze lichtwinst is dan ook veel groter dan de lichtverschillen door
wel of niet schermen en lichtere kassen ooit kunnen worden.
c. Vruchtqroeiperiode tot aan de oogst
Vanaf half januari neemt de lichthoeveelheid snel toe en komt de vruchtgroei op
gang. De temperatuur moet dan zo hoog zijn als maar enigszins kan om de vroeg
heid te stimuleren middels de verhoogde groeisnelheid. Het is ook de fase waar
in de plant steeds zwaarder belast wordt. Deze belasting wordt vergroot door
de hogere temperatuur doordat de trosaanlegsnelheid groter wordt. Een temperatuurverhoging van 1 C geeft een versnelling van ca 0,1 tros/week = 10 ?ó.
d. Produktiefase
Tot de eerste vrucht rijp is wordt de plant steeds zwaarder belast. Op een be
paald moment is de groeicapaciteit van de plant bereikt. Dit plafond wordt
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bepaald door de maximale fotosynthese. Het optimale temperatuurgemiddelde
daarvoor is niet hoger dan 17 à 18 C. Deze temperatuurverlaging levert
niet de maximale snelheid op, doch een vertraging van ca. 5 % per 1 C.
Het temperatuureffect is kleiner dan in de voorgaande fase doordat de zon
meer invloed krijgt op de planttemperatuur. De verlaagde snelheid gaat ge
paard met een toenemende vruchtgroeisnelheid van minimaal hetzelfde percen
tage. Gevolg: minstens dezelfde oogstsnelheid in kg/m2/week, maar lager in
stuks, dus grovere vruchten die van duidelijk betere kwaliteit zijn.
3. Onderzoek en advisering
Voor de verschillende hiervoor genoemde fasen zijn vragen te beantwoorden.
a. Opkweek
Het belangrijkste punt bij de opkweek is het plantgewicht bij aflevering.
Daarnaast kan aandacht worden gegeven aan de gevoeligheid. Dat blijft moeilijk,
omdat nu eenmaal onder de slechtst mogelijke lichtcondities afgeleverd wordt.
Advies: lage plantdichtheid, lage r.v. en zoutconcentratie zo hoog als men
durft. Tenslotte 1000 ppm CO^.
b. Starttijdstip voor de bloei
Tot nu toe werd veel gewerkt met de vuistregel: half januari 60 g plantgewicht
en begin bloei. Vroeger starten gaf gemakkelijk later een produktieterugslag en
later starten een lagere opbrengst. De vraag is nu of door alle veranderingen
bijvoorbeeld in gewasopbouw, temperatuurniveau, substraatteelt, schermen, etc.,
de start vervroegd kan worden. Een week vroeger is al veel winst. Dit start
punt moet inderdaad opnieuw vastgelegd worden. Als iedereen meewerkt kunnen
200 bedrijven worden doorgemeten op bijvoorbeeld 10 januari 1986. Als deze
bedrijven dan meedoen met bedrijfsregistratie kan een faktoranalyse plaatsvin
den op de relatie plantgrootte/opbrengst t.o.v. wel/niet substraat, wel/niet
scherm, wel/niet 1 m breed glas, gasverbruik etc.
c. Temperatuur tijdens aanloop- en produktiefase
Het advies kan luiden: stook zo hoog mogelijk tijdens de aanloopfase vanwege
de vroegheid en stook zo laag mogelijk in de produktiefase. Dit betekent dat
men voorzichtig moet verschuiven. Het advies zou veel duidelijker kunnen zijn
als onderzoek gedaan zou worden naar de gewenste temperatuurniveau's tijdens
de aanloop- en produktiefase. De verschillen kunnen dan veel groter zijn en
tot een snellere oplossing leiden.
d. Tijdsduur aanloop- en produktiefase
Voor de advisering is de vraag al moeilijker naar de tijdsduur dat hard, respektievelijk zacht gestookt moet worden. Wanneer kan de temperatuur omhoog voor
de aanloopfase en wanneer moet de temperatuur omlaag voor de produktiefase?
Waarschijnlijk moet de temperatuur alweer verlaagd worden voordat de eerste
vruchten rijp zijn. Ook hierbij zou onderzoek nodig zijn om tot een goede ad
visering te komen.

DK/CV/85/D
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GLASTUINBOUW

IN NOORD-HOLLAND

Analyse bestaande situatie
Bedrijfsstructuur
De glastuinbouw vormt in het consulentschap Hoorn een kleine
tak van tuinbouw met in 198 3 ruim 215 ha.
Het aantal bedrijven met glastuinbouw is erg groot nl. + 665
in 1983. Veel van deze bedrijven hebben echter maar een zeer
geringe oppervlakte glas, bijvoorbeeld voor het trekken van
bolbloemen, voor de opkweek van plantmateriaal voor de
vollegrondstu inbouw of voor de fruitteelt onder glas.
Het aantal bedrijven met glas neemt ieder jaar verder af.
(1980: 725; 1982: 677; 1983: + 665).

<

De grootste concentratie glas'vinden we rond Heerhugowaard
(80 ha) en de Bangert (40 ha).
Het glasareaal vertoont in het gebied Hoorn nog steeds een
lichte groei.
Nabij Heerhugowaard bevindt zich ook het glastuinbouwvestigings
project van de ALTON-stichting. Er zijn met name in dit gebied
nog duidelijk uitbreidingsmogelijkheden aanwezig.
Onder glas kunnen we een drietal verschillende produktierichtingen onderscheiden nl.:
. de snijbloementeelt
. de pot- en perkplantenteelt
. de glasgroenteteelt.

2£_2iäS3Io§nteteelt_4CT_Hoorn)

In 198 3 bedroeg het areaal glasgroenten 79 ha op 365 bedrijven.
De gemiddelde oppervlakte glasgroente per bedrijf bedraagt
slechts 2200 m2. (1982 75 ha op 369 bedrijven).
Naar schatting zijn er een honderdtal gespecialiseerde
glasgroentebeteeltbedrijven.
Van de 79 ha is + 55 ha verwarmd en 24 ha koud of uitgerust met
heteluchtverwarming. Op-de meeste bedrijven komen meerdere
teelten tegelijk voor. Slechts een aantal bedrijven, voorname
lijk rond Heerhugowaard, zijn gespecialiseerd op de teelt van
tomaten en komkommers.
Een flink stuk van het totale glasgroenteareaal wordt gebruikt
voor de opkweek van plantmateriaal (vollegrondsgroenteteelt.
bedrijven) en voor de produktie van zaad voor de zaadfirma's
in West-Friesland. Naar schatting bedraagt dit tesamen
15 à 20 ha. De produktiewaarde van de glasgroenteteelt kan
geschat worden op 12 à 15 miljoen gulden (exclusief plantmateriaal en zaadteelt).
De afzet vindt plaats op de veilingen Alkmaar, West-Friesland
Oost en Westland Noord.
Veel glasgroenteteeltbedrijven hebben in het winterhalf jaar
bovendien de trek van bolbloemen in het teeltplan opgenomen.
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Voornamelijk tulpen en irissen.

Van de 38 miljoen stuks irissen die vanuit Noord-Holland in
1980 werden aangevoerd waren er 27 miljoen stuks afkomstig
van glastuinbouwbedrijven.
Tulpen worden ongeveer door 100 - 120 glastuinbouwbedrijven
aangevoerd.
QIS§9£2§!2tëteel t _CT_HOOrn __[198 3}_
Gewas

Oppervlakte

Tomaat

Aantal bedrijven

11,1 ha

Verwarmd

8 ,3

Koud

2,2

Komkommer

11,8 ha

Verwarmd

10,3

Koud

1 ,5

Aardbeien

2,9 ha

Oppervl./bedrijf

48

2300 m2

31

3800 m2

25

1160 m2

Overige groenten

3 5,4 ha

Verwarmd

17,8

Koud

17,6

Opkweekmateriaal

17,8

135

1320 m2

Totaal

79,0

365

2160

D§_2las2£oenteelt

In 1983 bedroeg het areaal glasgroenten 23,2 ha verdeeld
over 20,1 ha verwarmd en + 3,1 ha koud glas.
Het aantal bedrijven met glasgroenten bedroeg 69 (1982: 76).
Van deze 76 bedrijven zijn er naar schatting 25 à 30 min of
meer gespecialiseerd op de teelt van glasgroente. De andere
bedrijvén hebben naast glas veelal ook een stuk vollegrondsgroenteteelt.
De produktiewaarde bedraagt naar schatting 3 à 4 miljoen guide
De afzet vindt plaats op de veilingen te Beverwijk en Alkmaar
Si§§2£2§üËë£§®i£_.Noord_Kennemerland

Gewas

Oppervlakte

Tomaat

2,3

Verwarmd

2,0

Koud

0,3

Komkommer

3,8

Verwarmd

3,7

Koud

0,1

Overige groenten

16,3

Verwarmd

13,6

Koud

2,8

Opkweekmateriaal

0 ,8

Totaal

23,2

Aantal bedrijven

Oppervl./bedrijf
2560 m2

7600 m2

62

2630 m2

1100 m2
69

3360 m2
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CONSULENTSCHAP VOOR DE AKKER- EN TUINBOUW TE BARENDRECHT
Hoefslag 2
2992 VH Barendrecht
Tel. 01806 - 12177

AC folles
Onderzoek
Het onderzoek van bestaande en nieuwe materialen wordt uitgevoerd door het IMAG.
De AC folies worden onderzocht op: 1. schadelijke stoffen;
2. werking en werkingsduur;
3. lichtdoorlatendheid (droog/nat).
De folies die afgelopen jaar onderzocht werden zijn: KLAC 1648 (KPI Klerks),
M17C (Phormium), Vistal AC 84 (UCB/Sidac), UVAR Glnegar rood, Wavin AC 1
(Plastic Carry) en OPC 84 (Oerlemans).
ad 1: Dit onderzoek is afgelopen najaar uitgevoerd. De folies werden onderzocht
op schadelijkheid door dampschade en schadelijkheid door contactschade van
het condens. Bij geen van de bovengenoemde folies kon schade opgewekt worden.
ad 2: Dit wordt op twee manieren bepaald.
In het laboratorium worden monsters van de folies zowel horizontaal als
onder een hoek van 3° boven een bak verwarmd water opgespannen. Dit is
afgelopen jaar met genoemde folies tweemaal op het PTOG gebeurd.
In een kas werden de verschillende folies in het afgelopen najaar boven een
vol gewas aangebracht. Ook dat gebeurde zowel horizontaal als onder een
hoek van ± 3°.
In beide gevallen werden de folies op regelmatige tijden beoordeeld op het
oppervlak wat nog niet bedruppeld was. De resultaten van deze proeven van
het afgelopen najaar zijn al in een vorige aflevering van dit boekje vermeld.
Zowel in het laboratorium als in de kas bleek de AC werking van alle folies
langer behouden te blijven als de folie onder een hoek gespannen was.
Tussen de merken folies bleek nogal verschil te zitten. Lastiger was, dat
er ook verschillen waren tussen de twee laboratorium-proeven van hetzelfde
merk en type folie. Desalniettemin is er wel een volgorde aan te geven in
de kwaliteit van de vorig jaar beproefde folies.
Het beste was Wavin AC 1, op korte afstand gevolgd door UVAR Ginegar,
OPC 84 en KLAC 1648. De folies M17C en Vistal AC 84 waren duidelijk slechter.
ad 3: Dit voorjaar is met nieuwe monsters folie op het IMAG een laboratorium
opstelling gemaakt, vergelijkbaar met de opstelling van het PTOG.
Ook hier werd de AC werking beoordeeld en bovendien werd van de horizontaal
opgespannen monsters de lichtdoorlatendheid voor diffuus licht gemeten.
De resultaten hiervan zijn in grafiek nr. 1 gegeven.
Hier blijken twee duidelijke winnaars te zijn, nl. Wavin AC 1 en Vistal AC 85.
Vistal AC 85 heeft een melkwitte aanslag en heeft daardoor droog een lagere
lichtdoorlatendheid dan de andere folies, die helder zijn. Terwijl de licht
doorlatendheid van de heldere folies met het nat worden afneemt, gaat
Vistal AC 85 meer licht doorlaten en eindigt als helderste folie met nog
steeds een goede AC werking.
Na 1 maand op de bak is UVAR Ginegar nog redelijk doorlatend, terwijl de
doorlatendheid van de andere AC folies al richting normaal folie gaat.
Praktijkervaring 1984/85
Schade
Er is dit jaar één schadegeval geweest van AC folie. De daar gebruikte folie was
echter een experimenteel folie.
-

2

-

-J 2- 2

-

AC werking en werkingsduur
Omdat KLAC 1648 veruit het meest geleverd is, is daar de meeste ervaring mee.
In het algemeen valt over de AC folies op te merken:
Binnen de merken zijn er grote verschillen in werking en werkingsduur.
Verschil trad op tussen: - gevouwen en plano;
- diverse breedten (behalve Sidac);
- vast en beweegbaar;
- horizontaal en onder een hoek;
- verschillende rollen van dezelfde partij;
- in de rol.
Als beste kwam Vistal AC 85 (UCB Sidac) uit de bus, met een lange werkingsduur
(12 weken) en vrij constante kwaliteit van de melkwitte folie. Er zaten heldere
rollen met een totaal andere AC werking in sommige partijen.
KLAC 1648 (KPI Klerks) is zeer veel geïnstalleerd. Het was sterk wisselend van
kwaliteit. Werkingsduur: 5-8 weken.
Wavin AC was zeer moeilijk leverbaar, was sterk wisselend van kwaliteit en maakte
de in de proeven gewekte verwachtingen niet waar. Waarschijnlijk is er geen AC 1,
maar AC 4 of iets anders geleverd.
Proeven komend_jaar
Voor het komend seizoen wordt getracht alle folies, die op de markt komen, weer
te testen zoals dat dit jaar gebeurd is.
Eerst wordt de schadelijkheid onderzocht. De folies, die geen schade geven,
worden getest op AC werking en werkingsduur. De laboratorium-proef gebeurt bij
het IMAG.
Op het PTOG zullen hoogstwaarschijnlijk de materialen in vier afdelingen liggen,
nl. twee horizontaal gespannen, één onder een hoek en één op een beweegbare

scherminsta!latie.

J.G. Groen.

19-04-85-199
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INVLOED VAN PLANTWEGVAL OP DE PRODUKTIE PER M2 IN PROEVEN MET KLEINE VELDJES
BIJ TOMAAT
Henk Stolk
Vele onderzoekers op onderzoeksinstellingen en bij studieclubs en telers doen
proeven met veldjes van een bepaald aantal (meestal zo klein mogelijk) planten
per herhaling en per veldje.
Daarbij komt het vrij vaak voor dat gedurende de teelt planten afsterven. Ook
in proeven met rassen voor het gebruikswaardeonderzoek komt dat voor. Een aan
tal jaren ervaring met rassenproeven toonde diverse manieren van corrigeren,
die er meestal op neerkwamen dat er een rekenkundige methode werd toegepast.
Bijvoorbeeld:
Veldje 12 planten; voor eerste oogst 1 plant dood; geoogst wordt dan van 11
planten; terugrekenen naar 12 planten geeft dan een correctie van 1/11 in de
totale opbrengst; dat is ruim 9?ó. (120 kg van 11 planten = 1,091 x 120 van
12 planten)
Dergelijke correcties gaven meestal een flinke overschatting. Vaak werd in het
geheel niet gecorrigeerd. Om de omvang van de oogstreductie door afgestorven
planten beter te kunnen inschatten werden in 1985 enkele proeven uitgevoerd.
Daarbij werd rekening gehouden met drie in de praktijk gangbare opvattingen
over "plantwegval", te weten:
a. effect verwaarlozen en niets doen,
b. corrigeren is nodig,
c. effect verwaarlozen na opvulling opengevallen ruimte.
De volgende proeven werden genomen:
Gewas: tomaat - proef in 5-voud in de stookteelt,
- proef in 5-voud in de heteluchtteelt.
Op verschillende tijdstippen werd uit standaard-proefveldjes van 12 planten
een exemplaar verwijderd en wel als volgt.
Stookteelt
Geen plant verwijderen en 4, 8, 12, 16 en 20 weken na het planten een plant ver
wijderen. De behandelingen na 4 weken verwijderen + diefaanhouden en na 12 weken
verwijderen + dief aanhouden werden toegevoegd.
Heteluchtteelt
Geen plant verwijderen en 3, 6, 19, 12 en 15 weken na het planten een plant ver
wijderen. De behandelingen na 3 weken verwijderen + dief aanhouden en na 9 weken
verwijderen + dief aanhouden werden toegevoegd.
Dus drie groepen behandelingen
a. onbehandeld,
c. 1 plant verwijderen + dief aanhouden.
De resultaten waren als volgt:
Tabel 1: Stookteelt
Kg/m2 per 22/4

24/6

a. Onbehandeld

2,1

12,9 -

b. 4
8
12
16
20

2,0
2,0
2,0
2,1
2,1

13,1
12,6
12,6
12,3

1,8
1,9

11,9
11,6

weken
weken
weken
weken
weken

c. 4 weken + dief aanhouden
12 weken + dief aanhouden

1,1

Gemiddeld:
12,8 x 1,091
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1. Geen significante verschillen tussen behandelingen
algemeen (P > 0,2 per 24/6).
2. Licht significante verschillen tussen de groepen
a, b en c (P + 0,05 per 24/6).
3. Geen significante verschillen binnen de groepen
a, b en c (P> 0,2 per 24/6).
Tabel 2: Heteluchtteelt
Kg/m2 per 8/6

19/8

31/8

a. Onbehandeld

2,1

19,0

20,5

b. 3
6
9
12
15

2,0
1,9
1,9
2,0
2,0

17,9
17,8
18,0
17.7
17,5

19^4"
19,4
19,6;
19,5j
19_j_2 !

1,8
2,0

17.8
17,5

19,6
19,3

weken
weken
weken
weken
weken

c. 3 weken + dief aanhouden
9 weken + dief aanhouden

0,7

Gemiddeld:
19,4 x 1,091=
L

1. Geen significante verschillen tussen behandelingen
algemeen (P> 0,2 per 31/8).
2. Geen significante verschillen tussen de groepen
a, b en c (P > 0,2 per 31/8).
3. Geen significante verschillen binnen de groepen
a, b en c (P > 0,2 per 31/8).
Tenslotte
1. Alleen vroeg in de teelt soms licht significante effecten.
2. Ruimte opvullen had eerder neiging om produktie te kosten dan om te com
penseren (vooral vroeg).
3. Corrigeren op basis van het percentage weggevallen planten lijkt een
flinke overschatting te geven.

HS/CV/85/B

ARBEIDSONDERZOEK VLEESTOMAAT

Ton Hendrix

Bij de ronde tomaat is de diskussie rond het teeltsysteem min of meer afge
rond. Teelt men jaarrond tomaten dan gaat men steeds meer in de richting
van het tussenplanten of indien mogelijk de hoge draad.
Bij de vleestomaat zitten we nog volop in de experimenteerfase. Aanvankelijk
werd bijna overwegend hoofd/herfstteelt gehanteerd. De
-typen leverden
geen problemen op bij het indraaien. Na de teruggang (overschakeling op Dombo/
Dombito) ontstonden problemen met het indraaien. Allerlei zaken geprobeerd
zoals o.a. extra touwtjes en extra draad op halve hoogte. Dit bood wel enig
soulaas, maar niet voldoende als men jaarrond wilde gaan telen. Hierdoor zien
we de laatste jaren diverse varianten verschijnen zoals steeds meer extra
touwtjes, extra draden, gebruik van clips, toepassing dubbele touw enz.
Hiermee werdXl/ordt volop geëxperimenteerd. Speciaal op de bedrijven die aan
hoge draad willen telen bestaat grote vraag naar een goed systeem. In dit
kader zijn verleden jaar nogal wat proeven genomen met clips en dubbele touw.
Hierbij sloten de proeven met normaal en strak indraaien en het gebruik van
clips goed aan. Uit deze proeven kwamen geen produktieverschillen naar voren,
waardoor het gebruik van clips momenteel weer sterk ter discussie staat.
Verleden jaar heeft arbeidskundig onderzoek bij de vleestomaat plaatsgehad om
de arbeidsbehoefte van de verschillende teeltsystemen en de handelingen te
kwantificeren.
Al snel bleek dat het dubbele touw geen reëel alternatief vormde voor de clips.
Teveel arbeid en even duur als de clips.
Aan de hand van de arbeidsgegevens van de diverse handelingen zijn begrotingen
opgesteld. Hieruit blijkt dat de gewasondersteuning en het dieven/indraaien
(incl. het laten zakken van de planten) bij de hoge draad (met haspels) even
veel arbeid kost als deze handelingen bij een teelt niet aan hoge draad, maar
waarbij men de planten wel laat zakken.
Bij de hoge draadteelt is bovendien de arbeid voor deze werkzaamheden veel
regelmatiger verdeeld, omdat men de planten regelmatiger (en vaker) laat zak
ken dan bij de andere systemen (waarbij men de planten d.m.v. touwen laat
zakken ).
Bovendien kost het bladbreken en het oogsten bij een hoge draadteelt minder
arbeid door de betere werkhoogte en werkhouding.
Arbeidskundig bezien lijkt het hoge draadsysteem het beste van alle voorkomende
teeltsystemen.
Vergelijking arbeid tomatentypen
Doordat in de tomatenteelt behoorlijk veel bedrijven deelnemen aan bedrijfsregistratie is het mogelijk een vergelijking te maken tussen de arbeid welke
nodig is bij de voorkomende typen tomaat; vleestomaat, ronde tomaat en tussentypen. Hiertoe zijn van een aantal vergelijkingsgroepen de groepsgemiddelden
naast elkaar gezet in tabel 1.
Uit dit overzicht blijkt dat (uitgezonderd vleestomaat II) de verschillen
in arbeidsbehoefte tussen de voorkomende typen niet erg groot zijn. De indruk/
mening van sommigen dat de vleestomaat meer arbeid vergt dan de andere typen,
wordt hier
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Tabel 1: Overzicht arbeid tomatentypen 1984
Vleestomaat

Handeling

Tussentypen

Ronde

II

I
Oogst (min/100)

30,5

36

34,7

47,3

Sorteren (min/100)

25,5

35

19,5

12,4

Oogst + sorteren (min/100)

56

71

54

60

Dieven/indraaien
(min/100)

36,5x14,4 38,5x12,5

40,5x11,8

37x15,2

Blad

17 x 12,7

23,5x10,2

24x10,6

4 x 16,2

11,3x10,3

Totaal verzorging

57 x 14,1

75,5x10,8

Oogst + sorteren
(uren/ha)

3305

4310

3340

3490

Verzorging

2560

2770

2610

2770

Zetting

774

740

680

810

Overige

953

1950*

1420*

1400*

Teeltarbeid

7645

9770*

8050*

8470*

Kg/m2

35,7

37,0

37,9

35,1

Oogst + gewas + zetting

6640

7820

6630

7070

112

127

105

121

Trossnoeien

Min/100 kg

* inclusief planten + ruimen enz.
Zetten we de resultaten van de beste bedrijven uit iedere groep naast elkaar
dan ontstaat het volgende beeldTabel 2: Resultaten beste bedrijven (1984) van de verschillende tomatentypen
Handeling

Vleestomaten

Tussentypen

Ronde

Oogsten (min/100)

25

29,1

38

Sorteren (min/100)

20

19,9

11

Oogst + sorteren
(min/100)

45

49

49

Dieven/indraaien
(min/100)

36x14,3

44x9,1

41x14,3

Bladbreken

14x10,7

22,5x9,7

33,5x6,9

Trossnoeien

5,5x6,0

14,8x6,8

Gewasverzorging

58,5x12,2

81,5x8,8

74,5x11,-

Trillen

79x3,0

78x2,6

65x5,1

Tikken
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Tabel 2: vervolg
Handeling

Vleestomaten

Tussentypen

Ronde

2789

3130

3045

Gewasverzorging
(uren/ha)

2238

2310

2810

Zetting (uren/ha)

745

655

1152

Overige (uren/ha)

1045

1440

1430

Teeltarbeid

6773

7530

8580

Teeltarbeid-overige

5728

6090

7007

Kg/m2

37,3

Teeltarbeid-overige in
min/100 kg

92

1—»
00

Oogst + sorteren
(uren/ha)

96

37,8
111

Bezien we deze resultaten dan blijkt de vleestomaat arbeidskundig als beste
uit de bus te komen. Veel u/aarde mag

aan deze cijfers evenwel niet toegekend

worden, omdat dan alle bedrijfsomstandigheden, inclusief personeelsbezetting
in ogenschouw genomen dienen te worden.

TH/CV/85/E
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gewasbeslffi
U
GROENTETEELT ONDER GLAS
ZIEKTEBESTRIJDING

VRIJLEVENDE WORTELAALTJES IN ANDIJVIE
Uit een grondmonster uit een kas vond de PD in 100 ml 970 individuen
van het vrijlevende wortelaaltje Rotylenchus robustus. Hoewel de in
druk bestaat dat andijvie niet erg gevoelig is voor dit aaltje is
de gevonden besmetting wel zo zwaar dat het mogelijk geacht wordt
dat de groeivertraging van de andijvie door R. robustus veroorzaakt
is. De voorvrucht bloemkool is een zeer goede waardplant voor R. robus
tus. (CAD GEWASBESCHERMING).

ZIEKTEN IN TOMAAT
Op 1 februari werd de eerste tomateplant met aantasting door Corynebacterium-verwelkingsziekte gebracht. Ironisch genoeg afkomstig van
een in Zuid-Frankrijk woonachtige Nederlander! Verticillium bleek en
kele malen de oorzaak van verwelking te zijn. "Rotpootjes" komen ook
al weer voor. Botrytis is gevonden maar ook Didymella is alweer ge
signaleerd. (CT NAALDWIJK).

NOG GEEN FUSARIUM IN AUBERGINE
Fusarium is nog steeds het schrikbeeld voor veel telers van tomaat.
Gelukkig is er nog steeds geen Fusarium gevonden. Wel Verticillium.
(CT NAALDWIJK).

BORIUMGEBREK IN PAPRIKA
Boriumgebrek veroorzaakt bruine nerfjes in het paprikablad. Het werd
deze maand enkele malen binnengebracht. (CT NAALDWIJK).

KWEEK NIEUWE TRIPS-R00FMIJT VERLOOPT REDELIJK
Informatie van de fa. Koppert leert dat de kweek van de nieuwe tripsroofmijt redelijk tot goed verloopt. De eerste twee bedrijven zijn
ingezet. In maart verwacht men meer bedrijven aan deze roofmijt te
kunnen helpen. (CT NAALDWIJK).

