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PROGRAMMA LANDELIJKE V00RL ICHTERSVERGADERING 31-10-1985

09.30

-

10.00 uur - Koffie

10.00

-

10.10 uur - Opening

10.10

-

10.55 uur - Onderzoek bedrijfsvergelijking

10.55

-

11.25
11.35

_
-

12.15

-

13.35

-

14.15

J. Nienhuis

11.25 uur - Waarde en interpretatie van cijfermateriaal
uit bedrijfsregistratie en proeven in de
praktijk
B. v.d. Kaay
11.35 uur - Pauze
12.15 uur - Mogelijkheden, teeltervaringen, voor- en
nadelen van hoge draadsysteem

J. Rovers

13.35 uur - LUNCH
14.15 uur - Tomatenproeven in de lagewatertemperatuurkas

A. de Koning

-

15.00 uur - Schermen, economisch bekeken

J. Groen

15.00

-

15.15 uur - Koffie

15.25

_

16.15 uur - Rondgang langs enkele interessante proeven

De AGG "kleine gewassen" is bezig met de samenstelling van een dia-archief.
Zij zou dan ook graag van bedrijfsvoorlichters en specialisten vernemen of
zij goede dia's van kleine gewassen in hun bezit hebben.
Als u aan G. Heij kenbaar maakt wat u aan dia's heeft, dan kunnen ze misschien
worden gecopiëerd.

-2BEDRIJF5VERGELIJKING

J. Nienhuis

Achtergronden en aanleiding van het onderzoek
In het najaar van 1984 kwam de regionale voorlichtingsdienst te Naaldwijk
bij de afdeling Bedrijfssynthese van het Proefstation met de vraag om
onderzoek te doen naar die faktoren die, bij bedrijfsvergelijking in
de praktijk enerzijds van belang zijn maar anderzijds ook voor de
tuinder geschikt zijn om verantwoorde conclusies met betrekking tot
de bedrijfsvoering te kunnen trekken. In de daarop volgende maanden
is vanuit de afdeling Bedrijfssynthese getracht hiervoor een project
op te zetten. Ten behoeve daarvan is uit het onderzoek en de
voorlichting een voorbereidingsgroep samengesteld die een eerste
projectbeschrijving heeft opgesteld.
In oktober 1984 is de Ver. van Ned. Tuinbouw studiegroepen (N.T.S.) via de
commissie van Beleid van de N.T.S. hiervan op de hoogte gesteld.
In januari 1985 is de N.T.S. nader geïnformeerd over dit project door een
brief waarin het project (BEDRIJFSVERGELIJKING IN DE PRAKTIJK) werd
beschreven. In die projectbeschrijving is ook aangegeven dat de
voorbereidingsgroep het project alleen onder gezamenlijke
verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven uitvoerbaar
achtten.
Eind maart 1985 heeft de N.T.S. gereageerd via de inmiddels opgerichte
Stichting Informatie voorziening Tuinbouw (Situ). Het bestuur van de
Situ was van mening dat het gebied van de bedrijfsvergelijking past
binnen de lijnen die uitgezet zullen gaan worden door de Situ. Ze
stelde zich derhalve positief op met betrekking tot het project.
Maar gezien de nog prille ontwikkeling rondom de Situ was het voor die
organisatie nog moeilijk op korte termijn aktief deel te nemen aan
dit project.
De afdeling bedrijfssynthese heeft toen besloten om een "vooronderzoek" te
gaan uitvoeren. Dit "vooronderzoek" is een enquete geweest om te
inventariseren hoe het met bedrijfsregistratie, bedrijfsvergelijking
en bedrijfsbegroting in de praktijk staat.
Daarnaast zijn er ook over de 4 onderdelen zoals die in het concept
voorstel van het project stonden vermeld een aantal opmerkingen en
suggesties gedaan. Voor één onderdeel is ook enige literatuurstudie
gedaan.
De voorbereidingsgroep is in deze fase opgetreden als adviseur.
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HOE VERDER?
In dit hoofdstuk willen we aan de hand van de onderdelen zoals ze in de
projectbeschrijving: Bedrijfsvergelijking in de praktijk van jan. 1985
zijn vermeld, aangeven wat er gebeurd is en wat er verder van zou moeten
gebeuren. (Voor projectbeschrijving zie bijlage 4 en 5).

Onderdeel: "De technieken die kunnen worden toegepast"
De techniek die wordt toepast, zowel op het LEI als op het Proefstation,
is de regressie analyse.
Daarnaast zou ook met Faktor Analyse gewerkt kunnen worden, een techniek
die op het LEI wordt toegepast, maar dit vraagt veel gegevens en veel
onderzoektijd zodat het niet vaak wordt gedaan.
Het aantal bedrijven die per veiling meedoen is vaak te klein om daar
conclusies aan te verbinden.
Te klein wil zeggen dat er niet voldoende gelijkgerichte bedrijven zijn
met b.v. gelijke plantdatum en al of niet substraat en al of niet
beweegbaar foliescherm. Het aantal bedrijven wat nodig is om er één
kenmerk er uit te halen is 25 â 30. Dit aantal moet met 2 resp. 3
vermenigvuldigd worden wanneer betrouwbare conclusies worden getrokken
moeten kunnen over 2 resp. 3 kenmerken. Voor het veilinggebied De Kring
zouden er dan voor tomaat max. 4 à 5 kenmerken uit te halen zijn, voor
komkommer 3 à 4, voor paprika 2 en voor aubergine geen. Hierbij moet wel
opgewerkt worden dat ronde of vlees-tomaten, paprika rood of -groen ook
kenmerken zijn.

Aanbeveling
- Wil men met wiskundige betrouwbaarheid verklaringen geven voor de
verschillen tussen de gegevens van de verschillende ondernemers dan
moeten de aantallen groot zijn.
Dit pleit ervoor om over de veilinggebieden heen te werken omdat op die
manier voldoende aantallen worden verkregen; Een landelijke aanpak is dus
gewenst.
Het is dan noodzakelijk dat de lay-out van de formulieren en de
berekeningswijze van de kengetallen gelijk zijn voor bedrijfsvergelijking.
De veilingen zouden dit gezamenlijk met de Situ moeten oppakken.

Onderdeel: "Verband tussen soorten informatie en beslissingsmomenten"
Met betrekking tot dit onderdeel kunnen, zoals ook in de W.M.O. rapporten
is weergegeven, drie aspecten worden genoemd.
Deze zijn: soorten beslissingen, informatievoorzieningen en de tijdsfactor
bij de voorbereiding van de beslissingen.
De beslissingen kunnen worden verdeeld in lange termijn-, jaar- en korte
termijn beslissingen. De informatievoorziening kan op twee manieren
geschieden nl. intern en extern.
De interne informatievoorziening kan komen uit de bedrijfsregistratie en/of
met vergelijking met andere afdelingen en/of teelten en jaren.
De externe informatievoorziening kan verkregen worden door middel van
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vergelijking met andere bedrijven. Daarnaast behoren ook. bij de externe
informatievoorziening de gegevens verkregen van adviseurs, technische en
economische gegevens uit Kwantitatieve Informatie, brochures,
teeltbeschrijvingen, onderzoek verslagen etc.
Het tijdsaspect bij de voorbereiding van de beslissingen zal bij de
verschillende soorten beslissingen anders liggen. Voor lange termijn
beslissingen zal de voorbereidingstijd zich uitstrekken van maanden tot
misschien wel jaren, terwijl voor korte termijnbeslissingen de
voorbereidingstijd enkele minuten, uren of dagen zal bedragen.
Uit de enquete is naar voren gekomen dat de tuinder de gegevens uit de
rubrieken teeltomstandigheden, "arbeidsregistratie en gasverbruik erg
belangrijk vindt om te registreren en te vergelijken.
Hoe deze informatie bij de verschillende beslissingen wordt gebruikt is
niet bekend.

Aanbeveling
Om zichtbaar te maken wat de verbanden zijn met betrekking tot de
informatievoorziening en de soorten beslissingen die een tuinder neemt is
het nodig dit, in de praktijk te onderzoeken. Het per sektor op te stellen
informatiemodel kan hierbij te zijner tijd als uitgangpunt dienen.

Onderdeel: "Normgegevens van de teelten"
De laatste jaren zijn er veel gegevens vastgelegd in teeltbeschrijvingen,
brochures etc.
In Kwantitatieve Informatie voor de glastuinbouw zijn economische gegevens
en normen opgenomen. In de 3e uitgave (september 1985) zijn er nog weer
meer data opgenomen dan voorheen.

Aanbeveling
In de toekomst zullen meer gegevens en normen nodig zijn. Daarom zal tot
een verdere verdieping en verbreding van de normen voor Kwantitatieve
Informatie gekomen moeten worden.
Het maken van een data-base, voor de centrale opslag van de normgegevens,
kan hier een belangrijk hulpmiddel voor zijn.
Hierdoor wordt het mogelijk dat iedereen gebruik maakt van dezelfde normen
en dat aktualisatie sneller is door te voeren.

Onderdeel: "de lay-out van de formulieren"
Hoe de lay-out van de bedrijfsvergelijkings formulieren er uiteindelijk uit
moet komen te zien hangt af van wat de gezamenlijk gebruikers willen. Mede
daarom is besloten om de enquete te houden die in de vorige hoofdstukken is
besproken.
Op deze manier is er weer meer inzicht verkregen in het registreren,
vergelijken, begroten en de verwerking van gegevens. In het hierna
volgende, worden hierover vaak in de richting van de SITU een aantal
aanbevelingen gedaan, aangezien zij als centraal coördinatiepunt wil
fungeren.
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Aanbeveling
Registratie
- Dg registratie en dus ook de vergelijking, moet gedaan worden per bruto
m . Dit is de oppervlakte van de kas van voet tot voet.
- Het toerekenen van koffiepauze's aan de arbeidsuren gebeurt willekeurig.
Om goed te kunnen vergelijken zouden de koffiepauze's apart geregistreerd
moeten worden.
De vergelijking heeft dan alleen betrekking op de daadwerkelijk
uitgevoerde eenheden en de daarbij behorende tijd.
- Er wordt in- en exclusief B.T.W. geregistreerd. Voor een goede
vergelijking zou altijd exclusief B.T.W. geregistreerd moeten worden.
- De rubriek gewasbescherming zou in het bedrijfsregistratie boek terug
moeten komen in de samenvatting.
Een blanco gedeelte om een aantal indrukken op te kunnen weergeven is
gewens t.
Tevens zou dit dan voor bepaalde gewassen in een vergelijkingsoverzicht
mee genomen kunnen worden.
- De wijzigingen in de rubriek teeltomstandigheden zijn als negatief
ervaren. Geprobeerd zal moeten worden om alle onderdelen op een of twee
pagina's te krijgen. Misschien zou een uitklapblad een goede oplossing
zijn.
- De tuinder wil gewasgericht registreren en vergelijken. Het
bedrijfsregistratieboek zou daar op gericht moeten zijn. De
bedrijfsvergelijkingsformulieren zullen dan ook gewasgericht moeten zijn.
Het gaat hier speciaal om de "algemenegegevens" en de
"arbeidsregistratie". Dit is in de 3e druk (september 1985) dan ook
reeds gedaan.
- Het is een goede zaak als ook anderen op het bedrijf betrokken zouden
worden in het registreren- en vergelijkingsgebeuren. Het neemt de
ondernemer een stuk werk uit handen en het geeft het personeel een
grotere betrokkenheid.

Vergelijken
- Tuinders willen graag nog meer informatie. Van onder andere andere
groepen met vergelijkbare bedrijven, van groepen met andere plantdata,
van groepen met andere teeltwijzen en van groepen met andere gewassen.
Daarom is het ook goed als er over veilinggebieden heen gewerkt zou
worden. En dit geldt eveneens voor boekhoudbureau's en anderen als ze aan
bedrijfsvergelijkingen willen gaan doen.
- De gegevens zouden vaker besproken moeten worden. Wellicht kan door een
paar keer een tussentijdse schriftelijke informatie te geven met enige
verwerking (kengetallen) hier een oplossing voor gevonden worden.
- Bedrijfsvergelijking wordt zowel in- als extern door bijna de gehele
onderzochte groep gedaan.
Interne vergelijking kan via een eigen opgezet systeem met eigen
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kengetallen maar bij een externe vergelijking zal er altijd een instantie
of persoon moeten worden ingeschakeld. Vergelijkingen moeten dan
noodzakelijkerwijs wel uniform gebeuren. Veiling en voorlichting worden
het vaakst genoemd om dit op een uniforme manier aan te pakken.
Normen uit Kwantitatieve Informatie voor de glastuinbouw en informatie
uit vakbladen (opbrengsten-arbeid-gasverbruik) worden vaak gebruikt.
Daarom is het nodig dat er ook hiermee uniformiteit is.
- Tuinders zouden uigebreidere vergelijkingsoverzichten willen hebben,
omdat ze niet aangegeven hebben waar die uit zullen moeten bestaan zal
dit nader onderzocht moeten worden.
Begrotingen
- De tuinders die begrotingen maken op de wijze van "bedrijfsvoering" zijn
tevreden over de bedrijfsvoeringsset.
Alleen de registratieformulieren uit die set worden niet gebruikt. Daar
gebruikt men allerlei andere formulieren voor, een standaard set, en die
is er in de vorm van het "groene boek", zou daar in kunnen voorzien.
Een aantal tuinders zou een verdere uitsplitsing van de kosten willen
hebben. Wanneer men zou willen vergelijken moet de uitsplitsing van de
kosten ook uniform gebeuren.
- Alternatieve teeltplannen worden niet of nauwelijks doorberekend, het
kost te veel tijd om verschillende teeltplannen door te rekenen. De
automatisering hiervan zou daarvoor de aangewezen weg zijn.
Verwerking
- De meeste tuinders vinden dat wanneer ze de gegevens zelf geregistreerd
hebben, het logisch dat ze het verwerken ook zelf doen. De tijd die ze er
aan moeten besteden om het te verwerken valt in de regel mee.
De paar tuinders die de gegevens wel willen laten verwerken vinden dat
dit o.a. bij het boekhoudbureau's zou kunnen gebeuren.
Het is dan ook aan te bevelen dat de vergelijkingsgetallen van de
boekhoudbureau's (maar evengoed ook van anderen) hetzelfde bedoelen en
betekenen als wat door de tuinder zelf gedaan wordt.
- Het samenstellen van de vergelijkingsoverzichten zou in principe door
vele instanties kunnen geschieden (Boekhoudbureau's, veiling, studieclub
etc.). Dan is ook de uniformiteit weer een noodzakelijke voorwaarde.
- Voor de interpretatie van de informatie is begeleiding nodig. Daar zijn
bijna alle tuinders uit het onderzoek het wel overeens.
De overheidsvoorlichting wordt hierbij het vaakst genoemd. Die
voorlichtingsdienst zou zich er over moeten beraden hoe dit het
efficienst zou kunnen worden aangepakt.

JN/GM/85/E
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WAARDE EN INTERPRETATIE VAN BEDRIJFSGEGEVENS

B. v.d. Kaay

Als gevolg van de toegenomen bedrijfsregistratie en door de verstrekking van
opbrengstgegevens via de veilingen komen steeds meer bedrijfsgegevens ter
beschikking. De verzoeken om deze gegevens met behulp van statistische ana
lyses nader te onderzoeken nemen toe. De vraag rijst of dergelijke gegevens
zich daartoe lenen. Bij dergelijk bedrijfsvergelijkend onderzoek komen 2
aspekten naar voren:
- zijn er (gemeten) variabelen aan te geven die de spreiding in de bedrijfs
gegevens onderling kunnen verklaren.
- hoe groot is de invloed van deze variabelen op de variabele die men wenst
te verklaren.
Dergelijke vragen kunnen mogelijk worden beantwoord met behulp van regressie
analyse.
De meest eenvoudige vorm hiervan is enkelvoudige lineaire regressie. Hierbij
wordt de te verklaren variabele (y) uitgedrukt als een functie van een ver
klarende variabele (x).
In formulevorm is dit: y = a # x + b.
Hierin is a de geschatte waarde van de regressiecoëfficiënt.
Deze geeft aan hoeveel y verandert als de waarde van x met 1 toeneemt. De
geschatte waarde van b is de beginwaarde (de waarde van y als x=0).
Wanneer waarden van a en b zijn bepaald, kan, door in de formule de gemeten
waarde van x in te vullen, de geschatte waarde van y worden bepaald. Het
verschil tussen de gemeten waarde van y en de geschatte waarde van y noemen
we "rest".
Hoe kleiner deze restwaarden zijn, des te nauwkeuriger is het verband tussen
y en x. Als maat voor de nauwkeurigheid voor het verband tussen 2 variabelen
is het begrip correlatiecoëfficiënt (r) geïntroduceerd. Bij een perfekte
correlatie tussen y en x, dus de berekende restwaarden zijn 0, geldt r = 1
bij positieve correlatie of r = -1 bij negatieve correlatie. Wanneer er to
taal geen afhankelijkheid bestaat tussen y en x geldt: r = 0.
Bij perfekte correlatie tussen y en x zal er geen enkele twijfel bestaan
over de nauwkeurigheid van de berekende regressiecoëfficiënt. Is het ver
band tussen y en x minder duidelijk dan is er ook minder zekerheid over de
juistheid van de geschatte waarde van de regressiecoëfficiënt. De berekende
waarde is dan wel de beste schatting maar er moet rekening mee worden gehou
den dat er afwijkingen van deze schatting mogelijk zijn.
Wanneer er een verband tussen y en x is waargenomen kan een gedeelte van de
spreiding van y worden verklaard door de spreiding in de verklarende variabe
le x. Het percentage dat verklaard is door x is in zijn algemeenheid 100*
het kwadraat van de correlatiecoëfficient.
Het zal duidelijk zijn dat een verband tussen y en x alleen maar vastgesteld
kan worden als er voldoende variatie in x aanwezig is.
Tot nu toe is uitgegaan van een rechtlijnig verband tussen y en x. Wanneer
bijvoorbeeld uit een grafiek blijkt, dat dit verband rechtlijnig is, kan wor
den geprobeerd dit verband lineair te maken door transformatie van de vari
abelen. De interpretatie van de gevonden regressiecoëfficiënt wordt dan wel
veel moeilijker.
In de praktijk zal er zelden slechts 1 verklarende variabele van invloed
zijn op de te verklaren variabele. We spreken dan van meervoudige regressie.
De formule kan dan worden uitgebreid tot:
y = a^ * x^ + a^ * X2 + a-j * x^ + ....+ b.
De theorie is dezelfde dan in het geval van enkelvoudige regressie. Ook nu
wordt de correlatiecoëfficiënt bepaald uit de gevonden "rest"waarden.
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De interpretatie van de geschatte regressiecoefficiënten kan nu echter wel
problemen gaan geven.
Mogen we nu ook zeggen dat elke verandering van
met een verandering van
y met a, geeft?
Dit gaat alleen op voor het geval dat de verklarende x-variabelen onafhanke
lijk van elkaar zijn. Vaak blijkt echter dat de gemeten x-waarden juist wel
afhankelijk van elkaar zijn.
Bij het bedrijfsvergelijkend onderzoek komt dit vaak voor. Als bijvoorbeeld
voor de verklaring van de verschillen in de produktie voor de variabele x^
wordt gekozen de plantdatum en voor
het gasverbruik dan is het niet ver
wonderlijk als er een afhankelijkheid tussen deze beide variabelen wordt ge
vonden. Een vroegere plantdatum zal meestal wel een hoger gasverbruik geven
dan een latere plantdatum.
De gevonden regressiecoëfficienten worden beïnvloed door deze afhankelijkheid.
Wat is nu de waarde van dergelijke bedrijfsgegevens. Indien deze gegevens
uitsluitend worden gebruikt voor voorlichtingsdoeleinden, bijvoorbeeld een
groep kwekers gaan de resultaten van hun bedrijf onderling vergelijken
dan kunnen ze zeer zinvol zijn. Moeilijker wordt het als we er meer mee wil
len gaan doen. De ervaring is dat de resultaten van uitgevoerde regressie
analyses vaak weinig bevredigend zijn.
Wat is hiervan de oorzaak?
- De variatie in de te verklaren variabele is meestal erg groot en wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door "niet te meten" of "moeilijk meetbare"
variabelen.
- De variatie in de verklarende variabelen is te klein. Als de temperatuur
of plantafstand wordt opgenomen in een regressiemodel dan zal blijken dat
er tussen de verschillende bedrijven maar weinig variatie in deze varia
belen is.
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HOGE DRAADTEELT BIJ RONDE TOMATEN. WAAROM GEEN DOORBRAAK
J.A. Rovers
Reeds vele jaren wordt over de teelt van ronde tomaten gesproken en geschre
ven. Wanneer dit teeltsysteem economisch wordt bekeken,blijkt het zeer in
teressant (tabel 1). Desondanks neemt de teelt aao de hoge draad bij ronde
tomaten maar een bescheiden plaats in (tabel 2).
Wat is nu de oorzaak van deze terughoudendheid. In dit artikel zullen we
oorzaken aangeven en mogelijk teeltverbeteringen aandragen om deze teeltwij
ze meer te optimaliseren.
Waarom telen aan hoge draad?
Bij dit teeltsysteem zijn de volgende aantrekkelijke punten te noemen:
1. Er is een hogere produktie in kg in periode 6 en 7.
2. Er is sprake van een gunstige arbeidsfilm (tabel 3).
3. De plantkosten zijn lager: ƒ 7,26 bij tussenplanten,
ƒ 4,10 bij hoge draad.
4. Het produktieverloop is regelmatig.
5. Bij de oogst is sprake van eenzelfde werkhoogte.
6. Bij een goede bladbedekking zijn er weinig kwaliteitsproblemen.
Deze aantrekkelijke punten zijn voor een aantal tuinders reden om het telen
aan de hoge draad te blijven volhouden.
Waarom terughoudendheid
Het niet doorzetten van deze teeltwijze is mede het gevolg van de volgende
punten:
1. De vereiste goothoogte is 3.20-3.50 m.
2. De draadhoogte dient minimaal 3.00 m te zijn.
3. Een buisrailsysteem is noodzakelijk.
4. De terugvallende groei in de zomermaanden is een probleem.
5. Als gevolg van de terugvallende groei is er kans op een vermindering van
de kwaliteit (kroontjesval, geelverkleuring, rode neuzen).
6. Vakbekwaam personeel is nodig (laten zakken).
Het zijn vooral de toerusting van het bedrijf en de "zomerse" problemen die
een rem zetten op de uitbreiding.
Specifieke hoge draadzaken
Bij deze teeltwijze zullen een aantal teeltaanpassingen getroffen dienen te
worden die de grootste problemen trachten te voorkomen. Hierna zullen we een
aantal van deze zaken de revue laten passeren.
Zaaidatum
Afhankelijk van de vroegheid van het ras zal het zaaien net vóór of rond
1 november dienen plaats te vinden. Een zeer vroege zaaidatum is voor dit
systeem minder geschikt.
Ook de manier van zaaien (breedwerpig, rechtstreeks in trays) is bij de
keuze van de zaaidatum van belang. Door de nieuwere zaaimethoden, waarbij
nog nauwelijks groeistoringen plaatsvinden, dient men voorzichtig te zijn
met te vroeg zaaien.
Ras
Het afgelopen jaar zijn er twee rassen (Calypso en Counter) in de diverse
rassenproeven, specifiek gehouden bij de hoge draad, opgevallen. Calypso is
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een sterk groeiend ras, met zeker in de zomermaanden een sterke doorgroei.
Helaas is dit ras wat laat met zijn vroege produktie. Ook Counter blijkt
in de "koude" zomer 1985 goed te voldoen. Wel is dit ras in de zomer aan
de schrale kant. Een voordeel van dit ras is de snelle groei en de vroege
produktie. Een vraagteken is de kwaliteit van de vruchten onder zomerse
omstandigheden. Het is dit laatste punt, waardoor we gereserveerd zijn bij
de keuze van dit ras voor de hoge draadteelt. Zowel Calypso als Counter zijn
+ 1 m langer dan Marathon. Houdt hiermee bij het opwinden van touw rekening.
Marathon heeft, ondanks zijn sterke groeikracht in de zomermaanden minder
goed voldaan. De belangrijkste reden vormt het achterblijven in produktie.
Plantafstand
Om vooral in de zomermaanden voldoende gewas in de kas te hebben, bestaat
de neiging om dichter te gaan planten. Van 0,67-^ 0,60-^ 0,55-> 0,50 m.
Het nadeel van te nauw planten is:
a. De vroege kilo's zijn fijn.
b. De plantkosten zijn hoger.
c. Nauwer planten vraagt meer verzorgingsarbeid.
Een plantafstand van 0,50 m lijkt voor de huidige rassen te krap, maar 0,55 m
dient tot de mogelijkheden te behoren. De plantafstand zal mede afhankelijk
zijn van het feit of men in de zomermaanden extra dieven laat groeien.
Extra gewas in de zomermaanden
Om te weinig gewas in de zomerperiode te ondervangen, tracht men de laatste
jaren door het aanhouden van een extra dief (trosdief) het aantal stengels
in deze periode te vergroten. Het grotere aantal stengels zorgt ook voor
meer blad, waardoor de koeling onder zomerse omstandigheden beter kan ver
lopen. Afhankelijk van de plantafstand en het aantal planten per ingehulde
steenwolmat(ten) wordt 1 dief op 4 planten of 1 dief op 3 planten aangehou
den. Rond 20-25 maart laat men een trosdief doorkomen. Wordt het tijdstip
te vroeg gekozen, dan kan het gewas te vol worden, wat duidelijk ten koste
gaat van de grofheid van de tomaten. Ook heeft men meer last van kniktrossen. Kiest men het tijdstip te laat dan is dit arbeidtechnisch minder aan
trekkelijk. Bovendien komt de extra produktie van de dief op een moment dat
dit prijstechnisch minder interessant is. Naarmate de plantafstand ruimer is
kan het tijdstip van het aanhouden van een extra dief vroeger zijn.
De belangrijkste doelstelling blijft wel om meer gewas in de kas te verkrij
gen. Teneinde een goede doorgroei van de dief te krijgen wordt in de praktijk
een tros of van de extra dief öf van de hoofdstengel weggenomen. De te ver
wachten groeikracht speelt bij dit troswegnemen een grote rol.
Men dient te bedenken dat 25?ó extra stengels niet 25?ó extra produktie be
tekent. Uit oriënterende proeven blijkt dat bij aanhouden van een dief de
grofheid van de tomaten aan de hoofdstengel kan verminderen.
De extra arbeid, die bij het aanhouden van extra dief (1:4) nodig is, be
draagt gedurende 7 weken +9-10 uur/1000 m2 extra. Het vastbinden van de
dief aan de klos kost +_ 4 uur/1000 m2.
Wanneer de dief vast wordt gebonden in de mik van hoofdstengel en dief dan
bestaat er bij het laten zakken minder risico van afscheuren van de dief.
Men dient er voor te zorgen dat de hoofdstengel, die langer is, vóór de dief
hangt. Is dit niet het geval dan gaan de stengels wringen, met als gevolg
dat één van beide scheurt. Om de dieven te kenmerken is het gebruik van een
andere kleur touw aan te bevelen.
Om een optimale watervoorziening te realiseren dient de plant met extra
stengel op de kop van de mat te staan (laagste punt). Beter is om de matten
tegen elkaar te leggen en meerdere matten in te luieren of de matten in
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goten te plaatsen. Grotere eenheden zorgen voor meer buffer, zodat bij een
ongelijke waterverdeling de verschillen worden genivelleerd. Bovendien
speelt dan de plaats van de plant met extra dief op de mat een minder grote
rol.
Tros wegnemen
Deze teeltmaatregel wordt uitgevoerd om een te zware belasting te voorkomen
en daardoor het uit evenwicht geraken van de plant te vermijden. Toch dient
men bij de eerste tien trossen voorzichtig te zijn. Er kan tijdelijk een
produktiedaling optreden welke financieel niet aantrekkelijk is.
Neem uitsluitend een tros weg, wanneer wordt verwacht dat de groei zeer
sterk terugloopt. Tracht door een juiste klimaatsinstelling het ritme en
evenwicht in de plant te behouden.
Overige teeltmaatreqelen
Om ook in de zomermaanden voldoende groei te behouden en kwaliteitsproblemen
te voorkomen, zoals rode neuzen, kroontjesverlies e.d., verdient het zomerklimaat alle aandacht.
Belangrijke punten hierbij zijn:
1. Het vocht sparen gedurende de tweede helft van de dag. Dit geschiedt door
de ventilatietemperatuur aan de zuidzijde met enkele graden te verhogen.
Belangrijk hierbij is om het vochtdeficit goed in de gaten te houden.
Vooral wanneer blijkt dat de plant te weinig blad heeft om klimaat te
maken, is het verstandiger om 's morgens de temperatuur zeer geleidelijk
te laten oplopen. Hierdoor zal overdag de kastemperatuur geen extreme
waarde aannemen.
2. Indien men over een scherm beschikt kan men boven een bepaalde instraling
(bijvoorbeeld > 700 W/m2) de te vele instraling wegschermen. Bij gebruik
van LS 10 dient het scherm tot op 30 cm na gesloten te worden om de RV
op peil te houden. Pas deze maatregel uitsluitend toe als het gewas moei
lijk extreme dagen op kan vangen.
3. Indien men over geschikt water beschikt kunnen daksproeiers een goede
hulp bieden op extreme dagen. Met behulp van daksproeiers kan men de kas
temperatuur met + 4 C verlagen, waardoor de RV oploopt.
4. Het gebruik van tiksproeiers valt in de praktijk tegen. Vaak is een hard
gewas het gevolg. Het duurt te lang voordat de grove druppels verdampt
zijn om een grote invloed op de RV te kunnen uitoefenen.
Indien men met behulp van het verhogen van de ventilatietemperatuur of het
wegschermen van lichtpieken probeert vocht in de kas te houden, is het aan
te bevelen eventuele negatieve effekten van o.a. lichtbeperking te nivelleren
door extra
te doseren.
Hygiëne en ziektenbestrijdinq
Zeker bij een lange teelt verdient hygiëne grote aandacht. Wanneer de stengels
tussen de potten/matten in het water komen te liggen is de kans op rotting
(Pythophthora) groot. In de meeste gevallen worden daarom de stengels op
bamboestokjes of speciaal geconstrueerde haken gelegd om deze zo van het
plastic vandaan te houden. Ook zijn de stengels gevoelig voor stengelbotrytis,
zodat een regelmatige bestrijding met Ronilan alle aandacht verdient. Ook
kanker (Didymella) kan onderin het gewas optreden en zich bij te laat onder
kennen zeer snel uitbreiden.
De hygiëne begint eigenlijk al vóór het begin van de teelt. Helaas zijn het
zorgvuldig uitspuiten van de kas met formaline, om alle schimmelsporen te
doden en het stomen van de steenwolmatten nog niet voor iedere tuinder stan
daardhandelingen.
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Samenvattinq
De teelt van ronde tomaten aan de hoge draad breidt nog niet sterk uit.
Ondanks gunstige saldo's blijft de praktijk nog enigszins terughoudend.
Een dergelijke teeltwijze vraagt een goede toerusting van het bedrijf,
terwijl met name de teruglopende groei in de zomermaanden zorgen baart.
In dit artikel zijn een aantal specifieke hoge draadzaken nader bekeken,
zoals zaaidatum, plantafstand, ras, extra gewas in de zomermaanden en
zomerklimaat.
Hopelijk dat deze punten een bijdrage leveren tot het succesvol verlopen
van deze op zich ideale teeltwijze.
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DE INVLOED VAN DAG- EN NACHTTEMPERATUUR OP DE GROEI, ONTWIKKELING
EN PRODUKTIE VAN TOMAAT.
A. de Koning
De hieronder gegeven resultaten zijn die van de voorjaarsteelt '85
in de lagewatertemperatuurkas Naaldwijk. In deze proef werd de dag
en de nachttemperatuur gevarieerd, waarbij de gemiddelde etmaaltemperatuur voor iedere behandeling gelijk was. Een gedeelte, v.n. het
kwalitatieve, van de resultaten is reeds beschreven in een artikel
in de "Tuinderij" (20 juni 1985 pl6-17). Dit artikel vindt u ook in
dit verslag. Na het artikel worden de overige (produktie) resultaten
gegeven. De proefopzet is reeds in het artikel beschreven, toege
voegd kan nog worden dat vanaf 13 mei alle (temperatuur)instellingen
gelijk waren.
Om een indruk te krijgen van het verloop van de temperatuur en de
gerealiseerde verschillen tussen de behandelingen worden een aantal
grafieken gegeven. Ook het buitenklimaat (globale straling, wind
snelheid en etmaaltemperatuur), en het schermgebruik (LS-10 en
LS—11) worden in grafiekvorm weergegeven. Dagnummer 1=1 december
1984. Met name tijdens de eerste vorstperiode (januari) was het
moeilijk een voldoende hoge gemiddelde etmaaltemperatuur te berei
ken. In de tweede vorstperiode was het dankzij de "hoge" instraling
makkelijker. De gewenste gemiddelde etmaaltemperatuur was afhankelijk
van de instraling op de dag.
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OMKEREN VAN
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DAG- EN NACHTTEMPERATUUR

Voordeliger tomaten telen?
's Nachts kan er bij gebruik van een energiescherm voordeliger worden
gestookt dan overdag zonder scherm. Veel tuinders stoken daarom 's nachts
al wat hoger om het overdag wat zuiniger aan te doen. Dat dit omkeren van
temperatuur perspectieven biedt, blijkt uit het onderzoek dat wordt uitge
voerd in de lagewatertemperatuurkas op het proefstation te Naaldwijk.

De teeltkundige mogelijkheden om het
temperatuurregime aan te passen, wor
den de komende jaren in de lagewater
temperatuurkas onderzocht. Dit. jaar
wordt het temperatuurpatroon binnen
een etmaal bekeken. De aanleiding hier
toe is dat vanwege het beweegbaar dub
bel scherm in deze kas men overdag (bij
geopend scherm) harder moet stoken
dan 's nachts (bij gesloten scherm). Dit
geldt als men aan het gebruikelijke pa
troon van een hoge dag- en een lage
nachttemperatuur vasthoudt.
Veel tuinders brengen al bij gebruik van
een beweegbaar scherm de dag- en
nachttemperatuur naar elkaar toe, om
dat zij 's nachts met scherm „goedkoper
stoken" dan overdag zonder scherm. De
vraag is of, en zo ja in welke mate, een
lagere dagtemperatuur kan worden ge
compenseerd met een hogere nacht
temperatuur. Een veronderstelling kan
zijn dat dag- en nachttemperatuur even
effectief zijn en de groei van de plant
zodoende alleen afhangt van de gemid
delde etmaaltemperatuur en niet van de
hoogte van dag- en nachttemperatuur
(uiteraard binnen bepaalde grenzen)
apart.
Uitgaande van deze veronderstelling
wordt dit seizoen in de lagewatertempe
ratuurkas een proef uitgevoerd waarbij
drie verschillende temperatuurregimes
bij tomaat aangehouden worden. Deze
temperatuurregimes verschillen in de
temperatuurverdeling over de dag en de
nacht en hebben per etmaal alle dezelf
de gemiddelde temperatuur.
De drie temperatuurregimes zijn:
— dagtemperatuur óngeveer 4 °C hoger
dan de nachttemperatuur;
— dag-en nachttemperatuurgelijk;
— dagtemperatuur ongeveer 4 °C lager
dan de nachttemperatuur.
Het veranderen van het temperatuurre
gime met een hoge dag- en een lage
nachttemperatuur naar een regime met
een lage dag- en een hoge nachttempe
ratuur zal in het algemeen het „omkeren
van de temperatuur" genoemd worden.
De gerealiseerde gemiddelde etmaaltemperatuur was, dank zij een nieuw
regelprogramma, bij alle behandelingen
1620juni 1985Tuindef1J
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temperatuurreglm«

gelijk. De gevonden effecten zijn dus
puur het resultaat van de temperatuur
verdeling over de dag en de nacht. In dit
artikel worden slechts de eerste indruk
ken beschreven. De produktie blijft nog
buiten beschouwing.
Binnen de temperatuurbehandelingen
zijn drie rassen opgenomen te weten,
Turbo, Counter en Dombito. De planten
zijn 1 december in de kas gezet, 4 de
cember werd gestart met de behandelin
gen. Op 18 december zijn de planten in
de kasgrond gezet. De effecten van het
omkeren van de temperatuur op de ont
wikkeling en bouw van de plant zal be
schreven worden, aan de hand van en
kele cijfers, bij het ras Turbo. De andere
rassen reageerden op dezelfde manier.

Korter en steviger gewas
Zoals uit de tabel blijkt, heeft de verde
ling van de temperatuur over de dag en
de nacht een grote invloed op de plantlengte. De ontwikkeling van de plant
(gemeten aan de hoogst bloeiende tros)
lijkt niet of nauwelijks beïnvloed te wor
den door de temperatuurverdeling. De
oorzaak van het iets later zijn van de
planten bij de behandeling laag/hoog
kan het gevolg zijn van de vrij ernstige
schade in januari, waarschijnlijk als ge
volg van een te geringe verdamping, bij
deze behandeling. Later in dit artikel
komen we op deze schade terug.
Het verhogen van de nachttemperatuur
met het verlagen van de dagtemperatuur

geeft dus een ongeveer gelijkblijvende
ontwikkelingssnelheid (vorming van bla
deren en trossen) en een kortere plant.
Uit de combinatie van deze twee gege
vens blijkt dat de afstand tussen de bla
deren en de afstand tussen de trossen,
bij het omkeren van de temperatuur,
kleiner wordt. We krijgen dus een kortere
en stevigere plant zonder dat we aan
ontwikkelingssnelheid inleveren. Niet al
leen de'hoofdstengel maar ook de trossteel wordt korter en steviger. Deze tros
sen zullen minder makkelijk knikken, wat
ook zeer duidelijk uit de tellingen blijkt
(tabel).
Een steviger gewas met minder kniktrossen krijgt men ook als de gemiddelde
etmaaltemperatuur laag is (zoals in
„koude hoeken"). De negatieve effecten
van een te lage etmaaltemperatuur zijn
echter een langzamere ontwikkeling en
een groter aantal dubbele trossen. Hoe
wei er geen tellingen verricht zijn, lijkt het
aantal dubbele trossen bij de behande
ling laag/hoog niet groter dan bij de
behandeling hoog/laag.

Gezonder gewas
Het omkeren van de temperatuur leidde
in januari tot ernstig magnesiumgebrek,
gevolgd door bladverdroging. De oor
zaak van deze schade bij de lage dag
temperatuur en de hoge nachttempera
tuur ligt waarschijnlijk in een te geringe
verdamping. Door het relatief zachte
weer in december werd bij deze behan-
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' triàelàgêwateriémperàiùurkasàp.' Ween gègëfâfâapàcifeit van de alter*f-*
! het proefstation te Naaldwijk wordt i I natieve warmtebron, wórdt het aan~Û7
' onderzoek verricht naar het gebruik
jg.deel van de alternatieve warmte in dé>f
van laagwaardige warmte voor het
l totale warmtevraag sterk bepaald ,
.door het gewenste temperatuurregiv verwarmen van kassen en de daar-*
mee samenhangende teeitkundige $ p me. Indien we de warmtevraag door û
vragen, r
-iJ, '§ middel vari een gewijzigd tempera- J
filn tegenstelling tót'éeriëïgen ketèlih, . tuurregime wat meer kunnen afstem
stallatie is de warmteproduktie bij
- rmen op de gelijkmatige warmtepro- • Ml
: »; rest- en afvalwarmte onafhankelijk
J^duktie van de alternatieve warmte- •
van de vraag (= afname door de v f \ bron, wordt het aandeel vandeze
">
. tuinder). Ook zal in het algemeen bijv & bron in de totale warmtevoorziening .;
gebruik van alternatieve warmte-^
groter en hiermee het gebruik econ
bronnen depieklast verzorgd worden
misch interessanter,
dooréén eigen ketelinstallatie. Bij
>
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Hel omkeren van temperatuur biedt goede mogelijkheden om respectievelijk
magnesiumgebrek, knlktrossen en Botrytis tevermijden
Plantlengte, bloelende tros en aantal knlktrossen (tros 6 t/m 9) van tomaat bij drie verschillende
temperatuurreglmes met gelijke gemiddelde etmaaltemperatuur
hogedagtemp./
dag-en nachtiagedagtemp./
lage nachttemp.
temp. gelijk
hoge nachttemp.
plantlengte (cm) op 25/2
204
187
163
bloeiende tros op 27 / 2
7,3
7,3
6,9
aantal kniktrossen per plant
van tros6 t/m 9
0.5
2,1
0,9

deling op de dag nauwelijks gestookt.
Omdat er bovendien niet gelucht werd,
liep de luchtvochtigheid hier hoog op.
Door de geringe verdamping van het
gewas in deze periode was er te weinig
aanvoer van voedingselementen naar de
groeiende bladeren.
Later in het seizoen had het omkeren van
de temperatuur een zeer positief effect
op de gezondheid van het gewas. De
planten bij de hoge dagtemperatuur en
de lage nachttemperatuur hadden begin
maart veel last van calciumgebrek (gele
bladpunten), de planten bij de lage dag
en de hoge nachttemperatuur bleven
hiervoor gespaard. De gele bladpunten
bij hoog/laag en in mindere mate bij de
planten bij de gelijke dag- en nachttem
peratuur werden snel aangetast door
Botrytis, die bij deze behandelingen ook
op de stengel en vruchten voorkwam.
De aantasting door Botrytis was bij de
behandeling lage dag-/hoge nachttem
peratuur aanzienlijk minder. Uit de be
vindingen dat het calciumgebrek juist
optrad bij de behandeling hoog/laag,

kunnen we concluderen dat we het ge
wasook 's nachts actief moeten houden.
De hoge nachttemperatuur bijhet omge
draaide regime voorkwam, samen met
het laten dalen van de temperatuur in de
ochtend, ook het natslaan van het ge
was. Dit verklaart de afwezigheid van
Botrytis bij deze behandeling.
In de periode april-begin mei trad er vrij
veel magnesiumgebrek op bij de behan
deling hoog/laag en in mindere mate bij
gelijke dag- en nachttemperatuur. Bij de
behandeling met de omgekeerde tempe
ratuur kwam nauwelijks geelverkleuring
door magnesiumgebrek voor.

Voorlopige conclusies
Uit deze proef blijkt dat het omkeren van
de temperatuur goede mogelijkheden
biedt om een aantal problemen, zoals
calciumgebrek, magnesiumgebrek, Bo
trytis en kniktrossen, die dit jaar veelvul
dig voorkomen, te vermijden. De ontwik
keling van de plant kunnen we versnel
len door het verhogen van de gemiddel
de etmaaltemperatuur. Het gevaar van

een hogere gemiddelde etmaaltemper;
tuur is dat het gewas gaat rekken, wi
een groter aantal kniktrossen tot gevo
heeft. Met het sterk verhogen van c
nachttemperatuur en het verlagen va
de dagtemperatuur kunnen we mi;
schien, zonder stevigheid van het gew«
te verliezen, de ontwikkeling versnetlei
Een ander voordeel van het omkeren va
de temperatuur isde positieve invloed 0
de gezondheid van het gewas in h<
voorjaar.
Het beweegbare scherm kan bij een h<
gere nachttemperatuur langer in het se
zoen gebruikt worden zonder dat er pre
blemen ontstaan met een te hoge luch
vochtigheid. Het gevaar voor natslaan i
de ochtend en het benodigd opstoke
verdwijnt.
Bij het omkeren van de temperatuur in d
winterperiode moet men ervoor wake
dat de plant voldoende blijft verdampe
om gebreksverschijnselen te voorkc
men.
Bepalend voor de toepassing van ee
regime met een lage dag- en een hog
nachttemperatuur is uiteindelijk de pre
duktie. Bij het schrijven van dit artikelzij
de próduktiegegevens echter nog te or
volledig. Komend najaar, bij het publice
ren van deze gegevens, zal pas blijken c
de toepassing van een omgekeerd ten
peratuurregime toekomst heeft.

Inhetkort
In de lagewatertemperatuurkasin Naalc
wijk staat dit jaar een proef met tomater
waarbij gekeken wordt naar de verdelin
van de temperatuur over de dag en d
nacht bij een gelijke gemiddelde etmaal
temperatuur. Het gewas bij een lage dag
en een hoge nachttemperatuur is stevi
ger (korter en minder kniktrossen) ei
gezonder (minder Ca- en Mg-gebrek ei
minder Botrytis), terwijl de ontwikke
lingssnelheid gelijk is aan een gewas b
een regime met een hoge dag- en ee
lage nachttemperatuur. In de winterpe
riode moet men ervoor zorgen dat d
verdamping van het gewas bij het omge
keerde temperatuurregime voldoend
hoog blijft om gebreksziekten te voorkc
men. Bij een regime met een lage dag- ei
een hoge nachttemperatuur wordt bi
gebruik van een beweegbaar schern
extra energie bespaard, omdat er ge
stookt wordt als de kas geïsoleerd is ei
het scherm 's nachts langer in het sei
zoen gebruikt kan worden. Dag- ei
nachttemperatuur lijken ten aanzien vai
de ontwikkeling van de plant geiijkwaar
dig te zijn, zodat we bij gebruik van rest
warmte beter kunnen streven naar he
bereiken van een bepaalde gemiddeldi
etmaaltemperatuur dan proberen vast ti
houden aan een bepaald temperatuurre
gime.
Over de produktie kunnen we nog geer
uitspraak doen, omdat de hiervoor beno
digde cijfers nog verzameld worden.
Ir. A.N. M.deKonlnj
Proefstation Naaldwijl
20 juni1985 Tuinderij11
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tabel 1; de invloed van het temperatuurregime op groei, ontwikkeling
en produktie bij de ronde rassen (gemiddelde van Turbo en Counter)

hoge dag
lage nacht

temperatuurregime
dag en nacht
lage dag
gelijk
hoge nacht

overschrijdingskans
v/h verschil

gemiddelde temp.
tot 7/3 (oC)

17.0

17.0

16.9

lengtegroei (cm/w)
stengellengte van
tros 4 tot 7 (cm)
aantal kniktrossen
van tros 4 t/m 9

16.2

15.1

12.9

0.005

74

70

61

0.013

bloei
vroegheid
snelheid(tros/w)
oogst
vroegheid
snelheid(tros/w)
produktie
kg/m2 t/m 12/4
24/5
1/7
vruchtgew.(g)
t/m 12/4
24/5
1/7
kwaliteit *
doorkleuring(dgn)
houdbaarheid(dgn)
EC (mS/cm)
zuur (mmol/lOOml)
refractie (%)

0.8

2.6

1.7

31/12
0.86

31/12
0.84

16/3
1.04

17/3
1.04

1.8
8.0
13.5

1.6

1.1

7.9
13.7

7.4
14.3

41
53
57

41
53
57

42
59
64

5.0
11.1
6.2
7.4
4.6

4.8
11.4

10.2

6.2
7.6
4.9

1/1
0.81
23/3

1.10

?

0.1
0.4

0.02
0.2
0.03

0.2

0.6
0.9

0.06
0.02

4.9
6.3
7.4
4.7

* gemiddeld over 5 data, en alleen bij Counter

Zoals uit tabel 1 blijkt is er tussen de behandelingen geen verschil in
gerealiseerde gemiddelde temperatuur geweest. Alleen de resultaten van
de ronde rassen zijn gegeven. Dombito reageerde op dezelfde wijze.
De lengtegroei hangt af van de verhouding tussen dag- en nachttemperatuur. Een hogere nachttemperatuur (bij gelijke etmaaltemperatuur !)
geeft een korter gewas. De ontwikkeling, te meten aan de vroegheid
en snelheid van bloei en oogst, blijkt voor de behandelingen hoog/laag
en gelijk niet te verschillen. Laag/hoog is, m.n. in vroegheid, trager.
Hoogst waarschijnlijk is dit een gevolg van de verdrogingsschade in
januari.
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-23Produktie. Naast de cijfers in tabel 1 is het produktieverloop, zowel
per week als cumulatief, te zien in resp. fig. 8 en 9. Wederom is er
tussen de behandelingen hoog/laag en gelijk nauwlijks verschil. Een
klein verschil, ten gunste voor de behandeling hoog/laag, ontstond
doordat het grotere aantal kniktrossen bij hoog/laag een iets ver
snelde afrijping tot gevolg had. Dit gaf uiteraard maar een tijdelijke
voorsprong. De produktie bij laag/hoog was aanvankelijk betrouwbaar
lager, doch het gewas herstelde zich enorm en mede door het gezondere
gewas in het late voorjaar werd de achterstand in produktie meer dan
goed gemaakt. Het gemiddeld vruchtgewicht laat ook geen verschil zien
tussen de behandelingen hoog/laag en gelijk. Het omgekeerde regime
resulteerde in grotere vruchten. Dit is duidelijk het inhaaleffect
dat door minder kniktrossen en geen Ca- en Mj-gebrek niet voor meer
maar voor grotere vruchten zorgt. Zowel de uitwendige als de inwendige
kwaliteit laten nauwlijks verschillen tussen de behandelingen zien.
De iets mindere houdbaarheid bij het omgekeerde regime wordt veroor
zaakt door de kwalitatief zeer slechte tomaten van de eerste trossen,
dit als gevolg van de eerder genoemde problemen.
De conclusie kan zijn dat een gelijke dag- en nachttemperatuur t.o.v.
een hoge dag- met een lage nachttemperatuur, geen verlies in kwan
titeit en kwaliteit geeft. Bij een langere teelt dan deze zou de ba
lans ten gunste van de gelijke dag- en nachttemperatuur omgeslagen
zijn, daar dit gewas bij het beeindigen van de teelt (3/7) beduidend
gezonder was. De lage dagtemperatuur heeft aanvankelijk door gebrek
aan verdamping enorme schade aan het gewas gegeven, echter na half
januari heeft het gewas zich onder het omgekeerde regime zeer goed
hersteld.
Effect gemiddelde etmaaltemperatuur.
Binnen de afdelingen bestond er een structureel temperatuurverschil,
vooraan was het warmer dan achter in de afdelingen. De grote van dit
temperatuurverschil was onafhankelijk van de behandeling. Het proefschema was zo dat ieder ras eenmaal voor en eenmaal achter in de
afdeling voorkwam. Dankzij deze condities kan een vergelijking ge
maakt worden tussen de "warme" en "koude" veldjes. Voor ieder veldje
werd de gemiddelde etmaaltemperatuur geregistreerd. Deze vergelij
king is weergegeven in tabel 2. Door ook de resultaten van de temperatuurbehandelingen 1 en 2 in deze tabel op te nemen, kunnen we
binnen de tabel zowel het effect van de gemiddelde temperatuur als
de wijze waarop deze gemiddelde temperatuur bereikt wordt zien.
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tabel 2; de invloed van de gemiddelde etmaaltemperatuur en de wijze
waarop deze bereikt wordt, op de groei, ontwikkeling en produktie
van de ronde rassen (gemiddelde van Turbo en Counter)
gemiddelde temperatuur
"laag"
"hoog"
gemiddelde temp.
tot 7/3 (oC)
lengtegroei (cm/w)
stengellengte van
tros 4 tot 7 (cm)
bloei
vroegheid
snelheid(tros/w)
oogst
vroegheid
snelheid(tros/w)
produktie
kg/m2 tot 12/4
24/5
1/7
vruchtgew (g)
tot 12/4
24/5
1/7

temperatuurregime
hoog/laag
gelijk

17.4

16.7

17.0

17.0

16.4

14.9

16.2

15.1

73

71

74

70

31/12
0.86

2/1
0.83

31/12
0.86

31/12
0.84

11/3
0.99

19/3
1.08

16/3
1.04

17/3
1.04

2.2
8.2
13.3

1.1
7.6
13.9

1.8
8.0
13.5

1.6
7.9
13.7

42
50
55

41
56
60

41
53
57

41
53
57

Het temperatuurverschil tussen de "warme' en de "koude" veldjes
was 0.7 oC. De lengtegroei wordt, zoals bekend, ook door de ge
middelde etmaaltemperatuur beïnvloedt. Dat deze beinvloeding, i.t.t.
die van het temperatuurregime, v.n. via de ontwikkeling verloopt
kan men concluderen uit de uiteindelijke afstand tussen tros 4 en
7. De ontwikkeling wordt sterk vertraagd door een lagere gemid
delde temperatuur, terwijl het er niet toe doet hoe de verdeling
over dag en nacht is. Een temperatuurverschil van 0.7 oC leverde
maar liefst een oogstverlating van 8 dagen op.
In de produktie zien we als gevolg van het verschil in gemiddelde
temperatuur een verlating, terwijl het uiteindelijk aantal kg's
hoger is door een hoger gemiddeld vruchtgewicht.
Uit tabel 2 blijkt dat het effect van de gemiddelde etmaaltempera
tuur t.a.v. met name de ontwikkeling van de plant, veel groter is
dan de manier waarop deze etmaaltemperatuur tot stand is gekomen.
Zoals ook al in het artikel geschreven werd valt de ontwikkelings
snelheid te sturen met de gemiddelde temperatuur, terwijl men met
de verhouding tussen dag- en nachttemperatuur de lengtegroei kan
beïnvloeden.

-25Discussie en conclusies
T.a.v. de gezondheid van het gewas zijn er reeds een aantal con
clusies in het opgenomen artikel genoemd* Voor de produktie geldt
dat een gelijke dag- en nachttemperatuur geen nadelen geeft, t.o.v.
een hoge dag- met een lage nachttemperatuur. Bij voldoende stimu
lering van de verdamping zal ook het omkeren van het temperatuurregime mogelijkheden bieden.
Tenslotte wil ik op het gevaar wijzen dat bij het verhogen van de
nachttemperatuur met het verlagen van de dagtemperatuur met de
huidige regelprogramma's de kans bestaat dat onder invloed van
instraling de gemidddelde temperatuur te hoog oploopt, met alle
gevolgen (gerekt gewas met kniktrossen en M^-gebrek) vandien. In
de toekomst zouden we misschien meer, zoals het in deze proef ge
bruikte programma, moeten regelen naar een gemiddelde etmaaltemperatuur. Komend jaar wordt de proef herhaald, waarbij i.t.t. dit
jaar, een minimumbuistemperatuur ingesteld wordt. Dit zal de behandelingsgrenzen vervagen maar lijkt een noodzaak om voldoende
verdamping te behouden.
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ECONOMIE VAN HET SCHERMEN

J. Groen

Aannamen Algemeen
- Verbruik ongeschermd 50 rn'/m2.
- Voor de verdeling van het gasverbruik over het jaar en de periode over
dag en nacht, is gebruik gemaakt van een programma van Ernst van Rijssel,
waarin dit aan de hand van een 30-jarig gemiddelde berekend wordt. Per
periode van vier weken is er dus een andere verdeling van het energie
verbruik over dag en nacht (19 nacht - 21 dag).
- Voor de verhouding tussen lichtverlies en produktieverlies is 1:1
aangehouden.
- Start van de teelt twee weken voor nieuwjaar. Vier weken voor de
start van de volgende teelt.
- Aardgas à 41,3 cent.
- Bij de techniek gaan we uit van de meest optimale situatie van een
aangepaste kas met een goed sluitend scherm, waarvan het pakket zo klein
mogelijk is. Door goed onderhoud (bijvoorbeeld onderhoudscontract)
blijft de situatie constant.
- De transparante schermen met regelmogelijkheden liggen aan het begin
van de teelt gedurende zes weken 24 uur per dag dicht. Uit onderzoek
blijkt dat dit kan, in de praktijk gebeurt het alleen bij paprika's.
I Duurzame installatie met alu-doek
Uitgangspunten
- Toepassing: het gehele jaar, 's nachts, afhankelijk van temperatuur en
windsnelheid.
- Lichtverlies 4% (moderne kas + installatie goed afgesteld).
- Arbeid doekwisselen (1 x per vier jaar):
aanbrengen
1,25 mu/ha
verwijderen 0,20 mu/ha
1,45 mu/ha = 36,25 mu/jaar/ha
36 mu/ha xf 25,- = ƒ 900,-/jaar/ha = ƒ 0,09/m2
- Levensduur installatie: 8 jaar
doek
: 4 jaar
- Energiebesparing in gesloten toestand 50%
- Regelverlies: door het trekken van kieren en op warme nachten niet slui
ten van het scherm gaat 10% van de maximale besparing verloren (geba
seerd op 25 à 30% van de nachten open).
- Klimaatvoordeel scherm
0,5 %
- Energiebesparing:
50%
*
73%
*
90%
= 33% op jaarbasis
(besp.doek) (verbruik 's nachts) (regelfaktor)
II Duurzame installatie met folie
Uitgangspunten
- Toepassing:-eerste zes weken (f dec. - eind jan) 24/dag gesloten.
-daarna tot eind april: 's nachts + 10% van de dag gesloten.
- eind april: folie eruit (in okt. + nov. zou besparing
+ ƒ 1,20 zijn ten opzichte van 2% extra lichtverlies).
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Energiebesparing folie
40%.
Gewogen lichtverlies
3%,
= 0,5%),
(5 dec. + jan. dicht
= 1 %),
(febr. t/m april open (10% dicht)
= 1,5%).
(rest v/h jaar, profiel en draden
Klimaatvoordeel scherm begin van het jaar 1!%.
10%.
Regelverlies, kierentrekken
Arbeid folie verwisselen (1 x per jaar):
aanbrengen 100 mu/ha
verwijderen 20 mu/ha
120 mu/ha x ƒ 25,- = ƒ 3.000,-/ha = ƒ 0,30/m
Levensduur installatie 8 jaar.
Energiebesparing:
=
8°
è dec. + jan.:
40°23?,
90?
(besp. folie)(en.verbr.periode)(regelverlies)
90% =
febr. t/m april, 's nachts 40% * 26°
9%
10% * 90% =
idem
, overdag
40% * 13°
17,5
III Goedkope installatie met folie
- Toepassing als II.
- Energiebesparing folie
40% .
- Gewogen lichtverlies
2,5%,
(5 dec + jan., dicht
= 0,5%),
(febr. t/m april, open
= 1,5%),
(rest v/h jaar, draden
= 0,5%).
- Arbeid foliewisselen als II.
- Levensduur installatie 5 jaar.
- Klimaatvoordeel scherm t/m maart
- Regelverlies 20% in verband met minder nauwkeurige regelmogelijkheden.
- Energiebesparing als II, maar met regelfaktor van 80% in plaats van 90°
energiebesparing = 15,5%.
IV Vast folie
Uitgangspunten
- Toepassing: eerste vier weken van de teelt.
5 dec. - § jan.
40%.
- Energiebesparing folie
0,5%.
- Gewogen lichtverlies
0,5%.
- Klimaatvoordeel scherm
- Arbeid foliewisselen:
80 mu/ha
aanbrengen
verwijderen 20 mu/ha
100 mu/ha x ƒ 25,- = ƒ 2.500,-/ha = ƒ 0,25/m2
*
15%
= 6% op jaarbasis
- Maximale energiebesparing 40%
(en.besp.) (verbruik periode)
bij gebruik van vier weken.
Stel de gebruiksduur op gemiddeld drie weken,
besparing = 4,5%.
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V V/ochtkierenscherm
Uitgangspunten
-Toepassing: zes weken bij start van de teelt
5 dec. - eind jan.
- Besparing folie
40%.
- Gewogen lichtverlies 1%.
- Klimaatvoordeel scherm 1%.
- Arbeid folieverwisselen:
aanleg 50 mu/ha - elke 5 jaar =
folie aanbrengen
=
folie verwijderen
=

10 mu/jaar/ha
100 mu/ha
20 mu/ha

130 mu/ha x ƒ 25,- = ƒ 3.250,-/ha
= ƒ 0,33/m2
Energiebesparing 40%
*
23%
*
80%
= 7%
(en.besp.) (verbruik periode)
VI Duurzame installatie met transparant, meerjarig materiaal
Uitgangspunten
- Toepassing: bij begin teelt zes weken 24 uur/dag dicht,
rest van de tijd t/m april 's nachts + 10% overdag dicht,
rest van het jaar 's nachts gesloten, afhankelijk van
temperatuur, windsnelheid, RV7.
- Energiebesparing folie
40%.
- Gewogen lichtverlies 4,5% (moderne kas, installatie goed afgesteld),
(lichtverlies zes weken dicht 0,5%)»
(lichtverlies rest v/h jaar
4%).
- Klimaatvoordeel scherm aan het begin van de teelt 1%.
- Arbeid doekwisselen (1 x per 3 jaar)
aanbrengen 125 mu/ha
verwijderen 20 mu/ha
145 mu/ha/3 jaar = 48 mu/jaar x ƒ 25,- = ƒ 1.200,-/ha
= ƒ 0,12/m2
- Levensduur installatie
8 jaar.
- Levensduur doek
3 jaar.
- Energiebesparing
's nachts 40%
*
73%
*
90%
= 26%
(besp.doek)(verbr.1 s nachts)(regelfakt.zie I)
5 dec. - eind jan. overdag
40% * 6,5% * 90%
= 2%
febr. t/m april overdag
40% *
13,2%
*
10%
*
90%
= 0,5%
(verbr.periode) (% gesloten)
28,5%
(Indien energiebesparing doek = 35% dan energiebesparing 25% op jaarbasis.
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Economische aspekten
Materialen
Duurzame installatie
Goedkope installatie
Doek (alu)
Folie
EHS
LS 10
LS 11
V/och tkierenscherm
installatie

Investering
ƒ 11,- 5,20
- 4,- 0,30
- 2,~
- 3,35
- 4,55
-

1,00

Afschr.?ó
12,5
20
25
100
33
33
20
20

Rente %

~

4,5
4,5
4,5

Ond %
3
8

ƒ
-

8

- 0,33

4,5
4,5
4,5
4,5

Jaarkosten
2,20
1,70
1,18
0,30
0,75
1,26
1,11

I Duurzame installatie met alu-doek
Jaarkosten
Arbeid wisselen

ƒ 3,38
- 0,09
ƒ 3,47

*
*
*
*

lichtverlies
grootste besparing
klimaatfaktoren
kasaanpassing

*
*
*
*

klimaat (m.n. RV)
minder lichtverlies
kasaanpassing
besparing geringer

II Duurzame installatie met folie
Jaarkosten
Arbeid folie wisselen

ƒ 2,50
- 0,30
ƒ 2,80

III Goedkope installatie1 met folie
Jaarkosten
Arbeid folie wisselen

ƒ 2,~
- 0,30
ƒ 2,30

* idem II

ƒ 0,30
- 0,25
ƒ 0,55

* besparing klein

IV Vast folie
Jaarkosten
Arbeid
V Kierenscherm
Jaarkosten ƒ 0,33 + ƒ 0,30 = ƒ 0,63
- 0,33
Arbeid wisselen
ƒ 0,96
VI Duurzame installatie met duurzaam transparant materiaal (gemiddeld van
LS 10 en EHS)
Jaarkosten
ƒ 3,20
* lichtverlies
Arbeid wisselen
- 0,12
* klimaat
ƒ 3,32
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scherm
jaar
Bij 50 m3 à
ƒ 0,413

I
!

33

II

III

17,5

15,5

IV
4,5

\f 6,81

ƒ 3,61
ƒ 3,20
ƒ 0,93
1
WIR (niet over folie en in
kierenscherm gerekend)
1/ 0,68 j ƒ 0,44 I ƒ 0,34 |

V
7

:

VI

j 28,5

ƒ 1,45

[ƒ 5,89
;ƒ 0,64

Lichtverlies
2,5
Prod.verlies 1:1
ƒ 60/m2
ƒ 2,40
ƒ 75/m2
ƒ 3,-

ƒ 1,80
ƒ 2,25

ƒ 1,50
ƒ 1,88

Klimaatvoordeel voorjaar
0,5
v.d. produktie
prod, ƒ 60/m
prod, ƒ 75/m

0,5

1/ 0,30

\f 0,38
j

ƒ 0,30
ƒ 0,38

ƒ 0,60
ƒ 0,75

; ƒ o,6o
iƒ 0,75

4,5
ƒ 0,60
ƒ 0,75

ƒ 2,70
ƒ 3,38

! ƒ 0,60
! ƒ 0,75

ƒ 0,60
ƒ 0,75

0,5

I ƒ 0,30
ƒ 0,38

Klimaatvoordeel zomer:
Als je het weet, dan mag je het zeggen!
Jaarproduktie ƒ 60/m 3
Schermsysteem

I

III

11

IV

V

VI

(+) besparing
(+) klim.voor
deel voorj.
(-) lichtverlies 1:1
(-) jaarkosten

6,81

• 3,61

3,20

0,93

1,45

5,89

0,30

0,60

0,60

0,30

0,60

0,60

2,40
3,47

1,80
2,80

1,50
2,30

0,30
0,55

0,60
0,96

2,70
3,32

Saldo

1,24

-0,39

0

0,38

0,49

0,47

Saldo WIR

1,92

0,05

0,34

1,11

Jaarproduktie ƒ 75/m2
Schermsysteem

II

I

III

IV

V

VI

Besparing
Klimaatvoor
deel voorjaar
Lichtverlies 1:1
Jaarkosten

6,81

3,61

3,20

0,93

1,45

5,89

0,38
3,-3,47

0,75
2,25
2,80

0,75
1,88
2,30

0,38
0,38
0,55

0,75
0,75
0,96

0,75
3,38
3,32

Saldo
Saldo WIR

0,72
1,40

-0,69
;-0,25

-0,23
0,11

0,38

0,49

-0,06
0,58

Per cent/m3 gasprijsverschil varieert de besparing
Schermsysteem

£

I
0,165

!

li
0,09

III
0,08

IV

V

0,025

0,035

VI
0,14

Per procent energiebesparing varieert de financiële besparing ƒ 0,2065
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GROENTETEELT ONDER GLAS
Nieuwe synthetische pyrethrolde

toegelaten

Fastac 5 W (synthetisch pyrethroïde) van Shell met als werkzame
stof Cypermethrin is toegelaten in: 1. komkommers, meloenen, cour
gettes, tomaten, paprika's en aubergines 2. koolsoorten 3. bloemisterijgewassen. Net als de andere synthetische pyrethroïden is
het met name bedoeld ter bestrijding van rupsen, bladrollers,
trips en witte vlieg en is er een nevenwerking tegen bladluis.
Dosering 40 g/100 1, 80 g/1000 m' via fog; wachttijd 3 dagen voor
komkommers enz. en voor koolsoorten 1 week; andreaskruis. (CT NONEDERLAND).

Doseringsfout in Tuinderij

Fout(je) in Tuinderij van 29 augustus 1985, blz. 53. Dosering Vydat 10 G is 250 g/are en niet 500-1000 g.Auteur staat er niet bij.
Gezien de gehele problematiek van residuen in bladgewassen mag
hier best eens tegen worden opgetreden vind ik. (CT NO-NEDERLAND).
Er is een brief gestuurd naar de redactie van de Tuinderij. (CAD
GEWASBESCHERMING).
Asepta tetranyx is niet ongevaarlijk voor (spint-) roofmijt

In sommige publikaties en advertenties doet Asepta alsof Asep
ta tetranyx veilig is voor roofmijt. Volgens de tabel van Oomen
Rotpoten in paprika

Ondanks dat alle planten nu in steenwolgranulaat zijn opgekweekt,
komen toch op een aantal bedrijven rotte poten voor. Volgens de
PD zijn er geen pathogenen in het spel. Het lijkt er op dat het
op bedrijven met recirculatie vaker en ernstiger voorkomt. Oor
zaak? (CAT BARENDRECHT).

Komkoimnervirus waargenomen

Op drie bedrijven is komkommervirus I waargenomen. Er komt toch
nog veel Mycosphaerella voor. (CAT ROERMOND).
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Onderzoek AC-folie's
Er zijn 5 verschillende AC-folie's in de handel.
Na oriënterend onderzoek op het IMAG zijn eind augustus van deze 5 fabrikaten
handelsmonsters in 4 kassen op het Proefstation boven een jong komkommergewas gespannen. Vanaf 13 september zijn de schermen dag en nacht gesloten
en daarna voortdurend nat geweest.
Vanaf half september zijn deze 5 materialen ook in één kas op de Proeftuin
Venlo aanwezig.
Monsters zijn gestuurd naar het IMAG voor het meten van de lichttransmissie.
De AC-folie's kunnen met het oog worden gescheiden in melkwitte (mat) en
heldere materialen. De heldere materialen laten in droge toestand meer
licht door, maar hebben een duidelijk kortere AC-werking als de witte.
Alle AC-folie's zijn beduidend beter dan normaal (of extra helder) polyetheen
folie.
Op het IMAG worden de folie's, op laboratorium schaal,getest en wekelijks de
diffuse lichtdoorlatendheid gemeten. De tot nu toe verzamelde resultaten
staan in de volgende tabel.
Diffuse lichtdoorlatendheid (IMAG 1985)
drooq
1/10

2/10

9/10

matte folie's:
Sidac-Vistal AC-85
Wavin-AC 1 51/85
Uvar-Ginegar AC 1485

75
78
81

82
82
82

83
83
82

83
82
82

83
82
80

heldere folie's:
KPI Klac 1648
Oerlemans 85

83
83

84
83

84
81

74
73

68
67

Normaal extra helder folie

83

70

68

68

68

data

nat
16/10

23/10

Op het Proefstation wordt de AC-werking wekelijks beoordeeld aan de hand van
onderstaande foto
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De waarderingscijfers, gemiddeld over 3 kassen waar de folie's min of
meer vlak over de draden zijn gelegd, worden in de volgende tabel gegeven.
Waardering gemiddelde van 3 kassen (Proefstation 1985)
data

19/9

26/9

3/10

10/10

17/10

24/10

matte folie's:
Sidac-Vistal AC-85
Wavin-AC 1 51/85
Unvar Ginegar AC 1485

8
8
7

8
7
6

9
9
7

8
8
6

8
8
6

8
8
6

heldere folie's:
KPI Klac 1648
Oerlemans 85

8
8

8
8

7
7

6
6

5
5

4
4

Normaal extra helder folie

1

1

1

1

1

1

In één afdeling is getracht de folie onder een hoek te spannen. Het doel hier
van is: werkingsduur AC verlengen, gewas droog houden en klimaat onder folie
verbeteren.
De gewassen blijven in deze kas droger als in de andere kassen, zowel als
gevolg van druppelval tussen het gewas als een lager relatieve luchtvochtig
heid. De waardering voor AC-werking wordt in de volgende tabel weergegeven.
Waardering AC-werking bij spannen onder hoek
data

19/9

26/9

3/10

10/10

17/10

matte folie's:
Sidac-Vistal AC-85
Wavin-AC 1 51/85
Unvar Ginegar AC 1485

10
10
8

10
10
9

10
10
8

10
10
8

10
10
8

10
10
8

heldere folie's:
KPI Klac 1648
Oerlemans 85

10
10

10
10

9
10

8
8

7
7

7
7

2

2

2

2

2

2

Normaal extra helder folie

G.v. Holsteijn
J. Koop
J. Groen

24/10
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EXCURSIE LANDELIJKE VOORLICHTERSVERGADER ING PROEFSTATION NAALDWIJK

Rondleiders: H. Bakker
C.v.d.Burg

(Groep 1)
(Groep 2)

Plaats

Ob/jekten:

Aanwezig

1. Onderzoek vleestomaat in de energiekas

Energiekas III

K. Buitelaar

2. Rassen (krul)andijvie en roodlof

Naast opkweekafd. (305)

R. Maaswinkel

3. Invloed NaCl op produktie en kwaliteit
van tomaat

211-10 (achter
klimaatkas)

N.v.d. Burg

4. Anti-condensfolie

211-2,4,6

G.v.Holsteijn

Objekt
Groep 1

15.25-15.40

16.10-16.25

15.55-16.10

15.40-15.55

Groep 2

15.40-15.55

15.25-15.40

16.10-16.25

15.55-16.10

