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Programma Landelijke Voorlichtersverqaderinq 30-10-1986

09.30-10.00 uur Koffie
10.00-10.10 uur Opening

J. Jacobs

10.10-10.35 uur Schoonmaken van druppelaars aan het
einde en tijdens de teelt

H. Kosman

10.35-11.30 uur Bedrijfseconomisch Advies, automati
sering en introduktiewijze

M. Ruijs

11.30-11.40 uur P A U Z E
11.40-12.20 uur Bedrijfssystemen voor de tomateteelt

J. Nienhuis

12.20-13.35 uur L U N C H
13.35-14.30 uur Investeringsbeslissing rondom C02

P. Vermeulen

14.30-15.00 uur Installeren van goten voor recircula
tiesystemen

H. Kalkman

15.00-15.15 uur K O F F I E
15.15-16.15 uur Rondgang langs enkele interessante
proeven op het Proefstation

Toegevoegd: - Vergaderdata 1987
- Samenvatting maandverslagen
- Samenvatting van het verslag over het
le halfjaar 1986
- Gewasbeschermingsnieuws
- Aanvulling AGG-boekje stooktomaat
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Excursie landelijke takverqaderinq 30 oktober 1986

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

groep 1
groep 2

Objecten
Plaats

Aanwezig

1. Anticondensfolies

301 (jubileumkas)

G. \/an Holsteijn

2. Tripsbestrijding paprika

111 (energiekas)

P. Ramakers

3. Bemestingsonderzoek komkommer

103 (v/ariakas)

W. Voogt

Object 1

Ob.ject 2

Object 3

Groep
1

15.20-15.40

15.45-16.00

16.05-16.20

2

15.40-16.00

16.00-16.15

15.20-15.35

-2Onderwerp
Vergaderdata 1987

Mogelijk heeft u er belang bij bepaalde vergaderdata in 1987 tijdig te weten en
in uw agenda op te nemen. Van een aantal vergaderingen is de datum bekend, die
ik u hierbij doorgeef.

Landelijke voor1ichtersvergadering (donderdag in de 4e volle week van de maand)
t.w. 29/1,
26/11,

26/2,

26/3,

23/4 (afwijkend), 21/5 (afwijkend), 27/8,

1/10,

29/10,

17/12 (afwijkend).

BTD-verqaderinq: 23/1, 20/3, 22/5, 25/9, 20/11

Stafvergadering CAD-G (donderdag in de 3e volle week van de maand)
t.w. 22/1,

19/2,

19/3,

16/4 (afwijkend),

14/5 (afwijkend) 25/6,

20/8, 24/9,

22/10, 19/11, 10/12.

Voorbereidingscommissie Landelijkse Voorlichtersverqaderinq (woensdag in de 2e
volle week van de maand) t.w. 14/1,
14/10,

11/2,

11/3,

11/11,

15/4,

16/12.

L.G. van Uffelen
cCAD-G

13/5

17/6,

12/8, 16/9
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CONSULENTSCHAP voor de AKKERBOUW en TUINBOUW te TIEL

METHODEN OM DRUPPELINSTALLATIES TE REINIGEN
A.SYSTEEMPOMP
-doorspoelen tijdens druppelbeurt (eindkappen eraf);
-idem maar dan met een omloopleiding over de kraanset;
-één kraan in plaats van twee kranen tegelijk druppelen;
-kraanvakverkleining toepassen;
-in combinatie met een opvoerpomp;
-in combinatie met lucht (compressor).
opmerking: de capaciteit van de systeempomp niet afstemmen op
de druk en de hoeveelheid water die nodig is om een
goed reinigend effect te verkrijgen maar op de
hoeveelheid water en druk die nodig is om de
druppelinstallatie optimaal te laten werken.
Gebruikt men voor het druppelen een pomp met een
(veel) te grote capaciteit dan wordt de gehele
installatie onnodig belast. Met als gevolg :
barsten van het zandfilter, lekkende koppelingen,
enz.
B.BEREGENINGSPOMP
-aansluiten op de hoofdleiding van de substraatinstallatie,
tevens een omloopleiding toepassen;
-"oude" hoofdleiding van de beregeningsinstallatie met een
slang koppelen aan de semi-leiding van de substraatinstallatie;
-kraanvakverkleining toepassen;
-in combinatie met lucht.
C.HOGEDRUKPOMP
-per druppelleiding reinigen;
-kraanvakverkleining.
opmerking: voor een goede reiniging hebben we veel water en
veel druk nodig. Een groot nadeel van een hogedrukpomp is dat deze pompen in de meeste gevallen
wel veel druk geven maar in verhouding weinig water.
D.SUBSTRAATCLEANER

^centraal aansluiten op de hoofdleiding van de substraat-
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installatie. Wel een omloopleiding over de kraanset gebruiken;
-per kraanvak aansluiten op de semileiding;
-in combinatie met lucht.
opmerkingen: -cleaner kopen; prijs F 3850,-

-cleaner huren; prijs F 50,-

(plaatselijk)

-reinigen uitbesteden; F 100,- voorrijdkosten +
F

15,- per kraan.
(plaatseli jk)

-door de hoge druk

(4 tot 5 ato) op het leidingen

systeem dienen de koppelingen deugdelijk te worden
bevestigd. Dit betekent dat er om de druppelslang
een conische witte ring moet zitten en in de
druppelslang een zwarte tule.
ALGEMENE ZAKEN
1.Een omloopleiding over de kraanset is in alle gevallen nodig.
Als al het spoelwater door de (nauwe) elektrische kraan moet
hebben we veel drukverlies. Dit kan oplopen tot 1,5 - 2,0 ato.
2.Voordat men welke vorm van reinigen dan ook toepast moet eerst
het hele leidingensysteem worden afgespuid. Zodoende wordt het
loszittende vuil verwijderd en komt het niet in de druppelaars
terecht.
3.Wil men het systeem met hoge druk en veel water reinigen dan
moet men, uiteraard nadat de eindkappen van de druppelleidingen
zijn geschroefd, de druk zeer geleidelijk opvoeren. Zeker in
de beginfase van het doorspoelen mag er geen water uit de
druppelaars komen. Zodra al het loszittende vuil is verwijderd
dan pas de druk opvoeren.
4.Als mogelijk eerst hoofd- en semi-leidingen spuien voordat de
druppelleidingen worden gereinigd.
5.Zorg ervoor dat er voldoende lang wordt gespoeld. Niet alleen
kijken of het water dat uit de druppelslang komt schoon is
maar vang ook een beetje water op in een glazen pot. Dan pas
kan men goed beoordelen of er nog zwevend vuil in het water zit.

ing H. Kosman
specialist bedrijfsuitrusting
CAT Tiel
oktober 1986
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nNDFRKOUD EN REINIGING VAN SUBSTRAATINSTALLATIES
Problemen met substraatinstallaties zijn vaak het gevolg van slecht of
onvoldoende onderhoud. In de praktijk komt men vaak onnodig in de pro
blemen doordat installaties niet goed meer funktioneren. Dit komt met
name voor in die perioden waarin het gewas veel water vraagt of juist na
een periode van hoge verdamping. Soms is de capaciteit van de installatie
ontoereikend. Dit heeft tot gevolg dat de planten niet op tijd van vol
doende water kunnen worden voorzien. In extreme gevallen ziet men de
planten zelfs slap gaan als gevolg van verstopte druppelaars. Al deze
problemen kunnen grotendeels worden voorkomen door regelmatig méér tijd
te besteden aan het onderhoud van de installatie. Ook hier geldt:
"Voorkomen is beter dan genezen".
a) Aandachtspunten
Het voorkomen van problemen begint al bij de aanleg van de installa
tie. Dan moet men al met bepaalde zaken rekening houden. Veel van
deze zaken zijn bij bestaande installaties nog vrij gemakkelijk aan te
passen.
Filtering
In een substraatinstallatie dienen een aantal filters voor te komen.
- bassinfilter

: ligt in het bassin en bestaat bij voorkeur uit een
bronfilterbuis die door een drijver in de bovenste
waterlaag drijvende wordt gehouden. Hiermee wordt
het meezuigen van vuil dat op het water of o p de bodem
ligt voorkomen.

- meststoffilters: zitten in de kunstmestbakken en dienen eveneens drij
vende te worden gehouden.
- zandfilter

: moet 2 3 3 maal de capaciteit hebben van de totale af
gifte van één of twee groepen druppelaars. Hoe groter
de capaciteit, hoe langzamer het water er doorheen
gaat, hoe beter de filterende werking is.

- nafilter

: zit na het zandfilter en houdt zand en andere veront
reinigingen tegen wat niet in het zandfilter achter
blijft. Advies wat fijnheid betreft: + 60 micron (1
micron = 0,001 mm).

- lijnfilter

: vaak zit op de unit ook nog een lijnfilter. Deze be
vinden zich in de toevoer of de omloopleiding naar de
mengbak.

- kraanfilter

: zit vóór de elektrische kraan van een groep druppe
laars. Is niet beslist noodzakelijk en dient als extra
veiligheid.

Voorkoming van algengroei
*
.
•

geen lichtdoorlatende leidingen gebruiken (dus donkergrijs).
kunstmestbakken afdekken
kijkglas van de volumemeter afdekken
watertank/bassin afdekken met anti-algzeil.

Leidingen ondergronds leggen
Water in bovengrondse leidingen wordt dikwijls en snel opgewarmd* Hogere
temperaturen vergroten de kans op het spontaan uitvlokken en het vormen
van neerslag. Door de leidingen ondergronds te leggen schakelt men deze
invloed nagenoeg uit.
Combinatie- of vereffeningsleiding
Een combinatie- of vereffeningsleiding verbindt aan het einde alle drup
pelleidingen van een groep druppelaars. Dit voorkomt een deel van de on
regelmatigheid, geeft minder verstoppingen en vergemakkelijkt het spuien.
-2-
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Nü aanleg doorspoelen
Voordat men een installatie in gebruik neemt (ook na veranderingen of
aanpassingen) moet men eerst de lijmresten en boorsels wegspoelen om
te voorkomen dat daardoor druppelaars verstopt gaan zitten.
b) Onderhoud
Reiniging filters
Hoe slechter de waterkwaliteit hoe vaker de filters gereinigd moeten
worden. Verontreinigde filters laten minder water door zodat de capa
citeit van de installatie terugloopt als men de reiniging van de fil
ters achterwege laat.
- bassin-/
# regelmatig van vuil ontdoen. Het bassinfilter wordt
meststoffilter * nogal eens vergeten. Ook de meststoffilters zijn
vaak verder vervuild dan men denkt.
- zandfilter

: het zandfilter moet teruggespoeld worden zodra het
drukverschil voor en achter het filter meer dan 0*20,3 bar bedraagt. Ook dient van tijd tot tijd het
zand losgewoeld te worden om "koekvorming" te voor
komen. Het loswoelen kan met een stok (pas op dat het
rooster onderin het filter niet beschadigd wordt)
of met de hogedrukspuit. Het de krachtige waterstraal
wordt het zand uiteen gedrukt.

- nafilter/
kraanfilter

. reinigen naarmate er vervuiling optreedt. De filter' kous reinigen met een lichte zuuroplossing. Het
kraanfilter bevat veelal een spuikraantje dat even
geopend moet worden tijdens het in werking zijn van
de installatie. Ook worden steeds moer nafilters
voorzien van een spuikraantje.

Reiniging tijdens de teelt
Het is van belang dat tijdens de teelt met name het druppelsysteem wordt
gereinigd. Het advies is om dit minimaal lx per maand uit te voeren.
Het systeem doorspoelen kan met:
. 0,3 % zuuroplossing (37 % salpeterzuur)
. schoon water
Tijdens het doorspoelen kan het reinigende effect worden vergroot door
enkele hulpmiddelen toe te passen:
. met de hogedrukspuit de druppelleidingen reinigen
. met een compressor luchtbellen in het water te brengen zodat de lei. dingen als het ware worden "schoongehoest"
. met een apart pompje en per kraanvak na de elektrische afsluiter aan
sluiten
Dok kan tijdens een druppelbeurt gewerkt worden met:
.. luchtstoten
. verhoogde druk. Deze extra druk kan worden geleverd door de pomp op
de unit of een op het circuit aangesloten beregeningspomp.
. meer liters water; indien bij iedere groep sen omloopleiding aanwezig
is of de drukinstelbare magneetafsluiter volledig open zetten
Onderhoud na de teelt
Na de teelt dient het druppelsysteem zo snel mogelijk te worden gerei
nigd. Wacht men daarmee dan drogen de verontreinigingen vast aan de
kunststof materialen en zijn ze nog maar moeilijk te verwijderen. Door
spoelen van de leidingen met:
. 3 % zuuroplossing (37 % salpeterzuur) tegen kalk, ijzer en meststof
neerslag
. chloorbleekoplossing tegen algen
Beide- mogelijkheden kunnen ook hier ondersteund worden met verhoogde
druk of lucht.
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-7; Methode van doorspoelen zie bijlage,
i/erder onderhoud van de installatie:
. alle filters reinigen; het zand in het. zandfilter om de 2 tot 3 jaar
vervangen of uit veiligheid ieder jaar.
.. kunstmestbakken schoonmaken.
^ EC- en pH-meters controleren en ijken.
.. drukmeters controleren en ijken.
. reinig ook het filtertje in de uratervolumemeter. Na demontage van de
meter kan dit filter worden gereinigd.
.. zorg dat elektrische contacten vrij zijn van aanslag.
.. verhelp kleine storingen en lekkages.
. druppelaars controleren an reinigen, verstopte druppelaars vervangen.
C.A.T. Tiel
H. Kosman, specialst
bedrijfsuitrusting.

juni 19C6/MS

bl .jlage
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D O O R S P O E L E N VAN' D R ' J P P E L A A R S E N L E I D I N G E N M E T Z U U R O P L Q S S I N G

1) Als mogelijk e e r s t d e h o o f d l e i d i n g s p u i e n .
2) Eindkappen van de druppelleidingen verwijderen.
3) Daarna druppelsysteem spuien met schoon water.
4) Eindkappen er weer op en systeem vol zetten met
zuuroplossing. 3ij laatste druppelaar de pH me
t e n . D i t k a n m e t pll -meter o f h e e l s i m p e l m e t

lakmoespapier {oij de drogist verkrijgbaar).
ZoJra pH laag is stoppen met zuur doseren.
5 ) Systeer. g e d u r e n d e d e n a c h t v o l l a t e n s t a a n m e t
d e zuuroplossir.g.
6) Eindkappen eraf en spuien, naspoelen met schoon
w Ci t w r •
7) Sir.ik up per, or op en met senten water de. c r u p p e - a j :r 3 j _n v . ^ n - ; -

e v e n t e e _ n.e t v e m c o g d e

y £5 »-» V
.^

•. •

•

—

^^ f

'Ci' " "I Û

— »•

v

t

*•-

bijlage

mâri o IT:s *t sr
d r u p ;e l a a r s

. L :.er

elektrische

aansluiting voor comcres"er,
hoßredruksr.'j11
pom.r^e
met een bak

druprelgroep

bass.in/
silo

naar de
kas

handafsluiter

un 11

<=c3b==

4. aansluiting van reinigingsapparatuur
bij de unit.

U

aansluiting voor
compressor of beregeningspomp
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BEDRIJFSECONOMISCH ADVIES ALS INSTRUMENT VAN DE VOORLICHTINGSDIENST
Een manier waarop de voorlichtingsdienst het management van tuinbouwondernemers kan ondersteunen is het uitvoeren van een bedrijfseconomische analyse.
Met name wanneer structurele veranderingen in het bedrijf worden overwogen is
het vaak verstandig onafhankelijke deskundigheid in te schakelen. De voorlich
tingsdienst beschikt hiervoor over een formulierenset waarmee stap voor stap
het bedrijf kan worden doorgelicht en investeringsplannen of teeltwijzigingen
kunnen worden doorgerekend. Gezamenlijk met de tuinder worden de uitgangspun
ten bepaald, plankeuzes vastgesteld en uiteindelijk de resultaten en conclu
sies besproken.
In het hierna volgende wordt in het kort het rapport "Bedrijfseconomisch
Advies" toegelicht.
Achtereenvolgens worden de volgende stappen doorlopen:
1. Verzamelen van bedrijfsgegevens: oppervlakte, glasareaal, arbeidsbezetting,
gezinsgegevens, specifieke leningen en kredieten, resultaten uit het
verleden, etc.
De voorlichter maar ook de tuinder krijgt een beeld van het bedrijf zoals het
er nu voorstaat. Aan de hand van de verzamelde gegevens en de beoordeling
daarvan, formuleert men de probleemstelling. Het is belangrijk dat dit gebeurt
omdat dan alleen kan worden beoordeeld of het advies ook echt een oplossing
biedt.
2. Opstellen van mogelijke plannen.
De huidige situatie wordt als eerste beschouwd om een zuivere vergelijking met
de alternatieven mogelijk te maken. Voor elk van de plannen worden de volgende
begrotingen opgesteld:
* saldobegroting(en) per plan
* arbeidsbegroting(en) per plan
* begroting kosten duurzame produktiemiddelen
* begroting algemene kosten
* rentabiliteitsbegroting. Hierin worden de voorgaande begrotingen samengevat
en worden de totale kosten en opbrengsten met elkaar vergeleken.
3. Beoordeling financiële haalbaarheid van het bedrijfseconomisch meest
rendabele plan.
4. Opstellen van het uiteindelijk advies
5. Bespreking van de resultaten en het advies met de tuinder.

AUTOMATISERING VAN HET BEDRIJFSECONOMISCH ADVIES
Historie
In alle takken van de landbouw wordt het Bedrijfseconomisch Advies binnen
de voorlichtingsdienst gebruikt. In 1984 is opdracht gegeven tot het auto
matiseren van het bedrijfseconomisch advies met het doel een gemeenschap
pelijk basissysteem te ontwikkelen met uitbouwmogelijkheden voor takspecifieke onderdelen (bv. voor de glastuinbouw het energievraagstuk).
Vanuit de glastuinbouw zijn daarbij de volgende sectoren betrokken: groente,
snijbloemen, pot/perkplanten en de broeierij.
Als speerpunt is de akkerbouw gekozen. Daarna volgen de rundveehouderij en de
glastuinbouw.

-11Wat ia het bedrijfseconomisch advies wordt nu eigenlijk geautomatiseerd?
Als we de stappen in de formulierenset doorlopen dan heeft het automatiseren
met name betrekking op het rekenwerk achter de onderdelen 2 en 3. De beeldvorming van het bedrijf, de probleemformulering, de plankeuzes, de interpretatie van de resultaten en het opstellen van het uiteindelijk advies zal voor
de voorlichter geen verandering betekenen. Belangrijkste voordeel van de auto
matisering is dat men nu meer aandacht aan deze zaken kan besteden, waardoor de
doorlichting van het bedrijf in kwaliteit kan toenemen.
Daarnaast is er de beschikbaarheid over een databank. Hierbij wordt een onder
scheid gemaakt in een normendatabank, waarin normgegevens zijn opgeslagen van
o.a. saldoposten en duurzame produktiemiddelen, en een bedrijfsdatabank met al
dan niet aan het bedrijf aangepaste normgegevens en bedrijfsgegevens waarvoor
geen normen bestaan. Met de gegevens in de bedrijfsdatabank worden de bereke
ningen uitgevoerd.
Managementvragen als leidraad bij de automatisering
Aanvankelijk is de formulierenset als een geheel geautomatiseerd. D.w.z. er
werd geen rekening gehouden met de wijze waarop de formulierenset door de voor
lichting wordt gebruikt. Niet in alle gevallen wordt een volledig bedrijfs
economisch advies opgesteld. Dit is nl. afhankelijk van de aanleiding en/of de
probleemstelling, m.a.w. de managementvraag. Na een enquete binnen de voor
lichting is een indeling gemaakt in managementvragen die in het kader van het
bedrijfseconomisch advies worden gesteld. Bij het automatiseren wordt daarmee
in het vervolg rekening gehouden. Niet alleen nu maar ook in de toekomst, aan
gezien managementvragen in de tijd wijzigen.
Hoe komt het BEA er nu uit te zien
Het geautomatiseerd BedrijfsEconomisch Advies wordt uit twee gedeelten opge
bouwd. Ten eerste wordt de basis gevormd door een gemeenschappelijke databank.
Daar boven op komen de op de managementvragen gerichte deelsystemen, te weten:
1. analyse probleemstelling: beeldvorming van het bedrijf
2. bedrijfssaldo
3. bedrijfssaldo + arbeid
4. bedrijfssaldo + duurzame produktiemiddelen
5. bedrijfssaldo + arbeid + d.p.m.
6. rentabiliteitsbegroting
7. rentabiliteitsbegroting + financieringsbegroting..
De formulierenset wordt dus als een totaal systeem gezien maar ook als een
verzameling van deelsystemen, gericht op een bepaalde managementvraag.
In een latere fase worden de optimalisatie en de meerjarenbegroting aangepakt.
Stand van zaken oktober '86
Evaluatie implementatie CAT-Lelystad: (rentabiliteitsbegr. met optimalisatie)
* geautomatiseerd systeem een nuttig hulpmiddel
* een totaal systeem vereist een gedegen kennis en regelmatig gebruik
* vnl gebruikt voor eenvoudige berekeningen: wens naar eenvoudige rekenmodules.
* gespecialiseerde bv of btd ?
* direct oproepbare ondersteuning (door de proefstations)
* tijdig en intensiever inschakelen van voorlichters
Financieringsbegroting: nog in ontwikkelingsfase.
Databank: er is nu een gemeenschappelijke databank voor de akker/tuinbouw en
rundveehouderij.
Bedrijfsbegroting (zonder optimalisatie): het ontwikkelen van op management
vragen gerichte deelsystemen volgens de eerder aangegeven volgorde loopt.
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Het introduceren van het geautomatiseerd bedrijfseconomisch adviessysteem in
de glastuinbouwvoorlichting zal niet in een keer maar in fasen plaatsvinden,
analoog aan de ontwikkeling van en de volgorde in de deelsystemen.
In concreto betekent dit dat in voorjaar '87 (maart?) de eerste twee deel
systemen worden opgeleverd, nl: analyse probleemstelling en teeltplansaldo.
Hierbij zullen twee voorlichters - Jos Hendrix en Cees van 't Klooster vroegtijdig worden betrokken.
Het streven is eind '87 de deelsystemen 3 t/m 6 op te leveren. Afhankelijk van
de ontwikkeling bij de financiering wordt dit eveneens in '87 opgeleverd.
Opleiding
Voor de introductie van de deelsystemen in de voorlichting zal er eerst een
opleiding worden verzorgd. De opleiding bestaat uit twee onderdelen:
* opstapfase: kennismaking met de computer, begrippenkader, databanken en het
funetietoetssysteem.
* scholingsfase: kennismaking met de BEA-deelsystemen aan de hand van prak
tische voorbeelden. Deze fase vereist goede begeleiding om
een goed inzicht te verkrijgen.
Een deel van de opleiding zal op een centrale plek plaatsvinden, maar het
grootste deel zal in de vorm van huiswerk op de eigen locatie gebeuren.
Nadat de opleiding is afgerond zal de operationele fase intreden. Tijdens deze
fase zal met de deelsystemen in de praktijk worden gewerkt. In eerste
instantie zal - onder voorbehoud - de introductie op beperkte schaal geschie
den alvorens het massaal wordt verspreid.

Mare Ruijs
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ORIENTEREND ONDERZOEK BEDRIJFSSYSTEMEN

voor de TOMATENTEELT

Ing. J.K. Nienhuis

INLEIDING

Ia de glasgroenteteelt in Nederland zijn een aantal ontwikkelingen gaande
waardoor onderzoek naar bedrijfssystemen gewenst is. Als gevolg van een
autonome ontwikkeling in het aanbod van Nederlandse tomaten en de te
verwachten gevolgen daarvan op de prijsvorming lijkt het immers aannemelijk
dat de rentabiliteit onder zware druk zal komen te staan« In reactie daarop
zullen er onder andere verschuivingen in het aanbod optreden«
De verwachte problematiek die hierdoor zal kunnen ontstaan is aanleiding
geweest om dit oriënterend onderzoek naar bedrijfssystemen voor de tomaten
teelt uit te voeren.
De centrale vraag is: welke bedrijfs- en teelttechnische mogelijkheden ten
behoeve van het produktiebedrljf nieuw ontwikkeld zouden moeten worden om de
rentabiliteit te kunnen verbeteren.
De doelstelling van dit onderzoek is dus om richting aan te geven waarin
bedrijfssystemen zich zouden moeten ontwikkelen. Daar zijn alle relevante
factoren voor bekeken.
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni t/m september 1986.
Met de afdeling teelt en kasklimaat is een aantal keren overleg geweest en met
de voorzitters en secretarissen van de NTS- tomaten commissies is de voort
gang besproken.
In de werkwijze van dit onderzoek zijn een viertal fasen te onderscheiden.
Deze Indeling is ook aangehouden in dit verslag.
I

Rentabillteitsverwachtingen

II

Inventarisatie van bedrljfstechnische mogelijkheden

III Inventarisatie van teelttechnische mogelijkheden
IV

Conclusies en aanbevelingen
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IV CONCLUSIES en AANBEVELINGEN.

In dit hoofdstuk zullen nu de conclusies en aanbevelingen aan de orde komen.
Opmerking:
In de vorige hoofdstukken zijn al een aantal conclusies getrokken, deze worden
nu samengevat, herhaald en/of aangevuld.
IV.1. Conclusies
Er mag een verschuiving verwacht worden van de ronde tomaat naar de
vleestomaat in verband met een betere rentabiliteitsverwachting.
Wanneer er een omschakeling komt zodat er meer tomaten aangevoerd worden zal
de totale rentabiliteitsverwachting negatiever worden. De verschillen in de
rentabiliteit tussen de jaarrond tomatenteelt en de tomatenteelt met sla in
het teeltplan worden kleiner.
Door de voordelen van een nieuw te bouwen kas uit te buiten kan de
rentabiliteit in de jaarrond tomatenteelt positief worden beïnvloed, voor de
teeltcombinatie tomaat-sla is er geen verbetering van de te verwachten.
Aanpassing in de verwarming heeft voor de jaarrond tomatenteelt een lichte
positieve invloed op de rentabiliteit voor het teeltplan tomaat-sla is er
ook een lichte verbetering van de rentabiliteit te verwachten door verandering
van de verwarming.
Het gehele teeltseizoen C02 doseren is als uitgangspunt genomen. Door met
warmte opslag te werken kan het gehele jaar een hogere concentratie worden
gegeven. Dit leidt tot een hogere rentabiliteit. Toch zijn er nog verschil
lende factoren, vooral bij het licht gestookte bedrijf, die nog bekeken moeten
worden.
Het lijkt erop dat het goten systeem, ook wanneer het water niet wordt herge
bruikt, meer voordelen heeft dan nadelen.
Het voedingsfilmsysteem biedt tot nu toe geen perspectief omdat het water ont
smetten nog te grote problemen kent.
Voor het teeltplan tomaat met sla lijkt het druppelen van de voedingsoplossing
in de grond de rentabiliteit te verhogen.
De waterkwaliteit moet zeer goed zijn; is dit niet het geval dan moet er door
gespoeld worden; dit geeft verspilling aan water en meststoffen en verlaagt de
rentabiliteit.
Voor de jaarrond tomatenteelt zou het huidige buis-rail systeem kunnen blijven,
ook al komen er aanpassingen in de verwarming. Voor het licht gestookte bedrijf
is er op het terrein van het interne transport en hulpmiddelen voor de
gewasverzorging nog weinig ontwikkeld.

-15In de mechanisatie en in het transportgebeuren op het tomaten bedrijf zijn nog
vele onderdelen niet uitgekristalliseerd.
Voor een nadere uitwerking van eventuele toekomstige bedrijfsstructuren (b.v.
telen op beton ) zal hier veel aandacht aan geschonken moeten worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de huidige teeltsystemen te wijzigen;
in hoeverre deze mogelijkheden de rentabiliteit verbeteren is geen uitspraak
overgedaan.
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IV.2. Aanbevelingen voor het onderzoek.

De aanbevelingen die hieronder gedaan worden zijn nog niet ingedeeld naar
prioriteit, maar naar volgorde van het gedane onderzoek.
Er bestaat zeer weinig kennis over de marktverwachtingen en de prijseffecten
voor de tomaten. Dit geldt zowel voor de ronde tomaten als voor de vleestomaten;
in wezen geldt het voor alle glastuinbouwproducten.
Het beschikbaar hebben van de prijsflexibiliteiten is een noodzaak wanneer men
de rentabiliteit wil berekenen bij veranderingen in het aanbod.
Onderzoek naar prijsflexibiliteiten is dan ook gewenst.
In de herfst is vooral voor de jaarrond tomatenteelt een opbrengstdaling te
verwachten. Voor de tomaat-sla combinatie is de opbrengstdaling in de zomer
het hoogst, in de herfst is er geen tomaten produktie voor deze combinatie.
De alternatieven zullen gezocht moeten worden voor de herfstperiode en in het
bijzonder voor een combinatie van teelten waarbij desnoods een van de teelten in
substraat komt te staan.
De veronderstelling is dat de prijzen van ronde- en vleestomaten op een
gelijk niveau zullen komen in de toekomst. "Deze toekomst" zou opgeschoven
kunnen worden als er voor vleestomaten nieuwe markten kunnen worden
aangeboord. Onderzoek naar het marktgebeuren en het consumenten gedrag is aan
te bevelen.
De kassen hebben een grote invloed op de produkties die behaald worden.
De regel 1% meer licht geeft 1% meer opbrengst hanteren we nog steeds.
Daarom is het een noodzaak om de lichtdoorlatendheid van een kas zo hoog
mogelijk te doen zijn. Hierbij moet ook aandacht geschonken worden worden aan
de lichtobstakels in een kas zoals scherminstallaties, transportbuizen etc.
Er zijn vele mogelijkheden om de verwarming in de kas te optimaliseren zodat
een gelijkmatige temperatuurverdeling (horizontaal) tot stand komt. Onderzoek
zal moeten aangeven welke mogelijkheid of combinaties van mogelijkheden het
beste resultaat geven.
Het doseren van C02 kent vele mogelijkheden. Welke bedrijfsuitrusting hiervoor
nodig is en hoe die bedrijfsuitrusting het best gebruikt kan worden zal nog
onderzocht moeten worden.
Onderzode naar ontsmettingsmethoden van drainage water geschiedt op dit moment.
Het lijkt er op dat ze voor toepassing nog te duur zijn. Daardoor zal het
NFT-systeem nog geen perspectief bieden.
Het onderzoek zal moeten bezien welke weg(en) nu bewandeld moeten worden.
Transport en mechanisatie zijn onderdelen waar tot op heden weinig
onderzoek naar gedaan is. Toch zitten daar voor beide bedrijfstypen problemen.
Het transport kan op verschillende manieren geschieden, voorraadwagen,
watergoot of spijlenband. Onderzoek naar watergoot en spijlenband
zou moeten geschieden vooral met het oog op de kwaliteit.
Onderzoek naar andere oogstmogelijkheden voor het teeltplan tomaat en sla is aan
te bevelen. In de jaarrond tomatenteelt werkt men met een buis-rail systeem.
Wellicht is het mogelijk voor de heteluchtteelt iets te ontwikkelen.
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Het telen op beton is een aantal keren genoemd. Op dit terrein liggen er nog
vele vragen op teelttechnisch gebied. Bij het bezien van de toekomstige be
drijfsstructuur zal dit een grote plaats moeten krijgen in het onderzoek.
Er zijn verschillende teeltsystemen te bedenken die de rentabiliteit zouden
kunnen verhogen. Het beweegbaar maken van de draden, het veranderen van de
plantafstanden, meer rijen per 6.40m kap (10 rijen), het zijn allemaal onder
werpen voor onderzoek.
Voor de teeltcombinatie tomaat-sla zijn er daarnaast nog een aantal vraagstukken
zoals omschakeling naar substraat, combinatie van tomaat met een ander gewas
dan sla, verandering van verwarmingssysteem, die op een oplossing wachten.

-18Investeren in C02 ook een economische keus!
De vraag hoeveel C02 gedoseerd kan worden is naast een zuiver teeltkundige
vraag, vooral ook een economische vraag.
Deze vraag moet op drie niveaux beantwoord worden, namelijk op het
strategische, het tactische en het operationele niveau.
Het strategische niveau:
Allereerst zal voor het bedrijf moeten worden bekeken welke investeringen voor
het doseren van C02 rendabel zijn. Dus vragen als: Moet ik een centrale
C02-dosering aanschaffen? Moet ik de brander aanpassen voor C02-dosering? Moet
ik een warmwateropslagtank kopen en zo ja hoe groot moet deze dan zijn? Moet
ik investeren in dosering van zuivere C02?
Hierbij moet voor elk bedrijfstype bekeken worden wat de kosten en de
opbrengsten van deze investeringen zijn. Of hoeveel extra opbrengsten nodig
zijn om de extra kosten van deze investeringen goed te maken.
Het tactische niveau:
Bij de aanwezige uitrusting kan dan bij de keuze van het teeltplan een
planning worden gemaakt tot welke niveaux er in de verschillende periode's van
het jaar C02 gedoseerd zal worden. Het C02-plan. Hierbij zal dan de
warmtebehoefte van het gekozen teeltplan een rol spelen.
Voor het gekozen teeltplan zal dan bekeken moeten worden of de extra
opbrengsten van het C02-plan opwegen tegen de extra kosten van dit plan. Met
andere woorden hoe gebruiken we de aanwezige Installatie zo rendabel mogelijk.
Het operationele niveau:
Tijdens de uitvoering van het teeltplan en het C02-plan moet regelmatig bekeken
worden of de werkelijke situatie niet te ver van de uitgangspunten af gaat
wijken en aanleiding geeft om het geplande C02-niveau aan te passen.
Voor de ondersteuning van de strategische beslissing over de aanschaf van
warmwateropslag zijn een aantal situaties doorgerekend voor een stookbedrijf.
Eerst is berekend hoeveel C02 er vrijkomt bij de produktie van de warmte die
overdag nodig is. Voor een stookbedrijf van 10000 m2 is vervolgens bekeken
hoeveel C02 er extra vrijkomt als in een warmwateropslag van 40 m3 en 90 m3 de
warmte voor de komende nacht wordt opgeslagen. Daarna is berekend hoeveel C02
er gedoseerd moet worden om een C02-gehalte van 400 dpm, 500 dpm en 600 dpm in
de kas te handhaven. Hieruit is dan te berekenen hoeveel extra gas er
verstookt moet om deze hoeveelheid C02 aan te maken. Vervolgens is berekend
wat de kosten zijn van C02-dosering tot een minimum van 340 dpm, 400 dpm en
500 dpm zijn. Dit is berekend zonder gebruik van warmwateropslag en met een
warmwateropslag van 40 m3 en 90 m3 per 10000 m2. Daarnaast is berekend wat het
kost om in de zomer zuivere C02 bij te doseren als er geen warmtevraag is.
Het gaat dan om de volgende kosten C02-dosering:
rente, afschrijving en onderhoud doseerinstallatie
(dpmC02)
rente, afschrijving en onderhoud warmtewateropslag
(dpmops)
(gasren)
kosten extra gas door rendementsver11es warmtewateropslag
kosten extra gas voor produktie C02 groter dan vrijkomt bij
warmtevoorziening
(gasC02)
kosten electriciteit
(elec)
extra afzetkosten
kosten extra oogst- en sorteerarbeid
Daarna is berekend hoeveel procent opbrengststijging in de verschillende
situaties minimaal gerealiseerd moet worden, door een hogere C02-gehalte in de
periode april t/m oktober, om deze kosten goed te maken. Hierbij is uitgegaan
van een opbrengstniveau van f 70,— per m2 en ls voor extra afzet- en
arbeidskosten 20 X van de meeropbrengst afgetrokken* Omdat de uitkomsten
gevoelig zijn voor de gasprijs, ls naast een gasprljs van 20 ct ook met een
gasprijs van 30 ct en 40 ct gerekend.

Uit deze berekeningen kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
- Met warnwateropslag kan gedurende van april t/m oktober een hoger
C02-gehalte in de kas worden aangehouden.
- De grootte van de warmwateropslag bepaald het mogelijke C02-gehalte.Hoe
groter hoe hoger.
- Warnwateropslag voor de warmtevoorziening 's nachts kost voor een tank van
40 en 90 m3 per ha resp. 1.6 en 2.4 m3 gas per jaar extra door
rendementsverlies tijdens de opslag.
- Met het gebruik van warnwateropslag neemt de extra hoeveelheid gas die nodig
is voor de aanmaak van C02 om een C02-gehalte van 400, 500 en 600 dpm te
handhaven af.
- Omdat van 12 tot 16 uur de grootste ventilatie en ook de grootste
C02-behoefte valt, is dit tijdstip het meest geschikt om de warmteopslag te
vullen.
- In de zomermaanden zal gedurende de middaguren een te grote hoeveelheid C02
(tot 600 kg per uur per ha) de kas in moeten om 600 dpm C02 in de kaslucht te
handhaven.
- Ten opzichte van alleen doseren bij warmteproduktie is bij een gasprijs van
20 ct per m3:
- warmteopslag al rendabel bij een meerproduktie van 2 tot 3 %
- doseren tot minimaal 340 dpm al bij een meerproduktie van 2.5 tot 3.5 Z
- doseren tot minimaal 400 dpm al bij een meerproduktie van 5.0 tot 5.5 X
- doseren tot minimaal 500 dpm al bij een meerproduktie van 9.0 tot 10.0 X
- doseren tot minimaal 400 dpm met een warmteopslag goedkoper, dan warmte
afluchten
- Bij een hogere gasprijs stijgen deze percentages.
- Warmteopslag is bij een gasprijs van 30 ct al goedkoper dan afluchten bij
dosering tot minmaal 340 dpm.
- Dosering van zuivere C02 wordt pas voordeliger dan C02 aanmaken door gas (20
ct per m3) te verbranden in de verwarming bij een prijs van rond de 10 ct per
kg C02.

Peter Vermeulen
27 oktober 1986
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opgenomen.

volgende opties de uitkomsten van deze berekeningen

dosering alleen de hoeveelheid die vrijkomt bij warmteproduktie
idem met warmteopslag van 40 m3 per 10000 m2
idem met warmteopslag van 90 m3 per 10000 m2
dosering tot minimaal 340 dpm
idem met warmteopslag van 40 m3 per 10000 m2
idem met warmteopslag van 90 m3 per 10000 m2
idem plus aanvullend naast C02 uit de warmtebehoefte zuivere C02
dosering tot minimaal 400 dpm
idem met warmteopslag van 40 m3 per 10000 m2
idem met warmteopslag van 90 m3 per 10000 m2
idem plus aanvullend naast C02 uit de warmtebehoefte zuivere C02
dosering tot minimaal 500 dpm
idem met warmteopslag van 40 m3 per 10000 m2
idem met warmteopslag van 90 m3 per 10000 m2
idem plus aanvullend naast C02 uit de warmtebehoefte zuivere C02
Tabel 1:
Kosten van C02-doseren afhankelijk van de warmteaanmaak en doseren tot
minimaal 340, 400 en 500 dpm, zonder en met wamwateropslag, in guldens per
jaar per 10000 m2 voor de verschilende opties:
min C02 niveau:

—afhankelijk warmte— 340 dpm 340 dpm 340 dpm 340 dpa
0 m3
40 m3
90 m3
0 m3
90 m3 + zuiver
40 m3

2300
dpmC02
dpmops
gasren
gasC02
elec
1200
C02zuiver 40 ct
totaal
3500

-

-

-

-

-

11500

15500

14600

13500

17000

%stijging 20 ct 0.5
%stijging 30 ct 0.5
%stijging 40 ct 0.5

2.0
2.5
2.5

3.0
3.0
3.5

2.5
3.5
4.5

2.5
3.0
3.5

3.0
3.5
4.0

vervolg:
min C02 niveau

2300
4500
3200

2300
6800
4800

-

-

1500

1600

2300
-

-

10400
1900

2300
4500
3200
1600
1900

2300
6800
3200
1200
1900

2300
-

1900
31700
35900
6.5

400 dpm 400 dpm 400 dpm 400 dpm 500 dpm 500 dpm 500 dpm 500 dpa
0 m3
40 m3
90 m3 + zuiver 0 m3
40 m3
90 m3 + zuive

dpmC02
2300
dpmops
gasren
gasC02
25600
1900
elec
C02zuiver 40 ct
29800
totaal
Zstijging 20 ct 5.5
Xstijging 30 ct 7.5
%stijging 40 ct 10.0

2300
4500
3200
14800
1900

2300
6800
4800
11800
1900

-

-

26700

27600

5.0
6.5
8.0

5.0
6.5
8.0

2300

2300

-

-

-

-

-

1900
92200
96400
17.0

51400
1900

2300
4500
3200
40600
1900

2300
6800
4800
35600
1900

-

-

-

55600

52500

51400

10.0
14.5
19.0

9.5
13.0
17.0

9.0
13.0
16.5

2300
-

1900
185000
189200
34.0

-21Toelichting bij de achterliggende berekeningen:
Het doel van de berekeningen is te bekijken hoeveel van het gasverbruik dat
voor de voorziening van de warmtebehoefte van het bedrijf, ook gebruikt kan
worden voor de aanmaak en dosering van C02.
Tot nu toe is voor dosering hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de C02 die
vrijkwam bij de voorziening van de warmtebehoefte overdag. Met het gebruik van
warmwateropslag kan een deel van de warmteproduktie voor de nachtbehoefte
worden verschoven naar de dag. Hierdoor kan de C02 die bij deze produktie
vrijkomt aangewend worden voor dosering. De tanks die nu geplaatst zijn, zijn
afgestemd op de warmtebehoefte in de zomernachten (30 - 40 m3 water/ha). Door
grotere tanks te plaatsen kan een groter deel van het jaar (een gedeelte van)
de warmtebehoefte in de nacht worden opgeslagen. Hierdoor is overdag meer C02
beschikbaar voor dosering.
In tabel 2 is bekeken voor een stookteelt wat de warmtebehoefte over het jaar
is verdeeld over de dag en nachtperiode. In de eerste twee kolommen staat
hoeveel m3 gas er elke periode per m2 voor deze warmtebehoefte nodig is.
in de derde en vierde kolom staat de hoeveelheid gas die nodig is als de hele
nachtbehoefte of een deel ervan wordt opgeslagen in een warmwateropslagtank.
Deze getallen zijn hoger omdat bij de opslag verlies van warmte optreed.
Bijvoorbeeld periode 6 bij 90 m3 tank nachtbehoefte is 1.2 m3 gas per 4 weken
per m2. Om dit na opslag bij een rendement van de opslag van 80 X beschikbaar
te hebben moet 1.2/0.8 » 1.5 m3 aan warmte opgeslagen worden. Door
warmteopslag moet dus in deze periode 0.3 m3 gas extra verstookt worden. Is de
warmtebehoefte 's nachts groter dan de opslagcapaciteit, moet van de warmte
die op geslagen wordt het gedeelte aan rendementverlies extra gestookt worden.
In de zomermaanden is de opslagtank groot genoeg om de hele warmte behoefte
voor de nacht op te slaan maar voor de periode 1 t/m 5 en 11 t/m 13 is de
opslagtank te klein om de hele warmtebehoefte voor de nacht op te slaan. In
deze periode's wordt de tank overdag helemaal volgemaakt. In de tank van 40 m3
kan de warmte van 317 m3 gas en in die van 90 m3 714 m3 gas worden opgeslagen.
Bij een 10000 m2 bedrijf is door rendementsverlies bij de opslag voor de 40 m3
en 90 m3 tank resp. 0.2 m3 en 0.4 m3 gas per periode nodig (rendement opslag
80Z). Deze rendementsverliezen zijn bij een 40 m3 en 90 m3 tank per jaar
resp. 29.6 - 27.2 • 2.4 m3 en 31.2 - 27.2 » 4.0 m3 (tabel 2 telling kolom 3, 4
en 5). Er is alleen gerekend met de periode 4 t/m 11 omdat buiten die periode
de C02 uit de warmteproduktie overdag het C02-gehalte boven de 1000 dpm brengt.
Voor de produktie van C02 is per dag beschikbaar het gasverbruik voor de
warmtebehoefte van die dag en bij warmwateropslag de warmte die voor de
komende nacht in de tank kan worden opgeslagen. Voor de tank van 40 en 90 m3
is dit het dagverbruik plus resp maximaal 0.9 en 2.0 m3 per 4 weken per ha.
In kolom 5, 6 en 7 van tabel 2 zijn de hoeveelheden gas opgenomen die op deze
manier voor C02 produktie beschikbaar zijn.
In tabel 3 is berekend hoeveel C02 vrijkomt per m2 per periode is als deze
beschikbare hoeveelheid gas vermenigvuldigd wordt met 1.8 kg C02 per m3 gas
(kolom 2, 3 en 4 tabel 2).
Deze getallen gedeeld door het aantal daglichturen per periode (kolom 1 tabel
3) en vermenigvuldigd met 10000 m2 geeft de hoeveelheid C02 die gemiddeld per
daguur per ha beschikbaar is (kolom 5, 6 en 7 tabel 3).
De berekening van de hoeveelheid C02 die gedoseerd moet worden hangt af van
de hoeveelheid C02 die de planten per uur opnemen, het C02-gehalte dat
aan wordt gehouden en de hoeveelheid die door ventilatie de kas verlaat.
De laatste factor is ver weg de belangrijkste (Tabel 6).
Uit berekeningen blijkt dat de uur gemiddelden van de ventilatie in de zomer
op kunnen lopen tot 27 keer de kasinhoud bij een windsnelheid van 4 m per
seconde«
In tabel 4 is in de eerste kolom de gemiddelde ventilatie per uur voor de
verschillende periode's van het jaar opgenomen* In de tweede koloa is het
aantal kg C02 opgenomen dat een gevaa per ha per daguur gemiddeld opneemt.
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verschillende periode's gedoseerd moet worden om de gewenste C02-gehalte's te
behalen, (kolom 3, 5, 7 en 9 tabel 4) Deze getallen vermenigvuldigd met het
aantal daglichturen (tabel 3 kolom 1) en gedeeld door 1.8 kg C02 per m3 gas
geven het gasverbruik dat nodig is voor de C02-produktie per periode per ha.
In kolom 4, 6, 8 en 10 staan deze verbruiken per periode per m2.
In tabel 5 zijn de in de de eerste drie kolommen de C02-gehalte's weergegeven
die met de hoeveelheid gas die voor C02 produktie beschikbaar (tabel 2 kolom
5, 6 en 7) is gemiddeld haalbaar zijn in de verschillende periode's van het
jaar.
Door de beschikbare hoevelheid gas voor de produktie van C02 (tabel 2 kolom
5, 6 en 7) te vergelijken met de hoeveelheid die nodig is (tabel 4 kolom
4, 6, 8 en 10) wordt berekend hoeveel m3 gas per periode per m2 extra nodig om
C02 te doseren tot het gewenste niveau te komen. Deze getallen staan in de
volgende kolommen van tabel 5.

Tabel 2:
Hoeveelheid gas nodig per 4 weken per m2 voor de warmtevoorziening van een
stookteelt. Voor de warmtevraag overdag en 's nachts en nodig voor de
warmtevraag 's nachts als deze (voor een deel) wordt opgeslagen in een
warmwatertank van resp. 40 en 90 m3 per ha.
Hoeveelheid gas die van deze hoeveelheid beschikbaar is voor de aanmaak van
C02.

dag

periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3.2
3.1
2.9
1.7
0.6
0.5
0.2
0.2
0.3
0.6
1.9
1.2
1.5
17.9

gas m3 per m2 per 4 weken
voor verwarming
waarvan voor C02 aanmaak
nacht
beschikbaar dag plus nacht
opslag
geen
opslag opslag
geen
opslag
90 m3
90 m3
opslag 40 m3
opslag 40 m3
4.7
4.3
3.5
2.5
1.6
1.2
0.8
0.7
0.8
1.2
2.1
1.6
2.2
27.2

4.9
4.5
3.7
2.7
1.8
1.4
1.0
0.9
1.0
1.4
2.3
1.7
2.3
29.6

5.1
4.7
3.9
2.9
2.0
1.5
1.0
0.9
1.0
1.5
2.5
1.8
2.4
31.2

3.2
3.1
2.9
1.7
0.6
0.5
0.2
0.2
0.3
0.6
1.9
1.2
1.5

4.1
4.0
3.8
2.6
1.5
1.4
1.1
1.1
1.2
1.5
2.8
1.7
2.0

5.2
5.1
4.9
3.7
2.6
2.0
1.2
1.1
1.3
2.1
3.9
2.2
2.5

in periode 12 en 13 is gerekend met resp 125 en 110 uur daglicht ivm
teeltwisseling.

label 3:

-

1

Aantal daguren tussen zon op en zon onder per periode van 4 weken.
Vanuit de warmtevoorziening beschikbare hoeveelheid C02. De warmtevoorziening
voor overdag zonder en met benutting van de warmtevoorziening voor de nacht
met behulp van warmwateropslag van resp. 40 en 90 m3 per ha. Per 4 weken en
per daguur voor de verschillende periode's van het jaar.
aantal
uren
dag
per
4 wkn

periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

230
270
320
370
420
460
470
440
390
340
290
250
220

beschikbaar
C02 in kg/m2/4w
uit verwarming
dag + dag +
dag
opslag opslag
40 m3 90 m3

beschikbaar
kg (:o2 per daguur
per ha uit gas
dag dag + dag +
opslag opsla,
40 m3 90 m3

5.8
5.6
5.2
3.1
1.1
0.9
0.4
0.4
0.5
1.1
3.7
2.2
2.7

252
207
163
84
26
20
9
9
13
32
121
176
245

7.4
7.2
6.8
4.7
2.7
2.5
2.0
2.0
2.2
2.7
5.0
3.1
3.6

9.4
9.2
8.8
6.7
4.7
3.6
2.2
2.0
2.3
3.8
7.0
4.0
4.5

322
267
213
127
64
54
43
43
56
79
172
248
327

409
341
275
181
112
78
47
45
59
112
241
320
409

in periode 12 en 13 is gerekend met resp 125 en 110 uur daglicht ivm
teeltwisseling.
Ter vergelijk 45 kg C02 per uur per ha komt overeen met 25 m3 gas verbranden
per uur per ha.
Tabel 4:
Berekende ventilatie per uur bij windkracht van 4 tn/sec 1986 (aantal keren
verversing per uur van de kasinhoud)
Fotosynt. - C02 nodig voor de opname door het gewas (kg C02 per daglichtuur)
Berekende co2-gift per daglichtuur om resp. het 340, 400, 500 en 600 dpm niveau
te handhaven inclusief de behoefte voor de groei (kg C02 per uur per ha)
Berekende hoeveelheid gas per 4 weken per m2 die nodig is om deze co2-gift te
kunnen geven (m3 gas per 4 weken per m2)
vent foto
voud synt.
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode
Periode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1.0
1.0
1.0
2.5
6.6
8.1
14.7
14.9
13.3
10.5
7.0
2.0
1.0

15
25
35
50
55
60
60
55
50
40
25
15
10

340
co2

340
gas

400
co2

400
gas

500
co2

500
gas

600
co2

600
gas

15
25
35
50
55
60
60
55
50
40
25
15
10

0.01
0.01
0.6
1.0
1.3
1.5
1.6
1.3
1.1
0.8
0.01
0.01
0.00

20
30
40
62
87
99
131
127
114
90
59
25
15

0.01
0.01
0.7
1.3
2.0
2.5
3.4
3.1
2.5
1.7
0.03
0.01
0.01

28
38
48
82
140
164
248
246
220
174
115
41
23

0.01
0.02
0.9
1.7
3.3
4.2
6.5
6.0
4.8
3.3
0.06
0.02
0.01

36
46
56
102
192
229
366
365
327
258
171
57
31

0.02
0.02
1.0
2.1
4.5
5.8
9.6
8.9
7.1
4.9
0.09
0.03
0.01

Tabel 5:
Haalbaar C02 gehalte bij benutting van de het C02 dat vrijkomt bij
warmteproduktie zonder gebruik van en met gebruik van warmwateropslag 40 en 90
m3. (deeltjes per miljoen)
Extra verbruik van gas voor de aanmaak van C02 boven de uit warmteproduktie
aanwezige C02 voor doseren tot minimaal gewenst niveau. (m3 gas per m2 per 4
weken)
extra m3 gas/m2
extra m3 gas/m2
extra m3 gas/m2
haalbaar C02 niv
voor min. 400 dpm voor min. 500 dpm
voor min. 340 dpm
bij benutting
bij warmtegebruik
bij warmtegebruik bij warmtegebruik
dag en nacht
dag dag + dag +
warmte met
dag dag + dag + dag dag + dag +
0 m3 40 m3 90 m3 0 m3 40 m3 90 m3 0 m3 40 m3 90 m3 0 m3 40 m3 90 m3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1940
510
285
280
295
300
305
330
510
1350
2940

2565
725
355
330
325
330
345
385
605
1800
4300

3000
995
450
370
330
330
350
425
725
2250
5330

0.0
0.7
1.0
1.2
1.1
0.2

0.0
0.0
0.1
0.5
0.2
0.0

0.0
0.0
0.0
0.4
0.2
0.0

0.0
1.4
2.0
3.2
2.9
2.2
1.1
0.0

0.0
0.5
1.1
2.3
2.0
1.3
0.2
0.0

0.0
0.0
0.5
2.2
2.0
1.2
0.0
0.0

0.0
2.7
3.7
6.3
5.8
4.5
2.7
0.0

0.0
1.8
2.8
5.4
4.9
3.6
1.8
0.0

0.0
0.7
2.2
5.3
4.9
3.5
1.2
0.0

5.2

0.8

0.6

12.8

7.4

5.9

25.7

20.3

17.8

Tabel 6:
C02-dosering per uur voor handhaven gewenst niveau (kg C02)
ventilatievoud a 10
minimum
C02niveau ventilatie groei
samen
kg C02
340 dpm
0
45
45
400 dpm
48
45
93
500 dpm
128
45
173
600 dpm
208
45
253

ventilatievoud » 15

ventilatievoud * 20

vent

samen

vent

< 45
117
238
357

< 0
96
256
416

< 0
72
192
312

groei
45
45
45
45

groei
45
45
45
45

samen
< 45
141
301
461
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Gebruik van goten bi.j substraatteelt

(H. Kalkman)

Waarom in goten telen.
Er is een besparing mogelijk op water en mest. De goot nivelleerd standplaatsverschillen en de verschillen in waterafgifte van het druppelsysteem.
Per 10?ó drain kan ƒ 0,21 per m2 bespaard worden op water en mest. Dit met
als uitgangspunt een wateropname van 6.000 m3/ha en een waterprijs van
ƒ 1,35 per m3.
Door een gelijkmatige waterverdeling zijn er ook minder verschillen in ECen PH-waarden in het wortelmedium. Er is vrijwel geen profiel nodig. Dit
is een voordeel voor enkele nateelten bijv. kerststerren.
De plantafstand kan gemakkelijker gevariëerd worden. Ook het aanhouden van
een extra dief geeft weinig problemen t.a.v. te droge matten.
De waterafvoer is op één punt geconcentreerd. Men kan bij veel draineren
geen problemen krijgen met slechte looppaden.
De wateropname van het gewas kan over een behoorlijke oppervlakte gemeten
worden.
Het drainwater kan opgevangen worden en centraal worden afgevoerd of worden
ontsmet en hergebruikt.
Bij een teeltplan met sla kan de goot zowel voor de sla- en de tomateteelt
gebruikt worden.
Bij teeltwisseling is wat minder arbeid nodig, men hoeft niet opnieuw in
te hoezen. Het substraat ligt wat beschermd en kan langer mee.
Eisen te stellen aan goten.
De te gebruiken goten moeten aan de volgende eisen voldoen.
De goot moet voldoende stevig blijven onder de klimaatsomstandigheden in
de kas. De goot moet bestand zijn tegen hoge temperaturen als gevolg van
het stomen.
De goot moet recht zijn, en niet lek. Eventueel oprolbaar en na gebruik en
na uitrollen de juiste vorm weer innemen.
De opstaande rand moet minimaal 5 cm. zijn. De rand moet recht zijn en de
hoek t.o.v. de bodem moet 90 zijn.
Het materiaal mag geen dampen afgeven die nadelig zijn voor de plantengroei
De goot moet glad zijn zodat de wortels er niet in kunnen groeien. Het moet
gemakkelijk schoon te maken zijn.
Installeren van goten.
Bij het voor de eerste keer neerleggen van de goten moet men met een aantal
zaken rekening houden.
Het afschot varieert in de praktijk van 0.1 tot 0.5?ó. Het meest gebruikt is
0.3?ó. Dit is met egaliseren te bereiken. Op enkele bedrijven zijn grote hoe
veelheden zand gebruikt om een goed resultaat te krijgen.
De eerste 2 à 3 meter op het hoogste punt kunnen het beste vlak gelegd wor
den dit i.v.m. het te droog worden van de matten. Ook enkele druppelaars
extra zijn nodig op het hoogste punt.
De maximum lengte van de goot wordt vooral bepaald door het toelaatbare
hoogteverschil van de grond in de kas. Lengtes tot 50 m. zijn reeds gerea
liseerd.
De breedte is afhankelijk van de breedte van het te gebruiken substraat.
De steenwolbreedte plus 5 cm. is voldoende voor doorstroming van het water
en er is ruimte voor een verwarmingsslang.
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- Het gebruik van een goot met een zg. drainagesleuf lijkt niet interes
sant. De sleuf groeit vol met wortels en de goot is moeilijker vlak te
leggen.
- Bij het centraal afvoeren van het drainwater moeten de goten worden
aangesloten op een afvoersysteem.
Wanneer het drainwater niet opnieuw gebruikt wordt, is het centraal af
voeren nog niet noodzakelijk. Het eenvoudig weg laten lopen van het drain
water geeft weinig problemen.
- Wanneer wortelverwarming noodzakelijk is, kan de slang het beste in de
goot tegen het substraat aan gelegd worden.
- Voorlopig blijft druppelbevloeiing noodzakelijk i.v.m. beheersing en het
zo nauwkeurig mogelijk toedienen van voeding.
Substraat in de goot.
Het te gebruiken substraat blijft voorlopig steenwol. De hoogte moet mini
maal 6 cm zijn. Met 10 cm hoge steenwol kan men enkele jaren langer telen.
Op enkele bedrijven zijn goede ervaringen met het 2 hoog leggen van oude
matten om zo voldoende hoogte te krijgen. De steenwol wordt op 2 manieren
in de goot gelegd tegen elkaar aan of los van elkaar. Bij het tegen elkaar
aan leggen, krijgt men een bepaalde zuigkracht naar het laagste punt. Bij
goten met een zeer geringe helling 0.1?ó en bij een geringe overdrain < 10%
is dit bruikbaar. Is dit niet het geval dan wordt het verschil tussen het
hoogste en het laagste punt t.a.v. de vochtigheid van de matten te groot.
Als de matten los van elkaar liggen, dan draineert elke mat individueel
uit. Bij dit systeem zal de vochtigheid het meest egaal zijn.
Het nat maken van de matten vraagt extra aandacht. Men moet schotten maken
zodat de goot vol met water gedruppeld kan worden. De matten van 7.5 cm
hoog kunnen zich dan volledig verzadigen. Bij gebruik van 10 cm hoge matten
zal de slang gebruikt moeten worden.
Het afdekken met wit folie is gunstig t.a.v. de reflektie, het beheersen
van tomatenplanten, de egale vochtigheid van de mat, de egale mattemperatuur
bij gebruik van matverwarming.
Ontsmetten.
Het substraat vervangen of stomen. De goten schoonmaken en daarna ontsmet
ten met formaline of stomen. Het volvelds stomen lijkt de beste methode
bij dit teeltsysteem.
Kosten.
De prijs van de goot is + 8.5 ct per cm breedte x 100 cm lengte. De hoogte
is 5 cm, de bodem is 5 cm breder dan het gebruikte substraat. Voor bijv.
tomaat steenwol 10 x 10 cm wordt de goot 5 + 5 + 15 cm = 25 cm gootbreedte
25 x 8.5 ct = ƒ 2,13 per meter goot. We gebruiken 1.25 m goot per m2.
1.25 x ƒ 2,13 = ƒ 2,66 investering aan goten.
Het egaliseren kost ƒ 0,50 à ƒ 1,— / m2 afhankelijk van de situatie. De
kosten van het aanleggen van centrale afvoer is + ƒ 0,50 à ƒ 1,50 afhanke
lijk van de uitvoering.
Nadelen.
Mogelijkheid tot ziekteverspreiding. De jaarkosten moeten door nevenvoor
delen worden goedgemaakt. Bij slechte waterkwaliteit weinig besparing moge
lijk. De matten zijn moeilijker nat te krijgen.

HK/MV/86/M2
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Samenvattinq van de maandverslagen van het onderzoek

Augustus/
September 1986

Grond, Water en Bemesting
Het ringonderzoek voor vruchtkwaliteitsanalyses heeft geleid tot
afspraken voor verbetering van de analysemethoden. Het Sprenger
Instituut bekijkt het diepvrieseffect, Conex het ontdooien, PTOG
het pulpeffect en Rikilt het uitpersen met betrekking tot de
zuurbepaling.
Het ringonderzoek voor voedingsoplossingen laat zien dat enkele labs
slecht scoren. Op verzoek zal het Rikilt labs helpen. Over een jaar
zal worden bezien of dan weer een nieuwe uitwisselingsronde wordt
gesmart.
Het ENC in Petten

past onze ethyleenbepaling in lucht toe.

Er zijn wat vooruitzichten op een snelle K en NO^ bepaling voor
de praktijk met behulp van indicator strips. Er is nu goede afleesapparatuur voor deze strips.
Materialen verzameld uit verstopte druppelsystemen blijken vooral
te bestaan uit calcium, ijzer, fosfaat en organische stof. Soms is
ook silicium aanwezig. Naast zuur zal ook een sterk alkalisch
middel nodig zijn om de verstoppingen op te heffen.
De eerste analyseresultaten van cesium in spinazie kwamen beschik
baar. Geteeld in zand werden gehalten van 0,4 tot 0,6 ppb gevonden
en geteeld in klei 0,2 tot 0,3 ppb. In de grond kan alleen bij zand
cesium worden aangetoond.
Bij het onderzoek bleek dat kalisalpeter cesium bevat. Het lijkt zin
vol ook andere meststoffen te onderzoeken.
De commissie automatisering bemestingsadvies glastuinbouw is gewij
zigd van samenstelling. Cees Sonneveld is uit deze commissie gegaan
en Helen Sonneveld en Alex van den Bos zijn toegetreden. Tijdelijk
zal ook Wim Voogt zitting hebben.
Voor het 1:2 volume extract is een methode ontwikkeld waarmede de
samenstelling van de bodemoplossing nauwkeuriger kan worden ge
schat dan voorheen.
Deze maand werd een aanvraag ontvangen van een pariculiere firma
voor gegevens over automatisering van de bemesting. Op dit gebied
hebben wij heel wat te bieden. De vraag is hoe ver we hiermee
gaan, want er zullen ongetwijfeld meer aanvragen komen.
Windmill heeft de fabriek voor de produktie van vloeibare meststoffen
bedrijfsklaar.
De brochure "Normen voor waterkwaliteit in de glastuinbouw" is her
drukt en nu in overleg met Aalsmeer aangepast voor de bloementeelt.
Groenten en bloemen zijn nu ondergebracht in één waarderingssysteem.
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Deze maand zijn weer gevallen van zinkgebrek bij tomaat in de
praktijk opgetreden. Naast laag zink kan waarschijnlijk ook een
hoog fosfaatgehalte oorzaak zijn. In één geval werd een analyse
in het gewas uitgevoerd. De volgende resultaten werden verkregen.
goed
slecht
blad
0,37
0,30
bladsteel
0,82
0,48^
In blad moet het gehalte minimaal 0,4 mmol.kg
zijn er in de
bladsteel 0,6. De bladsteelgehalten geven duidelijker verschillen
dan het gehalte in het blad.
De proef waarin de interactie tussen P en Mg werd bestudeerd bij
tomaat is beëindigd. Veel fosfaat bevordert het optreden van mag
nesiumgebrek. Op basis van de proefresultaten lijkt het mogelijk
de toediening van fosfaat bij tomaat wat te verlagen. De voedings
oplossing zal daaraan worden aangepast voor het nieuwe seizoen.
In een onderzoek naar EC-effecten op het kiemen en de plantkwaliteit van tomaten werden EC-trappen aangelegd tussen 0 en 10 EC.
De beste resultaten werden verkregen bij een EC-waarde van 1,2 in
de voedingsoplossing.
Het onderzoek naar de specifieke effecten van NaCl bij tomaat
gaf dit jaar dezelfde resultaten als vorig jaar. Het aanbrengen van
osmotische effecten kan zonder bezwaar met \aCl gebeuren. Het posi
tieve effect op de opbrengst van extra doorspoeling in het wortelmilieu, wat vorig jaar werd gevonden, trad nu niet op.
In de bekende zuid-west hoek van het Westland zijn weer zeer hoge
bromidegehalten gevonden. Gehalten tussen 150 en 200 umol per 1
waren geen zeldzaamheid.
Teelt en Kasklimaat

augustus 1986

Tomaat
- Er is geen verschil in houdbaarheid geconstateerd bij tomaten afkomstig van het
vaste en beweegbare draden systeem. Bij de plantafstandenproef, die met boven
genoemde stystemen werd gecombineerd nam de doorkleuring toe naarmate ruimer
werd geplant. In het voorjaar was de houdbaarheid langer naarmate ruimer werd
geplant, in de zomermaanden was dit juist andersom. Zorgen voor meer gewas in
de zomer is dus gunstig voor de kwaliteit.
- Op het Sprenger Instituut is tweemaal een smaakproef uitgevoerd bij 4 rassen.
Nr. 84024 werd meestal als beste, 663 vaak als slechtste beoordeeld. De smaakwaardering correspondeerde redelijk redelijk met het suiker/zuurgehalte.
- Analyse van vruchten met rode neuzen gaf geen duidelijke afwijkingen te zien
in droge stof percentage en gehalte aan K, Ca en Mg.
- In samenwerking met Tuinbouwplantenteelt (LU) is een computerprogramma geschre
ven dat de toename van het aantal tomaten per plant doorzetting, de droge stof,
verdeling over de aanwezige tomaten en de afname van het aantal tomaten per
plant door rijping stimuleert. Het programmapakket Genstat lijkt geschikt voor
dit soort simulatieprogramma's. Het programma geeft nu nog slechts de struc
tuur en de bijbehorende rekenregels. De merkelijke functies, b.v. bloeisnelheid als functie van temperatuur, lichtsnelheid enz., moeten nog worden inge
vuld. Eerst zal getracht worden deze functies uit de literatuur en andere ge
gevens te halen. Hierna kan aangegeven worden waar de benodigde kennis ont
breekt en hoe deze d.m.v. nader onderzoek gevonden kan worden.
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Overiqe groentegewassen
- De strengere keuring van het CBT bij sla op de hart vulling zal ook zijn weer
slag hebben in het rassenonderzoek.
- Voor paprika is een nieuwe electronische gewichtssorteermachine ontwikkeld
(Aweta). Enkele sorteerprincipes zullen vooral wat betreft de nauwkeurigheid
met elkaar worden vergeleken.
- I.v.m. export van paprika's naar Amerika zijn enkele begassingsproefjes met
methylbromide uitgevoerd. Er werden 6 kleuren paprika's gebruikt. Bij de kleu
ren groen, paars en wit trad schade op. Bij groene paprika's trad vruchtwandbeschadiging op en kregen de vruchten opstaande kelken. >€ij paars verkleurde
het weefsel plaatselijk groen. Witte paprika's kregen plaatselijk ingezonken
plekjes en vertoonden een versnelde rijping. Het onderzoek wordt voortgezet.
- In een rassenserie radijs traden bij bewaring aanzienlijke verschillen in
bladkleur op. Na U dagen bewaring varieerde de bladkleur van 3.8 tot 5.1
(2 inzetdata).
- Het standaardras bij kouseband, dat een lichte peulkleur bezit bleek duidelijk
korter houdbaar dan de nieuwe IVT selecties. Tussen de verschillende selecties
komen eveneens duidelijke verschillen in gevoeligheid voor rot voor.
Teelt en Kasklimaat

september 1986

1 ornaat
- Uit microscopisch onderzoek op de LU te Wageningen is gebleken dat goudspikkels,
die vooral voorkomen op vruchten van hetelucht en koude bedrijven, bestaan uit
Ca-oxalaat. Dit Ca-oxalaat kan in de vrucht naaldvormige kristallen vormen waar
door cellen beschadigd kunnen worden. Tomaten met goudspikkels zijn vaak, zeker
in combinatie met zweischeurtjes, kort houdbaar.
Bij een vruchtanalyse bleek de vruchtwand van tomaten met goudspikkels 2 maal
zo veel Ca te bevatten dan tomaten zonder goudspikkels. Het K-gehalte in tomaten
met goudspikkels was ruim 10% lager. Het onderzoek wordt voortgezet.
- Het onderzoek naar dag/nachttemperatuurregiems bij tomaat is besproken op de lan
delijke voorlichters vergadering. De voorlichters vrezen de kwaliteitsvermindering
bij het omkeren van het temperatuurregime, alhoewel dit niet uit de resultaten van
het onderzoek geconcludeerd kan worden. Kwaliteitsproblemen kunnen ook een gevolg
zijn van een te lage etmaaltemperatuur bij zetting of een te hoge etmaaltemperatuur tijdens de uitgroei van deze tomaten.
Bij een EG workshop over efficiënte benutting van licht en energie in kassen was
er4/eel' belangstelling voor de mogelijkheden die temperatuurintegratie door plan
ten biedt.»
- Uit de plantgewichtwaarnemingen in kas 307 blijkt dat zelfs 4 weken na het koppen
van de planten het plantgewicht nauwelijks afneemt.
- De bewaarproeven tomaat op de veiling zullen het volgende jaar worden voortgezet,
gecoördineerd door het KCB. De ervaringen met de bewaarproeven van dit jaar zijn
positief. Ook bij komkommers wil men in 1987 bewaarproeven opzetten.
Komkommer
- Het onderzoek naar de relatie tussen luchtvochtigheid en produktie/kwaliteit is
afgerond. De belangrijkste conclusies zijn - er is een duidelijk verband tussen
de produktie en de luchtvochtigheid
overdag
- de vegetatieve ontwikkeling is voor
namelijk gekoppeld aan de etmaallucht vochtigheid.
- de kwaliteit neemt duidelijk af bij
een hogere etmaalluchtvochtigheid.
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- Bij de rassenproeven herfst komkommer gaven de stamruchten een vrij uniform beeld.
De lengte bij de rankvruchten lijkt bij sommige rassen een probleem te geven.
Sla
- Bij sla, geteeld na chrysant treden vaak groeiproblemen op. Om oorzaken te vinden
is sla geteeld in potgrond waarin blad, stengels of wortels van chrysant waren ge
mengd. Op 25 september vonden gewichtswaarnemingen van de sla plaats. Het kropgewicht van het object 'blad' was 8h% t.o.v. onbehandeld (100?ó). Ditzelfde percenta
ge werd voor het object 'stengel' gevonden. Bij het object 'wortel' was dit gewich
39?ó. Het onderzoek wordt voortgezet.
- Diverse rassen van krulandijvie, eikelbladsla, lollo rosso en rode sla worden m
een herfstteelt (kas 105) beproefd. Plantdatum was 30 september.
- Bij ijssla wordt het effect van de EC, N en K gift bekeken in relatie tot het op
treden van bolrot. De 20 combinaties van kalie- en stikstofgiften zijn: 0, 5, 10
en 20 kg K2S04 per are met 0, 5, 10, 15 en 20 kg KAS per are (plantdatum 30 sep
tember ).
- De veilingen zullen dit seizoen zeer kritisch naar de hartvulling van sla kijken.
Mede hierdoor zijn de vergelijkingsrassen voor de winterteelt rassenproeven aan
gepast. In plaats van Columbus en Panvit zullen naast Saffier Telamon en Claret
als vergelijkingsrassen dienen.
Overige groentegewassen
- In de energiekas is gestart met onderzoek naar de relatie tussen luchtvochtigheid
en groei/produktie/kwaliteit bij paprika. Tevens zijn verschillende voedingscon
centraties aangehouden. Er blijkt weer een duidelijke relatie tussen de voedings
concentratie en neusrot te bestaan. Per mS/cm verhoging van de EC treden er 0.3
vruchten meer met neusrot per plant op.
- In de variakas wordt oriënterend de teelt van pepino (Solanum muricatum) beproefd.
Uitlatingen van bezoekers uit andere landen (Duitsland, Denemarken; wijzen erop
-dat dit gewas ook enige belangstelling in die landen ondervindt.
- De rassenproeven bij paprika hebben geen verbetering van het sortiment opgeleverd.
Kasklimaat
- Naast de firma Brinkman wordt ook door andere bedrijven gewerkt aan automatisering
van watergeven via drainwatermetingen. Brinkman ontwikkelt naast het rekenmodel,
als start voor het watergeven ook een niveaumeter in combinatie met drainwatermet ingen.
- Ton Rijsdijk is gestart met het naamgevingsprojekt bij klimaatcomputers. Doel is
te komen tot meer uniforme bewaring bij klimaatcompu.ters t.a.v. de algemene kli
maatuitdrukkingen, de technische installaties en de instellingen. De computerfa
brikanten hebben hun medewerking toegezegd. In dit project wordt samengewerkt met
NTS. SITU, D1C0TU en SMC (Stichting Mechanisatie Centrum).
- In september is gestart met het operationeel maken van een meetopstelling voor
fotosynthese-onderzoek. De nieuwe analysatoren voldoen goed. Ze moeten nog worden
getest op gevoeligheid voor luchtvochtigheid.
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Er zijn opnieuw aanwijzingen dat met behulp van schermen ('s nachts gebruikt)
botrytis en mogelijk andere schimmelziekten kunnen worden voorkomen of tegen
gegaan. Deze aanwijzingen zijn: - in ae proef met tomaten in de "lage watertemperatuurkas" werden begin augustus veel
tomaten met botrytis stip geoogst; in de
"jubileumkas" naar gedurende 6 weken het
scherm bijna elke nacht gesloten was,niets.
- In de afdeling waar de laagste luchttempe
ratuur is gemeten kwam het meeste "stip"
voor.
- De stip ontstond op de vruchten bij de draad
waar zonder scherm de laagste luchttempera
tuur werd gemeten.
- De "stippen" zaten praktisch allemaal aan de
bovenzijde van de vruchten.
Begin september is de proef met ac-folies gestart.
De indruk bestaat dat de kwaliteit van een aantal ac-folies weer verbeterd is
t.o.v. vorig jaar.
Er is samen met de technische voorlichters Koop en Groen een eenvoudige methode
ontwikkeld om de folies onder een hoek te spannen. In twee kassen zijn de folies
geperforeerd met ronde gaten met een diameter van 9 mm, zodanig dat l?ó opening
onstond. De invloed van l?ó opening blijkt erg groot. De verlaging van de lucht
vochtigheid is vaak te groot en gaat soms gepaard met een duidelijk energiever
lies. Dit is ook belangrijk te weten voor normaal beweegbare energieschermen
waar nog steeds niet nauwkeuriger als l°ó opening kan worden geregeld. Het schuin
spannen van het folie blijkt een extra verlaging van de luchtvochtigheid te geven
en te zorgen dat het gewas droog blijft (condensdrup is nauwkeurig te sturen!).
De proef met zonneschermen bij tomaat is geëindigd. Het gebruik van schermen heeft
een duidelijke invloed op het klimaat gehad. Wat betreft het lichtniveau gaf LS-10
een lichtreduktie van 30?ó, L5-11 9k% t.o.v. de controle. De luchttemperatuur onder
L5-11 was 3 tot 6 C lager dan bij de controle, onder L5-10 2 tot 3 C hoger. De
vertikale temperatuursverschillen waren onder LS-11 kleiner en onder LS-10 groter
dan in de controle. Bij de controle en LS-10 was de vruchttemperatuur onder extre
me omstandigheden 6 tot 12° C hoger dan de luchttemperatuur. Bij deze proef is weer
een duidelijke oogstreduktie opgetreden als gevolg van lichtverlies.

Bedrijfssynthese
- Informatlemodel Glastuinbouw.
1. Projectplan detailleringsfase lnfomodel.
Het concept-raamplan Is ln deze periode afgesloten. Alle werkgroep
leden die het plan opgesteld hebben, hebben nog de mogelijkheid gekregen
om te reageren op het uiteindelijke concept-plan. In een vergadering,
gepland begin oktober, zal het plan aan de voorbereidingsgroep en de
directies van de drie betrokken proefstations worden voorgelegd. Na
goedkeuring wordt het projectplan ingediend bij de Landelijke Raad voor
de Bedrijfsontwikkeling.
2. Presentatie Informatiemodel.
Het informatiemodel glastuinbouw is gepresenteerd aan een groep tuinders
die zitting hebben ln projectgroepen van de SITU. Het doel hiervan was mede
om een aantal tuinders achter de hand te hebben die tijdens de detaillerings
fase geraadpleegd kunnen worden wanneer er zich praktische vragen voordoen.
De opstelling van de tuinders was kritisch, maar positief.
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van de glastuinbouw. Men was zeer zeker geïnteresseerd en belangstelling
werd getoond voor de benaderingswijze van het ondernemerschap die ten grond
slag ligt aan het informatiemodel. In deze benaderingswijze wordt de tuinder
gezien als manager en staat het nemen van beslissingen centraal.

- Bedrijfseconomisch Advies
De documentatie van het gemeenschappelijk datamodel BEA, dat het uitgangspunt
vormt voor opslag van gegevens en het ontwikkelen van programma's t.b.v. BEA,
is verschenen. Bij de totstandkoming ervan zijn de akkerbouw, rundveehouderij
en de glastuinbouw betrokken. In het datamodel is een onderscheid gemaakt tussen
een normen- en een bedrijfsdatabank. De normendatabank bevat normgegevens
omtrent prijzen, hoeveelheden, produktiemiddelen, enz. en modelparameters. De
bedrijfsdatabank bevat al dan niet gewijzigde gegevens uit de normendatabank
en bedrijfsspecifieke gegevens (waarvoor geen normen opgeslagen zijn).
T.b.v. de verdere automatisering van het bedrijfseconomisch advies is het BEA
systeem opgesplitst in een aantal op managementvragen gerichte deelsystemen.
Voor de akker- en glastuinbouw zijn de volgende deelsystemen geformuleerd:
- analyse probleemstelling: gegevens over bedrijf en -uitrusting en resultaten
in het verleden om te komen tot de probleemstelling
- teeltplan: keuze van de gewassen binnen gegeven bedrijfsuitrusting en
arbeidsbezetting
- teeltplan + arbeid: keuze teeltplan en arbeidsbezetting bij een gegeven
bedri jfsuitrusting
- teeltplan + duurz. prod.middelen: keuze teeltplan en bedrijfsuitrusting gege
ven de arbeidsbezetting
- teeltplan + arbeid + dpm: keuze van teeltplan, arbeidsbezetting en bedrijfsuitrusting
- rentabiliteitsbegrotiag (zonder optimalisatie): totale bedrijfsbegroting.
De documentatie omtrent deze deelsystemen is eveneens verschenen.
Zowel de ontwikkeling als het operationeel maken van de deelsystemen voor de
voorlichting zal volgens bovenstaande fasering plaatsvinden. De voorlopige
planning is nu dat begin 1987 de deelsystemen "analyse probleemstelling" en het
"teeltplan" voor de voorlichting beschikbaar zal komen.
Bij het ontwikkelen en het testen van deze deelsystemen zullen vanuit de glastuinbouwvoorlichting Jos Hendrix en Cees van 't Klooster zeer nauw betrokken
zijn.
Tenslotte is van het "LP-nodel akkerbouw" documentatie en omtrent het gebruik
van "deel LP-nodellen ln BEA" een notitie verschenen.

- Oriënterend onderzoek bedrijfssystemen voor de tomatenteelt.
In deze prlode heeft er een gesprek plaatsgevonden met de afd. Tuinbouw
(sectie techn/econ. onderzoek en sectie marktonderzoek). Nadien zijn enkele
aanpassingen uitgevoerd. Na een gepland overleg met vertegenwoordigers van de
NTS-tomatencommissies zal het verslag afgerond worden.
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- Arbeidsonderzoek.
Het verrichten van arbeidsstudies, net behulp van de handterminal, bij de
vleestomaat heeft tot enige aanbevelingen ter verbetering van de software
geleid. Ook zijn enige beperkingen aan het licht gekomen, zoals het
gelijktijdig opgeven van eenheden. Dit is bij kortdurende cycli niet of
nauwelijks realiseerbaar.

- Bedrijfsvergelijking.
1. De aktiviteiten ter voorbereiding van de (normale) bedrijfsvergelijking in
het komende seizoen zijn weer opgestart. De wijzigingen in datgene wat men
ten behoeve van de onderlinge vergelijking gaat registreren zullen in oktober
worden vastgesteld.
2. De vergelijking van de gegevens over teeltomstandigheden met behulp van
videotex-apparatuur zal het volgende jaar plaatsvinden op een computer van
de (bloemen)-veiling Westland.
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PR0EF5TATI0N VOOR TUINBOUW ONDER GLAS

Samenvatting van het verslag over het le halfjaar 1986
Algemeen
- De fa. Windmill heeft in een van de kassen een doseersysteem voor vloeibare
meststoffen geïnstalleerd. Daarmee zijn dit half jaar de eerste ervaringen
opgedaan. Het is een zinvolle stap naar een automatisch systeem voor water
geven en bemesten.
- De voorbereidingen voor de Nieuwbouw van het hoofdgebouw van het proefstation
verlopen voorspoedig. Ook het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek (BLGG) heeft besloten in Naaldwijk een nieuw gebouw te gaan plaatsen.

- Met het Nederlands Normalisatie Instituut is intensief samengewerkt om te ko
men tot een gestandaardiseerde manier van bemonstering en meting van de licht
dcorletendheid bij nieui" te plaatsen tuinboui-jolas.
- Het ziet er naar uit dat de bouw van een substraatteeltkas zowel in Naald
wijk als in Aalsmeer realiseerbaar wordt. Daartegenover staat dat de post
voor onderzoekoutillage met 40?ó gekort is. Hierdoor moeten bepaalde onder
zoekingen opgeschoven worden naar volgend jaar.
- Onderzoek voorlichting en bedrijfsleven hebben gezamenlijk één lijst van
onderzoekwensen bij het IMAG ingediend.

ONDERZOEK BETREFFENDE BODEM, WATER EN BEMESTING

Groentegewassen
Tomaat

'De rèsùltaten van een tomatenteelt in afgelopen herfst zijn inmiddels bekend.
Bij een EC van 3,7 of 5.2 mS/cm lag de produktie resp. 0,2 (-3%) en 0,5 kg
per m2 (-8S) lager dan bij een EC van 2,5 mS/cm. Bij een hogere EC nam het
voorkomen van zweischeurtjes af, neusrot nam toe. EC-verhoging door voeding
en door NaCl hadden een zelfde effect.
- In een proef met P- en Mg-trappen bij tomaat wordt nu fosfaatgebrek waarge
nomen bij de laagste P-concentratie. Beeld: verminderde groei, dunne kop,
smalle bladeren, geen paarsverkleuring te zien. De proef wordt gehinderd
door een sterke neusrotaantasting.

Komkommer
- De proef met Si-concentraties bij komkommer vertoont aan tot eind mei geen
duidelijke effecten qua produktie. Wel wordt meer wortelgroei waargenomen
naarmate meer Si is toegevoegd. Bij de behandelingen met hoog Si wordt veel
hinder ondervonden van verstopping van aanvoerslangetjes.
»
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- Er is onderzoek verricht naar de invloed van de concentratie van de voedings
oplossing in gebruik bij opkweek van paprika in steenwolblokken (EC van 1 - B
mS/cm). De potten werden normaal vochtig, droog en extra nat gehouden. Het
beste resultaat leverde normaal water met een EC van 2.
Overige
- In samenwerking met UKF werd een nieuw type fosforzuur vergeleken met het
normaal gebruikelijke, bij teelt van sla en tomaat. Het gewas vertoonde
geen verschillen. De gewasmonsters worden door DSM volledig geanalyseerd,
o.a. ook op zware metalen en uranium.
- In een proef van beperkte omvang is geprobeerd schadebeelden op te wekken
van overmaat van ammoniak bij een aantal gewassen, geteeld in watercultuur.
Dit werd gedaan door ammoniumnitraat-toevoeging, al dan niet gecombineerd
met pH-verhoging. Bij komkommers, anjer en chrysant werden geen beelden
waargenomen. Tomaat reageerde met enigszins gedraaide bladeren en een don
kergrijze bladkleur. Er werd geen verschil in gewasgroei waargenomen.
Overige onderzoekaspekten
- In afgelopen verslagperiode "ontplofte" Tsjernobyl.
De radio-actieve fallout bestond vooral uit enkele jodium-componenten met
een korte halveringstijd. Daarnaast viel veel Cs-137 met een langere hal
veringstijd. Op verzoek van het Ministerie zijn enkele proefjes opgezet,
onder andere met stabiel cesum , omdat we niet de mogelijkheden hebben met
radio-actieve materialen te werken. Eind juni arriveerde de apparatuur om
Cs-133 te bepalen.
- Er blijken onafhankelijk van elkaar etheenmetingen te zijn verricht onder
goed vergelijkbare omstandigheden op een bedrijf, door zowel Proefstation
als TNO. De resultaten stemden goed overeen. Wel kan TNO veel gevoeliger
meten.
- IJzerfosfaat als meststof geeft problemen met de analyse van voedingsop
lossingen.
- Het chemisch laboratorium heeft een flinke serie grondmonsters uit twee
de en derde steek geanalyseerd op bromide. Er kwamen zeer hoge gehalten
voor.
- Een nieuwe ijzermeststof (gecomplexeerd ijzerfosfaat, van de firma
Budenheim) bleek bij zowel lage als hoge concentratie (resp. 10 en 50
mmol Fe/1) flink ijzergebrek op te leveren. Analyse van de voedingsop
lossing leerde dat deze ijzermeststof snel wordt afgebroken.
- Het uitwisselingsonderzoek met voedingsoplossingen zal in 1986 nog één
maal plaatsvinden. Kleine partikulieren labs willen graag, overheidsin
stellingen staan niet te trappelen.
- Er was veel belangstelling voor diverse analysemethoden. Een zaadfirma
orïenteerde zich inzake de suiker- en zuurbepaling van tomatevruchten.
Diverse instellingen wensten informatie aangaande onze bromidebepaling
met behulp van de continuous-flow. Proefstation Aalsmeer informeerde
naar de Si-bepaling in waterig milieu en in gewas. Proeftuin Lent oriën
teerde zich inzake de fout bij doe-het-zelf metingen van pH en EC in de

potplantenteelt.

*
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- Voor de praktijk zijn nu schema's uitgewerkt voor voedingsoplossingen
uitgaande van vloeibare meststoffen. Ook de lijst met aanpassingen is
omgerekend naar vloeibare meststoffen, en op aanvraag te verkrijgen.
- Een methode is ontwikkeld voor het aanpassen van de voedingsoplossingen
bij gebruik van Rotterdams en Haags leidingwater.
- Op eenv.itlofbedrijf is zuurstof gemeten in het recirculatiesysteem. Ge
bleken is dat deze bepaling op het bedrijf dient te gebeuren ten einde
de betrouwbaarheid te kunnen garanderen.
- Een voorschriftenbundel waarin fysische analysemethoden voor veen en
potgrond zijn beschreven is gereed gekomen, en voor belanghebbenden
beschikbaar.
- Een nieuwe ronde in het fysisch steenwolonderzoek is aangevangen. Ver
gelijking van twee methoden wordt verricht aan diverse steenwolmonsters.

- De eerste resultaten van het onderzoek naar de verstopping van druppeldoppen kwamen ter beschikking. Het materiaal'waaruit de verstopping be
staat, bevat steeds organische stof (20 à 40?ó), verder fosfaat, calcium
en/of ijzer, alsmede silicaten.
- Er blijkt een goede overeenkomst te zijn tussen de resultaten van glas
metingen aan een referentiemonster tuinbouwglas volgens de nieuw in te
voeren methode, door drie instellingen verricht, te weten: fa. Glaverbel,
TNO en Proefstation.
- Per 1 maart zal deze nieuwe meetmethode worden ingevoerd. Deze loopt voor
uit op een normvoorschrift dat te zijner tijd zal worden uitgebracht door
het NNI.

ONDERZOEK BETREFFENDE TEELT EN KA5KLIMAAT

Groentegewassen
Tomaat
- In het systeem met beweegbare gewasdraden werd bij de vleestomaten een
extra lichtonderschepping gemeten van 8 - 11%. Bij de ronde tomaten was
het verschil gering, omdat hier alleen de kop (die naar beneden hangt)
aan de beweegbare draad aangebonden is. Tot nu toe zijn zowel bij de
vleestomaat als bij de ronde tomaat geen produktie- en kwaliteitsverschil
len geconstateerd. Hier is een aantal verklaringen voor mogelijk. Over de
resultaten van de licht- en produktiemetingen is op 17 juni een praat
avond worden gehouden met de telers, die het systeem hebben.
- Bij het dagelijks schudden van tomatenplanten ten opzichte van nietschudden
zijn de produkties tot 21 mei respectievelijk 7.0 en 7.4 kg/m*.
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ge nachttemperatuur duidelijk geringer dan bij de behandelingen gelijke dag/
nachttemperatuur en hoge dag/lage nachttemperatuur. Het gemiddeld vruchtge
wicht van de behandeling hoog/laag is nog steeds lager dan van de andere
twee behandelingen. Er zijn tot nu toe (half mei) nog geen verschillen in
uit- en inwendige kwaliteit of in produktie geconstateerd.
De plantafstand bij ronde en vleestomaat gaf per 26 mei de volgende resul
taten: ronde tomaat bij 40, 50, 60 en 70 cm plantafstand 12.8, 12.9, 12.1
en 11.5 kg/m2; vleestomaat bij dezelfde afstanden 15.5, 13.9, 12.8 en 12.0
kg/m2.
De houdbaarheid van tomaten is half mei zwak geweest. Dit jaar blijkt weder
om dat de houdbaarheid van tomaten van de eerste trossen uit de heteluchtteelt over het algemeen slecht is. In de plantdatumproef in kas 402 met on
der andere een plantdatum in maart zijn deze tomaten eerder langer dan kor
ter houdbaar in vergelijking met vroegere plantingen.
De proef met de nieuwe cherry-tomatenrassen levert tot begin juni behalve
het standaardras "Gardenes Delight" twee rassen als goed bruikbaar, name
lijk Cherito en nr. 85171 (De Ruiter). Het produktniveau ligt bij deze
rassen op de circa 5 kg, terwijl het ronde ras "Counter" circa 10 kg heeft
geproduceerd. De refractie ligt bij de cherry tomaat op circa 8,5?ó, het
zuurgehalte op circa 13.5 mmol (ten opzichte van de ronde rassen een ver
dubbeling van de gehaltes). De rassenproef met pruimtomaten (Italië) geeft
als beste ras "Aragon" met 6.6 kg per m2, tegen 15.0 kg bij Counter. Aan
gezien ook de kwaliteit van deze rassen niet beter is dan van de ronde
rassen, lijken er weinig perspectieven te zijn voor dit type.
In 307 is een proef opgezet om de invloed van het wegschermen van een (te)
hoge instraling op met name de kwaliteit na te gaan. Vergeleken wordt:
schermen met transparant folie van 12.00 uur tot 14.30 uur, van 11.00 uur
tot 16.00 uur: met LS-ll-doek van 12.00 uur tot 14.30 uur en de controle
(ongeschermd).
De drie schermbehandelingen starten bij een instralingsniveau van 500 Wm~2.
Naast kwaliteitswaarnemingen (vorm, kleur, stevigheid, houdbaarheid, zullen
produktie- en klimaatswaarnemingen (onder andere lucht- en vruchttemperaturen) worden verrichtIn juni is in een warme periode nogmaals het effect van oogst- en sorteerbehandelingen op het optreden van schilbeschadigingen nagegaan. Hoewel het
beschadigingsniveau lager lag en de rasverschillen kleiner waren dan in
het eerste onderzoek in april, mag wederom de conclusie worden getrokken
dat Counter gevoeliger is voor schilbeschadigingen dan Turbo. Ook was de
houdbaarheid na één week bewaring van Turbo beter:
In een onderzoek waarbij 3x per week van 10 bedrijven wordt bemonsterd op
EC, zuur en refractie, valt het op dat de gehaltes ook binnen één week zeer
sterk kunnen fluctueren. Er zal op korte termijn met het CB gesproken wor
den over de consequenties van deze resultaten met het oog op toekomstige
bepalingen op de veilingen.
In de werkgroep "kwaliteit bij substraatteelt" is onder andere afgesproken
dat de vakgroep plantencytologie en -morfologie (LH) stevige en niet-stevige vruchten zal bekijken op een aantal anatomisch-morfologische eigen
schappen. Ditzelfde zal gebeuren bij tomaten met en zonder zweischeurtjes.
Ook is
gesproken met Dr. Knegt (plantenfysiologie) over de rol van het
enzym polygalacturonase bij het zacht worden van tomaat. Hier is al vrij

veel over bekend, alleen de praktische consequenties zijn nog wst ondui
delijk.
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- In 1986 wordt in onderzoek veel aandacht aan de smaak besteed. Hieraan
werken PTOG, SI, CBvT en RIKILT mee.
- In de (buitenlandse) pers wordt steeds vaker negatief over de smaak van
Hollandse tomaten geschreven. Evenals in Engeland willen ook in Frankrijk
inkooporganisaties suiker- en zuurbepalingen bij tomaten gaan verrichten.
Bij de veredelaars is nog eens benadrukt, dat ook door veredeling de smaak
kan worden verbeterd.
Komkommer
- In de energiekas, waar komkommers bij verschillende luchtvochtigheden
worden geteeld, worden de klimaatverschillen goed gerealiseerd. Het
klimaat heeft weer een significant effekt op het optreden van bolblad.
Tussen de continu bevochtigde en de planten, waarbij verdamping wordt
gestimuleerde bestaat er een verschil in verdamping van 25?ó. Dit heeft
niet geleid tot verschillen in het optreden van broeikoppen. Op et
maalbasis lopen de gerealiseerde luchtvochtigheden in maart uiteen van
67 tot 84%. De behandeling met 's nachts een hoge luchtvochtigheid geeft
het grootste bladoppervlak. Bij de stamvruchtproduktie wijzen de cijfers
in dezelfde richting als in de voorgaande proeven, d.w.z. bij een hoge
luchtvochtigheid overdag de hoogste produktie. Bij de EC behandelingen
is er een duidelijk effect; de hoogste produktie wordt bij de laagste EC
behandeling bereikt.
- De uitwerking van gegevens, betreffende de invloed van de factor lucht
vochtigheid op de groei van komkommer leiden tot de volgende conclusies:
hoe hoger de luchtvochtigheid overdag, des te hoger de totale produktie;
de nachtluchtvochtigheid heeft veel minder effect; de kwaliteit lijkt
voornamelijk af te hangen van de etmaal luchtvochtigheid.
- De C02-proef in de klimaatkas is eind juni beëindigd. Uit de resultaten
kan worden afgeleid dat de optimalisatiebehandeling goed heeft gewerkt.
De produktie bij deze behandeling is het hoogst en het C02-verbruik het
laagst. Het principe van doseren als dit het meeste rendement (veel
licht en weinig verlies door ventilatie) oplevert, lijkt dus goed ge
werkt te hebben.
- Op veiling de Kring is in 1985 houdbaarheidsonderzoek bij komkommers
uitgevoerd. Hierbij zijn er van 30 bedrijven 14 weken achter elkaar
komkommers beoordeeld op kwaliteit en houdbaarheid. Voor de kleurver
schillen van de vruchten tussen de bedrijven konden geen duidelijke
aanknopingspunten worden gevonden. Het percentage rot varieerde per
bedrijf van 4-345S na 9 dagen bewaring. Het vaker uitvoeren van een
schimmelbestrijding en minder beschadigingen gaven minder rot. Door
deze beide factoren kon 50?ó van de variatie in rot worden verklaard.
Sla
- Afgelopen maand zijn verschillende praktijkproeven geoogst, waarbij wel
en niet afdekken van folie werden vergeleken.
Bij gebruik van folie was het gewicht van de sla 4 tot 10& hoger. Het is
echter nog twijfelachtig of deze manier van telen bedrijfseconomisch aan
trekkelijk is. Uit bewaaronderzoek is gebleken, dat gebruik van wit plas
tic geen effect heeft op het optreden van rot.

- Bij ijssla is onderzoek gedaan naar de relatie tussen EC in de voeding en
bolrot. De EC trappen waren 0.75, 1.5, 2.23.0, 3.75 en 4.5 mS/cm. Op 6
januari werd geoogst. Het percentage bolrot was respektievelijk 49, 37, 29,
16, 12 en 11%. Toename van de EC geeft dus een afname van het optreden van
bolrot.

-39- Bij ijssla, geteeld op voedingsfilm, werden 8 behandelingen met watertempe
raturen uitgevoerd. Er werden watertemperaturen gegeven van 12,15 en 18°C
gedurende de gehele teelt of tot begin kropvorming, ook een behandeling met
18 C watertemperatuur alleen overdag en een controlebehandeling. Er waren
grote verschillen in brutokropgewicht en in bolgewicht. Vooral waar de wa
tertemperatuurbehandeling gedurende de gehele teelt werd gegeven was er
duidelijk positief effect van hoge watertemperaturen.
De hoogste gewichten werden gerealiseerd bij 18 C alleen gedurende de dagperiode.
- Het optreden van aanslag bij sla is bekeken bij teelt in de grond zonder
folie, met wit folie en met papier. De volgende behandelingen waren opge
nomen: onbedekt + spuiten Rovral en TMTD, wit folie + spuiten Rovral en
TMTD, witfolie zonder bespuiting en papier + spuiten Rovral en TMTD. De
minste aanslag trad op bij witfolie + bespuiting, de meeste aanslag bij
witfolie zonder bespuiting. De teelt op folie zonder bespuiting geeft te
veel problemen.
- In juni is een proef uitgevoerd in emmers, waarbij door de potgrond ver
schillende plantedelen van chrysant waren gemengd.
De ongelijkheid van de kropsla, vaak in de praktijk waargenomen na een
chrysantenteelt, bleek vooral sterk toe te nemen als gemalen chrysanten
blad was gemengd met de potgrond, \loor stengels, bladeren en wortels was
het relatieve kropgewicht (onbehandeld = 100%) respectievelijk 78, 59 en
675ó. Het onderzoek zil worden voortgezet in de richting van opsporen en
toetsen van specifieke fenol-achtige stoffen in chrysantenmateriaal.
- Met het CBvT zijn contacten over garantieregelingen voor eikebladsla, ijs
bergsla (vroeg in het jaar) en lollo rossa.

Radijs
- Het voosheidsonderzoek bij radijs wordt voortgezet met het ras Novired,
uitgezaaid bij 3 EC trappen (1, 4 en 8 mS/cm) en 2 dagtemperaturen (7 en
12°C). In het knolstadium worden er wisselingen in de EC trappen aange
bracht en bovendien gaan emmers van de hoge naar de lage temperatuur en
omgekeerd. Bij de smaakwaarnemingen is er geen betrouwbaar effect van dag
temperatuur (7 of 12 C) of EC (1 of 8 mS/cm) op de scherpheid van de knol
len gevonden.
- De vakgroep plantencytologie en -morfologie van de L.H. is geïnteresseerd
in het probleem voosheid. Men wil celwanddikte, vacuole inhoud, celdiffe
rentiatie meten van goede en slechte radijs met behulp van een lichtmicroscoop en electronenmicroscoop.
- Op een praktijkbedrijf wordt nog steeds geprobeerd radijs op substraat te
telen. Als substraat wordt steenwol, zand en zand + grind gebruikt. De
steenwolradijs gaf ernstige gebreksverschijnselen (tekort aan ijzer, over
maat aan zink). Op het zand en het grind lag respektievelijk een plaat pvc
en tempex, beide geperforeerd. In de perforatie werd een radijszaadje ge
legd. Van de pvc-plaat kwam de beste radijs (goede kwaliteit en vorm). Dit
systeem zal nog eenmaal worden beproefd met verschillende niveaus van de
voedingsoplossing.
- Bij de radijsrassenproeven wordt weer van kleine veldjes uitgegaan na enige
tijd met halve kappen gewerkt te hebben. Halve kappen als proefveld hebben
wat betreft nauwkeurigheid geen voordeel ten opzichte van kleine proefveldjes. Kleine veldjes hebben als voordeel, dèt de proef door eigen bemanning

kan worden uitgevoerd.
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- Het kelkverdrogingsonderzoek bij aubergine, uitgevoerd in 4 afdelingen v/an
211 levert nog geen grote verschillen tussen de behandelingen op. Alleen in
de kas waarin het waterverbruik het geringst is, treedt wat meer kelkverdroging op. In deze afdeling is het gewas het zwakst.

Meloen
Bij de zeer vroege teelt van meloen met diverse rassen en onderstammen is
geoogst van 28 april tot 30 mei. De eerste snee was er toen af. De rassen
Ogen en Galia hebben een te zwakke groei voor deze vroege teelt. De Japanse
rassen zijn veel sterker. De geënte planten doen het niet beter dan de nietgeënte planten.
Kouseband
- De rassenproef kouseband, waarin opgenomen nieuwe selecties van het IV'T met
een donkergroene peul, zijn begin juni voor het eerst geoogst. De meest produktieve selectie gaf eind juni als ruim 2,5 kg per m2, hetgeen in vergelij
king met het productieniveau in de praktijk wederom erg hoog is.
Veldsla
- Bij bewaring van veldsla uit een plantdichtheidsproef trad meer rot op bij ho
gere plantdichtheden. Het wassen van de geoogste veldsla bleek zeker niet
nadelig te zijn wat betreft optreden van rot; dit produkt bleef steviger en
frisser tijdens bewaring.
Andijvie
- Bij een rassenproef met krulandijvie konden 2 typen worden onderscheiden:
rassen met een zeer fijne krul en rassen met een grovere krui; het fijne
krultype is nogal aanslaggevoelig en gevoelig voor broeirand. De netto produktie was 2.6 kg/m2. Bij het grove krultype was dit 3.4 kg/m2.
Taugé
- Er zijn de laatste maanden nogal wat vragen over de teelt van taugé binnen
gekomen. Er traden problemen op met een te dunne hypocotyle stengel. Hoe kan
dit worden verbeterd?
Als ingrediënt voor een "broodje gezond" wordt ook gedacht aan kiemplanten
van alvalva en daikon.
Veredeling
- Met IVT en PAGV wordt gesproken over het toekomstige veredelingsprogramma
bij nieuwe en kleine gewassen. In aanmerking komen paksoi, broccoli, knol
venkel, daikon en lollo rossa. Hieruit moet nog een keuze worden gedaan.
- Het gebruikswaarde-onderzoek bij chrysant verloopt moeizaam. Met de a.g.g.
chrysant zal over oplossingen worden gesproken.

F reesia
- Eind maart werden de laatste freesia's van de COj proef geoogst. T.o.v. 340
dpm COj was de produktie bij 600 dpm 255S hoger en het takgewicht 10ÎS hoger.
De resultaten bij 950 dpm waren weinig verschillend van 600 dpm.
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- Enkele besprekingen zijn gewijd aan het onderwerp C02. Tot nu toe is steeds
1000 ppm aangehouden als standaard doseerniveau in de winter. Er zijn ech
ter argumenten om in deze periode bij jonge gevoelige planten niet hoger te
gaan dan 600-700 ppm. Voor de zomerperiode komen er aanwijzingen dat het economisch beter is om hoger te doseren dan 340 ppm. De doseerinstallatie
laat dit echter niet altijd toe.
- Er zijn duidelijk aanwijzingen dat er meer C02 gedoseerd mag worden dan nu
gebruikelijk is. Vaak is de doseercapaciteit afgestemd op een hoeveelheid
van 25 m' aardgas per ha per uur. Aanpassing van doseer- en verdeelsysteem
lijkt gewenst.
Er zal echter eerst nog meer rekenwerk moeten worden verricht.
Ingenieursbureau HASK0NING gaat een advies uitbrengen over C02 levering van
uit Europoort aan de Westlandse tuinbouw. Wat betreft kasklimatologische en
plantkundige zaken wordt een groot beroep gedaan op "Naaldwijkse" kennis.
- Van allerlei kanten komen vragen over de benodigde hoeveelheid C02 gedurende
het nehele jaar. Er nordt hieraan wel wat gerekend maar onvoldoende om de
roede antwoorden te kunnen geven. Hiervoor is nogal wat tijd en mankracht
nodig. Er wordt naar een oplossing gezocht.
- Op 16 - 18 september~1986 zal in Delft een workshop worden gehouden met als
titel: "Optimal use of light and energy in protected crops and the related
development of models". Tot op heden hebben zich circa 13 deelnemers uit
acht landen aangemeld. De workshop wordt gefinancierd door de E.E.G. en wordt
georganiseerd door Challa (CABO) en Nederhoff (PT0G)
- Aan een studiereis naar Israël is deelgenomen door E. Nederhoff. Doel van de
reis was kennis te nemen van de stand van zaken op h„et gebied van de modellen.
Met name de theoretische achtergronden zijn bekeken omdat daarin veel overeen
komsten bestaan met de nederlandse werkwijze. Door de inzet van de Israëli
Enoch is de reis effektief en geslaagd te noemen. Een verslag zal binnenkort
verschijnen.
- De testperiode met de elektronische verdampingsweegschalen is bijna beëindigd.
De opstelling heeft - op enkele kleine punten na - goed voldaan aan de eisen
en verwachtingen. Uit de eerste gegevens blijkt dat de relatie instraling transpiratie per periode van ^-1 uur veel ingewikkelder verloopt dan over de pe
riode van één dag. 's morgens wordt bij eenzelfde instralingsniveau aanzien
lijk minder verdampt door een tomatengewas dan in de middag. De kastemperatuur
kan dan de relatie instraling - transpiratie beïnvloeden. Een en ander kan con
sequenties hebben voor toepassing van het watergeefmodel (Brinkman) in de prak
tijk. De wateropname is vooral vóór 10.CO uur en na 16.00 - 17.00 uur erg groot.
- In het kader van de aktiviteiten om te komen tot meer uniformiteit in de bena
mingen bij klimaatcomputers en de technische beschrijvingen worden met de di
verse firma's die klimaatcomputers leveren, afspraken gemaakt.
- Door temperatuurmetingen onder en boven het gealuminiseerde scherm "Claryl"
en p.e. folie is vastgesteld, dat de energiebesparing van dit gealuminiseer
de scherm nauwelijks hoger is dan van p.e. folie.
- Er zijn uit de praktijk vragen gekomen over de lichtdoorlatendheid van acfolies. Men is meer tevreden over de heldere ac-folies (KPI) en minder over
de matte folies. De werking en werkingsduur van de heldere folie lijkt beter
dan bij proeven dit najaar.
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- Aan de hand van 183 in de praktijk verzamelde monster tomateplanten waar
voor de voorlichtingsdienst heeft gezorgd, werden plantgewichten bepaald.
Het zwaarste monster woog op 7/1 144 g, het lichtste 10 g. In de zwaarste
zaten 5,3 en in de lichtste 2,0 trossen.
De variatie in de gewichten was groot. Zaaisels van 4/11 wogen op 7/1
tussen 17 en 80 g, of andersom: planten van 50 g op 7/1 konden gezaaid
zijn tussen 28/11 en 9/11.
Ook de posities van de eerste trossen liepen zeer uiteen voor de diver
se monsters:
Bladeren onder de
< 7
7- 8
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tros
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Het is de bedoeling ée plantgewichten te relateren aan de produktieniveaux
tijdens de teelt.
- Bij de tomatenproef met lange stengels, met meerdere wortelstelsels en
meerdere koppen, is in februari de temperatuur opgevoerd tot 25°C dag
èn nacht. Bij groot wortelvolume èn bij onbelaste planten blijft de
groei van de kop zwaar. Einde van de maand werden aan zwaarbelaste plan
ten de koppen dunner.
- De eerste waarnemingen uit de tomatenproef met producerende planten van
verschillende leeftijden en bij normale 18°C en zeer hoge (etmaalwaarde
23 C) temperaturen geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:
1. Voor jonge planten was het niet te warm, ook rond 23-25°C groeien ze
grof.
2. De groei van de koppen wordt sterk fijner door vruchtdracht, ongeacht
de plantdatum.
3. In maart wordt de "hangtijd" van nog niet rijpe vruchten sterk verlengd
door verlaging van de temperatuur van 23 naar 18°C.
- De eerste opbrengstproef bij tomaten met lichttrappen is beëindigd. 0, 25,
40 en 60?i Lichtonderschepping leverde resp. 2180, 1860, 1645 en 1350 gram
vruchten per plant op. Dit komt neer op 0.6?ó produktievermindering per IS
lichtreduktie.

- De in de jubileumkas, waar de registratie van de kasluchtsamenstelling wordt
uitgevoerd, gevonden onverklaarbare NO-concentraties komen niet uit de tank
waaruit zuivere C0j gedoseerd wordt, ook niet uit lekken van ketel C02 lei
dingen, maar wellicht uit natte plekken in de grond waar nitrificatie zou
kunnen plaatsvinden. Overigens kon, ook bij de hoogst voorkomende N0-gehalten geen nadelige invloed op de groei gemeten worden.

PLANTENZIEKTENKUNDIG ONDERZOEK
Virusziekten
- Bij het onderzoek met Olpiduim komen er steeds duidelijker aanwijzingen dat
een eenmalige passage over sla van Olpiduim afkomstig van fresia, niet meer
in staat is de wortels van fresia binnen te dringen. Het is nog volkomen on
duidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt. Passage door andere waardplanten
is nodig om Olpiduim vrij te maken van virus.
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Schimmelziekten
- Dit v/oorjaar is op een aantal bedrijven Fusarium op de stengel van tomaat
geconstateerd. Deze is gedetermineerd als Fusarium semitectum. Nader on
derzoek duidde erop dat het hier waarschijnlijk om een zwakte parasiet
gaat. De in Engeland gevonden F. mensmoïdes lijkt vroeg in het seizoen
minder aggressief te zijn.
- In verband met het optreden van inwendig vruchtrot veroorzaakt door
Mycosphaerella bij komkommers is getracht de levensduur van de bloemen
te beïnvloeden door onder andere ethefon. Bij de gebruikte concentra
ties stierven de vruchten vroegtijdig af.
- Op het Sprenger Instituut is de ethyleenproduktie nagegaan van gezonde
en door Mycosphaerella aangetaste vruchten. Bij aangetaste vruchten was
de ethyleenproduktie 2 x zo hoog als bij gezonde vruchten in de eerste
dag. In de dagen daarna was dit 10 tot 20 maal zo hoog.
- De proef met de rol van miljoenpoten voor primaire besmetting met schim
melziekten in substraatteelten is afgesloten. Bij het beëindigen van de
proef was 50?ó van de tomatenplanten waar besmette miljoenpoten waren ge
ïntroduceerd door Fusarium of Verticillium aangetast. Bij aubergine was
dit 60?ó. Gedurende de proef is ook nagegaan of de miljoenpoten besmet wa
ren met de schimmels. In 10?ó van de onderzochte dieren kan dit aangetoond
worden.
- Op laboratoriumschaal is onderzoek uitgevoerd naar de gevoeligheid van
Mycosphaerella en Botrytis afkomstig van komkommerbedrijven voor enkele
fungiciden. Van de 31 Mycosphaerella-isolaten afkomstig van 14 bedrijven
bleken 6 isolaten van 4 bedrijven resitent tegen benomyl te zijn. Vermin
derde gevoeligheid voor vinchlozolin en fenarimol zijn niet duidelijk ge
constateerd.
Van de 39 Botrytis-isolaten afkomstig van 14 bedrijven bleken 23 isolaten
van 11 bedrijven resistent tegen benomyl te zijn.
Vijfentwintig isolaten van 7 bedrijven vertoonde een verminderde gevoe
ligheid voor vinchlozolin.
Chemische bestrijding
- Het middel Rizolex is inmiddels toegelaten voor de bestrijding van
Rhizoctonia in sla. De resultaten in ons onderzoek geven aan dat het
middel slechts in uitzonderingsgevallen een belangrijke bijdrage kan
leveren bij de bestrijding van aanslag. Mede daarom is nu in de prak
tijk een proef aangelegd om ook de praktijk te laten zien dat het geen
wondermiddel is. Deze proef wordt uitgevoerd in samenwerking met de slawerkgroep van de studieclub in Westland-Zuid.
Indien het middel alleen wordt toegepast is het effect tegen het complex
van schimmels nihil. In combinatie met vinchlozolin en/of thiram kan er
wat verbetering in de bestrijding optreden indien er voldoende Rhizoctonia
aanwezig is.
- Het toetsen van natuurlijke vijanden voor hun gevoeligheid voor nieuwe be
strijdingsmiddelen gaat gestaag door. Zowel Amblyseius cucumeris als
Phytoseiulus persimilis blijken vrijwel ongevoelig te zijn voor de middelen
Evisect en Dorado.
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Vrij veel middelen bezitten naast het directe nadelige effect op de sluip
wesp Encarsia formosa ook een vrij lange negatieve nawerking. Uit een on
derzoek met triazofos (Curamil) is gebleken dat het zeker 3 weken duurt
voordat de sluipwesp "aanslaat" na een behandeling met dit middel.
- Het bromidegehalte op 60 - 90 cm diepte blijkt medebepalend voor risico's
van overschrijding van de residu-tolerantie in de geoogste produkten.
- In verband met uitspraken in de praktijk dat de chemische bestrijding in
de komkommerteelt een nadelige invloed zou hebben op de produktie, is dit
nagegaan voor alle proeven die op dit gebied op het Proefstation zijn uit
gevoerd.
Hieruit is geen enkele aanwijzing naar voren gekomen dat de chemische be
strijding van meeldauw de produktie negatief beïnvloedt. Wel is naar voren
gekomen dat een meeldauwaantasting produktieverlagend kan zijn.
- In overleg met het CB is besloten een onderzoek te gaan doen over begassen
van paprikavruchten met methylbromide. Dit verband met de moeilijkheden met
aanwezige beestjes bij de export naar Amerika.
Op het proefstation zal nagegaan worden of een dergelijke behandeling nade
lige effecten heeft op kleur en bewaring van de paprika's. Tevens zullen de
vruchten onderzocht worden op methylbromide en bromide.
Biologische bestrijding
- De gezamenlijke campagne voor de biologische bestrijding van trips in paprika
is weer van start gegaan. Het aantal bedrijven^dat dit systeem nu gebruikt, is
weer groter dan vorig jaar. Het lag in de bedoeling om dit jaar vroeger te
starten dan vorig jaar, maar door startproblemen bij de massakweek is dit niet
gelukt waardoor + op hetzelfde moment begonnen is als vorig jaar.
- De "nieuwe" trips heeft de afgelopen periode de gemoederen bezig gehouden. Het
is jammer dat het dier aanvankelijk verkeerd is gedetermineerd (twee jaar ge
leden) en ook de levenswijze, mede daardoor verkeerd is inqeschat. In teqenstelling tot wat verondersteld werd, brengt deze tripssoort een gedeelte van
zijn levenscyclus in de grond door, hetgeen door onderzoek geverifieerd is.
Dit geeft nieuwe aanknopingspunten voor de bestrijding.
Er is inmiddels een "werkgroep" geformeerd onder leiding van de directeur van
het PBN die de zaak op een rij zet en zonodig onderzoek zal entameren. V/an on
ze kant zullen de mogelijkheden voor biologische bestrijding onderzocht worden.
Ziektebestrijding in substraatteelt
- In het onderzoek naar ontsmetting met drainwater zijn de eerste zieke planten
gevonden. Acht weken na het planten is in twee behandelingen KV 2 geconstateerd
op de besmette matten.
- De ionensterilisator (de werking berust op afgifte van Cu en Ag) is getoetst op
werking tegen plantenziekten. Tegen Fusarium werd geen enkel effect waargenomen
zelfs bij een behandelingstijd van 4 dagen. Tegen TMV werd alleen na 4 dagen
behandelingstijd een afname van het infectievermogen geconstateerd.
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ONDERZOEK BEDRIJF55YNTHE5E
- Intensivering sla teelt d.m.v. verlengde opkweek.
Door A. de Visser zijn enkele begrotingen gemaakt.
Het hogere saldo voor de verlengde opkweek rechtvaardigt onderzoek
naar mogelijkheden op bedrijfsniveau.
- Ontsmetten van drainwater.
In deze periode is door Jan Nienhuis enige tijd besteed aan de begroting
van de kosten van het ontsmetten van drainwater bij substraatteelten.
Het gaat hierbij om de drie mogelijkheden die voor W. Runia op hun bruik
baarheid worden getest: a. verhitting b. ultrafiltratie c. ozonbehandeling.
Voor de LVV (groente) is dit nader toegelicht. Er zijn nog veel vraagtekens.
Met de gekozen uitgangspunten is uit kostenoogpunt verhitting het beste,
daarna ozon en tenslotte ultrafiltratie.
- Aanduiding van tomatenbakjes.
Door het CBT is een onderzoek gestart naar de "aanduiding van tomatenbakjes".
In deze proef worden verschillende typen "kistkaarten" beoordeeld op hun re
presentatieve waarde. Door Hendrix wordt de arbeidskundige inbreng verzorgd.
- Kwantitatieve Informatie voor de glastuinbouw.
Dit jaar is een eerste aanzet gemaakt met een beschrijving van het gewasbe
schermingspakket en het mestgebruik bij de afzonderlijke teelten. Het aantal
saldobegrotingen (teelten) voor de groente is toegenomen van ca. 180 tot ruim

200.
Aan het eind van deze verslagperiode is de uitgave van Kwantitatieve Informa
tie 1986-1987 drukklaar gemaakt.
Het hoofdstuk saldobegrotingen bevat:
227 begrotingen van teelten binnen de groentesector (vorig jaar 183)
163 pagina's met snijbloemen begrotingen (vorig jaar 43)
16 pagina's met potplanten begrotingen (vorig jaar 0)
- Informatiemodel Glastuinbouw.
In deze verslagperiode is het globale model geformeerd en eindverslag "Infor
matiemodel Glastuinbouw" verschenen (ca. 800 exemplaren en gedistribueerd.
Dit (globale) model dient als basis voor de volgende fase: de detaillering
van het informatiemodel. Een plan van aanpak voor deze detailleringsfase moet
in september gepresenteerd worden.
Aan de hand van de projectvoorstellen van de takorganisaties SIVA (varkensh.)
en TAURUS (rundveeh.) en van onderlinge gesprekken zijn globale plannen op
gesteld voor de detailleringsfase van het informatiemodel glastuinbouw. Deze
plannen zijn ter sprake gekomen in een vergadering van de werkgroep die tot
taak heeft het projectplan op te stellen. Verdere uitwerking en aanpassing
hiervan zal moeten resulteren in de uiteindelijke projectvoorstellen.
- Bedrijfseconomisch Advies Akkerbouw.
Het testen van het basissysteem t.b.v. de implementatie in het consulentschap
Lelystad medio maart is voornamelijk geconcentreerd geweest op het rapportage
programmaonderdeel.
Er zijn sinds begin januari 1986 geen nieuwe zaken aangepakt.
Onzerzijds is wel meegewerkt aan een aantal test- werkzaamheden.
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De confrontatie van het basissysteem BEA (dat momenteel in het Consulent
schap Lelystad t.b.v. de akkerbouw proefdraait) met de Glastuinbouw is
deze periode afgerond. Belangrijkste conclusies zijn:
- een systeem zonder optimalisatie (LP) ontbreekt terwijl in de glastuin
bouw daar grote behoefte aan is
- de database en de structuur erin biedt een goede basis voor een gezamen
lijk basis-databasestructuur voor de betrokken takken, waarop de ontwik
keling van programmatuur kan plaatsvinden
- de wijzigingen m.b.t. de invoerschermen, de overzichten en de daarmee sa
menhangende tabellen zijn veelal niet takspecifiek maar berusten op een
verschil in gekozen oplossing.
De aanbevelingen vanuit de confrontatie komen in grote lijn neer op het
streven naar een gezamenlijke databasestructuur voor het basisdeel, het
opsplitsen van het BEA-systeem in functies op basis van de managementvragen en het gezamenlijk danwel takspecifiek realiseren van deelsyste
men op grond van een prioriteitsstelling van de functies.
- Oriënterend onderzoek bedrijfssystemen voor de tomatenteelt.
De centrale vraag in dit project is in welke richting de bedrijfsuitrusting
van het tomatenbedrijf zich zou moeten ontwikkelen gegeven een aantal uitganspunten en randvoorwaarden. In de aanpak van het onderzoek zijn een vier
tal fasen te onderscheiden:
I
Invertarisatie van de technische mogelijkheden
II Synthese van deze mogelijkheden in bedrijfssystemen
III Bedrijfskundige beoordeling van de bedrijfssystemen
IV Aanbevelingen voor onderzoek
De eerste fase is gestart met het beschrijven en begroten van een aantal
representatieve situaties voor de tomatenteelt (stookteelt ronde tomaat
resp. vleestomaat, hetelucht rond lxsla resp. 2xsla en hetelucht vlees
lxsla resp. 2xsla). Hierdoor zijn van die bedrijfstypen de verschillen
in rentabiliteitsverwachting zichtbaar gemaakt. Vervolgens is gekeken
naar de effecten, van een eventuele omschakeling van (300 ha) hetelucht
naar "substraat", op hét aanbod, de prijsvorming en die rentabiliteitsver
wachting.
Daarna is de eigenlijke inventarisatie gestart m.b.t. de bedrijfsuitrusting
(kastype, verwarmingssysteem, mechanisatie en transport, substraatsysteem,
watervoorziening, C0,-voorziening) en teeltsystemen. Deze aanpak is met ver
tegenwoordigers van de drie tomatencommissies van de NTS besproken.
Ook dit onderzoek wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. De lei
ding heeft J. Nienhuis.

Samengevat door:
L.G. van Uffelen cCAD-G
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Aantasting Floridamineervlieg in tomaat
Een particuliere voorlichter had in een tomatengewas tomatenmineervlieg geconstateerd, terwijl het om Floridamineervlieg ging. Qua be
strijding maakt dit een groot verschil. Helaas had men al een Ambushbehandeling (helpt niet veel) uitgevoerd zodat we nu de biologische be
strijding van deze mineervlieg wel kunnen vergeten. (CT NO-NEDER
LAND).

Kilumal, minder goede ervaringen op spint?
Van verschillende mensen komen negatieve geluiden over Kilumal, het
effect op spint zou tegen vallen. Moeten we deze klachten serieus ne
men, of mankeert er wat aan de spuittechniek bi] deze mensen? Er zijn
namelijk ook goede ervaringen met het zelfde middel. In een paprika
gewas trok de spint zich na een Kilumal-bespuiting (sterke repellent wer
king) terug in de plooien van de vrucht. De spintmijten veroorzaakten
hier een lelijk schadebeeld. Shell is bezig met het beproeven van de

Bestrijding valse meeldauw in komkommer
Er zijn veel vragen over de bestrijding van valse meeldauw binnen geko
men. Het is goed te weten dat in Hogezand-Sappemeer onderzoek met
Previcur N wordt gedaan. Een toelating voor dit produkt zou de advise
ring een stuk gemakkelijker maken. De mometeel toegelaten middelen
hebben onvoldoende effect! (CT NAALDVU3K).
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Kwaliteit ronde tomaat in het voorjaar en de zomer van 1986
Aanvulling AGG-boekje stooktomaat
In het vroege voorjaar zijn er de nodige problemen geweest met de vorm.
Partijen die te kantig en niet geheel gevuld waren, werden in maart
afgekeurd. Aan het eind van deze maand namen de krimp/zwelscheurtjes sterk
toe. Samen met de vele open beschadigingen daalde het kwaliteitsbeeld
sterk.
Diverse malen heeft het KCB LTB*geconstateerd. Goed bewaren (liever zo
snel mogelijk naar de veiling brengen !) en het transport goed afdekken
tegen koude en wind kan veel problemen voorkomen.
Begin april werd het kwaliteitsbeeld iets beter (minder scheurtjes),
maar vanaf dit tijdstip kwam er een groot probleem bij, nl. de kleur.
De kleurindeling levert op de veiling de grootste problemen op. Elke
maand deed zich dit probleem voor. Ook de problematiek van beschadigingen
en LTB kwamen net als in maart ook in april voor.
De kleurproblematiek wordt in mei alleen maar groter door het optreden
van de "zonnekleur".
Kwaliteitsverschillen die volgens het KCB veroorzaakt worden door het
teeltsysteem, komen duidelijk naar voren in juni.
Zachte vruchten met donkere vlekken kenmerken de heteluchttomaten. Het
kwaliteitsbeeld werd met name negatief bepaald door de zonnekleur en
het feit dat veel tomaten van de onderste trossen uit de heteluchtteelt aan
gevoerd werden. Ook kwamen er bij de heteluchttomaten veel problemen met
krimp/zwelscheurtjes voor. Partijen waarvan in de houdbaarheidstesten bleek,
dat de houdbaarheid sterk tegenviel.
Kleurproblemen hebben zich bijna het hele seizoen voorgedaan. In juli
gaven de lichte partijen zeer veel problemen. Voor het camoufleren van
zwakke partijen is het lichte blok uitermate geschikt. Een uitermate
verwerpelijke praktijk.
In de zomermaanden werd duidelijk dat de tomaten, die geteeld zijn aan
het hoge draad systeem, minder last hadden van het zeer warme weer.
Een positief kwaliteitseffekt leverde het tussenplanten.
Andere problemen deden zich voor bij de C-tomaten en het rode blok.
In augustus was de kwaliteit matig tot zeer matig. De grauwe vruchten,
vruchten met krimpscheuren, kroonloze vruchten en te groene partijen
leverden veel werk op. Gelukkig nam het ethrellen af.
Kwaliteit vleestomaat in voorjaar en zomer 1986
In maart was de kwaliteit van vleestomaten erg goed. Een enkel probleem
deed zich voor bij het rode blok. In april deden zich problemen voor met
de kleur, steelbeschadiqinqen, zachte vruchten en in het bijzonder platte
vruchten.
Platte vruchten zijn uit oogpunt van presentatie een slechte zaak, tevens
neemt de kans op beschadiging toe.
Ook in deze maand waren er weer diverse problemen met de ondergrens van de
kleur.
In mei leverde de bontheid van Caruso de nodige problemen. Het grootste
probleem vormde het onvoldoende uitsorteren. Daarnaast waren er ook weer
de nodige problemen met de ondergrens van de kleur, de open beschadigingen
en de misvormde en geschouderde vruchten.

* lage temperatuurbederf
-1-
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In juni ging de kwaliteit met sprongen vooruit, hoewel er incidenteel
problemen waren met grauw, butsplekken en steelbeschadiging. In de
tweede helft van deze maand werden de grauwe vruchten erg gevoelig
vanwege de zon.
In juli sprong de goede kwaliteit van de tussenteelt er duidelijk uit.
De overige partijen hadden veel last van zacht, grauw, dof, groenkragen
en sterscheuren.
In augustus werd duidelijk dat kwaliteitsproblemen in het lichte blok
heel moeilijk vast te stellen zijn.
Verwatert de aandacht voor een zorgvuldige handling ?
Sinds 1976 zijn er op het gebied van kwaliteit duidelijke vooruitgangen
geboekt. In grote lijnen betrof dit betere rassen, betere teeltsystemen,
betere sorteermachines en niet te vergeten een groter kwaliteitsbewustzijn
bij de teler. Ten tijde dat de problemen erg groot zijn (denk aan 1976) is
elke teler bereid zijn uiterste best te doen oplossingen voor de problemen
te zoeken.
In 1986 ligt de zaak iets anders. De steeds kritischer wordende konsument
en de toenemende konkurrentie brengen met zich mee, dat er steeds strenger
naar kwaliteitsafwijkingen gekeken moet worden. De oplossing voor een
probleem is, door de grote interaktie tussen de faktoren die de uiteindelijke
kwaliteit bepalen, dermate groot dat grondig (dat wil in veel gevallen zeggen:
fundamenteel) onderzoek nodig is. Daardoor kan een eenvoudig handvat voor de
problemen waarmee de teler anno 1986 gekonfronteerd wordt, niet direkt gegeven
worden. Voorbeelden van dergelijke problemen zijn: goudspikkels, lichtvlekken
in de schil en niet te vergeten zweischeurtjes.
Doordat de resultaten van de inspanningen van de teler niet direkt zichtbaar
worden, vermindert zijn aandacht voor kwaliteit. Dit is heel duidelijk te
zien aan het groot aantal beschadigingen ten gevolge van onzorgvuldig oogsten
en sorteren. In de maand oktober moesten hierdoor diverse partijen vleestomaten
afgekeurd worden. Enkele partijen hadden meer dan 30% open beschadigingen.
Bij de ronde tomaat was het beeld weinig beter. Regelmatige kontrole van hele
pallets op een veiling bracht dit jaar aan het licht, dat in de periode
april-augustus 45?é van de partijen beschadigd was. Het betrof hierbij niet
alleen schade t.g.v. handling, maar ook schade ontstaan door het gewas. Te
dicht planten veroorzaakt het schuren van de vruchten tegen het gewas. Ook
dit type beschadiging zal de komende jaren meer aandacht vragen.
Kwaliteit is niet moeilijk, zeker als het gaat over het terugdringen van
beschadigingen. Het is wel zaak er voortdurend op te letten.
Waren de kwaliteitscampagnes in de jaren vlak na 1976 uiterst effektief en
was elke teler aktief bezig met het zoeken naar oplossingen. De afgelopen
jaren valt een lichte mate van nonchalance te bespeuren.
Wat kunnen we hieraan doen ?
Met het terugdringen (voorkomen) van de beschadigingen kan een uiterst belang
rijke bijdrage geleverd worden aan het kwaliteitsbehoud van de tomaat.
De aktieve kwaliteitscampagnes hebben in de beginjaren duidelijk resultaat
gehad. Nu de laatste jaren de aandacht voor een zorgvuldige behandeling ver
slapt, zal vanwege het grote belang Voorlichting moeten zoeken naar mogelijk
heden om de aandacht te prikkelen.
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Een ander belangrijk aandachtspunt is de kleur. Een eerste stap op weg naar
een gesloten koelketen is gezet. Het gevolg hiervan is duidelijk zichtbaar.
Te licht geplukte vruchten kleuren veel te traag door. Bonte partijen
werden voorheen tijdens het transport waargenomen. Nu worden ze zichtbaar
bij de detaillist. Naarmate de koelketen zich verder sluit zal het probleem
van bontheid steeds belangrijker worden. Onderzoek en voorlichting kunnen
een bijdrage leveren bij het zoeken naar het optimale kleurstadium bij de
oogst voor zowel ronde als vleestomaten. Roder oogsten is voor de kwaliteit
(smaak) beter, echter de kans op beschadigingen bij te rood oogsten neemt
toe. Het vinden van een goede oplossing zal noodzakelijk zijn.
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