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SECTORNIEUWS

Tomabel-aardbeien voor jarige Will Tura

23 partners werken aan 
charter lokale voeding
De lokale producten in de winkel en bij de boer in de buurt vinden dui-
delijk bijval bij de consument. Eén op de vijf Vlamingen geeft aan sinds 
corona vaker voor lokale producten te kiezen. Vlaams minister van Land-
bouw Hilde Crevits grijpt deze hernieuwde aandacht voor de herkomst 
van ons voedsel met beide handen. Op haar initiatief komt er tegen de 
lente van volgend jaar een charter ter promotie van de lokale voeding. 
23 partners uit de voedingssector, de handel en de horeca zetten hun 
schouders onder dit project en hebben begin deze maand een engage-
mentsverklaring ondertekend. Samen werken ze aan een sterk Vlaams 
merk om onze producten nog meer te promoten en ervoor te zorgen dat 
de boer een correcte prijs voor zijn producten krijgt.

Bron: VLAM

Met aardbeien is het altijd feest. Tomabel feli-
citeerde Will Tura met deze sappige zoetjes ter 
ere van zijn 80ste verjaardag. De ‘keizer van het 
Vlaamse lied’ en Tomabel-aardbeien hebben 
trouwens een en ander gemeen. Want zoals 
Will Tura al meer dan zes decennia aan de top 
staat van de Vlaamse showbizz, scoren Toma-
bel-aardbeien al bijna een kwarteeuw hoog in 
de hitparade van kwaliteitsfruit van Vlaamse 
bodem.

De consument associeert aardbeien spontaan 
met de zomer. Met haar speciaal cadeau voor 
de jarige vestigde Tomabel er de aandacht op 
dat haar kwaliteitsaardbeien bijna het hele jaar 
rond ter beschikking zijn. De Tomabel-aardbei-
en worden vermarkt door de REO Veiling. Vo-
rig jaar voerden de aardbeientelers van de REO 
Veiling samen 5,75 miljoen kg aardbeien aan, 
terwijl dit in 2009 nog 2,84 miljoen kg was. Een 
verdubbeling in tien jaar!

Bron: REO Veiling

Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte
Bijen zijn cruciaal voor onze voedselvoorziening, ongeveer drie op vier 
voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving. Sinds 2006 worden ab-
normaal hoge sterftecijfers genoteerd en daarbij worden verschillende 
oorzaken aangeduid: de Varroa-mijt, de Aziatische hoornaar, bacteriën, 

virussen, verontreiniging, een beperkt plantenaanbod en de genetische 
verschraling van de honingbijenpopulatie. Maar de laatste jaren zijn de 
wintersterftecijfers van bijenvolken gunstig geëvolueerd, mede dankzij 
de inspanningen die in het kader van het Vlaams bijenteeltprogramma 
2017-2019 werden geleverd. De doorgedreven aandacht die aan goede 
imkerpraktijken werd besteed, vooral om de Varroa-mijt te bestrijden, 
werpt duidelijk zijn vruchten af.
Om de positieve tendens te bestendigen werd in nauw overleg met de 
imkersverenigingen en de UGent een nieuw en ambitieus Vlaams bijen- 
teeltprogramma 2020-2022 opgesteld. Binnen dit nieuwe programma 
blijft het beheersen van bijensterfte centraal staan. De belangrijkste hef-
bomen om dat doel te bewerkstelligen zijn betere technieken en een 
wetenschappelijk onderbouwde selectiewerking naar kwalitatieve bijen- 
volken met een grotere weerbaarheid, aangepast aan onze Vlaamse om-
geving.
De Europese Commissie verleende haar akkoord aan het Vlaamse bijen-
teeltprogramma 2020-2022 en stelt 240.000 euro ter beschikking voor 
de uitvoering ervan. Landbouwminister Hilde Crevits engageert zich om 
dit bedrag te verdubbelen vanuit de landbouwbegroting.

Bron: Kabinet van de Vlaamse minister van Landbouw
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NIEUWS VAN DE PRAKTIJKCENTRA

Aardbeien PCH onder nieuwe lampen in meerlagenteelt
Eind augustus startte Proefcentrum Hoogstraten (PCH) met een najaars- 
teelt Elsanta in de vierlagenteelt onder glas. Assimilatielicht wordt ver-
zorgd door twee verschillende dimbare modules van Luminaid met een 
maximale intensiteit van 250 µmol/m².s. Het merendeel wordt belicht 
met een blauw-wit-rood spectrum, maar ook de nieuwe full spectrum 
module wordt uitgetest in de proef. Er is bijkomend de mogelijkheid 
om de intensiteit in een gedeelte van het systeem op te drijven tot 
500 µmol/m2.s. In het kader van het Interreg-project GLITCH zal Proef-
centrum Hoogstraten hiermee nieuwe stappen zetten binnen deze nieu-
we teeltmethode. ■

564 zonnepanelen op het bassin van PSKW
De installatie van de zonnepanelen door firma Ministry of Solar op de 
nieuwe vijver van het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) is zo 
goed als afgerond. 564 zonnepanelen in een bassin van 2.000 m2 zullen 
het proefstation in de toekomst voorzien van duurzame energie. De be-
kabeling loopt via het dak naar de nutsruimte om daar dan aangesloten 
te worden op de installatie en het net. Als er geen belichting actief is, zal 
er overdag voornamelijk op zonne-energie worden gewerkt. Eventuele 
overschot gaat naar het net samen met de energie van de wkk, als die 
actief is.
Het is een investering met het oog op de toekomst en tegelijk een de-
mo-opstelling van een innovatief gebruik van een gekende technologie. 
Uiteraard zijn er nog veel vragen: Kunnen zonnepanelen een duurzame 
optie zijn voor teelten onder glas? Hoeveel energie kunnen we met deze 
panelen genereren? En op welke manier kunnen we zon en water door 
weer en wind het beste benutten? Vragen waar in 2021 een antwoord 
op moet volgen.

De panelen zijn ook een alternatief voor de afdekking van het water te-
gen algengroei en zorgen er ook voor dat het water minder opwarmt. 
Bijkomend blijven de panelen op het water koeler waardoor ze een ho-
ger rendement bereiken dan op een dak. Nu is het enkel nog wachten op 
de VREG-keuring (en zon) en het duurzaam produceren van energie kan 
beginnen. ■

Eerste belichte paprikateelt op PCH beëindigd
Op 23 oktober 2019 startte op Proefcentrum Hoogstraten (PCH) de  
zoektocht naar het optimale lichtniveau voor een winterteelt papri-
ka. Een serre werd uitgerust met lichtniveaus variërend tussen 15 en 
350 µmol/m².s. De gele paprika Sardinero werd geplant aan twee sten-
geldichtheden: 7,1 en 8,4 stengels/m². Na een teelt van ongeveer tien 
maanden is de proef eind augustus beëindigd. De kop van de planten zat 
toen net onder en een deel zelfs al boven de gewasdraad. Op 26 augus-
tus 2020 werden de laatste paprika’s geoogst. De producties liggen tus-
sen 18 en 34 kg/m², afhankelijk van het lichtniveau en de stengeldicht-
heid. De proef komt later nog uitgebreid aan bod in Proeftuinnieuws. ■

Nieuwe projectmedewerker bij PSKW
Het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) heeft een nieuwe pro-
jectmedewerker: Robby Sallaets. In een vorig leven was hij acht jaar 
copywriter bij verschillende reclamebureaus. Tot hij besloot om van 
zijn hobby zijn beroep te maken: eten en alles wat daarbij komt kijken. 
Van zaadje tot gerecht. Van riek tot vork. Anderhalf jaar lang schreef hij 
freelance over eten, communiceerde hij over eten en at hij gewoon heel 
veel. In zijn vrije tijd werkt hij graag in zijn moestuin, staat hij achter 
het fornuis of is hij druk in de weer met zijn pop-up kaasrestaurant Fro-
mance. Wanneer hij niet met eten bezig is, probeert hij zijn dochter van 
vier te entertainen, is hij op reis of durft hij wel al eens gaan boulderen. 
Hij heeft enorm veel goesting om alle projecten van het proefstation  
te leren kennen en om te proeven van een volledig andere kijk op de 
groentesector. ■
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NIEUWS UIT DE BEDRIJFSWERELD

DCM lanceert Hygiëne Risico Evaluatie
Tomatentelers houden hun hart vast voor 
het nieuwe Tomato Brown Rugose Fruit Virus  
(ToBRFV). Voor dit mechanisch overdraagbare 
virus is er momenteel geen preventief noch 
een curatief middel op de markt. Telers wordt 
daarom sterk aangeraden om hun hygiënestra-
tegie naar een hoger niveau te tillen. Bedrijfs-
hygiëne is trouwens niet alleen essentieel in de 
strijd tegen mechanische overdraagbare virus-
sen, maar ook om de verspreiding van andere 
ziekten en plagen te beperken.
DCM krijgt de laatste jaren steeds vaker de 
vraag van telers hoe ze hun hygiënestrategie 
kunnen optimaliseren. Daarom ontwikkelde 
het bedrijf in samenwerking met de praktijk-
centra PSKW en PCH en het onderzoekslabo-
ratorium Scientia Terrae een Hygiëne Risico 
Evaluatie. Aan de hand hiervan wordt de huidi-

ge hygiënestrategie samen met de teler gede-
tailleerd in kaart gebracht en worden de meest 
kritieke hygiënerisico’s uitgelicht. Bovendien 
bestaat de mogelijkheid om na de teeltwissel 
enkele oppervlakten te testen om te achter-
halen of ze vrij zijn van plantenvirussen. De  
Hygiëne Risico Evaluatie laat toe bedrijfsspeci-
fieke pijnpunten te benoemen, zodat het be-
drijf gerichte acties kan ondernemen om zijn 
hygiënestrategie verder te optimaliseren en 
risico’s in te perken. ■

Svensson introduceert nieuw  
energiescherm voor de groenteteelt
Svensson introduceert speciaal voor de groen-
teteelt een nieuw energiescherm: Luxous 
Light. Om groentetelers te helpen het verschil 
te maken in de competitieve markt is er bij de 
ontwikkeling van dit scherm goed geluisterd 

naar hun wensen en behoeftes. Het resultaat 
is Luxous Light, een verbeterde versie van 
Luxous 1347 FR.
Door gebruik te maken van innovatieve ma-
terialen en nieuwe technieken is een licht en 
soepel scherm ontstaan, met behoud van de 
overige eigenschappen van Luxous 1347 FR 
qua levensduur, lichttransmissie, energiebe-
sparing en vochtdoorlatendheid. Door de soe-
pele structuur is het schermpakket ook kleiner. 
Dat betekent ook meer licht voor het gewas als 
het klimaatscherm niet wordt gebruikt. ■

GROENTENADVIES.BE

Mineralisatie moeilijk te voorspellen
De stand van zaken van de bemestingsproeven 
prei op de drie praktijkcentra bevestigt dat mi-
neralisatie een moeilijk te voorspellen parame-
ter blijft.
Op het PSKW is de prei geplant op 7 juli. Bij de 
start werd beslist om geen stikstof toe te die-
nen omdat er 100 kg Nmin in de 0-30 cm-bo-
demlaag aanwezig was. Half augustus zijn de 
stikstofanalyses uitgevoerd en was er 106 kg 
Nmin aanwezig in de bodem tot 60 cm diep-
te. Door zonder bemesting te starten is de 

mineralisatie beperkt gebleven in deze proef. 
De streefwaarde bij zes weken is 220 kg Nmin. 
Daarom werd de prei bijbemest in verschillen-
de objecten. Op www.groenteNadvies.be vind 
je alles terug van deze bemestingsproef.
Op het PCG is de prei geplant op 30 juni. Op 
dat moment zat er 81 kg Nmin in de 0-30 cm- 
bodemlaag en 27 in de 30-60 cm-bodemlaag. 
Er is aangevuld tot 120 kg Nmin in de 0-30 cm-
laag, wat neerkomt op een stikstofgift met 
39 EN. Zes weken na planten bevatte elk ob-
ject (ook onbemest bij start) meer dan 220 kg 

Nmin in de 0-60 cm-bodemlaag. Mineralisatie 
maakte dat er nog geen bijbemesting nodig 
was. Er was nog maar 56 l neerslag gevallen 
van planten tot staalname. Drie weken later –
er was toen nog 66 l regen gevallen– zijn nieu-
we grondstalen genomen. Het is nu wachten 
op de resultaten.
Bij Inagro werd de prei nog een week eerder 
geplant, op 23 juni. De bodemvoorraad bij 
planten was laag, 20 kg Nmin in de 0-30 cm-bo-
demlaag. Toch werd maar in één van de vier 
objecten een bemesting bij planten uitgevoerd 
met ammoniumnitraat van 100 kg N/ha, de 
overige objecten kregen geen bemesting. De 
bodemstalen van 22 juli gaven aan dat mine-
ralisatie een moeilijk te voorspellen parameter 
blijft. Er was een toename van 50-60 eenhe-
den in de laag 0-30 cm. De bodembewerkingen 
en het planten op de onbewerkte bodem heb-
ben een sterke mineralisatie teweeggebracht. 
Nochtans is het koolstofgehalte maar 0,93% en 
was de voorteelt korrelmaïs. In 2018 stond wel 
spruitkool op dit perceel. Deze proef toont aan 
dat de bemesting bij planten dus zeker niet te 
ruim hoeft te zijn. 100 eenheden werkzame 
stikstof bij een lage bodemvoorraad was in 
deze proef zeker al voldoende aangezien het 
advies voor bijbemesting in dat object slechts 
20 kg N/ha bedraagt (zie www.groenteN- 
advies.be > demopercelen). ■De bemestingsproeven prei bevestigen dat mineralistatie een moeilijk te voorspellen parameter blijft.
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Digitalisering zet zich ook door  
in de boekhouding
De digitalisering van de bedrijfsprocessen zet zich in sneltreinvaart 
door in bijna alle sectoren. Ook in de land- en tuinbouw waar we tot 
voor kort veel innovaties kenden in verband met technische processen 
en minder voor administratieve processen. De afgelopen maanden is 
daar plots een inhaalbeweging gebeurd, zo ook bij SBB.

Heel wat dienstverleners hebben hun aanbod 
inzake administratieve en financiële taken de 
afgelopen jaren sterk gedigitaliseerd, denk 
maar aan de vele toepassingen die banken 
vandaag in hun apps aanbieden. In de lock-
down-omstandigheden tijdens de coronacrisis 
is die digitalisering enorm belangrijk gebleken. 
Verplaatsingen naar kantoren, gesprekken met 
adviesverleners of zelfs het overhandigen van 
documenten was de afgelopen maanden im-
mers niet meer zo evident.

Bij SBB Accountants & Adviseurs hebben we 
de hele advisering voor de voorjaarsaangifte 
en voornamelijk de verzamelaanvraag op 
super korte tijd moeten reorganiseren. On-
danks de moeilijkheden inzake de gewijzigde 
MAP6-voorwaarden en de brede weersver-
zekering hebben wij meer dan 5.500 land- en 
tuinbouwers online kunnen adviseren. 95% 
van onze klanten heeft zich probleemloos aan-
gepast aan de nieuwe digitale omgeving die we 
gebruikt hebben om advies te verlenen en de 
aangifte af te werken.

ALGEMEEN

Altijd een actueel zicht op 
je zakencijfer

Een tuinbouwer kan al zijn facturen dus een-
voudig opladen of doorsturen naar een uniek 
e-mailadres waar het geheel wordt verwerkt 
tot een boekhouding en een resultatenreke-
ning. Dat kan overigens ook analytisch; wie 
werkt met verschillende opbrengstplaatsen 
kan inkomsten en uitgaven telkens toewijzen 
aan de juiste activiteit. Via heldere dashboards 
heeft de gebruiker een actueel beeld van al 
zijn cijfers (omzet, kosten, btw, bedrijfsresulta-
ten …) en kan hij samen met zijn adviseur of 
bankier veel gerichter zakelijke beslissingen 
nemen. Bovendien kan hij binnen het platform 
ook snel cijfers vergelijken over verschillende 
periodes en zo prognoses maken. Andere leu-
ke bonus: binnen de applicatie is het mogelijk 
om de betalingen voor te bereiden en die dan 
in te laden in de banksoftware.

Alles veilig ‘in the cloud’

Ook andere documenten die een tuinbouwer 
graag wil bijhouden zoals kredietoverzichten, 
betaaloverzichten, contracten of andere ad-
ministratieve documenten kan hij opslaan in 
het digitaal archief waar het veilig wordt bij-
gehouden op servers. Hierdoor moet er geen 
opslagcapaciteit worden voorzien en/of moe-
ten er geen back ups worden uitgevoerd. Met 
een papieren administratie loop je immers het 
risico dat je documenten verliest of fouten 
maakt die nog moeilijk recht te trekken zijn. 
De tuinbouwer kan zijn documenten dus veilig 
en overzichtelijk bewaren ‘in the cloud’. Als hij 
achteraf snel iets nodig heeft –thuis, op reis, 
bij een klant, bij de bank …– kan hij er digitaal 
ook gemakkelijk aan via de online applicatie of 
de app.

Jacky Swennen: “Nooit meer documenten 
kwijtraken en alles digitaal organiseren in een 
online platform is dus voor iedereen mogelijk. 
Gooi die oude schoendoos of klasseermappen 
maar weg! Het platform is ook uitbreidbaar 
met een applicatie voor het eenvoudig ma-
ken van je eigen uitgaande facturen of aan-
koopborderellen, inclusief offertes, klant-, en 
artikelgegevens en debiteurenbeheer. Dit is 
allemaal geen high tech meer, elke land- en 
tuinbouwer kan dit zelf.”

J. Swennen
SBB Accountants & Adviseurs

Slim digitaal samenwerken

De trend naar digitalisering van de administra-
tie en adviesverlening heeft een echte boost 
gekregen. De voordelen liggen dan ook voor de 
hand. Eind 2018 lanceerde SBB al een klanten-
platform onder de naam ‘sbbSLIM’ dat inspeel-
de op die behoefte. Het is een innovatieve 
oplossing voor klanten die hun boekhouding 
en administratie volledig willen digitaliseren. 
Klanten die dat willen, moeten hun inkomende 
en uitgaande facturen niet meer binnenbren-
gen op kantoor. Mailen, scannen of zelfs een 
foto nemen en delen volstaat.

Alle facturen, of die nu elektronisch of op pa-
pier binnenkomen, worden snel opgeladen via 
de app of via e-mail doorgestuurd naar het 
platform waar alles vervolgens door het ac-
countantskantoor gearchiveerd en verwerkt 
wordt in de btw- of fiscale boekhouding. De 
tijd die zo vrijkomt voor de betrokken advi-
seurs kan beter worden besteed aan deskun-
dig advies.

Via heldere dashboards heeft de gebruiker van ‘sbbSLIM’ een actueel beeld van al zijn cijfers (omzet, kosten, btw, 
bedrijfsresultaten …).
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Gezamenlijke gewasregistratie tomaat en 
paprika, bron aan informatie
Tomaten- en paprikatelers die deelnemen aan de gezamenlijke gewasre-
gistratie kunnen hun teeltgegevens op een overzichtelijke wijze naast el-
kaar leggen. Zo kunnen ze elkaar tijdens het teeltseizoen ondersteunen 
en indien nodig de teeltstrategieën corrigeren. Daarnaast biedt zulke 
bedrijfsoverkoepelende registratie een uiterst kostbare bron aan infor-
matie voor verder onderzoek en advies.

Hoe werkt de gewasregistratie juist?

Ieder deelnemend bedrijf vertrekt van een eigen, gepersonaliseerd in-
vulformulier. Daarin kan je wekelijks de klimaat- en gewasparameters 
aanvullen. Op maandag stuur je de invulformulieren via e-mail door 
naar Proefcentrum Hoogstraten, waar de data worden verwerkt tot een 
wekelijks rapport (Figuur 1). Het rapport wordt aan alle deelnemende 
telers bezorgd, waardoor het makkelijk wordt om gegevens te gaan ver-
gelijken.

Bericht van 7/9/2020

We onderscheiden twee types van geregistreerde data. Een eerste reeks 
data zijn de klimaatgegevens. Zij schetsen een beeld van de buitenom-
standigheden met de daaraan gekoppelde teeltstrategie. Je kan hierbij 
kastemperatuur (etmaal, dag en nacht), luchtvochtigheid (RV en vocht-
deficit), buistemperatuur (dag en nacht), CO2-bemesting, watergift, 
drainpercentage, schermuren (energiedoeken en vaste folies) en zelfs 
energieverbruik registreren.
Een tweede groep van metingen gebeurt op het gewas, in de serre zelf. 
Deze gewasparameters zoals lengtetoename, stamdikte, bladlengte, tros- 
hoogte, zetting, vruchtbehang en oogst kunnen door simpele metin-
gen en tellingen in kaart worden gebracht. Zij geven een indicatie van 
de snelheid en de evolutie van het gewas. Je kan zelf beslissen hoeveel 
stengels je zal monitoren, maar een minimum van tien (hoofd)stengels 
is toch vereist.

GLAS  ACTUEEL

Gewasparameters zoals lengtetoename worden in kaart gebracht.

Doe jij ook mee?

De gezamenlijke gewasregistratie is kosteloos en zonder verdere ver-
plichtingen. Voor tomaat hebben zich het afgelopen teeltseizoen vijf 
bedrijven aangemeld, voor paprika waren er dat negen. Sommige telers 
splitsten hun bedrijf zelfs op en registreerden hun gewas per afdeling of 
per ras. De gewasregistratie bij paprika gebeurde op de gangbare rode, 
gele en groene variëteiten. Bij tomaat was de registratie het afgelopen 
jaar beperkt tot de trostomaat Marinice (Tabel 1), maar dat hangt uiter-
aard af van de bedrijven die zich aanmelden.
We nodigen graag alle telers uit om zich in te schrijven via e-mail  
(gewasregistratie@proefcentrum.be) of telefonisch op het nummer 
03/315 70 52.

J. Leenaerts
Proefcentrum Hoogstraten, Meerle

Tabel 1. -  Gewasregistratie 2020: aantal deelnemende bedrijven en registraties
Tomaat Paprika

Aantal aangemelde bedrijven 5 9

Geregistreerde rassen Marinice
Rood: Maduro, Ids, Gina
Geel: Sardinero, Allrounder, Gialte, San Siro, 35-BY1333
Groen: Frazier

Figuur 1. -   Voorbeeld van een deel van een gewasregistratierapport van rode 
paprika in week 32 van 2020
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20 jaar voorlichting:  
van sla naar veel meer
De voorlichtingsdienst van het PSKW bestaat 20 jaar. Wat begon met 
voorlichting in de grondteelt van sla is ondertussen uitgegroeid tot 
veel meer teelten en uiteraard ook hydrocultuur. De voorlichters  
staken inmiddels ook de grens over. Tijd om even terug te blikken op 
de voorbije 20 jaar.

De voorlichtingsdienst gelinkt aan het PSKW 
mocht in juli twintig kaarsjes uitblazen. Isabel 
Vandevelde was er van in het begin bij, sinds 
2008 deelt ze het werk met Ilse Leenknegt. We 
gaan met beiden even terug in de tijd en peilen 
naar de trends binnen de voorlichting.

Voorlichtingsdienst sinds 2000  
in de schoot van het proefstation

In 2000 wordt de voorlichting bladgewassen op 
het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) 
opgestart. “Tevoren gebeurde die voorlichting 
door het Tuinbouw Adviesbureau van Boeren-
bond (TABB). Maar Boerenbond vond dat dit 
teelttechnische luik meer thuishoorde bij de 
praktijkcentra”, vertelt Isabel. De toenmalige 
directeur van het PSKW, Luc Peeters, schrijft 
een vacature uit voor die functie. En Isabel, pas 
afgestudeerd, gaat aan de slag als voorlichter.

Isabel is opgegroeid op een tuinbouwbedrijf, 
haar ouders waren slatelers. Walter Van Neck 
van het TABB kwam destijds op hun bedrijf 
langs voor teeltbegeleiding. “Als tiener was ik 

al zeer geïnteresseerd in het werk van de voor-
lichter. In het vijfde middelbaar al vroeg ik aan 
Walter wat ik het best zou studeren om later 
een job zoals hij te kunnen doen. Bio-ingenieur 
antwoordde hij, mijn keuze was dus snel ge-
maakt”, lacht Isabel. Ze had nooit gedacht dat 
ze als pas afgestudeerde bio-ingenieur al in die 
functie zou kunnen stappen. Maar het gebeur-
de wel. “In 2000, het jaar dat ik afstudeerde, 
droeg Boerenbond de voorlichting over aan 
het proefstation. Ik ben in juli meteen aan de 
slag gegaan en kon nog tot het einde van dat 
jaar meelopen met Walter. Op een paar maan-
den tijd heb ik heel veel van hem geleerd.”

Meer teelten en tot ver over  
de landsgrens

Aanvankelijk besteedt Isabel 60 tot 70% van 
haar tijd aan de voorlichting, de rest van de 
tijd werkt ze aan andere opdrachten voor het 
proefstation. Maar algauw wordt de voorlich-
ting een voltijdse functie. Het klantenbestand 
breidt uit. Waar ze in het begin vooral advies 
geeft op bedrijven met sla in de grond onder 

GLAS

glas, komt daar vanaf 2006 ook het advies in 
sla en kruiden op mobiele goten (MGS) bij,  
met de opkomst van hydrocultuur op de sla-
bedrijven.

Omdat het werk blijft toenemen, komt er in 
2008 een tweede voorlichter bij: Ilse Leen- 
knegt. Ook Ilse is een dochter van slatelers en 
ze heeft hetzelfde parcours afgelegd als Isabel, 
maar dan acht jaar later. Ook zij gaat meteen 
na het behalen van haar diploma bio-ingenieur 
aan de slag als voorlichter op het proefstation.

Ilse geeft vooral advies in sla, veldsla, kruiden 
en courgette. “Zo’n tien jaar geleden is de 
courgetteteelt onder bescherming sterk uit-
gebreid en was er veel vraag naar voorlichting 
in die teelt. Daarom zijn we toen ook op die 
kar gesprongen”, verduidelijkt Ilse. “De laatste 
jaren zijn er ook enkele kleinere serreteelten 
bijgekomen zoals selder, andijvie, bloemkool, 
boontjes en venkel. Dat is het gevolg van re-
conversie van bijvoorbeeld tomaat of sla naar 
andere teelten. Op sommige slabedrijven is de 
Fusarium-problematiek een extra trigger ge-
weest om over te schakelen naar een andere 
teelt. Zo hebben sommige bedrijven de Fusa-
rium-problematiek omgebogen in een positief 
verhaal. Daar kan je als voorlichter alleen maar 
blij om zijn.”

Ilse heeft naast haar Belgische klanten onder-
tussen een mooi klantenbestand opgebouwd 
in Nederland. Daar geeft ze zowel advies in 
grondteelt als in hydroteelt. Maar ze kijkt ook 
verder over de landsgrenzen heen. Ilse heeft 
zich ook geëngageerd om in biologische teel-
ten advies te geven en heeft daar inmiddels 
ook een erkenning voor. Een aantal biologische 
telers doen al beroep op haar, vooral omwille 
van haar praktijkervaring.

Isabel geeft nu nog uitsluitend advies in sla en 
kruiden in hydrocultuur (MGS en floating sys-
teem). Ze heeft haar werking naar het buiten-
land uitgebreid om zich nog meer te kunnen 
specialiseren in hydrocultuur. Zo is ze regelma-
tig te vinden op bedrijven in Polen, Zwitserland 
en Groot-Brittannië. En er zijn zelfs gesprekken 
lopende met China, Japan en Nieuw-Zeeland. 
‘The sky is the limit’ voor deze twee geënga-
geerde dames.

Hydrocultuur samen met  
voorlichtingsdienst gegroeid

De teelt van bladgewassen heeft de laatste 
twee decennia een enorme evolutie doorge-
maakt. Isabel: “Toen ik met de voorlichting 
begon waren er nog veel bedrijven met een 
zomerteelt tomaat gecombineerd met één of Ilse Leenknegt en Isabel Vandevelde geven voorlichting in sla en heel wat andere (blad)gewassen.
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twee rondes sla in de winter. Maar door de ver-
dere specialisatie in de tomatenteelt naar een 
jaarrondteelt op substraat, komt die combina-
tie nu nog op slechts enkele bedrijven voor.”

Isabel Vandevelde: “Op een enkele  
pionier na, hebben we met de  

voorlichting ieder MGS-bedrijf in  
Vlaanderen mee opgestart.”

Na de tomatenteelt zet de specialisering zich 
ook door in de slateelt. Sla op hydrocultuur 
(MGS en floating systeem) vindt na de eeuw-
wisseling uitbreiding in Vlaanderen. En algauw 
volgt ook de voorlichtingsdienst die trend. “Op 
een enkele pionier na, hebben we met de voor-
lichting ieder MGS-bedrijf in Vlaanderen mee 
opgestart”, benadrukt Isabel terecht fier. Na 
de teelt op goten is ook led-belichting in het 
vizier gekomen van de slatelers. En dat brengt 
uiteraard nieuwe vragen met zich mee: welke 
lampen moet je installeren, welk spectrum 
kies je … Belichtingsadvies maakt ondertussen 
een belangrijk deel uit van de teeltbegeleiding 
waar Isabel voor staat.

Wisselwerking met onderzoek  
mooi meegenomen

Het feit dat de voorlichtingsdienst werkt on-
der de vleugels van het proefstation heeft een 
aantal voordelen. Zo zijn de telers in de eerste 
plaats zeker dat ze neutraal advies krijgen, an-
ders dan misschien het geval is bij voorlichters 
van de zaadhuizen of andere toeleveranciers. 
“Die neutraliteit dragen we hoog in het vaan-
del”, onderstreept Isabel. “Daarnaast gaan we 
ook prat op onze goede service en flexibiliteit.”

Aantasting van Fusarium oxysporum f.sp. lactu-
cae (Fol 4 en Fol 1) is rasafhankelijk. Het komt 
er dus op aan om van zodra je bodem geïnfec-
teerd is een sterk ras te kiezen. Ilse: “Sommi-
ge slatypes hebben er geen last van omdat de 
geteelde rassen er resistent tegen zijn. Maar 
voor kropsla is nog geen volledig resistent ras 
beschikbaar. De zaadhuizen zijn er wel mee be-
zig. Er worden regelmatig nieuwe rassen aan-
geboden en dat vraagt veel ondersteuning op 
de bedrijven.”

Aangezien de kans op infectie met Phytoph- 
thora cryptogea toeneemt wanneer het voe-
dingswater warmer wordt, lijkt koelen van 
het water een plausibele oplossing voor deze 
ziekte. Ware het niet dat er in een hydrocul-
tuursysteem een massa water rondstroomt, 
zo’n 35 m3/ha, en dat kan je volgens Isabel niet 
zomaar koelen. “De bedrijven worden almaar 
groter, het gaat dus over massa’s water. Met 
de aangeboden technieken kan dat niet op een 
betaalbare manier worden gekoeld. Gelukkig is 
de ziekte weer vrij snel onder controle zodra 
het een week opnieuw frisser is.” Isabel geeft 
nog mee dat het onderzoek op het PSKW volop 
inzet op het controleren van P. cryptogea.

Ook andere ziekten duiken meer en meer op. 
Ilse: “Afgelopen winter hebben we op ver-
schillende bedrijven ringspot (Marssonina 
panattoniana) in sla vastgesteld, een ziekte 
die we normaal alleen in openlucht aantreffen. 
Bodemziekten zoals zwartrot of Rhizoctonia 
worden ook meer en meer een probleem in 
heel wat teelten. De toenemende ziektedruk 
is zeker niet alleen het gevolg van het klimaat, 
maar ook te wijten aan het intrekken van heel 

Ilse Leenknegt: “De link met het onder-
zoek is voor ons een zegen en dus ook 

voor onze klanten/telers.”

Door de wisselwerking met het proefstation 
kunnen de voorlichters ook kort op de bal spe-
len. Ilse: “Wij hebben altijd kennis van de laat-
ste resultaten uit het onderzoek omdat we bij 
de bron zitten. We sturen het onderzoek ook 
mee aan. We komen immers dagelijks op de 
bedrijven en zien tegen welke problemen de 
telers aanlopen. We geven de onderzoekers 
aan waar de prioriteiten liggen. Zij kunnen 
daar dan rekening mee houden bij het aanvra-
gen van projecten. Maar er worden ook regel-
matig ad hoc kleinere proeven aangelegd om 
de telers nog sneller te kunnen informeren. Die 
link met het onderzoek is voor ons een zegen 
en dus ook voor onze klanten/telers.”

De klimaatopwarming laat haar  
sporen na

Als we vragen welke evoluties in de teelten zelf 
het meest frappant zijn, dan beginnen beiden 
meteen over de ziektedruk. Isabel: “We zien 
de laatste jaren een toenemende druk van 
Phytophthora cryptogea in hydrocultuur. Pro-
blemen met deze schimmel doen zich vooral 
in de zomer voor. De kans op infectie neemt 
ook toe na een hittegolf of extreme droogte. 
We kunnen dus gerust stellen dat de klimaat-
opwarming ook de glastelers niet spaart.” 
Ook bij de toegenomen Fusarium-druk in de 
grondteelten speelt het klimaat volgens Isabel 
een rol, al is dit probleem in eerste instantie 
te wijten aan het wegvallen van goede bodem- 
ontsmettingsmiddelen.

De druk van Phytophthora cryptogea in hydrocultuur stijgt als gevolg van de  
klimaatopwarming. De kans op infectie neemt immers toe wanneer het voedings-
water warmer wordt.

Fusarium oxysporum is een niet te onderschatten probleem in de grondteelt van 
sla. Om deze problematiek aan te pakken is er al vijf jaar een heel nauwe samen-
werking tussen het onderzoek en de voorlichting op het PSKW.
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wat gewasbeschermingsmiddelen en bodem-
ontsmettingsmiddelen. Daardoor wordt het 
tegenwoordig ook een uitdaging om onkruid in 
selder te voorkomen, om mosgroei in veldsla 
te weren … Insecten zoals de varenrouwmug 
voeden zich met het mos maar kunnen secun-
dair ook de teelt aanvreten.” Wat andere pla-
gen betreft is de voorbije zomers vooral witte 
vlieg in courgette opgevallen, alweer een ge-
volg van de warmere zomers.

Voorlichting moet je op de lange  
termijn bekijken

Wanneer Isabel of Ilse een bedrijf bezoeken, 
bekijken ze het totaalpakket, dat wil zeggen 
alle elementen die het uiteindelijke teeltresul-
taat bepalen: het teeltsysteem, de rassenkeu-
ze, de irrigatie, de bemesting, het klimaat, de 
gewasbescherming … Zo’n bezoek begint altijd 
met kijken en voelen hoe het gewas erbij staat. 
Omdat dat een momentopname is, overleggen 
ze ook nauw met de teler om zijn bevindingen 
mee in rekening te brengen. Op basis daarvan 
formuleren ze een advies om bij te sturen waar 

nodig. De teler krijgt altijd een verslag op pa-
pier of via mail.

Isabel Vandevelde :”Ik ben altijd ont-
zettend blij als we weer een probleem 
hebben kunnen oplossen, dat geeft mij 

veel voldoening.”

Constante opvolging is heel belangrijk binnen 
de voorlichting. “Je moet het op jaarbasis be-
kijken. Niet elk bezoek zijn er evenveel dingen 
te melden. Het is het resultaat op de lange ter-
mijn dat telt”, onderstreept Isabel. “Voorlich-
ting vraagt ook een individuele benadering”, 
voegt Ilse eraan toe. “Je moet een bedrijf echt 
leren kennen om een goed advies te kunnen 
geven. En dat kost tijd. De laatste tien jaar zijn 
de adviezen ook zeer bedrijfsspecifiek gewor-
den. Nog meer op maat van het bedrijf dus. 
Vroeger waren de bedrijven meer vergelijk-
baar en ook de afzet verliep meer uniform. 
Nu moet je bijvoorbeeld ook rekening houden 
met de bijkomende eisen van de handelaars/
supermarkten waaraan de producten moeten 
worden geleverd. Het advies voor biologische 

en chemische gewasbescherming is daardoor 
zeer bedrijfsspecifiek geworden.”

Op de bedrijven in de Benelux gaan Isabel en 
Ilse om de twee à drie weken langs, de bedrij-
ven daarbuiten probeert Isabel om de vier à 
zes weken te bezoeken. Online advies, daar 
geloven ze niet in: je moet het gewas kunnen 
‘voelen’. Daarom zijn ze ook tijdens de corona- 
lockdown de bedrijven in België en Nederland 
blijven bezoeken. Uiteraard met een mond-
masker en handschoenen aan.

Voorlichters hebben een drukke job en Isabel 
ervaart het soms ook als stresserend: “Telers 
verwachten soms dat we een probleem on-
middellijk kunnen oplossen, terwijl er vaak wat 
tijd overheen moet gaan. Maar als tuinders-
dochter begrijp ik dat, want telers willen hun 
gewas ‘gezond’ zien staan. Ik ben dan ook altijd 
ontzettend blij als we weer een probleem heb-
ben kunnen oplossen, dat geeft mij veel vol- 
doening.”

V. Neefs

Automated growing solutions

GOING  
BEYOND  
GREENS
Tuinbouwautomatisering 

Mobiele goten systeem 

Belichting 

Wens je graag meer informatie 

over onze producten? 

Contacteer ons!

T +32 15 31 67 02

info@hortiplan.com

www.hortiplan.com
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Rassenproef veldsla versmarkt winterteelt 2019-2020

Amely is snelle groeier
Amely blijft zoals de voorbije jaren een goede keuze voor de winter-
teelt voor de versmarkt. Om problemen met geel blad te vermijden is 
een vroege oogst aangeraden. Ook Odeon, Festival, Pulsar en Calarasi 
behaalden goede opbrengsten. Audace en Baron waren iets lichter. 
Rassen met een kleiner blad zoals Accent, Melissa en Parade hebben 
bij deze zaaidichtheid vaak een lagere opbrengst.

De proef van het PSKW werd op 18 oktober 
2019 gezaaid bij een teler met een zandleem-
grond aan een dichtheid van 444 zaden/m² 
(2,5 x 9 cm). Bij Inagro werd gezaaid op 22 ok-
tober in een plastic serre met dubbel plastic in 

de wanden en enkele plastic in het kasdek. In 
de lichte zandleemgrond werd gezaaid aan een 
dichtheid van 386 zaden/m² (2,59 x 10 cm). Er 
werd geoogst op respectievelijk 15 en 28 janu-
ari 2020.

GLAS

Opnieuw een zachte winter

Volgens het KMI was oktober zeer somber met 
heel weinig zon. De temperaturen in december 
en januari waren uitermate zacht: voor beide 
maanden gemiddeld 5,9°C, terwijl dit normaal 
respectievelijk 3,9°C en 3,3°C is.

In de proef uitgevoerd door het PSKW werden 
bij alle rassen stipjes waargenomen op de on-
derste bladeren. Accent was hier het gevoe-
ligst voor, Parade was het sterkst.

Tijdig oogsten om geel blad  
te vermijden

Amely (Enza) en Odeon (Hild) hebben een 
snelle ontwikkeling en vormen grote blade-
ren. In beide proeven hadden deze rassen bij 
de oogst veel geel blad. Wat aangeeft dat de 
ontwikkeling snel verliep en deze rassen bij de 
oogst al over hun optimum waren. Odeon be-

Amely ontwikkelt snel een mooie gewasstand.Accent heeft kleinere blaadjes waardoor de opbrengst lager uitvalt.

Tabel 1. -  Opbrengst en opkomst
Ras Opkomstpercentage (%) Opbrengst (g/m²)

PSKW Inagro PSKW Inagro

Amely 85 a 94 b 1.080 a 1.253 ab

Odeon 85 a 98 a 900 bc 1.377 a

Festival 88 a 93 b 941 b 1.192 ab

Pulsar 88 a 88 cd 945 b 1.288 ab

Calarasi 83 a 953 b

Audace 80 a 908 bc

Baron 83 a 866 bc

Trophy 80 a 86 d 814 cd 1.185 ab

Accent 85 a 91 bcd 818 cd 1.121 b

Melissa 88 a 92 bc 731 d 1.067 b

Parade 78 a 90 bcd 739 d 1.087 b
Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet signifi-
cant verschillend.

Tabel 2. -  Veldvulling, geel blad en bladlengte
Ras Veldvulling Geel blad Bladlengte (cm)

PSKW Inagro PSKW Inagro PSKW Inagro

Amely 8,0 a 8,2 ab 6,5 c 7,4 b 6,8 a 7,1 abc

Odeon 7,6 ab 8,7 a 6,3 c 6,5 c 6,5 ab 7,5 a

Festival 7,0 bc 7,9 bc 7,3 abc 8,0 ab 6,2 bc 6,7 bcd

Pulsar 7,3 ab 8,1 ab 6,8 bc 7,3 bc 6,7 a 7,2 ab

Calarasi 6,0 d 7 bc 6,2 bc

Audace 6,3 cd 7,8 ab 6,0 c

Baron 6,8 bcd 7 bc 6,5 ab

Trophy 6,0 d 8,2 ab 6,5 c 7,5 b 6,2 bc 7,3 ab

Accent 6,3 cd 7,1 d 6,3 c 8,0 ab 5,5 d 6,2 d

Melissa 7,4 ab 7,7 bc 6,8 bc 8,1 ab 6,2 bc 6,4 d

Parade 6,0 d 7,5 cd 8,1 a 8,5 a 5,8 cd 6,5 cd

1 = slecht veel

9 = goed geen
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haalt bij Inagro een hoge opbrengst door het 
hoge opkomstpercentage.

Festival (Clause) en Pulsar (Rijk Zwaan) behaal-
den in beide proeven een mooie opbrengst. 
In voorgaande jaren is wel vastgesteld dat bij 
Pulsar de opkomstpercentages soms wat lager 
kunnen uitvallen. De zaden van dit ras beho-
ren meestal tot de grotere klasseringen van 
2,5 mm of groter. Hou hiermee rekening bij het 
instellen van de zaaimachine zodat niet je on-
bedoeld te weinig Pulsar uitzaait.

Calarasi (Rijk Zwaan) lag alleen aan in de proef 
van het PSKW en behaalde een mooie op-
brengst. Voorlopig heeft Calarasi zijn plaats bij 
de koplopers nog niet terug kunnen innemen 
nadat het de voorbije jaren problemen heeft 
gekend met de zuiverheid. Dit resultaat laat 
echter al een duidelijke vooruitgang zien in 
vergelijking met vorig jaar.

Audace (Clause) en Baron (Hild) lagen alleen 
aan in de proef op het PSKW en behoorden, 
op vlak van gewicht, tot de betere middelmaat. 
Audace heeft kleinere bladeren en vertoonde 
minder geel blad.

Trophy (Clause) had in deze proef een wat 
tegenvallend opkomstpercentage. Mogelijks 
heeft dit op het PSKW geleid tot een lagere 
opbrengst en minder goede veldvulling. Dit ras 
maakt wel brede bladeren.

Accent (Enza), Melissa (Novisem) en Parade 
(Clause) hebben kleinere bladeren in verge-
lijking met de andere rassen. Daardoor is de 
opbrengst van deze rassen wat lager. Parade 
scoort in beide proeven het sterkst op geel 
blad.

A. Decombel & P. Bleyaert
Inagro, Rumbeke-Beitem

I. Vandevelde & T. Arnouts
Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

De proef werd uitgevoerd met steun van het Departe-
ment Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Rassenproef veldsla vierde gamma winterteelt 2019-2020

Odeon sterke nieuwkomer
Als je streeft naar een vroege oogst is Odeon de beste keuze voor de 
winterteelt veldsla voor het vierde gamma. Het ras heeft een snel-
le groei en heeft weinig last van lepelblad. Ook Amely is een snelle 
groeier, maar is gevoeliger voor lepelblad. Als de teeltduur niet de 
meest belangrijke parameter is, dan zijn ook de andere rassen een 
goede keuze. 

Op 23 oktober 2019 werd door Inagro een 
rassenproef veldsla voor het vierde gamma 
gezaaid aan een dichtheid van 675 zaden/m²  
(6,67 x 2,2 cm). Het bodemtype was zand-
leem. De proef werd aangelegd in een plastic 
serre met rechtopstaande wanden met dub-
bel plastic in de wanden en enkele plastic in 
het dak. Ieder proefveldje werd op twee tijd-
stippen geoogst. De eerste keer wanneer ze 
op de ideale lengte zijn voor oogst voor het 

vierde gamma (plantlengte net boven 6,2 cm). 
De tweede maal werden de verschillende ras-
sen gelijktijdig geoogst op 20 en 21 januari 
2020 om zo een directe onderlinge vergelij-
king mogelijk te maken. Bepaalde veldjes wa-
ren toen al over hun optimum heen, anderen 
hadden deze nog niet bereikt. De verwarming 
gebeurde met buisverwarming en CO2-bran-
ders. Tijdens de teelt werd in totaal 20,5 l/m² 
water gegeven.

GLAS

Tabel 1. -  Opkomst, opbrengst en gewasparameters op het ideale oogsttijdstip van elk ras (plantlengte net 
boven 6,2 cm)

Ras Opkomst (%) Opbrengst Gemiddelde 
teeltduur (dagen)

Geel blad Aantal bladeren Plantlengte 
(cm)

g/m² g/plant (1)

Amely 97 ab 1.242 a 1,9 ab 86 c 7,9 bcd 9,8 c 6,6 a

Audace 87 b 1.334 a 2,3 a 89 abc 8,5 ab 10,3 abc 6,2 a

Festival 100 a 1.270 a 1,8 b 87 bc 8,0 abcd 10,0 bc 6,2 a

Melissa 88 b 1.310 a 2,2 ab 92 ab 7,5 d 11,1 ab 6,6 a

Odeon 98 ab 1.200 a 1,8 ab 86 c 7,6 cd 9,8 c 6,3 a

Parade 96 ab 1.294 a 2,0 ab 90 abc 8,4 abc 11,3 a 6,4 a

Tauro 99 ab 1.335 a 1,9 ab 94 a 8,1 abcd 11,4 a 6,1 a

Veyron 93 ab 1.392 a 2,1 ab 92 ab 8,8 a 11,0 ab 6,3 a

1 =   veel   

9 =   geen   
(1) Rekening houdend met het aantal getelde planten per veldje
Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.

Odeon vormt snel een mooi gewas en heeft weinig last van lepelblad.
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Tabel 2. -  Opbrengst, geel blad, lepelblad en plantmetingen bij gelijktijdige oogst op 20 en 21 januari
Ras Opbrengst Geel blad Lepelblad Aantal bladeren Plantlengte

(cm)
Bladbreedte

(cm)
g/m² g/plant (1)

Amely 1.389 a 2,1 7,6 bc 7,6 cde 10,3 a 7,3 a 3,1 a

Audace 1.302 a 2,2 7,8 abc 6,8 ef 10,7 a 6,3  bc 2,9 ab

Festival 1.391 a 1,9 7,9 abc 7,8 bcd 10,2 a 6,3  bc 2,9 abc

Melissa 1.158 a 2,0 7,8 abc 8,4 ab 10,2 a 6,3  bc 2,9 abc

Odeon 1.432 a 2,2 7,0 c 8,5 a 10,2 a 7,1 ab 3,1 a

Parade 1.285 a 2,0 8,5 ab 6,5 f 11,0 a 6,3 bc 2,9 abc

Tauro 1.101 a 1,6 8,9 a 6,9 def 10,0 a 5,8 c 2,6 c

Veyron 1.328 a 2,0 8,5 ab 8,3 abc 10,5 a 6,0 c 2,8 bc

1 =    veel    

9 =   geen    
(1) Rekening houdend met het aantal getelde planten per veldje

Teeltduur, lepelblad en geel blad  
onderscheiden de rassen

Amely (Enza) heeft een hoog opkomstpercen-
tage en een snelle groei. Het ras is iets gevoeli-
ger voor lepelblad en geel blad.

Audace (Clause) heeft een iets lager opkomst-
percentage, maar deze is met 87% nog zeker 
voldoende. Het ras scoort sterk op geel blad, 
maar is gevoelig voor lepelblad. 

Festival (Clause) heeft een hoog opkomstper-
centage en een relatief snelle groei. Dit ras 
heeft het laagste plantgewicht en de smalste 
bladeren.

Melissa (Novisem) heeft een iets lager op-
komstpercentage, maar deze is met 88% nog 
zeker voldoende. Het ras is sterk tegen lepel-
blad, maar iets gevoeliger voor geel blad. Dit 
ras behoort tot de tragere groeiers.

Odeon (Graines Voltz) is een ras met een hoog 
opkomstpercentage, een snelle groei en is 
sterk op lepelblad. Het ras is iets gevoeliger 
voor geel blad.

Parade (CLX 3443) (Clause) heeft een hoog op-
komstpercentage, maar is van alle rassen het 
gevoeligst voor lepelblad. 

Tauro (Rijk Zwaan) heeft een hoog opkomst-
percentage, maar heeft de langste teeltduur. 
Dit ras heeft kleine, smalle blaadjes.

Veyron (Rijk Zwaan) heeft een hoog opkomst-
percentage, maar heeft een iets tragere groei. 
Het ras is sterk op lepelblad en geel blad. Er 
waren bij dit ras wat problemen bij het zaai-
en waardoor in sommige veldjes niet alle rijen 
even goed waren ingezaaid. Dat kan een im-
pact hebben gehad op het resultaat.

A. Decombel & P. Bleyaert
Inagro, Rumbeke-Beitem

Ieder ras werd op zijn meest ideale oogsttijdstop geoogst (plantlengte net boven 6,2 cm).

Geen significante opbrengstverschillen

Volgens het KMI was oktober zeer somber 
met heel weinig uren zon. De temperaturen in 
december en januari waren uitermate zacht, 
gemiddeld 5,9°C, terwijl dit normaal respectie-
velijk 3,9°C en 3,3°C is.

Tijdens de oogst werd bij geen enkel ras rot of 
spruitvorming waargenomen. Er waren geen 
significante opbrengstverschillen tussen de 
rassen. Bij sommige rassen zoals Amely en Me-
lissa lag de plantlengte op het ideale oogsttijd-
stip iets boven de gewenste lengte van 6,2 cm. 
Vaak ligt een oogst na een weekend aan de 
basis van deze verschillen.

In sommige veldjes van Veyron waren bepaalde rijen minder goed gezaaid.
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Trefzeker 
en dubbel

effectief!
Tegen valse meeldauw in sla

www.cropscience.bayer.be

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. 
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 

Voor verdere productinformatie met inbegrip 
van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be. 

Previcur® : gedeponeerd merk van de Bayer Group, 
bevat 530 g/l propamocarb en 310 g/l fosetyl.

BAY_A_Previcur_energy_sla_A4.indd   1 29/01/19   18:34
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Closer™
Isoclast™ active

www.corteva.com
Dol 0520

P : Product voor professioneel. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de pro-
ductinformatie. Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Onder bescherming, uitstekende bestrijding tegen bladluis en witte vlieg in

Nieuwe unieke werkingswijze
• Resistentiemanagement, ook werkzaam tegen resistente bladluis en witte vlieg

• Goed inpasbaar in geïntegreerde teelt met respect voor nuttigen
• Gunstig milieu- en residuprofiel

• Veiligheidstermijn 1 dag!

Insecticide tegen bladluizen en witte vlieg

Tomaten Komkommer Meloen
Aubergine Augurk Pompoen

Pepino Courgette
Paprika Patisson Sierplanten
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Naar een meer uniforme  
tomatenkwaliteit tijdens  
het volledige seizoen
Teeltmaatregelen hebben verschillende effecten op vruchtkwaliteit, 
aroma en smaak. Dat blijkt uit sensorische en instrumentele analy-
ses. Bovendien zijn die effecten sterk seizoensgebonden. In het TarO-
MAAT-project streven we ernaar om de smaak en kwaliteit van toma-
ten doorheen het jaar zo uniform mogelijk te houden. Geen sinecure. 
Eén ding is alvast duidelijk: teeltmaatregelen gebruiken om de smaak 
te sturen zal maatwerk worden.

De smaak van een tomaat wordt beïnvloed 
door een interactie van de rassenkeuze, het 
seizoen en de toegepaste teelttechnieken. Dit 
wil zeggen dat er smaakverschillen kunnen ont-
staan doorheen de tijd, tussen telers of afhan-
kelijk van de toegepaste teeltmethode. Met 
het TarOMAAT-project willen we inzicht krijgen 
in wat precies een effect heeft op smaak om 
zo de variabiliteit in smaak en kwaliteit door-
heen het jaar en binnen een segment in kaart 
te brengen. Door deze variabiliteit vervolgens 
te verminderen hopen we vruchten van een 
constante kwaliteit te kunnen aanbieden. Het 
project richt zich in de eerste plaats op smaak, 
omdat smaak één van de belangrijkste verede-
lingsdoelen is van de hedendaagse tomaten-
veredelaar.

Smaak, een complexe interactie van 
diverse componenten

De karakteristieke smaak van een tomaat is 
het resultaat van een complexe interactie van 
diverse componenten zoals suikers en zuren 
(die worden waargenomen in de mond) in 
combinatie met aromatische vluchtige stof-
fen (waargenomen door de neus). Om smaak 
te bestuderen worden zowel sensorische als 
instrumentele analyses gebruikt. Aroma kan 
instrumenteel worden gemeten met een SIFT-
MS-toestel; deze techniek wordt gebruikt aan 
de KU Leuven. Vervolgens wordt het verkre-
gen aromaprofiel gecombineerd met resulta-
ten van smaakproeven (uitgevoerd door het 
PCG) en kwaliteitsmetingen (uitgevoerd door 

het VCBT) om teelttechnieken te identificeren 
die een positieve invloed hebben op smaak. 
Afhankelijk van de inzichten en resultaten op 
het einde van het project hopen we om smaak-
kwaliteitsparameters gebaseerd op aroma te 
introduceren in het rassenonderzoek.

Teeltmaatregelen onder de loep

Teelttechnieken kunnen de kwaliteit en smaak 
van tomaten beïnvloeden. Het Proefstation 
voor de Groenteteelt (PSKW) en Proefcentrum 
Hoogstraten (PCH) hebben in 2019 verschil-
lende dynamische en éénmalige teelttech-
nieken toegepast in het kader van dit project 
(Tabel 1). Teeltmaatregelen kunnen éénmalig 
zijn zoals bijvoorbeeld het gebruik van een 
bepaald substraat. Maar ze kunnen ook dyna-
misch zijn, namelijk wanneer ze doorheen de 
teelt worden aangepast aan de omstandighe-
den, bijvoorbeeld de klimaatsturing. Sommige 
teelttechnieken werden na 2019 verder door-
gezet in 2020, zoals onderstammen en rijpheid 
bij oogst. Maar er worden dit jaar ook andere 
teelttechnieken opgevolgd zoals verschillende 
belichting, watergift en CO2-dosering. Vermits 
het onderzoek voor seizoen 2020 nog lopende 
is, beschrijven we kort de al verwerkte resulta-
ten van 2019.

De tomaten afkomstig uit de verschillende 
teelten van PSKW en PCH werden diverse 
malen tijdens het seizoen bemonsterd. De 
teeltperformantie werd opgevolgd samen met 
kwaliteitsparameters, aroma en smaak. De 
kwaliteit en het aroma worden instrumenteel 
gemeten, de smaak wordt sensorisch geme-
ten door een getraind smaakpanel. Vermits dit 

THEMA:  TOMAAT

Onderzoekster Amina Benchennouf maakt een staal klaar voor de aromametingen met het SIFT-MS-toestel. Rechts een detailbeeld van zo’n tomatenstaal in een glazen pot.
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is dat het gebruik van de verschillende teelt-
maatregelen om smaak te sturen maatwerk 
zal worden. Specifieke aanbevelingen omtrent 
teeltmaatregelen zullen in een volgend arti-
kel worden gerapporteerd, wanneer we meer 
data over verschillende teeltseizoenen hebben 
verzameld.

Variatie doorheen het seizoen groter 
dan variatie tussen telers

In dit project volgden we ook de kwaliteit en 
het aroma op van tomaten aangeleverd door 
verschillende Brioso- en Foundation-telers. 
Ook de klimaatdata, de lichtintensiteit en de 
CO2-niveaus werden verzameld voor analyse. 
Voor zowel Brioso als Foundation bleek de va-
riatie in kwaliteit doorheen het seizoen groter 
te zijn dan de variatie tussen de telers (zie bij-
voorbeeld Figuur 1 voor Foundation). De ver-
schillen in opgelostestofgehalte zijn het meest 
te verklaren door verschillen in licht, tempe-
ratuur en CO2 tussen de telers. De resultaten 
voor het aromaprofiel tussen Foundation- 
telers toonden geen verschil, terwijl voor  
Brioso-telers er in oktober wel verschillen in 
aroma gedetecteerd werden. In 2020 volgen 
we opnieuw enkele telers op om de verschillen 
in kwaliteit doorheen het seizoen verder uit te 
klaren.

Uitbreiding naar rassenonderzoek

De teeltmaatregelen hadden verschillende ef-
fecten op gewasontwikkeling, vruchtkwaliteit, 
aroma en sensoriek. Maar de significante ver-
schillen gevonden in kwaliteit en aromasamen-
stelling zijn niet noodzakelijk altijd te proeven 
binnen een ras. Bovendien zijn de verschillen, 

project zich op smaak focust, beperken we ons 
hier tot de verschillen in aroma, smaak en de 
kwaliteitsparameters opgelostestofgehalte en 
gemeten zuurheid (Tabel 1).

Smaak sturen met teeltmaatregelen 
wordt maatwerk

De relatie tussen de teeltmaatregelen, de in-
strumentele metingen en de sensorische er-
varing bij een smaaktest is erg complex. Teelt-
maatregelen zoals een organische voeding 
hadden geen effect op de instrumentele me-
tingen (kwaliteit en aroma), maar er werden bij 
Merlice wel verschillen in smaak ervaren door 
het smaakpanel. Andersom hadden teeltmaat-
regelen zoals het sturen van het klimaat een 

instrumenteel detecteerbaar effect –er was 
een meetbaar effect op de zoet-zuurverhou-
ding en het aroma–, terwijl het smaakpanel bij 
Foundation geen verschil in smaak opmerkte. 
Door de complexiteit van de smaakperceptie 
komen de afzonderlijke instrumentele smaak-
metingen niet steeds één-op-één overeen met 
de bevindingen van het smaakpanel. 

Over het algemeen zijn de effecten van de 
verschillende teelttechnieken sterk seizoens-
gebonden en niet noodzakelijk blijvend door-
heen het hele seizoen. Bovendien kunnen de 
effecten verschillen naargelang teler en ras. Zo 
gaf eenzelfde zaadbehandeling toegepast op 
Kanavaro of Foundation andere effecten. Wat 
duidelijk blijkt uit de voorlopige resultaten, 

Het smaakpanel wordt getraind op de verschillende aroma- en smaakattributen. Vervolgens beoordelen de panelleden de tomaten op smaak in een smaakhokje.

Tabel 1. - Een overzicht van wanneer er detecteerbare verschillen waren i.v.m. smaak voor de verschillende 
teeltmaatregelen en rassen in de proef van 2019

Teeltmaatregel Ras Opgelostestof-
gehalte

Zuurheid Aroma Smaak

Substraat Foundation mei mei mei mei - september

Onderstam(1)
Foundation - - mei - juli - september mei - september

Rebelski - - mei september

Bladsnoei Foundation - - mei juni - september

Zaadbehandeling
Foundation juli sept september

Kanavaro juni - september september

EC
Foundation mei - juli - september mei - juli mei - juli - september september

Merlice mei - juli - september juli mei - juli september

Organische voeding(2) Merlice - - - juni - juli

Klimaat
Foundation juli - september juli - september juli - september -

Merlice mei - juli - september juli - september juli september

Rijpheid bij oogst - PCH Foundation mei - juli september mei mei - juni - september

Rijpheid bij oogst - PSKW Foundation juni juni - juli - september juni - aug - september juni
(1) Verschillen gevonden in aroma of smaak zijn niet alleen afhankelijk van de onderstam, maar van de onderstam in combinatie 
met het type substraat.
(2) De teeltmaatregel ‘Organische voeding’ werd niet verder opgevolgd in september.
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geïntroduceerd door de verschillende teelt-
maatregelen binnen een ras, subtieler dan de 
verschillen tussen de rassen zelf.

Vermits de rassenkeuze erg belangrijk is voor 
de smaak, hebben we dit jaar ook een link 
gelegd met het rassenonderzoek. Binnen het 
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Figuur 1. -   Evolutie van de kwaliteitsparameter opgelostestofgehalte voor Foundation afkomstig van een vijftal 
telers. Het gemiddelde over het seizoen is weergegeven met een rode lijn, de individuele telers t.o.v. het gemid-
delde met gekleurde blokjes.

TarOMAAT-project zullen we verschillende 
rassen selecteren uit het huidige rassenon-
derzoek en wordt het consumentenpanel 
uitgebreid met een expertenpanel voor de 
smaakproeven. We zullen de data vervolgens 
vergelijken met instrumentele metingen van 
aroma en kwaliteit. Dat is nodig om inzicht te 

krijgen in de relatie tussen de objectieve me-
tingen (instrumentele metingen en getraind 
smaakpanel) en de subjectieve smaakappre-
ciatie door een consumentenpanel. Voor 2021 
staan er nog een reeks proeven op de planning 
met combinaties aan teeltmaatregelen om 
het effect op smaak verder te onderzoeken. 

D. Vanhees
Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten, 

Heverlee

A. Benchennouf & M. Hertog
MeBioS, KU Leuven

J. Van Steenkiste & S. Buysens
PCG, Kruishoutem

L. Van Herck & L. Wittemans
Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

L. Similon & L. Bosmans
Proefcentrum Hoogstraten, Meerle

Onderzoek in het kader van het LA-traject ‘Naar een 
meer uniforme kwaliteit van tomaten tijdens het vol-
ledige seizoen’, met steun van het Agentschap Innove-
ren & Ondernemen.
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Rassenproef trostomaten doorteelt 2020

Marinice en Speedax scoren  
zoals verwacht
In het Princess-segment springt HA 27468, dat onlangs de naam 
Rendera kreeg, er kwalitatief bovenuit. Marinice voldoet ook aan de 
verwachtingen met een productie die net boven die van Merlice ligt. 
Bij Elite blijft Speedax de beste scores van de keurders krijgen. Ook 
EZ 1593 doet het goed en werd geselecteerd als segmentatieras voor 
het Elite-segment.

Al de geselecteerde rassen voor de rassen-
proef Princess en Elite hebben partiële resis-
tentie tegen witziekte. Merlice blijft nog steeds 
de referentie voor de grove trostomaten. Ma-
rinice wordt als praktijkproefras getest, vier 
andere rassen liggen voor het eerst in proef. In  
de rassenproef van de fijne trostomaten blijft 
Foundation de referentie. Speedax ligt op-
nieuw mee in proef omdat er vaak vragen wer-
den gesteld over de productie van dit ras in het 
najaar. Twee praktijkproefrassen, goedgekeurd 
bij Princess in 2019, liggen dit jaar bij het Eli-
te-segment in proef: EZ 1593 en HTL 1708271. 
Het lijstje wordt aangevuld met vier nieuwe 
rassen.

Rendera kwalitatief het mooist 
bij Princess

Merlice (De Ruiter) wordt nu al heel wat jaren 
opgevolgd en scoort in de lijn van de verwach-
tingen. Dit ras heeft een iets wat latere produc-
tiestart die eind augustus nog niet helemaal is 
goedgemaakt ten opzichte van de rest van de 
rassen. Vermoedelijk zal er in het najaar wel 
opnieuw een verschil worden gemaakt in het 
voordeel van Merlice. Ook kwalitatief scoort 
Merlice zoals we verwachten met lagere scores 
op kleur en smaak. Algemeen werd de kwali-
teit van Merlice door de keurders goed beoor-
deeld in deze rassenproef.

THEMA

Marinice (De Ruiter) scoort met zijn grove 
vruchten ook dit jaar hoger in productie dan 
Merlice. De planten zijn korter maar leggen 
ook net wat minder trossen aan dan de refe-
rentie. Ondanks de hoge productie zijn er wel 
wat onvolledige trossen, trossen met achterlig-
gende vruchten of bonkvruchten. De keurders 
beoordelen Marinice wisselend met goede 
scores op het PCH en wat lagere scores op het 
PSKW. Mooie groene delen komen terug op 
beide proefcentra. Zoals verwacht scoort Ma-
rinice zeer goed in de smaakproeven, al vindt 
de consument de kleur toch wat te licht. Dat 
komt waarschijnlijk door de aanwezigheid van 
goudspikkel.

Extenza (Enza Zaden) is de naam die het num-
mer EZ 1599 zopas kreeg. Dit ras behaalt een 
productie net onder (PCH) of net boven (PSKW) 
die van Merlice. Net zoals Merlice en Marinice 
zijn het eerder korte planten, met ook een kor-
ter plantbehang. Dit ras vormt een groeikrach-
tig en gesloten gewas. De trosaanleg gebeurt 
snel, met een goede zetting. De vruchten zijn 
stevig bij oogst en behouden deze stevigheid 
ook na bewaring. Extenza volgt ook kwalitatief 
de lijn van Merlice, met opmerkingen voor 
kleur. De tomaten zijn bovendien ook gevoelig 
voor goudspikkel en krimpscheurtjes.

Rendera (HA 27468) (Hazera) gaf op het 
PSKW een snelle productiestart. Met een iets 
lager vruchtgewicht ligt de productie van Ren-
dera eind augustus op het PSKW in lijn van 
Merlice. Op PCH ligt de productie net geen  
2 kg/m² achter. Afwachten wat de rest van het 
seizoen nog zal geven. De planten zijn langer 
maar hebben een korter vruchtbehang. Kwa-
litatief springt dit ras er bovenuit. Met goede 
scores voor trosvorm, groene delen, kleur en 
algemeen oordeel zijn ook de keurders positief 
over de kwaliteit. De trossen zijn jointed met 
laagronde, iets wat meer gemote tomaten. In 
de zomermaanden is dit nieuwe ras van Hazera 
wel wat gevoeliger voor gele kronen.

HTL 1709336 (Axia Vegetable Seeds) is de 
productietopper van deze rassenproef. Eind 
augustus ligt de productie 4 à 5 kg/m² bo-
ven die van Merlice. Een combinatie van een 
hoog vruchtgewicht en een snelle trosaanleg 
ligt aan de basis van deze productiecijfers. Zo-
wel de planten als hun behang zijn lang. Ook 
HTL 1709336 lijkt gevoeliger te zijn voor gele 
kronen. De vruchten hebben weinig krimp-
scheurtjes, een mooie glans en mooie groene 
delen. Met achterblijvende vruchtjes en bon-
ken in de tros krijgt dit ras een lagere score 
voor trosvorm en uniformiteit van de keurders. 
De Brix-waarden bij dit ras liggen goed, al vindt Rendera (HA 27468) heeft laagronde tomaten met een mooie rode kleur.
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de consument de tomaten minder lekker en te 
bleek van kleur.

TOM 02408 (Sakata) is het buitenbeentje in 
deze rassenproef. Productief kan dit ras van 
Sakata niet mee in het Princess-segment. Het 
vruchtgewicht van 120 gram is te laag om 
productief mee te strijden met de rest van de 
rassen in proef. Zelfs binnen het Elite-segment 
zou dit ras het moeilijk hebben om productief 
mee te kunnen. TOM 02408 kende een moei-
lijke start door oedeem op de jonge plantjes en 
staat daarom alleen in proef op het PSKW. De 
trosaanleg verloopt vlot met een goede zetting. 
Bij de start zijn de planten zeer groeikrachtig, 
ze komen beter in balans vanaf mei. Het gewas 
oogt heel open. De vruchten zijn zeer stevig, 
hebben goede Brix-waarden en zijn lekker vol-
gens de consument. Minpunt zijn de groene 
delen die sterk indrogen na bewaring.

Speedax duldt kwalitatief  
geen concurrentie bij Elite

Foundation (Nunhems) is ook dit jaar nog 
steeds de referentie in de onbelichte teelt van 
Elite. Door de trage trosaanleg en het hoger 
vruchtgewicht van enkele nieuwe rassen blijft 
Foundation productief achter in deze rassen-
proef. Ook kwalitatief kwam dit ras van Nun-
hems er dit jaar niet als beste uit. Lagere scores 
voor trosvorm, uniformiteit en steel leidden 
tot een laag algemeen oordeel bij de keurders.

Speedax (Axia Vegetable Seeds) scoort op-
nieuw prima in het Elite-segment. Met zijn 
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Figuur 1. -   Productieresultaten van de grove trostomaten (Princess-segment) tot 26/8 (PCH) en 29/8/2020 
(PSKW)
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Figuur 2. -   Smakelijkheid van de grove trostomaten in het voorjaar (mei-juni) en de zomer (juli) van 2020 (score 
van 0 tot 10 met 10 = heel lekker). Daltoma is de referentie voor smaak.
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HTL 1709327 (Axia Vegetable Seeds) is een vol-
ledig nieuw ras van Axia. HTL 1709327 heeft 
een lager vruchtgewicht maar wordt voor een 
groot deel van het jaar op zes gesnoeid. Door 
het groot aantal vruchten/m² heeft dit ras dus 
een mooi productiepotentieel. Het zijn lan-
ge planten met een lang behang die een zeer 
snelle en goede troszetting hebben. De opvol-
ging in de tros is niet altijd ideaal. De groene 
delen zijn fris en de tomaten hebben weinig 
krimpscheurtjes. De tomaten worden zacht na 
bewaring. De Brix-waarde is eerder laag, dat 
vertaalt zich in een lagere score voor smake-
lijkheid.

NUN 09321 (Nunhems) is één van de twee 
nieuwe rassen in proef van Nunhems. Ondanks 
zijn laag vruchtgewicht heeft dit ras een goe-
de productie. De vruchten krijgen goede sco-
res van de keurders op vorm, kleur en glans in 
Hoogstraten. Ook de consumenten vinden de 
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Figuur 4. -   Smakelijkheid van de fijne trostomaten in het voorjaar (mei-juni) en de zomer (juli) van 2020 (score 
van 0 tot 10 met 10 = heel lekker). Daltoma is de referentie voor smaak.

hoger vruchtgewicht zit hij productief opnieuw 
bij de beste van de rassenproef. De zetting 
verloopt vlot al zijn er wel wat achterblijven-
de vruchten en onvolledige trossen gezien op 
het PSKW. Zoals geweten zijn het lange plan-
ten met een groter vruchtbehang. Kwalitatief 
scoort dit ras nog steeds top met mooie groe-
ne delen, hoge scores van de keurders en een 
goede Brix-waarde. De opvolging binnen de 
tros kan soms wat problemen geven met een 
eerste vrucht die wat kleiner is.

EZ 1593 (E15A41593) (Enza Zaden) werd in 
2019 voor het Princess-segment getest en 
goedgekeurd. Vanwege zijn potentieel in kwa-
liteit werd in 2020 beslist om dit ras in het Eli-
te-segment te testen. Met succes want ook in 
Elite scoort dit ras behoorlijk goed. EZ 1593 ligt 
eind augustus voor in productie op Foundati-
on. De groeikracht van het gewas is vergelijk-
baar met die van Foundation. De groene delen 

bewaren mooi en krijgen hiervoor ook goede 
scores van de keurders. De schakeling van de 
trossen is vrij kort waardoor de vijfde vrucht al 
eens bovenop komt te liggen.

HTL 1708271 (Axia Vegetable Seeds) is net 
zoals EZ 1593 opgepikt uit het Princess-seg-
ment. Met een vruchtgewicht 20 tot 25 gram 
boven Foundation hoort dit ras op het PCH 
bij de best producerende rassen in de proef. 
De planten hebben een lang behang. Het 
zijn groeikrachtige planten die een gesloten 
gewas vormen met regelmatig een kniktros. 
De trossen hebben grove groene delen die 
ook goede scores van de keurders krijgen. In 
de zomermaanden waren er enkele trossen 
met gele kronen. De vruchten zijn stevig bij 
oogst en behouden dit ook na bewaring. Voor 
smaak en Brix-waarde scoort HTL 1708271 in 
het Elite-segment net iets minder dan de re-
ferentie.

EZ 1593 werd geselecteerd als nieuw segmentatieras 
voor Elite. 
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Figuur 3. -   Productieresultaten van de fijne trostomaten (Elite-segment) tot 26/8 (PCH) en 29/8/2020 (PSKW)
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vruchten ideaal rood van kleur en vinden ze 
lekker. De vruchten zijn zacht bij oogst en na 
bewaring en de groene delen drogen sneller in. 
Ondanks de goede smaak hebben ze toch een 
lagere Brix-waarde.

NUN 09322 (Nunhems) scoort productief wat 
minder dan NUN 09321 en zit op hetzelfde ni-
veau als Foundation. De planten zijn korter en 
vormen een meer open gewas met een goede 
trosaanleg. De vruchten hebben weinig krimp-
scheurtjes maar de groene delen zijn zwakker. 
De trossen zijn wat losser geschakeld waar-
door ze ook van de keurders lagere scores krij-
gen op trosvorm en algemeen oordeel. Gele 
kronen komen voor en de consument vindt de 
vruchten wat te licht van kleur. De Brix-waarde 
zit wel goed en ook voor smakelijkheid scoren 
de tomaten goed.

TCC 14145 (Syngenta) is een bekende van vorig 
jaar. Het productiepotentieel is verschillend op 
beide proefcentra met een hoge productie op 
het PCH en een lagere productie op het PSKW. 

Segmentatie 2021
Door LAVA zijn volgende rassen trostomaat 
weerhouden voor de segmentatie 2021:

Segment Princess Elite

Toegelaten variëteiten Marinice
Xaverius

Foundation
Speedax
Xandor

E 15A41593 (EZ 1593) (1)

Nieuw proefras(2) Rendera (HA 27468)
(1) aanvragen voor het zaaien
(2) max. 2.000 m² of twee kappen

 ■

Flandria©-Tomabel

Princess Elite

Marinice
Xaverius

Foundation
Radiance
Xandor

Het verschil is te verklaren door het hogere 
aantal vruchten/m² op het PCH. De groene 
delen zijn zwakker, met vanaf juli enkele gele 
kronen. Het zijn zachte vruchten die nauwelijks 
krimpscheurtjes vertonen. De Brix-waarde zit 
goed en de tomaten werden lekker bevonden 
in de zomer.

J. Moelants
Proefcentrum Hoogstraten, Meerle

L. Wittemans
Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

D. Vanhees
Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten, Heverlee

J. Van Steenkiste
PCG, Kruishoutem

Info - Je kan de meest recente resultaten nalezen op  
het extranet van het PCH (www.proefcentrum.be)  
en het PSKW (www.proefstation.be).

Deze proef kwam tot stand dankzij de steun van LAVA 
en het Departement Landbouw en Visserij van de 
Vlaamse overheid.
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Hazera Seeds B.V.
Postbus 28

4920 AA Made

 +31 (0) 162 690 900

 info@hazera.nl

 www.hazera.nl

De tomaat van  
de toekomst 
vinden we samen

27468

Wij zorgen dat de combinatie 
‘het juiste ras - bij de juiste 
teler - passend bij de markt’ 
klopt. Die balans in kennis 
en kunde zit ook in ons team 
tomaatspecialisten. Samen 
met u werken wij voortdurend 
aan de perfecte tomaten.  
Het Hazera-team presenteert  
u de mooie resultaten. 

Veelbelovende 27468 
“In het segment van grove trostomaten 
is de 27468 veelbelovend”, vertelt Geert 
trots. “Het is een sterk gewas met een 
gemiddeld vruchtgewicht van 150 - 170 
gram. Het scoort in onze proeven beter 
qua opbrengst dan de referentierassen. 
De eerste telers zijn enthousiast.  
De vroegheid en doorkleuring zijn zeer 
goed. De tomaat is onderscheidend in  
de winkel met de licht geribde, platronde 
authentieke vorm.” 

Sensera, de eerste sixpack 
tomaat 
De Sensera valt op door houdbaarheid, 
kleur en de hoge groene delen. Het is 
een innovatieve tomaat met smaak die 
het hele seizoen presteert. “Omdat je de 
stevige tros als een sixpack uit het schap 
pakt, kan de consument de tros goed los 
meenemen. Hierdoor is minder plastic en 
ander verpakkingsmateriaal nodig.  
Je ruikt de groene delen. Dat is voor de 
retail belangrijk”, licht Arjan toe.  

Unieke smaak 
Onze tomatenspecialisten presenteren 
nog twee andere toptomaten. In de 
proeverij mag de Goutine niet ontbreken. 
Arjan: “Het is de lekkerste kleine 
vleestomaat met een unieke smaak.”  
De andere is de Summersun. Geert:  
“Dat is de lekkerste zoete gele 
cherrytomaat allertijden. Rood is bekend, 
maar geel smaakt beter en valt op!”

Ervaar en proef het zelf 
Wij ontvangen u graag in ons Taste 
Experience Center in Bleiswijk om te 
praten, te proeven en van elkaar te leren. 
Samen telen we de beste tomaten van 
de toekomst. In verband met COVID-19 
gelden wel enkele restricties, zodat u ons 
veilig kunt bezoeken. Liever geen fysiek 
bezoek? Wij brengen de tomaten ook 
graag bij u thuis met onze Tabletop Taste 
Experience die wij u graag via een online 
meeting toelichten. Daarnaast nemen we 
u ook graag digitaal mee de kas in! 

de enige 
trostomaat 

met 

natuurlijk 
handvat

de enige 

Meer weten? 
Neem contact op met onze specialisten. 
Zij ondersteunen en begeleiden u ook 
tijdens uw teelt. Onze persoonlijke 
benadering op maat helpt u bij het 
behalen van maximaal rendement en 
succes op de lange termijn. 

Retail & Trade

Arjan van Steekelenburg

 +31 6 42 48 07 35 
 arjan.van.steekelenburg@hazera.com

Grower & Technical advice BE + NL

Marcel van Kester

 +31 6 43 84 07 34
 marcelvan.kester@hazera.com 

Grower & Technical advice NL + Europe

Geert van der Wel

 +31 6 34 59 45 16
 geert.van.der.wel@hazera.com

Karel Welten

 +31 6 43 84 07 33
 karel.welten@hazera.com

Regional Product Manager High Tech Tomato

Crop Specialist High Tech Tomato

Crop Specialist High Tech Tomato

Fresh Chain Manager

Naamloos-1   1Naamloos-1   1 21/08/20   11:2021/08/20   11:20
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Rassenproef losse tomaten doorteelt 2020

Weinig nieuwe rassen 
geselecteerd uit ruim aanbod  
Bij de Prince-types bevestigt Mattinaro het resultaat van vorig jaar. 
Kleur en steekschade blijven wel aandachtspunten. EZ 2067 is een 
gemiddeld goed ras dat door zijn korte plant- en behanglengte ge-
schikt is voor lagere kassen. Bij de vleestomaten springen DRTH 5024 
en HTL 1805656 in het oog, het eerste ras vanwege zijn kwaliteit en het 
tweede door zijn hoge productie.

De rassenproef onbelichte teelt werd op het 
PCH aangeplant op 10 december 2019 en op 
het PSKW op 8 januari 2020. Zowel bij Baron 
als bij Prince is er een grotere keuze aan ras-
sen dan de vorige jaren. Mattinaro wordt bij de 
tussentypes voor het tweede jaar getest. Met 
uitzondering van HTL 1804505 hebben alle ras-
sen partiële resistentie tegen witziekte.

HTL 1805656 is productief  
en vroeg bij Baron

Rebelski (De Ruiter) presenteert goede pro-
ductieresultaten. Zoals gekend, is het vrucht-
gewicht lager, maar we oogsten veel vruchten 
per m² door de snelle trosaanleg en de goe-
de vruchtzetting. Rebelski is groeikrachtig en 
vegetatief en heeft een gesloten gewas. De 
vruchten zijn laagrond, gemoot en kunnen wat 
hoekig zijn. De tomaten zijn vlezig, hebben een 
mooie kleur en goede smaak. Ze tonen zich wel 

gevoeliger voor krimpscheurtjes en zijn minder 
stevig. De consumenten vinden de tomaten te 
bleek en op het PCH krijgt Rebelski een lagere 
score voor algemeen oordeel van de keurders. 

DRTH 5024 (De Ruiter) haalt op het PCH met 
een vroege plantdatum een hogere productie, 
terwijl de productie op het PSKW door de ja-
nuariplanting lager uitvalt. Het vruchtgewicht 
is hoog met een grovere maatsortering. Maar 
door de trage trosaanleg en onvolledige tros-
sen oogsten we minder vruchten per m². De 
planten zijn korter van lengte en groeikrach-
tig met een gesloten gewas. De vruchtvorm 
is minder laagrond en gemoot in vergelijking 
met Rebelski, maar de tomaten zijn niet hoe-
kig en ogen mooi rond. De keurders kunnen de 
vruchtvorm van DRTH 5024 wel appreciëren. 
De kronen blijven fris na bewaring. De toma-
ten hebben op het PSKW minder krimpscheur-
tjes en hebben een mooie kleur en glans. Ook 

THEMA

inwendig is de kleur mooi rood. De vruchten 
zijn bovendien vlezig en hebben een hoge 
Brix-waarde. Ze zijn wel gevoelig voor prikscha-
de. De consumenten vinden de tomaten in juli 
iets te stevig.

EZ 2089 (Enza Zaden) behaalt een hoog pro-
ductieresultaat met een goede vroegheid. Het 
vruchtgewicht ligt hoger, de sortering is gro-
ver. De planten van EZ 2089 zijn groeikrachtig 
en hebben een vegetatiever karakter in het 
voorjaar. Ze zijn lang en hebben een grote be-
hanglengte en snelle trosaanleg. Onvolledige 
trossen komen voor. De tomaten zijn laagrond 
en gemoot. Qua vruchtvorm leunen zij het 
dichtst aan bij Rebelski en zijn ze zelfs nog 
iets meer geribd. Net als bij Rebelski kunnen 
ze soms wat hoekig zijn. Op het PSKW blijven 
de kronen frisser na bewaring. De tomaten zijn 
vlezig en steviger, echter te stevig voor de con-
sumenten. De score voor algemeen oordeel 
van de keurders is oké. EZ 2089 is gevoelig voor 
prikschade. De Brix-waarde ligt lager en de 
consumenten vinden de tomaten maar matig 
lekker en te bleek.

HA 27464 (Hazera) geeft minder kilo’s per 
m². Het vruchtgewicht is lager en de sortering 
minder uniform. Bij het planten zagen we veel 
ongelijkheid tussen de tomatenplantjes. De 
planten zijn kort en hebben een tragere tros-
aanleg en een opener gewas. De tomaten heb-
ben eerder een gemiddelde vruchthoogte en 
zijn minder gemoot. De keurders geven goede 
punten voor de vruchtvorm van HA 27464. 
De tomaten hebben minder krimpscheurtjes 
en zijn stevig bij de oogst. Na bewaring gaat 
de stevigheid echter sterk achteruit. Ook de 
kronen ogen minder fris na bewaring. De to-
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Figuur 1. -   Productieresultaten van de vleestomaten (Baron-segment) van 9/3 (PCH) en 31/3 (PSKW) tot 
28/8/2020

HTL 1805656 heeft eerder laagronde en minder 
gemote vruchten
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tjes na bewaring. Krimpscheurtjes zien we am-
per en de tomaten zijn zeer stevig en lekker.

Mattinaro (EZ 1699, E15A.41699) (Enza Zaden) 
staat als nieuw ras in de picture. In de praktijk 
wordt dit ras intussen op 24 ha geteeld, zo-
wel belicht als onbelicht. Dit betekent dat een 
kwart van het Prince-areaal op één jaar tijd is 
overgeschakeld naar dit ras. Mattinaro geeft 
een hoge productie met een vruchtgewicht net 
boven dat van Kanavaro. Mattinaro produceert 
uniforme vruchten met voornamelijk een sor-
tering van +70 mm. Dankzij een goede zetting 
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10 met 10 = heel lekker). Daltoma is de referentie voor smaak.

maten tellen minder vruchthokken en krijgen 
een lagere score voor kronen, kleur, glans en 
algemeen oordeel van de keurders. De consu-
menten vinden ze te stevig en te bleek.

HTL 1805656 (Axia Vegetable Seeds) geeft 
een hoge productie met een goede vroegheid 
dankzij een snellere trosaanleg en een hoger 
vruchtgewicht. De sortering is grover dan die 
van Rebelski. De planten zijn lang en hebben 
op het PCH een grote behanglengte. De vrucht-
vorm is laagrond en minder gemoot. Soms zien 
we een zaadbonk of een tomaat met een gro-
tere navel. De kronen blijven fris bij bewaring 
en dat merken ook de keurders op. Ondanks 
zijn gevoeligheid voor krimpscheurtjes krijgt 
HTL 1805656 van de keurders goede punten 
voor glans. Op het PSKW geven de keurders 
ook een goede waardering voor hardheid en 
algemeen oordeel. Het aantal vruchthokken is 
lager. De tomaten zijn minder rood van kleur. 
Uit de metingen blijkt dat dit ras de meest 
lichte en oranje vruchten geeft van de rassen-
proef. Ook de consumenten vinden de toma-
ten te bleek.

RZ 72-BF0631 (Rijk Zwaan) behaalt op het PCH 
een productie vergelijkbaar met Rebelski, ter-
wijl de productie op het PSKW lager is ten op-
zichte van Rebelski. Het vruchtgewicht is hoog 
en de sortering grover, maar dit ras produceert 
minder vruchten per m². RZ 72-BF0631 heeft 
korte planten met een kleine behanglengte. De 
trosaanleg is traag en op het PSKW verloopt de 
zetting moeilijker. De vruchten ogen minder 
gemoot, zijn laagrond tot gemiddeld van hoog-
te en kunnen soms wat hoekig zijn. De toma-
ten van dit ras tonen zich gevoelig voor ge-
vlamdheid, wat aanleiding geeft tot een lagere 
score voor kleur door de consumenten. We 
zien ook kroonloze vruchten en wat gele kro-
nen in de zomer. De tomaten zijn vlezig. Hoe-
wel ze gevoelig zijn voor prikschade en lagere 
meetwaarden hebben voor stevigheid, vinden 
de consumenten ze ideaal qua stevigheid.

TT 413 (TomaTec) zet een laag productie- 
resultaat neer door het lage vruchtgewicht 
dat zo’n 25 gram onder dat van Rebelski zit. 
De lange planten groeien gemakkelijk weg van 
de draad en hebben een grote behangleng-
te. De groeikracht is minder, het gewas oogt 
open, maar de vruchtzetting verloopt goed. 
De tomaten zijn laagrond, minder gemoot 
en niet hoekig van vorm en krijgen van de 
keurders goede punten voor vruchtvorm. De 
kronen bewaren goed, maar kunnen in de zo-
mer geel verkleuren. De tomaten zijn minder 
vlezig, maar opvallend stevig, té stevig voor de 
consumenten.

Mattinaro doet het goed bij Prince  
mits enkele aandachtspuntjes

Kanavaro (Enza Zaden) haalt een matige (PCH) 
tot goede (PSKW) productie bij de tussentypes. 
Het lagere vruchtgewicht en de iets fijnere sor-
tering maken het moeilijker om te concurreren 
met de andere rassen. Toch doet Kanavaro 
het dit jaar goed op het PSKW. We kennen  
Kanavaro als een ras met korte planten en een 
snellere trosaanleg. De vruchtvorm is gemoot 
en gemiddeld van hoogte. De vruchten kunnen 
wat hoekig zijn en hebben verdroogde kroon-

Mattinaro produceert uniforme vruchten met voornamelijk een sortering van +70 mm.
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oogsten we meer vruchten per m². In de serre 
zien we korte, groeikrachtige planten. Deze 
groeikracht blijft goed behouden doorheen 
het jaar. Het gewas start gesloten maar wordt 
na vijf à zes maanden meer open. Af en toe 
komt er een kniktros voor. Net als bij Kanavaro 
zijn de vruchten gemoot met een gemiddelde 
vruchthoogte en kunnen ze soms wat hoekig 
zijn, waardoor ze van de keurders op het PCH 
minder goede punten krijgen voor vrucht-
vorm. Pluspunten op vlak van kwaliteit zijn 
de frisse kronen na bewaring, de stevigheid, 
weinig krimpscheurtjes en een mooie glans. 

De tomaten zijn wel gevoelig voor steekschade 
door Macrolophus en Nesidiocoris en hebben 
een lagere Brix-waarde. De kleur is lichter en 
meer oranje getint, de consumenten vinden ze 
te bleek. De smaak kunnen ze in juni en juli wel 
appreciëren.

EZ 2067 (Enza Zaden) geeft op het PCH in een 
vroege planting een hoge productie, terwijl de 
productie op het PSKW achterblijft. Het vrucht-
gewicht is hoog, de sortering is grover met 
voornamelijk vruchten in de maat +70 mm. 
Door de moeizame zetting oogsten we op het 

PSKW minder vruchten per m². De planten zijn 
kort en zijn met hun kleine behanglengte ge-
schikt voor lagere kassen. Ze zijn groeikrachtig 
en hebben een compact, gesloten gewas. De 
tomaten zijn gemoot en hebben een gemid-
delde vruchthoogte. Ze vertonen weinig krimp-
scheurtjes, hebben een goede stevigheid en de 
consumenten vinden ze lekker van smaak.

EZ 2096 (Enza Zaden) behaalt een hoog pro-
ductieresultaat. Dit ras heeft een beduidend 
hoger vruchtgewicht en vanzelfsprekend 
dus ook een grove sortering. Het vruchtge-
wicht compenseert het lager aantal geoogste 
vruchten per m². EZ 2096 heeft een goede 
groeikracht. De tomaten zijn gemoot, laagrond 
tot gemiddeld van hoogte en weinig hoekig. 
Ze hebben nauwelijks krimpscheurtjes en zijn 
glanzend. In de testen blijken ze echter heel ge-
voelig voor prikschade. De Brix-waarde is laag 
en de consumenten vinden de tomaten maar 
matig lekker. De keurders geven lagere scores 
voor kronen, kleur en algemeen oordeel.

HTL 1606889 (Axia Vegetable Seeds) werd 
door een slechte zaadopkomst op het PSKW al-
leen aangeplant op het PCH. Dankzij het hoge 
vruchtgewicht en de goede vruchtzetting is de 
productie op het PCH zeer hoog. De zeer lan-
ge planten hebben een grote behanglengte en 
een open gewas. De trosaanleg verloopt tra-
ger. De vruchten zijn licht gemoot, weinig hoe-
kig en hebben een gemiddelde vruchthoogte. 
Ze krijgen goede punten van de keurders voor 
vruchtvorm. De scores van de keurders voor 
kleur, glans en algemeen oordeel zijn daaren-
tegen aan de lage kant. De kronen blijven fris 
na bewaring, maar in de zomer kan er soms 
een gele kroon voorkomen. De Brix-waarde is 
laag en de consumenten vinden de tomaten 
niet lekker, te weinig zuur, te stevig en te bleek.

HTL 1804505 (Axia Vegetable Seeds) is het eni-
ge ras in deze proef dat niet wittolerant is. Toch 
hebben we geen witziekte waargenomen in de 
teelt. Productief doet HTL 1804505 het goed, 
met een goede vroegheid. Ondanks de snelle-
re trosaanleg oogsten we toch minder vruch-
ten per m². Dat komt door het hoge aantal on-
volledige trossen. Het wordt gecompenseerd 
door het hoge vruchtgewicht. De planten zijn 
lang en hebben een héél grote behanglengte. 
Door de grote lengte van de internodiën oogt 
het gewas open. De groeikracht is minder. De 
tomaten zijn licht gemoot, laagrond tot ge-
middeld van hoogte en weinig hoekig. Ze zijn 
gevoelig voor krimpscheurtjes en op het PSKW 
ook voor bewaarstip. De vruchten hebben een 
mooie kleur. Ook de stevigheid is goed, hoewel 
de consumenten ze dan weer te stevig vinden. 
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Figuur 3. -    Productieresultaten van de tussentype-tomaten (Prince-segment) van 9/3 (PCH) en 31/3 (PSKW) tot 
28/8/2020

Alle rassen worden zorgvuldig visueel beoordeeld.
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| 28 | 

voor krimpscheurtjes en prikschade en de gro-
ve kronen kunnen in de zomer af en toe geel 
verkleuren.

RZ 72-BF2542 (Rijk Zwaan) geeft een hoog 
productieresultaat op het PCH met een hoger 
vruchtgewicht en voornamelijk sortering in 
+70 mm. Op het PSKW ligt de productie een 
kilo onder Kanavaro. Ondanks de trage tros-
aanleg oogsten we bij dit ras veel vruchten 
per m². De planten zijn kort en hebben op het 
PSKW een kleine behanglengte. De tomaten 
zijn weinig gemoot en hebben een gemiddelde 
vruchthoogte. Ze krijgen op het PCH een goede 
score voor vorm van de keurders. Ze hebben 
een lichtere vruchtkleur en er komen wat gele 
kronen voor in de zomer. Op het PSKW zagen 
we in de zomer ook bewaarstip. De vruchten 
krijgen op het PSKW een lagere score voor 
kronen, kleur en algemeen oordeel van de 
keurders. De lagere stevigheid wordt opge-
merkt door de consumenten, die de tomaten 
te weinig stevig en ook te bleek vinden. Door 
de hoge vruchtsteel scoren de tomaten slecht 
op prikschadegevoeligheid.

RZ 72-BF2543 (Rijk Zwaan) scoort productief 
matig in vergelijking met de overige rassen. 
De grovere vruchten hebben voornamelijk een 
sortering van +70 mm. De kortere planten heb-
ben een snellere trosaanleg en een open ge-
was. De tomaten zijn licht gemoot van vorm en 
hebben een gemiddelde vruchthoogte. Ze zijn 
mooi rood van kleur en stevig, spijtig genoeg te 
stevig voor de consumenten. De vruchten zijn 
ook gevoeliger voor prikschade.

Clobogo (T 815413) (Syngenta) presenteert 
goede productiecijfers met een goede vroeg-

heid. Het vruchtgewicht is lager en de sorte-
ring fijner, maar we oogsten veel vruchten per 
m² dankzij de zeer goede vruchtzetting. De 
plant- en behanglengte zijn groot. De tomaten 
zijn licht gemoot en hebben een gemiddelde 
vruchthoogte. Ze vertonen nauwelijks krimp-
scheurtjes. Spijtig genoeg zien we veel kroon-
loze vruchten bij dit ras. Op het PCH waren de 
kronen in de zomer bovendien ook gevoelig 
voor geelverkleuring. De tomaten tellen weinig 
vruchthokken en hebben een lagere Brix-waar-
de. De keurders geven een lage score voor 
kleur en algemeen oordeel en ook de consu-
menten vinden de tomaten te bleek. 

L. Wittemans
Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

J. Moelants
Proefcentrum Hoogstraten, Meerle

D. Vanhees
Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten, Heverlee

J. Van Steenkiste
PCG, Kruishoutem

Info - Je kan de meest recente resultaten nalezen op het 
extranet van het PCH (www.proefcentrum.be)  
en het PSKW (www.proefstation.be).

Deze proef kwam tot stand dankzij de steun van LAVA 
en het Departement Landbouw en Visserij van de 
Vlaamse overheid.

Segmentatie 2021

Door LAVA zijn volgende rassen losse tomaat 
weerhouden voor de segmentatie 2021:

Segment Baron Prince

Toegelaten variëteiten Buvena
Rebelski

Admiro
Ebrando
Epundo

Kanavaro
Mattinaro
Paulanca

Nieuw proefras (1) HTL 1805656
(1) max. 2.000 m² of 2 kappen

 ■

Flandria©-Tomabel

Baron Prince

Rebelski
Kanavaro
Mattinaro
Paulanca
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Figuur 4. -   Smakelijkheid van de tussentype-tomaten in het voorjaar (juni) en de zomer (juli) van 2020 (score 
van 0 tot 10 met 10 = heel lekker). Daltoma is de referentie voor smaak.

De Brix-waarde is de hoogste van alle rassen 
in proef en ligt 0,6° boven deze van Kanavaro. 
De smaakscore van het consumentenpanel is 
vergelijkbaar met Kanavaro.

NUN 09278 (Nunhems) haalt een hoge pro-
ductie op het PCH, terwijl op het PSKW in een 
latere planting de productie achterblijft. Dit 
ras komt trager in productie ten gevolge van 
een tragere trosaanleg. Op het PCH komen er 
ook onvolledige trossen voor. De plant- en be-
hanglengte zijn kort en NUN 09278 heeft een 
goede groeikracht. Ook bij dit ras vallen de 
vruchten voornamelijk in de sortering +70 mm. 
De tomaten zijn licht gemoot, hebben een 
gemiddelde vruchthoogte en zijn op het PCH 
hoekig. Ze vertonen weinig krimpscheurtjes, 
maar op kwalitatief vlak heeft dit ras geen on-
belangrijke minpunten. Zo hebben de tomaten 
een oranje-rode kleur en zijn ze gevoeliger 
voor gevlamdheid. Daardoor krijgen ze lagere 
scores van keurders en consumenten. Boven-
dien komen er wel wat open en misvormde 
vruchten voor door steekschade van Macro- 
lophus en Nesidiocoris. Op het PSKW werd er 
in de zomer bewaarstip gezien op de tomaten 
en de hoge stelen maken de tomaten gevoelig 
voor prikschade.

NUN 09279 (Nunhems) behaalt lage (PCH) 
tot goede (PSKW) productiecijfers ondanks 
het lagere vruchtgewicht. Dit ras produceert 
fijnere tomaten met een groter aandeel in de 
sorteringsklasse +60 mm, maar we oogsten 
meer vruchten per m². Ondanks de grotere 
plantlengte, is de behanglengte korter. De 
ronde tomaten hebben zeer frisse kronen na 
bewaring, een mooie kleur en krijgen goede 
scores van de keurders. Ze blijken wel gevoelig 
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bescherming 
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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst 
het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met 
inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.
Flipper®: gedeponeerd merk van Alpha Biopesticides Ltd (Trading as 

AlphaBio Control), bevat 479,8 g/L vetzuren, kaliumzouten.

// uitstekende bescherming tegen insecten

// snelwerkend contactmiddel van 
natuurlijke oorsprong
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// veilig voor bestuivers en de meeste 
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// toegelaten in gangbare en biologische teelt
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Reportage

De focus op specials
Een groot aanbod van specials samenbrengen, dat is waar Tomeco voor 
staat. Dit unieke samenwerkingsverband tussen Belgische tomaten-
telers werkt heel gericht op vraag van de afnemers. Streven naar een 
continue verbetering en nog meer efficiëntie worden er hoog in het 
vaandel gedragen.

Op initiatief van tomatentelers Tom Lefevre, 
Tom Vlaemynck, John Vermeiren en Dirk Van 
den Plas slaan drie bedrijven in 2016 de han-
den in elkaar: Hortipower, Tomato Masters 
en VW Tuinderijen. Ze richten Tomeco op. Al 
snel treden ook Varom, VW Maxburg, Meer 
Fresh Products, De Blackt, LV Vlaemynck en 
Het Groene Huis toe. Via Tomeco zetten deze 
bedrijven samen een uitgebreid assortiment 
tomaten in de markt, vooral specials, en dat 
het jaar rond.

Tomeco heeft een centraal verpakkingsbedrijf 
gelegen op de site van Coöperatie Hoogstra-
ten. Het is daar dat we te woord gestaan wor-
den door de twee personen van de marketing: 
Karen Hendrickx en Tom Verdonck. De verpak-
kingshal bezoeken kon helaas niet vanwege de 
coronamaatregelen.

Continu streven naar verbetering

“Door samen te werken streven de telers 
van Tomeco continu naar de beste kwaliteit”, 
steekt Karen Hendrickx van wal. “De telers zit-

ten allemaal al lang in het vak. Ze hebben ie-
der hun eigen watertjes doorzwommen. Maar 
door het unieke samenwerkingsverband leren 
ze nog veel van mekaar. Ze vullen mekaar ook 
heel goed aan.”

Karen Hendrickx: “De telers zitten  
allemaal al lang in het vak. Maar door 

het unieke samenwerkingsverband  
leren ze nog veel van mekaar.”

De teeltverantwoordelijken op de verschillen-
de bedrijven worden aangestuurd door één 
persoon. Tom Verdonck: “Franky Van Looveren 
voert de taak van teeltadviseur met hart en ziel 
uit. Als ex-salesmanager bij een zaadhuis is hij 
ook de geknipte persoon om op te volgen wat 
er beweegt in het rassenaanbod. Er liggen op 
de verschillende bedrijven dan ook regelmatig 
kleine proefjes aan om af te toetsen of er nog 
betere rassen beschikbaar zijn. Daarbij kijkt hij 
verder dan de teelt en de productie, een varië-
teit moet ook ecologisch geteeld kunnen wor-
den, makkelijk te verpakken zijn en uiteraard 
lekker zijn.”

THEMA

Productie afgestemd op vraag van de 
afnemers

Bij Tomeco trachten ze de productie zoveel 
mogelijk af te stemmen op de vraag van hun 
afnemers. Hendrickx: “De telers overleggen 
in groep wie welke variëteiten teelt, zodat de 
arealen van de verschillende variëteiten mooi 
in evenwicht blijven. Kleinere soorten worden 
voor de teeltoptimalisatie zo veel mogelijk ge-
centraliseerd op een van de bedrijven, maar de 
grotere producten worden wel gespreid zodat 
ze altijd beschikbaar zijn. Zo zorgen we ervoor 
dat een bepaald type tomaten nog in volle 
productie is bij een van de telers wanneer een 
andere de teeltwissel doet.”

Tom Verdonck: “De grote sterkte van 
Tomeco is dat we een groot aanbod van 

specials samenbrengen.”

De Tomeco-telers kiezen er ook bewust voor om 
allemaal speciale tomaten te produceren. Alle-
maal buitengewoon qua uiterlijk en smaak, zo 
zeggen ze zelf en staat ook te lezen op hun web-
site www.feelgoodtomatoes.com. “De grote 
sterkte van Tomeco is dat we een groot aan-
bod van specials samenbrengen, dat maakt het 
makkelijker voor onze afnemers”, benadrukt 
Verdonck. “Onze voornaamste producten zijn: 
Sweetest Queen, Cuisinesse, San Marzano, 
Coeur de Boeuf en A’Roma.” (zie kader)

Ook verpakking op vraag van de klant

Wat verpakkingen betreft, is bij Tomeco heel 
veel mogelijk. “Een 1 kg-doos, een schaaltje 
van 500 g, 300 g, los in de kist … karton of 
plastic of een combinatie van beide. Alles is 
mogelijk”, zegt Verdonck. Wij luisteren naar de 
wensen van onze afnemers en gaan vervolgens 

A’Roma, de mix van rode, roze, gele en bruine roma-
tomaten, is naast erg lekker ook bijzonder decoratief.

Tom Verdonck en Karen Hendrickx, marketingverantwoordelijken bij Tomeco, met twee belangrijke producten 
van de groep: Cuisinesse en de Feel Good Mix.
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Sweetest Queen: stevig aan de tros

Sweetest Queen is een van Tomeco’s parade-
paardjes. Dit pruimtrostomaatje behoort tot 
het segment midi cherry. Hendrickx: “Tomeco 
heeft de exclusiviteit om het in België te telen. 
Dit zoete pruimtrostomaatje is al een gevestig-
de waarde in de Duitse winkelrekken en begint 
nu ook in België door te breken. Deze zomer 
lag het in het schap bij Carrefour.”

Sweetest Queen is een heerlijk zoet tomaatje: 
een Brix-waarde van minimum 7 is gegaran-
deerd, maar de waarde kan makkelijk oplopen 
tot 12. Maar zijn meest opvallende eigenschap 
is dat de tomaatjes zeer goed vastzitten aan 
de tros. En dat is een belangrijk pluspunt bij 
de oogst, tijdens het transport en in de winkel.  
“Je kan deze tomaatjes in allerlei toepassingen 
gebruiken. Ze zijn heerlijk in een salade, maar 

je kan ze ook makkelijk bereiden in de oven 
of op de barbecue: ze blijven netjes aan de 
tros zitten”, beklemtoont Hendrickx. Sweetest 
Queen doet het volgens Verdonck overigens 
even goed onder belichting als in een niet- 
belichte teelt.

Cuisinesse: middelgrote trostomaat

Cuisinesse is vergelijkbaar met het Elite-seg-
ment van LAVA maar laat zich makkelijker 
verpakken op schaaltjes vanwege zijn vlakke, 
jointless trossen. Hendrickx: “Het is een heel 
lekkere tomaat in zijn segment, die ook goed 
vastzit aan de tros. Cuisinesse wordt bij ons ge-
teeld op vraag van de klant, zo is hij heel sterk 
gegeerd bij Delhaize.”

San Marzano: typisch Italiaans

Tomeco is groot geworden met pruimtomaten 
en daar blijven ze ook op inzetten. San Marza-
no is een belangrijk product binnen de groep. 
“We laten deze pruimtomaten lang rijpen 
aan de plant waardoor ze mooi rood en zeer 
smaakvol zijn”, zegt Verdonck. “Ze zijn daar-
door wel wat gevoeliger. Daarom leggen we ze 
mooi naast mekaar in dozen, met het kroontje 
naar boven. Zo kunnen we toch nog een lange 
houdbaarheid garanderen. Om dezelfde reden 
wordt deze variëteit bij de pluk onmiddellijk 
gesorteerd en in dozen gelegd en dus niet in 
onze centrale verpakkingshal.”

De zoete tomaatjes van Sweetest Queen zitten zeer 
goed vast aan de tros.

San Marzano is een typisch Italiaanse tomaat. 
“Deze tomaat bevat weinig sap en zaadjes, 
waardoor hij vooral geschikt is voor soepen, 
sauzen en belegde broodjes. San Marzano 
wordt hoofdzakelijk geëxporteerd naar Italië, 
bij ons kan je ze vinden bij verschillende super-
markten”, zegt Hendrickx.

Zomerse mix om van te watertanden

Verschillende kleuren en vormen, dat spreekt 
altijd aan. Daarom lanceerde Tomeco afgelo-
pen zomer een Feel Good Mix: een mooi kar-
tonnen doosje met een kilogram tomaten in 
allerlei kleuren en vormen. Hendrickx: “In de 
mix vind je een tweetal Coeur de Boeuf-toma-
ten, die een grillige vorm hebben en van bin-
nen naar buiten rijpen. Daarnaast een trosje  
Sweetest Queen en een mix van rode, roze, 
gele en bruine romatomaten, die we de naam 
A’Roma meegaven. De romatomaten zijn even- 
als Coeur de Boeuf zeer geschikt voor salades 
en carpaccio en zijn ook zeer decoratief.” ■

in overleg omdat we te allen tijden de efficiën-
tie van bijvoorbeeld transport willen waarbor-
gen. De afnemer met een suboptimaal gevul-
de vrachtwagen laten vertrekken past niet bij 
onze visie.” Zoals op zoveel bedrijven werd ook 

bij Tomeco vóór corona volop ingezet op het 
verminderen van plastic verpakkingen. “Op dat 
vlak hebben we terug een stap achteruit gezet. 
De afnemers vragen weer meer gesealde ver-
pakkingen. De angst zit er goed in.”

Alle producten van Tomeco worden via Coöpe-
ratie Hoogstraten verkocht. Op de site in Hoog-
straten, op amper een paar honderd meter 
van de groenteloods van de veiling, bouwde 
de groep een gloednieuwe verpakkingsloods. 
Daar verzorgen ze het sorteren en verpakken 
van producten van de eigen groep. Maar op 
termijn willen ze dat ook voor andere telers 
gaan doen, in opdracht van Coöperatie Hoog-
straten. Verdonck sluit niet uit dat ze in de 
toekomst ook andere producten dan tomaten 
gaan verpakken. “De technologie is aanwezig. 
Daar kunnen we maar beter ten volle gebruik 
van maken. We denken er ook over om het 
korte transport naar de groenteloods van de 
veiling, dat nu met vorkhefliften gebeurt, te 
automatiseren.” Efficiëntie is hier duidelijk een 
sleutelwoord.

V. Neefs

Het gloednieuwe verpakkingsbedrijf van Tomeco is gelegen op de site van Coöperatie Hoogstraten.

De San Marzano-tomaten liggen mooi naast mekaar 
in dozen, met het kroontje naar boven.
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Affirm lijkt perspectief te bieden in 
de strijd tegen Nesidiocoris tenuis
De roofwants Nesidiocoris tenuis kan momenteel alleen door veelvul-
dige bespuitingen met breedspectrum insecticiden worden aangepakt, 
wat niet zonder risico’s is. In een effectiviteitsonderzoek werden zes-
tien beschikbare insecticiden getest tegen N. tenuis en de nauw ver-
wante Macrolophus pygmaeus. Affirm lijkt de beste perspectieven te 
bieden in de strijd tegen N. tenuis. Het heeft een sterk afdodend effect 
op de nimfen en adulten van N. tenuis, terwijl M. pygmaeus in grote 
mate gespaard blijft.

De glastuinbouw krijgt meer en meer te ma-
ken met invasieve plagen, waaronder verschil-
lende soorten wantsen die naar onze regio’s 
uitwijken. Zo is de wants Nesidiocoris tenuis 
een aantal jaren geleden neergestreken in de 
Belgische en Nederlandse tomatenteelt en 
veroorzaakt daar ernstige schade, vaak met 
grote economische verliezen tot gevolg. De be-
strijding van deze ongenode gast verloopt tot 

op vandaag moeilijk. Er zijn nog geen insecti-
ciden erkend tegen N. tenuis, en vaak worden 
breedspectrum insecticiden ingezet. Een be-
langrijk nadeel van dergelijke middelen is dat 
ze niet alleen de schadelijke wantsen doden, 
maar ook het biologisch evenwicht in een ser-
re kunnen verstoren. Zo kunnen andere pla-
gen zoals kaswittevlieg vrij spel krijgen. Telers 
hebben daarom dringend behoefte aan meer 

THEMA

inzicht in de doeltreffendheid van bestaande 
insecticiden tegen N. tenuis en het effect van 
deze middelen op veelgebruikte nuttigen. Dat 
is nodig om het probleem van N. tenuis op een 
duurzame manier op te lossen, zodat de bio-
logische bestrijders optimaal kunnen worden 
blijven gebruikt.

Zestien beschikbare insecticiden  
onder de loep

In het kader van een LA-traject werd de neven-
werking van zestien beschikbare insecticiden 
onderzocht voor de bestrijding van N. tenuis 
(Tabel 1). De middelen werden zodanig gese-
lecteerd dat verschillende chemische families 
vertegenwoordigd waren. De middelen wer-
den zowel op nimfen als adulten van N. tenuis 
getest alsook op de biologische bestrijder Ma-
crolophus pygmaeus.

De proeven gebeurden onder gecontroleerde 
laboratoriumomstandigheden. Schijfjes van 
tomatenbladeren werden éénmalig bespoten 
aan de maximaal toegestane dosis en kregen 
de tijd om te drogen. Twaalf uur later werden 
de wantsen individueel aan de bespoten blad-
schijven blootgesteld, en werd hun overleving 
in de tijd opgevolgd (tien wantsen per behan-
deling). De insecten werden niet bijgevoederd 
tijdens het verloop van de proef. De bespui-
tingen gebeurden door middel van een Potter 
spuittoren (pcfruit), een bespuiting met water 
fungeerde als controle.

Meeste middelen niet werkzaam  
of niet selectief

Op basis van mortaliteitsgegevens van de in-
secten na twee dagen blootstelling aan de 
verschillende bestrijdingsmiddelen en een 
correctie voor natuurlijke sterfte, werden de 
middelen in vier effectiviteitscategorieën op-
gedeeld: 0-25% (groen), 26-50% (geel), 51-
75% (oranje) en 76-100% (rood) mortaliteit 
(Tabel 1).

Uit de resultaten bleek dat de middelen ruw-
weg in drie groepen kunnen worden onder-
verdeeld. Enerzijds was er een groep die wei-
nig tot geen effect had op zowel N. tenuis als 
M. pygmaeus. In dit geval werd, na controle 
voor natuurlijke sterfte, zowel voor de nimfen 
als voor de adulten minder dan 50% van de in-
secten afgedood na twee dagen blootstelling. 
Tot deze groep behoren de insecticiden Admi-
ral, Altacor, Mimic, Nissorun, Oikos en Xenta-
ri WG. Een tweede groep middelen had een 
sterk tot zeer sterk afdodend effect op beide 
insecten (>50% voor adulten): Antilop, Bio-py-

Tabel 1. - Doeltreffendheid van beschikbare insecticiden tegen adulten en nimfen van Nesidiocoris tenuis (Nesi) 
en Macrolophus pygmaeus (Macro). De kleurcodes staan voor de verschillende effectiviteitscategorieën die het 
percentage mortaliteit na twee dagen blootstelling met een correctie voor natuurlijke sterfte uit de water-
behandeling weergeven: groen: 0-25%; geel: 26-50%; oranje: 51-75% en rood: 76-100%; NB: niet bepaald. 
Werkingsmechanismen zijn gebaseerd op getroffen fysiologische functies van de insecten: Maag-darmstelsel 
(MD), Groei en ontwikkeling (GO), Zenuwstelsel en spieren (ZS), Ademhaling (A), en Ongekend of onspecifiek 
doelwit (O).

Merknaam product Actieve stof Werkingsmechanisme 
(IRAC-code)

Adulten Nimfen

Nesi Macro Nesi Macro

Water

Xentari WG Bacillus thuringiensis MD (11A) NB NB

Nissorun hexythiazox GO (10A)

Mimic tebufenozide GO (18)

Altacor chlorantraniliprole ZS (28)

Admiral(1) pyriproxyfen GO (7C)

Oikos, Neemazal azadirachtine O

Affirm emamectine benzoaat ZS (6)

Steward endoxacarb ZS (22A)

Calypso thiacloprid ZS (4A)

Pirimor pirimicarb ZS (1A)

Masai 20 WP tebufenpyrad  A (21A)

Tracer, Conserve Pro spinosad ZS (5)

Closer sulfoxaflor ZS (4C)

Sivanto Prime flupyradifuron ZS (4D) NB NB

Gazelle, Antilop acetamiprid ZS (4A)

Bio-pyretrex, Spyro pyrethrinen ZS (3A)
(1) Juveniel hormoonanaloog: enkel werking op het laatste nimfale stadium (niet getest hier).
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retrex, Calypso, Closer, Masai, Pirimor, Tracer, 
Sivanto Prime en Steward. Deze laatste groep 
(behalve Masai) betreft allemaal insecticiden 
die inwerken op het zenuwstelsel en de spie-
ren van de insecten. Eén insecticide had een 
sterk afdodend effect op N. tenuis, maar wei-
nig effect op M. pygmaeus: Affirm.

Veelbelovende resultaten met Affirm 
onder labo-omstandigheden

Nimfen en adulten van Nesidiocoris onder-
vonden een sterk afdodend effect van Affirm 
(meer dan 80% gecorrigeerde mortaliteit na 
twee dagen blootstelling), terwijl dit middel 
slechts weinig actief was tegen Macrolophus 
(0% mortaliteit na twee dagen blootstelling). 
Ook de overlevingscurves over meerdere da-
gen geven dit weer (Figuur 1): nimfen en adul-
ten van Nesidiocoris worden significant sneller 
afgedood ten opzichte van de controle (wa-
terbehandeling). Bij Marolophus konden geen 
significante verschillen in overleving worden 
waargenomen tussen de insecten behandeld 
met Affirm en deze behandeld met water. Dit 
biedt interessante perspectieven voor een 
meer gerichte bestrijding van N. tenuis zonder 
daarbij nuttigen zoals M. pygmaeus af te do-
den.

Affirm werd aanvankelijk in de fruitteelt inge-
zet (sinds 2011) en is recent ook toegestaan in 
de teelt van diverse groenten en kruiden, zo-
wel onder glas als in openlucht. Affirm is een 

Figuur 1. -  Overlevingscurves voor adulten en nimfen van Nesidiocoris tenuis en Macrolophus pygmaeus na 
toepassing van Affirm (rood) in vergelijking met water (blauw). Des te hoger in de curve, des te meer insecten 
nog in leven zijn. Des te verder de curves naar rechts gelegen zijn, des te langer de insecten overleven. De curves 
zijn significant verschillend van elkaar wanneer de p-waarde kleiner is dan 0,05.

Volwassen vrouwtje (links en rechtsboven) en nimfen van het tweede stadium (rechtsonder) van Nesidiocoris 
tenuis, zich voedend met eitjes van de grauwe meelmot. Adulten hebben een lichaamslengte van ongeveer 
3 mm, de nimfen zijn gemiddeld 1,7 mm groot.
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p = 0.015 p < 0.0001

p = 0.19 p = 0.21

Nimfen en adulten van Nesidiocoris tenuis en Macro- 
lophus pygmaeus werden individueel op een bespoten 
bladschijf gebracht om de effectiviteit van beschikba-
re insecticiden te bestuderen.

bijzonder effectief bestrijdingsmiddel tegen 
rupsen en mineermotten zoals Tuta absoluta, 
maar lijkt dus ook breder inzetbaar. De werk-
zame stof emamectine-benzoaat wordt door 
direct contact of inname van de bladmassa op-

genomen. Onmiddellijk daarna vindt er versto-
ring plaats van de elektronenoverdracht in de 
zenuwen van de insecten, waardoor de spieren 
verlammen en het insect kort daarna sterft. Af-
firm heeft een zeer hoge intrinsieke werking. 
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Dit betekent dat een hoog bestrijdingsniveau 
wordt behaald met zeer weinig actieve stof. Na 
toepassing op het blad breekt de werkzame 
stof wel snel af onder invloed van licht.

Verder onderzoek nodig

Hoewel Affirm een veelbelovend middel lijkt 
in de strijd tegen N. tenuis, zijn er nog ver-
schillende vragen die moeten worden beant-
woord. Worden dezelfde effecten vastgesteld 
onder serrecondities? Hoe reageren de in-
secten op een directe bespuiting? Hoe vaak 
moet er worden behandeld? Heeft het mid-
del ook effect op eieren? Zijn overlevende  
individuen nog vruchtbaar? Wat is de impact 
op het biologisch evenwicht in een serre? 
Bestaat de kans dat N. tenuis (snel) resistent 
wordt tegen Affirm? Samen met Proefcentrum 
Hoogstraten (PCH) en het Proefstation voor de 
Groenteteelt (PSKW) trachten wij snel een ant-
woord te formuleren op deze vragen.

Daarnaast wordt ook intensief gezocht naar 
biologische, duurzamere methoden om Nesi-
diocoris te beheersen. Endofyten kunnen hier 
een belangrijke bijdrage leveren. Endofyten 
zijn micro-organismen die in de plant leven, 
maar geen schade geven. Vaak kunnen ze de 
weerbaarheid van planten tegen ziekten en 
plagen verhogen, alsook tegen abiotische 
stress. Verder onderzoek moet uitwijzen of en-
dofyten, eventueel in combinatie met Affirm 
en andere biologische bestrijders, kunnen wor-
den ingezet in de strijd tegen N. tenuis.

C. Meesters, H. Jacquemyn & B. Lievens
KU Leuven, Laboratorium voor Microbiële Procesecologie 

en -beheersing

E. Aussems & E. Reybroeck
Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

M. Huysmans, L. Wittemans  
& L. Bosmans

Proefcentrum Hoogstraten, Meerle

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het 
LA-traject ‘Duurzame beheersing van Nesidiocoris 
tenuis in tomaat’, met steun van het Agentschap Inno-
veren & Ondernemen. Met dank aan pcfruit voor het 
ter beschikking stellen van hun Potter spuittoren.

Hogere tomatenproductie  
bij full-led met verrood
Kunnen we SON-T volledig vervangen door led of is een combinatie 
van de twee lamptypes beter? De teeltresultaten onder een hybride 
belichtingssysteem zijn gelijkaardig als onder SON-T. Wel wordt er per 
kilogram geproduceerde tomaat 21% energie bespaard. Overschakelen 
naar full-led met verrood zorgt voor een energiebesparing van 38% en 
levert in het voorjaar en de zomer een mooie meerproductie op.

De verschillende lamptypes worden getest in 
een tomatenafdeling op het Proefstation voor 
de Groenteteelt bij het ras Xandor (Axia Vege-
table Seeds), geënt-getopt op DR 0141 TX (De 
Ruiter) en geplant op 24 oktober 2019. De refe-
rentie is SON-T (Gavita GAN Electronic 1000 W 
400V DE). In het hybridesysteem bestaat de 
helft van de lampen uit SON-T en de andere 
helft uit led met spectrum DR/W LB (Signify 
GreenPower LED toplighting compact). De full-
led-lampen (Signify GreenPower LED topligh-
ting module DR/W/FR LB) hebben naast rood 
en blauw ook wit en verrood in het spectrum. 
Het gemeten niveau van PAR-licht ter hoogte 
van de koppen van de planten bedraagt bij 
SON-T, hybride en full-led respectievelijk 170, 
183 en 153 µmol/m².s. De full-led-lampen pro-
duceren naast het PAR-licht ook 15 µmol/m².s 
verrood licht.

De sturing en verwarmingsstrategie zijn dezelf-
de voor de verschillende objecten. Verschillen 
in energieverbruik komen daarom overeen 

met een hoger of lager verbruik van elektrici-
teit door de lampen.

Hybride presteert even goed als SON-T

De planten onder het hybridesysteem kregen 
tot 22 augustus 8% meer kunstlicht dan de 
planten onder SON-T. Wanneer we het zonlicht 
mee in rekening brengen, dan is de totale licht-
hoeveelheid tamelijk vergelijkbaar: namelijk 
6.778 mol/m² voor hybride en 6.690 mol/m² 
voor SON-T. Half augustus zien we dat ook de 
productie en het vruchtgewicht heel vergelijk-
baar zijn (Figuur 1).

Door de helft van de SON-T-lampen te vervan-
gen door led-belichting hebben we tot half 
augustus per kilogram geproduceerde tomaat 
wel 21% energie bespaard. De plantontwikke-
ling verloopt tamelijk vergelijkbaar. De planten 
onder de hybridebelichting hebben evenveel 
trossen aangelegd. De trossen zijn iets com-
pacter en hebben iets grovere groene delen. 

THEMA
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Figuur 1. -  Productie en gemiddeld vruchtgewicht van 3 januari 2020 tot 13 augustus 2020 bij SON-T (links), 
hybride (midden) en full-led (rechts)
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De Brix-waarde is nagenoeg dezelfde als bij de 
tomaten onder SON-T.

Full-led met verrood verhoogt  
vruchtgewicht

De hoeveelheid PAR-licht, het deel van het 
lichtspectrum dat de plant kan benutten voor 
fotosynthese, is lager bij de full-led-lampen. 
Waar we bij SON-T 170 µmol/m².s PAR-licht 
meten ter hoogte van de koppen van de plan-
ten, is dit bij full-led maar 153 µmol/m².s. Bij 
full-led werd echter ook verrood toegevoegd. 
Verrood licht is geen PAR-licht en wordt dus 
niet rechtstreeks door de plant gebruikt voor 
fotosynthese om suikers te produceren. Het is 
echter geweten dat verrood licht een positief 
effect kan hebben op de productie. Dat komt 
hoogstwaarschijnlijk doordat verrood licht de 
verdeling van assimilaten in de plant wijzigt, 
waardoor er meer suikers naar de vruchten 

gaan, wat leidt tot een hoger vruchtgewicht. 
Dat zien we ook in de proef. Gemiddeld ligt het 
vruchtgewicht 4 gram hoger in vergelijking met 
SON-T. Voor de Brix-waarde meten we echter 
nagenoeg geen verschillen.

Daarnaast zorgt verrood licht voor meer strek-
king in de plant. Zo zijn de planten onder full-
led 21 cm langer dan deze onder SON-T, ter-
wijl er toch één tros minder werd aangelegd. 
De tragere trosaanleg is hoogstwaarschijnlijk 
te wijten aan een lagere temperatuur in de 
kop onder de led-lampen in vergelijking met 
SON-T, wat leidt tot een lagere groeisnelheid.

38% energie bespaard met full-led

De productie onder full-led komt half augustus 
4,5 kg/m² hoger uit dan onder SON-T. Deze 
meeropbrengst werd voornamelijk gereali-
seerd in het voorjaar en de zomer. Dat is op-

merkelijk, want de belichting werd afgebouwd 
in de loop van maart en vanaf 11 april volledig 
uitgeschakeld. Het lijkt alsof het verrood licht 
een langdurige invloed heeft op het vruchtge-
wicht en op de productie. De vruchtkwaliteit is 
vergelijkbaar met de tomaten geteeld onder 
SON-T. Door SON-T volledig te vervangen door 
led behaalden we een energiebesparing van 
maar liefst 38% per kilogram tomaat.

L. Wittemans
Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

Het Glitch-project wordt uitgevoerd binnen het kader 
van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland 
met steun van het Europees fonds voor Regionale 
Ontwikkeling.

De teeltresultaten onder hybridebelichting (midden) zijn vergelijkbaar met die onder SON-T (links). Onder full-led (rechts) werd er meer geproduceerd.

Ambachtstraat 7, 2322 Hoogstraten-Minderhout   I   0032-(0)3-314 73 48   I   info@spranco-matic.be   I   www.spranco-matic.be
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Continu led-interlight houdt vruchtgewicht op peil
De klok rond belichten met led-interlights is niet schadelijk voor tomatenplanten. In de winter is het verschil 
in aantal branduren met de referentie, waar de leds maximaal 18 uur per dag branden, te klein om een ver-
schil in productie te maken. Door meer te belichten hou je wel het vruchtgewicht op peil. We slagen er in om 
de productie in het voorjaar en de zomer te verhogen, weliswaar aan een lagere efficiëntie voor omzetting 
van licht naar productie. Misschien kunnen we met minder branduren hetzelfde resultaat bereiken.

Voor de belichtingsproef werd op het Proefsta-
tion voor de Groenteteelt het ras Xandor (Axia 
Vegetable Seeds), geënt-getopt op DR 0141 TX 
(De Ruiter) geplant op 24 oktober 2019. De 
horizontale led-interlights van Signify (Green-
Power LED interlight DR/B Gen 3) worden in 
beide objecten gecombineerd met SON-T-top-
belichting. De klimaatsturing en verwarmings-
strategie zijn dezelfde in het referentie-object 
en in het object met continue belichting met 
led-interlights.

Interlights continu versus maximaal 
18 uur per dag

De interlights werden in de referentie op een 
standaard manier aangestuurd (Figuur 1). De 
belichting werd opgebouwd tot een maximum 
van 18 uur per dag op 27 december 2019. Van-
af 23 maart werd de belichting geleidelijk aan 
afgebouwd en vanaf 21 april werd alleen nog 
belicht van 1 uur voor zonsopgang tot 1,5 uur 
na zonsopgang. Door het zeer zonnige voorjaar 
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Figuur 1. -  Aantal branduren per dag van SON-T en led-interlights en stralingssom van het zonlicht

THEMA

werd beslist om de interlights volledig uit te 
schakelen vanaf 15 mei. Op 10 juni werd beslist 
om de lampen opnieuw aan te schakelen van 
2,5 uur voor zonsopgang met een lichtdrempel 
van 400 W/m². Deze instellingen werden aan-
gehouden tot 17 juli. Daarna werden de inter-
lights definitief uitgeschakeld.

In het object met de continue interlight-belich-
ting werd de brandduur van de leds opgevoerd 
tot een niveau van 24 uur per dag vanaf 23 de-
cember. De leds bleven branden tot 17 juli 
2020. De sturing van de SON-T-topbelichting 
was dezelfde in beide objecten.

De klok rond belichten met  
led-interlights is niet schadelijk

Eerder onderzoek met SON-T-topbelichting 
toonde aan dat langdurig belichten plantstress 
veroorzaakt bij tomatenplanten. Dit leidde 
al na drie weken tot bladrand, bladchlorose, 
bleekgroene groeipunten, een zwakke kop 
en kleiner blad (zie artikel ‘Langdurig 20 uur 
belichten is geen aanrader’, Proeftuinnieuws 
nummer 15 van 8 september 2017). De vraag 
is of dit probleem zich ook stelt bij gebruik van 
led-interlights.
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Vorig jaar werd een kleine oriënterende proef 
opgezet waarin we de belichting met led-inter-
lights geleidelijk aan opvoerden tot 24 uur per 
dag. Dat bleek perfect te lukken. Deze nieuwe 
proef bevestigt alvast dat continue belichting 
met led-interlight niet schadelijk is voor de 
planten. Maar is het ook een meerwaarde? 
Kunnen we hiermee meer tomaten produce-
ren en weegt dit op tegen het hogere energie-
verbruik?

Meerproductie na de winter

Door de led-interlights continu te laten bran-
den werd er 50% meer kunstlicht gegeven aan 
de planten in vergelijking met de referentie. 
Hierdoor stijgt het energieverbruik per kilo-
gram tomaat met 32%. De totale lichthoeveel-
heid (kunstlicht én zonlicht) ligt 12% hoger, 
wat resulteert in een meerproductie van 4% 
of 2,6 kg/m² (Figuur 2). Deze meerproductie 
wordt pas gerealiseerd na de winterperiode 
wanneer het verschil in branduren tussen de 
twee objecten groter wordt.

De efficiëntie voor omzetting van licht (mol) 
naar productie (g) bedraagt 10 g/mol voor de 
referentie en 9,3 g/mol voor de continue be-
lichting. Dat wil zeggen dat de referentie effi-
ciënter omging met het toegediende licht dan 
de planten in het object met continue inter-
light-belichting.

Hoger vruchtgewicht bij meer  
branduren

Door het donkere weer in januari en febru-
ari was er dit jaar een tekort aan licht, wat 
met enige vertraging resulteerde in een lager 

vruchtgewicht dan verwacht wanneer de to-
maten volledig waren uitgegroeid en rijp voor 
oogst. Dat verklaart waarom het vruchtgewicht 
van de referentie sterk terugvalt in maart (Fi-
guur 3). Een gelijkaardige evolutie zien we bij 
de continue interlight-belichting, alleen is de 
daling hier kleiner omdat er bij dit object meer 
branduren worden gemaakt met de led-inter-
lights en de planten dus meer licht krijgen.

Door het zeer zonnige voorjaar werden de 
led-interlights in de referentie van half mei 
tot half juni volledig uitgeschakeld. Dat had 
een negatieve impact op het vruchtgewicht. 
Op 10 juni werden de interlights opnieuw 
aangeschakeld tijdens de ochtenduren, waar-
door het vruchtgewicht vanaf eind juli terug 
toenam. Bij de continue interlight-belichting 
zagen we het vruchtgewicht vanaf mei bedui-
dend toenemen. Door de interlights continu te 
laten branden kan het vruchtgewicht dus wel 

op peil worden gehouden. De vraag is echter 
of het hiervoor nodig is om continu te belich-
ten. Misschien is het mogelijk om met minder 
branduren hetzelfde resultaat te behalen. 
Waar deze lichtdrempel ligt in verhouding tot 
de stengeldichtheid moet verder worden on-
derzocht.

L. Wittemans
Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

Het Glitch-project wordt uitgevoerd binnen het kader 
van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland 
met steun van het Europees fonds voor Regionale 
Ontwikkeling.
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Figuur 3. -  Evolutie van het vruchtgewicht bij de referentie (max. 18 uur) en bij continue interlight-belichting
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Figuur 2. -  Productie en gemiddeld vruchtgewicht van 3/1/2020 tot 13/8/2020 bij de referentie (max. 18 uur) en 
bij continue interlight-belichting

Continue belichting met led-interlight is niet schade-
lijk voor tomatenplanten.
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Led-interlight:  
horizontaal versus verticaal
Interlights kan je horizontaal maar ook verticaal in het gewas hangen. 
De verticale leds verbruiken meer energie doordat er meer lampen per 
m² hangen in de proef. Daar staat wel een hogere tomatenproductie 
tegenover: 9% meer licht resulteert in een meeropbrengst van 6%. De 
efficiëntie van omzetting van licht naar productie is wel iets hoger voor 
de horizontale leds.

Twee verschillende types van led-interlight 
worden met elkaar vergeleken op het Proef-
station voor de Groenteteelt. De horizontale 
interlights van Signify (GreenPower LED in-
terlight DR/B Gen 3) zijn de referentie, om-
dat dit systeem het meest wordt toegepast 
in de praktijk. Daarnaast worden de vertica-

le interlights van Lohuis (Apollo III) getest. 
De proeven worden uitgevoerd met het ras 
Xandor (Axia Vegetable Seeds), geënt-getopt 
op DR 0141 TX (De Ruiter) en geplant op 
24 oktober 2019. De sturing en verwarmings-
strategie zijn dezelfde voor de verschillende 
objecten.

THEMA

Iets meer lampen en meer blauw licht 
bij verticale leds

Niet alleen de oriëntatie van de interlights 
is verschillend, ook de lichtintensiteit en het 
lichtspectrum. Zo produceren de verticale in-
terlights 67% meer PAR-licht per m² dan de 
horizontale doordat er meer lampen per m² 
zijn geïnstalleerd. Bovendien bevat hun licht-
spectrum 10% blauw licht in plaats van 5% 
bij de horizontale interlights. Beide types van 
interlight worden gecombineerd met hybride 
toplight (SON-T en Signify GreenPower LED 
toplighting compact).

Verticale leds geven hogere productie 
bij iets lagere lichtefficiëntie

Doordat er meer verticale interlights zijn opge-
hangen per m², is de lichtoutput per m² hoger. 
Hierdoor kregen deze planten 36% meer kunst-
licht in vergelijking met de horizontale leds. Dat 
resulteerde in een verhoging van het energie-
verbruik per kilogram geproduceerde tomaat 
van 14%. Wanneer we ook het zonlicht meetel-
len dan hebben de planten met de verticale leds 
in totaal 9% meer licht ontvangen. Hiermee kon-
den zij 6% meer tomaten produceren (Figuur 1). 
Deze meerproductie zagen we voornamelijk in 
de winter en het voorjaar en is te danken aan 
een iets hoger vruchtgewicht maar ook aan een 
hoger aantal geoogste vruchten per m².

De efficiëntie van omzetting van licht (mol) 
naar productie (g) is iets hoger voor de horizon-
tale led-interlights. Half augustus hebben de 
planten onder de horizontale leds 10,2 gram 
tomaat geproduceerd per mol ontvangen licht. 
Voor de verticale leds is dit 10,0 g/mol. De 
plantontwikkeling en vruchtkwaliteit zijn ver-
gelijkbaar voor de twee types interlight. Wel 
viel op dat de kleuring in de winterperiode be-
ter was bij de verticale interlights.

L. Wittemans
Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

Het Glitch-project wordt uitgevoerd binnen het kader 
van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland 
met steun van het Europees fonds voor Regionale 
Ontwikkeling.

In het object waar SON-T gecombineerd werd met verticale leds (rechts) werd 14% meer energie verbruikt en 
was er in totaal 9% meer licht. Dat leidde tot 6% meerproductie in vergelijking met het object met de horizontale 
led-interlights en SON-T (links).
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Figuur 1. -  Productie en gemiddeld vruchtgewicht van 3 januari 2020 tot 13 augustus 2020 bij horizontale en 
verticale led-interlights.
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Reportage

Jonge generatie aan het roer in 
Roeselaarse glastuinbouwzone
De Roeselaarse glastuinbouwzone is sinds dit voorjaar volledig in-
genomen door twee trostomatenbedrijven. De jonge opvolgers van de  
families Coghe en Galle staan er aan het roer. De ene koos voor full-led- 
belichting in de volledige serre, de andere voor hybridebelichting op 
de helft van de oppervlakte. Ongeveer 15% van hun warmtevraag wordt 
ingevuld met restwarmte van de afvalintercommunale MIROM.

De ontwikkeling van een nieuwe glastuin-
bouwzone in Roeselare start zo’n tien jaar ge-
leden. Begin 2016 zetten de initiatiefnemers, 
de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), de 
afvalintercommunale MIROM, de stad Roe-
selare en de REO Veiling, het project in de 
markt en gaan ze op zoek naar geïnteresseerde 
telers. Sinds dit voorjaar zijn er twee bedrij-
ven met elk 10 ha trostomaten operationeel:  
Tomco van de familie Coghe, en Gabel van 
de familie Galle. Wij bezochten half augustus 
beide bedrijven en vroegen wat hen naar deze 
locatie heeft gebracht.

Tomco en Gabel: samen 20 ha  
trostomaat in glastuinbouwzone

Luc Coghe is er in 2016 bij wanneer er wordt 
gepolst naar de interesse bij telers voor een 

plaats in de glastuinbouwzone. Na enkele ge-
sprekken zet hij zich op de lijst. Uiteindelijk zijn 
er (maar) twee telers geïnteresseerd om in de 
nieuwe glastuinbouwzone een bedrijf te be-
ginnen. De oppervlakte wordt ingedeeld voor 
twee bedrijven van elk 10 ha serreoppervlakte. 
De tweede teler haakt later af, en op dat mo-
ment stapt de familie Galle mee in het traject.

Luc Coghe maakt een schets van zijn bedrijf: 
“Onder Tomco vallen op dit moment drie to-
matenbedrijven: ons eerste bedrijf van 2 ha in 
Ardooie opgestart in 1988, een tweede vesti-
ging van 7 ha in Pecq sinds 2006 en dan hier in 
Roeselare de derde locatie. In 2016 werd dui-
delijk dat onze twee kinderen, Sien en Zeger, 
interesse hadden om na hun studies in de tuin-
bouw te stappen. Moest ik niet zeker geweest 
zijn van deze opvolging, dan had ik me waar-

THEMA

schijnlijk niet op de lijst gezet. In september 
2018 zijn we gestart met de bouw in Roeselare, 
in juni 2019 stonden de eerste tomatenplanten 
in de serre.” Sien en Zeger runnen het nieuwe 
bedrijf, Luc pendelt heen en weer tussen de 
drie vestigingen en zijn vrouw is verantwoor-
delijk voor de vestiging in Ardooie. 

Bij de familie Galle verliep het traject iets an-
ders. Tuur Galle doet het relaas: “Mijn ouders 
Franky en Els runnen sinds 1993 een tomaten-
bedrijf in Ingelmunster met een areaal van on-
dertussen 7 ha. Na mijn studies ben ik in het 
bedrijf gestapt en zijn we op zoek gegaan naar 
een tweede locatie. We kochten een perceel 
in Bavikhove. Maar door vergunningsproble-
men werd het nieuwbouwproject op de lange 
baan geschoven. Toen hoorden we dat ze hier 
in Roeselare op zoek waren naar een nieuwe 
teler en zijn we in dit project gestapt. En geluk-
kig maar, in Bavikhove ligt nog steeds alles stil 
en hier hebben we exact één jaar geleden de 
eerste paal gezet en staan sinds begin maart 
de eerste tomatenplanten in de serre.” Tuur is 
verantwoordelijk voor het bedrijf in Roeselare, 
vader Franky voor de vestiging in Ingelmunster.

Switch naar full-led en één  
grote afdeling bij Tomco

In eerste instantie was de familie Coghe van 
plan om de helft van de nieuwe serre te be-
lichten met SON-T en led, en de andere helft 
niet. De capaciteit van de wkk werd hierop be-
rekend. Luc: “Kort nadat de plannen getekend 
waren, begonnen we ons af te vragen of we 
toch niet beter één teelt zouden zetten. Het 
combineren van twee teelten is immers niet 

Sien en Zeger Coghe zijn verantwoordelijk voor de vestiging van Tomco in Roeselare, Tuur Galle (rechts) voor die 
van Gabel.

Bij Tomco kozen ze voor een full-led-belichting met 
toplights en interlights op de volledige oppervlakte. 
Deze teelt werd begin augustus opgeplant.
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eenvoudig, twee teeltwissels, jaarrond druk 
van plagen … Daarom zijn we op zoek gegaan 
naar oplossingen om de volledige oppervlakte 
te belichten met de voorziene capaciteit 
van 7,5 MW van de wkk. We kozen voor een 
full-led-belichting van 150 µmol/m².s toplight 
en 75 µmol/m².s interlights. In Pecq hadden 
we al goede ervaringen met deze interlights in 
combinatie met SON-T. Hier in Roeselare heb-
ben we dan de stap naar full-led gezet.” 

Zeger Coghe: “Het eerste seizoen was 
voor ons toch wel een leerjaar. Vooral 

het feit dat het één groot compartiment 
is, heeft ons parten gespeeld.”

Begin augustus is het tweede seizoen hier ge-
start met het opplanten van het ras Xandor. Ze-
ger: “Het eerste seizoen was voor ons toch wel 
een leerjaar. Vooral het feit dat het één groot 
compartiment is, heeft ons parten gespeeld. 
De temperatuurverschillen in de serre liepen 
soms te ver op en we kregen het moeilijk bij-
gestuurd. Er hangt één grote luchtlaag over 
een oppervlakte van 10 ha. In functie van de 
richting en sterkte van de wind buiten, ging 
deze luchtlaag zich in één richting bewegen 
Deze klimaatverschillen kregen we moeilijk 
opgelost, vooral wanneer de energieschermen 
of de verduisteringsdoeken gesloten waren. 
Daarom hebben we voor dit tweede seizoen 
extra ventilatoren voorzien.” 

Hybridebelichting en teeltwissel  
in voorjaar bij Gabel

Bij Gabel werd de oppervlakte van 10 ha wel 
opgedeeld in twee compartimenten van 5 ha. 
Tuur: “Begin maart hebben we hier Merlice 

opgeplant in het onbelichte deel. In de twee-
de helft kozen we voor hybridebelichting en 
hebben we eind april Marinice opgeplant. De 
belichting wordt in de komende weken ge-
plaatst: SON-T in een dambordpatroon met 
led-toplights. De totale belichtingscapaciteit 
is dezelfde als bij Tomco: 225 µmol/m².s. Onze 
wkk heeft een capaciteit van 6,6 MW.” 

Tuur Galle: “De echte vuurdoop moet 
natuurlijk nog komen met de opstart 

van de belichting en de teelt in de  
winterperiode.”

Het is voor Tuur al bij al een vlotte start ge-
weest: “De echte vuurdoop moet natuurlijk 
nog komen met de opstart van de belichting 
en de teelt in de winterperiode. Dit voorjaar 
hebben we geplant vlak nadat de bouwwer-

ken klaar waren, de belichte teelt zal blijven 
staan tot in het voorjaar. We zijn er nog niet 
uit of we deze timing zullen blijven aanhouden. 
Naast de praktische organisatie op je bedrijf, is 
het ook een strategische keuze: de plantdatum 
bepaalt immers in welke periode je geen toma-
ten kan aanvoeren. Maar nu moeten we nog 
even wachten op de resultaten van dit eerste 
seizoen.”

Goede voormannen vinden wordt 
steeds lastiger

Een nieuw bedrijf opstarten is altijd een zoek-
tocht. Niet alleen naar de optimalisatie van 
de sturing van de teelt, maar ook naar goede 
arbeidskrachten. Tomco en Gabel stellen elk 
ongeveer 60 seizoenarbeiders te werk, vooral 
Roemenen, Polen en Palestijnen. Beide bedrij-

Bij Gabel wordt op de helft van de oppervlakte hybridebelichting voorzien.  
De led-toplights hangen in dambordpatroon met de SON-T’s.

Bij Gabel wordt Marinice geteeld onder de hybridebelichting.

Tomco en Gabel zijn aangesloten op het warmtenet van MIROM dat iets verderop ligt.
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ven hebben op de nieuwe locatie huisvesting 
voorzien voor een vijftigtal mensen. Ondanks 
corona zijn ze er toch in geslaagd om voldoen-
de personeel op de bedrijven te krijgen. Luc: 
“Ik stel vast dat het steeds lastiger wordt om 
goede voormannen of ploegleiders te vin-
den die de andere werknemers aansturen en 
opvolgen in de serre. En net dat is cruciaal 
wanneer je een nieuw bedrijf opstart. In Pecq 
heb ik met Hürü wel een goede rechterhand 
gevonden aan wie ik de verantwoordelijkheid 
kan overlaten. En Jesse coördineert voor onze 
drie bedrijven de werking van de wkk’s en hij 
monitort overal het gewas, registreert de wa-
tergift en de plantmetingen. Hier in Roeselare 
zijn Zeger en Sien nog op zoek naar arbeiders 
die het kunnen waarmaken als voorman.”

15% van warmte komt van MIROM

De glastuinbouwzone ligt natuurlijk niet toe-
vallig op enkele honderden meters van de 
verbrandingsoven van de afvalintercommu- 
nale MIROM. Zij leveren al meer dan 30 jaar 
warmte aan particulieren en bedrijven in de 

omgeving via een warmtenet. Ook de twee 
nieuwe tomatenbedrijven zijn aangesloten 
op dit warmtenet. Luc: “Ongeveer 15% van 
onze totale warmtevraag wordt ingevuld door 
MIROM, vooral in het voor- en najaar. We moe-
ten 24 uur op voorhand online het gewenste 
volume warmte bestellen, en MIROM laat 
vervolgens weten of ze dit volledig kunnen 
invullen of niet. We stockeren deze warmte in 
onze buffer. Uiteraard hebben we elk nog een 
wkk nodig om de belichting van elektriciteit 
te voorzien en om CO2 in de teelt te kunnen 
doseren. Ook de warmte van de wkk wordt ui-
teraard op een zo rendabel mogelijke manier 
ingezet.”

De warmte-uitwisseling gebeurt in één rich-
ting: van MIROM naar Tomco en Gabel. Twee-
richtingsverkeer is voorlopig niet aan de orde. 
Als de warmtecertificaten van de wkk’s binnen 
tien jaar zouden wegvallen, dan moet de puz-
zel opnieuw worden gelegd. CO2 zou bijvoor-
beeld ook uit de rookgassen van MIROM kun-
nen worden gehaald, maar dat is vooralsnog 
een dure aangelegenheid.

Terrein in volle ontwikkeling

De twee bedrijven zijn operationeel, maar 
langs verschillende kanten zijn er nog werken 
aan de gang. Bij Gabel wordt nog volop ge-
bouwd aan de huisvesting. De toegangsweg 
en parking van Tomco worden binnenkort 
aangelegd. Centraal tussen Tomco en Gabel 
zal de REO Veiling ook nog een logistieke deel- 
site aanleggen. Er komen twee koelruimtes en 
twee laaddokken. De tomaten die verkocht zijn 
op de veiling zullen hier in de toekomst door 
de kopers worden opgehaald. Dat spaart heel 
wat arbeid uit op vlak van laden, lossen en 
transporteren.

Ook de rest van het industrieterrein is nog in 
volle ontwikkeling. Verschillende percelen 
staan nog leeg, het is de bedoeling dat allerlei 
voedingsgerelateerde bedrijven zich hier zul-
len vestigen om een zogenoemde ‘FoodValley’ 
te creëren. Een plek waar de lekkere trostoma-
ten zich zeker thuis zullen voelen!

K. Blum

Proefstation brengt geleid  
bezoek tomaat tot bij jou!
Het eerste webinar tomaat van het Proefstation voor de Groenteteelt is 
een feit. Gezien de omstandigheden was het niet mogelijk om een ge-
leid bezoek te organiseren op het proefstation. Daarom brachten wij het 
proefstation tot bij jou. Je kan het webinar nog bekijken op het extranet 
van het PSKW.

TERUGBLIK

Lieve Wittemans stelde de rassen- en onderstammenproeven voor. 
Naast de praktijkproefrassen, die een tweede jaar in proef liggen, kwa-
men ook de meest interessante nieuwkomers aan bod. Zo is er in alle 
tomatensegmenten wel iets nieuws te ontdekken. Dat kan je lezen in de 
rassenproeven op pagina 20 en pagina 25 in dit nummer.
Evelien Aussems lichtte toe waar het onderzoek staat in de zoektocht 
naar een nieuwe nuttige tegen tomatengalmijt. De roofmijt Pronematus 
ubiquitus, die we hebben gevonden op bladstalen verzameld over heel 
België, toont veel potentieel. De proeven zullen worden opgeschaald 
naar serre-niveau om te zien of deze roofmijt zich kan vestigen en de 
plant voldoende kan koloniseren om de tomatengalmijt te bestrijden. 
Wordt vervolgd …
Vervolgens werden de resultaten van het belichtingsonderzoek gepre-
senteerd, die je in dit nummer kan nalezen (pagina 34-38). Ook energie-
besparing door gebruik van energie balancerende (EB)-nachtschermen 
kwam aan bod. Hoewel het systeem nog verder moet worden geoptima-
liseerd, kan tijdens de nacht nu al een energiebesparing van 70% worden 
gerealiseerd. Teelttechnisch is er nog optimalisatie nodig om het vrucht-
gewicht en de productie bij de start van de teelt op peil te houden. 
Els Berckmoes rondde af met een presentatie over de toegevoegde 
waarde van het aanrijken van gietwater met zuurstof. Ook hier zijn de 
resultaten veelbelovend. We bekijken de mogelijkheid voor vervolgon-
derzoek in een jaarrondteelt tomaat.

L. Wittemans
Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

De proefresultaten en het webinar zijn te vinden op het extranet van het PSKW 
(www.proefstation.be).
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Bericht van 7/9/2020

KLEINFRUIT  ACTUEEL

Warme start voor najaarsteelten  
onder glas
De zeldzame vroege plantingen van begin augustus waren na minder 
dan zes weken al aan de pluk. De zetting van de eerste tak is erbarme-
lijk, vaak wordt er meer dan 30% misvorming uitgesorteerd. Daarnaast 
is de bloemtaklengte zeer beperkt waardoor de vruchten tegen de bak 
of pot hangen. Ook de andere vruchttakken zijn zeer fijn en komen met 
weinig spreiding uit de plant. Door het koele weer van begin september 
zijn de planten wel wat aan het bekomen en zien we wat meer gewas 
verschijnen. Goede productiecijfers kunnen hier niet worden gehaald, 
maar aangezien er zeer weinig aardbeien zullen zijn in september, kan 
dit gecompenseerd worden door een goede prijsvorming.
De plantingen van half augustus of later zijn wel zeer mooi ontwikkeld. 
Begin september konden we hier mooie gewassen en grote, stuifmeel-
rijke bloemen zien. Vanaf 10 oktober zullen deze teelten stilaan kunnen 
worden geoogst.

Oogst op stellingen gekraakt door hitte
In de stellingen en plastic kappen die in de eerste helft van juli zijn ge-
plant, werden er eind augustus zeer grote kwaliteitsproblemen vast-
gesteld. Paarse vruchten, maar ook veel vruchtrot, wespenwraat en 
aantasting van Drosophila suzukii maakten dat het product vrijwel on-
verkoopbaar werd. Na enkele grote opkuisbeurten (en soms het laten 
hangen van een deel van de vruchten …) en behandelen tegen suzuki, 
werd de kwaliteit begin september terug beter. Heel wat teelten zullen 
stranden op amper 3 kg per m2 en het nettoresultaat zal slecht zijn.
De latere plantingen van eind juli onder plastic serres hebben zich nog 
wel kunnen herstellen en deze zullen wel normale producties kunnen 
halen. De eerste vruchttak is wel zwak, maar de andere takken geven 
betere vruchten.
Zoals onder glas is ook hier zo veel mogelijk luchten de boodschap. Al-
leen de windzijde begrenzen boven 3 m/s is nodig, de ventilatietempe-
ratuur mag op bijvoorbeeld 8°C behouden blijven. CO2 wordt op steeds 
meer plaatsen toegediend, maar let op dat het verbruik niet té hoog 
wordt. CO2 zorgt voor dikkere en hardere vruchten. ■

Doordragers in een dip
Zoals in de vorige actueel werd vermeld, zijn de doordragers tijdens de 
hittegolf in thermodormantie gegaan. Stilaan zien we wel terug nieuwe 
takken verschijnen. Heel wat telers hebben eind augustus de aanwezige 
slechte vruchten afgeknipt en de planten opgeschoond. Er zal nu tot in 
oktober kunnen worden geoogst.
Het is duidelijk dat de verschillende rassen totaal anders reageren op 
de hitte. Malling Champion geeft snel een kleinere sortering maar blijft 
wel hard en verkoopbaar. Murano wordt bij hitte veel te zacht en geeft 
dan zeer veel vruchtrot waardoor de aardbeien niet meer verhandelbaar 
zijn. Cantus kan beter tegen de hitte: de vruchten blijven groter en har-
der en zijn ook lekker, maar er is wat meer misvorming. En Bravura blijft 
ook hardere vruchten geven, maar deze geven vaak een zeer zaderige 
indruk. Verity ten slotte kan zeer goed tegen de warmte. Dit ras is niet 
productief, maar net daardoor blijven de vruchten veel groter. Ze blijven 

Deze planting van 25 juli in plastic serre stond 5 september begin pluk en zal een 
normale productie kunnen halen.

De biologie werd overal uitgezet en de plagen worden nu goed opge-
volgd. September is de rupsenmaand, hang dus zeker Duponchelia-val-
len uit! Gele vangplaten en linten helpen het signaleren en wegvangen 
van trips en witte vlieg. Door het koelere weer staan de planten ’s mor-
gens gepareld en dat geeft wat meer rot- en meeldauwdruk. Je moet 
dan zeker binnen de week preventief behandelen. Let goed op de ne-
veneffecten van de gebruikte middelen, ook fungiciden zijn vaak slecht 
voor de biologie.
Wat betreft het klimaat wordt er zelden gestookt vóór eind september; 
door maximaal te luchten kan je de planten nog tegen de middag droog 
krijgen. De etmaaltemperaturen zijn in september nog altijd hoog ge-
noeg en door te stoken verhoog je deze onnodig. ■

Deze planting van 18 augustus onder glas toonde 5 september de eerste bloemen.
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LOON GROEN  GRONDWERKEN  - en 

JEROEN

ook glanzen en zijn sappig. De bladeren van dit ras blijven wel kort en 
daarom vraagt het veel gewasonderhoud.
Naar volgend jaar toe zijn er geen écht overtuigende rassen, daarom 
zullen de meeste telers bij hetzelfde ras blijven. Immers, onder normale 
omstandigheden –tot begin augustus– was iedereen tevreden over het 
resultaat. Grote uitbreiding in doordragers is niet te verwachten, omdat 
blijkt dat dit planttype heel wat pluk- en onderhoudswerk vraagt tijdens 
juli en augustus. En dan is er al zo veel werk in de andere afdelingen en 
op het trayveld.
Ook het opvolgen van de plagen is niet zo evident bij doordragers. Vele 
telers schrikken van de vaak snelle opmars van trips, spint, luis en witte 
vlieg. Met de biologie lukt het steeds beter, maar het kostenplaatje loopt 
vaak toch wel op en dikwijls moet uit sommige plukken nog tripsschade 
worden uitgesorteerd. In de loop van de nazomer zien we vaak grote 
aantastingen van witte vlieg, luis en suzuki en dan moet er met drasti-
schere middelen worden ingegrepen. Alles samen houdt dit een grote 
uitbreiding van doordragers toch wel wat tegen. ■

Start bloemaanleg in de trayplanten
De trayvelden staan er nu overal netjes opgekuist en fris bij. Naargelang 
het ras en het gewenste planttype, zal er de komende weken sterk geva-
rieerd worden in bemestingsgift. Het is onmogelijk om dit hier samen te 
vatten, je moet het bespreken met je voorlichter.
Bij Sonata zien we soms al wat meer uitval, bij de andere rassen is dit 
beperkter. Dus ook de wortelbehandelingen moeten zeer specifiek 
worden uitgevoerd. Heel belangrijk om te vermelden is dat je best in 
september zoveel mogelijk insecticidenbehandelingen uitvoert. In vorig 
nummer van Proeftuinnieuws werd een uitgebreid artikel geweid aan de 
nadelige effecten van behandelingen in oktober op de biologie het jaar 
erop (artikel ‘Half oktober laatste insecticidenbehandeling op trayveld 
beter voor roofmijten’). Vele middelen hebben een nawerking van zes 
tot zeven weken voor het rooien. Let dus zeer goed op de timing en de 
middelenkeuze!

K. Lavrysen, D. Vermeiren, J. Smessaert, D. Vinckx & N. Druyts
Voorlichtingsteam Aardbeien PCH, Meerle

Malling Champion onder kleine kapjes op 5 september: nieuwe bloemtakken komen 
volop naar buiten en de oogst is verzekerd tot in oktober.

De penwortelvorming is begin september gestart op het trayveld. De bloemaanleg 
komt stilaan op gang.
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Doornappel nu goed te spotten
Doornappel, zwarte nachtschade, aardappelopslag en nieuwe kieming 
van andere onkruiden verdienen nu de nodige aandacht. Laat je niet 
verrassen door nieuwe kiemers. Mechanisch schoffelen kan zeker nog 
zinvol zijn.
Doornappel behoort tot dezelfde familie als zwarte nachtschade, aard-
appel en tomaat. Alle plantendelen van doorappel zijn giftig, ook in 
droge toestand. Dat er planten ontsnappen aan een behandeling is vrij 
normaal, zeker als je de bodem nadien ook nog eens beroert via mecha-
nische onkruidbestrijding. Doornappel kiemt ook tamelijk laat. Dit on-
kruid steekt nu makkelijk boven het gewas uit. Indien haalbaar, verwijder 
dit onkruid (met handschoenen!) van het veld, ook als het strikt geno-
men niet nodig is. Nadat je ze uittrok zal de plant er alles aan doen om 
toch nog zaden te vormen. De plant laten opdrogen op het veld is dus 
geen oplossing. Doornappel kan wel 2 m hoog worden (half struikach-
tig). Heel typisch zijn de witte, trompetvormige bloemen en de stekelige 
doosvruchten met daarin telkens honderden zaden. ■

Niet overal evenveel neerslag
Sommige regio’s hebben op vandaag nog steeds onvoldoende neerslag 
gekregen. Her en der zijn watervoorraden wat aangevuld, maar de si-
tuatie is enorm regioafhankelijk. Om een zicht te krijgen op de bodem-
situatie, kan je met een spade een put graven om te zien hoe diep de 
bodem nu vochtig is. Is dat minder dan 15-20 cm, dan zal de bodem vlug 
opnieuw te droog worden. Voor kolen of andere groenten die geoogst 
worden vanaf half september, zal op deze percelen beregenen opnieuw 
nodig zijn om een goede opbrengst en kwaliteit te verkrijgen. Teelten die 
pas later worden geoogst, zoals diverse wortel- en knolgewassen kunnen 
nog veel inhalen zonder beregening. ■

Laatste hittegolf laat sporen na
Aanhoudend temperaturen boven de 30°C en een brandende zon waren 
nefast voor veel groenten. Soms verkleurde broccoli paars of de kwa-
liteit van het scherm is nog steeds allesbehalve. Bepaalde bloemkool- 
en broccolirassen stelden de koolvorming uit. In jonge wortelen was 

Bericht van 7/9/2020

er soms uitval door ‘heatcancer’. Bij spinazie verbrandden hier en daar 
de bladranden. Bij stamslaboon in volle bloei verdroogden de meeste 
bloemen, zodat de zaaiingen die nu oogstklaar moesten zijn, vaak amper 
peulen dragen. De regen gaf extra bladvorming en nieuwe bloei, maar 
het is zeer de vraag wat dit nog zal geven. Soms komen ook voetziekten 
voor als gevolg van plotse neerslag in combinatie met zeer hoge bodem-
temperaturen. Nogal dikwijls is Fusarium en/of Pythium de boosdoener. 
Wellicht heeft het wegvallen van thiram als zaadontsmettingsmiddel 
hier ook iets mee te maken. Tegen dergelijke zomers is uiteindelijk niet 
echt iets te doen, alleen hopen dat het in de toekomst niet langer blijft 
aanhouden. ■

Plagen doorgaans geen probleem
De insectendruk is dit jaar vrij goed onder controle. De erkenning van 
compleet nieuwe insecticiden de laatste jaren en een doordachte inzet 
ervan heeft hier ongetwijfeld iets mee te maken. Veel van deze midde-
len zijn bovendien minder tot helemaal niet schadelijk voor nuttige in-
secten, wat de verdere implementatie van IPM alleen maar ten goede 
komt. Zo is sulfoxaflor (Closer) onlangs ook erkend voor de bestrijding 
van bladluizen in diverse openluchtteelten. Het vermijden van ei-afzet 
van koolvlieg bovengronds berust wel nog op het bestrijden van de adul-
ten met de breder werkende pyrethroïden. In spruitkool kan de laatste 
generatie leiden tot wormstekigheid bij de spruitjes. Volg aandachtig de 
waarschuwingsberichten. ■

Gunstiger weer voor ziekten
De laatste weken is er soms vrij weinig zon en is het bij momenten ook 
miezerig en fris, zonder dat er daarom veel neerslag valt. Dit verlengt 
de bladnatperiode, wat ideaal is voor de infectie van bladziekten, zoals 
diverse Alternaria-soorten, roest in prei, Mycosphaerella in kolen, Septo-
ria in selder en diverse soorten meeldauw. Voor bodemgebonden ziek-
ten als Phytophthora in prei en witte roest in kolen, is het bodemvocht- 
gehalte wellicht nog te laag voor infectie. Op de waarnemingsvelden in 
kolen en prei worden op vandaag nog weinig bladziekten vastgesteld. In 
bloemkool moet je zeker ook een specifiek middel inzetten tegen valse 
meeldauw. In wortelen en courgettes stellen we geregeld witziekte (ech-
te meeldauw) vast. Gebruik hiervoor ook eens spuitzwavel, dat bleek de 
laatste jaren onder aanhoudend droge omstandigheden heel effectief.

Team vollegrondsgroenten
Inagro, Rumbeke-Beitem

VOLLEGROND ACTUEEL

Weinig peulen in boon door het afsterven van bloemen tijdens de hittegolf.

Doornappel kan wel 2 m hoog worden en heeft witte, trompetvormige bloemen en 
stekelige doosvruchten.
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Areaal openluchtgroenten  
gaat opnieuw de hoogte in
Na een aantal jaren van status quo, neemt het areaal openluchtgroen-
ten dit jaar opnieuw toe tot boven de 57.000 ha in België. Erwten, 
spruiten en uien laten een opvallende toename noteren. Maar ook en-
kele kleinere teelten zoals asperge, pastinaak, butternutpompoen en 
bataat zitten in de groei. 

Het Departement Landbouw en Visserij van 
de Vlaamse overheid bepaalt jaarlijks het are-
aal van de openluchtgroenten in België. Dat 
gebeurt in nauwe samenwerking met het Ver-
bond van Belgische Tuinbouwcoöperaties, de 
producentenorganisaties, Vegebe en de land-

bouworganisaties. De voorbije drie jaren was er 
een stagnatie in het areaal openluchtgroenten 
vast te stellen na een aantal jaren van sterke 
uitbreiding. Dit jaar wordt opnieuw een toena-
me van het areaal vooropgesteld met zo’n 2%.

Nieuwe top 5

Tabel 1 geeft de evolutie van de arealen van de 
belangrijkste groenten in België tussen 2019 
en 2020. De top vijf qua arealen is voor het 
eerst sinds jaren gewijzigd. Erwten en bonen 
blijven afgescheiden op nummer één en twee 
staan. Nieuw op drie is industriebloemkool en 
vier wordt uien. Wortelen zakken van positie 
drie naar vijf.

Areaal erwten en uien blijft toenemen

Bij de akkerbouwmatige groenten stellen we 
bij de erwten een forse uitbreiding vast van 
meer dan 1.000 ha. De stijging is volledig terug 
te vinden in Wallonië. Na een paar zeer slechte 
jaren overtuigde een behoorlijke opbrengst in 
2019 de Waalse telers om uit te breiden. 

VOLLEGROND

Opvallend is de blijvende opkomst van het  
areaal uien. Op tien jaar tijd verdrievoudig-
de het areaal uien in België van 1.600 ha tot 
4.760 ha dit jaar. Ook dit jaar is er opnieuw een 
uitbreiding van bijna 10% ten opzichte van vo-
rig jaar.

Ook kleintjes worden groter

De aspergeteelt blijft ieder jaar een stijger. Het 
areaal is de voorbije tien jaar ook bijna verdrie-
voudigd tot 665 ha dit jaar. De laatste jaren 
verloopt de stijging minder snel. Pastinaak is 
een teelt die recent aan interesse gewonnen 
heeft en die dit jaar opnieuw met een kwart 
uitbreidt tot nu toch ook al 360 ha. Pompoe-
nen zijn de voorbije jaren gestagneerd, maar 
dit jaar tekenen ze opnieuw een uitbreiding 
van bijna 10% op. Vooral in het segment van 
butternutpompoen is er uitbreiding. 

Zoete aardappel of bataat is een absoluut nieu-
we teelt die opvallend meer terug te vinden 
is op Vlaamse velden. Het areaal voor 2020 
wordt al geraamd op 200 ha, een verdubbeling 
ten opzichte van vorig jaar. Dit is duidelijk een 
teelt waar vraag naar is.

Industriebloemkool overschrijdt  
kaap van 5.000 ha

Het areaal industriebloemkool doorbreekt 
de grens van 5.000 ha met een uitbreiding 
van 4%. Het areaal industriebloemkool was 
de voorbije drie jaar gestagneerd na eerdere 
forse uitbreiding. Industriebloemkool blijft af-
getekend de belangrijkste intensieve groente 
en wordt de derde omvangrijkste groenteteelt 
in Vlaanderen. Het areaal bloemkool voor de 
versmarkt is al jaren vrij stabiel.

Tabel 1. - Evolutie arealen (ha) openluchtgroenten in 
België (2020: raming)

Teelt 2019 2020 Evolutie (%)

Asperges 650 665 2,3

Bloemkool (industrie) 4.950 5.150 4,0

Bloemkool (vers) 590 595 0,8

Broccoli 275 250 -9,1

Spruitkool (industrie) 2.350 2.740 16,6

Spruitkool (vers) 465 460 -1,1

Wittekool 460 450 -2,2

Rodekool 260 240 -7,7

Savooikool 300 300 0,0

Boerenkool 120 135 12,5

Courgette (industrie) 375 350 -6,7

Courgette (vers) 345 315 -8,7

Knolselder (industrie) 520 505 -2,9

Knolselder (vers) 420 390 -7,1

Pastinaak 290 360 24,1

Pompoen 507 550 8,5

Prei (industrie) 895 850 -5,0

Prei (vers) 3.125 3.065 -1,9

Rapen (vers) 250 255 2,0

Rapen (industrie) 230 115 -50,0

Zoete aardappel (bataat) 100 200 100,0

Bonen (industrie) 7.800 7.900 1,3

Erwten 11.400 12.170 6,8

Schorseneer 500 500 0,0

Spinazie 4.600 4.450 -3,3

Tuinbonen 1.200 1.200 0,0

Uien 4.350 4.760 9,4

Witloofwortelen 2.070 1.800 -13,0

Wortelen (industrie) 4.080 3.680 -9,8

Wortelen (vers) 1.550 1.400 -9,7
Het areaal uien blijft groeien, ook dit jaar is er een stijging van 10%.
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Land- en tuinbouw
Starterscursus

Met steun van
  

Oogst kennisOogst kennis
� agrocampus.be � info@agrocampus.be � 016 28 61 10

01
62

39

Starten of overnemen in land- of tuinbouw? In het bedrijf stappen van partner of ouders? 
Ga voor optimale voorbereiding! Behaal je installatieattest in het kader van VLIF-steun. 
De opleidingen komen in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof.
Info en inschrijven via agrocampus.be/starterscursus.

TYPE A: ALGEMENE WETGEVING, 100 UUR, 120 EURO
AVONDCURSUS: DINSDAG & DONDERDAG 

START OP ANTWERPEN LIMBURG VL-BRABANT OOST-VL WEST-VL
10 sept Genk Halle Aalter

Sint-Niklaas
15 sept Wuustwezel Kinrooi

Lummen
Bekkevoort
Merchtem

Eeklo 
Ninove

Poperinge
Torhout

17 sept Geel
Hoogstraten

Bocholt Herent Oudenaarde Oedelem
Tielt

22 sept St-Katelijne-W Sint-Truiden Gent Roeselare
24 sept Oostmalle Roosdaal Alveringem

DAGCURSUS: MAANDAG TOT VRIJDAG , 3 WEKEN

ANTWERPEN LIMBURG VL-BRABANT OOST-VL WEST-VL
2–6 nov 2020
15–19 feb 2021
12–16 apr 2021

Geel Genk Leuven
Diest

Aalter
Gent Roeselare

0016239_Starters_Najaar2020_182x128.indd   10016239_Starters_Najaar2020_182x128.indd   1 18/06/20   22:1418/06/20   22:14

Spectaculaire groei areaal  
diepvriesspruiten

Binnen de intensieve groenten spannen de in-
dustriespruiten dit jaar de kroon wat betreft de 
areaalsuitbreiding: een toename van 400 ha 
Belgische spruiten of 20% uitbreiding. Verkla-
ring voor de uitbreiding is enerzijds een toege-
nomen vraag vanuit de industrie en anderzijds 
een verschuiving van areaal uit Noord-Frank-
rijk terug naar Vlaanderen.

Ook enkele opmerkelijke dalers

Er zijn dit jaar ook een paar opvallende dalers. 
Rapen voor industrie zullen vermoedelijk dit 

jaar halveren in areaal. Dat is te wijten aan de 
grote daling aan de vraagzijde ten gevolge van 
de coronapandemie. Ook het areaal wortelen 
–industrie en versmarkt samen– daalt fors met 
550 ha of zo’n 10% van het areaal. Ondanks 
een tegenvallende opbrengst in 2019 is er toch 
een daling in de vraag vast te stellen.

Het areaal prei is dit jaar licht dalend en volgt 
hiermee een trend van jaarlijkse schommelin-
gen door de prijsvorming en de vraag. Industrie-
prei daalt 5% tot 850 ha, het areaal prei voor de 
versmarkt daalt 2%, tot net boven de 3.000 ha.

Industriecourgette neemt af in areaal door on-
der andere de coronacrisis die de vraag doet 

dalen vanuit de horeca en grootkeukens. Voor 
het areaal courgette voor de versmarkt is er 
een daling van zo’n 30 ha geraamd.

Het areaal witloofwortelen neemt af met 
270 ha, vooral in Vlaanderen. Door de droge 
schrale weersomstandigheden werd een deel 
van het areaal dit jaar niet uitgezaaid. 

B. Debussche
Departement Landbouw en Visserij

Het areaal industriebloemkool overschrijdt de kaap 
van 5.000 ha.

Binnen de intensieve groenten spannen de indus-
triespruiten de kroon met 20% areaalsuitbreiding.

Het areaal erwten stijgt fors met meer dan 1.000 ha.
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Rassenproef alternatieve late weeuwenbloemkool 2020

Ook gekleurde bloemkool  
in weeuwenteelt
Ook in de weeuwenteelt wordt geëxperimenteerd met alternatieve 
bloemkolen. Flame Star is bij de oranje rassen de beste keuze voor 
een late weeuwenteelt. Bij de paarse scoorde nieuwkomer SGC 8410 
beter dan Depurple voor zowel gewaskenmerken als koolkwaliteit. Het 
oogstresultaat van groene bloemkool viel tegen in deze proef.

Zoals de gewone bloemkolen (zie vorige editie 
van Proeftuinnieuws) werden ook de gekleur-
de varianten voor de late weeuwenteelt op 
4 november gezaaid in 6 cm-perspot. Ook hier 
was het plantgoed begin februari al zeer groot 
door de zachte winter en moest het planten 
worden uitgesteld door de vele regen eind 
februari. Pas op 18 maart werden de planten 
uitgeplant op het productieveld en afgedekt 
met vliesdoek. Nadien volgde schraal weer. 
De moeilijke start liet zijn sporen nog na bij de 
oogst. Toch kwamen er enkele duidelijke ver-
schillen tussen de rassen naar boven.

Flame Star beste keuze bij oranje 
bloemkool

Clementine (Syngenta) vormt weinig bladmas-
sa en groeit minder uniform. De kool is los, 
niet mooi gevormd en met veel loskomende 
bloemblaadjes. Clementine was dit jaar zeer 
gevoelig voor mosvorming. Door de tegenval-
lende koolkwaliteit was ook de sortering on-
dermaats.

Flame Star (Syngenta) is een uniform ras met 
opgerichte bladstand. De kool is vast, goed 

VOLLEGROND

gevormd maar lichtoranje van kleur. In te-
genstelling tot vorig jaar werd dit jaar geen 
mosvorming gezien. Het oogstresultaat was 
redelijk goed. Flame Star komt enkele dagen 
na Clementine maar heeft een veel kortere 
oogstspreiding.

Nieuwe paarse bloemkool scoort beter 
dan Depurple

Depurple (Syngenta) vormde in deze proef 
minder bladmassa dan SGC 8410. De kool is vrij 
licht van kleur, redelijk vast en goed gevormd. 
Het oogstresultaat was goed. Depurple en 
SGC 8410 zijn ongeveer gelijktijdig oogstklaar.

SGC 8410 (Syngenta) is een nieuwkomer met 
uniforme groei. De kool is mooi donkerpaars 
gekleurd, zeer vast en goed gevormd. Door de 
prima koolkwaliteit was ook het oogstresultaat 
zeer goed.

Matige kwaliteit bij groene bloemkool

SGC 8007 (Syngenta) is een nieuw ras dat vol-
doende bladmassa vormt. Het gewas is gevoe-
lig voor bladvlekken. De kool is mooi groen 
en vast. Nadeel is de gevoeligheid voor mos-
vorming. Hierdoor viel ook het oogstresultaat 
tegen.

Vitaverde (Rijk Zwaan) groeide in deze proef 
iets minder uniform. Het gewas is zeer gevoelig 
voor valse meeldauw en bladvlekken. De kool 
is eerder los, bonkig, minder mooi gevormd en 
met loskomende bloemknopjes. Door de ma-
tige koolkwaliteit was ook het oogstresultaat 
minder goed. Vitaverde komt enkele dagen na 
SCG 8007.

L. De Rooster
Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

De proef werd uitgevoerd met steun van het Departe-
ment Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Tabel 1. -  Oogstgegevens
Ras Sorteringsresultaat (%) 50% oogst

(datum)
Flandria klasse 2 klasse 3 niet marktbaar

Oranje bloemkool

Clementine 10 d 78 a 7 a 6 a 4/6/2020 f

Flame Star 72 ab 26 cd 0 b 3 ab 7/6/2020 d

Paarse bloemkool

Depurple 84 ab 16 d 0 b 0 b 7/6/2020 e

SGC 8410 92 a 8 d 0 b 0 b 7/6/2020 c

Groene bloemkool

SGC 8007 41 c 56 ab 2 b 1 ab 9/6/2020 b

Vitaverde 58 bc 41 bc 1 b 0 b 13/6/2020 a
Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.

Ook in de weeuwenteelt wordt geëxperimenteerd met andere kleuren bloemkool.
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behalen
Fytolicentie

01
61

09

DAGCURSUS - ALLE SECTOREN
LESDAGEN ANTWERPEN LIMBURG OOST-VL VL-BRABANT WEST-VL
4 & 5 nov Hoogstraten
9 & 10 nov Sint-Katelijne-W
18 & 19 nov Tienen
25 & 26 nov Bocholt
2 & 3 dec Sint-Truiden
9 & 10 dec Destelbergen
16 & 17 dec Roeselare

DAGCURSUS – DINSDAG & DONDERDAG
START OP ANTWERPEN LIMBURG OOST-VL VL-BRABANT WEST-VL
27 okt Leuven** Roeselare*
29 okt Geel ** Gent**
3 nov Genk** Gent* Leuven *
5 nov Geel * Genk* Roeselare**
10 nov Aalter* Diest*
12 nov Aalter** Diest**

AVONDCURSUS – MAANDAG & WOENSDAG
START OP ANTWERPEN LIMBURG OOST-VL VL-BRABANT WEST-VL
2 sept Diest**
28 sept Diksmuide**
30 sept Lebbeke**
5 okt Ninove* Pamel* Kortrijk*
7 okt Zottegem* Merchtem**
12 okt Oudenaarde* Roeselare**
14 okt Lier** Overijse*
19 okt St-Katelijne-W*

Stabroek**
Tongeren* Eeklo* Diest*

Tienen*
21 okt Zandhoven* 

Achterbroek*
Sint-Truiden* Sint-Niklaas*

26 okt Hoogstraten* Wachtebeke*
4 nov Zuienkerke* 

Gistel*
9 nov Nevele** Torhout*

Tielt*
16 nov Turnhout* Lummen** Destelbergen** Leuven ** Oedelem *
18 nov Geel** Genk**
23 nov Kinrooi* Alveringem*
25 nov Herenthout* Bocholt*
30 nov Poperinge*

* eetbaar      ** niet-eetbaar

DAGCURSUS – DINSDAG & DONDERDAG
START OP
22 sept Alle sectoren Gent
29 sept Alle sectoren Leuven

DAGCURSUS – DINSDAG & DONDERDAG

P2 PROFESSIONEEL GEBRUIK: 60 UUR, 150 EURO

DAGCURSUS – DINSDAG & DONDERDAG

P3 DISTRIBUTIE PROFESSIONEEL GEBRUIK/VOORLICHTING: 120 UUR, 360 EURO

DAGCURSUS - ALLE SECTOREN

P1 ASSISTENT PROFESSIONEEL GEBRUIK: 16 UUR, 75 EURO

Medewerkers met een vast contract 
kunnen gratis deelnemen aan 
de dagcursus via EDUplus. 
Deze opleidingen komen in aanmerking 
voor Vlaams Opleidingsverlof.
 Info en inschrijven via 
agrocampus.be/fytolicentie.

Met steun van
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Rassenproef bataat 2019

Rassenaanbod bataat  
in Vlaanderen breidt uit
In 2019 lagen naast oranje- en witvlezige rassen bataat ook enke-
le paarsvlezige rassen in proef. Bij de oranjevlezige rassen bevestigt  
Orleans, maar ook nieuwkomer Bayou Belle en Bellevue presteren 
goed in onze streek. Van de witvlezige rassen in deze proef vertoont 
Bonita veruit het meeste potentieel. De opbrengst van de paarsvlezige 
rassen is heel wat lager en ook de consumenten lijken minder over-
tuigd van dit type.

In de rassenproef bataat van 2019 werden 
acht oranje rassen opgenomen en drie wit-
vlezige rassen. Voor het eerst lagen ook drie 
paarsvlezige rassen in proef. Acht rassen waren 
afkomstig van de Louisiana State University 
(LSU). Deze rassen, alsook Beauregard, werden 
aangeleverd door NativaLand (Portugal). Het 
Spaanse Viveros Santana leverde twee rassen 
aan, net als het Nederlandse Biological Young-
plants. Tot slot werden nog drie rassen van het 
Belgische Vervit in de proef opgenomen.

Naast de opbrengstgegevens werd van een se-
lectie rassen ook de gebruikswaarde bepaald 
via een uitgebreid consumentenonderzoek. 
Hierbij beoordeelden 92 consumenten acht 

rassen kort na curing (vier dagen bij 26-27°C) 
op smakelijkheid en acceptatie van smaak, tex-
tuur en uiterlijk. Ook hun aankoopbereidheid 
werd bevraagd.

Voorkeur voor slips als plantmateriaal

In 2019 gaven we de voorkeur aan het plan-
ten van slips omdat we de voorbije proefjaren 
merkten dat de knollen dan mooier gevormd 
zijn. Alleen de Vlaamse firma Vervit leverde 
hun rassen aan als plugplanten aangezien zij 
streven naar het aanbieden van een gewor-
teld product dat toch mooie, uniforme knollen 
produceert. De rassen werden geplant tussen 
22 en 29 mei en geoogst tussen 30 september 

VOLLEGROND

en 3 oktober 2019. Vervolgens werden ze be-
waard tot de tweede helft van december en 
gesorteerd volgens maat.

Goede groeiomstandigheden tijdens de eer-
ste drie weken na het planten, zeker bij het 
planten van slips, zijn cruciaal voor een vlotte 
weggroei en goede knolaanleg. Bij goede om-
standigheden (warm en voldoende vocht be-
schikbaar) worden veel opslagwortels en dus 
oogstbare knollen gevormd. Als de plant stress 
ondervindt (te koud en/of te droog) zullen 
meer dradige vezelwortels ontwikkelen. Daar-
om werd geplant in vochtige ruggen en gaven 
we water vanaf het planten tot 6 september, in 
totaal 98 liter/m².

Naast oranje topper Orleans toch ook 
enkele goede nieuwkomers

Orleans (NativaLand – LSU) is hét oranje re-
ferentieras voor onze streek en bevestigt ook 
nu opnieuw. Met een totale opbrengst van 
bijna 56 ton/ha en een verkoopbare opbrengst 
van ruim 50 ton/ha haalt Orleans het beste 
resultaat. De knollen zijn uniform en mooi ge-
vormd. Een klein minpuntje: het gewas heeft 
net iets meer last van de droogte, toch was 
de opbrengst uitstekend. De meeropbrengst 
situeert zich vooral in de grotere kalibers. In 
tegenstelling met de proef van 2018 waren de 
zoete aardappelen in 2019 wel heel lekker en 
qua smakelijkheid de beste in de smaakproef.

Evangeline (NativaLand – LSU) ontgoochelt 
als dieporanje ras, in tegenstelling tot voorbije 
proefjaren. Evangeline haalt nog een totale 

Nieuwkomer Bayou Belle combineert een goede opbrengst met een goede smaak.
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Tabel 1. -  Gemiddelde scores van het consumentenonderzoek op basis van de geproefde zoete aardappelen in 
oktober 2019, geproefd na curing (vier dagen bij 26-27°C)

Ras Smakelijkheid Smaak Smaakintensiteit Zoetheid Stevigheid Bloemigheid Kopen op basis 
van smaak

Orleans (oranje) 6,3 a 6,2 a 4,7 4,9 ab 4,9 ab 5,2 ab 6,4 a

Evangeline (oranje) 5,8 abc 5,8 ab 4,7 4,8 ab 4,9 ab 5,3 a 5,5 abc

Bellevue (oranje) 6,1 ab 6,1 a 4,7 4,5 bc 5,2 a 4,8 ab 6,0 ab

Beauregard (oranje) 5,9 ab 5,8 ab 4,4 4,6 bc 4,4 b 5,2 ab 5,9 ab

Bayou Belle (oranje) 6,0 ab 5,9 ab 4,6 4,6 bc 5,1 a 4,7 b 5,7 abc

Covington (oranje) 5,5 bc 5,5 ab 4,7 4,7 bc 4,7 ab 5,4 a 5,3 bc

Bonita (wit) 6,1 ab 6,1 a 4,9 5,3 a 4,8 ab 5,3 a 5,9 ab

Purple ‘Sakura’ (paars) 5,1 c 5,2 b 4,3 4,3 c 4,4 b 5,2 ab 4,8 c

Gemiddelde 5,8 5,8 4,6 4,7 4,8 5,1 5,7

1 = niet lekker helemaal niet 
goed veel te weinig veel te weinig veel te weinig veel te weinig zeker niet

5 = juist goed juist goed juist goed juist goed misschien wel/ 
misschien niet

9 = heel lekker heel erg goed veel te veel veel te veel veel te veel veel te veel zeker wel
Gemiddelden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend.
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Figuur 1. -  Maatsortering van de verkoopbare opbrengst op basis van gewichtsklasse

opbrengst van 37 ton/ha maar door het gro-
tere onverkoopbaar gedeelte valt dit terug 
tot amper 26 ton/ha verkoopbare opbrengst. 
Het aandeel te kleine en te lange knollen is vrij 
groot. Ook de grotere kalibers zijn onderverte-
genwoordigd. Evangeline is wel lekker. 

Bellevue (NativaLand – LSU) is een lichtoranje- 
vlezig ras met dito schilkleur die uniforme, vrij 
ronde en aantrekkelijke knollen vormt. Met 
een totale opbrengst van bijna 52 ton/ha en 
een verkoopbare opbrengst van 42 ton/ha 
scoort Bellevue zeer goed met goede maatsor-
teringen en een mooie verdeling in de verschil-
lende kalibers. Het aandeel XL en Jumbo blijft 
beperkt. Knollen die minder dan 100 gram 
wegen, hebben in vele gevallen nog een mooie 
dikte omdat deze knollen iets meer bolrond 
zijn dan elliptisch. Het verkoopbaar aandeel 
zou dus –naargelang de wensen van de afne-
mer– nog hoger kunnen zijn. Negatief punt is 
de iets moeilijkere gewasweggroei bij aanplant 
bij koudere omstandigheden. Bellevue is een 
ras met heel lekkere zoete aardappelen. De 
smaak is heel goed maar mag net iets inten-
ser. Deze knollen zijn de aantrekkelijkste in de 
proef. 

Beauregard (NativaLand / Vervit) is het oranje 
licentievrije referentieras en aldus goedkoper 
qua aankoop van plantmateriaal. Uit slips ge-
leverd door NativaLand haalt dit ras een bo-
vengemiddelde totale opbrengst (41 ton/ha), 
maar verliest met slechts 33 ton/ha verkoop-
bare opbrengst de aansluiting met de kop-
groep. Aangeleverd als plugplant door Vervit 
haalt het een bovengemiddelde, mooie ver-
koopbare opbrengst van iets meer dan 40 ton/
ha. Op een totale opbrengst van 46,4 ton/ha 
betekent dit een groot aandeel verkoopba-
re knollen. De knollen zijn in vergelijking met 
Orleans iets langer en grilliger, maar toch vrij 
uniform qua vorm. De gedraaide, misvormde 
knollen die we de voorbije jaren vaak zagen bij 
plugplanten bleven hier achterwege. De con-
sumenten vinden de zoete aardappelen van 
het ras Beauregard lekker.

Burgundy (NativaLand – LSU) kenmerkt zich 
door de dieporanje-rode schilkleur en het diep- 
oranje vruchtvlees. Qua opbrengst is Burgundy 
een middenmoter met een bovengemiddelde 
totale opbrengst van bijna 40 ton/ha, waarvan 
33,5 ton/ha verkoopbare knollen. In deze proef 
neigden de kalibers meer naar de kleinere  
maten.

Bayou Belle (NativaLand – LSU) is een nieuw-
komer in deze rassenproef. Deze oranjevle-
zige variëteit met oranje-violette schilkleur 
maakt zijn debuut met een zeer hoge totale 

De schilkleur en ook het vlees van het ras Purple ‘Sakura’ is eerder lichtpaars.
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opbrengst van iets meer dan 59 ton/ha. Bij 
het sorteren in december bleek wel dat dit 
ras iets minder goed bewaarde. Een vrij groot 
aandeel onverkoopbare knollen was rot. Maar 
de verkoopbare opbrengst komt nog steeds op 
44,4 ton/ha. De knolvormen zijn goed en de 
sortering is verspreid over alle maten met de 
nadruk op klasse M en L1. Bayou Belle pres-
teerde ook goed in de smaakproef: de knollen 
zijn heel lekker voor consumenten.

Covington (Viveros Santana - NCSU) is een 
oranjevlezig ras met oranje schil ontwikkeld 
door de North Carolina State University (NCSU) 
en ligt voor de eerste keer aan in de rassen-
proef. De voorbije jaren was dit ras niet ver-
krijgbaar in Europa. Net zoals de voorbije jaren 
waren de slips aangeleverd door Viveros San-
tana vrij lang en soms tot dubbel zo lang als de 
slips aangeleverd door de andere leveranciers. 
Een maand na planten is meer dan één vier-
de van de planten weggevallen. De verkoop-
bare opbrengst blijft daardoor net onder de  
20 ton/ha. Positief is de vorm van de knollen: 
mooie typische elliptische en uniforme bataat-
vormen. De sortering situeert zich in de kleine-
re maten. Met een hogere opbrengst zou dit 
ras zeker potentieel hebben in de versmarkt. 
Dit ras zal dan ook opnieuw worden uitgeplant 
in de rassenproef van 2020. In de smaakproef 
scoorde Covington gemiddeld.

Indosweet (Biological Youngplants) werd in 
2019 voor het eerst uitgeplant als slip aan-
gezien dit ras de voorbije jaren alleen als ge-
wortelde plant beschikbaar was. Hoewel het 
plantmateriaal er goed uit zag, groeiden de 
slips niet allemaal even vlot weg. Uiteinde-

lijk was meer dan één vierde van de planten 
weggevallen. Ondanks de wegval haalt dit 
oranje ras toch nog een respectabele totale 
opbrengst van bijna 41 ton/ha. De sortering 
is vrij grof met verhoudingsgewijs veel XL en 
Jumbo. Hierdoor is het aandeel te kleine en 
aldus onverkoopbare knollen vrijwel onbe-
staand. Door de grotere wegval –en dus meer 
ruimte en voedingsstoffen om te groeien voor 
de overgebleven planten– is dit dan ook geen 
verrassing.

Bonita blijft bevestigen 
bij de witvlezige rassen

Bonita (NativaLand – LSU) is een witvlezig ras 
met crèmeachtige schilkleur. Bonita bevestigt 
opnieuw zijn goede resultaten van de voorbije 
proefjaren. Het haalt de hoogste opbrengst bij 
de witvlezige rassen en heeft zeer mooie, uni-
forme knolvormen. Het aandeel kalibers S en 
M, die zeer gewild zijn in de versmarkt, is bij 
dit ras bij de hoogste in de proef. De knolvorm 
neigt iets meer naar het langwerpige. In deze 
proef waren er iets meer te kleine, onverkoop-
bare knollen, waardoor de totale opbrengst 
van bijna 55 ton/ha gereduceerd wordt naar 
44 ton/ha verkoopbaar aandeel. De zoete 
aardappelen van het ras Bonita zijn ook heel 
lekker en hebben een heel goede smaak met 
een ideale smaakintensiteit.

Murasaki (NativaLand – LSU) heeft een paars- 
violette schil en wit vruchtvlees. Net zoals voor-
gaande jaren behaalt Murasaki een iets lagere 
opbrengst (33,3 ton/ha) met daarentegen 
een hoog verkoopbaar aandeel (28,7 ton/ha) 
en het merendeel kleinere kalibers.

Diana (Vervit), nieuwkomer in de proef, 
werd aangeleverd als plugplant. Diana is een 
wit-geelvlezige variëteit met rood-paarse schil-
kleur en haalt een totale opbrengst van meer 
dan 40 ton/ha. Door de te lange en/of kleine 
knollen is het aandeel onverkoopbare knollen 
hoog waardoor amper 26 ton/ha verkoopbaar 
is. De knollen hebben een uitstekende velvast-
heid bij oogst.

Purple ‘Sakura’ enige paarse  
ras dat voldoet

Purple ‘Sakura’ (NativaLand – LSU) is één van 
de drie nieuw uitgeteste paarse rassen. De 
schilkleur alsook het vlees zijn eerder licht-
paars. Paarse rassen zouden iets minder op-
brengst geven dan oranje soorten en dat blijkt 
ook zo te zijn bij Purple ‘Sakura’. Het is evenwel 
het enige paarse ras in proef dat zich enigszins 
kan handhaven tussen de oranje variëteiten 
in de middenmoot. De totale opbrengst is 
zelfs net geen 40 ton/ha, maar door het gro-
te aandeel te kleine knollen valt dit terug tot 
bijna 24 ton/ha verkoopbaar. De knolvorm is 
ook iets grilliger. In de smaakproef scoorden 
deze zoete aardappelen maar matig: ze zijn 
matig lekker en het minst lekker in deze proef. 
Consumenten zouden deze zoete aardappelen 
eerder niet kopen, zowel op basis van het ge-
proefde als op basis van het uiterlijk, wanneer 
er ook oranje of witte exemplaren ter beschik-
king zijn.

Pepita (Viveros Santana) heeft een dieppaarse 
kleur. In vergelijking met Purple ‘Sakura’ is de 
paarse kleur van het vlees donkerder en meer 
uitgesproken. Hoewel het plantmateriaal er 
uitstekend uit zag, overleefde meer dan één 
derde van de planten de eerste maand niet. De 
opbrengst valt dan ook tegen: amper 9 ton/ha 
blijkt verkoopbaar te zijn. De overige 6 ton/ha 
is te klein, grillig of te lang. 

Purple (Vervit) werd aangeleverd als plugplant 
en is volledig paars. In vergelijking met Purple 
‘Sakura’ is de paarse kleur van het vlees don-
kerder en meer uitgesproken. De opbrengst 
is laag en heel veel knollen zijn te klein, lang, 
smal en grillig.

A. Tack, T. Ryckeboer, J. Van Steenkiste 
& S. Buysens
PCG, Kruishoutem

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het 
LA-traject ‘Succesvolle uitbouw van de teelt van 
bataat in Vlaanderen’, met steun van het Agentschap 
Innoveren & Ondernemen.Voor het eerst werd ook een paarsvlezige bataat beoordeeld in het consumentenonderzoek.
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Groei terug goed op gang, wapen je tegen 
bladziekten
Door de regen is er bij het witloof veel nieuw blad ontwikkeld. De com-
binatie van veel blad en wisselvallig weer is ideaal voor de ontwikkeling 
van bladziekten. Een behandeling dringt zich dus op. Zo wordt het nieuw 
gevormde blad beschermd en blijft het oude blad langer gezond. Een 
gezond blad kan meer stikstof naar de wortel brengen. Een lijst van alle 
erkende middelen en hun dosering vind je op www.fytoweb.be, op ge-
wasbescherming.inagro.be of via de KDT-advieskaart. Let hierbij wel op 
de wachttermijn die moet worden gerespecteerd vóór de rooi van de 
wortels. ■

Bericht van 7/9/2020

WITLOOF ACTUEEL
 

Rode spin steekt de kop op
Op verschillende percelen in verschillende regio’s is rode spin of spint-
mijt te zien. Spintmijten zijn zeer kleine spinachtige beestjes. Ze zijn 
slechts 0,5 mm groot. Met het blote oog zijn ze dus bijna niet te zien. 
In de zomer zijn ze lichtgeel (soms bijna doorzichtig) tot oranje, in het 
najaar worden ze oranjerood. Ze zijn dan in overwinteringsmodus en 
planten zich dan niet meer voort.

Witloofwortels na rooi een wortelbehandeling geven tegen Phytophthora is niet 
meer mogelijk, je moet de schimmel al aanpakken op het veld.

Schadebeeld van spintmijt: verkleuring van het blad, eerst geel, later rood

Pak Phytophthora al aan op het veld
Fenomenal is sinds 15 november 2019 niet meer erkend als wortelbe-
handeling na rooi tegen Phytophthora. Er is momenteel ook geen alter-
natief middel beschikbaar om de wortels na rooi te behandelen tegen 
deze ziekte. Het is wel mogelijk om de planten op het veld te behan-
delen met Aliette WG (actieve stof fosethyl-aluminium). Let wel, om 
overschrijdingen van de MRL te voorkomen mag je fosethyl-aluminium 
na een toepassing op het veld niet meer gebruiken als kraagbehande-
ling of als middel in de voedingsoplossing. Er zijn echter alternatieve 
middelen om in de forcerie te gebruiken. Een nieuw middel is Revus 
(actieve stof mandipropamid) dat ofwel als kraagbehandeling of als 
middel in de voedingsoplossing kan worden toegepast. Onze ervaring 
uit proeven is dat Revus, vooral wanneer het wordt opgelost in de voe-
dingsoplossing, een aantasting met Phytophthora onder controle kan 
houden. Meer informatie over de erkende middelen en hun dosering 
vind je op www.fytoweb.be, op gewasbescherming.inagro.be of via de 
KDT-advieskaart. ■

Spintmijten zitten aan de onderkant van het blad en maken daar spin-
sels. Deze spinsels zijn na een regenbui niet altijd zichtbaar. Spintmijten 
zuigen plantensap op om zich te voeden. Hierdoor verkleuren de plan-
tencellen geel, wat vaak aan de bovenkant van het blad waarneembaar 
is als gele vlekken. De vlekken verminderen de fotosynthesecapaciteit 
van het blad en de plant raakt fysiologisch uit evenwicht. Bij een ergere 
aantasting komen ook rode vlekken voor. Er zijn geen middelen specifiek 
erkend tegen spintmijt in de witloofwortelteelt.

T. De Marez & C. Vanderschelden
Inagro, Rumbeke-Beitem

Close-up van de spintmijt (0,5 mm groot), zoals ze eruitziet in de zomer
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PROEFTUINWERKING

Webinar ‘Kleinschalige vergisting’ – Inagro
Heb je reststromen op jouw bedrijf zoals mest of groenteresten? Heb je er 
al aan gedacht om er ook energie uit te halen? Kom tijdens deze webinar 
te weten wat de mogelijkheden op vandaag zijn voor jouw bedrijf.
Inagro, Universiteit Gent en Biogas-E nodigen je graag uit voor het webi-
nar kleinschalige vergisting, dat in drie afzonderlijke sessies zal doorgaan 
op maat van verschillende deelsectoren.

Programma
-  Tips voor een goede uitbating
-  Potentieel
-  Virtueel bezoek aan Biolectric en twee pocketvergistingsinstallaties.

Praktisch
Datum: donderdag 24 september, de sessie voor groentetelers start om 
15.30 uur.
Deelname is gratis, inschrijven is verplicht via ww.inagro.be/agenda. 

Workshop ‘Duurzaam aardbeien telen: energie en gewasbe-
scherming’ – PCH
Aardbeien telen op een duurzame manier brengt vele uitdagingen met 
zich mee. Op een efficiënte manier omgaan met energie en gewasbe-
scherming zijn twee van deze uitdagingen. Tijdens deze dag organiseert 
Proefcentrum Hoogstraten (PCH) een bezoek aan verschillende proeven 
die lopen binnen drie Europese projecten. Binnen het project UV-ROBOT 
ontwikkelen we op PCH een autonome robot die het gewas vrij houdt 
van witziekte door frequent te belichten met UV-C-licht. Binnen het 
GLITCH-project streven we in een meerlagenteelt naar optimaal energie- 
en plaatsgebruik in onze serres. Binnen Horti-BlueC ten slotte proberen 
we de aardbeienteelt verder te verduurzamen door het gebruik van afval-
stromen in substraten.

Praktisch
Datum: woensdag 30 september, van 13.00 tot 18.00 uur
Deelname is gratis en is geldig als navorming voor het verlengen van je 
fytolicentie. Vanwege het coronavirus, kunnen we niet met zekerheid zeg-
gen onder welke vorm we deze workshop zullen laten doorgaan. Volg de 
laatste updates op www.proefcentrum.be. Daar moet je je ook verplicht 
inschrijven vóór 25 september.

Demonamiddag ‘Inagro te velde’ – Inagro
Met de unieke demonamiddag ‘Inagro te velde!’ wil het praktijkcentrum 
zijn innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op één lo-
catie. Stel zelf je programma samen en kies welke demonstraties en info-
momenten je wil bijwonen op deze gratis belevingsnamiddag. Na een suc-
cesvolle eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar vooral 
toegespitst naar groentetelers. 

Programma
Doorlopend tijdens de namiddag tips & tricks over onder meer:
-  Gewasbescherming in kolen 
- Gewasbescherming en bemesting in prei
-  Irrigatie en bemesting in en na kolen 
-  Innovatieve teelten zoals nierbonen, kikkererwten en soja 
-  De meerwaarde van functionele agro-biodiversiteit 
-  Innovatieve technieken en smartfarming 
Diverse onderzoekers en adviseurs zijn aanwezig om al jouw vragen te 
beantwoorden.

Praktisch
Datum: dinsdag 13 oktober, tussen 13.00 en 18.00 uur
Locatie: Godelievegronden, ter hoogte van Koolzaadstraat 3,  
RUMBEKE-BEITEM
Meer info en inschrijven via www.inagro.be/tevelde.

AGENDA

Workshop ‘Hergebruik drainwater aardbeientrayveld’ – PCH
Volgens MAP6 is het opvangen van drainwater afkomstig van aardbeitray-
velden en containervelden in een first-flush-systeem verplicht vanaf 
1 januari 2021. Maar daar komt heel wat bij kijken. Om het drainwater 
correct op te vangen en te hergebruiken wil Proefcentrum Hoogstraten 
enkele handige tips geven hoe je dit als teler het best aanpakt. Zo bekijken 
we, binnen het project RECUPA, uit welke componenten een first-flush-
systeem is opgebouwd, welk type ontsmetter geschikt is en met welke 
parameters er best rekening wordt gehouden voor het hergebruik van 
drainwater. Deze workshop is ook het ideale moment om al je vragen over 
first-flush-systemen te stellen.

Praktisch
Datum: woensdag 14 oktober, van 13.00 tot 17.30 uur
Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht vóór 9 oktober via www.proef-
centrum.be. Vanwege het coronavirus kunnen we niet met zekerheid zeg-
gen onder welke vorm we deze workshop zullen laten doorgaan. Volg de 
laatste updates op www.proefcentrum.be. 

Webinar ‘Ziekten en plagen tomaat’ – PCH
Proefcentrum Hoogstraten nodigt je uit om deel te nemen aan het webi-
nar ‘Ziekten en plagen in tomaat’.

Programma
- Biocontrole-organisme tegen Crazy Roots
-  Het effect van rassen op de ontwikkeling van Nesidiocoris tenuis 
-  De verspreiding van tomatengalmijt in de serre en zijn economische 

schadedrempel
-  De zuidelijke groene stinkwants als opkomende plaag in paprika
-  UV-Robot ter bestrijding van witziekte in tomaat

Praktisch
Datum: donderdag 15 oktober, van 13.00 tot 16.00 uur
Deelname is gratis en is geldig als navorming voor het verlengen van je 
fytolicentie. Inschrijven is verplicht via www.proefcentrum.be, zo krijg je 
ook de instructies om in te bellen.

VAKGROEPWERKING & STUDIEKRINGEN 
BOERENBOND

Bijscholing fytolicentie: Fytoweb & Fyteauscan in de praktijk
- LEUVEN, dinsdag 22 september, 19.30 uur, De Wijnpers
- SINT-TRUIDEN, woensdag 23 september, 19.30 uur, Hasp-O-Stadsrand
-  HOOGSTRATEN, woensdag 23 september, 13.30 en 19.30 uur,  

Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (VITO)
-  MECHELEN, woensdag 30 september, 13.30 uur en 19.30 uur,  

Provinciale School voor Tuinbouw en Techniek (PTS)
-  TONGEREN, woensdag 30 september, 19.30 uur, PIBO Campus
-  TORHOUT, woensdag 30 september, 13.30 en 19.00 uur,  

Vrij Land- en Tuinbouwinstituut

Op deze fytobijscholing leer je optimaal gebruik te maken van Fytoweb 
& Fyteauscan. Je krijgt eerst een toelichting en maakt dan zelf een aantal 
oefeningen op de computer. Je krijgt daartoe een hand- en oefenboek. 
Inschrijven bij Gert Van de moortel, 016/28 61 10, info@agrocampus.be 
(10 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden).

Veiligheidsopleiding heftruckbestuurders - Limburg
TESSENDERLO (AgroCampus), donderdag 24 september, 9.00, 12.30 en 
15.30 uur, Formaz, Essenschotstraat 6033. Arbeidsveiligheid op de werk-
vloer: safety first, J. Saenen.
Inschrijven bij Ellie Mineur, 016/28 61 17, ellie.mineur@agrocampus.be 
(195 euro voor leden, 292 euro voor niet-leden). ■
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DE PERFECTE 
BESCHERMING...

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst 
het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met 

inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.
Luna®Privilege: gedeponeerd merk Bayer, bevat 500 g/l fluopyram. 

Previcur Energy®: gedeponeerd merk Bayer, bevat propamocarb 530 g/l en fosetyl 310 g/l.www.cropscience.bayer.be

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem

...TEGEN 
SCLEROTINIA

...TEGEN 
PHYTOPHTHORA

VOOR BEWARING VOOR FORCERIE

BAY_A_Luna_previcurEnergy_NL.indd   1 12/01/19   14:23

co
py

rig
ht

 Pr
oe

ftu
inn

ieu
ws



12
36
99
M
70

07
6

123699M70076.indd   1 17/12/14   11:36

co
py

rig
ht

 Pr
oe

ftu
inn

ieu
ws




