
EPORTAGE.

.,

4

z
W

im Peters in Someren heeft inmiddels anderhaif

jaar ervaring met 55 micromol Ied-tussenlicht tus

sen zijn pruimtomaten (3,2 hectare), met 117 micro-

mol Son-I erboven. “Maarje hebt denk ik wel driejaar nodig

om het optimaie uit de installatie te halen, bij een bepaald ras

en zaaidatum. De teelt loopt nu al positief naar wens, maar er

zit denk ik nog veel meer in.’
Vorig seizoen startte de teelt wat later, omdat de installatie

werkzaamheden eerst afgerond moesten worden. De conclu

sie bij die planting op 1 november was dat er achteraf al twee

weken eerder extra stengels aangemaakt hadden kunnen

worden. De huidige teelt is al op 7 oktober geplant. ‘Je merkt

dat het gewas daardoor veel eerder generatief staat. De teelt

is beter in balans geweest. Dat zagje terug in de productie.

We hebben een veel donkerder winter gehad, maar toch hg-

gen we iets voor in winterkilo’s.”
De gedachte was dat met Ied-tussenhicht in de buik van het

gewas er niet ook nog eens Son-T diepstralers boven het ge

was moesten hangen. “Het eerstejaar durfden we dat niet

aan. We hebben erwelals proeftussen de breedstralersge

hangen. Dat beviel zo goed, dat we ditjaar aBe reflectorkap

pen hebben vervangen door diepstraler
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I Someren heeft inmiddels anderhaif
met 55 micromol Ied-tussenlicht tus

mtomaten (3,2 hectare), met 117 micro-
‘1aarje hebt denk Ic wel driejaar nodig
e installatie te halen, bij een bepaald ras
t loopt flu al positief naar wens, maar er
eer in.’
Je teelt wat later, omdat de installatie
t afgerond moesten worden. De conclu
1 november was dat er achteraf al twee
:engels aangemaakt hadden kunnen
elt is al op 7 oktober geplant. “Je merkt
or veel eerder generatief staat. De teelt
eest. Dat zagje terug in de productie.
lonkerder winter gehad. maar toch hg-
nterkiho’s.”
met led-tussenhicht in de buik van het
eens Son-T diepstralers boven het ge

. “Het eerstejaar durfden we dat niet
?h als proeftussen de breedstralers ge
goed, dat we ditjaar alle reflectorkap

pen hebben vervangen door diepstrahers.”
Waar Son-I armaturen na het winterseizoen vaak uit moeten
vanwege warmte-overschotten, kan met de heds hanger door-
behicht worden. Elke dag gaan de heds nu tussen 5.00 uur en
10.00 uur nog aan. Daar zieje hehe goede resultaten van. Dat
zijn de ‘plussen’ die erbij komen: op een donkerder regenach
tige dag kunje nog behichten. Je ziet datje gewassen er vita-
her door h<unt houden.”
Op grond van de positieve ervaringen bij de pruimtomaten
heeft de teher ooh het naastgehegen bedrijf Vivaio Peters (3,5
hectare) ingericht met tussenbehichting. Boven de lasty Tom
is daar een iets grotere capaciteit Son-T opgehangen dan bij
de pruimtomaten. Bij de leds is opnieuw gehozen voor één
groeihicht-bahhc “Bij onze hashoogte van 5 meter is dat de ide-
ale ophossing. Met twee balken zou het investeringsbedrag
sky-hoog worden.”
Ondanks de voordehen valt ook hier nog het nodige bij te he-
ren in de teelt. “Het bleeh< dat de phantafstand te ruim was.
Het viel op dat de Tasty Tom makhehijk grof wordt door de
behichting. We moesten daardoor constant vechten tegen te
grove tomaten en met hogere temperaturen draaien..
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