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Voorwoord
Eenbedrijfsvergelijkend onderzoek staat ofvalt met de medewerking vandedeelnemende bedrijven. Graag
wilikalle medewerkers vandiebedrijven bedanken voor hun inspanning om ditonderzoek toteen goed
eindetebrengen.
Deuitbloeiproeven zijn uitgevoerd door demedewerkers vanFloraHolland.
Derest vanhetonderzoek isuitgevoerd door PPO Glastuinbouw.
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Samenvatting
Inhetnajaar van 2004 isbij13bedrijven metLisianthus 'Kyoto Purple'een bedrijfsvergelijkend onderzoek
uitgevoerd. Opdebedrijven ishetklimaat indekasgemeten enzijn bedrijfs-enteeltgegevens verzameld.
Opelkbedrijf ismaximaal zesmaalgeoogst metminimaal eenweek ertussen.Debloemen hebben een
standaard afzetsimulatie ondergaan enzijninelke fase vandeketen beoordeeld opBotrytisaantasting.
Tevens ishetvaasleven bepaald.Vanmaximaal drie partijen bloemen perbedrijf isdeBotrytisaantastingna
een periode van hoge RVbeoordeeld,aldan niet met eenextra besmetting met sporen.
Er zijn grote bedrijfs-en partijverschillen inhetoptreden van Botrytis nadeoogst gevonden.Uit analyse van
alle gegevens blijkt datklimaatfactoren debeste verklaring vandeverschillen geven. Eengroot deel vande
verschillen inaantasting vandebloemen werd verklaard door deoogstperiode enhetklimaat. Licht en C0 2
warendebelangrijkste klimaatsfactoren inhetberekende model.Erwas een duidelijk verband tussen meer
licht eneenlage C0 2 concentratie indekasenminder Botrytisaantasting nadeoogst. Vanhoge
lichtintensiteit isbekenddatditinvloed heeft opBotrytis, maar ditishelaas door detuinder moeilijkte
beïnvloeden. Hetverbandtussen aantasting enC0 2 concentratie ismogelijk eenafgeleide vande
omstandigheden indekas, zoals ventilatie enluchtbeweging.Dekastemperatuur verklaarde, na correctie
voor hetseizoenseffect, eendeel vandeverschillen inBotrytisaantasting; eenlage kastemperatuur van 1316°C, leverde meer aantasting op.DeRVindekas hadweiniginvloedopdeBotrytisaantasting nade
oogst.
Deverschillen nadehoge RVbehandeling, zonder extra besmetting, kenden eenlager percentage
verklaring, maar ookhier was licht debelangrijkste factor. Deverschillen inaantasting naextra besmetting
(weerbaarheid) werdenvoor een deel door dekastemperatuur verklaard,waarbij eenlagere kastemperatuur
(onder 19°C) minder aantastinggaf.
Deverschillen invaasleven waren eveneens groot. Veel partijen haalden nog geen week houdbaarheid. Deze
verschillen werdenvoor 75%verklaard uithetkasklimaat,metdekastemperatuur als belangrijke factor.
Eengematigde kastemperatuur (onder 19à21°C)gafeenveel betere houdbaarheid.
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1

Inleiding

Schade door Botrytisaantasting is éénvan de grootste kwaliteitsproblemen bij Lisianthus. Er zijn echter
grote partijverschillen inde mate van aantasting. Naast verschillen,veroorzaakt door cultivar-en
seizoensinvloeden zijn er grote herkomstverschillen. Er zijnbedrijven die bovengemiddeld last hebben,maar
er zijn ook bedrijven dievrijwel nooit keuropmerkingen krijgen. Het Botrytisprobleem iseen grote
schadepost voor de Lisianthustelers endoet de naamvan het product geengoed.
Uit onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling vaneen referentietoets voor Lisianthus,waarin één partij
uitgangsmateriaal verdeeld is over vijf tuinders, zijn duidelijke herkomstverschillen inhet optredenvan
Botrytis nade oogst naar voren gekomen (Bulle e.a., 2001). Bloemenveiling FloraHolland beschikt over
keurgegevens,waaruit een selectie vantuinders gemaakt kanworden, met te verwachten verschillen in
Botrytis aantasting. BijEuphorbia fulgens is de invloedvanteeltmaatregelen op praktijkbedrijven op het
optreden van Botrytisaantasting vastgesteld (Wubben e.a., 2002).
Eenbedrijfsvergelijkend onderzoek heeft zich bewezen als eengoed gereedschap omverbanden tussen
kwaliteit enteeltomstandighedenaante tonen ennaar waarde te schatten (Marissen enBenninga,2001;
Slootweg, 2005).
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Materiaal enMethode

2.1 Teelt
Inhetnajaarvan 2004iseenbedrijfsvergelijkendonderzoek uitgevoerdbij 13Lisianthustuindersdiede
cultivar 'KyotoPurple'teelden.Deoogstperiode strekte zichuitvanweek38(15september)totweek48
(24november).Opelkbedrijf isernaargestreefdomzesmaalbloemente oogstenmetminimaaleen week
ertussen.Hiervoor moesteropdebedrijvennaéénofmeeroogstenuiteenbed,eennieuwproefbed
wordenaangewezen.Openkele,nietjaarrond-,bedrijvenzijngeenzesoogstengehaald.
BloemenvandezesoogstenhebbenopFloraHollandeenafzetsimulatieondergaanenzijnbeoordeeldop
Botrytisaantastingenhoudbaarheid.VandrievandezesoogstenzijnbijPPObloemenbeoordeeldop
BotrytisaantastingnaeenhogeRVen aantastingnaextrabesmetting.Degeoogstetakkenwerdendroogin
eendooszosnelmogelijk naarFloraHollandenPPOvervoerd.
Hetklimaatisinhetproefbedgeregistreerdmetbehulpvantweedataloggers perbedrijf(zieparagraaf
2.4).Dedataloggers zijnzeswekenvoor deeersteoogstopdebedrijvengeïnstalleerd.Dedataloggers
zijn,indiennodig,ophetbedrijfverplaatst. Dedataloggers hebbenminimaaltweewekenvoor deoogstde
omstandigheden boveneninhetproefbedgemeten.
Bijelkeoogst voor PPO ishetvochtgehaltevandegrondgemetenm.b.v.eenFD-sensor(Delta-T).Dit
metengebeurdeop3plaatsen:onderdedatalogger enongeveervijf meter ervoor envijf meter erna. Op
dezemomentenisookeengrondmonstergenomenvooreen 1:2 volumeextractievoorbepalingvan EC,
pHenhoofd-ensporenelementen.
Eendagvoordatbloemenvoor PPO opgehaaldwerdenzijnerbovenhetproefbed8Petrischalen
opgehangenwaarineenvoedingsbodem zatvoor Botrytis.Dezeschalenzijneendaglaterweeropgehaald
enineencelgezetbij20°Comdesporentelatenkiemen.Na1en2wekenzijnhetaantaluitgegroeide
sporengeteld.
Bedrijfsgegevens (kastype,C02dosering,belichting),watergift engewasbeschermingzijndoordetuinder
zelfgeregistreerd.

2.2 Botrytisaantasting
BijFloraHollandwerden30takkenopgelijkelengtegeknipten per 10stuksingehoesd.Detakkenwerden
metzesbossenpercontainer inwater meteenchloorpilgezet.Deafzetsimulatiewasalsvolgt:
- 1 dagveilingfasebij8°C
-4dagentransportfase bij8°C
-2dagenwinkelfase bij20°C
-Consumentenfase inwater,met5takkenpervaas
DebloemenwerdenbijFloraHollandop4momentenopBotrytisaantasting beoordeeld:bijaankomst,na
transport,nadewinkelfaseenna1weekindevaas.
BijPPOwerden40takkenopgelijkelengtegekniptenperpartijineencontainer metschoonwaterbij5°C
gedurendeeendagvoorgewaterd.Hiernawerden20lossebloemen,diezichineenvergevorderd
knopstadiumbevonden,metdesteelineenlaagjewater inafgeslotenbakkengezet(10/bak)en24uurbij
20°Cgezet.IndebakkenwasdeRVbijna 100%.Na24uurwerdendebloemenindividueelinbuisjesmet
waterovergezet indeuitbloeiruimtebij20°Cen60% RVenna7dagenbeoordeeld.20anderelosse
bloemenwerdeneveneensinbakkengezetendroogbesmetmet lmg verseBotrytissporen.Hiernawerden
debakkengeslotenenbehandeldvolgensbovenstaandeonbesmettebloemen.
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Bij FloraHolland en PPOwerd dezelfde klasse-indeling voor de Botrytisaantasting gehanteerd:
Bloemen:
1. geen
2. minder dan 5 pokken
3. meer dan 5pokken (foto 1)
4. uitgroei inmaximaal 1 bloemblad (foto 2)
5. uitgroei in meer dan 1bloemblad (foto 3)

Foto1. Pokken

Blad/steel
1. geen
2. gedeelte van 1blad aangetast
3. een heel blad aangetast
4. steel of blad èn steel aangetast

Foto2.Uitgroeiin1bloemblad

Foto3.Uitgroeiinmeerbloembladeren

2.3 Houdbaarheid
Naast de Botrytisaantasting is bij FloraHolland ook het vaasleven van de 30 takken, die de afzetsimulatie
hadden ondergaan, beoordeeld. Deuitbloei vond plaats invazen met schoon water (5 takken per vaas).De
bloemen werden afgeschreven volgens de afschrijvingscriteria, als opgenomen inde beoordelingskaarten
van de VBN(2001).

2.4 Metingenregistratie klimaatgegevens
Tijdens deteelt zijn detemperatuur en relatieve luchtvochtigheid (RV)boven het gewas; op 1meter boven
de grond entussen het gewas; op 40cm gemeten. Daarnaast is de PAR-lichtintensiteit ende C0 2
concentratie op 1meter boven de grond en de bodemtemperatuur op 10cm diepte gemeten. De sensoren
voor deze metingen waren gekoppeld aan dataloggers van Eltek, type Squirrel SQ-451. Elke minuutwerd er
gemeten en elke 10 minuten werd daar het gemiddelde vanopgeslagen.
Detemperatuur- en RV-sensoren waren van het merk Vaisala,type Humitter 50-Y. Detemperatuur was
meetbaar tussen - 1 0 en +60°C met een mogelijke afwijking van±0.5°C bij 25°C. Met behulp vaneen
kleine, ingebouwde ventilator werd eenconstante luchtstroom van circa 6 liter per uur langs de sensoren
geforceerd waardoor detemperatuur bij devoeler in de datalogger gelijk was aande
omgevingstemperatuur. De RVwerd gemeten tussen 0 en 100%, met eengegarandeerde precisie van±5%
tussen 10 en90%.
Straling werd gemeten als PAR-lichtmet een LI-190SZ sensor van Licor in umol/m2-s, met een maximum
lichtintensiteit van 1500 umol/m2-s. Omrekenen van het lichtniveau inumol/m2-s naar W/ m2of lux is in
principe mogelijk, maar de omrekeningsfactor hangt sterk af van de lichtbron (ter indicatie: voor gemiddeld
daglicht geldt 1u'mol/m2-s = 56 lux). De lichtsensor was gemonteerd op het kastje waarin de datalogger
zat. De C0 2 concentratie werd gemeten tussen 0 en 2000 ppm met eenVaisala sensor type GMD-20-D.
Dedataloggers zijn6 wekenvoor de eerste oogst op debedrijven geïnstalleerd. Dedataloggers werden,
indien nodig, innieuwe plantvakken opgesteld,waarbij telkens minimaal 2weken voor de oogst data
verzameld werden.
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2.5

Beschrijving variabelen

Alle metingen, die voor dit onderzoek zijngedaan, kunnen in devolgende groepen verdeeld worden:
Botrytisaantasting naafzetsimulatie
Debotrytisscore indeverschillende fases van de keten.
Botrytisaantasting onder hoge RV(met en zonder extra besmetting
De botrytisscore van,wel of niet extra besmette, losse bloemen na 24 uur hoge RVbehandeling.
Houdbaarheid
Hetvaasleven indagen.
Bedrijfsgegevens
Indeze groep bevinden zichdevolgende bedrijfskenmerken: plantdichtheid (aantal planten perm2),
aanwezigheid belichting (ja/nee, streefintensiteit), C0 2 doseren (ja/nee, streefconcentratie), watergift
(wanneer, hoeveel), meegeven voeding bij elke watergift (ja/nee), gewasbescherming (totaal aantal
behandelingen tijdens deteelt, aantal behandelingen met fungicide en insecticide en het aantal dagen
tussen de laatste gewasbescherming en de oogst).
Bemesting
Vande grondmonsters zijndevolgende variabelen indeverwerking gebruikt: pHen ECen concentraties
vande hoofd-en sporenelementen: ammonium (NH4), nitraat (N03), kalium (K),fosfaat (Pwater), sulfaat
(S04), magnesium (Mg), calcium (Ca), natrium (Na),chloor (Cl), ijzer (Fe),silicium (Si),zink (Zn),borium (B),
mangaan (Mn), molybdeen(Mo), bicarbonaat (HC03) en koper (Cu).
Bodemvochtigheid
De bodemvochtigheid, gemeten bij de oogst van detakken, involumeprocenten.
Sporendruk inde kas
Hettotale aantal uitgegroeide Botrytissporen op de 8 Petrischalen.
Uitval inde kas en percentage geoogste takken
Hetgeschatte uitvalpercentage enhet percentage geoogste takken op het moment vanoogsten van de
proeftakken.
Buitenklimaat
Voor het buitenklimaat zijngemiddelden per week (oogstweek, deweek voor de oogst en de week
daarvoor) vantemperatuur en straling (W/m2) en detotale stralingssom (J/cm2) in deze weken (gemeten in
Aalsmeer) engemiddelden van de RVper week (data KNMI, station Vlissingen) gebruikt.

Klimaat inde kas
Deklimaatgegevens zijn bij deverwerking ingedeeld invier periodes:
-de 6 laatste weken vóór de oogst
-de 3 laatste weken vóór de oogst
-de 2 laatste weken vóór de oogst
-de laatste week vóór de oogst
Endetussenliggende periodes van 6-3, 3-2 en 2-1 week voor de oogst.
Er zijn klassen gecreëerd,waarin het aantal metingen dat indie klasse viel als percentage van het totaal
aantal metingen inde betreffende periode is berekend.
Bij de indeling inklassen is uitgegaan van de volgende waarden:
Kastemperatuur.
lager dan 10°C, 10-13,13-16, 16-19, 19-21, 21-24, 24-27, 27-30 enhoger dan 30°C.
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Bodemtemperatuur.
lagerdan10°C, 10-13, 13-16, 16-19, 19-21,21-24,24-27,27-30enhogerdan30°C.
Instraling.
lager dan4umol/m2-s,4-50,50-100,100-200, 200400, 400-800,800-1200, 1200-1500enhogerdan
1500umol/m2-s.
Instralingwaarden lager dan4umol/m2-s,zijnalsdonkerbeschouwd.
RV.
lager dan40%, 40-50, 50-60,60-70, 70-80,80-85,85-90,90-93enhoger dan 93%.
CO*
lager dan100ppm, 100-200,200-300,300-400400-600,600-800,800-1000, 1000-1500enhogerdan
1500ppm.
Bijdeberekeningenzijnookpercentagesvanaf,oftot enmetbovengenoemde klassengebruikt.

2.6

Verwerking gegevens

Hetresultaat van alleverzameldegegevenswaseendatabasemeteengroot aantalvariabelen. De
traditionele statistischeverwerking(bijvoorbeeldvariantieanalyseofregressieanalyse)voldoet nietmeermet
dezehoeveelheidvariabelen.Inditonderzoekwerdomdieredengebruikgemaakt van eenmultivariate
statistische methode.Ermoestexplicietwordengekekennaarverbandentusseneengroepdoelvariabelen
eneengroepinvloedvariabelen.
Demeestgeschikte methodevooreenstatistische analysevandegegevensinditonderzoek isPartial
LeastSquaresRegressionAnalysis(PLS2)(Heiland,1988;Hoskuldsson,1988;deJongenter Braak,1994;
NaesenMartens, 1989).Dezebiedtdemogelijkheidomhoofdfactorenbinnenééndataset metX-variabelen
(=invloedvariabelen)teonderscheiden,diebovendieneenmaximaleverklaringgevenvandevariatieineen
tweededatasetY-variabelen(=doelvariabelen).VoordatPLS-analyseszijnuitgevoerd,zijndedatasets
bewerkt. Indiennodigzijnvariabelengetransformeerd naareenpassendeschaalenvervolgens
gestandaardiseerd.Degebruiktetransformaties zijnlogaritmischenlogistisch.Dezebewerkingisnodig,
omdatdanallevariabelenevenzwaarmeewegenindeanalyse.
Verdergeeft dePLS-analyseookderegressiecoëfficiënten aan.Dezegevendedirecte relatietussende
geselecteerde invloed-en doelvariabelen.
DePLS-analysegeeft alsresultaateenpercentage aan,voorhoeveelprocent eenbepaaldedoelvariabele
statistischsignificantdoor eeninvloedvariabeleverklaardwordt.OmdatPLSindeloopvandeanalyse
stapsgewijsalleniet-significante invloedfactorenelimineert,zijndeaanheteindegegevenfactoren
significant van invloed.Desomvandepercentagesvanalleinvloedfactoren komtnooitophonderdprocent,
omdatnietallemogelijke beïnvloedendefactorentijdensdeteeltwerdengemeten.
Bijdebesprekingvandemodellenwordenfactorenmeteenverklaringspercentage vanminder dan 5%
buitenbeschouwinggelaten.
Eenzogenaamdeclusteranalysegeeft eengroepsindeling,waarinallebedrijvenvooreenbepaalde
invloedfactor indriegroepeningedeeldzijn(waarde:laag,middel,hoog),waarbijvooriederegroephet
gemiddelde perteeltfactor berekendisendebijbehorendegemiddeldewaarde perdoelvariabele.Naastde
PLS-analyseszijnercorrelatiecoëfficiëntenmatricesgemaaktmetdaarinallecorrelatiestussen
doelvariabeleneninvloedvariabelen,alsooktussenvariabelenonderling.Ditgeeft eeneersteindrukomtrent
deaanwezigheidvan verbanden.
Erzijnaanvullendeanalysesgedaan,waarinrekeningisgehoudenmetdedrift indedata(het
seizoenseffect) endecorrelatietussenopeenvolgendewaarnemingen(partijenvanhetzelfdebedrijf).
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Resultaten

3.1 Botrytisaantasting naafzetsimulatie
3.1.1

Gevonden verschillen

Degevonden verschillen tussen de geteste partijen, inde verschillende fases van de keten staan in
onderstaande figuren. Deaantasting bij binnenkomst van de partijen was te verwaarlozen.

Botrytis inde bloem,natransport

10

11

12

13

• partij1 • partij2 Dpartij3 Dpartij4 • partij5 Opartij6

Figuur1. DeBotrytisaantastingvan debloemennadetransportfase(l=geen, 5=doorgroeiinmeerderebloemblaadjes;
zie2.2),vanallegetestepartijenperbedrijf.

Uitfiguur 1blijkt dat er direct nadetransportfase bij eenaantal partijen reeds aantasting was ontstaan.
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