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Het verdampingsonderzoek metde drie niet weegbare grondwaterstandslysimeters en twee zelfregistrerendeweegschalen werd voortgezet in een
stooktomatenteelt.
Evenals in 1976 werden geen verschillen in behandeling tussen de drie
compartimenten van hetcomplex aangelegd.
De teelt vond plaats van 6 januari tot en met 8augustus.
Het grondoppervlak van één van deweegschalen ( N R 2 ) werd gedurende de
gehele teelt afgedekt met alluminium folie.Hetgrondoppervlak van de
andere weegschaal (Nlr.1) werd om de andere dag afgedekt met alluminium
folie.
Gegevens betreffende de totale,watergift,drainage,afvoer en verdamping
zijn opgenomen in tabel 1. In tegenstelling metde resultaten van dein
1976 genomen proef met herfstpaprika's werden in de nu genomen proef
vrijgrote verschillen tussen de totale verdamping van de drie lysimeters
gevonden. Zoals uit tabel 1blijktwas vooral het verschil van lysimeter
l\lr.1met de twee andere lysimeters vrijgroot. Een juiste verklaring voor•
deze verschillen kon nietworden gevonden.
In tabel 2zijn de cijfers voor totale verdamping over 94 bedekte en
onbedekte dagen van de plant opweegschaal Nr. 1«ende overeenkomstige
bedekte dagen van de plant opweegschaal Nr.2weergegeven.
Uitde cijfers genoemd in tabel 1en 2blijkt dat de totale verdamping
10à-15$lager ligt indien de verdamping via het grondoppervlak wordt
uitgesloten.
Tussen de dagelijks gemeten verdamping en de buiten de,kas gemeten direkte
straling bleek,evenals in eerdere proeven met andere gewassen werd geconstateerd, een goede correlatie te bestaan. Ook tussen d© wekelijks
gemeten verdamping van de planten inde lysimeters en de'buitende kas
gemeten direkte straling bleek een goede correlatie te bestaan.
De in elk van de compartimenten opgestelde zonintegratofèhjwaarmee de
waterverstrekking van kasgewassen bijna geheel automatisch verloopt op
basis van de gemeten straling,hebben in het algemeen goed voldaan.
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De eveneens in elk van de compartimenten opgestelde buisintegratoren, waarmee
geïntegreerd naar de tijd in graaduren het verschil tussen de temperatuur van
de buis en van de omgeving wordt gemeten, bleken ten aanzien van een juiste
opstelling van de meetpunten technische problemen tegeven.De grote verschillen
tussen dedrie buisintegratoren onderling maakten hetnietmogelijk om een
verband te leggen tussen de door stoken in de kas gebrachte energie en deverdamping.
tabel1
Object

totale watergift
698mm
667 "
684 "
539 "
485 "

lysimeter1
H
2
"
3
weegschaal1
H
2

totale drainafvoer
198mm
106 M
132"

totale verdamping
500mm
561 "
552"
539"
485"

tabel 2•
Object

totale verdamping
94dagen

weegschaal1
H
1
H
2

ii

94 overeenkomstige
2

H

bedekt
onbedekt
dagen bedekt
" bedekt

(a)
(b)
(a)
(b)

224mm
250"
212"
217"

B. Plan1978:
Voortzetting lysimeteronderzoek bijeen komkommerteelt. Verdere toetsing
zonintegratoren en buisintegratoren.
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Bepaling van actief mangaan.
Ineen onderzoek uierdenverschillende methoden voor het bepalen van
actief mangaan in kasgronden vergeleken. Het onderzoek werd uitgevoerd
in samenwerking met het bedrijfslaboratorium te Oosterbeek.
Het extraheren van de grond met 1mammoniumacetaat in een verhoudingvan 1deel grond en 20delen extractiemiddel werd vergeleken met het
extraheren van de grond met een Morgan's oplossing in een verhouding
van 1deel grond en 2\ deel extractiemiddel.
De resultaten toonden aan datgeen belangrijke verschillen aanwezig
waren tussen beide genoemde methoden. De extractie met ammoniumacetaat
is de meest gebruikelijke methode en zoudus als zodanig de voorkeur
verdienen.
B.Plan 1978:
Verslaggeving,
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chemisch grondonderzoek voor teelten onder glas.
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a. Aardbei

Het onderzoek uierd afgeslotenmethetverschijnenvaneenpublikatie.
b. Chrysant
Ophetmeerjarig stikstof-enkaliproefveld onder glasteNaaldwijk
werdinjanuaridelaatste teeltvanjaarrondchrysant geoogsten beoordeeld. Gedurendedeteelt werd steedsviaderegenleiding bijgemest.Er
werd geen duidelijk verschilinstikstofbehoeftewaargenomen tussende
vegetatieve-engeneratieve groeifase.Regelmatig bijmestenviade
regenleiding resulteerde ineenoptimale gewasontwikkeling bij een
betrekkelijk laag stikstofgehalteindegrond (1^à 2\ mvalNperliter
1 :2volume-extract).
Erwerd ookeenduidelijke reactievankali verkregen. Zowelhethoogste
als laagste kaliniveau vertoonde groeiremming.Eenoptimale gewasontwikkeling werd verkregen bij
eenkaliniveauindegrondvan1à2mval
Kperliter( 1 : 2volume-extract);>'
Aandehandvandeverkregen resultaten bijdeuitgevoerde bemestingsproevenmetjaarrondchrysant werd eenblauwdruk voordebemesting
opgesteld.
c. Trosanjer
Inhetvoorjaar werd ophetmeerjarig stikstof-enkaliproefveld onder
glas trosanjer uitgeplant.Devier stikstof-enkaliniveaus waren door
een voorraadbemesting oppeil gebracht.Door regelmatig bijtemesten
viaderegenleiding werdendegewenste niveaus gehandhaafd.Deoogst
verloopt geleidelijk.Inseptember warendeeerste bloemen oogstbaar.
Bijdestikstofproef lijkt vooralhethoogste stikstofniveaueenremmende invloed uitteoefenenophetafrijpenvandebloemen.Inde
kaliproef werdentotnutoezowelbij
hethoogstealslaagste kaliniveau minder bloemen gesnedendanbijdeoverigeniveaus.
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Publikaties
Roorda uan Eysinga,3.P.N.L.&H.E.van Caem: Nutrition of glasshouse
strawberries with nitrogen,phosphorus and potassium. Scientia Hort.7
(1977)359-369.
Naderpel,W.A.C.: Blauwdruk bemesting jaarrondchrysant. Vakbl. Bloemisterij
32 (1977)17 (29 apr.)23.
Rapporten
Nederpel,ld.A.C.:Bemestingsproef met stikstof en kali.Resultaten vande
zesde en zevende teelt chrysant (1976). Proefstn. Groenten Fruitt. Glas.
Naaldwijk, Intern Rapp.37,1977,24pp.
Nederpel,ld.A.C.:'Bemestingsproef met stikstof en kali.Resultaten van de
achtste teelt chrysant. Proefstn. Groenten en Fruitt. Glas, Naaldwijk, Intern
Rapp. 54/9,1977,17pp.
B. Plan1978:
Voortzetting teelt van trosanjer op hetmeerjarig stikstof-en kaliproefveld.
Verslaggeving.
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De zoutgevoeligheid van an
Inaugustus 1976 is een pr
Anthurium andreanum wordt
soorten gietwater vergelek
Bgenoemd omdat ze nog nie
gebracht. In tabel 1isde
Tabel 1s De behandelingen
Behandeling
0
1
2
3
4
5
6
7

thuriurn.
oef gestartwaarin de zoutgevoeligheid van
nagegaan. Inde proef worden verschillende
en bij twee rassen.De rassen worden Aen
tonder een bepaalde naam in de handel zijn
samenstelling van hetgietwater.weergegeven,
in de proef met anthurium andreanum.

Samenstelling gietwater
ontzoutwater
50$ontzout- en 50$ leidingwater
leidingwater
leidingwater met 670mg zoutBnmengsel/l
"
"1340 mg
»
/i
"
"2010 mg
"
/l
"
" 500 mg keukenzout/l
"
"1000 mg
"
/l

E.C.mS/em
0.1
0.7
1,2
2.1
3.0
3.9
2.1
3.0

Omdatde proef nog niet is beëindigd kunnen slechts voorlopige resultaten worden gegeven. In tabel 2zijn enige opbrengstresultaten weergegeven. De gemiddelde produktie van de behandelingen is berekend vanafde plantdatum tot april en vanaf april tot en met oktober 1977.

(25°C)
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Tabel 2:Het gewicht aan bloemen in grammen per plant.

Behandeling

RasA
begin t/m
maart

april t/m
oktober

23
23
15
19
21
19
15
20

44
63
57
56
56
53
37
29

0
1
2
3
4
5
6
7

Ras 8
begin t/m
maart
8
12
9
10
3
6
7
5

E.C.
gietwater

april t/m
oktober
66
72
68
58
40
41
44
18

0.1
0.7
1.2
2.1
3.0
3.9
2.1
3.0

Zoals blijkt is over de eerste periode geen duidelijke invloed van hetzoutgehalte in het gietwater waarneembaar. Over de periode april tot en met oktober
is ditwel hetgeval.De opbrengst blijkt wat af te nemen naarnmate meer van het
zoutenmengsel aan het gietwater wordt toegevoegd.
Zowel het aantal blomen per plant als het gemiddeld bloemgewicht bleek afte
nemen. Indien de behandelingen 3en 4worden vergeleken met behandeling 6en7
blijkt de produktie ten gevolge van keukenzout sterker af te nemen dan ten
gevolge van het zoutenmengsel. Voorts blijkt ras Bwat gevoeliger te zijn dan
ras A.De proef wordt voortgezet.
IHet ontzouten van water voor tuinbouwgewassen.
De proef waarin de invloed van het ontzouten van water voor tuinbouwgewassen
wordt nagegaan,is voortgezet. Dit jaar werden tomaten en daarna komkommers
geteeld. In tabel 3 zijn de behandelingen en de resultaten van tomaten en komkommer opgenomen.
Tabel 3:De resultaten van de in 1977 geteelde gewassen.

No

0
1
2
3
4
5

Behandeling

ontzout water
75%ontzout water en
25% leidingwater
50% ontzout water en
50% leidingwater
25% ontzout water en
75% leidingwater
leidingwater
leidingwater met 220mg
zoutenmengsel/liter

ECgietwater

Tomaat
kg/plant

0.10

6.10

73.3

13.2

429

0.38

5.98

70.6

12.8

425

0.65

6.15

72.9

13.1

421

0.93
1.20

5.94
5.72-

.;71.7
70.8

.12.7
12.5

439
452

1.48

6.02

69.0

12.2

445

vruchtgewicht
ing

Komkommer
kg/plant

vruchtgewicht
xng
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Een duidelijke inv/loed van de EC-waarde van het gietwater op de produktie
van tomaten is niet'aanwezig.De produktie van komkommers lijkt wat afte
nemen naarmate de EC-waarde van het gietwater hoger is.De verschillen waren
echter nietwiskundig betrouwbaar.
Specifieke zouteffecten.
De proef waarin de specifieke zouteffecten van een aantal tuinbouwgewassen
wordt nagegaan is voortgezet. Dit jaar werden bonen geteeld. Ras Orlando.
In tabel 4isde opbrengst weergegeven.
Tabel 4:De opbrengst van de bonen.
Zout
NaCl
KCl
CaCl2
PlgCl 2
Controle
NaN0 3
NaCl
l\la2S04
l\laHC03
Controle

g/plant
64
64
63
67
135
63
47
64
107

Uitde resultaten blijkt,datde toediening van de diverse zouten aan het
gietwater een bijzonder negatieve invloed heeft opde produktie. Voorts blijkt
de boon specifiek gevoelig te zijn voor chloride en bicarbonaat.De bonen
gegoten met natriumbicarbonaat groeiden bijzonder slecht ten gevolge.vanhet
in ernstige mate optreden van ijzergebrek,waardoor in het geheel geen produktie werd verkregen.
Publikaties
Sonneveld, C: Specifieke ion-effecten bij tuinbouwgewassen (teeltjaar 1976),
Proefstn. Groenten- Fruitt. Glas, Naaldwijk. Intern rapp.
Sonneveld,'C.:Het effect van ontzout water opdiverse tuinbouwgewassen
(teeltjaar 1976), Proefstn. Groenten-Fruitt. Glas, Naaldwijk. Intern rapp.
B. Plannen1978:
Inde proefwaarinebinvloed van ontzout gietwater wordt nagegaan, zullen
aubergines worden geteeld.
De proef waarin specifieke zouteffecten worden bestudeerd zal opnieuw worden
aangelegd,waarna deze wordt voortgezet met een nog nader te bepalen gewas.
Deproef waarin de zoutgevoeligheid van Anthuriums wordt bestudeerd, wordt
voortgezet
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a. Indeze proef zijn dit jaar tomaten en komkommers geteeld.Deonderstaande faktoren waren opgenomen:
a.l/oedingsoplossingen
A. N :K 2 0 :M g 0 =1 :1£ : •£•
3.
B. N :K2O :m g 0 =1
4
_1 .5.
C.I\l:K 2 0

X

2

b. Concentratie in hetgietuater
1.0.45 mS/cm (25°C)
2. 0.90 mS/cm (25°C)
3.1.35mS/cm (25°C)
4. 1.80 mS/cm (25°C)
c. Voorraadbemesting
a.geen
b. matig
c. normaal
d. vrijhoog
De tomaten uierden gepoot op 5 januari; ras Sonato. In tabel 1zijn
voor enige behandelingen de analysecijfers van de grond voor stikstof,
kali enmagnesium weergegeven zoals deze werden gevonden in grondmonsters aan het begin en aan het einde van de"teelt.
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Tabel 1s Enige analyseresultaten van het grondonderzoek.

Behandeling

stikstof
1 maart

16mei

kali
1 maart

26mei

magnesium
1 maart

26mei

A 1a
A1d
A4a
A4d

2.0
4.7
2.3
8.7

1.9
3.2
5.9
7.2

1.0
2.2
2.5
5.1

1.4
2.0
3.8
4.4

1.1
3.3
1.1
5.6

1.6
1.7
3.0
4.0

B1a
B 1d
B4a
B4d

2.6
6.0
3.8
7.7

4.2
3.4
9.0
8.6

1.2
2.5
2.0
3.6

2.1
1.9
4.8
4.0

1.7
3.6
2.0
5.4

2.8
2.5
6.3
5.4

C 1a
C 1d
C 4a
C 4d

2.4
3.9
5.1
7.8

4.5
2.9
7.1
9.2

1.1
1.4
2.1
3.3

1.1
1.3
2.8
3.6

1.0
1.5
1.2
2.0

1.5
1.2
2.1
2.7

In tabel 2 zijn de opbrengstgegevens voorde tomatenteelt opgenomen.
Tabel 2:Opbrengstresultaten onder invloed van de hoofdfaktören.
l/oedingsoplossing
A
B
C

kg/plaht
6.2
6.0
5.9

Concentratie
0.45 mS
0.90 mS
1.35 mS
1.80 mS

kg/plant
6.3
6.1
6.0
5.7

Voorraadbemesting
geen
matig
normaal
vrijhoog

Zoals blijkt,ligtde produktie bijvoedingsoplossing Ahet hoogst.De
produktie neemt afmet een hogere voedingsconcentratie van hetgietwater.
De voorraadbemestingstrappen geven weinig verschillen in opbrengst.
Op 10 augustus werden komkommers gepoot.; ras Farbio. In tabel 3 zijn voor
enige behandelingen de analysedjfers voor stikstof,kali en magnesium
weergegeven zoals deze in de grond werden gevonden aan het begin en aan
heteinde van de teelt.

kg/plant
6.1
6.1
6.0
6.0

•
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Tabel 3:Enige analyseresultaten van het grondonderzoek tijdens de
komkommerteelt.

Stikstof
23 augustus
25 oktober

Beh

Kali
23 augustus
25 oktober

Magnesium
23 augustus 25 oktober

A1a
A4d

1.0
7.7

1.5
7.0

0.8
6.3

0.8
5.9

0.8
3.8

1.0
4.5

B 1a
B 4d

2.1
6.8

1.5
7.1

1.1
4.0

0.8
4.2

1.3
3.3

1.0
4.9

C 1a
C 4d

1.4
7.1

1.6
9.1

0.9
5.5

0.8
5.5

0.9
2.8

0.9
4.4

In tabel 4 zijn de opbrengstgegevens voor de komkommerteeltweergegeven,
Tabel 4: Opbrengstresultaten onder invloed van de hoofdfaktoren.
Voedingsoplossing
A
B
C

kg/plant
6.6
6.5
6.6

Concentratie
1
2
3
4

kg/plant
6.9
6.8
6.4
6.2

Voorraadbemesting

kg/plant

gee-n
matig
normaal
vrijhoog

De verschillende voedingsoplossingen hebben geen invloed gehad opde produktie,
De produktie neemt duidelijk af naarmate met een hogere concentratie mest
in hetgietwater wordt gewerkt.De verschillen tussen de niveau's in devoorraadbemesting zijn niet betrouwbaar.
Publikaties
Voogt, S.O.: Bemesting via de regenleiding (komkommer en paprika 1976).
Proefstn. Groenten- Fruitt.Glas, Naaldwijk. Intern rapp.no.68/11, 1976
19p.p.
Voogt,S.D.: Komkommers bijmesten via de regenleiding.Tuinderij- 17 (1977),
24-27.
B. Plannen 1978:
Het onderzoek wordt voortgezet met aubergine alsproefgewas«,

6.7
6.6
6.4
6.4
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De chemische en fysische gesteldheid van de
potgrond bijde opkweek van groentegewassen,
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G. Boertje
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Besteding over het afgelopen Jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen

Besteding In geld
Directe kosten-personeel ƒ
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
f

Middelbaar personeel

~

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (197"?) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1977.

a. Gebruikswaarde steenwolgranulaat.
Steenwolgranulaat "blauw" (waterafstotend)is in een opkweekproef met
tomaat op gebruikswaarde onderzocht. Aan een veenmengsel bestaande uit
2delen tuinturf en 1deel turfstrooisel werden 10,20,40 en 60
volumeprocenten steenwol toegevoegd. De proefperiode liep van 15 maart
tot 25 april.De resultaten waren als volgt:

Behandeling
geen steenwol
10$steenwol
20^steenwol
40^ steenwol
60$£steenwol

Plantgeuichtg
12 april

49
48
48
49
52

Plantgewichtg
25 april

159
154
155
152
147

Zoals uit de tabel blijkt waren de verschillen tussen de behandelingen
gering. Op 25 april bleven de planten bij60volumeprocenten steenwol
wat achter ingroei.
b. Gebruik van PG-mix.
In een potgrondproef met als toetsgewas slawerd de nieuwe potgrondmeststof PG-mix onderzocht. PG-mix bevat 14^IM,16$2P2O5, 18%K 2 0en
de spoorelementen B,Cu,Mn,Mo,Zn,en Fe.Erwerden in een viertal
veenrijke potgronden hoeveelheden vergeleken van 0,4 tot 2,0 kg PG-mix
per m3. De resultaten zijn vermeld in de tabel.
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Plan igewicht in gper

plant

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

gem.

Potgrond Proefstation
Handelspotgrond B
Handelspotgrond C
Handelspotgrond D

170
370
350
330

580
420
'600
530

600
460
600
510

630
550
540
470

520
520
560
440

480
500
540
440

562
490
568
478

Gemiddeld

305

533

543

548

510

490-

Potgrond

^""^v.^^

Waar geen bemesting was gegeven bleven de planten duidelijk achter ingroei.
De beste resultaten werden verkregen bijeen bemesting met 1,2 kg PG-mix
per m3.De potgronden Ben D voldeden in vergelijking metde twee overige
potgronden wat minder goed.

c. Ijzermeststoffen I.
In een potgrondproef met als toetsgewas tomaat is getracht de gebruikswaarde
van een aantal ijzermeststoffen vast testellen. Vergeleken werden dechelaten EDDHA, EDTA en DTPA. Voorts waren er behandelingen met ijzerfrit.
De chelaten waren van het merk Librel.De ijzerfrit,F.T.E. 54,wasafkomstig van Ferro.Vergeleken werden hoeveelheden van 0.75, 1,5, 3.0 en 6.0 g
Fe per m3potgrond op basis van veen.De proef werd op 16december 1976
opgezet. Op 7 februari zijn de planten gewogen.De resultaten waren als volgt:
*""*"——,g Feper m3
Meststof "

-«-^^

EDDHA

Plantgewichtg
0.75
1.5

Der plant

3.0

6.0

DTPA
r
.T.E. 54

31
28
29
28

32
31
28
27

32
30
29
31

33
31
31
29

Gemiddeld

29.0

29.5

30.5

31.0

:DTA

gemiddeld
32.0
30.0
29.2
28.8

Waar de ijzerbemesting geheel was weggelaten wogen de planten gemiddeld iets
minder. Uitde resultaten kan worden geconcludeerd dat de ijzermeststof
EDDHA de beste resultaten heeft gegeven.

d. Ijzermeststoffen II.
In aansluiting op het hierboven beschreven onderzoek werd nogmaals een proef
opgezet metde ijzermeststoffen Librel EDDHA en Librel DTPA. Beide meststoffen
bevatten 6%Fe.Erwerden hoeveelheden vergeleken van 12.5,25,50,100en
200 gmeststof per m3potgrond. De tomatenplantjes werden op 15 maart opgepot.
Op 12 april is het plantgewicht vastgesteld. De plantgewichten geven wijin
de volgende tabel.
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Meststof ^ v .

0

0.75

EDDHA
DTPA

43
43

Gemiddeld

43.0

Plantgeuichtg
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perplant

1.5

3.0

6.0

49
48

47
48

48
50

47.0

47.5

49.0

12.0

gemiddeld

51
47

56
51

49.0
47.8

49.0

53.5

Ookindezetweedeproefvoldeed EDDHAietsbeterdanDTPA.
Opvallend isdegroteijzerbehoefte.Immersbij12gFeperm3werdhet
hoogsteplantgewichtverkregen.
B.Plannen1978:
Onderzoek naardeoptimalesamenstelling vanpotgrond voordeteeltvan
perkplanten.
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A. Verslag afgelopen Jaar (19 77) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 77,

a.Snijgroen (Asparagus plumosus "Nanus").
Het in november 1975 begonnen onderzoek naar de wortelontwikkeling
bijsnijgroen opdrie Westlandse tuinbouwbedrijven werd in het begin
van de zomer van 1977 beëindigd.
Uitde maandelijkse wortelwaarnemingen is naar voren gekomen datin
de bovengrond totcirca 20cm diepte overwegend de dikke bijwortels
werden gevonden. Iradeze,gedurende de teelt steeds droger wordende
grondlaag,sterven de meeste zijworteltjesaf.
Op de zand- en kleigrond hadden de wortelstelsels zich tot aan de
grondwaterspiegel goed ontwikkeld (drainering op circa 80cm diepte).
Opde opgevaren grond kwamen maar enkele wortels in de ondergrond
voor, vanwege een verdichte grondlaag onder de bewerkte teelaarde
tussen 25en 35cmdiepte.
Tussen de bedrijven onderling waren geen opvallende verschillen in
de stand van hetgewas.
b. Dewortelontwikkeling van komkommers in veensubstraat.
Evenals in 1976 bij tomaten was hetdoel van het onderzoek de vergelijking van de teelt in hoge smalle en lage brede bakken (troggen)
in droog en met vocht verzadigde veensubstraat.
De behandelingen waren:
1. laag,droog
2. laag,nat
3. hoog,droog
4. hoog,nat.
Erkwamen 5planten per bak.De proef werd uitgevoerd met 3herhalingen.De bakken hadden een inhoud van 75 liter enwaren gevuld met
russische turfmolm.
Vooraf was er een voorraadsbernesting door de turfmolm gewerkt.De
turfmolm in de bakken van behandeling "nat"werd voor het planten
met vocht verzadigd. Indeze bakken stond tijdens de teelt constant
een paar cm water. Bijbehandeling droog werd aan de turfmolm zoals
deze uit de verpakking kwam geen vocht toegediend. Bijdeze behandeling werden de planten aangegoten. Verder kregen ze gedurende de
proef net voldoende vocht om niet slap tegaan.

mandagen
mandagen
mandagen
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Opbrengsten gemiddeld per object:
vruchten
Behandeling
laag/droog
laag/nat
hoog/droog
hoog/nat

gewicht

stuks

rel.

kg

rel.

gem,vruchtgewicht ing

193
259
195
221

=100
=134
=101
=115

105,4
154,6
101,4
130,4

=100
=147
=96
=124

546
597
520
590

Bijbehandeling "droog"waren nauwelijks opbrengstverschillen tussen de
hoge smalle en de lage brede bakken.De opbrengst verschillen bijbehandeling "nat"waren in hetvoordeel van de lage brede bakken.Dewortelontwikkeling van de komkommers bijbehandeling "nat"was zeer oppervlakkig.
Dewortels lagen soms bovenop de turfmolm. Inde onderste em's van de
natte turfmolm werden noch levende noch dode wortels aangetroffen. Bij
behandeling "droog" hadden dewortels zich voornamelijk in de onderste
substraatlaag ontwikkeld. Behalve vlak bijde planten kwamen bijdit
object in de bovenste 5cm substraat geen wortels voor.
Paprika
In 1977werd op viers
Bruinsma's Wonder dew
gelegen op zand, zavel
De eerste maanden nah
aangetroffen. Indelo
spiegel op ongeveer 80
de meeste wortels zich
Vanaf eind augustus we
het ras "Rumba",inhe
De wortelontwikkeling
teelt. Op de zand-en
55cm, op de zavel-en
geven en onvoldoendew
regelmatig te hoog. In
een verdichte laag.

tookbedrijven in hetWestland, bijPaprika ras:
ortelontwikkeling nagegaan.De bedrijven waren
, lichte klei en een zogenaamde opgevaren grond,
etplanten werden alleen wortels inde bovengrond
op van de zomer bereikten dewortels de grondwatercmdiepte. Aan het einde van de vroege teelt bevonden
in de bodemlaag van 0- 35cm diepte,
rden vier andere bedrijven op dezelfde gronden en
t onderzoek betrokken.
bijde herfstteelt verliep trager dan bijde vroege
opgevaren grond was de bewortelingsdiepte max.
lichte kleigrond 40 tot 45cm.Door te veel water
aterafvoer was op de zavelgrond de grondwaterstand
de lichte kleigrond bevond zich tussen 35 en 45cm

Publikatiea
l'luijo,M.Q. van der:Wortels,kwaliteit. Groenten en Fruit 32 (1977)1978.
B.Plannen 1978:
Onderzoek naar de beworteling van aubergines.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1977) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar,
A. Verslag over 1977.

a. Het bijmesten van komkommers bijde opkweek in steenwolpotten.
Onderzoek werd verricht naar de invloed van de mestconcentratie op de
ontwikkeling van komkommerplanten. Erwerd een voedingsoplossing gemaakt
waarin dekunstmest voor 55%aanwezig was als kalksalpeter en voor 45%
in de vorm van Nutriflora t.De komkommers,het gebruikte raswas
Farbio, werden opgekweekt in 7.5 cm steenwolpotten die vooraf waren
nat gemaakt met gedemineraliseerd water waarin per liter 0,6 gkalksalpeter en 0.5 gNutriflora twas opgelost. Steeds als erwerd gegoten
is ermest gegeven. De mestconcentraties, opgesplitst in 6 behandelingen
liepen uiteen van 0.55 tot 4.4 gmest per 1water.
Op 10 juni,de planten waren,toen 3weken oud, en op 17 juni zijn cijfers
gegeven voor de bladkleur en is het plantgewicht vastgesteld.

g mestper
1 water
0
0.55
1.1
1.65
2.2
3.3
4.4

na 3we
Bladkleurcijfer
2
4
4
5
5
6
7

ken
Plantgewicht
g per plant
11.8
22.3
31.6
38.0
37.2
32.3
26.6

na 4weken
Bladkleurcijfer
1
3
4
5
5
6
7

Plantgewicht
gper plant
16
43
73
96
104
91
63
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l\!aeen opkweekperiode van 3weken werd het hoogste plantgewicht verkregen
bijbijmesten rnet1.65 gmest per 1water. Na 4weken gaf de behandeling met
2.2 gmestper 1water het hoogste plantgewicht. Erwaren grote verschillen
in de bladkleur.Waar minder dan 1.65 gmest per 1water werd gegeven was de
bladkleur telicht. Bij3.3 en 4.4 gmest per 1water hadden de planten een
donkere bladkleur.
b. Hat vullen van de plantgaten bijsteenwolpotten.
In 1976 is er enige discussie ontstaan over de materialen waarmee deplantgaten in de steenwolpotten moeten worden gevuld. Reden waarom in een proef
een aantal materialen zijn vergeleken, teweten:steenwol granulaat "groen"
(vlokjes 2 - 5 mm),perliet,vermiculiet enpotgrond. De komkommers (Farbio)
warden opgekweekt in 7.5 cm steenwolpotten. Erwerd op 20meigezaaid en
4 dagen later werd opgepot. Na een opkweekperiode van 3en van 4weken is het
plantgewicht vastgesteld.
Plantgewichtg

Der plant

Behandeling

Steenwolgranulaat "groen"
Perliet
Vermiculiet
Potgrond
Plantgaten niet gevuld

na 3weken

na4weken

35
33
34
33
29

91
90
95
64
80

Waar de plantgaten niet waren gevuld bleef de groei duidelijk achter.Een
begrijpelijk, en een zeer praktisch bezwaar is dat bijniet gevulde plantgaten de planten minder stevig in de potten staan.Naeen vierweeksö opkweekperiode was de groei waar potgrond was gebruikt minder goed.De groeiverschillen tussen granulaat,perliet en vermiculiet waren gering. Perliet envermiculiet hebben als nadeel dat zijbijhet gieten door hun lage volumegewicht
gemakkelijk uitde plantgaten kunnen worden gespoeld.
Vergelijking steenwolpotten: Plastic potten met potgrond.
Indien komkommers moeten worden opgekweekt in steenwolpotten dan wordt als
regel voor de 7.5 cm pot gekozen.Deze pot heeft een inhoud van 0.36 1enis
qua volume ongeveer vergelijkbaar met een 10cm plastic pot.Er zijn ook 10cm
steenwolpotten die gerekend naar het volume overeenkomen met 13cm plastic
potten. Deze 4potsoorten zijn in een proef met als toetsgewas komkommer vergeleken.Û9plastic potten zijn gevuld met een luchtige -niet krimpende potgrond. Tijdens de opkweekperiode is naar behoefte water gegeven enbijgemest. De proefperiode liep van 20mei tot 17 juni. Zowel na een opkweekperiode
van 3als van 4weken is het plantgewicht vastgesteld.

vervolgblad nr

2

; Onderzoekinstelling
|

^rolectnummer

van projectbeschrijving/ projectverslag 19...7.7.,

I

Proefstation Naaldwijk
A 13

=22=.

Potvolume
1

Potsoort

Steenwolpot 7.5 cm
Plastic pot (10cm)met potgrond
Steenwolpot 10cm
Plastic pot (13cm)met potgrond

'
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Plantgewicht gper plant

0.36
0.45
1.0
1.0

na 3weken

na 4weken

35
24
41
30

93
71
108
97

Uitdeze proef blijktdat hetgewas in een steenwolpot sneller groeit dan in
een met potgrond gevulde plastic pot. Inde 10cm steenwolpot werden de
zwaarste planten verkregen.
d. Gebruikswaarde U.A.M,compost.
De U.A.M. is voornemens,compost verkregen volgens een nieuw procédé inde
handel te brengen. Deze compost is in een potproef met als toetsgewas sla
op gebruikswaarde onderzocht. Een zavelgrond werd gemengd met 5, 10,20en
40$compost.Voorts was er een behandeling zonder compost en een behandeling
met 5$ turfstrooisel.De sla (Tornado)werd geteeld in plastic emmers die
een inhoud hadden van 6liter.Deproef werd op 19 augustus opgezet enop
4 oktober beëindigd.
De resultaten waren alsvolgt:

zavel
(controle)

Standcijfer
BladkleurcijfeTB
Kropgewichtg

8
5
250

+5$

turfstrooisel
8
5
266

+5$
compost

8
5
285

+10$
compost

7
5
278

+20$
compost

6
6
249

Het hoogste kropgewicht werd verkregen bijde behandeling waar 5$compost
was doorgemengd. Bijhogere percentages nam de groei af.Bij20-maar vooral
bij40$compost waren de kroppen donker van kleur.

e. Bemesting met kali bij tomaten in veensubstraat.
Naar aanleiding vandehoge kaliumniveau's in veensubstraat die in Engeland
voor de tomatenteelt worden aangehouden,werd een proef aangelegd waarin
gestart werd met 4mval Ken 8rnvalKper liter in het 1:1^-volume extract.
Daarnaast varieerde de kalihoeveelheid in het druppelwater. Naast de normale
dosering aan meststoffen aan hetdruppelwater ondermeer met $ gram KNO3per
1,werd gewerkt met 0, 1/3, 2/3 en 1gram K2SO4 extra per 1water. De proef
is gestart op 31 december 1976.Tegen het einde van april werden bijzonder
hoge kaliniveau's in het veen aangetroffen, zodat vanf 1mei is gewerkt met
de helft van bovengenoemde concentraties K2SO4.
Inde tabel zijn enige opbrengstresultaten weergegeven.

+40$
compost

5
7
185
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Enige opbrengstresultaten.
" \ ^ K 2 S0 4 /1
Voorraadbemesting >w

0

1/3g

2/3g

19

kg/plant
4 muaiK
8 muaiK

10.1
10.6

10.5
10.0

9.9
10.3

9.9
9.5

aantal uankleurig per plant
4 rrlualK
8 muaiK

6.1
4.2

2.4
3.0

2.3
1.1

0.6
1.6

aantal neusrot per plant
4 muaiK
8 muaiK

0.6
0.5

1.2
0.8

1.0
2.0

2.9
5.0

Deuerschillen in opbrengst bleken nawiskundige uerwerking niet betrouwbaar
te zijn.Het aantal wankleurige uruchten per plant nam af naarmate
kali aan de uoedingsoplossing werd toegeuoegd. Het.aantalneusrotte uruchten
per plant daarentegen blijkt juist toe te nemen naarmate meer kaliwerd
gedoseerd.
f. Spoorelementenuoorziening uan komkommer geteeld insteenwol.
Om informatie te uerkrijgen ouer de spoorelementenuoorziening uan komkommer,
geteeld in steenwol,werden achtereenuolgens twee proeuen genomen. Inde
eerste proef,gestart op 28december,werd demangaanuoorziening bestudeerd.
De behandelingen waren als uolgt:
0 - geen toediening uan mangaan.
1 - toediening uan 0.25 ppm mangaan aan het gietwater (als mangaansulfaat).
2- toediening uan 0.50ppm mangaan aan het gietwater.
3 - toediening uan 1.00 ppm mangaan aan het gietwater.
4 - toediening uan 2.00 ppmimangaan aan hetgietwater.
De toediening uan andere uoedingselementen was uoor alle behandelingen gelijk,
Op 14 februari werd bijbehandeling 4mangaanouermaat. Opdat momentwas
het mangaangehalte uan de uoedingsoplossing in mde maat 3.0 ppm.
Mangaangebrek werd niet waargenomen inde proef, zelfs niet bijbehandeling 0,
Blijkbaar komt erwatmangaan urijuitde steenwol. Inbijgaande tabel isde
opbrengst en hetgemiddelde mangaangehalte uan de uoedingsoplossingen inde
steenwolmat opgenomen. Teuens zijn de gemiddelde mangaangehalten uan het
blad weergegeuen.
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Tabel: Opbrengst van de komkommers en de gemiddelde mangaangehalten van
de voedingsoplossing in de steenwolmat ende mangaangehalten van
het blad (ppm van de droge stof).

Behandeling

kg/plant

0
1
2
3
4

19.5
19.5
18.3
18.5
17.8

ppm Mn
steenwolmat
0.11
0.33
0.79
1.34
2.92

ppm Mn blad
jong

oud

36
98
164
252
447

35
142
259
357
754

De opbrengst bij behandeling 4ligt het hoogst.Het mangaangehalte inde
steenwolmat ligt hoger naarmate meer mangaan is gedoseerd. Tevens blijkt
er een goed verband te bestaan tussen het mangaanniveau in de mat en het
mangaangehalte van het blad. Demangaanniveaus in het oude blad zijn
doorgaans hoger.
Inde tweede proef,gestart op 9 juni,werd de kopervoorziening bestudserd.
De behandelingen waren als volgt:
0 -geen toediening van koper aan hetgietwater.'
1 - toediening van 25ppb Cu aan het gietwater (als kopersu'lfaat).
2- toediening van 50ppb Cu aan het gietwater.
3 - toediening van 100ppb Cu aan hetgietwater.
4 - toediening van 200ppb Cu aan het gietwater.
De toediening van andere voedingselementen was voor alle behandelingen gelijk.
Op 8 juliwerd bijbehandeling 0kopergebrek geconstateerd. Op 27 juliwas
het kopergebrek zo ernstig dat vanaf die datum bijbehandeling 0 5ppb Cu
aan het gietwater werd toegevoegd.
In bijgaande tabel is de opbrengst en het gemiddelde kopergehalte van de
voedingsoplossingen in de steenwolmat opgenomen.De gemiddelde kopergeihalten
van het gewas zijn nog niet bekend.
Tabel: Opbrengst van de komkommers en degemiddelde kopergehalten van de
voedingsoplossing in de steenwolmat.
Behandeling
0
1
2
3
4

kg/plant
11.9
19.3
19.4
19.5
19.2

ppb Cu steenwolmat
'11
20
46
117
284

De opbrengst van behandeling 0ligt laag.Tussen de overige behandelingen
zijn geen betrouwbare verschillen aanwezig. Hetkopergehalte in de mat ligt
hoger naarmate meer koper werd gedoseerd. Tevens blijkt koper in demat bij
de hogere waarden te accumuleren.
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Spoorelemsntenvoorziening van tomaat geteeld in voedingsfilm.
Voor het verkrijgen van informatie over de ijzervoorziening van tomaat,
geteeld in voedingsfilm,werden achtereenvolgens twee proeven genomen.
Inde eerste proef,gestart op 6 januari,werden de volgende behandelingen
vergeleken:
0 -geen toediening van Fe aan het gietwater.
1 - toediening van 0.25 ppm Fe,in de vorm van Fe-DTPA (Chel 330-Fe)aan
het gietwater.
2- toediening van 0.50 ppm Fe,inde vorm van Fe-DTPA (Chel 330-Fe)aan
het gietwater.
3 - toediening van 1.00 pprnFe,in da vorm van Fe-DTPA (Chel 330-Fe)aan
het gietwater.
4 - toediening van 0.25 ppm Fe,in de vorm van Fe-EDDHA (Chel T38-Fe)aan
het gietwater.
De toediening van andere voedingselementen was voor alle behandelingen gelijk.
Vanaf 24januari werden de voedingsoplossingen continu rondgepompt. Voordie
tijd werd slechts naar behoefte gecirculeerd. Reeds na een week continu met
de voedingsoplossingen circuleren werd bijbehandeling 0in ernstige mate
ijzergebrek waargenomen. In verband hiermee isdaarna bijdeze behandeling
gewerkt met een toediening van 0.12 ppm Fe aan de voedingsoplossing. In bijgaande tabel is de opbrengst en het gemiddelde ijzergeha.lteinde voedingsoplossing opgenomen. Tevens zijn de gemiddelde ijzergehalten van het blad
en gemiddelde cijfers voor chlorose weergegeven.
Tabel: Opbrengst van de tomaten,de gemiddelde ijzergehalten in de voédingsfilm en het blad (ppm Fe opde droge stof)en gemiddelde cijfers voor
chlorose (O=weinig, 10 = ernstig).

Behandeling

kg/plant

0
1
2
3
4

5.1
5.7
6.2
6.3
6.2

I
ppm Fe
ppm
Fe jong blad
oplossing
volgroeid
0.10
0.26
0.64
2.02
1.16

gemiddelde cijfers
voor chlorose

5.5
4.1
1.9
2.3
5.1

110
131
152
119
116

Zoals blijkt ligt de opbrengst het laagst bijde behandelingen 0en 1. Bij
deze behandelingen werd gedurende de hele teelt ijzergebrek waargenomen. Tussen de behandelingen 2,3en 4 zijn geen duidelijke verschillen in opbrengst
waarneembaar. Bijbehandeling 4werd gedurende de gehele teelt geen ijzergebrek geconstateerd. Het hoge chlorosecijfer bijdeze behandeling is een
gevolg van mangaangebrek. Voorts blijkt het ijzergehalte in devoedingsfilm
ten gevolge van toediening metde meststof Fe-EQDHA sterker te accumuleren
dan wanneer ijzer wordt toegediend in de vorm van Fe-DTPA.

Acht«.-
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Inde tweede proef,gestart op 15 juni,werden de volgende behandelingen
vergeleken:
0 - toediening van 0
1 - toediening van1
2- toediening van 0
3 - toediening van1

.25ppm Fein de vorm van Fe-DTPA aan het gietwater.
.00ppm Fein de vorm van Fe-DTPA aan het gietwater.
.25 ppm Fe in de vorm van Fe-EDDHA aan hetgietwater.
.00ppm Fe in de vorm van Fe-EDDHA aan het gietwater.

Behoudens het versch
elementen voor alle
Uanaf 15 juniwerdd
is de opbrengst enh
opgenomen. Tevens zi
cijfers voor chloros

ilin ijzer was de toediening van de andere voedingsbehandelingen gelijk.
e voedingsfilm continu rondgepompt. In bijgaande tabel
etgemiddelde ijzergehalte in de voedingsoplossing
jn de gemiddelde ijzergehalten van het blad en gemiddelde
eweergegeven.

Tabel: Opbrengst van de tomaten,de gemiddelde ijzergehalten indevoedingsfilm en gemiddelde cijfers voor chlorose (0=wenig, 10 =ernstig).

Behandeling

kg/plant

0
1
2
3

3.5
7.8
7.2
7.4

ppm Fe
voedingsoplossing
0.12
1.92
0.68
4.12

gemiddelde cijfers
voor chlorose
9.6
2.7
5.0
1.8

De produktie bijbehandeling 0blijkt aanmerkelijk beneden die van de
overige behandelingen te liggen. Bijdeze lage ijzerdosering werd gedurende
de gehele teelt in ernstige mate ijzergebrek geconstateerd. De verschillen
in opbrengst tussen de overige behandelingen zijn gering. Bijde behandebehandelingen 1en 3werd slechts weinig ijzergebrek waargenomen.
Evenals uit voorgaande proef blijkt dat bijde behandelingen waar Fein
de vorm van Fe-EDDHA is toegevoegd het ijzergehalte in de voedingsfilm
sterker oploopt dan bijde behandelingen waar met Fe-DTPA isgewerkt.
Publikaties:
Sonneveld, C : Uoedingsoplossingen voor komkommer geteeld insteenwol.
Praktijkonderzoek 1976* Proefstn. Groenten- Fruitt. Glas Naaldwijk.
Intern Rapp.38,1977 10p.p.
Sonneveld, C.en S.D. Uoogt: Uoedingsifilm in Engeland. Proefstn. GroentenFruitt. Glas Naaldwijk. Intern Rapp.50,1977,15p.p.
Uoogt, S.3.: Onderzoek naar de zinkvoorziening van komkommers geteeld in
steenwol (1976). Proefstn. Groenten- Fruitt. Glas Naaldwijk. Intern Rapp.
51, 1977,12p.p.
Uoogt, S.O.: Onderzoek naar de ijzervoorziening van komkommers geteeld in
steenwol (1976). Proefstn. Groenten- Fruitt. Glas Naaldwijk. Intern Rapp.
42, 1977,19p.p.
Uoogt,S.J.:Komkommers vragen een zo regelmatig mogelijk voedingsniveau.
Tuinderij 17 (1977), nr. 24,18,19 en21.
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Voogt, S.3.,üe Hoog en 3. Meijndert.Komkommerteelt opsteenuiol.Proefstn.
Groenten- Fruitt. Glas Naaldwijk. Informatiereeks 43,1977,38p.p.
Sonneveld, C. en S.D. Voogt: Het samenstellen van v/oedingsoplossingen voor
de teelt van komkommers op steenwol.Proefstn. Groenten- Fruitt.Glas
Naaldwijk. Informatiereeks 44,1977,114p.p.
Boertje, G.A.: Verslag van een proef met sla naar de gebruikswaarde van
U.A.M. compost.Proefstn. Groenten- Fruitt. Glas, Intern Rapp.65,1977,
8 p.p.
Boertje, G.A.: De opkweek van komkommers in steenwol Tuinderij 17 (1977)
17 (23 aug) 24-27.
B.Plannen 1978:
- De invloed van,demestconcentratie bijde opkweek van komkommers in
steenwol tijdens de wintermaanden.
- De opkweek van tomaat,mogelijk ook paprika,insteenwol.
- Beoordeling van nieuwe produkten (schuimplastic s.d.) die mogelijk als
vervangen van steenwol kunnen worden gebruikt.
- Onderzoek naar het optimale boriumniveau vansteenwol voorde teelt van
komkommers.
- Onderzoek naar het optimale rnolybdeenniveau van steenwol voor de teelt van
komkommer.
- Onderzoek naar ammoniak-stikstof in voedingsoplossingen voor komkommer.
- Onderzoek naar de ijzervoorziening van de voedingsfilm voor de teelt
van tomaten.
- Onderzoek naar het toe tepassen wortelvolume ende mangaan- en ijzervoorziening voor de teelt van tomaten inveen.
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Uoogt

Projectleider

i r . 3. v . d . Ende

Afdelingshoofd

Besteding over het afgelopen Jaar (19
Besteding In geld
Directe kosten-personeel ƒ
„
„ -materie«! f

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
—
mandagen
Middelbaar personeel
—
mandagen

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ

Totaal

)

Lager personeel

—

f

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A, Verslag afgelopen Jaar (1977) met vermelding van publicaties
B, Plan komende Jaar, ,
A. Verslag over 1977,

Er is alleen gewerkt aan verslaggeving.
Publikaties;
Sonneueld,C , en 5.3. Uoogt:De mangaan- en ijzeropname bijgerbera,
Proefstn.Gr oenten- Fruitt. Glas Naaldwijk. Intern rapp. 29,1977,
21p.p.
Uoogt,S.3.: Onderzoek naar de mangaan- en ijzeropname van gerbera's.
Proefstn.Gr oenten- Fruitt. Glas Naaldwijk. Intern rapp.69,1977,
20p.p.
Uoogt, S.3.: Onderzoek naar de mangaanvoorziening van veensubstraat
voor de teel t van gerbera.Proefstn. Groenten- Fruitt. Glas
Naaldwijk.I ntern rapp. 43,1977,8p.p«,
Uoogt, S.O.: Onderzoek naar de zinkvoorziening van veensubstraat voor
de teelt van
gerbera. Proefstn. Groenten- Fruitt. Glas Naaldwijk,
Intern rapp. 32, 1977,12p.p.
Uoogt,S.3.: Onderzoek naar de ijzervoorziening bijde teeltvan
gerbera opv eensubstraat. Proefstn. Groenten- Fruitt. Glas Naaldwijk.
Intern rapp. 58, 1977,9p.p.
Sonneveld,C ., S.3. Uoogt en P.A. v.Dijks Methods for the determination
of toxic lev els of manganese in glasshouse soils.Plant and Soil Uol.
46 no. 2297
-497 (1977).
Sonneveld,C . en S.3. Uoogt:De opname van zink, ijzer en mangaan door
gerbera gate eld in veensubstraat.Proefstn. Groenten- Fruitt.Glas
Naaldwijk.I ntern rapp. 17,1977,17p.p.
B.Plannen 1978:
Een deel van het onderzoek van dit project is aangebracht in A13.
Uoorts zal het komende jaar aandacht worden besteed aan methoden om
ijzergebrek vast testellen in gewas.Hiertoe worden dan methoden
beproefd als de bepaling van ijzer in perssap van bladeren ende
bepaling van de phoxidase aktiviteit.
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ir. 3. v.d.'Ende
Besteding over het afgelopen Jaar (19

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:
Hoger personeel
.—
mandagen

Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
f

Middelbaar personeel
Lager personeel

—
—

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (1977) met vermelding van publicaties
B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 19 77.

a. In eternietbakken gevuld met een zandip tuingrond werden komkommers
uitgeplant en twee gave rijpe appels ingegraven.
Een dag na het opzetten vande proefuierden bijde planten naastde
ethyleenbron (rijpe appel)flinke hoeveelheden ethyleen gemeten: 0.97
tot 1.27 ppm.De gehalten daalden tot 0.34 ppm met het toenemen van
de afstand totde ethyleenbron. Een luchtmonster uit een afgesloten
ruimte waarin een van de bakken was geplaatst, had een hoog ethyleengehalte: 3.25 ppm.
Na een week waren de gehalten kleiner dan 0.03 tot 0.12 ppm enin
de afgesloten ruimte nog 0.24 ppm.
De afwijkingen aan de zaadlobben en het eerste blad van de planten
(epinastie) die werd waargenomen bijplanten in een afgesloten
ruimte, zette zich niet voort in de volgende bladeren.De ethyleen
concentratie was dus beneden de schadelijke grens gedaald.
b. In luchtmonsters verzameld bijeen proef metkomkommers in met vocht
verzadigd veensubstraat werd geen ethyleen aangetroffen (gehalte
kleiner dan 0.03ppm).
c. Het ethyleen onderzoek in de vollegrond van kassen heeft geen
resultaten opgeleverd. Hieruit kan worden opgemaakt dat in kasgronden
geen aantoonbare ethyleen gehalten voorkomen.
Het onderzoek wordt afgesloten met een publikatie.

mandagen
mandagen
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3.van den Ende
Besteding over het afgelopen Jaar (19

)

Tijdbesteding van direct bij het project betrokken personeel:

Besteding In geld
Directe kosten-personeel f
„
„ -materieel f
Seml-dlrecte kosten
f
Omslag algemene kosten ƒ
Totaal
f

Hoger personeel

—

mandagen

Middelbaar personeel

—

mandagen

Lager personeel

—

mandagen

Beknopte weergave van achtereenvolgens
A. Verslag afgelopen Jaar (19

) met vermelding van publicaties

B. Plan komende Jaar.
A. Verslag over 1977.

Het onderzoek naarde water-'en mineralenhuishouding inde glastuinbouw.
'^werdin 1975 gestart op een eerste bedrijf. Het betrof een kwantitatief
onderzoek naar dewaterbalans (door metingen van de beregening,drainafvoer, en gewasverdamping) ende mineraienbalans (door bepaling van de
aanvoer via bemesting, opname door de plant,uitspoeling en afvoer
met hetdrainwater,vastlegging in de grond). De opzet van hetonderzoek,dewerkwijze ende resultaten voor de periode 1975-1976 zijn uitvoerig beschreven in ICW-Nota 982van augustus 1977.Hier wordt volstaan
met het noemen van slechts enkele aspecten.
Het gehele meetprogramma verliep volgens plan zonder noemenswaardige
problemen.De toegepaste techniek ter bepaling van het verloop van de
drainafvoersnelheid (waaruitde totaledrainafvoer door numerieke
integratie werd berekend)verdient aparte vermelding vanwege haargedetailleerdheid en nauwkeurigheid.
De nauwkeurigheid van dewater- enmineraienbalans werd ongunstig beinvloed door invloeden van buiten (kwel inde natte wintermaanden,
wegzijging in perioden met weinig neerslag). De waterbalansgegevens
wezen uit de van de totaal beregende hoeveelheid van 1.600mm water
(inde periode van 1augustus 1975 tot 1augustus 1976)omstreeks 800
mm door het gewas werd opgenomen terwijl de overige 800mm uitspoelde
en via hetdrainagesysteem werd geloosd. Met hetdrainwater werd per
hectare omstreeks 2.900kg chloride,1.000 kg stikstof en 1,5 kg
fosfaat (ortho-P)afgevoerd; wat de totde eutrofien van het oppervlaktewater bijdragende mineralen betreft was de uitspoeling van stikstof
groot en van fosfaat laag.De grote uitspoeling van stikstof werd vooral
veroorzaakt door de zéér intensieve beregening opdit bedrijf.De geringe
fosfaatuitspoeling hing samen met een sterke vastlegging in het
bodemprofiel.
Het onderzoek werd op hetzelfde bedrijf voortgezet inde periode 19761977. Deresultaten,welke eveneens in eerste instantie in notavorm zullenworden vastgelegd lijken de conclusies gebaseerd op het eerste jaar
van onderzoek in grote lijnen te bevestigen. In het najaar van 1977
werd het onderzoek opdit eerste bedrijf definitief afgesloten.

