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TEN GELEIDE
In onze bedrijfstak wisselen goede en minder goede jaren elkaar meestal af. Het afgelopen
jaar was voor de glastuinbouw een niet ongunstig jaar. Derentabiliteit vertoonde ten opzichte
van het voorafgaande jaar een duidelijke verbetering. Dit was met name het geval in degroenteteelt, maar ook enigszins in de bloemisterij-sector.
Weersinvloeden, buitenlandse concurrentie en tal van andere faktoren speelden daarin een
rol. Het verslagjaar heeft ons ook opnieuw geleerd,dat we er alles aan moeten doen om onze
concurrentiepositie te handhaven. De kwaliteit en de kostprijs van onze produkten spelen
daarin een dominerende rol en een belangrijke bijdrage van het onderzoek kan daarbij niet
worden gemist.
Zoals uit dit verslag blijkt, is aan veel facetten aandacht besteed.Veelal bestond er een sterke
wisselwerking tussen de ontwikkelingen in de praktijk en het onderzoek.
Zo behield het op energiebesparing gerichte onderzoek een zeer hoge prioriteit; het kreeg
zelfs nog wat uitbreiding. Hernieuwde aandacht kreeg de C02-voorziening. Opnieuw bleek
voorts de grote betekenis van een voldoende lichttoetreding in de kassen.
In de praktijk zette zich deoverschakeling, althans in de groenteteelt, van deteelt in de grond
naar die op kunstmatig substraat, onverminderd voort. Het is een -om meer dan één reden positief te waarderen ontwikkeling. Op dit terrein vond dan ook een intensivering van het onderzoek plaats. Speciale aandacht kreeg daarbij de inwendige kwaliteit. Er moet echter ook
worden geconstateerd, dat genoemde overschakeling leidde tot een sterkere specialisatie op
de bedrijven. Sommige gewassen dreigen als gevolg daarvan in areaal terug te lopen en dit is
een tendens die zorgen baart. Daarom verdient ook het ontwikkelen van flexibele systemen
speciale aandacht om deteelt van zulke produkten,en daarmee het kunnen leveren van eenzo
breed mogelijk pakket, te kunnen blijven garanderen. Verder zullen de voordelen van
substraatteelten ook bij snijbloemen steeds meer moeten worden benut.
Met het bovenstaande zijn slechts enkele ontwikkelingen in onderzoek en praktijk kort aangeduid. Er zouden meerdere aan toe te voegen zijn. Bij dit alles zal het een voortdurende zorg
moeten zijn, dat enerzijds ons onderzoek voldoende praktijkgericht blijft en dat anderzijds de
praktijk in voldoende mate blijft inspelen op de resultaten van het onderzoek. En bij het
laatste denken wedan niet alleen aan devoortrekkers. Een belangrijke taak is hierbij ook weggelegd voor de voorlichting, de N.T.S. en andere organisaties. De goede contacten, die we
daarmee hebben, kunnen dan ook niet genoeg worden gewaardeerd.
Intussen wordt steeds meer voelbaar detoenemende druk dieop ons wordt uitgeoefend en die
ons noopt te streven naar een zo groot mogelijke efficiency. De financiële middelen worden
beperkter endevragendie worden gesteld nementoe.Eengrotereefficiency wordt ondermeer
gezocht in een nauwe samenwerking met zusterinstellingen. Reeds jaren wordt nauw samengewerkt met het proefstation te Aalsmeer. Recent is deze samenwerking ook structureel uitgebreid met dat te Lisse. Contacten met instituten worden eveneens geïntensiveerd.
Doelmatigheid inhet werken zouook sterk kunnen worden bevorderd door eenverbetering van
de huisvesting. Reeds al te lang is deze huisvesting zeer slecht. We hopen, dat het voorbereidende werk, dat in het verslagjaar is gedaan, om te komen tot een aanzienlijke verbetering,
niet tevergeefs geweest zal blijken te zijn.
Niet onvermeld mag blijven,dat erook intensief gewerkt is aan een structurele oplossing voor
dezgn.50/50 financiering van met name het glasgroente-onderzoek. Pogingen indeze richting
bieden perspectief.
Tenslotte vroeg de reorganisatie bij het routine-grondonderzoek veel aandacht. Deonderhandelingen met het bedrijfslaboratorium te Oosterbeek konden aan het eind van het verslagjaar
nog niet geheel worden afgerond, maar leidden wel tot een vergaande overeenstemming.
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We spreken graag de wens uit, dat de in dit jaarverslag verstrekte informatie niet ongelezen
zal blijven en goed zal worden benut. Een woord van dank is op zijn plaats aan alle medewerkers, die aan hetgeen tot stand kwam, zoveel hebben bijgedragen.
Ir. E. Kooistra

BESTUUR
Desamenstelling van het bestuur vande 'Stichting Proefstation voorTuinbouw onder glas' te
Naaldwijk was per 15 mei 1984 als volgt:
P. van den Berg, Den Haag (voorzitter)
J. G. J. van der Hoeven, Maasland (secretaris)
P. W. Lekkerkerk, Den Hoorn (vice-voorzitter)
J. W. van de Torre, Bergschenhoek (lid dagelijks bestuur)
dr. ir. E. A. Goewie, Ministerie van Landbouw en Visserij
G. R. Bax, Sappemeer
ir. J. D. Bijloo, NRLO, Wageningen
E. H. Bukman, Moerkapelle
M. J. J. van der Helm, Naaldwijk
L. G. C. Hendriks, Leidschendam
J. L. M. Jacobs, Venlo
E. J. van Kester, Bleiswijk
T. A. Koolhaas, Mijdrecht
G. J. M. Koot, Poeldijk
A. J. van Marrewijk, Maasland
J. N. Olieman, Pijnacker
N. F. C. Rops, Ulvenhout
M. Verkade, 's-Gravenzande
L. Weeda, Mijnsheerenland
ir. R. Woudstra, Ministerie van Landbouw en Visserij
Adviserende leden:
ir. J. Spithoven, Produktschap voor Siergewassen
drs. P. v. d. Struys, Landbouwschap

De samenstelling van het bestuur van de 'Vereniging tot ondersteuning van de stichting
Proefstation voor Tuinbouw onder glas' was per 15 mei 1984 als volgt samengesteld:
H. A. van Holsteijn, Monster (voorzitter)
J. G. J. van der Hoeven, Maasland (secretaris)
P. J. J. Duijndam, Den Hoorn
L. G. C. Hendriks, Leidschendam
A. A. M. Tas, Zevenhuizen
L. van Winden, Berkel
L. M. J. Zwinkels, De Lier
J. Luimes, Erica, namens Proeftuin Sappemeer
N. T. A. van Dijk, Harmeien, namens Vleutens Proeftuin
N. F. C. Rops, Ulvenhout, namens Proeftuin Noord-Brabant
J. L. M. Jacobs, Venlo, namens Proeftuin 'Noord-Limburg'
J. de Maa, Naaldwijk, namens de vereniging van Potgrondfabrikanten
J. W. van de Torre, Bergschenhoek, namens de NTS, Sectie groenten
J. de Groot, Maassluis, namens de Nederlandse vereniging van plantenkwekers

PERSONEEL *)
•) situatie per 15-5-1984

ONDERZOEK
Directeur
Ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32, 2285 HJ Rijswijk (070) 940946.
Adjunct directeur Voorlichting
Ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, 2681 BR Monster (01749) 47569.
Adjunct directeur Onderzoek
Dr. Ir. G. Weststeijn, Emmastraat 12,2681 RN Monster (01749) 47841.
Dir. secretaresse: mw. D. D. de Hoog.
Informatieverzorging
Publiciteit:
Hoofd: ing. P. A. Kruijk, Postbus 54, 2670 AB Naaldwijk (01740) 24302.
Publiciteits-assistente: E. Vogelenzang de Jong-de Hoog.
Administratieve medewerkers: M. P. van Gaaien, C. W. Verhoef-Kampman.
Fotograaf: J. A. van der Loos, Hondsdraf 19, 2671 DM Naaldwijk (01740) 28491.
Excursierondleidster: M. van der Sar, Wilhelminaplein 22, 2671 GS Naaldwijk (01740) 28838.
Bibliotheek:
Bibliothecaris: drs. W. A. van Winden, Lange Wateringkade 34, 2295 RP Kwintsheul.
Bibliotheek-assistente: M. N. van Dijk.
Systeembeheer:
L v. d. Bos, Havikhorst 10, 2675 WC Honselersdijk,
B. Zonneveld
Systeemanalyse: L. Aarsen, Proefstation Aalsmeer.
Statistische verwerking:
Statisticus: B. J. van der Kaay, Muskaatstraat 3, 2671 SV Naaldwijk (01740) 26584
Assistent: ing. J. C. M. Withagen
Afdeling grond,water en bemesting:
Afdelingshoofd: Ir. J. van den Ende, Kreeklaan 15, 2691 KX 's-Gravenzande (01748) 4106.
Onderzoek waterhuishouding:
Water- en mineralenhuishouding: A. M. M. v. d. Burg, Kraaijenstein 122, 2675 RC Honselersdijk.
Watervoorziening: R. de Graaf, Plantage 23, 3155 AX Maasland.
Bemestingsonderzoek:
Hoofd: dr. ir. J. P. N. L. Roorda van Eysinga,Gerberalaan 70,2671 KE Naaldwijk (01740)26292.
Gedetacheerd door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
Onderzoekers: M. Q. van der Meijs, L. Spaans, ing. D. Theune.
Onderzoek bemesting en watervoorziening:
Hoofd: ing. C. Sonneveld, Korte Kruisweg 32, 2676 BL Maasdijk (01745) 3417.
Onderzoekers: ing. W. Voogt, ing. Y. W. Aalbersberg.
Assistente: vakature.

Research laboratorium:
Hoofd: P. A. van Dijk, Willige Rijzen 10, 2291 G2 Wateringen (01742) 3525.
Laboratorium-assistent, plaatsvervangend hoofd: S. S. de Bes.
Analisten: F. M. Leyn-van Dijk, C. W. van Elderen.
Laboranten: C. Wiskerke-van Brakel, C. P. Binda, A. M. Chaulet-van Geest, A. S. M. ValstarHofland.
Amanuensis: H. W. Verhuist.
Laboratorium voor grond-, substraat- en wateronderzoek:
Hoofd: P. A. den Dekker, Suezkade 178, 2517 CG Den Haag (070) 631187.
Chef: M. J. T. Koenen-Staats.
Analist tevens plaatsvervangend chef: P. Lagas.
Analist voor ontwikkelingswerk: A. A. van Leeuwen.
Eerste laboranten: A. Boekesteijn, W. Noordam-Joustra.
Laboranten: A. van Winkel, H. E. M. Jongejan.
Adjunct laboranten: G. C. M. de Brabander, J. J. Tetteroo-Drieze, R. van Heuveln, O. H. T. de
Leeuw.
Lab. medewerkers: H.J.Verhulst 1 ), C. Breevaart, C.J.van der Doef,J. L. F.van Westenbrugge
(01742)6214.
Hoofd technische administratie: P. M. P. v. d. Lans.
Administratieve medewerkers: S. Bakker-Vreeling, J. M. Keiler, F. P.van Helden-Vierveijzer, E.
J. Romijn-Broekhoven, M. M. A. v. d. Ende.
Bemestingsadviezen en grondmonstername:
Hoofd: A. v. d. Wees (tevens specialist kunstmatige substraten).
Specialist bemesting van teelten in grond: A. L. v. d. Bos.
Bemestingsadviseurs: E.van Voorthuizen, G.Wapenaar1), P. M.van Winden 1), I.T.de Jong 1).
Monsternemers: A. J. M. van der Ende, Patrijslaan 36,2675 VZ Honselersdijk (01740)28176,C.
A. F. Greeve, Kleikade 31, 2752 BA Waddinxveen (01828) 7863, M. F. J.van Heiningen, Sint Bonifatiusstraat 29, 2264 AL Leidschendam (070) 274256, A. P. Mooyman, Kon. Wilhelminalaan
55, 2635 HL Den Hoorn (015) 615585, L A. den Toom, 's-Gravenweg 133, 2902 LG Capelle a/d
IJssel (010) 507426.
Potgrondonderzoek:
Hoofd: G. A. Boertje, Emmaplein 23,3181 HB Rozenburg (01819) 14344.
Adviseur potgrond: H. L. Koenen, de la Reystraat 21, 3143 CG Maassluis (01899) 17223, W. H.
M. van Dijk.
Afdeling teelt en kasklimaat
Afdelingshoofd: ir. C. M. M. van Winden, Taets van Amerongenstraat 2, 2681 EH Monster
(01749) 13109.
Onderzoek groentegewassen:
Hoofd: ir. G.W. H. Welles, Bereklauw 23,2671 WZ Naaldwijk (01740) 30471.
Teeltonderzoek tomaat, meloen en chinese kool: K. Buitelaar, Strauss 6, 2671 XB Naaldwijk
(01740)26202.
Teeltonderzoek komkommer en paprika en coördinator proeftuinonderzoek: ing. J. A. M. van
Uffelen, Smetena 14,2671 XH Naaldwijk (01740) 26518.
Teeltonderzoek sla, andijvie en aubergine: R. H. M. Maaswinkel, Paardebloem 22, 2671 WR
Naaldwijk (01740)20571.
Teeltonderzoek kleine gewassen: Cl. Mol, Hartmanplein 22,2681 TK Monster (01749) 12539.
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) in dienst bij het bedrijfslab. voor grond en gewasonderzoek te Oosterbeek.

Algemeen teeltonderzoek: G. A. J.Janssen, Stokerweg 5a, 5981 NE Helden-Panningen (04760)
3165, gedetacheerd bij de proeftuin 'Noord-Limburg', Venlo, J. Bulthuis, gedetacheerd bij
proeftuin Sappemeer.
Kwaliteitsonderzoek bij groentegewassen:
Onderzoek: J. Janse, Kamperfoeliestraat 9, 2671 NJ Naaldwijk.
Gebruikswaarde-onderzoek groente- en bloemisterijgewassen:
Hoofd: ir.J.H.Stolk, Uitterlier 130,2678VD DeLier (01745)5289,gedetacheerd door het RIVRO
teWageningen, ing. M. H.Cools,gedetacheerd door het RIVROteWageningen,A. B.Janssen,
N. L M. Stijger, K. Heidemans.
Administratief medewerker: W. C. M. de Bruijn.
Onderzoek bloemisterijgewassen:
Hoofd: ir. C. M. M. van Winden.
Teeltonderzoek chrysanten, snijgroen en trosanjers: ing. A. P. van der Hoeven, Rijnweg 307,
2681 SL Monster (01749) 47907.
Teeltonderzoek freesia en amaryllis: J. C. Doprduin, Rossini 8, 2671 VZ Naaldwijk (01740)
24373.
Onderzoek kasklimaat:
Hoofd: ir. C. M. M. van Winden.
G. P. A. van Holsteijn, Chrysantenstraat 28,2671 KR Naaldwijk (01740) 25989.
ing. M. L. Post, ir. A. M. M. de Koning.
ir. J. C. Bakker, Koekoekstraat 92,3145 AJ Maassluis (01899) 24735.
ir. E. M. Nederhoff, Koolwitje 9, 3225 CB Hellevoetsluis (01883) 17411
Meteorologische waarnemingen: C. A. Ammerlaan.
Vacature.
Onderzoekassistenten t.b.v. gehele afdeling: G. A. M. Zwinkels-de Brabander, L. T. EngelaanHokken, C. A. Elzo Kraemer.

Afdeling plantenfysiologie
Afdelingshoofd: dr. ir, P. J. A. L. de Lint, 's-Gravenzandseweg 252,3151 TV Hoek van Holland
(01747)2483.
Algemeen fysiologisch onderzoek: dr. ir. L. S. Spithost, Kleine Woerdlaan 48, 2671 AS Naaldwijk (01740) 26044.
Koolzuurgasbemesting en fysiogene afwijkingen: ir. N. van Berkel, Fazantstraat 29, 3145 CA
Maassluis (01899) 14824.
Lichtonderschepping en belichting: Potentiële groei: ing. D. Klapwijk, van Nijenrodestraat 89,
2678 De Lier (01745) 2722, S. A. Tooze, C. F. M. Wubben.
Vruchtzetting, groeiregulatoren en in vitro culturen: ing.W.van Ravestijn, Meyendelseweg 14,
2243 GN Wassenaar (01751) 79470, Ph. de Vreede.
Fotosynthese en stofverdelingsonderzoek: G. Hey, Abeelstraat 27, 2691 DG 's-Gravenzande
(01748) 4379, dr. ir. P. J. A. L. de Lint.

Afdeling plantenziekten en ziektebestrijding
Afdelingshoofd: dr. ir. L. Bravenboer, Distelstraat 11, 3151 TL Hoek van Holland (01747) 2695.
Schimmel- en bakterieziekten:
ir. N. A. M. van Steekelenburg, lepstraat 10, 2691 EX 's-Gravenzande (01748) 5587, gedetacheerd door het IPO. S. J. Paternotte, vacature.

Virusziekten:
Virusziekten bij tomaat, paprika en aubergine: dr. ir. A. Th. B. Rast, Menno ten Braaklaan 97,
2624 TC Delft (015) 562254, gedetacheerd door het IPO.
Assistente: C. C. M. M. van Veen-Stijger.
Overige virusziekten: ing. H. J. M.van Dorst, Almondestraat 2,2676VM Maasdijk (01745)3912.
Plagen en biologische bestrijding:
Ir. P.M.J. Ramakers, Burg.Zaneveldstraat 53,3145 RB Maassluis (01899)20811, gedetacheerd
door het IPO.
Assistent: M. J.van Lieburg (gedetacheerd door het consulentschap in algemene dienst voor
plantenziekten).
Ir. J. Woets, de Nederlandenstraat 30, 3151 SE Hoek van Holland.
Assistent: A. v. d. Linden.
Gewasbescherming:
Bodemparasieten en ziekten in substraatteelten: W. T. Runia, Iris 6, 2671 ZK Naaldwijk.
Chemische bestrijding: M. v. d. Staay, Gladiool 25, 2671 ZE Naaldwijk.
Diagnostiek en onkruidbestrijding:
Zie Plantenziekten bij Voorlichting.
Luchtverontreiniging:
P. Steenbergen, Hargplein 62, 3121 VD Kethel/Schiedam (010) 703933, gedetacheerd door het
IPO.
Afdeling Economie, arbeid en mechanisatie
Afdelingshoofd: ir. J. C. J. Ammerlaan, Zwartendijk 11,2671 LL Naaldwijk (01740) 27730.
Bedrijfsmanagement: ing. J. K. Nienhuis, Kerklaan 40, 2678 SW De Lier (01745) 5270.
Bedrijfseconomie: ir. A. J. de Visser, Vreeburchlaan 49,2691 AB 's-Gravenzande (01748)5142,
gedetacheerd door het LEI.
P. C. M. Vermeulen, v. Haemstedestraat 4, 2678 TX De Lier.
Arbeidskundige: ing. A. T. M. Hendrix, Uithof 6, 2676 AK Maasdijk (01745) 4835, gedetacheerd
door het IMAG.
Automatisering Bedrijfsregistratie: Ing. M. A. M. P. Joosten; tijdelijk gedetacheerd door de
NTS.
Algemene zaken en personeelszaken
Hoofd: ing. P. Koornneef, Raadhuisstraat 6, 3181 CJ Rozenburg (01819) 12792.
Medewerkster personeelszaken: W. I. Tuynman.
Administratie:
Hoofd: D. D. de Hoog.
Plaatsvervangend hoofd: J. P. Luykx.
Administratieve medewerksters: W. Langhorst-van Osch, D. Bisschop-de Klerk, E. E. HoffiusSchenk, M. Schoonderwaldt, M. A. Vreugdenhil-van Haren.
Boekhouding:
Hoofd: J. A. A. Keijzer, Geestweg 12,2671 EC Naaldwijk (01740) 20376.
Assistenten: F. C. J. van Oosten, M. M. van Baaien, P. J. M. v. d. Ende.
Interne Dienst:
Hoofd: P. M. van Staalduine
Medewerkers: L. P. F. Reijgersberg, G.M. M. L.Verbeek, R. H. P.Vreugdenhil-van Vliet, C. B. M.
van Dijk-Bronswijk, P. Landmeter-Stokdijk, E. L. v. d. Spaan-'t Hart, M. A. Verbeek-Boeters, B.
H. Nadorp-Kuypers, L. Wiskerke-van Antwerpen, N. Wulff-Boers, A. Erkelens-Lamers.
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Technische dienst
Hoofd: ing. R. B. Albers, Molenstraat 58, 2675 CE Honselersdijk (01740) 24596.
Instrumentmakerij/bankwerkerij: C. J. Immerzeel, G. L. van Charanie, R. Schutter.
Timmerplaats: M. v..d. Gaag, P. L. Verbraeken.
Schilderwerk: L. P. Zwaanswijk.
Plaatsvervangend hoofd en groepsleider: A. J. Arendzen (070) 638028.
Electronica: A. J. Arendzen.
Instrumentatie: L. J. A. Bol, A. C. v. d. Meer.
Elektrotechniek: P. C. van Zwet, P. Koornneef.
Tuin
Hoofd: ing. F. G. van Dijk, Zuidweg 42, 2671 MN Naaldwijk (01740) 26541.
Plaatsvervangend tuinchef: M. P. Jasperse, Sering 16, 2671 NL Naaldwijk.
Adjunct chef service verlening: J. Menheer, Bachlaan 12,2671 TK Naaldwijk.
Proefbeheerders: P. den Boer, A. C. Heppe, S. Heys, J. F. Nadorp, P. J. W. N. Nadorp, L. L. A.
van Paassen, D. Wiskerke, O. F. van Eeden, E. D. Roodenburg, H. Wulff.
Proefverzorgers: S. W. Bos, A. H. de Bruin, R. Elgersma, M. T. van Veldhoven, P. A. W. Kortekaas, R. G. C. M. van Arkesteijn, A. v. d. Berg,W. R. A. de Zoete, R. M.v. d. Berg,A. Wiskerke.

Consulentschap in algemene dienst voor de groenteteelt
onder glas
Consulent: ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, 2681 BR Monster (01749) 47569.
Voorlichtingscoördinator: L. G. van Uffelen, Uitterlier 104, 2678 VD De Lier (01745)3471.
Ingenieur Bedrijfssynthese: vakature.

Voorlichting Zuid-Hollands glasdistrict
Consulent voor de Tuinbouw: Ir.A. J. Vijverberg, Naaldwijkseweg 35,2691 RB 's-Gravenzande
(01748)3795.
Voorlichtingszaken: Ing. Th. de Groot, Anemoon 5, 2678 PL De Lier (01745)2581.
Publiciteit: Zie onder Onderzoek.
Afdeling groenteteelt
Takingenieur: Ir. L. A. F. M. van Gils, Heeswijkstraat 128, 2275 EJ Voorburg (070) 901597.
Specialist Plantenziekten: ing. M. P. Simonse, Iris 20, 2671 ZK Naaldwijk (01740) 21091.
Sectie De Kring
Bedrijfstakdeskundige: A. F. Veenman, IJsvogellaan 60, 2665 ES Bleiswijk (01892) 7053.
Rayon Bergschenhoek-Bleiswijk: vakature.
Rayon Bleiswijk: ing. T. M. Goebertus, Moerwater 31,2715 GM Zoetermeer (079) 213698.
Rayon Nieuwerkerk a/d IJssel-Zevenhuizen-Waddinxveen:W. Eindhoven, Snippendreef 6,2665
ED Bleiswijk (01892) 3074.
Rayon Pijnacker: J.de Hoog, Delftsestraatweg 181, 2645 BA Delfgauw post Delft (015)564079.
Rayon Berkel: ing. P. A. Moerman, Spinel 44, 2651 RT Bleiswijk (01891) 7347.
Rayon Leidschendam-Voorschoten-Leiden-Nootdorp: ing. L. Hubert, Kalverweide 35,2727 GA
Zoetermeer (079) 418837.
Sectie Het Westland
Bedrijfstakdeskundige: M. v. d. Linden, Molenweg 50, 2681 GT Monster (01749) 47012.
Rayon Monster: ing. P. U. van 't Hoff, Rembrandtlaan 97a, 3117 VH Schiedam (010) 739976.
Rayon Maasdijk: H. B. Kalkman, Westgaag 86, 3155 DJ Maasland (01899) 12859.
Rayon 's-Gravenzande: B. Meijndert, Heliotroop 31,2691 HL 's-Gravenzande (01748) 2233.
Rayon Maasland-Schipluiden-Den Hoorn: ing. D. Boonman, Kanaalweg 9, Maasland.

Rayon Naaldwijk:
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt: ing. J. P. Bakker, Fresiastraat 14, 2671 KS Naaldwijk

(01740)27141.
Rayon Wateringen: C. W. v. d. Burg, Agaat 2, 2651 SE Berkel en Rodenrijs (01891) 5450.
Rayon Honselersdijk: ing. T. v. d. Knaap, Mariëndijk 67, 2675 SZ Honselersdijk (01740) 25617.
Rayon Poeldijk: vakature.
Rayon Westerlee: ing. G. Beekmans, p/a Baakwoning 8, 2671 LE Naaldwijk.
Rayon Loosduinen-Monster: H. Ouwerling, Berestein 11,2295 PM Kwintsheul (01742) 2646.
Rayon Westerlee-De Lier: L. Rus, Hoefweg 3b, 2678 KJ De Lier (01745) 5177.
Afdeling bloementeelt
Takingenieur: ing. G. Buys, van Nijenrodestraat 45, 2678 TR De Lier (01745) 2822.
Specialist plantenziekten: P. Wilders, Gerberalaan 14, 2671 KD Naaldwijk (01740) 24878.
Sectie De Kring
Bedrijfstakdeskundige: A. Koningen, Albert Schweitzerlaan 153, 2552 PG Den Haag (070)
972605.
Jaarrondchrysant en normaalteeltchrysant: ing. D.J. Binnendijk, Kanaalweg 98,2313 DW Leiden (071) 144165.
Potplanten: vakature.
Anjer, trosanjer: ing. L. Bost-Spitters, Heemraadweg 1,2741 NC Waddinxveen (01828) 12756.
Roos en orchidee: ing. W. v. d. Ende, Schaepmanlaan 1,2461 WJ Pijnacker (01736) 6385.
Gerbera en anthurium: W. A. C. Nederpel, Leeuwerik 33, 2295 PZ Kwintsheul (01742) 5994.
Tulp, lelie, iris, alstroemeria en vaste plant snijbloemen (Z.H.G.): L. Vellekoop, Dalveen 11,
2291 MG Wateringen (01742) 5570.
Sectie Het Westland
Bedrijfstakdeskundige: H. Konings, De Nesse 19, 2291 XN Wateringen (01742) 3416.
Potplanten: C. Vermeulen, Galgeweg 25, 2671 MR Naaldwijk (01740) 25298.
Roos en orchidee: ing. P. C. Damen, Hoefblad 5, 2671 WX Naaldwijk (01740) 28751.
Freesia, gladiool en nerine (Z.H.G.): vakature.
Iris, lelie en amaryllis (Z.H.G.): A. J. M. van Leeuwen, Kijckerweg 21,2678 AA De Lier (01745)
2264.
Jaarrondchrysant en snijgroen (Z.H.G.): C. P. Mol, Bleyenburg 116, 2678 BC De Lier (01745)

3682.
Gerbera en anthurium: H. J. H.v.d.Spek, Wassenaarstraat 8,2681 HB Monster (01749)47714.
Anjer en trosanjer: A. Lekkerkerk, Lookwatering 30, 2635 CK Den Hoorn (015) 136784.
AFDELING GESPECIALISEERDE VOORLICHTING
Ingenieur Specialisten: ir. H. Meinders, Siberië 11,Delft (015) 125638.
Technische voorlichting
Verwarming en stooktechniek (rayon De Kring): vakature.
Verwarming en stooktechniek: J. B. Verveer, Noordlandseweg 65, 2691 KJ 's-Gravenzande

(01748)3786.
Regeltechniek: vakature.
Kassenbouw: ing. C. Middendorp, Obrechtstraat 79, 2517 VN Den Haag (070) 452733.
Arbeid: P. Hoogervorst, Oudlaan 99, 2672 AP Naaldwijk (01740) 31370.
Mechanisatie: ing. J. Koop, Rotterdamseweg 24, 2628 AM Delft (015) 571118.
Energie voorlichter materialen: H. Freriks, C. Jolstraat 9, 2584 EL Den Haag (070) 547047.
Energie voorlichter: ing. P. G. M. H. Goeyenbier, Rozemarijn 15, 2291 GJ Wateringen (01742)
3366.
Energie voorlichter: ing. H. J. de Sterke, Neel Gijsenpad 10,3043 MB Rotterdam (010) 379391.

Bodem en waterhuishouding
Profielonderzoek, waterhuishouding en bassins: J.T. M.van Paassen, Oosteinde 69,2291 AC
Wateringen (01742) 3458.
Waterbehandeling en water aan-en afvoer: ing.J.J.van Schie, H.van Naaldwijkstraat 23,2671
BA Naaldwijk (01740) 26097.
Afdeling Landinrichting en Planologie
Hoofd: ir. A. J. Vijverberg, Naaldwijkseweg 35, 2691 RB 's-Gravenzande (01748) 3795.
Gebiedsinrichting, projectvestigingen, bedrijfsinrichting en planologische zaken (De Kring):
ing. J. Oosthoek, Laan der Vrijheid 42, 2661 HK Bergschenhoek (01892) 3217.
Afdeling Kredietregelingen (ressorteert onderde Provinciale Directie Bedrijfsontwikkeling):
J. van den Ende, Noordeindseweg 52b, 2645 BC Delfgauw (015) 565953.
Ing. J. S. W. van der Lans, Vuurdoom 10,2671 NM Naaldwijk (01740) 21083.
H. Rijnveld, Julianalaan 28, 2811 KV Reeuwijk (01829)2851.

VOORLICHTINGSDIENST 'GROENTEN ONDER GLAS' BUITEN HET ZUID-HOLLANDS GLASDISTRICT
Consulentschap voor de Tuinbouw Noord-Oost Nederland, Groningen.
Takingenieur: ir. V. ten Holder, Hoekstraat 14,9712 AN Groningen (050) 120031.
B.T.D.: K. A. Buitenwerf, Cort. v. d. Lindenstraat 73, 9602 SC Hoogezand (05980) 20199.
Bedrijfsvoorlichters: G. Goedknegt, Orvelterbrink 45, 7812 MK Emmen (05910) 18287, B. Lijnema, Populierstraat 9, 9404 KX Assen (05920) 12020.
Consulentschap voor de Tuinbouw Tiel.
Takingenieur: Ir. J. v. Vliet, De Hennepe 439, 4004 BE Tiel.
B.T.D.: L. F. Boersma, Ploeglaan 18,6681 EZ Bemmel (08811) 3472.
Bedrijfsvoorlichters: B.van Onna, Bremershof 532,5403WR Uden (04132)66178, G. Groenhof,
Kerkstraat 32, 4064 EB Varik (03445) 1628, A. J. Verwijs, Peperstraat 66, 5314 AN Bruchem
(04184) 330.
Consulentschap voor de Tuinbouw Hoorn.
Takingenieur: Ir. M. J. G. Timmer, Hoeker 20, 1625 CB Hoorn (02290) 35893.
B.T.D.: M. v. d. Linden.
Bedrijfsvoorlichter: N. Verbart, Dorpsstraat 91,1842 GT Oterleek (02207) 10459.
Consulentschap voor de Tuinbouw Aalsmeer-Utrecht, Aalsmeer.
Takingenieur: Ir. H. Gongrijp. Postbus 1011,1430 BA Aalsmeer.
Bedrijfsvoorlichters: A. N. Ezendam, Wallestein 41,3632 Loenen a/d Vecht (02943) 3469.
Consulentschap voorde Tuinbouw Zuid-West Nederland, Goes
Takingenieur: Ir. E. Kok-Hendriks, Heerendijk 7, 3255 LE Oude Tonge.
B.T.D.: Ing. J. G. M. Hendriks, Kranendijk 18, 3258 LJ Achthuizen (01874)1871.
Bedrijfsvoorlichters: B. Baijense, Boskamp 101,3343 EC Hendrik Ido Ambacht (01858)8389,P.
Engelen, Dorpsdijk 33,3237 LGVierpolders (01810)7011,J.G. M.Hendriks, Kranendijk 18,3258
LJ Achthuizen (01874)1671.
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Consulentschap voor de Tuinbouw Tilburg.
Takingenieur: Ir. Siebenga, Kapelaan Huyberslaan 35, 5061 BB Oisterwijk (04242) 16623.
B.T.D.: C. J. M. Hendriks, v. d. Waalslaan 4, 5056 VH Berkel-Enschot (013) 333962.
Bedrijfsvoorlichters: J. Banken, Damaststraat 9, 5411 AM Zeeland (08865) 2765, L M.van den
Bosch, van Hogendorpstraat 35, 5151 EC Drunen (04163) 73476, R. Lommerse, Hoornmanstraat 14,5711 EZSomeren (04937) 1263,J. A. J. Rovers, Heusdenhoutseweg 48,4817 NC
Breda (076) 875353, C. A. M. Dielissen, Schaepmanlaan 32, 4623 XX Bergen op Zoom.
Consulentschap voor de Tuinbouw Roermond.
Takingenieur: Ir. G. Moorman, Florasingel 12,6043 WD Roermond (04750) 27285.
B.T.D.: G. M. J. Versleijen, van Douverenstraat 19, 5961 JH Horst (04709) 1419.
Bedrijfsvoorlichters: M. P. L. Joosten, Molenstraat 43,5975 Sevenum (04767) 1733,A. J. L. Urselmann, Biesstraat 22, 6093 AD Heijthuijzen (04749) 1615, L L. C. Peters, Maagdenbergweg
13,5915 CN Venlo (077) 17330, H. E.T.J.Gröniger, Jan Vermeerstraat 311, 5941 VSVenlo(077)
49684, Chr. E. J. Verberne, Jan Verschurensingel 60, 5941 CK Velden (04704) 2773, P. v. Adrichem, Schoutenring 4, 5981 DS Panningen (04760) 4739.
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ALGEMEEN OVERZICHT
1. Personeelsaangelegenheden
Voor wat betreft het Proefstation was er in het verslagjaar één jubileum te vieren. Op 22 april
was het G.A. Boertje, werkzaam als hoofd van de subafdeling Potgrondonderzoek, die op die
dag herdacht dat hij 25jaar in dienst was van het Proefstation. Hem werd een receptie aangeboden.
Van twee medewerkers die gebruik wensten te maken van de mogelijkheid van de VUTregeling, werd in 1983afscheid genomen. Dit was op 18februari van C.S.vande Helm,diesedert 1957 in dienst was als proefbeheerder in de tuin. Op 25 maart was het Th.Strijbosch, die
vanaf 1947 op het Proefstation in diverse functies werkzaam was, laatstelijk in het kasklimaat
onderzoek. Inde beginperiode werkte hij langetijd inde bodemkartering. Beide vertrekkenden
werd een afscheidsreceptie aangeboden.
Op 22december werd afscheid genomen van J. M.Greeve,dievanaf 1973 monsternemer isgeweest in De Kring. Hij heeft zijn werkzaamheden ten gevolge van ziekte moeten beëindigen.
Per 1juni kwam Dr. ir. G.Weststeijn in dienst als adjunct-directeur. Deze uitbreiding van dedirectie had tot doel de leidinggevende taken meer inhoud te kunnen geven.
In de voorlichtingsdienst viel er een jubileum te vieren, nl. dat van M. v. d. Linden, bedrijfstakdeskundige in het Westland. Op 29 april werd het feit herdacht dat hij 25 jaar in dienst werkzaam was. Hem werd een receptie aangeboden.
Twee medewerkers van de voorlichting namen wegens pensionering afscheid van de dienst.
Dit was op 28januari van ing. Meijndert, werkzaam als techn. voorlichter. Hij was vanaf 1953
werkzaam in dit gebied.Tot 1964 als gedetacheerde vanuit het toenmalige ITT,vanaf 1964 als
medewerker van het regionale consulentschap. Hem werd bij dit afscheid een receptie aangeboden.
Ing. J . H . Groenewegen maakte gebruik van deVUT-regeling. Hij was sedert 1945 indienst van
de voorlichting. Dit in diverse functies; de laatste jaren als takingenieur groenteteelt. Op 21
oktober werd op een hem aangeboden receptie afscheid genomen. Inzijn functie werd gelijktijdig ir. L. F. M. van Gils aangesteld.

2. Algemene zaken
Vergaderingen bestuur
In de samenstelling van het bestuur van de Stichting kwam in 1983 één verandering. In de
plaats van Dr. P.A.Th.J.Werry,van het Ministerie van Landbouw enVisserij,kwam Dr. Ir.A.E.
Goewie. Dit bestuur vergaderde 4 keer; het dagelijks bestuur kwam 24 keer bijeen.
In het bestuur van de Vereniging tot ondersteuning van de 'Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder Glas' werd in 1983 de heer T. A. Koolhaas, die namens Vleutens proeftuin zitting
had indevereniging,opgevolgd door de heer N.T.A.van Dijk uit Harmeien.Deheer J.G.Ravenek, die namens de Sectie groenten van de N.T.S. zitting had in het bestuur, werd opgevolgd
door de heer J. W. van der Torre te Bergschenhoek.
Het bestuur van de vereniging kwam 4 keer bijeen,terwijl op 14juni de ledenvergadering werd
gehouden.
Uitbreiding tuin en gebouwen
In mei van het verslagjaar werd een begin gemaakt met de bouw van de kas voor het onderzoek met laagwaardige warmte. In de planning was opgenomen dat deze kas op 31 december
gereed zou zijn. Dit tijdstip bleek echter niet geheel haalbaar. Voor de noordgevel van het kascomplex werd een nieuw beglazingssysteem ontwikkeld,waarbij gebruik is gemaakt van dubbel glas-elementen met afmetingen van 150 cm hoog en 160 cm breed. Verder is in deze kas
zeer nauwlettend zorg gedragen voor beperking van de schaduwhinder. Oplevering van de kas
vond plaats in februari 1984.
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De lage temperatuurkas in aanbouw
Verder zijn plannen ontwikkeld en inmiddels ingediend om tot vervanging van de centrale procescomputer, Siemens 330,te komen. Het voornemen bestaat om tot de installatie van eenzogenaamde multi level configuratie over te gaan. Voordeel hiervan is, dat de bedrijfszekerheid
van het systeem aanzienlijk toeneemt ten opzichte van de oude situatie. Immers,bij uitval van
de centrale computer vallen ook de kascomplexen uit die met de computer verbonden zijn. In
de nieuwe situatie zal dit niet meer kunnen voorkomen. Een ander voordeel van de nieuwe opzet is, dat de onderhoudskosten van het systeem aanzienlijk worden teruggebracht.
Ten behoeve van het kascomplex A5 werd een aanvraag ingediend om tot vervanging van de
aldaar geïnstalleerde analoge regelapparatuur te komen. Deze apparatuur is sterk verouderd
en geeft veel storingen. De bedoeling is om -gezien de aard van het onderzoek in deze kas hier een tuinbouwcomputer te installeren.
3. Onderzoek
Deeisen die de Overheid stelt ten aanzien van de financiering, met een beperkte vermindering
van de personeelsformatie, maakt het management er niet gemakkelijker op. Enerzijds ts het
ongewenst bepaalde onderzoektaken te beperken of noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen
buiten deaandachtssfeer te houden.Wordt hieraan echter vastgehouden danzullenbeperkingen in de personele sfeer vooral drukken op dedienstverlenende afdelingen,waarvan er enkeletoch aloverbelast zijn. Het feit dat deontkoppeling van het routine grondonderzoek van het
overige deel van het Proefstation voor dedeur staat, kan mogelijk dit beeld iets doen wijzigen.
Echter eerst in 1984 zal een duidelijk inzicht in deze situatie worden verkregen.
Hoewel het energiebesparend onderzoek grote prioriteit houdt en nóg meer zal krijgen als de
kas voor onderzoek met laagwaardige warmte gereed komt, is de belangstelling toch ook gericht geweest op veel andere zaken. Daarbij springt het voortgezet onderzoek naar de
substraatteelt in het oog.Uit economische en milieu overwegingen is bijv. besloten ruime aandacht aan de mogelijkheden van recirculatiesystemen te besteden. Dit laatste geldt ook voor
13
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het C02-onderzoek, nu in de praktijk zo duidelijk gebleken is,dat er nog lang niet altijd sprake
is van een optimale voorziening.
Besloten is de aandacht voor nieuwe gewassen in het kader van assortimentsverbreding niet
uit te breiden. Aan een beperkt aantal gewassen zal echter zodanige aandacht worden
besteed, dat de problemen die er in die teelt zijn zo goed mogelijk worden opgelost. Speciale
aandacht kreeg in dit verslagjaar het gewas kouseband.
Het klimaat in 1983 heeft het de telers moeilijk gemaakt. Deteelt in het voorjaar was laat, als
gevolg van een aantal factoren en daarop volgde een lange zomer als gevolg van extreem veel
regen; zeer droog in het midden van de zomer. Dit alles maakte aanpassing in de teelten nodig. De gietwatervoorziening bijv. vraagt veel aandacht, niet alleen in de praktijk, ook op het
Proefstation. Een en ander werd echter uitstekend opgevangen.
Diverse medewerkers waren -ondanks bezuinigingen -toch in staat deel te nemen aan binnenen buitenlandse congressen en symposia. Naast het belangrijke aandeel dat men daar in veel
gevallen had, blijft het kennisnemen van het onderzoek van anderen en de contacten met onderzoekers van elders, van zeer groot belang voor het eigen functioneren. Mede om die reden
is het zo belangrijk dat ook in 1983 uitstekend kon worden samengewerkt met tal van onderzoekinstellingen in binnen- en buitenland.
Van de 'Mededelingen' verschenen er, zoals gebruikelijk, 12nummers van elk 12pagina's. Tijdens de N.T.V. is een enquête gehouden over het voortbestaan en de gewenste opzet van de
'Mededelingen'. Zeer duidelijk was de uitspraak van een zeer hoog percentage van de geënquêteerden, nl. dat 'Mededelingen' én moet worden voortgezet én in ongeveer de huidige opzet. Ook verscheen er ten behoeve van het onderzoek zelf en voor andere belangstellenden
een Intern Jaarverslag. Bovendien een verslag in de Engelse taal, vooral van belang voor de
ruilabonnementen die we met bijna 400 instellingen hebben over de gehele wereld.
Optal van gebieden werd uitstekend met devoorlichtingsdienst samengewerkt. Dit vooral ook
op het gebied van de publiciteit, omdat talrijke artikelen vanuit het onderzoek, via de Publikatiecommissie Glasgroente en die voor de Bloemisterij, hun weg naar de vakbladen vonden.
Ook werd er meegewerkt aan telersbijeenkomsten in velerlei plaatsen en van velerlei aard en
niveau.
In 1983 kwam erten behoeve van de literatuurvoorziening van deonderzoekers een directe verbinding tot stand tussen de bibliotheek enhet Proefstation en decomputer vande Bibliotheek
van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Met behulp van een terminal kan nu worden gezocht in een centraal, steeds groeiend bestand van titels, die het landbouwkundig onderzoek
in Nederland en daarbuiten betreffen. Het is de bedoeling dat in 1984het Proefstation zelf ook
titels aan dit bestand gaat toevoegen.
In de wetenschappelijke Publikatiereeks van het Proefstation verschenen in 1983 11 nieuwe
publikaties:
309 Relationship between analytical data of plant sap and dried material of glasshouse
crops; C. Sonneveld en S. S. de Bes.
311 Developments in application of biological control in greenhouses vegetables inthe Netherlands since 1979;W. J. Ravensberg, J. C. van Lenteren en J. Woets.
312 Observations on Opius pallipes Wesmael (Hym. Braconidae) as a potential candidate
for biological control of the tomato leafminer Liriomyza bryoniae Kalt. (Dipt., Agromyzidae) in Dutch greenhouse tomatoes; J.Woets en A. van der Linden.
313 Yellows of glasshouse vegetables, transmitted by Trialleurodes vaporariorum; H.J. M.
van Dorst, N. Huyberts en L. Bos.
314 Improvement of fruit set in eggplants with 4-CPA (Tomatotone): W. van Ravestijn.
315 Studies of the salt tolerance of some flower crops grown under glass; C. Sonneveld en
W. Voogt.
316 Epidemiological aspects of Didymella bryoniae, the cause of stem and fruit rot of cucumber; N. A. van Steekelenburg.
317 Lettuce tipburn as related to the cation contents of different plant parts; C. Sonneveld
en E. Mook.
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On the occurence of Opius pallipes Wesmael and Dacnusa sibirica Telenga (Braconidaej in cases of naturel control of the tomato leafminer Liriomyza bryomnia Kalt. (Agromyzidae) in some large greenhouses in the Netherlands; J.Woets en A.van der Linden.
Aschersonia aleyrodis, a selective biological insecticide; P. M. J. Ramakers.
Mass production and introduction of Amblyseius mckenziei and A. cucumeris; P. M.J.
Ramakecs.

4. Voorlichting
Hoewel het personeelsverloop in 1983niet zogroot was als in dejaren voorheen,vertrokken er
toch 4medewerkers, waarvan 2als gevolg van pensioen en VUT.Gelukkig konvrij vlot indevakatures worden voorzien, met uitzondering van die van de verwarmingsspecialist, waarvoor
tot heden nog geen toestemming is verkregen in deze vakature te voorzien.
Met anderen van buiten onze eigen dienst was het mogelijk de nieuwe voorlichters mee te laten doen aan een uitgebreid Introduktie-programma, eenvoortgezette opleiding gericht op het
verdiepen van de kennis ten aanzien van een groot aantal zaken die voor de glastuinbouw belangrijk zijn en het vergroten van de vaardigheid om als voorlichter te functioneren.
Binnen de voorlichting is uitvoerig nagegaan hoe de taakvervulling tot stand komt. Daarbij is
naar voren gekomen dat veel van onze voorlichters aanzienlijk meer werkuren maken dan
waarvoor zij zijn 'ingehuurd'. Een duidelijk teken dat de taak niet eenvoudig is en dat er veel
van hen wordt gevergd.
Moeilijk is nog vast te stellen in hoeverre op korte termijn veranderingen mogen worden verwacht. Veranderingen ondermeer door het feit dat een wederzijdse informatiestroom op gang
gebracht moet worden tussen de officiële overheidsvoorlichting en de grote diversiteit aan
particuliere voorlichting.
Er is inmiddels niet alleen veel over gesproken en met anderen van gedachten over gewisseld,
maar ook zijn mogelijke strategieën hiervoor op papier gezet. Overleg vergde ook de wat andere werkstructuur, die in 1984 voor een deel van onze dienst zal gaan gelden, nl. meer samenwerkingsverbanden met andere consulentschappen. Inhet kader vandesamenwerking functioneren al enige tijd de zgn.ambtelijke gewasgroepen. Hoewel deze groepen binnen de dienst
geen eigen status hebben,functioneren zetot volle tevredenheid van dedeelnemers. Vooral in
het winterhalfjaar waren velen betrokken bij het onderwijs op tal van cursussen. Hoewel dit
voor een aantal een behoorlijke extra belasting vormt, is de praktische kennis vanuit de voorlichting voor het succesvol laten verlopen van diverse cursussen onmisbaar. Getracht zal worden -zodra veel van de jongere voorlichters meer ervaring hebben opgedaan -het aantal onderwijsgevenden vanuit de dienst uit te breiden om te bereiken, dat degenen, die nu extra
zwaar worden belast, tot minder lesuren kunnen komen.
Bij het functioneren blijft de huisvesting problemen geven. Er is in Naaldwijk onvoldoende
ruimte. Op het einde van het verslagjaar werd het gelukkig wel duidelijk dat erten behoeve van
de voorlichters die in De Kring werkzaam zijn op de bloemenveilig te Bleiswijk wat kantoorruimtezal worden ingericht. Aan het rondleiden van bezoekers vanelders werd door onze voorlichters opnieuw medewerking verleend. Dit was ondermeer op deOpen Middagen,waarvan er
op het Proefstation in 1983 zes werden gehouden; steeds gericht op een gewas of een groep
van gewassen.
Het aantal officieel geregistreerde bezoekers, de bezoekers dus buiten excursieverband en
Open Middagen, was opnieuw wat lager. Het totaal was 1.344,waarvan 478 uit het buitenland
en 866 uit het binnenland. Een aanzienlijk deel hiervan kwam voort uit kringen van onderwijs
en voorlichting.
Medewerking werd verleend aan de NTV in Bleiswijk, waar in samenwerking met Aalsmeer een
flinke stand kon worden ingericht, die veel belangstelling trok. Eveneens werd intensief medewerking verleend aan de zgn. landelijke takvergaderingen, die 11 keer zijn gehouden. Op deze
bijeenkomsten komen alle voorlichters uit het land tesamen die bij deglasgroenteteelt zijn betrokken.
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Voor de medewerkers van onderzoek envoorlichting in het eigen gebied werd elkeveertien dagen een informatie-bulletin uitgegeven met daarin uitgebreid de stand van zaken inde ontwikkelingen in de praktijk en bij het onderzoek.
Een soortgelijk bulletin, aangevuld met praktijkervaringen vanuit het gehele land, is eveneens
elke veertien dagen samengesteld en verspreid onder de voorlichters in Nederland.
In de Informatiereeks kwamen de volgende nieuwe uitgaven tot stand:
No. 79 Rookgascondensors
No. 80 Waterontzouting door omgekeerde osmose in de tuinbouw
No. 81 Scheikunde en bemesting voor de teelt in substraat
No. 82 Tomaten in substraten
No. 83 Chemische begrippen voor bemesting zonder aarde
Herdrukken
vonden plaats van:
Herdru
Teelt van paprika onder glas
Druiventeelt
Teelt van bonen onder glas
Teelt van radijs onder glas
Teelt van sla onder glas
Voedingsoplossingen voor de teelt van tomaten in steenwol
Voedingsoplossingen voor groenten en bloemen geteeld in water of substraten
Bedrijfsregistratie
Voedingsoplossingen voor de teelt van tomaten in veen
Richtlijnen voor het samenstellen van potgronden
Adviesbasis voor waterkwaliteit in de glastuinbouw

No. 5
No. 19
No. 35
No. 41
No. 55
No. 63
No. 69
No. 70
No. 72
No. 73
No. 75

In de reeks Bloementeeltinformatie verschenen als nieuwe uitgaven:
No. 22 Teelt van zomerbloemen, buiten en onder glas : deel II
No. 23 Morfologische veranderingen in het groeipunt van freesia gedurende blad- en bloemaanleg
No. 24 Teelt van Forsythia
No. 25 Teelt van Bouvardia
No. 26 Teelt van Cymbidium
Herdrukken in deze reeks vonden plaats van:
No. 4 Teelt van kasrozen
No. 10 Teelt van trosanjers
No. 14 Teelt van gerbera
Verder is nog uitgegeven Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw 1983-1984.

5. Financiën
Als bijlage van dit jaarverslag is het financiële overzicht gegeven over 1983 en de begroting
voor 1984. Mede door het strikte handhaven van dezgn.50/50 regeling van het Ministerie van
Landbouw, namen de financiële zorgen toe. Het aankoop- en vervangingsbeleid kwam nogal
onder druk te staan. Gelukkig wordt er momenteel getracht voor de financiering van ondermeer ons Proefstation te komen tot een opzet die de bijdragen wat minder afhankelijk maakt
van dejaarlijkse omzetten van de glasgroenteveilingen in het Zuid-Hollands Glasdistrict. Een
goede zaak,zeker in dezetijd waarin men ook in het onderzoek elk dubbeltje moet omdraaien.
Dankbaar zijn we uiteraard voor de bijdragen van onze tuinders, via de veilingen, voor de bijdrage die het Ministerie aan ons praktijkonderzoek verstrekt, evenals voor de financiën die wij
krijgen van het Produktschap voor Siergewassen, het Landbouwschap en de Provincie ZuidHolland.
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ONDERZOEK
Grond,water en bemesting
Chemisch onderzoek
Het totaal aantal monsters dat werd ingezonden was dit jaar weer groter dan vorig
jaar en liep op tot bijna 55.000. Devorigejaren reeds gesignaleerde ontwikkeling in de
richting van meer monsters van substraatteelt deed zich ook afgelopen jaar voor. Het
aantal monsters van voedingsoplossingen
bedroeg ongeveer een derde van het aantal
grondmonsters. Het aantal potgrondmonsters (ruim 7700) breidde ook flink uit,
ongetwijfeld mede als gevolg van het feit
dat in bepaalde partijen potgrond boriumvergiftiging werd geconstateerd.
Op het researchlaboratorium is naast veel
ander werk aandacht besteed aan een verdere ontwikkeling, ook in de richting van
automatisering, van de bromidebepaling.
Dit onderzoek kon worden afgerond. Veel
aandacht ook vroeg de nitraatbepaling in
gewas. Verschillende methoden kunnen
worden gevolgd, onder andere het gewas
eerst drogen en dan met water extraheren,
maar ook kan rechtstreeks nitraat in het
verkleinde plantenmateriaal worden gemeten. Er was veel belangstelling van de zijde
van deveredelingsbedrijven, die het nitraatgehalte in bijvoorbeeld sla mede in hun veredelingsprogramma hebben opgenomen.
Veel werk vroeg ook het omzetten van de
administratie van het chemisch onderzoek.
Deze geschiedt nu geheel via de computer.
Ook is gestart met het opstellen van bemestingsschema's die in decomputer moeten worden ingevoerd, waardoor in de toekomst nog sneller de analyseresultaten
plus bemestingsadvies ter beschikking komen van de tuinder.
Deschema's voor het vervaardigen vanvoedingsoplossingen in afhankelijkheid van de
samenstelling van het uitgangswater werden in computerprogramma's vertaald. De
ingewikkelde berekeningen die hierbij nodig waren, zijn daardoor overbodig geworden.
Waterhuishouding
In de lysimeterkas werd schermonderzoek
uitgevoerd bij tomaat. Gebruikt werd transparant foliescherm, dat in een afdeling elke
nacht werd gebruikt, ineentweede afdeling

werd niet geschermd, en in de derde werd
een week geschermd, dan een week niet,
dan weer wel, enz.
Schermen bleek een duidelijke invloed te
hebben op de verdamping van het gewas.
Het verschil in schermen en niet schermen,
in relatieve cijfers, was echter ook afhankelijk van het niveau van de verdamping. Zo
lag bijvoorbeeld de vermindering van de
verdamping door schermen bij een in verhouding grote verdamping gedurende de
nacht op ongeveer 25% en bij een in verhouding kleine verdamping op 60%. Het is
voorgekomen dat onder bepaalde omstandigheden (eind februari tijdens nachten met
een in verhouding hoge buitentemperatuur
en een veelal hoge luchtvochtgheid) de verdamping tijdens de nacht, als tevens werd
geschermd, zo gering was, dat deze afnam
tot een te laag en voor het gewas gevaarlijk
niveau. Problemen als brandkoppen deden
zich in deze periode dan ook voor. Het aantal brandkoppen in de afdeling waar niet
werd geschermd, was zichtbaar minder.
De eerder verzamelde gegevens over het
water- en kunstmestverbruik bij tomaat,
komkommer en paprika, werden uitgewerkt. De watergift bleek uiteen te lopen
van 630 tot 1300 mm per jaar. De mate
waarin werd doorgespoeld, bleek vooral afhankelijk te zijn van teeltsysteem, waterkwaliteit en controle op de hoeveelheid
drainagewater en liep uiteen van 0-50%.
Het mestverbruik hing samen met het waterverbruik (meer water, meer kunstmest)
en liep uiteen van 7,5 tot 21 ton per ha per
jaar. In het verslagjaar werd een dergelijk
onderzoek uitgevoerd bij roos, CV's Ilona
en Motrea.
Ook zijn gegevens verzameld bij paprika op
steenwol bij gebruik van regenwater of
W.D.M.-leidingwater. Het leidingwater bevatte 4à5mmol Cl/l. Bij gebruik van dit water liep de concentratie in de steenwolmat
op tot 8 à 9 mmol Cl/l,terwijl 50 à 60% van
de watergift draineerde.
Zoutgevoeligheid
Gerbera's werden geteeld in betonnen bakken en beregend met water met verschillen
in concentraties van kationen Na, K, Ca en
Mg en van de anionen N03, SO4, HCO3 en
Cl. Het gewas reageerde ongunstig op elke
toevoeging aan het water dat voorzien was
van een normale concentratie aan voe17

u'ingssloffen, zodat we moeien vasisiuiien
dat gerbera een zeer zoutgevoelig gewas is.
Extra ongunstig was toevoeging van natriumbicarbonaat aan het water. Deze stof
verhoogt echter de pH van de bodem zodanig dat de opname van spoorelementen in
het gedrang komt. Hier is dus geen sprake
van een „echt" zouteffect.
Bemesting met hoofdvoedingselementen
Amaryllis
Op het meerjarige stikstof- en kalibemestingsproefveld onder glas op het
Proefstation werd in verslagjaar Amaryllis
geteeld. Het gewas op veldjes zonder
stikstof of kali bleef duidelijk in groei achter en was ongeveer dehelft kleiner dan van
normaal bemeste veldjes. Het gewicht in
bollen op de O-veldjes was uiteraard ook
minder, maar de verschillen waren relatief
gering. Het gewicht van de bollen van die
veldjes was ongeveer 10% minder dan die
van goed bemeste veldjes. Ook de zwaarst
bemeste veldjes leverden te lichte bollen.
Een kleine 100 bollen van elke behandeling
zijn apart geprepareerd enzullen in 1984op
bloemproduktie worden beoordeeld.
Kwaliteit van groentegewassen
Spinazie
In het winterseizoen 1982/1983 werden vier
stikstofbemestingsproeven uitgevoerd. De
belangrijkste conclusie is dat het moeilijk,
zo niet onmogelijk is, in de maanden december en januari spinazie te telen met
minder dan 4000 mg N03 per kg vers Produkt, de norm die toen gesteld werd. Toepassing van de nitrificatieremmer Didin gaf
een verlaging in nitraatgehalte in het gewas maar eveneens in produktie, zodat het
weinig uitmaakt of men geen stikstof geeft
dan wel bemest met ammoniumsulfaat
maar dan gemengd met Didin.
Proeven met de nitrificatieremmer
etridiazol
In twee zeer eenvoudige proefjes op praktijkbedrijven is "Dweil", gemengd met ammoniumsulfaat toegepast bij sla. Dwell is
een stof die deomzetting van ammonium in
nitraat remt en bevat etridiazol. De resultaten waren veelbelovend, zodat het onderzoek wordt voortgezet met etridiazol, maar
wel in een andere formulering, te weten
Aaterra, een produkt dat eveneens etridiazol bevat en bekend is als fungicide.
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In totaal werden afgelopen jaren elf beir.estingsproeven met sla in tuinderskassen
uitgevoerd. Alle proefvelden omvatten de
giften 0,2V2,5,71/2en 10kg kalkammonsalpeter per are, in vier herhalingen. Zes proefvelden reageerden zeer duidelijk in opbrengst.
De grond van deze proefvelden had vooraf
een stikstofgehalte van 0,5 -2mmol N(NH4
+ NO3) per liter 1:2 volume extract. De
proefvelden die niet duidelijk reageerden,
hadden voor aanleg een stikstofgehalte uiteenlopend van 1tot 5 mmol N/l extract. Dit
houdt in dat het bij een stikstofgehalte tussen 1en 2 mmol N/l moeilijk is te voorspellen of er wel of niet met stikstof moet worden bemest. Bij laag stikstofgehalte in de
grond vooraf was 71/2 kg kalkammonsalpeter optimaal, het verschil met 5 kg was gering. Het nitraatgehalte in gewas werd op
een flink aantal proefvelden duidelijk beïnvloed. Sla, geteeld bij lage lichtintensiteit,
bevatte meer nitraat dan die bij meer licht
was geteeld.
Indewinter bevat desla steeds veel nitraat,
onafhankelijk van de bemesting. Inapril (bij
relatief veel licht) bevat de sla met weinig
stikstof bemest, weinig nitraat, wordt veel
stikstof bemest dan bevat de sla ook meer
nitraat, maar het gehalte wordt niet zo hoog
als in de winter, zonder of met veel stikstof.
Opvallend was dat de stikstofbemesting
ook invloed had op het bromidegehalte van
de sla. Door meer stikstof te geven, werd
het bromidegehalte in het gewas verlaagd.
Proef met ureaform
Ureaform is een langzaamwerkende
stikstofmeststof, het werd in een proef in
een tuinderswarenhuis vergeleken met
kalkammonsalpeter en sla als toetsgewas.
Er werd geen duidelijk verschil gevonden
tussen de beide meststoffen in produktie,
noch in nitraatgehalte in het gewas, hoewel
het proefveld wel gunstig reageerde op een
zwaardere stikstofbemesting.
Teelt van spinazie op grind
Plastic goten met een ca 2 mm dikke laag
grind (zeeffractie 2-4 mm) werden in verslagjaar viermaal beteeld met spinazie.
Door de goten loopt enkele keren per dag
een voedingsoplossing. De bedoeling is
spinazie te telen met laag nitraatgehalte

door enige tijd voor de oogst stikstof uit de
voedingsoplossing weg te laten. In eerdere
proeven lukte het goed op deze wijze radijs
te telen,maar spinazie gaf problemen. Door
een andere methode van zaaien te kiezen,
werd hierin verandering gebracht. Er wordt
op enige diepte gezaaid. Dit afdekken
vraagt enige arbeid, maar geeft een goed
teeltresultaat. Het nitraatgehalte kan op
geschetste wijze omlaag worden gebracht,
dit lukt in dezomer goed, maar in de winter
(lichtarme omstandigheden) slecht.
C02-dosering bij spinazie
In de wintermaanden werd spinazie geteeld
in plastic kooien met diverse C02-concentraties. De opbrengstverhoging door CO2toediening bedroeg slechts 2%. Er werd
geen invloed vastgesteld van de CO2dosering op het nitraatgehalte in het gewas
(gemiddeld 4450 mg NO3 per kg vers Produkt).
Bromide in gestoomde gronden
In een proef met emmers werd bij twee
grondsoorten met 8% en 22% organische
stof het bromidegehalte nagegaan in de
grond en het gewas sla, naéén of meer malen stomen, gevolgd door spoelen. Bij elke
keer stomen, bleek bromide vrij te komen in
de grond, hiervan werd slechts een deel uitgespoeld, zodat steeds sprake was van een
verdere toename van het gehalte in de
grond. Dit resulteerde eveneens in een toename van het bromidegehalte in het gewas.
Ineen ander proefje, eveneens met grond in
emmers, bleek dat 7 maanden na het stomen een gedeelte van het vrijgekomen bromide te zijn vastgelegd: in de grond 22% organische stof voor ruim 70%, in de grond
met 8% organische stof voor slechts 20%.
Fysisch potgrondonderzoek
In het verslagjaar werd gestart met het fysisch onderzoek van potgrondmonsters, uit
de praktijk. Hierbij wordt een achttal bepalingen uitgevoerd, te weten:
gewichtpercentage vocht,
organische stof van de droge stof,
volumegewicht,
poriënvolume,
volumepercentage lucht bij pF 1,5,
volumepercentage water bij pF 1,5,
A-cijfer (g water per 100 g droog materiaal),
volumepercentage krimp.

Aan de hand van de verkregen analyseresultaten, wordt het monster beoordeeld van
zeer goed tot zeer slecht. Het zijn vooral de
verveners en potgrondfabrikanten die grote
interesse hebben voor dit onderzoek.
Boriumvergiftiging in potgrond
Veel tijd van de afdeling die zorgt voor de
advisering inzake potgrond werd dit jaar in
beslag genomen door een boriumvergiftiging.
Op diverse bedrijven deden zich problemen
voor bij de opkweek van groentegewassen
en bij potplanten. Indeze gevallen bleek boriumvergiftiging deoorzaak te zijn. Waar de
verontreiniging met borium is opgetreden,
is nog niet geheel duidelijk, wel bleek dat
koolzure kalk, dat een natuurprodukt is,
enig borium kan bevatten. De hele affaire,
inclusief dejuridische aangelegenheid, veroorzaakte veel narigheid en kostte diverse
bedrijven ongewild veel geld.
Teelt op substraat of voedingsoplossing
Kationenverhouding bij trosanjer in watercultuur.
In 1982 is een proef uitgevoerd bij trosanjers in watercultuur. Uit deze proef bleek
dat dit gewas calciumbehoeftig is.Veel kali
had een negatief effect op de opbrengst.
Dit jaar is de proef herhaald met twee cultivars en meer uiteenlopende kationenverhoudingen. Aan het einde van het jaar waren bij "West Pink" ruim 180takken per m2
geoogst en bij "Ministar" bijna 160. De opbrengst was het hoogste bij een calciumtoediening van 3,4 à 4,5 mmol Ca/l (kali lag
bij 7,5 of 9 mmol K/l). Ministar was gevoeliger voor een te laag calciumniveau.
Kopervoorziening bij tomaat in steenwol
In een proef werd nagegaan wat het effect
is van het kopergehalte in de voedingsoplossing op de groei en ontwikkeling van
tomaat in steenwol. In de proef werden koperconcentraties van 0 tot 4pmol Cu per liter toegediend water vergeleken. Vermoedelijk doordat toch wat koper in het uitgangswater aanwezig was (regenwater
plus "osmose"water), reageerde het gewas
niet duidelijk. Er is toen overgeschakeld op
gedemineraliseerd water. De verschillen in
opbrengst waren uiterst miniem (van 9,4 tot
10,1 kg/m2). Er lijkt geen reden af te stappen van het tot op heden als optimaal beschouwde niveau (0,5jjmol Cu/I).
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Ooksnijbonen op steenwol kregen in het onderzoek aandacht
Silicium en fosfaat in de voedingsoplossing voor komkommer in steenwol. Deze
proef werd opgezet teneinde informatie te
verkrijgen over de rol die silicium speelt in
de plantevoeding. In deze proef werden drie
siliciumconcentraties (0-1,0 mmol Si/l) en
twee fosfaatniveaus (0,5 en 1,25 mmol P/l)
vergeleken. Als siliciumbron werd een kiezelzuursuspensie gebruikt.
De opbrengst (ca 30 kg/m2) was 7% hoger
bij 1,25 mmol Pdan bij 0,5 mmol. Verder is
de tendens aanwezig dat 1 mmol Si/l een
wat hogere produktie geeft dan 0,5 mmol of
geen silicium.
Anionenverhoudingen bij snijbonen
in steenwol
In deze proef werden twee fosfaatniveaus
(0,75 en 1,25 mmol P/l en drie nitraat-sulfaatverhoudingen vergeleken (nitraat liep
uiteen van 7,25 tot 13,25 mmol/l en sulfaat
van 0,5 tot 3,5 mmol/l.). Verschillen van betekenis in opbrengst werden niet waargenomen. Geoogst werd gemiddeld 1,1 kg per
m2 met nog 0,4 kg stek.
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Kationenverhouding bij vleestomaat in
recirculerend water
In een proef is nagegaan wat het effect Is
van verschillende kationenverhoudingen in
de voedingsoplossing. In de proef werden
drie kali/calciumverhoudingen en twee
magnesiumniveau's opgenomen. Bij alle
behandelingen werd de recirculerende
oplossing zeer sterk uitgeput aan kali.
Vleestomaat vraagt dus veel kali.
Bij de behandeling met laag kali trad als gevolg hiervan kaligebrek op. De opbrengst
lag dan ook het hoogst bij de hoogste kaliniveau's 7,25 en 8 mmol K/l. Dit wordt vrijwel uitsluitend veroorzaakt doordat de
groei bij laag kali geremd werd en daardoor
minder trossen tot ontwikkeling kwamen.
De kali/calciumverhouding heeft verder invloed op het percentage neusrot en het
aantal bonte vruchten. In de proef werd ook
aandacht besteed aan de houdbaarheid.
Het bleek dat veel kali niet alleen een snellere doorkleuring, maar ook een betere
houdbaarheid opleverde.

EC-trappen bij aardbeien
Aardbeien geteeld in oasisgranulaat werden voorzien van voedingsoplossingen met
verschillende EC's. Bij de laagste EC (0,5
mS/cm) trad verminderde groei op en gebreksverschijnselen. Bij de hoge ECwaarde (6 mS/cm) was de groei ook minder
en het gewas erg donker. Deopbrengst was
het hoogste bij een ECvan 2 mS/cm. Zowel
het gehalte aan suiker en zuur in de vruchten nam toe naarmate een hogere EC was
aangehouden.
Voeding in relatie tot kasklimaat
Vroege stooktomaat in de energiekas
In de energiekas werd het onderzoek naar
effecten van EC-niveau's voortgezet.
Met behulp van enkel glas, dubbel glas en
schermen die gedurende enige weken na
aanvang van de proef (24 december) gesloten bleven, werden verschillende klimaten
gecreëerd. In elk van deze klimaatbehandelingen lagen voedingsoplossingen in recirculate met verschillende EC-waarden, uiteenlopend van 2tot 15 mS/cm. Eind januari
werden alle planten op een EC-niveau van
2,5 mS/cm gebracht. Bovendien waren er
nog verschillen in worteltemperaturen. Het
droge-stofgehalte van blad en bladsteel
was hoger bij hogere EC. Deverschillen verdwenen vrij spoedig nadat alle behandelingen op EC 2,5 waren gezet. Onder enkel
glas bevatte het blad wat meer calcium en
wat minder kali. In de vruchten werden
geen grote verschillen gevonden in chemische samenstelling. Neusrot trad vooral op
onder enkel glas. Door het tijdig terugbrengen van de EC-niveau's hadden deze geen
invloed op het optreden van neusrot. Dat
neusrot vooral onder enkel glas optreedt,
wordt veroorzaakt door de onder dat klimaat heersende grotere verdamping, waardoor calcium onvoldoende naar de vruchten wordt getransporteerd. Magnesiumgebrek trad vooral op onder dubbel glas, bij
hogere startwaarden van de EC en bij lage
worteltemperaturen. Het magnesiumgebrek trad half maart op en werd beïnvloed
door de EC-niveau's die zes weken eerder
waren afgebouwd. Blijkbaar is de magnesiumvoorzieningvan het jonge blad van groot
belang, terwijl tekort pas tot uiting komt in
het oude blad. Aan het einde van de proef
waren er geen duidelijke opbrengstverschillen als gevolg van de EC-startwaarden. De

hogere worteltemperatuur gaf wel een wat
hogere opbrengst.
EC-niveau's in voedingsoplossing voor
komkommer
Als voorbereiding op de herfstteelt in de
energiekas werd het effect van EC-waarden
bestudeerd bij komkommer geteeld in recirculatiesysteem. De opbrengst van de behandeling met de hoogste EC (7 mS/cm)
was 32,6 kg/m2 en deze bleef daarmee 23%
achter ten opzichte van de behandeling met
het laagste EC-niveau (1,5 mS/cm), die de
hoogste opbrengst gaf.
De kwaliteit van de vruchten was beter
naarmate de EC-waarde van de voedingsoplossing hoger was. Het drogestofgehalte van de vruchten nam toe met
het stijgen van de EC en daarmee werd de
kleur van de vruchten beter. De houdbaarheid werd vooral bepaald door de kleur bij
de oogst.
Herfstkomkommer in de energiekas
In de energiekas werd in de herfst een onderzoek uitgevoerd naar het optreden van
bladvergeling bij komkommer. Binnen de
klimaatbehandelingen werden vier calciumniveau's en drie EC-niveau's vergeleken.
Bladvergeling is mogelijk door het gunstige
weer niet opgetreden. Bolblad trad wel op,
en wel bij lage EC-waarden en lage calciumconcentraties in de voedingsoplossing en
moet dus worden gezien als een vorm van
calciumgebrek. Onder klimaatsomstandigheden waarbij de verdamping werd gestimuleerd trad minder bolblad op. Gedurende
de proef trad een chlorose op die bij komkommers op steenwol vaker voorkomt en
die wat lijkt op ijzergebrek. Deze chlorose
verscheen vooral bij lage calciumtoediening, ook de EC had enig effect.
Door de afdeling Grond, water en bemesting werd in 1983 bovendien nog gewerkt aan:
— Verzamelen van zeer uiteenlopende kasgrondmonsters voor bestudering van
hoofd- en spoorelementen geanalyseerd volgens het 1:2 volume-extractmethode.
— Controle van de analysebepalingen. De
som van kationen en de som van anionen, verkregen bij chemische analyse,
moeten gelijk zijn, en samen in zekere
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verhouding staan tot de EC. De computer vergelijkt elke bepaling die wordt uitgevoerd.
Bestudering van cellulose en andere fabrieksprodukten als toevoeging aan
veenrijke potgronden.
Analyse van gewasmonsters en bestudering van de wijze waarop de
onderzoekresultaten moeten worden
uitgedrukt.
Analyse van verse gewasmonsters in
vergelijking met vooraf gedroogde
monsters.
Toevoeging van organische stof aan recirculerende voedingsoplossingen voor
tomaat.
Zinktoediening aan voedingsoplossing
bij teelt van tomaat op steenwol.
Onderzoek naar uitspoeling van bestrijdingsmiddelen.
Bemonstering van oppervlaktewater
voor onderzoek op bromide.
Het opstellen van een bromidebalans
voor het gebied van het Hoogheemraadschap Delfland.
Ontwikkeling van een siliciumbepaling
in gewas.
Ontwikkeling van een totaal-zwavelbepaling in gewas.
Ontwikkeling van een cadmiumbepaling
in diverse monsters.
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Analyse van kalkmonsters op diverse
spoorelementen.
Vergelijking van diverse substraatmengsels op fysische eigenschappen.
Onderzoek van monsters steenwol op
pH-buffering, fysische eigenschappen
en chemische samenstelling.
Inventarisatie van het nitraat- en bromidegehalte in diverse groentegewassen.
Bestudering van het verband tussen globale straling en het gehalte aan nitraat
en bromide in sla en radijs.
Onderzoek naar het optreden van magnesiumgebrek bij tomaat op eenrecirculatiesysteem.
De invloed van stikstofvormen op de
ontwikkeling van minerale samenstelling van onder glas geteelde gewassen.
Veen als substraat voor de teelt van tomaat.
Het opstellen van adviezen voor potgrondfabrikanten op basis van chemisch potgrondonderzoek.
Begeleiding van handelaren en fabrikanten van potgrondmengsels en veensubstraten.
De bepaling van zuur en suiker in
aardbei- en tomatevruchten.
Meting van lichtdoorlatendheid van 110
glasmonsters.
Bepaling van molybdeen in diverse
monsters.

TEELT EN KASKLIMAAT
In het verslagjaar, dat zich kenmerkte door
een nat voorjaar met weinig instraling en
een warme zomer, is meer duidelijkheid
ontstaan over het belang van de faktor
licht. Dat 1 % minder licht de produktie met
1 % vermindert kan geen algemene regel
zijn, omdat het effekt van licht afhangt van
het lichtniveau zelf, het gewasstadium en
andere faktoren die de groei beïnvloeden.
Echter als vuistregel kan de 1 % regel goed
gebruikt worden. Dit is na enkele jaren van
proefnemingen onder enkel en dubbel glas
op het Proefstation en de Proeftuinen met
vooral de gewassen tomaat en komkommer
duidelijk aangetoond. Ilustratief was onderzoek in een grote kasruimte waarin boven
het gewas verschillende schermlagen over
veldjes van beperkte omvang werden aangelegd. De 1 % regel ging hierbij uitzonderlijk goed op.Wat bij dit onderzoek naar het
effekt van de faktor licht opviel, was het
ontstaan van de produktieverschillen vooral in het voorjaar en de zomer bij een hoog
lichtniveau. Ook in deze periode van het
jaar is licht dus nog steeds een limiterende
faktor en moet alles gericht zijn op een zo
groot mogelijke lichttoetreding in de kas.
Lichtmetingen in een komkommergewas
toonden, dat de lichtintensiteit van boven
het gewas naar beneden zeer sterk afneemt, waardoor bladeren onder detop van
het gewas relatief weinig licht ontvangen.
Dit verklaart deels het effekt van extra licht
in de lichtrijke maanden.
Naast licht is ook de factor C02 opnieuw
onderwerp van studie geweest, waaraan
samen met de afdeling fysiologie is gewerkt. Het CO2 gehalte in de kas hangt af
van deopname door het gewas enerzijds en
de aanvoer door dosering van CO2,door afgifte vanuit de bodem en door lek en luchtramen in het kasdek anderzijds. In 1983 is
een meetopstelling gereed gekomen, waarmee de ventilatie van kassen nauwkeurig
kan worden vastgesteld. Deze apparatuur
kan zeer dienstig zijn om de dichtheid van
kassen vast te stellen bij gesloten luchtramen. Verder kan meer inzicht in de ventilatiekarakteristiek van de luchtramen worden
verkregen. Hierdoor kan in de toekomst
nauwkeuriger de luchtuitwisseling in kassen worden geregeld, van belang voor af-

voer van warmte, CO2envocht uit de kas en
aanvoer van CO2vanuit de buitenlucht. De
beperking van toepassing van methylbromide en daarmee samenhangend de toename
van de teelten van groentegewassen op
substraat leidt tot een sterkere specialisatie op bedrijven. Dit heeft tot gevolg, dat
sommige gewassen, die veelal in combinatie met andere gewassen worden geteeld,
in areaal teruglopen. Het aanbieden van
een breed groentepakket gedurende een zo
lang mogelijke periode van het jaar is voor
de Nederlandse tuinbouw van levensbelang. Daarom wordt ook bij vele 'kleine' gewassen de mogelijkheid van teelt in voedingsfilm of op steenwol vastgesteld, zoals
bij sla, paksoi, koolrabi, snijboon. Wanneer
deze teeltwijze bij genoemde gewassen
perspektief biedt, kan een combinatie met
de teelt van een ander gewas gehandhaafd
blijven. De teelt van sla op voedingsfilm is
reeds enkele jaren op het Proefstation beproefd. In 1983 werden op enkele praktijkbedrijven proefopstellingen gerealiseerd,
gericht op de teelt van sla in combinatie
met de teelt van tomaat. Tevens werd de
mechanisatie van het planten en oogsten
van de sla op voedingsfilm verder ontwikkeld door het IMAG. Door deze gezamenlijke aktiviteit biedt de teelt van sla op voedingsfilm, eventueel in combinatie met andere teelten, perspektief en kan als voorbeeld dienen voor andere kleine gewassen.
Meer en meer krijgt de interne kwaliteit van
Produkten bij het kwaliteitsonderzoek een
zwaarder accent. Vooral de sterk veranderende teeltwijzen, zoals het telen buiten de
grond en toepassing van energiebesparende maatregelen, hebben hiertoe geleid.Telen in substraat biedt de mogelijkheid om
veel meer dan in het verleden bij de teelt in
grond mogelijk was, sturend op te treden.
Echter kennis moet dan voorhanden zijn
over het effekt van de maatregelen die men
neemt. Aan het vergroten van die kennis,
waarbij vooral voedingsconcentratie en samenstelling in relatie tot interne kwaliteit
wordt bekeken, is in 1983 veel aandacht
besteed. Het volgend jaar zal dit werk worden voortgezet, waarbij ook op enkele veilingen analyse van de interne kwaliteit zal
plaatsvinden bij de tomaat.
Met de bouw van een nieuwe kas voor onderzoek naar toepassingsmogelijkheden
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van verwarmingswater met lage temperaturen werd een aanvang gemaakt. De bouw
zal begin 1984 worden voltooid. Voor een
periode van 4jaar kon een onderzoeker ten
behoeve van dit onderzoek worden aangesteld.
Inaugustus werd door enkele medewerkers
van de afdeling het energiecongres in de
Verenigde Staten bijgewoond. Uit het aldaar gepresenteerde onderzoek kan worden geconcludeerd, dat Nederland op het
gebied van het energiebesparingsonderzoek voor gematigde gebieden een vooraanstaande plaats inneemt.
Tomaat
Dat licht in belangrijke mate de produktie
bepaalt is reeds eerder genoemd. De dit
jaar verkregen resultaten ondersteunen
eerder gevonden gegevens. In een proef
waarbij in een grote kasruimte 3 lichtniveau's waren aangelegd, werd bij een lichtreduktie van 19en 32% ten opzichte van de
controle resp.21% en 34% minder tomaten
geoogst (kg/m2). Ook in de dubbel glas afdelingen van de energiekas was de produktie weer duidelijk lager dan onder enkel
glas (11% verschil). Op Proeftuinen met
kassen, waarop enkel en dubbel glas, werden dezelfde resultaten gevonden. Opvallend is,dat devroege produktie onder enkel
en dubbel glas weinig verschilt, waarbij
dubbel glas kassen soms zelfs eerder met
de produktie aanvangen. Dit betekent, dat
de lichtvermindering door andere faktoren
wordt gecompenseerd, of anders gezegd
onder enkel glas moet in de winter nog
meer te bereiken zijn. De produktieachterstand onder dubbel glas (en hetzelfde geldt voor energiescherm) ontstaat in de
voorjaars- enzomermaanden. Licht is indeze maanden dus nog steeds een limiterende faktor.
Voortgezet onderzoek naar het effekt van
gevelisolatiematerialen op de produktie
van stooktomaten wees uit, dat vooral achter materialen, die veel licht onderscheppen zoals gealuminiseerd folie en dubbel
polycarbonaat, de produktie achterblijft.
Dit betreft vooral de zuidgevel. Aan de
noordgevel zijn de effekten veel geringer.
Uit het oogpunt van maximale lichttoetreding door de gevels is de extra aandacht
voor beweegbare gevelschermen gerechtvaardigd.Als bijkomend voordeel moet wor24

den genoemd,devermindering van horizontale temperatuurverschillen bij het gebruik
van energieschermen. Dat verhoging van
lichttransmissie door een gevel mogelijk is
wordt geïllustreerd in de nieuwe kas voor
'lage watertemperatuur' onderzoek. Afwijkend van praktijkkassen zijn hier ruiten met
zeer grote afmetingen toegepast, waardoor
lichtonderschepping door konstruktieonderdelen nog verder is gereduceerd. In de
energiekas werd de relatie tussen de
mineralen- enwaterhuishouding en het kasklimaat verder onderzocht. Verhoging van
de luchtvochtigheid door energiebesparende maatregelen leidt tot vermindering van
de transpiratie en dus van de wateropname. Hierdoor treedt magnesiumgebrek eerder op, wat wordt versterkt door het toedienenvan een voedingsoplossing met een hoge EC.
Daarentegen bleek evenals in 1982 magnesiumgebrek minder op te treden wanneer
de worteltemperatuur werd verhoogd. Hoge
concentraties van de voedingsoplossing
gaven eenverlaging van de produktie, maar
een verbetering van de kwaliteit (uitwendige kwaliteit en houdbaarheid). De houdbaarheid werd echter negatief beïnvloed
door een hogere worteltemperatuur.
Op 3 praktijkbedrijven werden waarnemingen gedaan bij een vochtkierscherm in vergelijking met afdelingen zonder scherm en
met een beweegbaar scherm. De energiebesparing met een vochtkierscherm was op
alle bedrijven 4 à 4,4 m3 gas per m2. De
energiebesparing met gesloten schermen
was beduidend groter bij hetelucht dan bij
buisverwarming. Zowel met het vochtkierscherm als het beweegbare scherm kon de
relatieve luchtvochtigheid redelijk worden
beheerst. Wel werd als gevolg van het
schermen de horizontale en vertikale temperatuursverdeling veranderd.
Een grotere uniformiteit van het plantmateriaal kan bijdragen aan een verdere mechanisering van de opkweek en een verhoging
van de produktie. Gebruik van ingehuld
zaad (Quick-Pill) zou tot een grotere uniformiteit kunnen leiden, wat in 1983 nader is
onderzocht. Ingehulde tomatezaden kiemden iets beter dan normalezaden,echter de
voorsprong kon spoedig niet meer worden
aangetoond. Ook werd door het inhullen de
spreiding in plantgewicht niet verkleind.

Bij het kwaliteitsonderzoek bleek de houdbaarheid weinig door energiebesparende
maatregelen te worden beïnvloed.Alleen in
dedubbel glas afdelingen op het Proefstation was de houdbaarheid minder dan onder
enkel glas. Energiebesparende maatregelen behoeven dus niet nadelig te zijn voor
de kwaliteit wanneer het klimaat op de
juiste wijze wordt geregeld. Dit betreft dan
vooral het vochtgehalte in de kas. Dehoogte van de CO2 concentratie en het lichtniveau hadden geen invloed op de houdbaarheid. De samenstelling van de voedingsoplossing heeft wel een duidelijk effect op
de houdbaarheid. Een hoger kaliumgehalte
geeft een betere kleur en verlengt het uitstalleven. Ook is kalium gunstig voor het
zuurgehalte indevruchten en beïnvloedt de
smaak dus positief. Ook werkt verhoging
van de EC van de voedingsoplossing
gunstig t.a.v. het zuurgehalte, zoals ook
reeds vorig jaar werd aangetoond. Er is ook
gebleken, dat er een nauw verband bestaat
tussen het zuurgehalte van de vruchten en
de EC. EC-metingen in het vruchtensap zijn
gemakkelijker uitvoerbaar dan de zuurgehaltebepalingen.
Steeds meer tomaten worden op substraat
geteeld. In een aantal proeven is nagegaan
of dit consequenties heeft voor de inwendigevruchtkwaliteit. Deop steenwol geteelde
tomaten hadden een lager zuurgehalte dan
de op grond geteelde vruchten. Het vitamine C-gehalte was bij de steenwolteelt hoger. Bij analyse van de belangrijkste elementen traden in het inwendige van de
vrucht verschillen op bij vruchten afkomstig van de steenwol- en grondteelt.
Door verandering van het voedingsniveau
en de -samenstelling kan de gewenste kwaliteit worden bereikt.
Komkommer
Het gebruik van vaste energieschermen is
verder beproefd. Wanneer gedurende de
eerste fase van de teelt met een vast
scherm wordt gewerkt is dit niet nadelig
voor de produktie. Lang handhaven van een
scherm werkt echter zowel nadelig op de
produktie als ook op de kwaliteit. Bij een
plantdichthedenproef met 1.4 en 2.1 planten per m2 werd geen produktieverschil gevonden. Bij de hogere plantdichtheid was
het aantal vruchten wel groter, echter deze
hadden een lager vruchtgewicht. Door verhoging van de plantdichtheid ging de kwali-

teit achteruit.
Het aantal aan te houden stamvruchten is
vaak een discussiepunt. In een proef
waarin het aantal stamvruchten sterk werd
gevarieerd kwamen slechts geringe produktieverschillen voor. Later was de produktie
hoger naarmate er meer was gedund.Wanneer er niet werd gedund was de kwaliteit
van de vruchten veelal slecht. Het aantal
stamvruchten dat wordt aangehouden mag
dus niet te groot zijn,omdat dit resulteert in
een lagere produktie en een slechtere kwaliteit. De hoogte, waarop de eerste vrucht
kan worden aangehouden is afhankelijk
van de groeikracht van de planten en daarmee sterk afhankelijk van de tijd van het
jaar.
Ook bij komkommer is het effekt van gevelisolatiematerialen op de produktie bepaald.
Aan de zuidzijde was het produktieverlies
groter naarmate meer licht door de materialen werd weggenomen. Aan de noordzijde
waren de produktieverschillen geringer. Bij
beide gevels was de produktie het hoogst
bij enkel glas + folie.
In de energiekas werden herfstkomkommers geteeld, waarbij verschillen in minimumbuistemperatuur en minimum ventilatie werden aangelegd. Bij iedere klimaatsbehandeling waren 4calciumniveau's in de
voedingsoplossing en 3 EC niveau's. Naarmate de planten meer konden verdampen,
trad meer bladafsterving op en minder bolblad en ijzergebrek. Ook een hogere ECverminderde de aantasting van bolblad en
ijzergebrek. Opvallend was ook, dat meer
calcium indevoedingsoplossing tot minder
bolblad leidde. De produktie onder dubbel
glas bleef duidelijk achter t.o.v. enkel glas
en dit effekt werd versterkt door het toepassen van een minimumbuistemperatuur gedurende dedag endenacht. Eenhoge EC(6
mS/cm) gaf ruim 30% produktieverlies t.o.v.
een lage EC (2 mS/cm). Wel was de kleur
van de vruchten, geteeld bij het hoge ECniveau, beter bij de oogst en na 2 weken bewaring. Ditzelfde werd gevonden in een
proef waarbij de EC in de voedingsoplossing varieerde van 1.5 tot 7.0 mS/cm.Debetere houdbaarheid bij het hoge EC niveau
ging gepaard met een hoger drogestofgehalte van devrucht. Meer calcium indevoedingsoplossing veroorzaakte een frequenter optreden van zgn.ouderdomsvlekjes en
een sterker kleurverlies.
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Door bij een volgroeid komkommergewas
een klimaatschok toe te passen door het
snel openen van de ramen bereikt de transpiratie eenzeer hogewaarde om vervolgens
sterk te dalen. De bladdikte neemt hierbij
sterk af, maar herstelt zich na verloop van
een half uur.
In tegenstelling tot de resultaten in 1982
werden dit jaar bij energiebesparende
maatregelen (schermen, dubbel dek) geen
nadelige effekten op de kwaliteit gekonstateerd. Aanpassing van de klimaatregeling
aan de gewijzigde teeltomstandigheden is
waarschijnlijk hiervoor de verklaring. Ook
bij toepassing van verschillende CO2 niveau's werden geen houdbaarheidsverschillen gevonden.
Van 5praktijkbedrijven die in grond teelden
en van 5 steenwolbedrijven werden komkommers op smaak getoetst door een
smaakpanel van het Sprenger Instituut. Er
is beoordeeld op knapperigheid, sappigheid, taaiheid en smaak, zowel bij vruchten
met als zonder schil. Deverschillen tussen
grond- en steenwolkomkommers waren
over het algemeen klein of afwezig. Wel
werden steenwolvruchten met schil
meestal wat knapperiger bevonden dan
komkommers, afkomstig van de grondteelt.
Door veredelingsbedrijven aangeboden
koude-tolerante rassen produceerden bij lage temperatuur (15°C) zeer veel minder dan
bij normale temperatuur. Bij normale temperatuur was echter de kwaliteit veel minder dan van het standaardras. Thans is het
daarom nog niet zinvol deze koudetolerante rassen verder te beproeven.
Sla
De teelt van sla op voedingsfilm is enkele
jaren op het Proefstation uitgevoerd, waarbij tal van aspekten zijn onderzocht. In 1983
is op 2praktijkbedrijven deze teeltwijze verder beproefd, waarbij veel aandacht aan de
teeltkundige en mechanisatieaspekten is
besteed, dit in nauwe samenwerking met
het IMAG. In 1984wordt dit projekt voortgezet.
Toepassing vanvaste of beweegbare schermen bij sla wordt weinig toegepast vanwege de geringe energiebesparing en onbekendheid van de gevolgen voor de teelt.
Aan dit laatste aspekt is in de winter 82/83
aandacht besteed. Van 3 september tot 19
januari werd 7 keer sla geplant in 3afdelingen, waarvan één afdeling met vast
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scherm, één met vochtkierscherm en één
zonder scherm. De bruto kropgewichten en
het percentage afval waren in de afdeling
met het vaste scherm het hoogst en in de
controle afdeling het laagst. Tot plantdatum 12november was de geoogste sla in de
twee geschermde afdelingen kwalitatief
slecht. Daarna was de kwaliteit redelijk. De
houdbaarheid van de sla uit de afdeling
zonder scherm was verreweg het beste.
Belichting van de ijsbergslaplanten gedurende de opkweek geven t.o.v. niet belichte
planten hogere kropgewichten bij de oogst.
Demate van kropvorming wordt door debelichting echter niet beïnvloed.
Voor de voorjaarsteelt van ijsbergsla zijn
nieuwe rassen beschikbaar gekomen, t.w.
'Kellys', 'Marbello' en 'Formidana'. Goede
rassen voor de winterteelt zijn schaars.
Paprika
Bij een temperatuuronderzoek is naar het
effekt van een verdere verlaging van de
nachttemperatuur op de produktie gekeken. Hierbij werd gestreefd naar een nachttemperatuur van 10°C, wat niet geheel is
gerealiseerd. Deze nachttemperatuur gaf
een lagere vroege produktie, maar de totale
produktie verschilde niet veel van die bij
15°C. In sommige oogstweken traden bij
10°C veel krimpscheurtjes op. Het lijkt
daarom nog niet aan te bevelen de nachttemperatuur te ver te laten zakken.
Het onderzoek naar het optreden van krimpscheurtjes in relatie tot deconcentratie van
devoedingsoplossing isvoortgezet. Een lage voedingsconcentratie (2 mS/cm) gaf
meer krimpscheurtjes dan een hoge (5
mS/cm). Het gedurende de gehele teelt
handhaven van een hoge concentratie gaf
echter wel een lagere produktie. Vaak ontstaat aan paprikaplanten een groot eerste
zetsel, waardoor de plant zwaar wordt belast. Wanneer vruchtdunning wordt toegepast, waarbij 10 dagen na vorming van het
eerste zetsel 4 vruchten per plant worden
aangehouden, wordt hierdoor de vroege
produktie niet nadelig beïnvloed. De produktie aan het einde van het seizoen is bij
vruchtdunning zelfs hoger, terwijl ook de
kwaliteit beter is,doordat bij het dunnen de
minder mooie vruchten kunnen worden
weggenomen. Helaas is geen positief effekt vanvruchtdunning op het optreden van
krimpscheurtjes gekonstateerd. Vanwege

de positieve effekten van vruchtdunning is
dit voor de praktijk aanbevelenswaardig.
Het onderzoek naar net vitamine C en drogestofgehalte van paprika's, geteeld op
steenwol, is voortgezet. Op 2 data zijn paprika's van 15 substraatbedrijven en 10 bedrijven met teelt in de grond geanalyseerd.
Bij teelt in de grond was het vitamine Cgehalte 160 mg/100 g ve r sgewicht, bij de
substraatteelt 194 mg. Het drogestofgehalte was resp. 9.0 en 9.4%. Vruchten, afkomstig van steenwol bevatten dus een duidelijk hoger vitamine C-gehalte.
Bij de rassen heeft 'Bruinsma Wonder' konkurrentie gekregen van enkele goede nieuwe rassen (F1 hybriden).
Aubergine
Belichting bij aubergine in de opkweekfase
versnelt zoals bij alle gewassen de groei.
Echter wanneer men uitgaat van belichte
en onbelichte planten met een gelijk gewicht (dus verschillende zaaidatum) bij uitplanten, dan kan bij de belichte planten een
hogere produktie worden behaald, aldus
bleek in een proef in 1983.Nader onderzoek
is gewenst. Kontinu belichten (24 uur) leidt
tot vergeling van de bladeren en is derhalve
niet toepasbaar.
Meloen
Het suikergehalte bepaalt in hoge mate de
eetkwaliteit van meloen. Of een lage nachttemperatuur de opbouw van het suikergehalte bevordert is nagegaan bij een teelt
van meloen bij nachttemperaturen van
20°C en 15°C. De lage nachttemperatuur
bevordert inderdaad het suikergehalte. Dit
was 9.9% t.o.v. 8% bij 20°C. De uitgroeiduur van de vruchten was echter bij de lage
nachttemperatuur iets langer, de produktie
wat lager en het gemiddeld vruchtgewicht
hoger.
De rassen 'Haon' en 'Makdimon' werden
beproefd op 3onderstammen.Ten opzichte
van het standaardras 'Haon' gaf het ras
'Makdimon' minder vruchten per m2, echter
het vruchtgewicht was zeer hoog, zodat dit
ras in totale produktie (kg/m2) het
standaardras overtreft. Voor een teelt in
grond is echter het vruchtgewicht van Makdimon te hoog. Omdat bij teelt op steenwol
het vruchtgewicht bij meloen veelal lager is
dan bij teelt in grond, is het de moeite
waard dit ras bij teelt op steenwol verder te

beproeven. Naast de veel gebruikte onderstam 'Benincasa' is onderstam 'nr.841'
een veelbelovende nieuwkomer. Onderstam
'K.J. 100' heeft niet voldaan.
Radijs
In een aantal proeven is getracht radijs op
steenwol te telen. De resultaten zijn tot nu
toe onbevredigend. De beste resultaten
worden bereikt door zaad te leggen in gaatjes en deze af te dekken met perlite, steenwolgranulaat of grof zand. De heterogeniteit bij de oogst is nog groot en bovendien
treedt veel 'zwart'vorming op de knol op
door de groei in een vochtig milieu. Radijs
is een kort houdbaar produkt, vooral door
de snelle vergeling van het blad. Nagegaan
is of de kwaliteit van het spoelwater de
houdbaarheid beïnvloedt. Dit bleek niet het
geval. De voosheid en glazigheid namen
sterk toe, naarmate langer werd bewaard.
Chinese kool
Rand bij Chinese kool kan een groot probleem zijn. Calciumbespuitingen zouden
dit probleem kunnen tegengaan. Daarom is
in 1983 een proef uitgevoerd waarin 3 keer
per week met 3 verschillende calciumconcentraties werd gespoten gedurende een
periode van 14 dagen. Naarmate de calciumconcentratie hoger was trad minder
rand op. Een concentratie van 1.9% Ca
(N03)2 gaf in het geheel geen rand. Gebruik
van een plastic scherm boven in de kas gedurende de gehele teelt verminderde het
randprobleem niet.
In het rassenonderzoek blijft 'WR Green 60'
het beste voldoen. Er zijn wel andere rassen, die beter bewaarbaar zijn dan genoemd ras, maar deze rassen hadden een
onvoldoende compacte koolvorm.
Overige kleine gewassen
Kooirabi
Naast de rassen 'Prado' en 'Express Forcer' zijn er weer nieuwe F1hybriden ter vergelijking aangeboden, die in aanmerking
komen voor verdere beproeving.
Snijboon
Snijbonen op steenwol in een recirculerendeoplossing werden geteeld bij 4voedingsniveau's. De vroege produktie was het
hoogst bij een EC van 4 mS/cm. Verhoging
van de worteltemperatuur tot 24°C gaf een
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lagere produktie. Getoond werd in dit onderzoek, hoe snel ziekten zich bij een recirculerend systeem kunnen verspreiden. Een
aantasting van stippelstreepvirus breidde
zich in korte tijd over alle planten uit, waardoor het onderzoek moest worden afgebroken.
Kouseband
In de zomerteelt werd kouseband in 2 en 3
rijen per kap geplant. Bovendien werden bij
ieder teeltsysteem 4 plantafstanden beproefd. De plantafstand had geen betrouwbaar effekt op de produktie, wel het aantal
rijen per kap. Bij 3 rijen per kap was zowel
de vroege als totale produktie het hoogst.
Door een zeer hoge ventilatietemperatuur
aan te houden (ventileren boven 30°C) werd
een hogere vroege produktie bereikt, echter
de kwaliteit werd hierdoor negatief beïnvloed. De gemiddelde produktie bedroeg
4,6 kg/m2.
Knolvenkel
Bij het ras 'Zefa-fino' werd de produktie
vastgesteld bij 7 plantdichtheden, variërend van 6.2 tot 15 planten per m2. De produktie nam toe naarmate dichter werd ge-

plant en bedroeg 3,7 en 6,8 kg/m2 bij 6,2
resp. 15planten per m2. Echter bij een hoge
plantdichtheid waren knolgewicht en -diameter klein en werd minder geoogst in de
hoogste kwaliteitsklasse.
In rassenonderzoek werden naast 'Zefafino' ook 'Domino' en 'Sirio' goed gewaardeerd.
Courgette
Bemestingsonderzoek met 4 trappen in
NPK bemesting leerde, dat snel stikstofgebrek optreedt wanneer geen meststoffen
worden toegediend. Uit produktie oogpunt
is slechts een matige bemesting noodzakelijk.
Paksoi
Om te bepalen of schieten van paksoi door
lage temperaturen tijdens de opkweek
wordt bevorderd,werden paksoiplanten opgekweekt bij temperaturen variërend van 8
tot 24°C (ras 'Japro'). Op 28 januari werd
uitgeplant enop 14maart geoogst. Bij geen
van de behandelingen kwamen 'schieters'
voor. Het grootste kropgewicht werd geoogst bij de planten die bij 16°C waren opgekweekt.

Vooralhet rand onderzoekkreeg bij Chinese kool aandacht, naast de rassen
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Paksoi, geteeld op voedingsfilm, reageerde
niet op verschillende concentraties van de
voedingsoplossing, variërend van 1.9 tot 5.7
mS/cm. In een objekt waarin de voedingsoplossing slechts periodiek circuleerde,
bleef de groei duidelijk achter.
Goede ervaringen werden opgedaan met
een selektie uit het ras 'Spoon Pakchoi', nl.
selektie 'Clemo'. Deze selektie had witte
rechtopstaande bladstelen met een donkergroene bladschijf.
Chrysant
Het onderzoek naar de effekten van gewasverwarming bij chrysant werd in het afgelopen jaar voortgezet. De resultaten bevestigen de ervaring van voorgaande jaren, nl.
dat gewasverwarming bij chrysant als primaire verwarming gebruikt kan worden zonder nadelen voor het gewas en met het
voordeel van energiebesparing ten opzichte
van hoogliggende buisverwarming. De
luchtvochtigheid werd sterk door de gewasverwarming beïnvloed. Eij gewasverwarming was het vochtgehalte van de kaslucht
2tot 4g per m3 hoger, wat wijst op een grotere transpiratie. Bij de hoogliggende buisverwarming werd de hoogste relatieve
luchtvochtigheid tussen het gewas gemeten, bij gewasverwarming daarentegen bij
de toppen van het gewas.
Bij de teelt van de chrysanten worden de
laatste jaren planten in perspotten gebruikt. Deze worden meestal na een bewortelingsduur van 2 weken uitgeplant. Beperking van de teeltduur zou mogelijk zijn bij
verlengde opkweek. Deze mogelijkheid is
onderzocht in een praktijkproef op 3 bedrijven. De bewortelingsduur was 2, 3, 4 en 5
weken. Bij deoogst waren detakken lichter
en korter naarmate er langer was opgekweekt (en dus later uitgeplant). ledere dag
langer opkweken gaf een 1 g lager takgewicht en een 0,85 cm kortere tak. Naast opkweek in perspotten was er ook in perkplantplaten beworteld. De planten, opgekweekt in perkplantplaten waren bij de
oogst zwaarder en langer dan die opgekweekt in perspotten.
Versnelling van de beworteling van chrysantenstek is mogelijk door temperatuurbehandeling tijdens de bewaring, aldus
bleek uit onderzoek verricht door de vakgroep Tuinbouwplantenteelt' van de LH.
Nader onderzoek naar de praktische toe-

passingsmogelijkheden van deze onderzoekresultaten bij de rassen 'Refour', 'Cassa' en 'Spider' wees uit, dat naarmate de
opslagtemperatuur hoger en de opslagduur
langer was, de beworteling sneller verliep.
Bij lange bewaring en hoge temperatuur
ging de kwaliteit van de stekken sterk achteruit. Hierbij traden duidelijke rasverschillen op. De kwaiiteitsachteruitgang bij 'Spider' was veel minder groot. De beste resultaten zijn verkregen met stekken die gedurende 3 dagen bij 12°C waren opgeslagen.
In vervolg op praktijkonderzoek naar het effekt van onderbreking van de kortedagperiode is op het Proefstation in de zomerperiode onderbrekingsonderzoek uitgevoerd bij
de rassen 'Spider' en 'Delta'. De onderbreking van 10dagen werd gegeven vanaf 0tot
28 dagen na aanvang van de kortedagbehandeling. Zonder onderbreking bloeide
het gewas het vroegste en naarmate vroeger was begonnen met onderbreken bloeiden de chrysanten later. Door vroeg onderbreken ontstond tevens een afwijkende
trosvorm. Hierbij was duidelijk waarneembaar welke knoppen vóór en welke nâdeonderbreking waren aangelegd. Bij 'Delta'
was de knopaanleg beter, sneller en regelmatiger dan bij 'Spider'. Het onderzoek zal
in 1984 worden voortgezet.
Freesia
Een freesiagewas werd in de winter, direkt
na de bloei deels met en deels zonder blad
gerooid en gedroogd gedurende 3weken bij
22°C en 70% relatieve luchtvochtigheid. Uit
de bepaling van vers- en drooggewicht van
de knol na schoonmaken en na 12 weken
preparatie bleek dat rooien met blad een
hoger knolgewicht oplevert. Er werd geen
verschil in percentage drogestof gevonden.
Het effekt van rooien met blad was relatief
minder groot naarmate de knollen zwaarder
waren.
Ook werd onderzoek verricht naar het effekt
van rooitijdstip en -methode op de kwantiteit en kwaliteit bij knollen, geoogst in het
voorjaar. Opverschillende tijdstippen na de
bloei werden knollen met enzonder bladgerooid. Tot de5eweek na beëindiging van de
bloemenoogst nam het versgewicht van de
knol toe, daarna was de knolgroei nog
slechts gering. Het met blad rooien van
freesiaknollen heeft alleen een gunstig effekt wanneer (te) vroeg wordt gerooid. Bij
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laat rooien is het nadelig als het blad niet
verwijderd wordt en de knollen met blad
worden gedroogd.
Het gebruik van verschillende afdekmaterialen, t.w. agrylldoek en anticondensfolie,
werd in een winterteelt op zijn effekten
t.a.v. energiebesparing en gewasgroei/
produktie beproefd. Ten opzichte van de
niet afgedekte behandeling moest bij
agrylldoek een hogere buistemperatuur
(van de grondverwarming) aangehouden
worden om dezelfde grondtemperatuur te
realiseren. Gebruik van anti-condensfolie
leidde wel tot een lagere buistemperatuur,
waarbij dus energie werd bespaard. De gewasgroei onder anti-condensfolie was echter minder goed, waarbij de produktie achter bleef t.o.v. de controlebehandeling.
Met het doel de grondtemperatuur te verlagen werd op een praktijkbedrijf gebruik gemaakt van een onderdruk stoomdrainagesysteem waarmee kaslucht in de grond
werd gezogen wanneer de temperatuur
hiervan minimaal 2°C lager was dan de
grondtemperatuur. Dit heeft echter niet geleid tot het gewenste effekt nl. het verlagen
van de grondtemperatuur. Deze methode is
daarom niet zinvol om in de praktijk te gebruiken.
Het rassenonderzoek is verder uitgebreid,
waarbij 2ebeoordelingen ook op praktijkbedrijven werden uitgevoerd.
Snijgroen
In de plantdichtheidsproef, die ook in het
vorig jaarverslag werd beschreven,was aan
het einde van 1982het objekt 25planten per
m2 het meest rendabel. Echter bij het
beëindigen van de proef op 1 maart 1983
was de opbrengst het hoogst bij de grootste plantdichtheid (43 planten per m2),
waarbij totaal 611takken per m2 bedoppervlakte werden geoogst.
Anjer
Het bloeivervroegend effekt van een langedagbehandeling werd in een proef met 6
rassen nader onderzocht. De rassen waren
op 8 september uitgeplant en de langedagbehandeling werd van 14 tot 28 januari gegeven. Bij een analyse van de scheuten op
20 december werd gekonstateerd, dat alle
groeipunten reeds waren geïnduceerd. Bij
alle rassen werd door de LD behandeling
een bloeivervroegend effekt verkregen,
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waarbij de rassen verschillend reageerden.
Dit effekt van LD behandeling kan ook worden verkregen door extra belichting overdag (met natriumlampen; geïnstalleerd vermogen 100 w/m2).
Kasklimaat
Op 3 bedrijven met energieschermen werd
het optreden van horizontale temperatuurverschillen geanalyseerd. Hoewel het temperatuurpatroon op de 3 bedrijven verschillend was, kon toch een aantal algemene
oorzaken worden aangewezen. Detemperatuurverschillen namen toe als het scherm
gesloten werd enook alser harder gestookt
werd. De belangrijkste oorzaken waren het
niet meeschermen van de gevels, openingen in het scherm vooral langs de gevels en
de helling van het scherm. Met ventilatoren
kunnen de verschillen worden verkleind.
Echter het effekt van ventilatoren is gering
bij hoge gewassen en relatief lange kassen
en kan zelfs negatief zijn bij een onjuiste
plaatsing.
Aan de ontwikkeling van een simulatiemodel voor de groei en produktie van een komkommergewas is in samenwerking met het
CABO verder gewerkt. De nadruk van het
werk op het Proefstation valt op de kwantificering van de lichtbenutting door het gewas. Bekeken wordt hoe de totale lichtonderschepping, de lichtverdeling, de fotosynthese en daardoor degroei en produktie
worden beïnvloed door plantafstand,
opleidsysteem, gewastype en snoei. In
1983 zijn waarnemingen gedaan aan een
komkommergewas, uitgeplant op 21 februari bij 2plantafstanden. Lichtmetingen werden uitgevoerd tijdens egaal bewolkte perioden met behulp van 15 stralingsmeters.
Tijdens zonnige perioden werd gewerkt met
een zgn. lichtmeetstok, waarmee het door
de zon beschenen en beschaduwd bladoppervlak kon worden geschat. De lichtonderschepping 4 weken na uitplanten was bij
een plantdichtheid van 2.2 planten per m2
13% hoger dan bij 1.4 planten per m2.7weken na planten werd geen verschil meergemeten. Bij 2.2 planten per m2 werd na 3weken plm. 70% van het beschikbare licht onderschept, na8weken plm.90%. Delichtintensiteit in een gewasrij neemt van boven
naar beneden exponentieel af. Het percentage zonlicht dat bij direkt licht ongehinderd door de bladeren heenviel, varieerde
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licht dat bij een volgroeid gewas op de
grond kwam, werd door schoon wit reflektiefolie 5 keer zo sterk gereflekteerd als
door zwart folie.
Een eerste poging om de lichtverdeling te
simuleren leverde redelijk goede overeenkomsten op met de metingen.
Een opstelling van apparatuur voor het meten van ventilatievouden is in 1983 gereed
gekomen. De methode van meten berust op
het principe om door middel van het tracergas N2O het ventilatievoud te schatten.
Hierbij kunnen 2methoden gevolgd worden
nl. de decay-rate methode of continue-flow
methode. Met deze apparatuur is het ventilatievoud van diverse afdelingen op het
Proefstation bepaald.
Met behulp van deze apparatuur, ontwikkeld om ventilatievouden van kassen te meten is het tevens mogelijk de CO2 opname
door een gewas te bepalen.
Teneinde tijd te besparen bij het fouten zoeken en testen van nieuwe regelprogramma's is een simulatieprogramma ontwikkeld. Voor gebruik via dit programma zijn
twee handleidingen beschikbaar. Bij het bepalen van de bruikbaarheid van het model
werd gevonden, dat dit niet tesamen met
een regelaar in een simulatie gebruikt kan
worden om de regelaar te beoordelen of
hiervan de beste instelling te bepalen. Wel
bruikbaar is het programma voor kwalitatief testen van een regelaar.
De vochtafvoer van een komkommergewas
door ventilatie en condensatie is vergeleken met de gewastranspiratie. Bij het gebruikte condensatiemodel blijkt er een zeer
goed verband te bestaan tussen de totale
vochtafvoer en de gewastranspiratie. Het
condensatiemodel moet nog verder worden
ontwikkeld voor vergelijking van korte termijn vochtafvoer met de gewastranspiratie.
Door de afdeling Teelt en Kasklimaat is in
1983 gewerkt aan:
Tomaat
— Effekt van lichtonderschepping op de
produktie en kwaliteit
— Effekt van verschillende gevelisolatiematerialen
— Mineralen- en waterhuishouding bij
teelt onder hoge luchtvochtigheden in
enkel en dubbel glazen kassen
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tie
— Uniformiteit van plantmateriaal bij normaal en ingehuld zaad
— Plantafstand bij één- en tweestengelteelt
— Energieschermen in de praktijk
— Houdbaarheid van tomaatvruchten bij
energiebesparende maatregelen
— Effekt van trospositie, CO2 concentratie
en voedingssamenstelling op de houdbaarheid
— Smaakonderzoek bij rassen, energiebesparende maatregelen, CO2 concentraties, substraatteelt, voedingssamenstelling
— Relatie EC en percentage zuur in de
vrucht
— Rassenvergelijking bij ronde en vlezige
tomaten
Komkommer
— Energiebesparing met behulp van een
vast scherm
— Produktie en kwaliteit bij2 plantdichtheden
— CO2 invloed op ontwikkeling en produktie
— Vruchtdunning bij stamvruchten
— Effekt van verschillende gevelisolatiematerialen
— Fysiogene afwijkingen
— Houdbaarheid van komkommers, geteeld onder energiescherm en dubbel
kasdek
— Effect van CO2 concentratie, teeltmedium, bemestingsniveau voedingssamenstelling en plantafstand op de
houdbaarheid
— Houdbaarheid van minikomkommers
— Smaak van komkommers bij teelt op
steenwol
— Rassenvergelijking
Sla
— Schermonderzoek (vast- en vochtkierscherm)
— Belichting bij opkweek van ijsbergsla
— Grond- en ruimtetemperatuur bij ijsbergsla
— Rassenonderzoek botersla en ijsbergsla
Paprika
— Produktie bij 3 nachttemperaturen
— Vruchtdunning
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— Bemestingsniveau in relatie tot produktie en kwaliteit
— Verlengde opkweek
— Interne kwaliteit bij teelt op substraat
— Rassenvergelijking
Aubergine
— Plantafstand, snoeimethodeen enten in
de herfstteelt
— Tussenplanten van aubergine bij tomaat
— Belichting bij opkweek van aubergine
— Rassenvergelijking
Meloen
— Effekt van nachttemperatuur op produktie en suikergehalte
— Vergelijking van enkele rassen en onderstammen
Overige groentegewassen
— Groei van radijs bij 5CO2 concentraties
— Radijs op substraat
— Effekt spoelwaterkwaliteit op de houdbaarheid van radijs
— Rassenvergelijking bij koolrabi
— Caiciumbespuiting bij chinese kool ter
voorkoming van rand
— Rassenvergelijking en houdbaarheid
van chinese kool
— Rassenvergelijking in een voorjaarsteelt
van broccoli
— Rassenvergelijking bloemkool in voorjaars- en herfstteelt
— Snijbonen op voedingsfilm
— Rassenvergelijking stoksnijbonen
— Temperatuur, teeltsysteem en plantafstand bij kouseband
— Plantafstand bij knolvenkel
— Rassenvergelijking knolvenkel in voorjaars- en herfstteelt
— Bemesting bij courgette
— Effekt van opkweektemperatuur op
schieten van paksoi
— Plantafstand en plantselektie bij paksoi
— Voedingsconcentratie bij teelt van paksoi op voedingsfilm
— Rassenvergelijking paksoi
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Chrysant
— Gebruiksmogelijkheden van gewasverwarming
— Onderbreking van de kortedagbehandeling
— Verlengde opkweek
— Versnelde beworteling door voorbehandeling van stek
— Rassenvergelijking
Freesia
— Invloed van schermen op bloeitijdstip,
kwaliteit en produktie van freesia's voor
herfstbloei.
— Invloed van rooimethode en rooitijdstip
op knolgewicht en preparatie
— Afdekmaterialen in de winter
— Beïnvloeding van de grondtemperatuur
via het stoomdrainagesysteem
— Rassenvergelijking in voorjaars-, zomeren herfstbloei
Amaryllis
— Rassenvergelijking
Snijgroen
— Plantdichtheidsonderzoek
Anjer
— Effekt van langedagbehandeling op
bloei en produktie
Kasklimaat
— Horizontale temperatuurverschillen onder een energiescherm
— Meting lichtverdeling in een komkommergewas
— Fotosynthese metingen in een komkommergewas
— Ontwikkeling van algorithmen voor de
computerregeling van het kasklimaat
— Meetmethode van ventilatievouden in
kassen
— Vochtafvoer uit de kas door ventlatie en
condensatie

FYSIOLOGIE
Het jaar 1983 kan voor de afdeling Fysiologie gekenmerkt worden als een jaar waarin
zeer veel interesse werd ondervonden van
de praktijk. Speciale
belangstelling
bestond op de- terreinen van seizoeninvloeden, de relatie tussen licht en temperatuur, d.w.z. optimalisatie van groei in
combinatie met beheerste gewaskwaliteit
en op het terrein van deCO2voorziening en
de invloed ervan op de produktie. Maar ook
de verschillende toepassingsmogelijkheden van groeiregulatoren en de kennis over
de interne waterhuishouding van de plant
in verband met fysiogene afwijkingen kregen de nodige aandacht.

a/

Groeiwaarnemingen
Bij tomaat werd de laatste hand gelegd aan
de gegevens over de hoogte van de eerste
drie trossen in afhankelijkheid van licht en
temperatuur. Het inzicht in de aanleghoogte van de trossen lijkt nu geheel kompleet.
Het onderzoek is afgesloten.
De produktiesnelheid van tomaat in de
praktijk in afhankelijkheid van het seizoen
moet nog in onderzoek blijven, want er zijn
nogverschillende vragen onbeantwoord gebleven.
De ontwikkelingssnelheid van Anthurium
andreanum in deverschillende seizoenen is
bepaald. De verkregen gegevens zijn gepubliceerd in het Vakblad voor de Bloemisterij.
Van de C02-registratie op ongeveer 20 bedrijven konden van een aantal bedrijven de
gegevens ten dele verder uitgewerkt worden. Dewaarnemingen zijn ny ruim 1V2jaar
beëindigd. Er zal door een beperkt aantal
tuinders een vervolgregistratie worden uitgevoerd om nate gaan in hoeverre een goede C02-dosering nog verder verbeterd kan
worden en wat dat voor de produktie betekent. De gegevens uit de proef in de klimaatkas met 6 C02-concentraties liggen
aan de berekeningen ten grondslag. Deverdere uitwerking van deze gegevens vraagt
veel tijd. Intussen isook weer in de klimaatkas een proef met twee C02-concentraties
genomen met chrysant. Ook omvatte deze
proef 4 nachttemperatuurbehandelingen.
De gegevens zijn nog niet beschikbaar,
maar CO2 werkte zeer duidelijk kwaliteitsverhogend.

In alle proeven met CO2 is ook steeds beoordeeld of té hoge C02-concentraties
schadelijk waren. In de winter vindt men
voor veel gewassen een bovenwaarde in de
buurt van 1000 dpm CO2.
Van devele verkregen gegevens lijkt de volgende tabel voor de economische schatting van C02-doseren het meest nuttig.
ConcentratieProcentuele
verhoging
toename
in dpm CO2
van de produktie
100-150
150-200
200-250
250-300
300-350
350-400

26
13
8
6
5
4

Plantenregulatoren
Bij aubergine is het toepassen van het
groeistof/fungicide mengsel nu vrijwel geheel getest. Deverkregen gegevens hebben
tot een duidelijk praktijkvoorschrift geleid.
Voor courgette isdesituatie nog minder beheersbaar. De stimulering van vroege aanleg van vruchtbloemen is goed mogelijk,
maar de invloed op de vroege oogst is nog
onstabiel en vereist meer onderzoek.
De eerste pogingen om de smaak van meloen te verbeteren met regulatoren hebben
niet tot resultaat geleid. Ook de rustdoorbreking bij freesia lukte nog niet. Verbeteren van de wortelaanleg bij chrysantestek
ging niet met Cortisonen. De vegetatieve
vermeerdering van snijgroen blijft onmogelijk,omdat ergeen wortelvorming opgewekt
kan worden.
Door micro-fotografie is het mogelijk na te
gaan hoe stagnerende bloei ontstaat bij
violieren tijdens zeer warm weer.
Bij de studie naar glazigheid bij sla werden
behandelingen bij meerdere EC's en met
verschillende
spruit/wortelverhoudingen
uitgevoerd. Bovendien is het door de nu beschikbare apparatuur mogelijk de worteldruk direkt te meten,waardoor de waterstatus van de planten objektief geregistreerd
kan worden.
Er is een begin gemaakt met een serie opplantingen van trosanjer om de invloed van
de seizoenen op groeisnelheid en bloemaanleg te kunnen nagaan, zoals dat ook
voor enige groentegewassen is gedaan. Dit
soort gegevens fungeert als basisinforma33

tie bij discussies over suggesties tot verbetering bij gangbare teeltregeiingen.
Lichtonderschepping
In het kader van het projekt over de werking
van schaduw is in de nieuwe installatie,
deels nog met de hand,een aantal groeiseries met jonge planten uitgevoerd. Hierbij
zijn zowel schaduwbehandelingen opgenomen, als behandelingen met extra licht van
lampen. Voor de groei van zaailingen bleek
1 % meer of minder licht ca 0,4% meer of
minder groeisnelheid te veroorzaken. Belichting in de nacht heeft een veel groter effekt. Het onderzoek is ingewikkeld vanwege
de voortdurend veranderende buitenlicht
condities. In het volgende jaar zullen enige
series geteeld worden, waarbij zeer hoge
lichtsterkten op het midden van de dag zullen worden weggeschermd. Hiermee wordt
ingehaakt op de ervaring dat in het vroege
voorjaar een geschermd gewas aanvankelijk wat voorsprong lijkt te nemen op het
niet-geschermde, terwijl later toch het mindere licht nadelig blijkt te zijn voor de produktie.
De afdeling Fysiologie werkte in 1983 aan:
— Invloed van licht en temperatuur op de
aanleg van de eerste drie trossen bij tomaat
— Groei en produktie van een tomategewas onder praktijkomstandigheden
— Invloed van het seizoen op de produktiesnelheid van tomaten
— Invloed van het seizoen op de ontwikkelingssnelheid van Anthurium andreanum
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— C02-registratii"; op tuinbouwbedrijven
zes C02-concentra*iies bij vijf gewassen
CO2 en nachttemperatuur bij chrysanten
— Effekt van C02-concentraties op groei
en ontwikkeling van jonge planten van
tomaat, komkommeren paprika
— Het effekt van koolzuurgasvoorziening
op stofproduktie en stofdistributie van
het gewas bij kasgewassen: schade aan
tomaat door hoge C02-concentraties
— Fotosynthese-onderzoek bij gerbera
— Invloed van bestuiving en het moment
van groeistofspuiten op de produktie
van twee auberginerassen
— Vervroeging en verbetering van de produktie van courgette met behulp van
groeiregulatoren
— Chemische beïnvloeding van het suikergehalte van meloen
— Rustdoorbreking bij freesia's
— Inductie van wortels bij chrysant met
behulp van Cortisonen
— Vegetatieve vermeerdering van Asparagus setaceus in vitro
— Generatieve ontwikkeling van violier
(Matthiola incana)
— Glazigheid bij sla
— De invloed van het seizoen op groei en
bloemaanleg bij trosanjer
— Invloed van het seizoen en van kunstlicht op de groei van jonge komkommerplanten
— De invloed van lichtonderschepping en
belichting op groei en ontwikkeling varv
kasgewassen
— De invloed van lichtonderschepping op
groei en ontwikkeling van jonge komkommerplanten

PLANTENZIEKTE-IN
Virus
Bij het onderzoek met de schimmel Olpidium, die in een aantal gewassen virusziekten overbrengt, zijn weer verdere vorderingen gemaakt. Zo is gebleken, dat Olpidium
brassicae, die bobbelblad insla overbrengt,
niet in freesiawortels groeit, hoewel deze
schimmel ook bladnecrose bij freesia overbrengt. Dit zou erop kunnen wijzen, dat er
verschillende fysio's van deze schimmel
bestaan. Een andere Olpidium soort, te weten O. cucurbitacearum, is overbrenger van
het meloennecrosevirus bij komkommer.
De wintersporen van deze schimmel werden ook gevonden in de wortels van de onderstam Cucurbita ficifolia. Het virus werd
echter in de onderstam niet aangetroffen.
Er kan dus geconcludeerd worden, dat de
onderstam niet vatbaar is voor het virus en
dan ook met succes gebruikt kan worden
om komkommers op te enten.
In sla treedt bobbelbladvirus en kringnecroseop,die beide verspreid worden door Olpidium. In het onderzoek hiermee is de aanwezigheid van de schimmel in drainwater
duidelijk aangetoond. Dit houdt in dat het
oppervlaktewater ermee besmet kan raken
en dus als verspreidingsbron voor de wintersporen van Olpidium kan-fungeren.
In het najaar is op een aantal komkommeren courgettebedrijven een nieuwe virusziekte opgetreden. Het betreft het courgette geelmozaï'kvirus. De ziekte, die door
bladluizen verspreid wordt, heeft ernstige
blad- en vruchtmisvormingen tot gevolg,
waardoor het gewas als verhoren beschouwd moet worden. De herkomst van
deze nieuwe ziekte is nog onbekend, maar
gezien de ernst van de aantasting zal bij
hernieuwd optreden in het onderzoek er de
nodige aandacht aan besteed worden.
Uit zaadontsmettigsproeven bij paprika's is
gebleken dat een behandelingsduur van 5
dagen bij 70°C onvoldoende was om al het
in het zaad aanwezige virus te doden. Bij
vers gewonnen zaad werd bovendien de
kiemkracht en kiemsnelheid ongunstig
beïnvloed. De getoetste paprikarassen reageerden niet allen gelijk. Voordrogen van
het verse zaad of uitvoering van de warmtebehandeling enkele maanden na het winnen van het zaad, lijken de nadelige invloeden te kunnen opheffen.

Zowel bij tomaat als paprika als aubergine
is geconstateerd, dat waardplantpassages
de pathogeniteit van stammen van het tomaatmozaïkvirus beïnvloeden. Zowel voor
de veredeling als voor inzicht in de samenhang tussen stammen van het TMV is dit
onderzoek van betekenis.
Schimmels
Het onderzoek naar Mycosphaerella bij
komkommer concentreert zich op het inwendige vruchtrot en de invloed van het klimaat op het optreden van de ziekte. Bij het
inwendige vruchtrot wordt getracht het infectieproces van jonge vruchten te ontrafelen, teneinde tot een meer gerichte bestrijding respectievelijk voorkoming te komen.
Tot nu toe is er echter nog geen goede methode om de schimmel in jonge vruchten
aan te tonen. Bij proeven met verschillende
rassen bleek een meeldauwresistent ras
belangrijk minder inwendig vruchtrot te
hebben dan een ras, dat vatbaar is voor
echte meeldauw. Desporenconcentratie en
de relatieve luchtvochtigheid blijken een
grote invloed te hebben op de aantasting
van het blad door Mycosphaerella. Bij een
lage sporenconcentratie en een lage relatieve luchtvochtigheid treedt vrijwel geen
aantasting op, terwijl bij een hoge sporenconcentratie en een hoge luchtvochtigheid
een zeer ernstige aantasting optreedt.
Bij het klimaatsonderzoek in relatie tot Mycosphaerella is duidelijk naar voren gekomen, dat het moment van overgang van de
nacht- naar de dagtemperatuur van invloed
is op de aantasting. Hoe vroeger in de morgen deze overgang wordt gerealiseerd, des
te geringer is de aantasting, zowel van de
stengels als van de vruchten. Kunstmatige
besmetting van het gewas veroorzaakt een
belangrijke opbrengstvermindering.
Fusarium solani is bij de teelt van courgette de belangrijkste schimmelaantasting geworden. Van een aantal Cucurbitacaeën is
de gevoeligheid voor deze schimmel getoetst. Dekomkommer blijkt belangrijk minder gevoelig te zijn dan decourgette, terwijl
de onderstam Benincasa cerifera een tussenpositie blijkt in te nemen. Zaadbesmetting, veroorzaakt door besmetting van de
vruchten van courgette met F. solani kan
een hoog percentage aangetaste planten
veroorzaken. Zelfs na een uitwendige ontsmetting van het zaad met een chemicalie
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kon na 6 maanden bewaring van het zaad
de schimmel nog uit het zaad geïsoleerd
worden. Er is geen verschil in aantasting
gevonden indien planten van verschillende
leeftijden met de schimmel worden besmet.

Insekten
Introduktie in de praktijk van 2 roofmijten
van trips heeft dit jaar op beperkte schaal
plaatsgevonden. Zowel in paprika als in
komkommer zijn hiermee goede resultaten
bereikt. Het vaststellen van de juiste hoeveelheden roofmijten om een goede bestrijding te verkrijgen is niet zo eenvoudig o.a.
omdat in verschillende gevallen ook spontaan roofmijten optreden. Daar echter de
massakweek van deze roofmijten relatief
eenvoudig en goedkoop is, is het doseren
van grote aantallen roofmijten uit economisch oogpunt geen probleem.
In de paprikateelt wordt op bescheiden
schaal gebruik gemaakt van natuurlijke vijanden tegen bladluis. Ook dit verloopt
goed, zij het dat het soms noodzakelijk is
bij te sturen met een chemisch middel.
Ook aan de toepassing van schimmels die
insekten doden is de nodige aandacht
besteed. Het gaat hierbij vooral om de
bestrijding van larven van witte vlieg. De
schimmel Verticillium leucani, die in Engeland op commerciële schaal wordt geproduceerd, blijkt slechts beperkt bruikbaar nl
in situaties, wanneer de luchtvochtigheid
gedurende lange periode hoog is.Betereresultaten zijn bereikt met de schimmel
Aschersonia, die minder hoge eisen stelt
ten aanzien van de luchtvochtigheid.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van
biologische bestrijding van de tomatemineervlieg is voortgezet. Onder praktijkomstandigheden is het verloop van de populaties van zowel de mineervlieg als de
sluipwesp Opius pallipes nagegaan. In verscheidene gevallen bleek zowel de mineervlieg als de sluipwesp uit de vorige teelt te
zijn overgebleven, waardoor de resultaten
wat moeilijker te interpreteren waren. Voor
de biologische bestrijding van de Floridamineervlieg is uit Amerika een nieuwe
sluipwesp ontvangen. De eerste proeven
die hiermee zijn uitgevoerd zijn veelbelovend. Er is ook enige aandacht besteed aan
de biologische bestrijding van mineervliegen in gerbera.
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Chemische bestrijding
Bij het onderzoek naar de bestrijding van
smet in sla is een aantal nieuwe middelen
met o.a. werking tegen Rhizoctonia getoetst, al dan niet gecombineerd met Rovralof TMTD.Veelal isgeen belangrijk betere bestrijding met deze middelen verkregen.
De beste resultaten werden behaald met
combinaties van Rovral en TMTD.
In het kader van vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt vrij
veel aandacht besteed aan verschillende
spuittechnieken. Hoewel in de meeste gevallen er geen aanwijzingen zijn dat de hoeveelheid gebruikt middel per oppervlakte
eenheid drastisch omlaag kan, is het niet
uitgesloten dat er met een combinatie van
spuittechniek met bepaalde formuleringen
van de middelen enige resultaten te bereiken zijn. Bij dit onderzoek is ook gekeken
naar de verdeling van de middelen op de
slaplant. Bij normaal spuiten komt op de
jonge slaplant een groot gedeelte van het
middel via het steeltje bij de grond terecht.
Bij fijnvemevelen wordt het middel voornamelijk teruggevonden op de blaadjes. Het is
uit het onderzoek nog niet duidelijk gebleken of dit effekt heeft op de bestrijding van
smet. Het kan echter wel consequenties
hebben voor de residuen bij de oogst.
Indien nieuwe bestrijdingsmiddelen op de
markt komen worden hiermee ook natuurlijke vijanden op hun gevoeligheid getoetst.
Hierbij is o.a. gebleken dat de roofmijt Phytoseiulus ongevoelig is voor de nieuwe
meeldauw fungiciden bitertanol en fenariemol. Ook de roofmijt van trips Amblyseius
cicumeris is getoetst op zijn gevoeligheid
voor een aantal bestrijdingsmiddelen. Voor
middelen uit de groep van de organische
fosferverbindingen blijkt deze roofmijt zeer
gevoelig te zijn. Daarentegen is het dier
zeer ongevoelig voor bijv. Torque.
Tevens is een begin gemaakt met het toetsen van fungiciden op deschimmel Aschersonia, die gebruikt kan worden voor de
bestrijding van larven van witte vlieg. Het
zou namelijk zeer aantrekkelijk zijn als een
dergelijke schimmel gecombineerd met
bijv. een meeldauwfungide verspoten kon
worden. Hoewel er verschillen in gevoeligheid van de schimmel voor enkele meeldauwfungiciden gevonden zijn, is het nog
te vroeg om hierover definitieve uitspraken
te doen.

Grondontsmetting
Het onderzoek naar het stomen van de
grond met onderdruk bevindt zich in een afrondingsfase, waarbij aandacht wordt
besteed aan bijzondere situaties,zoals speciale gronden.
Ten behoeve van de jaarrond produktie van
chrysant is op een aantal bedrijven gedurendeverschillende tijden gestoomd,te weten 0 uur, 1uur en6uur. Het onderzoek was
speciaal bedoeld om na te gaan of de produktie beïnvloed wordt door het stomen, of
de houdbaarheid beïnvloed wordt enz. De
resultaten wijzen erop dat in geen van de
gevallen de produktie beïnvloed wordt door
de duur van het stomen.
Indien er geen bodemziekten aanwezig zijn
zou voor de chrysanten stomen dus niet nodig zijn.
Ook aan het stomen van steenwolmatten is
aandacht besteed.Hierbij zijn zowel temperatuurmetingen verricht bij het stomen in
containers als het stomen onder zeilen. Indien de stoom voldoende lang wordt toegevoerd kunnen met beide systemen voldoende resultaten bereikt worden. Ook ingehoesde steenwolmatten kunnen op deze
manier goed gestoomd worden. Er dient
hierbij wel op gelet teworden dat de matten
zo droog mogelijk zijn en ze dusdanig
gestapeld worden dat de stoom gemakkelijk overal kan doordringen. Het ontsmetten
van steenwolmatten met behulp van een
magnetronoven verliep minder succesvol,
hetgeen voornamelijk te wijten is aan een
zeer onregelmatige temperatuurverdeling.

Bestrijdingsmiddelen in
substraatteelten
Zowel in steenwolteelt als in de teelt op
voedingsfilm zijn de middelen etridiazol,
propamocarb en oxamyl onderzocht bij tomaat, paprika en komkommer. Hierbij is gekeken naar fytotoxiteit, het verloop van de

concentratie van het middel inde voedingsoplossing en de eventuele residuen in het
oogstklare produkt. Door dit onderzoek is
een goed inzicht gekregen van het gedrag
van de middelen in substraatteelten, waardoor een goede advisering mogelijk is geworden.
Door de afdeling Plantenziekten is in 1983
gewerkt aan:
— Zaadontsmetting bij paprika tegen TMV
— TMV in aubergine
— Meloennecrosevirus bij komkommer
— Bladnecrose in freesia
— Bobbelbladvirus en kringnecrose bij sla
— Mycosphaerella bij komkommer
— Didymella (kanker) en Phoma destructiva bij tomaat
— Fusarium bij courgette
— Verticillium (slaapziekte) bij tomaat
— Phytophthora bij tomaat en paprika
— Bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia
in sla
— Gevoeligheid van roofmijt en sluipwesp
voor bestrijdingsmiddelen
— Toepassingstechniek van bestrijdingsmiddelen in sla
— Stomen van de grond via een ingegraven stoomcircuit
— Stomen in dejaarrondteelt van chrysanten
— Toepassing van methylbromide
— Ontsmetten van steenwolmatten
— Biologische bestrijding van kaswittevlieg in komkommer
— Biologische bestrijding van de mineervliegen
— Biologische bestrijding van trips in paprika en komkommer
— Biologische bestrijding van bladluizen
in paprika
— Residu-onderzoek in sla
— Luchtverontreiniging bij tuinbouwgewassen
— De toepassing van bestrijdingsmiddelen in substraatteelten
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ECONOMIE,ARBEID
EN MECHANISATIE
De medewerkers van de afdeling economie,
arbeid en mechanisatie hebben in 1983
weer aan een groot aantal aktuele zaken
aandacht besteed. Vooral de ontwikkelingen op het terrein van de bedrijfsregistratie
hebben veel aandacht gevraagd. Er is daarbij op een vrij unieke wijze direkt samengewerkt met het bedrijfsleven.
We zijn er van overtuigd dat alleen door een
dergelijke nauwe samenwerking er voor de
tuinder (ondernemer) geschikte hulpmiddelen bij zijn bedrijfsvoering zijn te ontwikkelen. Hopelijk worden we in staat gesteld
ons aandeel daarin te blijven leveren.

Management onderzoek
Ontwikkeling van
bedrijtsbegeleidingssystemen
voor de tuinder
Inoverleg met devoorlichtingsdienst is een
bedrijfsregistratieboek voor de glastuinbouw ontwikkeld. In samenwerking met de
N.T.S. en de Rabobank zijn ca 6000 exemplaren uitgegeven en landelijk gedistribueerd. Op basio van de eerste ervaringen in
1983 is besloten in 1984 weer een (aangepaste) bedrijfsregistratieset uit te geven.
In samenwerking met de N.T.S. en de
veilingorganisaties is in 1983een automatiseringsprojekt gestart. Doel is het bevorderen van de uniformiteit bij de ontwikkeling
van bedrijfsregistratie programmatuur. Er
is hierbij van uitgegaan, dat de programmatuur op een microcomputer van de tuinder
draait. In het kader van dit projekt zullen in
meerdere fasen dertig microcomputers
worden geplaats. Begin 1983 zijn na kontakten met potentiële leveranciers de
eerste uitgangspunten geformuleerd.
In de daarvoor opgestelde nota is het bedrijfsregistratiesysteem beschreven en de
samenhang met andere onderdelen van de
bedrijfsvoering aangegeven. Verder zijn minimum eisen voor de microcomputer (bedrijfscomputer) geformuleerd. Aan het eindevan 1983zijn deeerste acht bedrijfscomputers op evenzoveel bedrijven geplaatst.
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Economisch onderzoek
Opbrengstniveau van bedrijven
met substraatteelt
Het opbrengstniveau van bedrijven waar
men op substraat is gaan telen, is voor tomaat, aubergine en paprika vergeleken met
de teelt in de grond. Bij tomaat steeg het
opbrengstniveau met ca 15%, bij paprika
ca 20% en bij aubergine met ca 30%.

Verlengde opkweek
Door een werkgroep zijn de mogelijkheden
nagegaan bij de verlengde opkweek van
een aantal op substraat geteelde groentegewassen (tomaat, komkommer, paprika en
aubergine).
Hierbij isaandacht besteed aan de bedrijfseconomische, technische en arbeidskundige aspekten.
Uit deze studie is gebleken dat de vooruitzichten van verlengde opkweek vooral bij
een vervroeging van de zaaidatum en eenzelfde plantdatum goed zijn. De berekende
voordelen zijn dusdanig groot, dat het verantwoord lijkt de teelttechnische mogelijkheden verder te onderzoeken.

Verzameling van kwantitatieve informatie
voor de glastuinbouw
In 1983 is gestart met de verzameling, bewerking en bundeling van aktuele kwantitatieve informatie over de glastuinbouw.
Dit is gedaan in samenwerking met het
Proefstation Aalsmeer.
Het verzamelde materiaal is uitgegeven in
een brochure en omvat de volgende hoofdstukken:
1) Algemene takinformatie
2) Algemene bedrijfsinformatie
In dit hoofdstuk zijn prijzen van primaire
en afgeleide produktiefaktoren opgenomen en de indicatie van de nieuwwaarde en de daarvan afgeleide jaarkosten
van enkele bedrijfstypen.
3) Saldobegrotingen voor een aantal
groente-, snijbloemen- en potplantenteelten.
Het is de bedoeling deze uitgave jaarlijks te
verzorgen.

Arbeidskundig en
Mechanisatie onderzoek
Arbeidsonderzoek bij komkommer
Het verzamelen vangegevens is voortgezet.
De eerste gevonden gegevens werden bevestigd, hetgeen inhoudt dat de arbeidsbehoefte van de gewasverzorging beduidend
minder is dan een aantal jaren geleden. Dit
heeft tot gevolg dat detot nu toe opgezette
arbeidsbegrotingen aangepast dienen te
worden.
De in dit jaar verkregen gegevens bevestigden de indruk, dat ook de gewasbescherming minder arbeidsintensief is geworden.
Dit is o.a. te danken aan de inzet van roofmijten en het gebruik van andere apparatuur (foggen i.p.v. spuiten). Uit een proef ter
bepaling van de fysieke belasting kwamen
geen betrouwbare verschillen in belasting
tussen het buisrail- en het monorailsysteem naar voren.

Arbeidsonderzoek bij gerbera
Arbeidskundig onderzoek is gedaan naar
de oogst en de verwerking van gerbera's.
De gegevens zijn verwerkt tot taaktijden.
De onderzoekresultaten geven aan dat:
— het oogsten kost bij het 1-rij systeem
(per werkgang worden van 1 rij de bloemen geoogst) meer arbeid dan bij het 2of 3-rijen systeem;
tot ongeveer 2 bloemen per m2 werkt
men het snelst volgens het 3-rijen
systeem;
vanaf 2 bloemen per m2 verloopt het
oogsten het snelst volgens het 2-rijen
systeem;
behalve bij zeer lage produkties (minder
dan 0,75 bl./m2) levert het gebruik van
een monorail een aantrekkelijke arbeidsbesparing op;
er is een zeer duidelijk verband aanwezig tussen de produktie en de benodigde
oogsttijd per eenheid produkt. Bij hogere produkties neemt de arbeidsbehoefte
per eenheid produkt af;
in het huidige assortiment is een aantal
cultivars dat beduidend meer oogstar-

beid per eenheid vraagt dan de overige
(Pimpernel en Clementine oogsten
moeilijker dan bijv. Fleur en Appelbloesem);
— de bosgrootte heeft een grote invloed
op de benodigde arbeid.Grotere bossen
(plm. 30 stuks/bos) kosten minder arbeid dan kleine bossen (plm. 15
stuks/bos).
Bij deverwerking van de geoogste bloemen
(insteken en op water hangen) heeft de arbeidsorganisatie een grote invloed op de
arbeidsbehoefte. Wordt het insteken en op
water hangen van de volle kartons door
aparte personen uitgevoerd dan ontstaan
in bijna alle gevallen afstemmingsverliezen. Bij voorkeur moet individueel gewerkt
worden d.w.z. het insteken en het op water
hangen moet door dezelfde persoon worden gedaan.
Hierbij is ook de mogelijkheid aanwezig om
meerdere volle kartons gelijktijdig af te
knippen en op water te hangen, hetgeen
een extra arbeidsbesparing oplevert.
Aan de hand van de taaktijden en de procesgegevens is een arbeidsbegroting voor
de gerberateelt (1-jarige teelt met zomerplanting) opgezet. Deze geeft aan dat de arbeidsbehoefte ongeveer 6000 uur per ha bedraagt. Hiervan nemen de oogst en de verwerking ongeveer 65% voor hun rekening.

Mechanisatie chrysant
Het onderzoek naar de verschillende teelten mechanisatie mogelijkheden is afgesloten.
De laatste studie op dat gebied is aangevuld met gegevens omtrent het zelf stek
winnen en het voorbehandelen van de onbewortelde stekken.
Hieruit blijkt dat zelf stek winnen een aantrekkelijke zaak kan zijn. Het voorbehandelen van het onbewortelde stek heeft maar
een gering effekt op het bedrijfsresultaat.
Dit komt vooral door degeringe oppervlakte
die benodigd is bij het op het eigen bedrijf
bewortelen. De winst die door het voorbehandelen verkregen kan worden is hierdoor
ook betrekkelijk klein. De behandeling
heeft vermoedelijk meer perspectief op grote gespecialiseerde bewortelingsbedrijven.
39

ONTWIKKELING
GROENTETEELT ONDER GLAS
(samengesteld door het Consulentschap in
Algemene Dienst).

1. Algemene gang van zaken
Deveilingomzet vanonder glas geteelde
Produkten ontwikkelde zich gunstig ten
opzichte van vorige jaren.
in miljoen gulden 1981 19821983(±)
groenten
1592 1489
1725
bloemisterijprod. 2318 2519
2738
3910 4008
4463
Rekening houdend met eenstuk produktie dat zich niet op de veilingen meldt
(handelskwekerij, plantenopkweek voor
buitenland, vermeerderingsmateriaal,
buiten de veiling verkoop) moet de totale glasproduktie zeker 4.750 miljoen gulden bedragen.
De omzet van de groenten steeg met
plm. 12%ten opzichte van 1982.Interessant is een vergelijking met 1981, omdat
het prijspeil ongeveer gelijk was. Bij een
gelijkblijvend areaal groenten onder
glas betekent dat een gemiddelde produktiviteitsstijging per m2van 10à 12%
in twee jaar tijd.
Het L.E.I. berekende voor dezedrie jaren
de volgende gemiddelde rentabiliteit
1981: —3, 1982: —13, 1983: —7.
De opbrengstverhoging t.g.v. de grote
produktiviteitsstijging (t.o.v. 1981) is
dus geheel opgesoupeerd door de
kostenstijgingen. Daarbij speelt uiteraard de energie de grootste rol.
Opgemerkt zij dat devariatie rond degemiddelde rentabiliteit erg groot is. Er
komt een steeds groter verschil tussen
modern toegeruste bedrijven en bedrijven die minder snel aanpassen bij deelkaar snel opvolgende nieuwe ontwikkelingen.
Het beeld van (hopelijk minder snel)
voortgaande kostenstijgingen zal niet
veranderen. Voortdurende toepassing
van nieuwe technieken die de produktiviteit per arbeidskracht, per m2 kas
en/of per m3 gas verhogen blijft eerste
prioriteit.
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Het aanmerkelijk gunstiger resultaat
ten opzichte van 1982van veel bedrijven
heeft een stimulans gegeven aan de investeringen. Dat dievooral inde richting
van energiebesparende maatregelen
gingen, is goed te verklaren. Daarnaast
echter was vooral in detweede helft van
het jaar een herleving van kassenbouwactiviteiten waarneembaar. Dat is ook
nodig omdat indevoorgaande jaren een
achterstand in de vernieuwing van het
kassenbestand is ontstaan.
Het vestigen van nieuwe bedrijven
kwam in 1983 ook weer en in beperkte
mate op gang.Deprijzen voor tuinbouwgrond zijn duidelijk gedaald en bewegen
zich in de grote centra rond de / 20,- à
f 25,-/m2 voor goed ingerichte vestigingen. Daarbuiten zijn de grondprijzen beduidend lager.
De afzet van Produkten leverde weinig
problemen op. Het lijkt er op dat de
vraag naar het produkt nog weinig of
niet wordt beïnvloed door de slechtere
kritische omstandigheden in de afzetgebieden. Wel valt een toenemend kritische houding van het publiek te constateren t.a.v. de kwaliteit en de presentatie van het produkt.
De concurrentiepositie van Nederland
ten opzichte van produktiegebieden in
onze omgeving is versterkt door een beter antwoord op de uitdaging van de gewijzigde economische en technische
omstandigheden en de voortreffelijke
organisatie in de produktie- en afzetsfeer. Waakzaamheid ten aanzien van
de ontwikkeling in Spanje blijft geboden.

2. Bijzondere ontwikkelingen
Temidden van de zeer vele ontwikkelingen in de bedrijfstak zijn er enkele die
de bijzondere aandacht vragen. In 1983
hebben zij belangrijk bijgedragen aan
het voortbestaan van veel bedrijven en
aan de versterking van de concurrentiepositie.
a. Energiebesparing. Het totale energieverbruik van de glastuinbouw is
sinds de laatste energiecrisis met

een derde deel afgenomen. Bij diverse Produkten is het verbruik per eenheid produkt gehalveerd. Daartegenover staan de kapiteialskosten van
de energiebesparende investeringen
en de stijging van de energieprijs.
Het resultaat is een minder sterke
kostenstijging dan zonder de maatregelen.
Verdere energiebesparing zal nog
worden bereikt door beter inzicht in
de teeltprocessen, verfijnder automatisering van de teeltomstandigheden en hogere produkties per m2.
Het is, meer dan tot nu toe, resultaat
op langere termijn.
b. Substraatteelten. Er is sprake van
een stormachtige ontwikkeling. Eind
1983 was er naar schatting 1400 ha.
De steenwol lijkt het in de meeste
teelten te winnen, de oppervlakte
veen nam sterk af. Een verdere uitbreiding ligt in het verschiet. In
West-Nederland lijkt het probleem
van de kwaliteit van beschikbaar water te worden opgelost door verbetering van de leidingwatervoorzieningen tegen betaalbare prijzen. Door
de resultaten van de betere wijze van
watergeven in substraat neemt ook
de belangstelling voor verfijnder watergeefsystemen via druppelinstallaties in de grond toe.
Toch zijn er enkele kanttekeningen
bij deze overigens gunstige gang van
zaken. Devariatie in het aanvoerpakket dreigt te worden beperkt. De
combinatie met
volveldsteelten
schept problemen, waardoor de
laatste dreigen te verminderen.
Anderzijds zouden de substraatgewassen zichzelf lelijk in de weg kunnen gaan zitten, vooral omdat de
produkties toch al zo sterk stijgen.
Dit werkt tegen de gewenste ontwikkeling in.Aan dit probleem zal in onderzoek en praktijk veel aandacht
moeten worden besteed.
Voor het verwerken van het met de
substraatteelt gepaard gaande afval
(steenwol, plasticfolie) dient een
oplossing te worden gevonden. Het
ziet er naar uit dat dit zonder grote
problemen zal lukken.

c. Koolzuurgas (CO2). Het "op maat doseren" van CO2 had dit jaar veel belangstelling in onderzoek, voorlichting en praktijk. Oorzaak voor deze
hernieuwde belangstelling was de
ontdekking dat onder bepaalde omstandigheden het C02-gehalte in
(goed geïsoleerde) kassen zeer laag
kanzijn. Verbeterde meet-en doseermethoden maken het mogelijk het
C02-gehalte in de kas te sturen. Het
blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk
het juiste C02-gehalte in de diverse
stadia van de groei is voor de produktie.
d. Grondontsmetting. De voorgenomen
beperking van het gebruik van methylbromide en de getroffen maatregelen hebben geleid tot een sterke
afname van het totaal gebruik. De
omschakeling naar substraten is er
sterk door gestimuleerd terwijl andere ontsmettingsmethoden (plm. 300
ha drainage stomen) hun intrede deden. Andere chemische ontsmettingsmiddelen voldoen slechts onder omstandigheden die lang niet
overal aanwezig zijn.
Zoals de stand van zaken thans is
kan het middel voor een aantal gewassen nog niet worden gemist.
e. De kwaliteit van de Produkten komt
steeds meer in de aandacht te staan.
Door de veranderende economische
situatie is de consument kritischer
op de kwaliteit van hetgeen hij voor
zijn geld koopt. Bovendien zit de concurrentie op kwaliteitsgebied niet
stil. Daarnaast bestaat de kans dat
bij telen onder "energiebesparende
omstandigheden" aan het punt kwaliteit concessies worden gedaan. Er
is dus alle reden om op alle punten
waar kwaliteit aan de orde is (onderzoek, voorlichting, teelt, sortering,
veilingkeur) waakzaam te zijn opdat
de goede naam op de internationale
markt niet wordt aangetast.
f. In het kader van de verbetering van
het management op het tuinbouwbedrijf is in het voorlichtings- en onderzoekprogramma de bedrijfsregistratie naar voren geschoven. De ge-
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dachte daarbij is dat een goede bedrijfsvoering moet steunen op het
verzamelen en registreren van essentiële bedrijfsgegevens. Door vergelijking van deze gegevens met die
van anderen en die van vorige jaren
kunnen mankementen in de bedrijfsvoering worden opgespoord. Een
eerste bedrijfsregistratieboek (het
groene boek) werd samengesteld, in
nauwe samenwerking tussen onderzoek, voorlichting en praktijk. Onder
de paraplu van de N.T.S. zijn vele bedrijfsregistratie groepen in den lande gevormd. Over het hiermee samenhangend automatiseringsprojekt kunt u meer lezen onder het verslag van de onderzoekafdeling Economie, arbeid en mechanisatie.
g. Naarmate de kassen dichter worden
en er steeds weer nieuwe materialen
in de uitrusting van de glasopstanden en wat zich daarin bevindt worden gebruikt, worden we met tussenpozen geconfronteerd met onverwachte en onbekende schadeverschijnselen aan gewassen. Deze ontstaan meestal door afgifte van schadelijke gassen. In de praktijk gaan
dan ook steeds meer stemmen op te
zoeken naar maatregelen (gebruikswaarde-onderzoek,
waarmerken,
keuringseisen) om deze voor individuele bedrijven soms rampzalige gevolgen, te voorkomen.
3. De voorlichting
a. Het consulentschap in Algemene
Dienst
Eind 1983 werd een splitsing doorgevoerd in de landelijke en regionale
activiteiten van de Consulent te
Naaldwijk. Waren voorheen beide
functies in één persoon verenigd,
met ingang van 1januari 1984 is dat
niet langer het geval.
De landelijke coördinatie van de
voorlichting in de Groenten-en Fruitteelt onder Glas is de taak van het
Consulentschap
in
Algemene
Dienst. Deze coördinatie betreft onder andere de artikelen in de vakbladen, de brochures, landelijke voorlichtingsactiviteiten en het op elkaar
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afstemmen van de inhoud van regionale voorlichting in de verschillende
consulentschappen.
Daarnaast
treedt het C.A.D. adviserend op naar
de directie Akkerbouw en Tuinbouw
van het Ministerie in beleidszaken en
onderhoudt het de contacten op
voorlichtingsgebied met andere organisaties, waarbij uiteraard de
N.T.S. de belangrijkste is.
Het zal duidelijk zijn dat nauw wordt
samengewerkt met andere C.A.D.'s,
wel in het bijzonder dat voor de bloemisterij te Aalsmeer omdat er vooral
op glasgebied veel overeenkomsten
zijn.
De C.A.D.'s zijn gehuisvest bij de betreffende Proefstations. Het C.A.D.
Groenten en Fruitteelt onder Glas is
en blijft dus in Naaldwijk, dat voor de
Bloemisterij in Aalsmeer.
b. Bij verschillende regionale Consulentschappen in Nederland zijn de
laatste tijd organisatorische wijzigingen doorgevoerd. Dit proces is
eind 1983 nog aan de gang zodat nu
nog geen definitief beeld van de
nieuwe situatie wordt gegeven.
Uitgangspunt van de nieuwe opzet is
dat de voorlichting zoveel mogelijk
geschiedt door per tak (in ons geval
groenten onder glas) gespecialiseerde voorlichtersgroepen (secties) van
5 à 7 onder leiding van een bedrijfstakdeskundige. Bij voorkeur
opereert een dergelijke sectie binnen de grenzen van een provincie of
een deel daarvan doch overschrijding van de provinciegrenzen kan
om doelmatigheidsredenen zinvol
zijn. Deverschillende secties worden
ondersteund door specialisten, die
eveneens zoveel mogelijk naar bedrijfstak zijn opgesteld. Het betreft
specialisten op het gebied van de
vakterreinen:
1) gewasbescherming; 2) bodem en
bemesting; 3) kwaliteit en bewaring;
4)arbeid en mechanisatie; 5)kassenbouw en verwarmings- en klimaatregeling. Waar nuttig en mogelijk kan
een verdere doorspecialisatie naar
een bepaald onderdeel worden doorgevoerd. In de praktijk zullen vooral

de technische specialisten zich
meer met kassen en alles wat er aan
toerusting bijhoort, dus met groenten en bloemen bezig houden en dus
over de secties heen opereren.
De verschillende specialisten worden wat betreft hun kennis en wat
betreft de onderlinge afstemming
van hun activiteiten ook weer begeleid door Consulentschappen in Algemene Dienst voor het betreffende
vakgebied. Deze C.A.D.'szijn gehuisvest bij aanverwante instituten in
Wageningen.
In reeds meer gespecialiseerde Consulentschappen zullen de veranderingen (vooral voor de praktijk van de
voorlichting) niet zo ingrijpend zijn.
Voor andere zal,dat is ook de bedoeling van de reorganisatie, de efficiency en de kwaliteit van het werk beter
worden en meer relatie hebben met
dat van andere consulentschappen.
c. Informatie, het snel en accuraat op
de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, bepaalt steeds meer het succes van het ondernemen. Informatie
is naast grond, kapitaal en arbeid de
vierde, zeker niet onbelangrijkste
produktie factor in de economische
produktie geworden. Dat geldt in de
glastuinbouw zeker niet minder dan
elders.
De vraag om informatie neemt in de
bedrijfstak dan ook hand over hand
toe. Dat heeft voor de voorlichtingsdienst (en ook voor het onderzoek)
nogal wat gevolgen. Een niet groeiend apparaat moet meer dan voorheen voor zichzelf bepalen wat de
belangrijkste activiteiten zijn. Welke
zaken moeten tot elke prijs worden
behartigd, welke moeten naar een lager plan worden verschoven? Voor
de voorlichting betekent dat in de
eerste plaats het selecteren, overdragen en begeleiden van nieuwe
ontwikkelingen die bij onderzoek en
in de praktijk naar voren komen.
Daarnaast het verzorgen van de
groepsen
massavoorlichting
(N.T.S., publicaties) en van de individuele bedrijfsontwikkeling van de

ondernemers. Tenslotte zijn er taken
als het uitvoeren van bepaalde overheidsopdrachten (over het algemeen
zeer beperkt in tijd) en cursusactiviteiten.
d. Particuliere voorlichting
De voorlichtingsdienst heeft niet het
alleenvertoningsrecht waar het om
kennisinbreng en -verspreiding gaat.
Talloze andere informatiebronnen
staan de tuinder van vandaag ter beschikking: particuliere voorlichtingsbureaux, toeleveringsbedrijven, banken, boekhoudbureaux enz. Het is
een overheidsstreven al deze vormen
van informatie waar mogelijk op elkaar af te stemmen en tot een goede
taakverdeling tussen de verschillende voorlichtende instanties te komen.
Een eerste middel daarbij is het uitwisselen van kennis en het erover
eens worden op welke wijze moet
worden verspreid. Een andere stap in
een later stadium, wanneer de verschillende groeperingen goed weten
wat ze aan elkaar hebben, zou zijn
het naar elkaar verwijzen en het verdelen van de taken.
Het is een proces waaraan in de toekomst zal worden gewerkt. Daarbij
doen zich ongetwijfeld allerlei moeilijkheden voor: het niet of slecht georganiseerd zijn van bepaalde groeperingen, een stuk bestaand wantrouwen al of niet gebaseerd opvroegere ervaringen of concurrentieverhoudingen enz. Resultaten zullen
dus hopelijk maar zeker pas geleidelijk worden bereikt. De C.A.D.'s zullen hier coördinerend moeten optreden en initiatieven nemen. Daarnaast zal er uiteraard ook regionaal
één en ander gestalte moeten krijgen.
In het georganiseerde bedrijfsleven
is inmiddels de discussie, wat hierin
de taak van de organisatie moet zijn
(eigen voorlichters, financiën, basis
voor contacten, inschakeling particulieren in eigen werk) volop aan de
gang en hier en daar zijn reeds concrete stappen genomen.
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Automatisering van informatie
De nieuwe communicatiemiddelen
als viditel, viewdata, databanken
e.d., doen ook in de glastuinbouw
hun intrede. De mogelijkheden om
snel actuele informatie uit te wisselen zijn technisch (en straks ook financieel) weldra onbeperkt. Uiteraard kan en mag de voorlichting niet
om deze ontwikkelingen heen en zal
daarop moeten inspelen ten behoeve
van de tuinders én uit lijfsbehoud.
We moeten ons realiseren dat, het
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verspreiden van informatie via telefoon, vakblad, mondeling of beeldscherm fundamenteel niet verschillend is. De boodschap blijft in principe dezelfde, de vorm kan verschillen
en de achterliggende organisatie zal
zeker anders zijn. Het is voor
C.A.D.'s en regionale voorlichtingsdiensten, maar ook voor het bedrijfsleven en de publiciteitsmedia
een uitdaging daaraan in 1984 samen gestalte te geven.
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GEWASSENREGISTER
Aardbei
Amaryllis
Anjers
Anthurium
Asparagus
Aubergine
Bloemkool
Broccoli
Chinese kool
Chrysant
Courgette
Freesia
Gerbera
Knolvenkel
Komkommer
Koolrabi
Kouseband
Meloen
Paksoi
Paprika
Radijs
Roos
Sla
Snijboon
Snijgroen
Spinazie
Tomaat
Violier

46

21.
18-32.
19-30-32-33.
33-34.
34.
27-32-33-34-35-37-38.
32.
32.
27-32.
29-32-33-34-37-39.
28-32-33-34-35-37.
29-32-33-34-35.
17-35-39.
28-32.
17-20-21- 2 3 - 2 5 - 2 6 - 3 0 - 3 1 - 3 2 - 3 4 - 3 5 - 3 6 - 3 7 - 3 8 .
23-27-32.
28-32.
27-32.
23-28-32.
17-26-27-31 - 3 4 - 3 5 - 3 6 - 3 7 - 3 8 .
22-27-32.
17.
17-18-19-22-23-26-31-34-35-36-37.
20-23-27-32.
30-32.
18-19.
17-19-20-21- 2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 5 - 3 1 - 3 3 - 3 4 - 3 5 - 3 6 - 3 7 - 3 8 .
34.

