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TEN GELEIDE

Ophetmomentvanverschijningvanditjaarverslagligthetjaar1978weerenigetijdachter
onsenishet nieuweteeltseizoenaleenbehoorlijkeindgevorderd.Tochheeft hetnogwel
zinevenstiltestaan bij hetafgelopenjaar. Dit heeft zekerzinalsheteromgaat kenniste
nemen van de resultaten van het onderzoek, zoals die in dat jaar zijn verkregen.
Hetafgelopenjaarwas,alsweletten opdebedrijfsuitkomsten,voordeglastuinbouw over
hetgeheelgenomen niet het slechtstejaar. Dit heeft hetook mogelijkgemaakt,dat heel
wat werd geïnvesteerd. Overigens is dit voor het voortbestaan van de bedrijfstak ook
noodzakelijk. Als het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen en het benutten van
nieuwe mogelijkheden niet meer mogelijk is, treedt stilstand op. En dat betekent
achteruitgang.
Nieuweontwikkelingen vragenechterom begeleiding.Want nieuwe mogelijkhedengaan
meestal tevens gepaard met nieuwe problemen. Dit ervaren we veelvuldig in de
glastuinbouw.
Oudeproblemenzijnnognietopgelostofnieuwedienenzichalweeraan.Daarbijkomt,dat
er tal van problemen van buiten de tuinbouw op ons afkomen. We behoeven maar te
denkenaandeteverwachtentoetredingvanenkeleMiddellandseZee-landentotdeEEG,
aan de stijgende tendens van de energieprijzen, aan strengere eisen die men stelt aan
bepaalde kwaliteits-aspecten van onze Produkten in verband met de volksgezondheid,
enz. Het zijn even zovele ontwikkelingen en tendensen,die de tuinbouw niet onberoerd
latenendiegepaardgaanofzullengaan met problemen,diewe het hoofdzullen moeten
bieden. Dit vraagt veel inspanning,ook van onderzoek en voorlichting.
Getrachtwordtomzoveelmogelijkopdeactueleproblemenintespelen.Ditgeldtvoorde
problemen per gewas, in nauw overleg met ondermeer de gewassencommissiesvan de
NTS.Hetgeldt ookvoorde nietaaneen bepaald produkt gebonden problemen.Zowordt
momenteel ongeveer 10%van onze onderzoekcapaciteit ingezet bij projecten,die direct
gerichtzijnopeenzoefficiënt mogelijkebenuttingvandeenergie.Erwordt naargestreefd
dit percentage nog verder uit te breiden.Ook verdienen tal van kwaliteitsaspecten meer
aandacht. Daarnaast dienen we te beseffen, dat andere onderwerpen zo mogelijk
onverminderd de aandacht moeten behouden. Daarom blijft bijvoorbeeld de inspanning
voorhet bloemenonderzoekop peil,eveneensdievoorde kleineof nieuwe Produkten,in
het kader van assortimentsverbreding.
We konden voorts, voornamelijk door hergroepering, komen tot een vijfde onderzoekafdeling, namelijk de afdeling Economie, arbeid en mechanisatie. De aandacht voor de
verschillende kostenfactoren,vooralookdievanarbeid,wordterdoorversterkt.Ditzijnalle
facetten van het werk, waar we ons in het afgelopen jaar mee bezig hielden. En de
resultaten daarvan vindt de lezer in dit verslag.
Hoewel op het onderzoek niet direct van invloed dient hiertoch ook meldinggemaakt te
wordenvanhetbesluitdatdeledenvergaderingvanhetProefstation,gehoudenop20april
1978, nam ten aanzien vande status van het Proefstation. Besloten werd namelijk deze
status te doen wijzigen in die van een overheidsstichting. De aanleiding daartoe werd
uitvoerig toegelicht.
Hetzalerhopenlijktoeleiden,dataaneenjarenlangeongewenstesituatie met betrekking
tot de rechtspositie van een groot deel van het personeel,een einde komt. Infeite werd
hiermee een historisch besluit genomen, al is te verwachten, dat dit voor de tuinbouw
nauwelijks merkbaar zal zijn.
Voordetuinbouw isvooralvanveelbelang,dathetonderzoekapparaat opadequatewijze
instandwordtgehouden enkanblijvenfunctioneren.Veelzorgzaldaaromindekomende
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jaren besteed moetenworden aan hetoppeil houden enbrengenvan onderzoekruimten
enhuisvesting.Hetiste hopen,dathiervoordemiddelenwordengevonden.Desteunvan
de overheid en van het bedrijfsleven is daarom onmisbaar.
Aandezesteun heeft hetgelukkig tot nutoe nietontbroken.Dit moge met erkentelijkheid
wordengeconstateerd.Wevertrouwen,datook indevooronsliggendetijdopdezesteun
mag worden gerekend. Het zal degenen, van wier werk in dit verslag melding wordt
gemaakt, niet alleen in staat stellen, maar ook extra stimuleren zich ten dienste van de
glastuinbouw met enthousiasme te blijven inzetten.

Ir. E. Kooistra

BESTUUR
Het bestuur van het Proefstation was op 31 december 1978 als volgt samengesteld:
Dagelijks bestuur
P.van den Berg, Rijswijk, voorzitter
J.G.J. van der Hoeven, Maasland, secretaris-penningmeester
M.J.Varekamp, Naaldwijk, vice-voorzitter
E.H. Bukman, Moerkapelle
Overigeleden
J.M. Duijvesteijn, Poeldijk
L.G.C. Hendriks, Leidschendam
J.L.M.Jacobs,Venlo
J. Jonker, Sappemeer
E.J.van Kester, Bleiswijk
A.W.M. Kouwenhoven, Kwintsheul
T.A.A. van de Laar, Monster
A.C.van Marrewijk, Honselersdijk
C. Meewisse, Nootdorp
H. Moerman, Bleiswijk
J.N. Olieman, Pijnacker
N. Rops, Ulvenhout
A.G. vandeTorre, Berkel en Rodenrijs
M.Verkade, 's-Gravenzande
B.Vermeer, De Lier
W.P.M.Vijverberg, Naaldwijk

PERSONEEL *)
ONDERZOEK
Direkteur
Ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32,2285 HJ Rijswijk (070) 940946
Plaatsvervangend direkteur
Ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127, 2681 BR Monster (01749) 47569

•(Situatie per 1-7-1979

Afdeling grond,water en bemesting
Afdelingshoofd :ir.J.vandenEnde,Kreeklaan 15,2691 KX 's-Gravenzande(01748)4106.
Plaatsvervangend afdelingshoofd:dr. ir.J.P.N.L. Roordavan Eysinga,Gerberalaan 70,
2671 KE Naaldwijk (01740) 26292.
Onderzoek waterhuishouding :
Mineralenhuishouding: J.van Beusekom,A.M.M.v.d.Burg(01891)2671.
Watervoorziening :R.de Graaf.
Bemestingsonderzoek
Hoofd:dr. ir.J.P.N.L. Roorda van Eysinga.
Bemesting groenten:M.Q. van der Meijs.
Bemesting bloemen : vacature.
Onderzoek water, bemesting en grondonderzoekmethoden :
Hoofd:ing.C. Sonneveld, Korte Kruisweg 32, 2676 BL Maasdijk (01745) 3417.
Bemesting:ing.S.J.Voogt, Grote Stern 209,3181 SH Rozenburg (01819) 15904.
(tot 1-10-79)
Assistente :M.Vreugdenhil.
Laboratoria voorchemisch en fysisch onderzoek:
Hoofd:P.A.den Dekker, Conradkade w.s."DeSteur",2517CM Den Haag(070) 631187.
Hoofd research laboratorium: P.A. van Dijk, Willige Rijzen 10, 2291 GZ Wateringen
(01742)3525.
Laboratorium-assistent, plaatsvervangend hoofd:S.S.de Bes.
Analisten: H.M.C. Meyer-de Koning, R.N.W, van Duivenboden, C.W. van Eideren, C.
Wiskerke-van Brakel en C.G.M.v.d.Berg-v.d.Meijs.
Cheffin laboratorium voor routine grondonderzoek: M.J.T. Koenen-Staats.
Sous-chef :vacature.
Laborant: J.W. Hillebrand.
Eerste adjunct laboranten: H.E.M. Jongejan, E.J. Romijn-Broekhoven, L. v.d.Bos.
Adjunct laboranten:A.vanWinkel, P.A.M. Zwinkels,J.W.A. Zwinkels-Touw,
J.J.Tetteroo-Drieze, C.J.M,van Paassen-Touw, J.G.Voskamp en S.N.Lagrand.
Amanuensis: H.W. Verhulst,
Lab. medewerkers: H.J. Verhulst, J.T. Verhulst, C.A.F. Greeve (01828) 7863, twee
vacatures.
Afdeling voorhet uitrekenen vananalyseresultaten, controle en administratie :
Chef :P.M.P.van der Lans.
Administratieve medewerksters: M.M.van Baaien, M.N.van Dijk.
Bemestingsadviezen, potgrondonderzoek en grondmonstername :
Hoofd: ing.J.P.C. Knoppert, Perzikenstraat 10,2671 RB Naaldwijk.
Plaatsvervangend hoofd en onderzoek potgrond:G.A.Boertje, Emmaplein 23,
3181 HB Rozenburg (01819) 14344.
Adviseur potgrond:H.L. Koenen,delaReystraat 21,3143 CG Maassluis(01899) 17223.
Bemestingsadviseurs: A.L.van den Bos,L.Spaans,E.vanVoorthuizen,A.vanderWees
(steenwol), vacature.

Monsternemers: A.J.M, van der Ende, Patrijslaan 36, 2675 VZ Honselersdijk (01740)
28176, J.M. Greeve, Noordeindseweg 75, 2651 LE Berkel en Rodenrijs (01891) 2328,
M.F.J. van Heiningen, Sint Bonifaciusstraat 29, 2264 AL Leidschendam (070) 274256,
A.P.Mooyman,Kon.Wilhelminalaan55,2635 HL DenHoorn(015)126098,L.A.denToom,
's-Gravenweg 133, 2902 LG Capelle a/d IJssel (010) 507426.
Landinrichting en waterhuishouding (zie onder voorlichting)
Afdeling teelt en kasklimaat
Afdelingshoofd:ir.C.M.M,vanWinden,TaetsvanAmerongenstraat 2,2681 EH Monster
(01749) 13109.
Onderzoek groentegewassen:
Hoofd en coördinator proeftuinonderzoek :ir.G.W.H.Welles, Esdoorn 118,
2671 PV Naaldwijk (01740) 20020.
Teeltonderzoek tomaat en meloen:ing. K. Buitelaar, Strauss 6, 2671 XB Naaldwijk

(01740)26202.
Teeltonderzoek komkommer en paprika: ing. J.A.M, van Uffelen, Smetana 14,
2671 XH Naaldwijk (01740) 26518.
Teeltonderzoekslaenandijvie : R.H.M.Maaswinkel,Paardebloem22,2671WR Naaldwijk

(01740)20571.
Teeltonderzoek kleine groentegewassen: Cl. Mol, Hartmanplein 22, 2681 TK Monster
(01749) 12539.
Algemeen teeltonderzoek.' G.A.J.Janssen,Stokserweg 5a,5981 NE Helden-Panningen
(04760) 3165, gedetacheerd bij de Proeftuin "Noord-Limburg", Venlo, D. Rodenburg,
Hoofdweg 81, 9615AB Kolham/Slochteren (05980)3540,gedetacheerd bijde Proeftuin
Sappemeer.
Kwaliteitsonderzoek bij groentegewassen :ing.H.G.A.van Esch, Koorlaantje 12,
2678 TA De Lier (01745) 5710.
Gebruikswaarde-onderzoek groentegewassen:
Hoofd:ir.J.H.Stolk,Uitterlier130,2678VD DeLier(01745)5289,gedetacheerddoorhet
R.I.V.R.O.teWageningen,ing.M.H.Cools,gedetacheerddoorhetR.I.V.R.O.teWageningen,
A.B.Janssen, N.L.M. Stijgen
Administratief medewerker: vacature.
Onderzoek bloemisterijgewassen :
Hoofd:ir.C.M.M, vanWinden.
Teeltonderzoek chrysanten en snijgroen:ing.A.P.van der Hoeven, Rijnweg 307,
2681 SL Monster (01749) 47907.
Teeltonderzoek fresia en amaryllis, ing. T. Dijkhuizen, Corelli 14, 2671 XC Naaldwijk
(01740)24297.
Onderzoekassistente :G.A.M.Zwinkels-de Brabander.
Onderzoek kasklimaat
Ir.D. Bokhorst,VanWassenaerstraat 9, 2676 XG Maasdijk(01745) 2182, gedetacheerd
door het I.M.A.G.
G.P.A.van Holsteijn,Chrysantenstraat 28, 2671 KR Naaldwijk (01740) 25989,
Th.Strijbosch,Scholeksterhof 5,2636 EZ Schipluiden (01738)8952,dr.ir.J.v.d.Vooren,
Ravensweg 1,3227 CE Oudenhoorn (01882) 565.
Meteorologische waarnemingen :CA. Ammerlaan.

Afdeling plantenfysiologie
Afdelingshoofd: dr. ir. P.J.A.L. de Lint, 's-Gravenzandseweg 252, 3151 TV Hoek van
Holland (01747) 2483.
Algemeen fysiologisch onderzoek en onderzoek trosanjer: dr. ir. LS. Spithost,
Kleine Woerdlaan 48, 2671 AS Naaldwijk (01740) 26044.
Onderzoekassistent :C.C. Stols (m.i.v. 1-8-79).
Koolzuurgasbemesting en fysiogene afwijkingen :ir. N.van Berkel, Fazantstraat 29,
3145 CA Maassluis (01899) 14824.
Lichtonderschepping en belichting :ing. D. Klapwijk,Van Nijenrodestraat 49,
2678 TR De Lier (01745) 2722.
Potentiële groei:C.F.M.Wubben.
Vruchtzetting, groeiregulatoren en in vitro culturen :ing.W. van Ravesteijn,
Meyendelseweg 14,2243 GN Wassenaar (01751) 79470.
Analiste :P.de Vreede.
Fotosynthese onderzoek: G. Hey, 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.
Mycologie:
Ir. N.A.M, van Steekelenburg, lepstraat 10, 2691 EX 's-Gravenzande (01748) 5587,
gedetacheerd door het I.P.O.
S.J. Paternotte, B.C. vanDam.
Virologie:
Virusziektetomaatenpaprika : dr.ir.A.Th.B.Rast,Mennoter Braaklaan97,2624TC Delft
(015) 562254, gedetacheerd door het I.P.O.
C.C.M.M. Stijger.
Adjunct-laborante :J.M.E.Verbeek (tot 1-9-1979).
Overige virusziekten:ing. H.J.M,van Dorst, Almondestraat 2, 2676 VM Maasdijk

(01745)3912.
Entomologie en Biologische bestrijding:
Ir.P.M.J. Ramakers, Burg.Zaneveldstraat 53,3145 RB Maassluis (01899) 20811.
Ir.J.Woets, Schollevaarstraat 16,3145 LD Maassluis (01899) 12719.
A.v.d.Linden, M.J.van Lieburg.
Gewasbescherming:
Bodemparasieten :W.T. Runia.
Chemische bestrijding: ing. D. Theune, van Spilbergenstraat 33, 3151 BW Hoek van
Holland (01747) 3998.
M.van der Staay.
Diagnostiek en onkruidbestrijding :
Ing.W.den Boer, KarelWiersmastraat 12, 2671 RT Naaldwijk (01740) 25552.
Ing. M.P. Simonse, Iris 20, 2671 ZK Naaldwijk.

Luchtverontreiniging :
P.Steenbergen, Hargplein 62,3121 VD Kethel/Schiedam (010) 703933, gedetacheerd
door het I.P.O.
Afdeling Economie, arbeid en mechanisatie
Afdelingshoofd: ir.J.C.J.Ammerlaan,Zwartendijk 11, 2671 LL Naaldwijk(01740) 27730.
Landelijkebedrijfsontwikkelingscoördinator : ing.J.K.Nienhuis,Kerklaan40,2678SW De
Lier (01745) 5270.
Bedrijfseconoom :ir.A.J.de Visser, Vreeburchlaan 49, 2691 AB 's-Gravenzande
(01748) 5142, gedetacheerd door het L.E.I. Bedrijfseconomisch medewerker: J.A.A.
Keijzer, Geestweg 12, 2671 EC Naaldwijk.
Arbeidskundige :ing.A.T.M. Hendrix, Uithof 6, 2676 AK Maasdijk (01745) 4835,
gedetacheerd door het I.M.A.G.
Mechanisatie-onderzoek :vacature.

Statistische verwerking
Statisticus: B.J.van der Kaay, Muskaatstraat 3,2671 SV Naaldwijk (01740) 26584.
Assistent: ing.J.C.M.Withagen.

Algemene zaken en personeelszaken
Afdelingshoofd:ing.P.Koornneef, Raadhuisstraat 6,3181CJ Rozenburg(01819) 12792.
Administratie:
Hoofd: E.J.M, van der Valk, Jac. Boezemanstraat 275, 3145 VE Maassluis (01899)
20358.
Administratieve medewerksters: S.den Besten-Groenewald, M.M.A.v.d.Ende,
E.Vogelenzang de Jong-de Hoog,J.l. Vreugdenhil-Rensen, W.C.Veenstra-van Elswijk,
M.A.A.Vijverberg.
Boekhouding :
Hoofd en plaatsvervangend hoofd algemene zaken:B.Zonneveld,Goudenregen 4,
2671 PG Naaldwijk (01740) 25096.
Assistenten :C.S.T.M.Verkade-Prins, J.J. Bijl.
Interne Dienst
Hoofd:P.M.van Staalduine.
Medewerkers: M. de Brabander, L.P.F. Reijgersberg, G.M.M.L. Verbeek, S.A. Alleblas,
C.B.M, van Dijk-Bronswijk, P. Landmeter-Stokdijk, E.L. v.d.Spaan-'t Hart, M.A. VerbeekBoeters, B.H. Nadorp-Kuypers.
Bibliotheek
Bibliothecaris :J.C.vanAalst, Mr. Schokkingstraat 44,
2691 XH 's-Gravenzande (01748) 5330.
Bibliotheek-assistente :T.G.vanWinden-van derWel.

Publiciteit
Hoofd:ing. P.A. Kruyk, Postbus 54, 2670 AB Naaldwijk (01740) 24302.
Publiciteits-assistente :T.J.A. v.d.Bogert-de Kiewit.
Tekenares: M.E.T.M.Tetteroo-Zuiderwijk.
Administratief medewerker: M.P. van Gaaien.
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.
Interne technische dienst
Hoofd:ing.R.B.Albers, Molenlaan 58, 2675 CE Honselersdijk (01740) 24596.
Plaatsvervangend hoofd en electronicus :A.J.Arendzen.
Electronicus :L.J.A.Bol.
Electrotechnisch installateur: P.C.van Zwet.
Electrotechnicus :P. Koomneef.
Instrumentatie-technicus:W. Rovers.
Machinebankwerkers en instrumentmakers: G.L. van Charante, C.J. Immerzeel,
R. Schutter.
Schilders: J.T.Zeeman, L.P. Zwaanswijk.
Timmerlieden :M.van der Gaag, P.L.Verbraeken.
Tuin
Hoofd:ing.F.G.van Dijk, Zuidweg 42, 2671 MN. Naaldwijk (01740) 26541.
Plaatsvervangend tuinchef :vacature.
Adjunct chef: J. Menheer, Bachlaan 12, 2671 TK Naaldwijk.
Beheerders speciale proefruimten:CS. vander Helm,A.C.Heppe,S. Heys,J.F.Nadorp,
P.J.W.N. Nadorp, L.L.A.van Paassen,G.Verhagen, D.Wiskerke.
Proefverzorgers :S.W.Bos,A.H.deBruin,O.F.vanEeden,R.Elgersma,M.T.vanVeldhoven,
A.Wiskerke, H.Wulff, P.A.W.Kortekaas,T.W. v.d.Wal,A.v.d. Berg en J.D. Rodenburg
Chauffeur en onderhoudsmonteur: A.P.M. Verbeek.
2 vacatures.

VOORLICHTING
Consulent voor deTuinbouw :ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127,
2681 BR Monster (01749) 47569.
Hoofd vandevoorlichting :ing.A.G.A.vande Nes, Melis Stokelaan 2084, 2541 GH Den
Haag (070) 664244. (tot 30-6-1979).
Publiciteit : Zie onder Onderzoek.
Bedrijfsvoorlichters groenteteelt
DeKring
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt: ing.J.H.Groenewegen, Kon.Wilhelminalaan 38,
3635 HN Den Hoorn post Delft (015) 615648.
Rayon Bergschenhoek-Bleiswijk :I. Baelde,Zoutmanstraat 2,
2665 AW Bleiswijk (01892) 3154.
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Rayon Nieuwerkerk a/d Ussel-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 Leidschendam-Voorschoten-Leiden-Nootdorp: H.J.M. Koot,Oppenheimstraat67,
3053 TV Rotterdam-12 (010) 229789.
Rayon Berkel: A.F.Veenman,A.Hoogvlietstraat 6b,3134CC Viaardingen (010)354445.
Westland
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt: M.v.d.Linden, Molenweg 50,
2681 GT Monster (01749) 47012.
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt :ing.J.P.Bakker,Fresiastraat 14,2671 KS Naaldwijk

(01740)27141.
Rayon Wateringen :C.W. v.d.Burg, Noordeindseweg 123,
2651 LG Berkel en Rodenrijs (01891) 3540.
Rayon Honselersdijk :ing. N.M.J. Enthoven, Driesprong 8,
2295 LL Kwintsheul (01742) 6238.
Rayon Poeldijk: ing.A.G.T.M.Goes, Geestweg 65,2671 MC Naaldwijk (01740) 25202.
Rayon Loosduinen/Monster: H. Ouwerling, Berestein 11,
2295 PM Kwintsheul (01742) 2646.
Rayon Westerlee/De Lier: L. Rus, Barentszstraat 11, 2518 XC Den Haag.
Rayon Maasland/Schipluiden/Den Hoorn: J. Tamerus, Leeweg 53, 2678 KE De Lier
(01745)2512.
Rayon Maasdijk:J.M.van Nierop, De Ruyterstraat 49,2676 VZ Maasdijk (01745) 3381.
Rayon 's-Gravenzande :B. Meijndert, Heliotroop31,
2691 HJ 's-Gravenzande (01748) 2233.
Rayon Naaldwijk: L.G.van Uffelen, Uitterlier 104,2678 VD De Lier (01745)3471.
RayonMonster:ing.P.A.van'tHoff,Hogenbanweg363, 3112CKSchiedam(010)374638.

Bedrijfsvoorlichters bloementeelt
Bedrijfstakdeskundige bloementeelt: ing.G. Buys,van Nijenrodestraat 45,
2678 TR De Lier (01745) 2822.
Anjer,trosanjerenroos:A.Koningen,Rietvoorndaal 16,2553NK DenHaag(070)686318.
Anjer en trosanjer: ing. H. Konings, De Nesse 19,2291 XN Wateringen (01742) 3416.
Potplanten (Westland) :H. Buurman, Kleine Achterweg 37,
2671 LT Naaldwijk (01740) 27516.
Potplanten (De Kring): ing.A.Griffioen, Schoutendreef 120,
2542 LP Den Haag (070) 673982.
Fresia en gladiool:J.C. Doorduin, Rossini 8, 2671 VZ Naaldwijk (01740) 24373.
Iris,lelieenamaryllis:A.J.M,vanLeeuwen,Kijckerweg21,2678AA DeLier(01745)2264.
Tulp, lelie, iris en vasteplant snijbloemen : L.Vellekoop, Groenepad 34,
2295 LZWateringen (01742) 5570.
Jaarrondchrysant ensnijgroen:C.P.Mol,Bleyenburg 116,2678BC DeLier(01745)3682.
Roos, anjer en orchideeën :ing. P.C. Damen, Hoefblad 5,
2671 WXNaaldwijk (01740) 28751.
Chrysant, gerbera en anthurium:W.A.C. Nederpel,Slimpad 7,(01742) 5994,
2295 LS Kwintsheul.

Landinrichting en waterhuishouding
Hoofd:ing.J.C.van Leeuwen,Zuidbuurt 25, 3141 EN Maassluis (01899) 12653.
Ontsluiting en bedrijfsindeling :ing.J. Oosthoek, Laan der Vrijheid 42,
2661 HK Bergschenhoek(01892)3217.
Profielonderzoek en waterhuishouding :J.T.M, van Paassen,Oosteinde 69,
2291 AC Wateringen (01742) 3458.
Waterbehandeling enwateraan-enafvoer: ing.J.J.vanSchie,H.van Naaldwijkstraat 23,
2671 BA Naaldwijk (01740) 26097.
Technische voorlichting
Hoofd en rayon De Kring: ing. J. Meijndert, Bolkruid 169, 3068 DM Rotterdam (010)
201698, verwarming en stooktechniek.
RayonWestland:J.B.Verveer,Noordlandseweg65,2691 KJ 's-Gravenzande(01748)3786,
verwarming en stooktechniek.
Th.J.vanderMeer,Zuideinde20,2371 BV Roelofarendsveen(01713)2414,kassenbouwregelapparatuur.
Th.deGroot,AlbertCuypstraat30,2902GC Capellea/d IJssel(010)512215,mechanisatie.
ing. H.Vahl, Duivenvoordestraat 111, 2681 HK Monster (01749) 47020, kassenbouw.
Arbeidsmethoden
ing. H.J. van Gaaien,Oosteinde 59, 2291 AB Wateringen (01742) 2848.
Kredietregelingen
J. de Bloois, Marocstraat 6,2671 SP Naaldwijk (01740) 25861.
J. van der Ende, Noordeindseweg 52b,2645 BC Delfgauw (015) 125239.
H. Rijneveld,Julianalaan 28,2811 KV Reeuwijk (01829)2851.
J.S.W. van der Lans,Glenn Millerrode 12,2717 CB Zoetermeer (079) 217781.
Ing.J. Rentmeester, Joubertstraat 17,3143 CL Maassluis (01899) 15294.
Ing.J A M . Withagen, Laagstraat 33,4641 SP Ossendrecht (01647) 2466.
CONSULENTSCHAP IN ALGEMENE DIENST
Consulent: Ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127,2681 BR Monster (01749) 47569.
Bedrijfstakeconoom:ir.J.C.J.Ammerlaan, Zwartendijk 11,
2671 LL Naaldwijk (01740) 27730.
Coördinator teelttechniek :ing.W.P.vanWinden,Merelstraat 49,2675VN Honselersdijk

(01740)25892.
Coördinator economie :ing.J.K. Nienhuis, Kerklaan40,2678 SW De Lier(01745)5270.
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ALGEMEEN OVERZICHT
1. PERSONEELSAANGELEGENHEDEN
Wegenshetbereikenvandepensioengerechtigde leeftijdwerdop29septemberafscheid
genomenvandeheerJ.A.Jansen,dievanaf 1 december 1946werkzaamwasgeweest op
het proefstation. Hij is destijds begonnen alsfotograaf, maar vervulde al geruime tijd de
functie van hoofd van de huishoudelijke dienst en inkoper.
Tweemaal werd in 1978 een 25-jarig jubileum gevierd,waarbij aan de jubilerenden een
receptie werd aangeboden. Dit was op 15 september aan mevr. M.J.T. Koenen-Staats,
cheffinvanhetlaboratoriumvoorroutinegrondonderzoekenop6oktoberaan deheering.
J.J. vanSchie, specialist voor waterbehandeling en bodemaangelegenheden.
De voorlichtingsdienst nam afscheid van enkele medewerkers, waaronder een tweetal
oudgedienden. Op 2 november was dit van ing. D. de Mos, bedrijfstakdeskundige
groenteteelt inhetWestland,die ruim34jaarindienst isgeweest.Op 1 decemberwasdit
van de heer L.G. Nederpel Sr., die bijna 35jaar als bedrijfsvoorlichter de tuinbouw heeft
gediend. Indecembervertrok, naeendienstperiode vanbijna 11jaar,deheerJ.A.vander
Steen. Hijtrad bijeenparticulier bedrijf indienst. Deontstane vacatures konden gelukkig
vlot worden opgevuld.
Voorhetpersoneel indienstvanhetproefstationwas 1978eenbelangrijkjaar.Niet alleen
viel in dat jaar de beslissing tot statuswijziging van het proefstation, maar voor het
personeel betekende ditde uitgebreidevoorbereiding omte komentotalgehele indiensttreding bij het rijk. Dit vergde veel overleg, niet alleen tussen directie en bestuur met de
commissie uit het personeel,maarvaakook met individuele personeelsleden. Daarnaast
washet noodzakelijk tekomentotfunctiebeschrijvingen vanallemedewerkers, keuringen
etc.
2. ALGEMENE ZAKEN
Vergaderingen en bestuur
Op20april 1978werd indekantinevandeCCWSteHonselersdijk dejaarlijkse algemene
ledenvergadering gehouden. Deze vergadering bracht geen wijziging in de bestuurssamenstelling.Welkwamenopdievergaderingenkelezeerbelangrijkezakenaandeorde.
Allereerst werd besloten destatuswijziging van het proefstation definitief doortevoeren.
Verder kwamen de totaal herziene statuten aan de orde. Dit was mede noodzakelijk
geworden alsgevolg van het besluit de status van het proefstation te wijzigen. De naam
"Vereniging het Proefstation" werd omgezet tot "Vereniging tot Ondersteuning van de
Stichting het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas". Tevens werd
besloten te streven naar een nieuwe naam, voor het proefstation, waardoor ook het
bloemenonderzoek zou kunnen worden gedekt. Het algemeen bestuur vergaderde in
1978 vier keer, te weten op 17 januari, 13 maart, 26 juni en 13 november. Daarnaast
vergaderde het dagelijks bestuur nog 24 keer.
Wewillen hier nog melding maken vanhetfeit datdesecretaris-penningmeester van het
proefstation, de heer J.G.J. van der Hoeven, op 28 april 1978 koninklijk werd onderscheiden.Voorzijnvelewerkten behoevevandetuinbouw werd hijbenoemdtot ridderin
de Orde van Oranje-Nassau.
Uitbreiding tuin en gebouwen
In 1978 kon nog niet worden overgegaan tot de aanpassingen van het ±4.000 m2grote
warenhuisdatineigendomwasverworvendoordeaankoopin1977vaneenperceelgrond
grenzendeaandenoordzijdevanhettotdaningebruikzijndecomplex.Deplannenvoorde
aanpassing konden wel worden uitgewerkt en de financiering gerealiseerd, zodat de
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Eengroot waterbasin kan wordenaangelegd.

ingrijpende technische veranderingen en aanvullingen in 1979 zullen kunnen worden
uitgevoerd. Op een perceel grond,grenzende aan deze kas, kon een opslagbassin voor
waterwordengemaakt.Ditbassinheefteencapaciteitvan3.000 m3, noodzakelijkvoorhet
vele regen-en leidingwater dat de gewassen in de proeven vergen.

Demogelijkheden vooronderzoek vansubstraatteelten werdenvergroot.
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De investeringen in de tuin bleven verder beperkt tot aanpassingen van opstanden en
apparatuur. Verder werd de parkeergelegenheid nabij het bedrijfsgebouw verbeterd.
Door de rijksgebouwendienst werd de kleinste barak(Barak 3)aanzienlijk uitgebreid. Dit
brachtwat reorganisatievanhetonderbrengenvandiverseafdelingenendevoorlichtingsdienst met zich.
VandezegelegenheidistevensgebruikgemaaktomBarak 1 eengoede onderhoudsbeurt
tegeven.Ditwerkzalin1979gereedkomenwaarbijdantevenseenpersoneelskantine tot
stand zal komen.
3. ONDERZOEK
Ervalt nietaanteontkomen dat deeconomische ontwikkelingen inde maatschappij hun
weerslag hebben op het onderzoek. Dit betekent enerzijds dat de noodzakelijke bezuinigingenenbeperkingen diedeoverheidzichmoetopleggendoorwerken inde mogelijkheden die het onderzoek ter beschikking worden gesteld. Deze infeite stabilisering van
materiële, personele en financiële mogelijkheden komen op een tijdstip waarop velen
binnenenbuitendetuinbouwintoenemendematesteunenophetonderzoekenvanuithet
onderzoek een oplossing van hun problemen verwachten. Uit de uitgebreidere verslaggeving die afdelingsgewijs wordt besproken komt wel naar voren wat de praktijk en
daarmee ook ons bezighoudt.
Dit is allereerst en met steeds grotere nadruk de noodzaak tot energiebesparing. In
vergelijking met vele anderen heeft men in detuinbouw indit opzicht alveel bereikt. Het
blijft echter noodzakelijk verder te gaan en alle denkbare mogelijkheden, zowel in
technisch- als teelttechnisch opzicht te blijven onderzoeken.
Steeds meer onderzoekprojecten hebben dan ook als doel of mede als doel energiebesparing te realiseren.
De toenemende concurrentie en de verwachting na uitbreiding van de EEG dat dit nog
verder zal toenemen, maakt het noodzakelijk aan de kwaliteitsverbetering van onze
Produkten verder te werken. Ook dat aspect werkt door in tal van proeven en dit al
gedurendeenkelejaren.Hetzalverderdeaandachtblijvenkrijgeneninfeiteiseenverdere
intensivering vandit onderzoek gewenst. De ervaringen met de sortimentsuitbreiding bij
glasgroenten zijn hoopgevend. Voor diverse herontdekte of nieuwere gewassen zijn de
mogelijkheden van teelt en afzet groter dan was verwacht. Maar eenvoudig is het niet.
Ongedachte problemen,zoalsin 1978 bijvoorbeeld metijsbergsla,kunnenzich voordoen
en die vergen vanuit het onderzoek extra inspanning.
Dit laatste kan zeker ook worden gezegd van enkele nieuwe ziekten die in belangrijke
gewassen zijn opgetreden. Deomstandigheid dat een misoogst door infeite geen enkel
bedrijf meer kan worden gedragen, maakt het noodzakelijk dat slagvaardig op dit soort
problemenwordtingehaaktomzosnelmogelijkeenliefstafdoendeoplossingaantegeven.
In de praktijk iser een zeer grote belangstelling voor de teelt op substraten. Dankzij die
belangstelling wordterinendoordepraktijkveelgeëxperimenteerd endat helpt zekerde
kennis over deze toch wel moeilijke en ingewikkelde materie te vergroten.
Maarveelaspectenvandezezaakvergenonderzoekopendoorhetproefstation.Hetkrijgt
alle aandacht die er aan te geven valt. De teelt op substraten heeft vanuit de praktijk de
belangstelling voor watergeven en voeding vergroot. Daaruit is ondermeer ook geresulteerd eenblauwdruk voorwatergeven enbemestenvantomaten.Dit krijgtgeleidelijk aan
ook meer gestalte voor andere gewassen.
Decoördinatievanuit hetproefstation metbetrekkingtothetonderzoekopde proeftuinen
vindt in goede harmonie plaats. Deverkregen gegevenswinnen hierdoor aan waarde en
het onderzoek wordt zo breed mogelijk opgezet.
Vanessentieel belang blijft hetcontact metanderonderzoekinstellingen.Voorzoverditin
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Nederland gevestigde instellingen betreft zijn de contacten uitstekend en vindt er veel
kennisuitwisseling plaats. Dit kan ook worden gezegd van vele buitenlandse contacten.
Deze tenderen naar uitbreiding; dit ook omdat landen die voor de tuinbouw en het
tuinbouwkundig onderzoek wat te betekenen hebben gemakkelijker bereikbaar worden,
zoals bijv. een land alsJapan.
Uitstekendalsvoorheenwarenookin1978derelatiesmetdepraktijkvandetuinbouw.Dit
geldtvoorvelenenvooraldecontacten metdevertegenwoordigersvandeNTSblijvenvoor
ons onmisbaar. Dit niet alleen voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, maar
vooral ook om te komen tot een optimaal wederzijds begrip van eikaars problemen om
zodoende gezamenlijk te komen tot een maximale benutting van het totale onderzoekapparaat.
Veel onderzoekgegevens worden doorgegeven via de jaarverslagen, maar ook door
regelmatige publikatie in Mededelingen is het mogelijk dit vooral ook snel te doen. De
Mededelingen verschenen, evenals in voorgaande jaren, 12 keer; steeds in dezelfde
omvang.Tezamen metdevoorlichtingsdienst werdenbijna400artikelengeschrevenvoor
de vakbladen. Daaronder valt de voortzetting van de wekelijkse publikatie van de
stralingsgegevens en de bespreking daarvan. Verder ook van de arbeidsplanning voor
vroegetomaten envroege komkommers;ditjaaraangevuld met(roodteoogsten) vroege
paprika. In de loop van 1978 werd gestart met een (4 weekse) arbeidsplanning voor
jaarrondchrysanten.
Evenals invoorgaande jaren werd het InternJaarverslag eveneens toegezonden aandie
telersdiedaartoe dewenstekennen haddengegeven.Hetjaarverslag inde Engelsetaal
over 1977 verscheen eind 1978.
Door de bibliotheek werd ten behoeve vande onderzoekers in het verslagjaar bijna 600
maal een beroep gedaan op de bibliotheek van de Landbouwhogeschool of op die van
andereinstellingeneninstituten.Erwerdenverscheideneduizendenartikelenenverslagen
gedocumenteerd; waarvan - zoals gebruikelijk- het merendeel uit tijdschriften.
Opruilbasismetderuim300binnen-enbuitenlandseruilcontactendiewehebben,werden
950verslagen,boeken ofoverdrukkenverkregen.Hetaantaluitleningenvande bibliotheek
bedroeg in 1978 3155.
Van het Proefstation verschenen in 1978 in de daarvoor bestemde Publikatiereeks de
volgende publikaties:
No. 227 The parasite-host relationship between Encarsia formosa (Hymenoptera:
Aphelinidae) andTrialeurodes vaporariorum (Homoptera:Aleyrodidae)
I Hostfindingsbytheparasite,J.C.vanLenteren,H.W.Neil,LA.Sevenster-van
der Lelie and J.Woets.
No. 228 Idem
II Selectionofhoststagesforovipositionandfeedingbytheparasite,H.W.Nell,
L.A.Sevenster-van der Lelie,J.Woets and J.C.van Lenteren.
No. 229 Idem
III Discrimination between parasitizedandunparasitized hostsbytheparasite,
J.C.van Lenteren, H.W. Nell, L.A. Sevenster-van der Lelie and J.Woets.
No. 238 Effects of saline irrigation water on glasshouse cucumbers, C.Sonneveld and
S.J.Voogt.
No. 239 Evaluation of inoculation methodswith Didymellachysanthemi onchrysanthemum, N.A.M. v.Steekelenburg.
No. 240 Shortening of the period between planting out and harvesting, E. Kooistra.
No. 241 Het oogsten en verpakken van sla,A.Th.M. Hendrix.
No. 242 The available manganese content of soils in the Netherlands determined by
various methods,J.P.N.L. Roorda van Eysinga, P.A. van Dijk and S.S.de Bes.
No. 243 Theextractable zinccontent of soils inthe Netherlands determined byvarious
methods.J.P.N.L. Roorda van Eysinga, P.A. van Dijk and S.S.de Bes.
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4. VOORLICHTING
Tesamen met de voorlichtingsdienst en het proefstation te Aalsmeer werd in 1978 een
stand ingericht op de NTVte Bleiswijk. Kort daarna was het proefstation present op de
bloemententoonstellingWestland 19NUteHonselersdijk. Materiaaleninformatiewerden
voorts verstrekt voor lokale manifestaties en voor projecten over tuinbouw opscholen.
Alsvoortzettingvandedirecteonderzoekinformatieaantelerswerdookin1978eenaantal
doorgaans gewasgerichte Open Middagen georganiseerd. In enkele gevallen was de
opzetdaarvan ietsanders;ervondnl.eengroepsgewijze bespreking plaatsvoorafgaande
aanhetbezichtigenvandeproeven.AfgezienvanhetbezoekaanOpenMiddagenwarener
vrijveelexcursiesvanstudieclubsenandereorganisaties indetuinbouw methetdoeléén
of meer proeven op het Proefstation te bezichtigen.
Buiten dit bezoek van in het algemeen telers uit ons eigen gebied, werden er 3.166
bezoekers geregistreerd. Het accent vandeze bezoeken lagvooral invoorjaar en zomer.
Van de geregistreerde bezoekers kwamen er 1.720 uit het buitenland en 1.446 uit
Nederland.Van 876 bezoekers werd genoteerd dat zij tuinder waren. Er kwamen 1.310
bezoekers uit kringen van onderwijs, onderzoek of voorlichting.
In 1978 werden ten behoeve van de voorlichters in de glasgroenteteelt buiten het
Consulentschap Naaldwijkweer3tweedaagsebijeenkomstengeorganiseerd.Daarbijwas
steedseen bezoekaandetuinvan het Proefstation opgenomen,terwijlerveel informatie
over de gang van zaken in het onderzoek werd verstrekt. Hoewel deze bijeenkomsten
uitstekend hebben voldaan,werd besloten om met ingang van 1979 de opzet van deze
informatiebijeenkomsten te wijzigen. Het zullen maandelijkse bijeenkomsten worden,
steedsvanééndag.Ditzalgelijktijdiggaanmetbijeenkomstenvoorde bedrijfsvoorlichters
groenteteelt uit het eigen gebied. Elke veertien dagen ontvingen alle glasgroentevoorlichters uit Nederlandeeneenvoudig bulletin met informatieoverdegangvanzaken inde
praktijk enover hetonderzoek. Debelangstellingvoor publikaties blijftgoed.Ditisookde
redendateenaantal uitgavenwerd herdrukt. Daarnaastverschenen in 1978de volgende
nieuwe uitgaven:
No. 47 IJssla onder glas
No. 48 De teelt vanwitte rammenas (rettich)
No. 49 De teelt van scherpe peprika
No. 50 Waterkwaliteit en waterbehandeling voor de glastuinbouw
No. 51 Arbeid, arbeidsbegroting en werkregeling
No. 52 Aspecten van het buisrailsysteem
No. 53 Deteelt van tomaten in veen
Inde reeks Bloementeeltinformatie werden eveneens enkele herdrukken verzorgd.Ook
deze moesten gepaard gaan met het volledig herschrijven van de tekst. Als nieuwe
uitgaven verschenen:
No. 11 De bemesting van fresia
No. 13 De bemesting van chrysant
5. FINANCIËN
Definanciële bijdragen van zowel overheid als bedrijfsleven lieten voor 1978 nauwelijks
enige stijging vande uitgaven toe.
Gezien de toch doorgaande kostenstijging van personeel en materieel, maakte dit de
financiële positievanhet proefstation ernieteenvoudiger op.Getracht is,dooreen aantal
bezuinigingendoortevoeren,decapaciteitvanhetonderzoeknietaantetasten.Ondanks
dit zijnwe natuurlijk dankbaarvoorde bijdragevan het rijk,het bedrijfsleven,ookvoorde
bijdrage via het PVS. Daarnaast ontvingen we nog inkomsten door de subsidie van de
provincie Zuid-Holland en van de vele donateurs die we intussen hebben.
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ONDERZOEK
Grond,wateren bemesting
Chemisch onderzoek
Het aantal ingezonden grondmonsters
onderging in het verslagjaar weinig wijziging en kwam opnieuw op ruim 50.000
stuks. Voor het onderzoek van water- en
voedingsoplossingenwasereengrotetoename van het aantal monsters.
Naast het gewone werk werden spoorelementen bepaald in een 1000 monsters
water of voedingsoplossing.
Erisveelaandachtbesteedaandeontwikkeling en het uittesten van een bepaling
opbromide ingrondmonsters. Deresultaten zijn veelbelovend. Het blauwdruksysteemvoordebemestingvantomatenbleek
indepraktijkingangtevinden.Hetsysteem
ontwikkelt zich in een richting waarbij het
gehelecomplex:klimaat (instraling),water
geven,mestdoseringengewasgroei,meer
aandachtkrijgtvandetuinders.Erwerdeen
begin gemaakt met de invoering van het
blauwdruksysteem bij andere gewassen.
Bemesting met
hoofdvoedingselementen
Op het meerjarige proefveld met stikstofen kalitrappen werd in 1977 een begin
gemaakt met de teelt van trosanjers. Er
werden drie cultivars uitgepoot, te weten
Sam'sPride,TonyenScarlet Elegance.Nu
de opbrengst van ruim 1jaar oogsten bekend is,blijktdeinvloedvande bemesting
opdit gewasteleurstellend.Deverschillen
tussen develdjeswaarvansommige reeds
jarenlanggeen stikstof ofgeen kali krijgen
warengering.Gemiddeldblijktbijtoediening
vandemeststoffen,opgelostinhetberegeningswater, een stikstofgehalte van 3,5
(meaqNperl1 :2volume-extract)optimaal.
Voorkalikan1 à2(meaqKperIextract)als
optimale gebiedworden aangehouden.Er
werd geen enkele aanwijzing verkregen
dat meer kali of een bepaalde N/K-verhoudingindewintervaninvloedzouzijnop
de kwaliteit vande trosanjer.
Indeproefwaarbijtoedieningvandrievoe-
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dingsoplossingen in vier concentraties
(0,45 - 1,80 mS per cm bij 25°C) aan het
gietwater werden vergeleken, werden auberginesgeteeld.Tevenswarennogniveaus
van voorraadbemesting in de proef opgenomen. De voedingsoplossingen met
N:K 0:MgO = 1: 1 1 / 2 : 1 / 2 gaf de hoogste
opbrengst. Belangrijker was echter de invloedvandeconcentratie:0,45 mSpercm
bij 25°C,de laagsteconcentratie aanvoedingsstoffendus,gafdehoogsteopbrengst.
Een hogere concentratie gaf een duidelijk
lagere opbrengst. Een zware voorraadbemesting was iets ongunstig, een lage bemestingstoestand vooraf was het beste.
Steenwol
De teelt van komkommers op steenwol
breiddezichverderuit.Naarschattingwerd
dezeteeltin1978opcirca50habedreven.
De begeleiding van de teelt door middel
van analyse van de voedingsoplossing uit
de matten en via voorlichting vergde veel
tijd vanadviseurs en onderzoekers.
Ineenproef metkomkommers insteenwol
werddeboriumvoorzieningbestudeerd.Bij
het achterwege laten van de boriumdoseringgebeurdeaanvankelijkniets.Kennelijk
bevatdesteenwolmatenigborium.Laterin
het seizoen werden misvormde vruchten
geoogst. Dezevruchtenvertoondensymptomen diesterk leken op koustrepen.Ook
wasdeproduktie zonder boriumwatlager.
Debesteresultatenwerdenbereiktmet0,3
ppm Binde toe te dienen voedingsoplossing.
In de nateelt werd de molybdeenvoorziening van komkommers in steenwol bestudeerd. Gedoseerd werden 0, 50, 100 en
200 ppb Mo indevoedingsoplossing (ppb
is parts per billion,Engelsvoor: delen per
miljard= mgper 10001).Erwerdgeenduidelijk verschil in opbrengst genoteerd. In
eenvroegeteeltmetkomkommersinsteenwol werd de invloed nagegaan van doseringvanammonium (NH4+).Resp.0,5,10
en 15%vandestikstofwerdalsammonium
gegeven,inplaatsvannitraat(NO3-). Dosering van ammonium deed de gemiddelde
pHvandevoedingsoplossing indematdalen van 5,5 zonder NH4 naar 4,4 bij de

hoogste NHU-dosering. De dosering met
15% NH4 veroorzaakte een flinke opbrengstdaling,de verschillen tussen deoverige behandelingen warengering.
Andere substraten en teelt op
voedingsoplossing
Op enkele bedrijven werd de concentratie
aanvoedingselementen indevoedingsfilm
voorchrysanten regelmatiggecontroleerd.
Voor dit gewas moest vooral aan ijzer en
mangaan veel aandacht worden besteed
Voor mangaan wordt voorlopig 1ppm Mn
envoorijzer4ppmFealsoptimalewaarde
aangehouden.
Tomatenwerdengeteeld in veensubstraat
waarbijeenwortelvolumevan8en 16I per
plant werd vergeleken. Tevens waren
nog ijzer- en mangaantrappen inde proef
opgenomen. De laatste hadden geen of
weinig invloed.Bij8 I veenwasde produktie33,8 kgen bij 16I veen36,7 kgperrm.
Bijtomateninvoedingsfilmwerdendiverse
ijzerchelaten vergeleken.Bijallebehandelingenwerdalsconcentratie vanijzerinde

film 2 ppm Feaangehouden. Dechelaten
Fe-EDTA en Fe-HEDTA voldeden veelbeter dan Fe-DTPA en Fe-EDDHA.
Ineennateelteveneensmettomaatwasde
mangaanvoorziening onderwerp van studie.Demangaangehaltenvandevoedingsfilm liepen uiteen van 1 tot 2 ppm. In pH
werden twee niveaus aangehouden, te
weten5-51/2en61/2-7.Deopbrengstwerd
nietduidelijk door de behandelingen beïnvloed.
Opkweek plantmateriaal
Het bijmesten van diverse perkplanten in
setjes werd bestudeerd. Desetjes, gevuld
metnormaalbemestepotgrond,werden10
keer beregend, met in het water diverse
hoeveelheden 17+6+18 opgelost. Bij
Petunia, Salvia,Ageratum en Tagetes gaf
T/2 g 17+6+18 per I het beste resultaat.
Voor Impatiens en Dahlia was 3 g per I
optimaal.Verbranding trad op bij dedosering 3 en 41/2 g per I bij de gewassen
Ageratum enTagetes.

Verdampingsonderzoekbijpaprika.
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Bij komkommers die op 7,5 cm steenwolblokken werden opgekweekt werd de invloed bestudeerd van het vochtniveau en
vandeconcentratieaanvoedingsstoffen in
het beregeningswater. De zwaarste plantenwerdenverkregenbijnormalevochttoestand en het gebruik van 1,65 g meststof
perI, dit komtovereen meteen ECvan1,8
mS per cm, de meststof bestond uit een
mengsel van kalksalpeter en 2+11+40
(Nutriflora-T).Vooralhetdrooghoudenmaar
ookeenhogereconcentratie aanmeststof
waren ongunstig.
Waterhuishouding
De verdamping werd bestudeerd bij komkommersmetbehulpvanlysimetersenmet
behulpvansteenwolmattenopweegschalen. Uit het onderzoek bleek dat de verdamping gedurende de nacht niet mag
worden verwaarloosd. Hetaandeel vande
nachtelijke verdamping bedroeg injanuari
45 à50%vandetotaleverdamping,injuni
wasdenachtelijkeverdampingnogslechts
5 à 7%van de totale verdamping. Bij een
teeltduurvan18januaritotenmet4junilag
de totale verdamping rond400 mm.
Op een praktijkbedrijf op zavelgrond werd
de waterhuishouding bestudeerd tijdens
een tomatenteelt. In het onderzoek werd
ook aandacht besteed aan de uitspoeling
van voedingszouten. Het chloridegehalte
wasophetdesbetreffende bedrijferghoog
doorzoute kwel.Hetgevolgervanwasdat
het chloridegehalte in de wortelzone
accumuleerde tot ongewenst hoge waarden,waardoor de produktiewerd gedrukt.
Rekenschema's werden opgesteld om de
uitspoeling vanchloride te voorspellen op
grond van de gehalten in water, grond en
gewas.
Zoutgevoeiigheid
De in 1976aangelegde proef metanthuriumwerdbeëindigd.Deeindconclusieisdat
anthurium speciaal gevoelig is voor keukenzout. Eenzoutenmengselzoals ditgemiddeld in het oppervlaktewater voorkomt
was ook ongunstig maar minder dan
keukenzout.
Een mengsel uit ontzout water en leiding-
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water met EC0,7 mS per cm bij 25°C gaf
de hoogste produktie: bij een van de
klonen11,7bloemenperplant.EenECvan
3 met hetzoutenmengselgaf8,8 bloemen
perplanteneenECvan3mSdoorkeukenzout gaf slechts 6,4 bloemen.
In dezelfde proef werden in het najaar
chrysanten geteeld: de cvs. Spider en
Horim. De hoogte en het gewicht van de
takken was minder naarmate meerzout in
het water aanwezig was. De aard van het
zout, te weten het zoutenmengsel of keukenzout,hadgeeninvloed.Horimwasaanzienlijk gevoeliger dan Spider.
De proef waarbijontzout water inverschillende verhoudingen wordt gemengd met
leidingwater werd met aubergine beteeld.
Indien het beregeningswater een EC had
van 0,7 mS per cm of hoger dan nam de
opbrengst enigszins af.
De kwaliteit van groentegewassen
Vandriebedrijvenmetpaprikawaarernstig
neusrotoptradwerdenvruchtenverzameld.
Dezevruchtenwerdenopgesplitst ingroepennaardematevanaantasting;vervolgens
indrieën gesneden:schouder, midden en
punt en opcalcium geanalyseerd.
De verschillen in calciumgehalte van het
schoudergedeelte waren gering. Het midden en de punt bevatten bij gezonde
vruchten relatief veel calcium, te weten
resp.0,17en0,13%Caopdedrogestof.Bij
neusrottevruchtenlagendezegehaltenbij
0.09 en0.07%, dusaanzienlijk lager.
Bijpaprikaopwatercultuur werdhetoptreden van stip bestudeerd door toediening
vanammoniumaandevoedingsoplossing.
Alle stikstof als nitraat gaf 8 1 % vruchten
met stip en gemiddeld 5,8 stip pervrucht.
Bij15%vandestikstofalsammoniumende
restalsnitraatwaren59%vandevruchten
aangetast en kwam 2,4% stip per vrucht
voor.
Uiteenonderglasuitgevoerdeandijvierassenproef werden diverse kroppen verzameld en op nitraat onderzocht. De
verschillen in de gangbare rassen waren
gering.
Uitkassenoppraktijkbedrijvenenproeftuinenwerden inmaart diversegroentenver-

zameld, onder meer spinazie, radijs en
koolrabi.Alleonderzochtegroentenbleken
nitraat te bevatten. Van 75 bedrijven verdeeld over het gehele land werden
slamonstersverzameldvooronderzoekop
zware metalen (o.a.cadmium en lood).De
bemonstering van tomaat en komkommer
wordt voortgezet. Ditonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een landelijk
onderzoek waarbij naast groenten ook
landbouwprodukten zoals granen en
aardappelen worden betrokken.
Door de afdeling grond,water en
bemesting werd in 1978 gewerkt aan:
- Verdampingsonderzoekbijkomkommer
- Automatische beregening met behulp
van zonintegratoren
- Invloed van de buistemperatuur op de
verdamping door het gewas
- Bruikbaarheid van de buisintegratoren
voorhetvaststellenvandeinvloedvande
buizen op de verdamping
- Onderzoek naardeuitspoelingvanzouten en voedingselementen
- Stikstof- en kalibemesting van trosanjer
- Bemesting van jaarrondchrysant
- Zoutgevoeligheid van twee chrysantencultivars Horimen Spider
- Zoutgevoeligheid van aubergine
- Bijmesten van perkplanten in setjes
- Gebruik van een langzaamwerkende
meststof bijde opkweek van Petunia
- Gebruikswaarde van flugzand
- Stikstofleverantie van meststoffen op
basisvan ureumformaldehyde
- Gehaltenaanspoorelementeninhetoppervlaktewater
- Oorzaakvanhetoptredenvanneusrotbij
paprika
- Oorzaak van het optreden van stip bij
paprika
- Bepalingvanijzerinperssapvanbladeren
- Voorbehandeling zoals spoelen en drogenvangewas,bemonsterdvoorchemische analyse
- Opnamevanmangaanenijzerdoorchrysant
- Doseringvanboriumaandevoedingsoplossing bij de teelt van komkommer in
steenwol

Vaststellen van de optimale bemesting
van aubergine
Dosering van molybdeen aan de voedingsoplossing bijdeteelt vankomkommer in steenwol
Dosering van ammonium aan de voedingsoplossing bijdeteelt vankomkommer op steenwol
Optimalesamenstellingvandevoedingsfilm voor de teelt van chrysant
Opkweek van komkommerplanten in
steenwolblokken
Dosering van ijzer en mangaan aan het
beregeningswater voortomaat opveensubstraat
Soortijzerchelaatvoortoepassinginvoedingsfilm voor tomaat
Mangaanconcentratie en de pH van de
voedingsfilmvoor tomaat
Bepalingvanbromideingrond-enwatermonsters
Toetsingvaneenbepalingvandeperoxiydase-activiteit in verse bladmonsters
Aanwezigheid en de invloedvangips in
het bodemvocht
Gedragvanfosfaatindebodemoplossing
Bepaling van suiker en zetmeel in
vruchten
Automatisering van de laboratoriumapparatuur
Verzamelen van monsters van sla,
tomaat en komkommer voor onderzoek
opzwaremetalen,onderanderecadmium
en lood
Analyseren van het nitraatgehalte inandijvierassen in de winter onder glas
geteeld
Analyseren van nitraat indiversegroenten in maart onder glas geteeld
Toepassen van bepaalde meststoffen
met het doel het nitraatgehalte inslate
beïnvloeden
Bestudering van de invloed alsmede
beschrijvingvandesymptomen vanammoniumvergiftigingbijdiversegewassen
Beworteling van paprika
Bewortelingvan snijgroen
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TEELT EN KASKLIMAAT
Datdoor gezamenlijke inspanning vanonderzoek, voorlichting en praktijk gerezen
problemeneffectief kunnenwordenaangepakt is gebleken uit het oplossen van het
kwaliteitsprobleembijtomaat.In1978werd
een verdere verbetering van de kwaliteit
bereikt,medeookdoorverdere introduktie
van nieuwe rassen. Het "Sonato-tijdperk"
nadert zijn einde. Het kwaliteitsonderzoek
zal echter krachtig worden voortgezet,
waarbij vooral de komkommer met een
tegenvallende houdbaarheid,inhetbijzonderindezomervan1979,veelaandachtzal
krijgen.Aaneen inventarisatie vandeproblemenisreedsinditverslagjaarbegonnen.
Aandeverhogingvande produktiviteitvan
groentenonderglasleverennieuwerassen
een belangrijke bijdrage. Bij het rassenonderzoekiseenaantalbelangrijkeontwikkelingen in de rassen geconstateerd.Vermeldenswaard zijn de witresistente komkommerrassenenwitresistenteenplantbitterstofvrije augurkenrassen.
Zowelbijdegroenten-alsbloemgewassen
is het onderzoek naar nieuwe gewassen
krachtigvoortgezet.In1978heefteenaantalnieuwegewasseneenvasteplaatsinde
Nederlandse glastuinbouw veroverd zoals
degelepaprika,witterammenasenChinese
kool. Nieuwe gewassen in het onderzoekprogrammawarenroodlofenknolvenkelen
bij de bloemen de korte chrysanten, bestemdvoorspecialemarkten.Desterkeuitbreiding van de teelt van Amaryllis was
mede aanleiding om meerduidelijkheid te
krijgen in de naamgeving van de in de
handelzijnderassen.Insamenwerkingmet
de Koninklijke Algemene Vereniging voor
Bloembollencultuur ishiertoeeenomvangrijkprojectopgezetdatin1979zalworden
afgesloten.
Het energiebesparend onderzoek blijft
actueel. Naast een voortzetting van de
lopende projecten werd ook een begin
gemaakt met het verrichten van waarnemingenbijnieuwekastypen.Omheteffect
van de factoren, die van belang zijn bij
nieuwekastypenmetdubbeledekkenbeter
te leren kennen, zal in 1979 een aantal
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projectenworden opgezet of uitgebreid.
Ommeerinzichtineenaantalteeltfacetten
bij sla te verkrijgen, is een nieuwe onderzoekoutillage gereedgekomen,waarbijde
sla in voedingsfilm kan worden geteeld.
Wat betreft de regeling en registratie van
het kasklimaat worden voorbereidingen
getroffen om naast de klimaatkas ook
andere onderzoekafdelingen op de computer aan te sluiten. Hierbij zal gebruik
wordengemaaktvaneenaantaldecentraal
opgestelde microcomputers.
Het economisch en arbeidskundig onderzoek is dit jaar bij een nieuw opgerichte
afdelingondergebracht.Devorderingenbij
dit onderzoek zijn onder het hoofdstuk
Economie, arbeid en mechanisatie te
vinden.

Tomaat
In de stookteelt is bij onderzoek in de
klimaatkas het effect vanventileren op de
groeienproduktienagegaan.Tevenswerd
hierbij de wijze van opstoken van nacht
naar dag betrokken. Naarmate er meer
werdgeventileerd(meteenhogeminimumbuistemperatuur) wasde bloeivroeger, de
bloeiduur en de uitgroeiduur van de
vruchten korter. Verschillende schakeltijden bij overgang van nacht naar dag
gaven geen verschillen in produktie. De
kwaliteitvandevruchtenwasduidelijkbeter
bijmeerventilatie meteenhogeminimumbuistemperatuur;deproduktiebleef hierbij
gelijk aande andere behandelingen.
Beperking vandeventilatie gedurende de
nacht lijkt geen toename van Botrytis tot
gevolgte hebben.
Het kwaliteitsonderzoek bij tomaat heeft
aangetoond, dat dagelijks koelen op de
veilinggeenverbetering vande houdbaarheidofvertragingvandedoorkleuringgeeft
Waarschijnlijk is de koelduur hiervoor te
kort.Wel is hierbij de vraag interessant of
verlengingvandekoelketentotverbetering
vandehoudbaarheidzalleiden.In1979zal
dit verder worden nagegaan. Het gebruik
van de watergoot als transportmiddel op
het bedrijf is nog niet geheel zonder problemen. In proeven is gebleken,dat lang-

durig verblijf van vruchten in water zeer
nadelig voor de kwaliteit kan zijn. Tevens
werd vastgesteld bij welk geleidingsvermogenvan hetwater (ECwaarde) hetprobleem van het zinken kan worden voorkomen.Omnategaanofbijvlezigetomaten
gewichtsortering mogelijk is in plaats van
diametersortering werd de relatie tussen
diameter en gewicht vastgesteld. Bij een
klassebreedte van 10 mmbij diametersorteringzou bijgewichtsortering 12%vande
vruchten foutief worden gesorteerd.
Factoren die tijdens deteelt de houdbaarheid kunnen beinvloeden zijn nader
geanalyseerd.Zowerdbevestigd,dattrillen
van de bloemen tot een grotere zaadzetting, een hoger gemiddeld vruchtgewicht
eneenbetere houdbaarheidleidt.Deijzeren mangaangift bij tomaten, geteeld in
veen, bleek de houdbaarheid niet te beïnvloeden. Ethrel, op verschillende wijzen
toegepast, bleek ingeen enkele behandeling nadelig voor de houdbaarheid.

Komkommer
De gegevens van het onderzoek in de
klimaatkas in 1977 werden verder uitgewerkt. Het aantal aborterende bloemen
bleek niet van de plantbelasting af te
hangen. Wel nam het aantal aborterende
bloemen toe bij verlaging van de nachttemperatuur en sterk af naarmate er later
werd geplant.
Dekwaliteitvandekomkommerlietin1978
te wensen over. Er is een begin gemaakt
met een inventarisatie van de problemen.
Het temperatuurverloop van wel en niet
gekoelde pallets met komkommers isbepaald. Aan de buitenkant van de pallet
nemendekomkommerssneldeomgevingstemperatuur aan. De temperatuur in het
hartvandepallet kandoordeeigenademhalingvandekomkommers nogalafwijken
vande buitenzijde. Devergeling vankomkommers, bewaard bijconstante temperatuur van 15tot 35°C,neemt toe naarmate
debewaartemperatuurhogerismaarwordt
vooral bevorderd doortemperaturenvanaf
25°C.Voorhet gebruikswaarde-onderzoek

indeherfstwerdendeeerstewitresistente
komkommerrassen aangeboden. Vooral
kwalitatiefzijndezerassennogminderdan
de standaardrassen.Gezien de resultaten
in1978 iseendoorbraakvanwitresistente
rassen binnen niet al te lange tijd te
verwachten.

Sla
Deresultaten vanonderzoek in 1977 naar
heteffect vantoediening vanextrastikstof
opdeglazigheid,welkonderzoek opzandgrondeninBrabantwerduitgevoerd,zijndit
jaar bevestigd in proeven op het Proefstation. Naarmate meer stikstof werd gegeven,trad er minder glazigheid op.
Bij ijsbergsla is in verschillende teelten
gezocht naar de optimale plantafstand.
Doordenogtegroteheterogeniteit binnen
de rassen was het nog niet mogelijk een
optimum te bepalen. De indruk, dat een
slechte kropvorming bij ijsbergsla veroorzaakt kan worden door het uitplanten van
oude, geremde planten, werd in proeven
niet bevestigd.
Het rassenonderzoek bij botersla heeft
weereenaantalnieuwerassenopgeleverd
waarvan sommige rassen met resistenties
tegen7fysio'svanhetwit.Goedeopgerichtetypenblijkenechterzeerschaarsenvoor
de winterteelt niet beschikbaar. Ook bij
ijsbergsla is het rassenaanbod nog te
beperkt om gedurende een lange periode
ditgewasonderglastekunnentelen.Alleen
voor de voorjaars- en zomerperiode zijn
enkele rassen beschikbaar.

Paprika
Bijde paprika is uit een aantal oogpunten
devraaginteressantwatde mogelijkheden
zijn van telen op steenwol. Bij de eerste
teelt op steenwol is gebleken, dat deze
teeltwijze goed mogelijk is. Of door een
betere beheersing van het wortelmilieu
(temperatuur, water en voeding) ook de
kwaliteitkanwordenverbeterd(voorkomen
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vanstip,krimpscheurtjes e.d.)wordt nader
bekeken.Bijdezeteelt insteenwolwerden
vanaf het uitplanten 3 nachttemperaturen
aangehoudent.w.14,17en20°C.Ertraden
hierbijgeenverschilleninproduktieop,ook
niet vroeg in het seizoen.Wel was er een
grootverschilinhetoptredenvan"knopen".
Tot 31 mei was het gewichtspercentage
"knopen"bij14°C54enbij20°C12.Laterin
het seizoen werden de verschillen minder
groot. De afsterving van herfstpaprika's
hangtsamenmetdeplantbelasting,zoisin
1977 gebleken. Of bij een hoge plantbelasting afsterving iste voorkomen door de
wortelactiviteit testimuleren is inde herfst
van 1978 nagegaan. Hiertoe werden
planteninafdelingenmeteenminimumbuis
van 35°C, 50°C en zonder minimumbuis
uitgeplant. De invloed van de buistemperatuur op de verdamping bleek groot. Bij
35°C en 50°C werd respectievelijk 19 en
38% meer water verdampt dan bij geen
minimumbuis.Doorstimuleringvandeverdamping trad duidelijk minder afsterving
op. Afsterving wordt ook beperkt door
minder gieten en kleinere plantafstanden.
De leeftijd van de planten bij uitplanten is
niet vanbelang.
Degelegeblokte paprika heeft inde praktijk een vaste plaats veroverd. Bij het rassenonderzoek zijn duidelijk verbeteringen
tenaanzienvanhetstandaardrasnaarvoren
gekomen.

Augurk
Bijbepalingvanderelatietussenproduktie
enplantafstandbij2rijenperkapen5rijen
per 2 kappen werd een hogere produktie
verkregen bij verkleining van de plantafstand. Ook was de produktie hoger bij 5
rijen per 2 kappen t.o.v.2 rijen per kap.Bij
vergelijkingvandeteeltopoudeennieuwe
steenwolmatten werd geen verschil in
produktie gevonden. Oude gestoomde
matten zijn dus meerdere malen te
gebruiken.
Parthenocarpe rassen liggen in produktie
en kwaliteit nog ver onder de huidige
rassen.Welzalhetreedslanggeteelderas
"Levo"doornieuwe rassen,diemeeldauwresistent en plantbitterstofvrij zijn, worden
verdrongen.

Aubergine
Bij aubergines is de produktie bij het 2stengelsysteem bepaald.T.o.v. het4-stengelsysteem zijn de produktieverschillen
gering. De systemen vragen een nadere
analyse van arbeidskundige zijde om tot
eengoedwaardeoordeeltekunnenkomen.

Koolrabi

Meloen
Debelangstellingvoorproduktvernieuwing
is ook aan meloen niet voorbijgegaan. Er
komennaasthetras"Ogen"enkelekwalitatiefgoede rassenbeschikbaar,diedoorde
handelwordengeaccepteerd.Cv."Polydor*
lijkt een nieuwe aanwinst; dit ras heeft
kleine stempelpunten.
BijentingvanmeloenoponderstamCreon
en Benincasa met en zonder blad bleek
Benincasa zonder blad het beste te
voldoen.Metbladwasdegroeizwakker.Bij
Creon was devruchtbaarheid te laag.
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Deeenmalige oogst isvooralbijdevroegste teelten nog onmogelijk door een te
heterogeen gewas.Gebleken is,datzaadfractionering tot eengrotere homogeniteit
kan bijdragen. Naarmate de zaden groter
zijnneemtdediameterbijdeoogsttoe.Ook
door sortering van zaad op kleur en vorm
werd een aanzienlijke verbetering verkregenwatbetrefthetopkomstpercentage en
het aantal goede planten.
Bijbemestingsonderzoekmetkalkommonsalpeter en een langzaamwerkende stikstofbemesting werd bij deze meststoffen
geenverschilingroeigevonden.Naarmate
de giften hoger waren name de knoldiameter en het knolgewicht af.

Radijs en witte rammenas
In het verleden isvastgesteld dat radijsen
rammenas gunstig op bijbelichting reageren.Doorgebruikvanstryromulalsbodembedekkingsmateriaal kan hetzelfde effect
worden verkregen als bijbelichting met
20/40W/m2(geïnstalleerdvermogen).Ook
wordt de kwaliteit door bodembedekking
verbeterd.
Bij bemesting met kalkammonsalpeter
neemt de wortellengte af bij toenemende
stikstofgift. Bijde hoogste stikstofgift werd
wel de grootste knoldiameter verkregen.
Verlaging van deteelttemperatuur verlengt
de teeltduur, en lijkt economisch niet aantrekkelijk.Doorhogeretemperaturenwordt
de kwaliteit niet nadelig beïnvloed. In een
zaaiafstandenproef werdendikkereenlangerewortelsgeoogst naarmateruimerwerd
gezaaid.Per100cm2meeroppervlakteper
plantnamdediametermet2,2endelengte
met 8 mmtoe.

Chinese kool
DeinteressevoordeteeltvanChinesekool
groeit nog steeds. Een van de grote problemen bij dit gewas is het optreden van
rand. Door een hoge groeisnelheid onder
invloed van hoge temperaturen neemt de
kans op randtoe.Ook isgebleken,dat bij
toename van de plantdichtheid het oogstgewichtvanChinesekoolafneemt.Detotale
produktie per m2blijft echter constant.
Courgette
Door het ontbreken van parthenocarpe
rassen is bestuiving noodzakelijk. Of het
werkvanbijendoorgroeistoffenkanworden
vervangenisdezeherfstbepaald.Sommige
groeistoffenbevorderenweldeuitgroeivan
de vruchten maar geven daarnaast plantschade.Toepassingvangroeistof lijktvoorlopig niet mogelijk.
Knolvenkel
Teelt van knolvenkel onder glas is in
Nederland onbekend.

Knolvenkel, eennieuwgewasinhetonderzoek.

Omdemogelijkhedenvanditgewasonder
glas voor oogst in het voorjaar te bepalen
werden 2 rassen uitgeplant. Vroegtijdig
schietenenaantastingdoorBotrytiswaren
indeze teelt de grootste problemen.
Rassenonderzoek bij overige groentegewassen
Behalvehetrassenonderzoekbijbovengenoemde gewassen werden ook rassenproevenuitgevoerdbijandijvie,stokslaboon,
stamslaboon enstoksnijboon.
Chrysant
Met toepassing van tubyleenslangen in
teeltbeddenvanchrysantwerdgetrachttot
een betere benutting van de energie te
komen. De slangen waren aanwezig of in
de grond, of op de grond of op het gaas
tussendeplanten.Dewatertemperatuur in
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de slangen was ±40°C. Een duidelijke
invloedvandebedverwarming opgroeien
bloei is niet waargenomen. Alleen bij de
laagstingesteldenachttemperatuurwaser
eengeringpositiefeffect.Bijslangenopde
grondkwamietsminderbladafstervingvoor
dan bijdeoverige behandelingen.
De stekherkomst kan van invloed zijn op
het oogstgewicht van de tak. Stekken, afkomstig van oude moederplanten geven
eenlichteretakdandievanjonge moederplanten. Stekken van grondscheuten van
cv Horim vertonen een rozetachtige groei
in tegenstelling tot stekken van normale
scheuten.Stekken,gepluktvanlange(>10
cm), normale (8cm) en korte scheuten(6
cm) vertonen in het begin van de teelt
verschilleningewicht.Hoelangerdescheut
is waarvan de stek wordt geplukt, des te
zwaarder isdestek.Bijdeoogstwarende
verschillen echtergering.
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Teelt van korte chrysanten, bestemd voor
afzet op nieuwe markten (impulsmarkt,
markten in veraf gelegen gebieden) is dit
jaar beproefd. De rassen Clingo, Connie
VinkenWestlandlijkenvoordezeteeltwijze
geschikt. Bij deze teeltwijze kan de kortedagbehandelingindezomerperiodereeds
5 tot 10 dagen na uitplanten worden
gegeven.
Inhet rassenonderzoek isweereenaantal
nieuwe rassen, geschikt voor teelt in de
praktijk,gevonden.

Fresia
Fresiaknollenwerdengedurende 6 weken
bij constante temperatuur (14°C) en wisselendetemperatuurgedurendehetetmaal
(11/17°C)nabehandeld.Bijlaatstgenoemde
behandeling varieerde de duur van de
wisselingen binnen hetetmaal.Devegetatieve groei wordt versterkt bij een toenemend aantal uren 17°C.Ditgaatten koste
van de kwaliteit. Naastconstant 14°Cvoldeden de combinaties 14 uur 11°C + 10
uur17°Cen12uur11 0 C+12uur17°Chet
beste.

Amaryllis

Bedverwarming bij chrysant kanwat
minder bladafstervinggeven.
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Mede door de sterke uitbreiding van de
Amaryllisteelt isde behoefte ontstaan aan
eengoedenaamgevingvandeindehandel
zijnde rassen. In samenwerking met de
Koninklijke Algemene Vereniging van
Bloembollencultuur zijn van 416 partijen
gegevens verzameld en heeft een beoordeling plaats gevonden. In 50 partijeR
kwamen dwalingen voor. In de grote
handelsrassen was het aantal dwalingen
hetgeringst.Bij30partijenbleekdenaamgeving onjuist.
De vermeerdering van Amaryllis door
middel vande dubbelschubmethodestaat
sterk inde belangstelling. In proeven isde
invloed van de bewaarduur van de bollen

en de temperatuur, waarbij de dubbelschubben worden bewaardopde vorming
van adventiefknoppen nagegaan. De
bewaarduur bleek niet van belang. De
vormingvanadventiefknoppenverloopthet
best bij hogetemperaturen (30°C).
Wortelvormingtrad indecel niet op,maar
verliep snel na uitplanten in de kas. Het
onderzoekterrein bijdezevermeerderingsmethodeisverlegdnaarhetvoorkómenen
bestrijdenvanvirus-,bacterie-enschimmelziekten.

Snijgroen
Insamenwerking methet Rijksproefstation
voor Zaadcontrole is naar de optimale
bewaaromstandigheden voorsnijgroenzaad
gezocht.Delaagstetemperatuurenlaagste
relatieveluchtvochtigheid(10°Cen30%rv)
gaven de beste resultaten.
Om na te gaan of er naast Asparagus
setaceus noganderesoortengeschikt zijn
voor produktie van snijgroen op praktijkschaalwerdennaastA.setaceus7soorten
opgeplant.Alleenledervarenlijktbruikbaar.
De economische kant is hierbij nogonvoldoende bekeken.

Kasklimaat
Bij het energiebesparend onderzoek met
scherminstallaties zijn 3 schermen vergeleken, te weten polytheenfolie, polyesterdoek en acryldoek. De energiebesparing
was bijde polytheenfolie en hetpolyesterdoek het hoogst. In absolute vochtigheid
treden vrij grote verschillen tussen de
schermen op. Tijdens de zomer is er
geschermdmetde2doeken.Hetschermen
had hierbij in het algemeen een gunstig
effect op het klimaat. De gemeten nettouitstraling onder de schermen in de nacht
washetkleinstonderhetacryldoek.Onder
polytheenfolie verminderde de netto-uitstraling in de loop van de nacht als er
condensatie op het folie ontstond.
Ventilatoren in plaatsvan luchtramenvoor
vochtafvoer zijn beproefd in 4 afdelingen
met tomaat. Er is reeds gebleken, dat de

CO2concentratie bijzonnigweerenweinig
ventilerentotzeerlagewaardenkandalen.
Het gebruik van de ventilatoren overdag
lijkt aantasting door Botrytis te beperken.
Het onderzoek naar de invloed vanraamopeningenbuitenklimaatophetkasklimaat
werd voortgezet. Er werd een begin
gemaakt methetmetenvandeenergie-en
vochtbalans inde kas.
Voor het verwerken van plant- en klimaatgegevens zijn de mogelijkheden in 1978
uitgebreid. Thans wordt onderzocht op
welke wijze verzameling van gegevens in
de klimaatkas kan worden vereenvoudigd
door gebruik te maken van apparatuur
waarindegegevenstijdenshetwaarnemen
in de kas worden opgeslagen,welke later
door de computer kunnen worden uitgelezen.

Doorde afdeling Teelt en kasklimaat is
in 1978 gewerkt aan :
Tornaar
- Energiebesparend klimaatregelen
- Tijdstipvantrossnoei bijvlezigetomaten
- Dagelijks koelen van tomaten op de
veiling
- Relatietussenzaadzettingenhoudbaarheid
- Relatie tussen kasklimaat en houdbaarheid
- Houdbaarheid bij verschillende ijzer-en
mangaanbemestingstrappen
- Watergoot als transportsysteem
- Relatie diameter en gewicht bij vlezige
tomaten
- Toepassing van ethrel
- Rassenvergelijking bij 2-3 hokkige, 3-5
hokkige en meerhokkige vlezige typen
Komkommer
- Invloed van nachttemperatuur op groei
en produktie
- Temperatuurmetingen bij koelen van
komkommers
- Invloedvantemperatuur opvergeling bij
komkommers
- Ethyleenmetingen in veilinghallen
- Rassenvergelijking
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Sla
- Glazigheidbijstikstofbemestingstrappen
- Plantdichtheid bij ijsbergsla
- Plantleeftijd bij ijsbergsla
- Rassenvergelijking botersla
- Rassenvergelijking ijsbergsla
- Rassenvergelijking bindsla
Paprika
- Teeltopsteenwol bijverschillende ruimtetemperaturen
- Vroegtijdige afsterving bij herfstpaprika
- Rassenvergelijking bij groen/rode en
groen/gele rassen
Meloen
- Enten van meloen
- Rassenvergelijking
Augurk
- Plantafstand
- Teelt op steenwol
- Rassenvergelijking
Kleine gewassen
- Stengelsystemen en rassenvergelijking
bij aubergine
- Bemesting met stikstofmeststoffen bij
koolrabi
- Zaadgrootte bij koolrabi
- Zaadkwaliteit bij koolrabi
- Rassenvergelijking bij koolrabi
- Bodembedekking en belichtingbijradijs
en rammenas
- Stikstofbemesting bij rammenas
- Teelttemperaturen bij rammenas

26

- Zaaiafstanden bij rammenas inde heteluchtteelt
- Temperatuur en rassenonderzoek bij
Chinese kool
- Plantafstanden en groeistoffen bij
courgette
- Teelt van knolvenkel onder glas
- Plantafstanden en bodembedekking bij
Spaanse peper
- Rassenvergelijking bij andijvie
- Rassenvergelijking bij radijs
- Rassenvergelijking bij boon
Chrysant
- Bedverwarming
- Stekherkomst
- Rassenvergelijkingbijverschillendeteeltomstandigheden
- Teelt van korte chrysanten
Overige bloemgewassen
- Vroegbloeibehandelingvanfresiaknollen
- Opnaamstellingvan Amaryllis
- Vermeerdering van Amaryllis d.m.v.
dubbelschubben
- Teelt vansnijgroenzaad onder glas
- Bewaringvan snijgroenzaad
- Beoordeling van siergroensoorten
Kasklimaat
- Energiebesparing doorafscherming met
schermdoek
- Signalenvoorautomatische klimaatregelingen
- Digitale klimaatregeling
- Verwerkingvanplant-enklimaatgegevens

FYSIOLOGIE
De afdeling fysiologie heeft in 1978 een
goed vervolg kunnen geven aan veel
onderzoek dat reeds in 1977 werd
begonnen.
Apparatuur en de ontwikkelde installaties
enmethodenvoldedengoed,zoalsdegrote
vaste opstelling voor worteltemperatuuronderzoek, de aangekochte kweekcellen
voor het bloembiologisch- en hetweefselkweekonderzoek en ook de kunstlichtkweekkamerfunctioneert bevredigend.Er
iseen begingemaakt metdebouwvande
vaste opstelling voor het onderzoek naar
fysiogene afwijkingen (de effecten van
hoge luchtvochtigheid en C02-concentraties). Hopelijk komt deze in 1979 in zijn
geheel beschikbaar, zodat dit onderzoek
met meer efficiëntie zal kunnen worden
voortgezet.Tenslotte isvermeldenswaard,
dat er een plan isgeformuleerd voor een
installatiewaarmeede lichtonderschepping
van verschillende kasdekken kan worden
nagebootst engetoetstt.a.v.huneffect op
degroeienontwikkelingvandegewassen.
Het onderzoek in de klimaatkas, samen
met de afdeling teelt en kasklimaat, met
betrekking tot energie-besparing bij komkommer, werd vervolgd met verdere bewerking van de gegevens uit de eerste
proefenerwerdeentweedeproefopgezet
voor het seizoen 1978-79. De groei en
ontwikkeling van tomaten kregen weer
aandacht,o.a.inverbandmet rasverschillen
en in een vergelijking met andere plantesoorten. (tomaat, to.v. chrysant, komkommerenpaprika),metlagetemperatuurstoten,
met troshoogte en potgrondkwaliteit. Ook
werd nauwkeuriger waargenomen hoe
tomatenindepraktijkgroeien.Dehangemmerproef mettomaten werd beëindigd.Er
.werdenin4jaarruim80zaaiselsindoorgeteeld. De verzamelde groeigegevens
worden bewerkt. Erwerdvoor slaeenseizoensafhankelijk opkweek- en teeltduurschema berekend aan de hand vanliteratuurgegevens.
Het nauwkeurig waarnemen vande kleine
groeiverschillen welke na korte behande-

lingsperiodenverkregenwordenblijftmoeilijk,dit kan een handicap zijn bij sommige
soorten van klimaatonderzoek.
Paprikagroeit bijbodemtemperaturenvan
15°C langzamer dan bij20°C.
Trosanjeriszeerongevoeligvoordebodemtemperatuur.Bij8à10°Cishetgroeitempo
nog normaal, alleen de vorming van zijscheuten leekwat minder. DegroeiregulatorPBAstimuleerthetuitlopenvantrosanjer
indewinter.Hetonderzoeknaardeinvloed
vandegewasdichtheidopdeproduktievan
trosanjer zalworden voortgezet. Erisop7
bedrijven geïnventariseerd hoe trosanjer
reageertopbelichting.Devruchtzetting bij
aubergines kan worden bevorderd door
dezelfde groeiregulatoren die bij tomaat
gunstigwerken.Ditwerdvastgesteldineen
vroege en in een herfstteelt. Een toegevoegdfungicideverhoogtde totaalproduktie.Vervroegde bloemaanlegisbij aardbei
mogelijk door de wachtbedplanten te behandelen met kortedagen en wat GA3,
maardeoogstwordternietdoorvervroegd.
Het bloeiendefresia-gewas bespuiten met
ethrelverhinderdehetin"rusf gaanvande
knollen niet. Chemische beïnvloeding van
de rust bijfresia blijft in onderzoek.
Bijdevegetatieve vermeerdering van snijgroen isnudekweekbodem gevondendie
wortelvorming geeft. Het gaat langzaam,
maar het slagingspercentage ishoog.
RandbijChinesekoolistebeïnvloedenmet
de guttatiestroom van de planten. Rand,
glazigheidenverdrogingsschadebijallerlei
gewassen kunnen nognietvoldoendeverklaardof voorkomenworden.Meeronderzoek in dit probleemgebied lijkt gewettigd
i.v.m.energiezuiniger teeltmethoden inde
naaste toekomst.
Door de afdeling Fysiologie is in 1978
gewerkt aan:
Vergelijkingvangroei-enontwikkelingssnelheden van tomatecultivars
- Invloed van de samenstelling van potgrondopgroeienontwikkelingvanenkele
plantesoorten
- Vergelijking van de groeisnelheid van
chrysant,tomaat,komkommeren paprika
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Invloed van tijdelijke temperatuurverlagingoptomateplantenvanverschillende
leeftijden
Invloedvantemperatuurverlaginggedurende 24 uur op de groei van tomate
planten
Invloedvantemperatuurverlaging opde
positie vande eerste tros bijtomaten
Groeienontwikkelingvantomatenonder
praktijkomstandigheden, plantdatums 2
januari en 1februari
Teeltduur vansla
Effectvandegrondtemperatuurbijjonge
trosanjerplanten
Effectvandegrondtemperatuurbijjonge
paprikaplanten
Waarnemen van groeiverschillen over
korte periodenvanjonge tomateplanten
indrietemperaturen inde kas
Groeiwaarnemingen in de kunstlichtkweekkamer
Versnelling vande roodkleuring vangeoogste paprika's met ethyleengas
Verbetering van de zetting vanauberginesd.m.v.groeiregulatorenbijeenvroege

Deweertoren vandeklimaatkas.
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teelt en bij een herfstteelt: invloed van
middelen, herhaalde bespuiting en toegevoegd fungicide
Vervroegdebloemaanlegbijaardbeidoor
een korte-dag behandeling of door
spuitenvanGA3opdewachtbedplanten
Voorkomen van"rust" bijfresia doorethrelA
Vegetatievevermeerderingvansnijgroen
(Asparagussetaceus(plumosis)):Verbetering van de wortelvorming
Blauwverkleuring van bloemen van
Anthurium andreanum
Glazigheid bijsla
Rand bij Chinese kool en sla
Verdrogingsschade
InvloedvanPBAopdezijscheutvorming
bij verschillende trosanjerrassen
Invloed vanmestoplossingenoptrosanjers
Belichting bij trosanjers
Invloed van de gewasdichtheid op de
produktie van trosanjers
Kalkbemestingbij trosanjers

PLANTENZIEKTEN
Virusziekten
Het onderzoek naar bleke vruchtenziekte
van komkommer is afgesloten. Teneinde
inzicht te krijgen in het aanwezig zijn van
deze ziekte in onkruiden,werd een 50-tal
onkruidenbesmetmetdeziekte.Slechtsbij
3soortenslaagdedeinfectie,echterzonder
dat de planten ziekteverschijnselen vertoonden.
Bij bladnecrose in fresia's zijn de vooruitzichtengunstigdateenbehandelingvande
knollen met formaline de schimmel die de
ziekteoverbrengtvolledigdoodt.Indegrond
kandezeschimmeldooreengoedegrondontsmettingsterkteruggedrongenworden.
Doordezegecombineerde behandelingen
zalhetprobleemvanbladnecrose mogelijk
grotendeels opgelost kunnenworden.
Hoewelvirusinpaprikaditjaargeensterke
uitbreidingtezienheeftgegeven,blijftdeze
ziekteeenbedreigingvoordeteeltvormen.
Het ziet er echter wel naar uit dat door
stomen vandegronden zaadbehandeling
deze infectiebronnen zo niet volledig geëlimineerd dan toch wel zeer sterk teruggedrongen kunnenworden.Mocht ertoch
nogeen beginnende aantasting optreden,
dan kan magere melk een bruikbaar hulpmiddel zijn om de verspreiding tegen te
gaan.

Schimmelziekten
Ook ditjaar zijnweweer verrast door een
nieuweschimmelziekte.Inpaprikaisnamelijk voor het eerst in ons land een aantasting door een echte meeldauwschimmel
waargenomen. In het buitenland is deze
aantasting reeds lang bekend op paprika,
maarookopanderegewasseno.a.tomaat.
Gelukkigheeftdeziektezichnietuitgebreid
en is inmiddels weer verdwenen. Het is
echtervangrootbelangzeerattentteblijven
tenaanzienvandezeziektedaardepotentiëlegevarenvandezeschimmelnietgering
zijn.

Het onderzoek over Mycosphaerella bij
komkommermaaktgestadigevorderingen.
Dedauwkasten hebben wat kinderziekten
teziengegeven,maardezezijnnuhopelijk
achterderug,zodathetonderzoeknaarhet
gedragvandeschimmelopdeplantbijverschillende omstandigheden verder uitgediept kanworden.
Bij Ascochyta in chrysant blijft zich nog
steeds het probleem voordoen van resistentievandeschimmeltegensystemische
fungicidenzoalsbenomyl.Mededaaromis
een aantal fungiciden onderzocht op hun
werkingtegenAscochyta.Metenkelehiervan zijn goede resultaten bereikt, zodat
goedealternatievenvoorbenomylbeschikbaar kunnen komen.

Biologische bestrijding
Het onderzoek naar mogelijkheden van
biologische bestrijding concentreert zich
op trips en mineervliegen. Bij trips wordt
naastschimmels,dieinhetnajaarspontaan
tripspopulaties uitroeien, onderzoek verricht metenkele roofmijten.Zowelbijkomkommeralspaprikazijnhoopgevenderesultatenbereiktmetenkeleroofmijtenvantrips.
Het ligt in de bedoeling deze natuurlijke
vijanden op grotere schaal onder praktijkomstandigheden verder te bestuderen.
In de praktijk zijn enkele soorten sluipwespen aangetroffen, die de larven van
mineervliegen beparasiteren. Met deze
dieren vindt momenteel uitgebreid onderzoek plaats om de mogelijkheden na te
gaan van toepassing. Het isvangroot belang dat er biologische oplossingen voor
hetmineervliegprobleemgevondenworden,
omdatinverschillendegevallendezedieren
debeperkendefactorvormenvoordebiologische bestrijding van witte vlieg en spint.

Grondontsmetting
In de afgelopen jaren is vooral voor de
bestrijdingvanFusariumvaatziekteinanjer,
eensysteemvangrondstomen ontwikkeld
met behulp van ingegraven drainkokers'.
Hoewelditsysteembelangrijkbetereresul-
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taten geeft dan het stomen onder plastic
zeil, kleven ertoch nogwelenkele bezwarenaanhetsysteem.Daarom heeft onderzoekplaatsgevondenhierinverbeteringte
brengen. Hierbij is uitgegaan van de gedachtedatwarmtebestendigekunststoffen
goede mogelijkheden zouden bieden.Het
is inderdaad mogelijk met de kunststof
polypropeen goede systemen inde grond
aan te brengen waarmee kwalitatief zeer
goed gestoomd kan worden. Hoewel alle
technische problemen nog niet opgelost
zijn,isinpraktijkproevengeblekendatmet
eendergelijksysteemzoweldehorizontale
alsdeverticaleverdelingvandewarmtein
de grond beter kunnen verlopen dan bij
de ingegraven drainkokers. De installatie
moet echter goed zijn aangelegd en aan
alle randvoorwaarden (ketelcapaciteit, leidingdiameter etc.) moet volledig zijn
voldaan.

Meeldauw inpaprika; een nieuwekwaal.
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Residuen van bestrijdingsmiddelen
De toelating van de middelen Rovral en
Ronilan in de slateelt heeft tot gevolg
gehaddatdepraktijkvrijwelvolledigisovergeschakeld op deze middelen. Hierdoor
behorendeproblemenvanPCNB-residuen
op de buitenlandse markten ook tot het
verleden. Bij het gebruik vandeze nieuwe
middelenmoetmenechterdebehandeling
kort na het uitplanten uitvoeren. Uit het
onderzoek is gebleken dat toepassingen
die te laat uitgevoerd worden bij de oogst
aanleiding kunnen geven tot te hoge residuen. Gezien de lange werkingsduur van
dezemiddelenkanhetdanweerlangduren
voordat de residuen voldoende laag zijn.
De problemen rondom methylbromide en
broom-residuenzijn nog niettot eenvolledige oplossing gekomen. Wel is uit het
onderzoekgeblekendatbijvoldoendelang

spoelen de broomgehalten in de grond
zoveelverlaagd kunnenwordendatbijvrijwel alle groentegewassen die onder glas
geteeld worden de residutoleranties niet
overschredenworden.Hetonderzoekheeft
ookuitgewezendatervangewastotgewas
vrijgroteverschillenbestaanindehoeveelheid broom, die in het gedeelte van het
gewas dat geconsumeerd wordt terechtkomt.

Luchtverontreiniging
De laatste jaren is er in de praktijk vrijwel
geen economische schade veroorzaakt
door luchtverontreiniging geconstateerd.
Ditjaarhebbenweechter2keermetdeze
schade te maken gekregen. In oktober
isopeenaantalplantenkweekbedrijvenvrij
veelschadeopgetredenaanjongeandijvieplanteneninminderemateaanslaplanten.
De baan waarin de schade is opgetreden
wasvrijsmal.Bijzondereweersomstandigheden hebben bij het optreden van deze
schade mogelijkeen rolgespeeld.Laterin
hetjaarisopvrijgroteschaalschadewaargenomenaanspruiten.Hetbetrof hiereen
veel groter gebied,zowel ten noorden als
tenzuidenvandeNieuweWaterweg,terwijl
ook inBrabantenZeelandschade iswaargenomen.Hetmoetnietuitgeslotenworden
geacht dat deverontreiniging afkomstig is
geweest van buiten onze landsgrenzen.

Door de afdeling Plantenziekten is in
1978 gewerkt aan:
- Stammen vanTMV bij paprika
- Zaadinfectie vanTMV bij paprika
- BeperkingvanhetoverbrengenvanTMV
bij paprikamet behulpvanmagere melk
- De rol van de schimmel Olpidium brassicae bij bladnecrose vanfresia
- Knolbehandelingvanfresiaterbestrijding
van bladnecrose
- Vatbaarheid van onkruiden voor blekevruchtenziekte van komkommer
- Bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia
insla
- Gevoeligheid van roofmijt en sluipwesp
voor bestrijdingsmiddelen
- Gevoeligheidvanspintvoorbestrijdingsmiddelen
- Didymellabij tomaat
- Stomen vande grond
- Invloed versnipperen op het optreden
van plantenziekten
- Invloedvandewaardplantopdeontwikkeling vanwitte vlieg
- Biologische bestrijding vande tomatenmineervlieg
- Biologische bestrijding vantrips
- Biologische bestrijding van bladluizen
- Residu-onderzoek bij sla, radijs en
komkommer
- Broom-residuen bijgroenten onder glas
- Mycosphaerella bij komkommer
- Ascochyta bij chrysant
- Fusarium bij tomaat en paprika
- Luchtverontreiniging bij
tuinbouwgewassen
- Tuinvuilverwijdering i.v.m. ziekteproblemen.
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ECONOMIE, ARBEID EN
MECHANISATIE

In het afgelopen jaar is het onderzoek op
economisch en arbeidskundig terrein in
eenaparteonderzoekafdeling ondergebracht.Ookzalhetmechanisatie-onderzoek
vanuitdezeafdelingaandachtgaankrijgen.
De onderzoekterreinen van de afdeling
sluiten nauw aan bij datgene wat door de
onderzoekinstituten LEI en IMAG wordt
gedaan. Het onderzoek wordt ook voornamelijkdoorgedetacheerdenvandedesbetreffende instituten uitgevoerd en de
projectenwordeninnauwoverlegmetdeze
vastgesteld.
Economisch onderzoek
Komkommerteeltopsteenwol
Nagegaanisdeproduktieinstuksenkgen
de geldopbrengst van de teelt in grond in
1977 envandeteelt opsteenwol in 1978
op dezelfde bedrijven.
Degeldopbrengst per1 juliwasin1977op
dezebedrijven87%vandeLEl-opbrengstnormenin 1978voordeteeltop steenwol
99% van de LEI-opbrengstnorm, een
hogere opbrengst derhalve van 14%. De
hogere geldopbrengst werd veroorzaakt
door een hogere stuksproduktie bij een
lager vruchtgewicht.
Ookwashetpercentage binnenland lager,
evenalshetpercentagekrominvergelijking
met de LEI-informatie in 1978.
Alle deelnemende bedrijven hadden per1
juli 1977 een geldopbrengst beneden de
LEI-opbrengstnorm, iederbedrijf behaalde
in 1978 op steenwol een hogere geldopbrengst dan in 1977.
Op de bedrijven met steenwol die de teelt
na 1juli hebben voortgezet werden in die
doorteeltperiode hogere opbrengsten gerealiseerd dan op de (LEI) bedrijven die in
degrondtelen.
Vierkleinegewassen
VanChinese kool, koolrabi, rammenas en
ijsbergsla zijn teeltgegevens verzameld
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door middel van een enquête alsmede
geldopbrengsten.
Voordeverschillendebedrijfstypen(zwaarverwarmd, lichtverwarmd en hetelucht) en
uitgaandevandebelangrijkstehoofdteelten
(tomaat,komkommerenpaprika)zijnteeltplannen meteenof meerkleinegewassen
(in het voorjaar) uitgewerkt envergeleken.
Erbleekeenaantal rendabelealternatieve
teeltplannenaanwezigwaarbijteeltplannen
met 2 teelten van een klein gewas het
meest rendabel leken.

Bedrijfseconomische analysevande
fresiateelt
Het derde tevens laatste opbrengstoverzichtbetreffendeplantingenvanseptember
1976totaugustus1977verscheenalsLEIoverzicht no.703. De invloed van kastype
en geografische ligging op produktie en
teeltduur isonderzocht. Van bedrijven die
< 4,5kmvandekustliggenwasin1975en
1976 de tijd van planten tot begin oogst
korterdanvanbedrijvendie >4,5kmvande
kust waren verwijderd. Het beschikbare
materiaal vanaf plantingen in september
1974 tot en met augustus 1977 wordt in
1979 verder geanalyseerd.
Arbeidskundig onderzoek
Transportsystemen in deglasgroenteteelt
Zowelbijdepaprikaalsbijdeauberginezijn
door middel vanarbeidsstudies gegevens
verzameld over het buisrailsysteem. Er is
van een aantal teelten (tomaat-doorteelt,
komkommer en paprika) nagegaan welke
arbeidsbesparing te realiseren is met
behulp van een buisrailsysteem.
Uitdezestudie blijktdat bijtoepassingvan
eenbuisrailsysteem een arbeidsbesparing
vanongeveer 10%isterealiserenbijzowel
de oogst als de gewasverzorging (8,3%14,7%).
Aubergineteelt
Door middel vanarbeidsstudies zijngegevens verzameld van de gewasverzorging
(dieven, indraaien en koppen) en het
oogsten inclusief het sorteren.

Metbehulpvanarbeidsboekhoudingenzijn
procesgegevensverzameldbijhetvierstengelsysteem.
Uit deze arbeidsboekhouding blijkt dat er
eenenorm verschil infrequenties ensoort
verzorgingshandelingen tussendediverse
bedrijven bestaat.

Oogst vankleinegewassen
Bij een aantal kleine gewassen (op kleine
schaal geteelde gewassen) is onderzoek
verricht naar de arbeidsbehoefte van de
oogst. In dit onderzoek zijn de Chinese

kool, de koolrabi,de rammenas en de ijsbergsla betrokken.
Bij elk van deze gewassen is één oogstsysteem geanalyseerd. De verzamelde
gegevens zijn, aangevuld met informatie
omtrentdearbeidsbehoeftevandeoverige
werkzaamheden(planten, gewasverzorging,
veilingrijden en opruimen) vastgelegd.
In 1978 werd verder gewerkt aan:
- Arbeidskundig onderzoek inde paprikaen tomatenteelt
- Ontwikkelingvanplannings-eninformatiesystemen inde tuinbouw
- Arbeidskundigonderzoekbijdeopkweek
van chrysantenstek.
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BEDRIJFSONTWIKKELING
Algemene bedrijfsontwikkelingsactiviteiten
Ook in 1978 konworden doorgegaan met
de ontwikkeling van projectvestigingen
waaraan door onze dienst medewerking
werd verleend. Er kwamen in het verslagjaar totaal 6 vestigingen gereed met een
gezamenlijkeoppervlaktevanbijna120ha.
Van enkele kon de voorbereiding starten.
Eenenanderwordtzoweldoororganisaties
enstichtingenalsparticulierengerealiseerd.
Intussen is de situatie er, vooral in het
Westland, niet beter op geworden. Nog
steeds worden er tuinbouwbedrijven aan
de tuinbouw onttrokken als gevolg van
woningbouw,wegaanlegetc.Vervangende
grond iserg moeilijk te krijgen,terwijl over
enkele delen van het Westland nog onzekerheid bestaat of er in de toekomst al
dan niet glastuinbouwvestiging zal mogen
plaatsvinden.Dezesituatieiserdeoorzaak
van dat de prijzen voor grond verder zijn
gestegen al kwamerop heteinde van het
verslagjaar een zekere stabilisatie. Daarnaast iseenvergrote belangstelling merkbaaromzichbuitenhetWestlandtevestigen.
Daarbij is vooral vestiging in Limburg aan
de orde.
Erisinhetverslagjaar bijzonderveelgeïnvesteerd in bedrijven en opstanden. Niet
alleen als gevolg van nieuwe vestigingen,
maar vooral ook omdat intalvan gevallen
bedrijven geheel of gedeeltelijk zijn vernieuwd. De instelling vandeWIR heeft de
investeringsdrang aangewakkerd en het
betekent een snellere modernisering en
verbetering vande inrichting.
Dewatervoorzieningvandebedrijvenkreeg
extrabelangstelling.Ditdoorhetfeitdater
een vergrote drang kwam het zoetwaterkanaalvanWaddinxveen naarVoorburg nu
snel aan te leggen. De problemen die dit
met zich brengt konden in 1978 nog niet
worden opgelost. Met betrekking tot de
watervoorziening ging de aanleg van bassinsopdebedrijvendoorenwerdenervoor
de verbetering van de waterkwaliteit vrij
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veelontziltingsinstallaties aangeschaft. De
behoefte hieraanwordtvooralookversterkt
door degroeiende belangstelling die eris,
zowel in de groente- als de bloementeelt,
naardeteeltopsubstraten.Daarbijisvooral
deteeltopsteenwolfavoriet,maarerwordt
ookvrijveelgeëxperimenteerd metdeteelt
opveeneninvoedingsfilm.Inallegevallen
iswatervaneenhogekwaliteitnoodzakelijk.
Ook in 1978 is getracht een passende
stortplaats voor tuinafval te realiseren. De
plaats is inmiddels beschikbaar, maarplanologische bezwaren verhinderen nog de
ingebruikname.Erlijktechtereenoplossing
in het verschiet te zijn.
Er kwam ook een discussie op gang naar
aanleiding van een onderzoek dat door
TNO op verzoek van het SamenwerkingsorgaanWestland, is ingesteld naarondermeerdeopslagvanmethylbromide.Getracht
wordt eenoplossingtevinden dieplanologischaanvaardbaarisenvoordetuinbouw
geen al te grote problemen oplevert. Een
structuurrapport voor het Westland kwam
gereed en het streekplan Zuid-Hollandwestwerdvastgesteld.Daarmeeisergeen
eindegekomenaande planologische activiteitenvandelaatstejaren.Deverschillen
tussen zowel het structuurrapport als een
aantal uitgangspunten in het streekplan
zullen nog wel het nodige overlegvragen.
Bovendien staan diverse gemeenten voor
de taak de eigen bestemmingsplannen in
te vullen, gebaseerd op bovenstaande
gegevens. Daarbij zou de glastuinbouw
hierendaarweleensinhetgedrangkunnen
komenomdatnietaltijdwordtofkanworden
voldaan aan de wensen van de tuinbouw
om optimaal te kunnen functioneren. Ook
de veranderende eisen van de Hinderwet
behoren hiertoe.
Naenigeaarzelingkwamereind1978toch
weer eenwat vergrote belangstelling voor
de omschakeling van groenten naar
bloemen.Daarnaastzienwevooraldepotplantenteelt uitbreiden.Vaak gaat een en
ander gepaard met veranderingen op het
bedrijf dieeen uitgebreid inrichtingsadvies
noodzakelijkmaken.Dittemeeromdatveel
nieuwerebedrijven inde sierplantensector
in hoge mate geautomatiseerd worden.
Deteeltuitkomstenvanzowelgroentenals

bloemenwarenin1978nietbijzondergoed.
Dit brengt velen er toe alles op alles te
zettenomdeopbrengsten inkwalitatief en
kwantitatief opzicht te verbeteren en de
kostenzoveel mogelijktedrukken.Omdie
redenwaservrijwelsteedseenuitstekende
belangstelling voor de vele studiebijeenkomsten die erzijngehouden en waaraan
in veruit de meeste gevallen door proefstation en/of voorlichting medewerking
werdverleend.
De massavoorlichting kreeg dan ook veel
aandacht, zowel in woord als in geschrift.
Naast de gebruikelijke artikelen en
rubrieken in de vakpers werd in het
afgelopen jaar een aantal keren medewerking verleend aan TV-programma's.
Daarnaast22keeraaneenradio-uitzending,
inhoofdzaakinhetkadervandeLandbouwrubriek van de overheid. Internwerden de
medewerkerselkeveertiendagenvoorzien
van een bulletin dat algemene informatie
overdegangvanzakenindepraktijkenhet
onderzoekbevat.Eengelijksoortigbulletin,
maaraangevuldmetgegevensvandeglasgroenteteelt elders in het land, werd elke
veertien dagen toegezonden aan deglasgroenteteeltvoorlichters in het hele land.
Teeltvoorlichting
Het verbeteren van de kwaliteit van de
Produkten kreeg in de voorlichting ook in
het afgelopen jaar veel aandacht. Dit
speciaalwelbijkomkommerenpaprika.Er
werd over de kwaliteit veel gesproken in
bijeenkomstenenbijherhalingkwamhetin
artikelen en voorlichtingsrubrieken ter
sprake.Uiteraardwas hetookvaakonderwerpvanaandachtopdebedrijven.Eenen
ander gesteund door resultaten uit het
onderzoek. De energiesituatie heeft - gelukkig- nog niet geleid tot veranderingen
van enige betekenis in de gemiddelde
plantdatumvandevroegehoofdgewassen.
Weltracht menopenergietesparen;indit
opzicht wordt er veel geëxperimenteerd.
Het is overigens geen eenvoudige zaak,
omdatdeeisenvankwaliteit,hetvoorkomen
vanziektenendenoodzakelijkevroegheid,
ingrepenvanbetekenisinbijv.hettemperatuumiveau van de gewassen (nog) niet
toestaan.

Sterkvergrootwasin1978debelangstelling
voornieuweenbekende kleinegewassen.
Met name de radijsteelt onderging een
grote uitbreiding,terwijl de ontwikkelingen
binnen die teelt niet alleen een jaarrondteelt van radijs mogelijk maakten, maar
vooral ook sterke impulsen gaf tot een
vergrotingvandeafzetendaarmeetoteen
verdereuitbreidingvandeteelt.Inmindere
mate geldt dit ook voor diverse andere
gewassen. Er waren teeltproblemen met
ijsbergsla;erzalmetnameaanhetrassensortiment daarvan nog het nodige moeten
worden gedaan. Meer gestalte kreeg
vooralook deteelt vanvleestomaten. Een
aantal onduidelijkheden, bijv.de afzet, die
invloed kunnen hebben op de teelt, werd
opgeklaard en de teelt zowel als de afzet
waren gemiddeld bevredigend. Daarnaast
echter experimenteert men veel met
anderekleinegewassen.Sommigehiervan,
zoalswitterammenas,koolrabienChinese
koollijkenalnietmeerwegtedenkentezijn
uit het sortiment. Andere vergen óf nog
meer mogelijkheden indeteelt ófeenwat
nadrukkelijkerafzetbegeleiding.Deontwikkeling van de teelt van een groter aantal
gewassen maakte het nodig dat de voorlichtingsdienst toteenzekerespecialisatie
kwam in die zin,dat elk gewas van eenof
meervoorlichtersspecialeaandacht krijgt.
Dit lijkt mogelijk nude voorlichtingsdienst,
althans oppapier,eenandereorganisatiestructuur kreeg. Er is echter goede hoop
dat deze nieuwe organisatie ook wordt
verwezenlijkt. De kans hierop is toegenomen omdat de voorlichtingsdienst wat
hetpersoneelbetreftopsterktekonkomen.
Daardoor is het mogelijk aan bepaalde
ontwikkelingen vanuit het onderzoek
speciale aandacht te schenken op een
groot aantal bedrijven. In het verslagjaar
was dit bijvoorbeeld het geval voor het
grote aantal belangstellenden voor het
volgens een blauwdruk watergeven en
bemesten van vooral tomaten, maar ook
van diverse andere gewassen. Verder
neemt het watergeven op instraling in het
algemeen flink toe. Op diverse punten
kunnen de telers thans informatie krijgen
over de dagelijkse instraling.
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Bedrijfsuitrusting
Indebedrijfsuitrustingstondhetafgelopen
jaarde kassenbouwcentraal.Deinvoering
vandezgn.NEN-normkreegveelaandacht
en kwam nagenoeg rond.Verder isereen
duidelijkerbelangstellinggekomenvoorde
bouwvankassenmeteenkunststofdek.Dit
stoelt vooral op energiebesparing en dat
punt kreeg inhetalgemeenveelaandacht
bij de bedrijfsinrichting. Er kwamen nogal
wat energieschermen bij, speciaal in de
bloementeelt.
Daarnaast namhetaantalrookgascondensors sterk toe. Dit mede veroorzaakt
door de toenemende gebruiksmogelijkheden die bekendwerden.
Erwaseenvergrote belangstelling voorde
aanlegvanbuisrailsysteem.Aanditsysteem
werdenenkeleverbeteringen aangebracht,
speciaalwelwatbetreftdewagentjeshiervoor.Indeklimaatregelingzijndeontwikkelingen nog lang niet ten einde.
Erwerden veelcomputers aangeschaft en
getracht wordt de gebruiksmogelijkheden
van deze computers op de bedrijven te
vergroten.
In het kader van de kwaliteitsverbetering
werden er vrij veel kleursorteermachines
voor tomaten aangeschaft. Ook het transportvandeProduktenvankasnaarschuur
kreeg veel aandacht. De watergoot, ontwikkeldin1977,kreegmeerbelangstelling.
Met name ook van de telers van vleestomaten.
Opvallend groot is het aantal nieuwe bedrijfsschuren dat werd gebouwd. Vaak
grote schuren die voor het bijkomende
bedrijfswerk alle mogelijkheden bieden.
Daarbijkwamookweerwatmeerbouwvan
koelcellenvoor.Ditnietalleentenbehoeve
vande bloementeelt, maar ook meer voor
de groenteteelt. Het is duidelijk dat voor
bepaalde Produkten een eigen koelcel op
het bedrijf onontbeerlijk is, zoals bijvoorbeeld daar waar men jaarrondradijs teelt.
Maar ook op bedrijven waar andere
Produkten worden geteeld is een koelcel
een verdere mogelijkheid om tot een optimale arbeidsorganisatie te komen. Dit
laatste neemt niet weg dat voor tal van
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telers de koelfaciliteiten van de veilingen
niet meerweg te denken zijn.

Bedrijfsmethodenenarbeidsmethoden
Opvrijwatbedrijvenvondookin1978weer
begeleiding plaats bij het bijhouden van
een arbeidsboekhouding. Vaak doet men
dit een of enkele jaren en stopt daar dan
mee.Intussenzijndanechterdekennisen
hetinzichtzodaniggegroeiddatmetsucces
verder kan worden gewerkt. Voor velen is
de arbeidsplanning zoals die ook weer
wekelijks werd gepubliceerd een vaste
steun in de globale arbeidsplanning die
men wel maakt. Deze planning werd
gepubliceerd voor vroege tomaten,
komkommer, paprika en gedurende een
deel van het jaar ook voor jaarrondchrysanten. De belangstelling tot verbetering
vandearbeidsmethodiekenopdebedrijven
blijft groot. In tal van gevallen komt men
zelfstandig tot verbeteringen van datgene
wat men ingebruik heeft. Inveelvandeze
gevallen isadviesgegeven.Daarnaast zijn
er projecten die een meer algemene en
systematischeaanpakvergenvoormentot
een algehele en bevredigende oplossing
zal kunnen komen.

Economie en structuur
Opnieuw werden er enkele cursussen
bedrijfsvoering gegeven en vond begeleiding door voorlichters plaats van de
bedrijven die in het kader van de bedrijfsvoeringscursussen voor het management
speciale aandacht hebben.
Door veelvoorlichters werd ook nogalwat
tijdbeschikbaargesteldvoorderapportage
in het kader vanaanvragen van rentesubsidieenhet Borgstellingsfonds. Hetaantal
rapportages voor rentesubsidie was in
1978 lagerdanin1977,nl.381tegen443.
Errestteeind 1978echternog61gevallen
waarovernogmoestwordengerapporteerd.
Hettotalesubsidiabeleleningsbedragvoor
derentesubsidiesbedroeg M10,3 miljoen
tegen f 119,6 miljoen in 1977. Van de
rentesubsidieaanvragen had 53% betrek-

king op groenteteeltbedrijven, 39% op
bloementeeltbedrijven en van 8% kan
worden gezegd dat zij een gemengd
karakter hadden. Opnieuw kwam het
merendeel van de aanvragen uit het
Westland, nl. 72% terwijl 28% vanuit de
Kring binnenkwam.
Het aantal garanties in het kader van het
Borgstellingsfonds dat werd verleend
bedroeg in 1978 63.Daarvanwarener 42
gecombineerd meteen rentesubsidie. Het
totale garantiebedrag was f 10 miljoen,
waarvan slechts ƒ3,7 miljoen uitsluitend
als borgstellingsgarantie. Daarvan kwam
voor f 2,7 miljoen uithetWestland envoor
f 1,0 miljoen uit de Kring.
Het aantal aanvragen in het kader van de
Rijksgroepsregeling zelfstandigen was
opnieuw lager. Het bedroeg nl. 13 tegen
20 in 1977 en 83 in 1976. Van de 13
aanvragenwerdener9behandeld,waarbij
in 7 gevallen door de plaatselijke adviescommissie een positief advies werd
gegeven.
AanvrageninhetkadervandeRijksgroepsregeling oudere zelfstandigen kwamen er
in 1978 niet binnen.

Met de goedgekeurde aanvragen van de
diverseregelingenwasinhetverslagjaarin
hetconsulentschap Naaldwijkeen bedrag
gemoeid van + M 20 miljoen. Dit bedrag
betrofeennieuwbouwvan204ha,waarvan
171 havervanging en 33 ha uitbreiding.

Diversen
Evenalsvoorgaandejaren werd vanuit het
proefstation ende voorlichtingsdienst een
groot aantal lessen verzorgd. Dit was niet
alleen op speciale cursussen, zoals die
voorkasklimaatregelingenbedrijfsvoering,
maarookdiversegewasgerichtecursussen.
Verderwerdenerweergastlessengegeven
opdeRMTSinDeLierendeopleidingLV,
voor zover dit het praktijkgedeelte betreft.
Ookwerdenerlessengegevenaandedoor
dePVOgeorganiseerdecursussenVorming
Veilingmedewerkers. Daarnaast werd een
deelvandetijdvanenkelemedewerkersin
beslag genomen door het verzorgen van
lessen aan de AVTO (2 cursussen), de
EVTOen deTVTO.

37

FINANCIEEL VERSLAG
OVER 1978 ENBEGROTING1979

Kostensoorten
1. Aanschaffingen/afschrijvingen
2. Kosten vanhetbedrijf
a. Grondlasten
b. Verzekering
c. Onderhoud gebouwen
3. Personeelskosten

Begroting
1978

Verwachte
reken. 1 9 7 8

Begroting
1979

166.100,00

165.836,72

584.550,00

67.000,00

75.265,10

66.500,00

22.000,00
11.000,00
34.000,00

23.545,43
9.365,59
42.354,08

22.500,00
8.000,00
36.000,00
6.300.000,00

6.030.000,00

6.212.242,09

4. Reis- en verblijfkosten

155.000,00

186.869,82

175.000,00

5. Exploitatiekosten tuin

635.000,00

657.158,34

693.200,00

35.000,00
69.000,00
25.000,00
315.000,00
185.000,00
2.300,00
3.700,00

39.985,35
70.135,26
24.213,65
308.520,84
201.647,79
8.869,78
3.785,67

36.000,00
71.000,00
25.000,00
350.000,00
205.000,00
2.400,00
3.800,00

406.800,00

485.547,24

377.400,00

30.000,00
86.400,00
10.100,00
116.500,00
40.000,00
111.300,00
12.500,00

33.883,11
109.882,99
10.774,36
126.046,66
39.202,03
153.162,93
12.595,16

31.000,00
88.500,00
10.400,00
120.000,00
115.000,00
12.500,00

7. Zaden en planten

46.800,00

45.104,75

48.000,00

8. Verkoopkosten Produkten

21.800,00

20.866,56

22.500,00

502.800,00

549.226,55

498.000,00

33.500,00
35.200,00
31.200,00
55.000,00
9.000,00
13.500,00
67.400,00
29.200,00
228.800,00

37.972,57
43.101,00
35.576,02
49.253,92
6.671,96
13.465,06
72.350,19
37.980,28
252.855,55

24.000,00
36.000,00
32.000,00
50.000,00
7.000,00
14.000,00
70.000,00
30.000,00
235.000,00

8.031.300,00

8.398.117,17

8.765.150,00

370.000,00

390.158,28

390.000,00

2.265.000,00

2.310.886,91

2.275.000,00

2.100.000,00
20.000,00

2.103.451,45
28.271,23

2.100.000,00
20.000,00

80.000,00
65.000,00

83.970,23
95.194,00

80.000,00
75.000,00

Totaal opbrengsten(B)

2.635.000,00

2.701.045,19

2.665.000,00

Bedrijfsverlies (A- B) C

5.396.300,00

5.697.071,98

6.100.150,00

Subsidies(D)

2.586.000,00

2.571.103,46

2.875.000,00

Saldoverlies (C-D) E

2.810.300,00

3 125.968,52

3.225.150,00

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Meststoffen
Bedrijfsmiddelen, onderhoud en rep.
Bestrijdingsmiddelen
Brandstoffen
Elektra, gasen water
Exploitatie vervoermiddelen
Overige kosten

6.Kostenvanonderzoek
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Chemicaliën
Glaswerk en hulpmiddelen
Foto- en filmmaterialen
Overige kosten
Kosten Ir. Ramakers
Kasklimaat
Virusproduktiekosten

9. Overige kosten
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Bestuurskosten
Administratie- en Bureaukosten
Jaarverslag (drukwerk)
Telefoon, porti en vrachtkosten
Rente
Kosten werkplaats
Kosten van voorlichting
Overige kosten
Monsternemers "buitengebied"

Totaal exploitatiekosten(A)
10. Opbrengst Produkten
11. Opbrengst diensten aanderden
Grondonderzoek
Kartering)
Adviezen)
d. Diversen
e. T.M.V. (zwak virus)
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