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Het verslagjaar 1982 is voor de Nederlandse glastuinbouw in veel opzichten een opvallend
jaar geweest. Kenmerkend voor 1982 waren de hoge opbrengsten als gevolg van bijzonder
gunstige weersomstandigheden. Kenmerkend voor 1982 was ook, dat mede ten gevolge van
deze hoge opbrengsten, een laag prijspeil ontstond. Derentabiliteit zakte daardoor behoorlijk
sterk weg; in de bloementeelt gebeurde dit al gedurende enkele jaren in successie, in de
groenteteelt na enkele vrij goede jaren.
Kenmerkend was voorts het aantal problemen, waarmee de tuinbouw werd geconfronteerd,
zoals die rond de grondontsmetting, de bromide, nitraatgehalte in groenten en het optreden
van mineervlieg; en dit lijstje is nog gemakkelijk verder aan te vullen.
Daarenboven bleven de kosten stijgen. Met name ondergingen de energieprijzen een verdere
stijging en bereikte het rentepercentage een hoog niveau.
Een moeilijk jaar. Maar ook eenjaar, waarin men indetuinbouw getoond heeft, niet bij de pakken neerte gaan zitten als het moeilijk gaat. Integendeel, eerder was er sprake van een grijpen
van nieuwe moed, om de problemen te lijf te gaan. Daardoor was er ook veel activiteit. Intussen daalde de rente en lijkt de glastuinbouw de energiecrisis de baas te worden. En dit versterkt het vertrouwen in de toekomst.
Degeschiedenis zal moeten uitwijzen in hoeverre met het verstreken jaar ook een keerpunt is
ingetreden.Ten aanzien van de rente lijkt dit zeker het geval,maar hetzelfde geldt wellicht ook
van de kostenfactor energie. Ondanks de nog gestegen gasprijs is de kostprijs per eenheid
van produkt minder sterk gestegen dan verwacht. De hoge produkties hebben daaraan bijgedragen, maar ook de daling van het energieverbruik. En het zijn niet alleen de buitentemperaturen, die deze daling bewerkstelligden. De grote aandacht, die sinds 1973 door onderzoek,
voorlichting en praktijk gegeven is aan energiebesparing begint zichtbare vruchten af te werpen. En dit zal zich in de komende jaren ongetwijfeld voortzetten. Als bovendien de verwachting, dat de energieprijzen zich de komende jaren min of meer zullen stabiliseren, bewaarheid
wordt, mag inderdaad van enig optimisme sprake zijn.
Aan de andere kant dient het besef aanwezig te zijn, dat in de komende jaren veel van het ondernemerschap zal worden gevraagd. Onderzoek en voorlichting zullen daarbij de helpende
hand moeten bieden. Met name als het gaat om de concurrentiekracht van de Nederlandse
tuinbouw blijkt telkens weer, hoe belangrijk het is, dat we alles doen aan een concurrerende
kostprijs en aan eengoede kwaliteit. Vaak liggen weeen stapje voor. Endevooruitgang en het
voorliggen in devooruitgang is in ons land niet in de laatste plaats te danken aan goed functionerend onderzoek, aan goede voorlichting en aan een goed samenspel met de praktijk.
In deze tijd van stagnerende economie, waarin bezuinigingen aan de orde van de dag zijn,
neemt dezorg om de beschikbare middelen toe. Extra middelen werden door de Overheid verstrekt voor het energiebesparingsonderzoek. We kunnen er met erkentelijkheid melding van
maken. Deverrichte investeringen hebben,naar het ons voorkomt, hun rendement nu al opgeleverd. Maar om ons onderzoekapparaat op peil te houden is continuïteit in het verstrekken
van de middelen nodig.
Overheid en bedrijfsleven samen zullen hiervoor moeten zorgdragen. We denken in dit verband aan de fifty/fifty-regeling. Zonder zorg zijn we op dit punt niet. Het is te hopen, dat het
tuinbouwbedrijfsleven in ieder geval het als eenzaakvanzelfbehoud blijft zien om de financiële bijdragen op peil te houden, respectievelijk te brengen. Erwordt gedacht aan een landelijke
regeling voor de financiering van het praktijkonderzoek (proefstation en proeftuinen) in de
groenteteelt. Voor de bloementeelt bestaat reeds een dergelijke regeling. We hopen, dat ook
voor de groenteteelt een goede regeling van de grond komt.

Intussen bieden we dit jaarverslag aan in de hoop, dat de verstrekte informatie velen van nut
zal blijken te zijn.
Een woord van dank is op zijn plaats aan al degenen,die direct of indirect aan de inhoud hebben bijgedragen.
Ir. E. Kooistra.

BESTUUR
Desamenstelling van het bestuur vande 'Stichting Proefstation voorTuinbouw onder glas'te
Naaldwijk was per 15 mei 1983 als volgt:
P. van den Berg, Den Haag (voorzitter)
J. G. J. van der Hoeven, Maasland (secretaris)
P. W. Lekkerkerk, Den Hoorn (vice-voorzitter)
J. W. van de Torre, Bergschenhoek (lid dagelijks bestuur)
dr. P. A. Th. J. Werry, Ministerie van Landbouw en Visserij
G. R. Bax, Sappemeer
ir. J. D. Bijloo, NRLO, Wageningen
E. H. Bukman, Moerkapelle
M. J. J. van der Helm, Naaldwijk
L. G. C. Hendriks, Leidschendam
J. L. M. Jacobs, Venlo
E. J. van Kester, Bleiswijk
T. A. Koolhaas, Mijdrecht
G. J. M. Koot, Poeldijk
A. J. van Marrewijk, Maasland
J. N. Olieman, Pijnacker
N. F. C. Rops, Ulvenhout
M. Verkade, 's-Gravenzande
L. Weeda, Mijnsheerenland
ir. R. Woudstra, Ministerie van Landbouw en Visserij
Adviseurs:
ir. J. Spithoven, Produktschap voor Siergewassen
drs. P. v. d. Struys, Landbouwschap

De samenstelling van het bestuur van de 'Vereniging tot ondersteuning van de stichting
Proefstation voor Tuinbouw onder glas' was per 15 mei 1983 als volgt samengesteld:
H. A. van Holsteijn, Monster (voorzitter)
J. G. J. van der Hoeven, Maasland (secretaris)
P. J. J. Duijndam, Den Hoorn
L. G. C. Hendriks, Leidschendam
A. A. M. Tas, Zevenhuizen
L. van Winden, Berkel
L. M. J. Zwinkels, De Lier
J. Luimes, Erica, namens Proeftuin Sappemeer
T. A. Koolhaas, Mijdrecht, namens Vleutens proeftuin
N. F. C. Rops, Ulvenhout, namens Proeftuin Noord-Brabant
J. L. M. Jacobs, Venlo, namens Proeftuin 'Noord-Limburg'
J. de Maa, Naaldwijk, namens de Vereniging van potgrondfabrikanten
J. G. Ravenak, Pijnacker, namens de NTS, Sectie groenten
J. Groot, Maassluis, namens de Nederlandse vereniging van plantenkwekers

PERSONEEL *)
• Situatie per 1-6-1983

ONDERZOEK
Directeur
Ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32,2285 HJ Rijswijk (070)940946.
Plaatsvervangend directeur
Ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, 2681 BR Monster (01749) 47569.
Afdeling grond, water en bemesting
Afdelingshoofd: ir. J. van den Ende, Kreeklaan 15, 2691 KX 's-Gravenzande (01748) 4106.

Onderzoek waterhuishouding:
Water- en mineralenhuishouding: J. van Beusekom, A. M. M. v. d. Burg.
Watervoorziening: R. de Graaf.
Bemestingsonderzoek:
Hoofd: dr. ir. J. P. N. L. Roorda van Eysinga, Gerberalaan 70,2671 KE Naaldwijk (01740)26292.
Onderzoekers: M. Q. van der Meijs, L. Spaans, D. Theune.
Onderzoek bemesting en watervoorziening:
Hoofd: ing. C. Sonneveld, Korte Kruisweg 32, 2676 BL Maasdijk (01745) 3417.
Onderzoekers: ing. W. Voogt, ing. Y. W. Aalbersberg.
Assistente: M. Koppenol-Vreugdenhil.
Research laboratorium:
Hoofd: P. A. van Dijk, Willige Rijzen 10,2291 GZ Wateringen (01742) 3525.
Laboratorium-assistent, plaatsvervangend hoofd: S. S. de Bes.
Analisten: F. M. Leyn-van Dijk, C. W. van Elderen.
Laboranten: C. Wiskerke-van Brakel, C. P. Binda, A. M. Chaulet-van Geest.
Laboratorium voor grondonderzoek:
Hoofd: P. A. den Dekker, Suezkade 178, 2517 CG Den Haag (070) 631187.
Cheffin: M. J. T. Koenen-Staats.
Plaatsvervangend chef: P. Lagas.
Analist: A. A. van Leeuwen.
Laboranten: A. S. M. Valstar-Hofland, W. Joustra.
Eerste adjunct laboranten: H. E. M. Jongejan, A. Boekestijn.
Adjunct laboranten: G. C. M. de Brabander, A. van Winkel, J. J.Tetteroo-Drieze, R. van Heuveln, O. H. T. de Leeuw.
Amanuensis: H. W. Verhulst.
Lab.medewerkers: H. J. Verhulst, C. Breevaart, C. J. van der Doef, J. L. F. van Westenbrugge
(01742) 6214, twee vacatures.
Hoofd technische administratie: P. M. P. v. d. Lans.
Administratieve medewerksters: S. Bakker-Vreeling,J. M. Keiler, F. P.Vierveijzer, E.J. RomijnBroekhoven, P. J. M. v. d. Ende.

Bemestingsadviezen en grondmonstername:
Hoofd: vacature.
Plaatsvervangend hoofd: A. v. d. Wees (specialist kunstmatige substraten).
Bemestingsadviseurs: A. L. van den Bos, E.van Voorthuizen, T. H. Hoven, G.Wapenaar, P.M.
van Winden.
Monsternemers: A. J. M.van der Ende, Patrijslaan 36,2675 VZ Honselersdijk (01740) 28176,C.
A. F. Greeve, Kleikade 31, 2742 BA Waddinxveen (01828)7863, M. F. J.van Heiningen, Sint Bonifaciusstraat 29, 2264 AL Leidschendam (070) 274256, A. P. Mooyman, Kon. Wilhelminalaan
55, 2635 HL Den Hoorn (015) 615585, L. A. den Toom, 's-Gravenweg 133, 2902 LG Capelle a/d
IJssel (010)507426.
Potgrondonderzoek:
Hoofd: G. A. Boertje, Emmaplein 23, 3181 HB Rozenburg (01819) 14344.
Adviseur potgrond: H. L. Koenen, de la Reystraat 21, 3143 CG Maassluis (01899) 17223,W. H.
M. van Dijk.

Afdeling teelt en kasklimaat
Afdelingshoofd: ir. C. M. M. van Winden, Taets van Amerongenstraat 2, 2681 EH Monster
(01749) 13109.
Onderzoek groentegewassen:
Hoofd: ir. G. W. H. Welles, Bereklauw 23, 2671 WZ Naaldwijk (01740) 30471.
Teeltonderzoek tomaat, meloen en Chinese kool: ing. K. Buitelaar, Strauss 6, 2671 XB Naaldwijk (01740) 26202.
Teeltonderzoek komkommer en paprika en coördinator proeftuinonderzoek: ing. J. A. M. van
Uffelen, Smetana 14,2671 XH Naaldwijk (01740) 26518.
Teeltonderzoek sla, andijvie en aubergine: R. H. M. Maaswinkel, Paardebloem 22, 2671 WR
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, J. Bulthuis, gedetacheerd
bij de Proeftuin Sappemeer.
Kwaliteitsonderzoek bij groentegewassen:
Onderzoeker: J. Janse.
Gebruikswaarde-onderzoek groente- en bloemisterijgewassen:
Hoofd: ir.J.H.Stolk, Uitterlier 130,2678VDDeLier (01745)5289,gedetacheerd door het RIVRO
te Wageningen, ing.M. H.Cools,gedetacheerd door het RIVROte Wageningen,A. B.Janssen,
N. L. M. Stijger, K. Heidemans.
Administratief medewerker: W. C. M. de Bruin.
Onderzoek bloemisterijgewassen:
Hoofd: ir. C. M. M. van Winden.
Teeltonderzoek chrysanten, snijgroen en trosanjers: ing. A. P. van der Hoeven, Rijnweg 307,
2681 SL Monster (01749) 47907.
Teeltonderzoek fresia en amaryllis:J.C. Doorduin, Rossini 8,2671VZ Naaldwijk (01740)24373.
Onderzoekassistenten: G. A. M. Zwinkels-de Brabander, L. T. Engelaan-Hokken, C. A. Elzo
Kraemer.

Onderzoek kasklimaat:
G. P. A. van Holsteijn, Chrysantenstraat 28, 2671 KR Naaldwijk (01740) 25989.
Th. Strijbosch, Scholeksterhof 5, 2636 EZ Schipluiden (01738) 8952 tot 1-4-1983.
ir. J. C. Bakker, Donge 6, 2991 RG Barendrecht (01806) 4185
ir. E. M. Nederhoff, Koolwitje 9, 3225 CB Hellevoetsluis.
Meteorologische waarnemingen: C. A. Ammerlaan, vacature.
Afdeling plantenfysiologie
Afdelingshoofd: dr. ir. P. J. A. L. de Lint, 's-Gravenzandseweg 252,3151 TV Hoek van Holland
S'
(01747)2483.
Algemeen fysiologisch onderzoek: dr. ir. L. S. Spithost, Kleine Woerdlaan 48,2671 AS Naald- .,
wijk (01740)26044.
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, S. A. Tooze.
Potentiële groei: C. F. M. Wubben.
Vruchtzetting, groeiregulatoren en in vitro culturen: ing.W.van Ravestijn, Meyendelseweg 14,
2243 GN W a s s e n a a r (01751) 79470.
Analiste: Ph.de Vreede.
Fotosynthese en stofverdelingsonderzoek: G. Hey, Abeelstraat 27, 2691 DG 's-Gravenzande
(01748) 4379, dr. ir. P. J. A. L de Lint.
Afdeling plantenziekten en ziektebestrijding
Afdelingshoofd: dr. ir. L Bravenboer, Distelstraat 11, 3151 TL Hoek van Holland (01747)2695.
Mycologie:
Ir. N. A. M. van Steekelenburg, lepstraat 10, 2691 EX 's-Gravenzande (01748) 5587, gedetacheerd door het IPO.
Assistenten: S. J. Paternotte, G. P. Verduyn.
Virologie:
Virusziekte bij tomaat, paprika en aubergine: dr. ir. A. Th. B. Rast, Menno ten Braaklaan 97,
2624 TC Delft (015) 562254, gedetacheerd door het IPO.
Assistente: C. C. M. M. van Veen-Stijger.
Overige virusziekten: ing. H.J.M.van Dorst, Almondestraat 2,2676VM Maasdijk (01745)3912.
Entomologie en biologische bestrijding:
Ir. P. M. J. Ramakers, Burg. Zaneveldstraat 53, 3145 RB Maassluis (01899) 20811.
Assistent: M. J. van Lieburg (gedetacheerd door het consulentschap voor Plantenziekten).
Ir. J. Woets, Pr. der Nederlandenstraat 30, 3151 SE Hoek van Holland.
Assistent: A. v. d. Linden.
Gewasbescherming:
Bodemparasieten en ziekten in substraatteelten: W. T. Runia.
Chemische bestrijding: M. v. d. Staay.
Diagnostiek en onkruidbestrijding:
Ing. W. den Boer, Karel Wiersmastraat 12,2671 RT Naaldwijk (01740) 25552.
Ing. M. P. Simonse, Iris 20, 2671 ZK Naaldwijk (01740) 21091.
Luchtverontreiniging:
P.Steenbergen, Hargplein 62,3121 VD Kethel/Schiedam (010) 703933,gedetacheerd door het
IPO.
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Afdeling Economie, arbeid en mechanisatie
Afdelingshoofd: ir. J. C. J. Ammerlaan, Zwartendijk 11,2671 LL Naaldwijk (01740) 27730.
Landelijke bedrijfsontwikkelingscoördinator: ing.J. K. Nienhuis, Kerklaan 40,2678SW De Lier

(01745)5270.
Bedrijfseconoom: ir. A. J. de Visser, Vreeburchlaan 49, 2691 AB 's-Gravenzande (01748) 5142,
gedetacheerd door het LEI.
Bedrijfseconomisch medewerker: P.J. M. Vermeulen, Dr.v.d. Boschlaan 97,2282 PC Rijswijk.
Arbeidskundige: ing. A. T. M. Hendrix, Uithof 6, 2676 AK Maasdijk (01745) 4835, gedetacheerd
door het IMAG.
Algemene zaken en personeelszaken
Afdelingshoofd: ing. P. Koornneef, Raadhuisstraat 6, 3181 CJ Rozenburg (01819) 12792.
Medewerkster personeelszaken: W. I. Tuynman.
Administratie:
Hoofd: D. D. Bergwerff-de Hoog.
Plaatsvervangend hoofd: M. H. C. van Heijningen-Soeterbroek tot 15/6/83, J. P. Luykx.
Administratieve medewerksters: M. M.A.v.d.Ende,M. M.van Baaien,W. Langhorst-van Osch,
D. Bisschop-de Klerk, E. E. Hoffius-Schenk, M. Schoonderwaldt.
Boekhouding:
Hoofd: J. A. A. Keijzer, Geestweg 12, 2671 EC Naaldwijk (01740) 20376.
Assistenten: W. E. C. Vogelenzang de Jong, F. C. J. van Oosten.
Interne Dienst:
Hoofd: P. M. van Staalduine.
Medewerkers: L. P. F. Reijgersberg, G. M. M. L. Verbeek, S. A. Alleblas tot 1/7/83.C. B. M. van
Dijk-Bronswijk, P. Landmeter-Stokdijk, E. L. v. d. Spaan-'t Hart, M. A. Verbeek-Boeters, B. H.
Nadorp-Kuypers, L. Wiskerke-van Antwerpen, N. Wulff-Boers, A. Erkelens-Lamers.

Interne technische dienst
Afdelingshoofd: ing. R. B. Albers, Molenlaan 58, 2675 CE Honselersdijk (01740) 24596.
Instrumentmakerij/bankwerkerij: C. J. Immerzeel, G. L. van Charante, R. Schutter.
Timmerwerkplaats: M. v. d. Gaag, P. L. Verbraeken.
Schildersatelier: L. P. Zwaanswijk.
Plaatsvervangend hoofd en groepsleider: A. J. Arendzen (070) 638028.
Electronica: A. J. Arendzen.
Instrumentatie: L. J. A. Bol, A. C. v. d. Meer.
Elektrotechniek: P. C. van Zwet, P. Koornneef.
Tuin
Afdelingshoofd: ing. F. G. van Dijk, Zuidweg 42, 2671 MN Naaldwijk (01740) 26541.
Plaatsvervangend tuinchef: M. P. Jasperse, Sering 16, 2671 NL Naaldwijk.
Adjunct chef service verlening: J. Menheer, Bachlaan 12, 2671 TK Naaldwijk.
Proefbeheerders: C. S.van der Helm tot 19-2-1983,A. C. Heppe, S. Heys, J. F. Nadorp, P.J.W.
N. Nadorp, L. L. A. van Paassen, D. Wiskerke, A. Wiskerke, O. F. van Eeden,J. D. Rodenburg.
Proefverzorgers: S.W. Bos, A. H.de Bruin, R. Elgersma, M.T.van Veldhoven, H.Wulff, P.A.W.
Kortekaas, P.den Boer, R.G.C.M.van Arkesteijn,A.v.d. Berg,W. R.A.deZoete,twee vacatures.
Bibliotheek
Bibliothecaris: drs. W. A. van Winden, Lange Wateringkade 34, 2295 RP Kwintsheul.
Bibliotheek-assistente: M. N. van Dijk.

Computerbeheer
L. v. d. Bos, Havikhorst 10,2675 WC Honselersdijk, B. Zonneveld.
Publiciteit
Hoofd: ing. P. A. Kruyk, Postbus 54, 2670 AB Naaldwijk (01740) 24302.
Publiciteits-assistente: E. Vogelenzang de Jong-de Hoog.
Tekenares: P. Y. Lever tot 15-2-1983.
Administratieve medewerkers: M. P. van Gaaien, C. W. Verhoef-Kampman.
Fotograaf: J. A. van der Loos, Hondsdraf 19, 2671 DM Naaldwijk (01740) 28491.
Excursierondleidster: M. van der Sar, Wilhelminaplein 22, 2671 GS Naaldwijk (01740) 28838.
Statistische verwerking
Statisticus: B. J. van der Kaay, Muskaatstraat 3, 2671 SV Naaldwijk (01740) 26584.
Assistent: ing. J. C. M. Withagen.

VOORLICHTING ZUID-HOLLANDS GLASDISTRICT
Consulent voor de Tuinbouw: ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, 2681 BR Monster (01749)

47569.
Hoofd Voorlichtingszaken: ing. Th. de Groot, Anemoon 5, 2678 PL De Lier (01745)2581.
Publiciteit: Zie onder Onderzoek.
Afdeling groenteteelt
Takingenieur: ing. J. H. Groenewegen, Emmastraat 2, 2681 RN Monster.
Specialist Plantenziekten: ing. M. P. Simonse, Iris 20, 2671 ZK Naaldwijk (01740) 21091.
Sectie De Kring
Bedrijfstakdeskundige: A. F. Veenman, IJsvogellaan 60, 2665 ES Bleiswijk (01892) 7053.
Rayon Bergschenhoek-Bleiswijk: I. Baelde, Zoutmanstraat 2, 2665 AW Bleiswijk (01892) 3154.
Rayon Bleiswijk: ing. T. M. Goebertus, Moerwater 31,2715 GM Zoetermeer.
Rayon Nieuwerkerk a/d IJssel-Zevenhuizen-Waddinxveen:W. Eindhoven, Snippendreef 6,2665
ED Bleiswijk (01892) 3074.
Rayon Pijnacker: J.de Hoog, Delftsestraatweg 181, 2645 BA Delfgauw post Delft (015)564079.
Rayon Berkel: ing. P. A. Moerman, Hoekeindseweg 112, 2665 KG Bleiswijk (01892) 6562.
Rayon Leidschendam-Voorschoten-Leiden-Nootdorp: ing. W. P. van Duyn, Planetenweg 63,
2651 GB Berkel en Rodenrijs (01891) 3333.
Sectie Het Westland
Bedrijfstakdeskundige: M. v. d. Linden, Molenweg 50, 2681 GT Monster (01749) 47012.
Rayon Monster: ing. P. U. van 't Hoff, Rembrandtlaan 97a, 3117 VH Schiedam (010) 739976.
Rayon Maasdijk: H. B. Kalkman, Westgaag 86, 3155 DJ Maasland (01899) 12859.
Rayon 's-Gravenzande: B. Meijndert, Heliotroop 31,2691 HL 's-Gravenzande (01748) 2233.
Rayon Maasland-Schipluiden-Den Hoorn: vacature.
Rayon Naaldwijk: ing. J. A. N. van de Berg, Albert Schweitzerdreef 325, 3146 AR Maassluis

(01899) 19785.
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt: ing. J. P. Bakker, Fresiastraat 14, 2671 KS Naaldwijk

(01740)27141.
Rayon Wateringen: C. W. v. d. Burg, Agaat 2, 2651 SE Berkel en Rodenrijs (01891) 5450.
Rayon Honselersdijk: vacature.
Rayon Poeldijk: ing. A. G. T. M. Goes, Geestweg 65, 2671 MC Naaldwijk (01740) 25202.
Rayon Westerlee: vacature.
Rayon Loosduinen-Monster: H. Ouwerling, Berestein 11,2295 PM Kwintsheul (01742)2646.
Rayon Westerlee-De Lier: L. Rus, Hoefweg 3b, 2678 KJ De Lier (01745) 5177.

Afdeling bloementeelt
Takingenieur: ing. G. Buys, van Nijenrodestraat 45, 2678 TR De Lier (01745) 2822.
Specialist plantenziekten: ing. W. den Boer, Karel Wiersmastraat 12, 2671 RT Naaldwijk
(01740)25552.
Sectie De Kring
Bedrijfstakdeskundige: A. Koningen, Albert Schweitzerlaan 153, 2552 PG Den Haag (070)
972605.
Jaarrondchrysant en normaalteeltchrysant: ing. D.J. Binnendijk, Kanaalweg 98,2313 DW Leiden (071) 144165.
Potplanten: vacature.
Anjer, trosanjer: ing. L. Bost-Spitters, Heemraadweg 1,2741 NC Waddinxveen (01828) 12756.
Roos en orchidee: ing. W. v. d. Ende, Schaepmanlaan 1,2461 WJ Pijnacker (01736) 6385.
Gerbera en anthurium: W. A. C. Nederpel, Leeuwerik 33, 2295 PZ Kwintsheul (01742) 5994.
Tulp, lelie, iris, alstroemeria en vaste plant snijbloemen (Z.H.G.): L. Vellekoop, Herenstraat
39b, 2291 BB Wateringen (01742) 5570.
Sectie Het Westland
Bedrijfstakdeskundige: ing. H. Konings, De Nesse, 19, 2291 XN Wateringen (01742) 3416.
Potplanten: C. Vermeulen, Galgeweg 25, 2671 MR Naaldwijk (01740) 25298.
Roos en orchidee: ing. P. C. Damen, Hoefblad 5, 2671 WX Naaldwijk (01740) 28751.
Fresia, gladiool en nerine (Z.H.G.): vacature:
Iris, lelie en amaryllis (Z.H.G.): A. J. M. van Leeuwen, Kijckerweg 21,2678 AA De Lier (01745)
2264.
Jaarrondchrysant en snijgroen (Z.H.G.): C. P. Mol, Bleyenburg 116, 2678 BC De Lier (01745)
3682.
Gerbera en anthurium: H.J. H.v.d. Spek, Wassenaarstraat 8,2681 HD Monster (01749)47714.
Anjer en trosanjer: ing. J. G. van den Heuvel, Patrijslaan 99, 2675 VV Honselersdijk (01740)
27602.

AFDELING GESPECIALISEERDE VOORLICHTING
Ingenieur Specialisten: ir. H. Meinders, Siberië 11,Delft (015) 125638.
Technische voorlichting
Verwarming en stooktechniek (rayon De Kring): vacature.
Verwarming en stooktechniek: J. B. Verveer, Noordlandseweg 65, 2691 KJ 's-Gravenzande
(01748)3786.
Regeltechniek: vacature.
Kassenbouw: ing. C. Middendorp, Obrechtstraat 79, 2517 VN Den Haag (070) 452733.
Arbeid: P. Hoogervorst, Gerberalaan 14, 2671 KD Naaldwijk.
Mechanisatie: ing. J. Koop, Rotterdamseweg 24, 2628 AM Delft (015) 571118.
Energie voorlichter materialen: ing. H. Vahl, Milliadeplein 6, 2651 GP Berkel en Rodenrijs
(01891) 7678.
Energie voorlichter: ing. P. G. M. H. Goeyenbier, Rozemarijn 15, 2291 GJ Wateringen (01742)
3366.
Energie voorlichter: ing. H. J. de Sterke, Neel Gijsenpad 10,3043 MB Rotterdam (010) 379391.
Bodem en waterhuishouding
Profielonderzoek, waterhuishouding en bassins: J.T. M. van Paassen, Oosteinde 69,2291 AC
Wateringen (01742)3458.
Waterbehandeling enwater aan-en afvoer: ing.J.J.vanSchie,H.van Naaldwijkstraat 23,2671
BA Naaldwijk (01740) 26097.

Afdeling Landinrichting en Planologie
Hoofd: ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, 2681 BR Monster (01749) 47569.
Gebiedsinrichting, projectvestigingen, bedrijfsinrichting en planologische zaken (De Kring):
ing. J. Oosthoek, Laan der Vrijheid 42, 2661 HK Bergschenhoek (01892) 3217.
Afdeling Kredietregelingen (resorteert onder de Provinciale Directie Bedrijfsontwikkeling)
J. van den Ende, Noordeindseweg 52b, 2645 BC Delfgauw (015) 565953.
ing. J. S. W. van der Lans, Vuurdoorn 10,2671 NM Naaldwijk (01740) 21083.
H. Rijneveld, Julianalaan 28, 2811 KV Reeuwijk (01829)2851.
CONSULENTSCHAP IN ALGEMENE DIENST VOOR DE GROENTETEELT ONDER GLAS
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 voorlichting: L. G. van Uffelen, Uitterlier 104, 2678 VD De Lier (01745)3471.
Coördinator economie: ing. J. K. Nienhuis, Kerklaan 40, 2678 SW De Lier (01745) 5270.
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ALGEMEEN OVERZICHT
1. Personeelsaangelegenheden
In het verslagjaar waren er twee medewerkers 25 jaar in dienst van het Proefstation. Dit was
op 18maart C.S.van der Helm,die als proefbeheerder werkzaam is.Op 10september was het
S. Heys, eveneens proefbeheerder, die zijn 25-jarig jubileum vierde.
In 1982 werd ook van een aantal medewerkers afscheid genomen. Onverwacht en schokkend
was het afscheid van ing.J. P.C. Knoppert, die volkomen onverwacht op weg van het Proefstation naar zijn woning op 8 juli overleed.
In december 1981 had hij in Zwitserland een hartoperatie ondergaan en hij leek weer geheel
herstellende. Hij overleed echter in het harnas, maar wij zullen hem, die dertig jaar in dienst
van onze instelling was, niet licht vergeten.
Op 1oktober werd afscheid genomen van ing. T. Dijkhuizen, die het Proefstation verliet door
gebruik te maken van deVUT-regeling. Hij was sedert 1947 indienst en heeft gewerkt op de afdelingen tuin, grond, water en bemesting, fysiologie en teelt en kasklimaat.
Eveneens werd op 29 oktober afscheid genomen van ing. H. J. van Gaaien. Deze verliet de
dienst als gevolg van een zware operatie die verder werken voor hem onmogelijk maakte. Hij
was 34jaar werkzaam bij het consulentschap; lange tijd als bedrijfsvoorlichter en daarna als
specialist bedrijfsuitrusting en arbeidsmethoden.

2. Algemene zaken
Vergaderingen bestuur
In de samenstelling van het bestuur van de Stichting kwam in 1982 geen verandering. Dat
bestuur vergaderde 4 keer, terwijl het dagelijks bestuur 24 keer bijeen kwam.
Het bestuur van de Vereniging tot ondersteuning van de 'Stichting Proefstation voor Tuinbouw onder glas' werd uitgebreid met de heer J. Luimes, namens de proeftuin te Sappemeer.
Dit bestuur kwam 4 keer bijeen, terwijl op 16juni de ledenvergadering werd gehouden.
Uitbreiding tuin en gebouwen
Denieuwe kas voor energiebesparend onderzoek, die eind 1981gereed kwam werd op 4 maart
officieel in gebruik gesteld door de toenmalige Minister van Landbouw en Visserij drs. J. de
Koning. Van deze officiële bijeenkomst maakte een grote groep telers gebruik om tijdelijk de
tuin van het Proefstation te 'bezetten' en zodoende een gelegenheid te creëren met de Minister van gedachte te wisselen over vooral deontwikkeling van deaardgasprijs. Eén en ander
was er mede oorzaak van dat de opening van deze kas TV-nieuws was en op de voorpagina's
van de landelijke pers kwam.
Op 1 oktober stelde drs. G. Hogewoning, voorzitter van de VBN, de nieuwe kas voor het
freesia-onderzoek officieel ingebruik. Deeerste resultaten,verkregen mede inverband met de
warme zomer, wijzen er op dat met deze kas ende bijbehorende installaties een uitstekendonderzoekapparaat voor freesia's is verkregen.
Inde loop van het verslagjaar werd begonnen met de inrichting van afdeling 1 van het kascomplex D2; dit ten behoeve van lichtonderscheppend onderzoek. Op een 24-tal afzonderlijke onderzoekveldjes, elk bestaande uit een in hoogte verstelbare kweektafel, zal onderzocht worden wat de effecten zijn van lichtonderschepping op diverse gewassen. Boven de tafels zijn
verrijdbare installaties gebracht, die het mogelijk maken om naar behoefte te schermen of te
belichten. Indit kascomplex iseen microcomputer geïnstalleerd,die naast deregeling van het
klimaat tevens zorgt voor de besturing van de installaties boven de tafels. Een groot aantal
meetgegevens wordt eveneens door deze computer verzameld.
Om het energieverbruik te verminderen zijn in het verslagjaar in 35 onderzoekafdelingen beweegbare scherminstallaties aangebracht. Daar waar dit mogelijk was (o.a. in de bloemenkas
A13) is de besturing van de scherminstallaties gekoppeld aan de aanwezige microcomputer.
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De nieuwe freesiakas die in 1982 in gebruik werd

genomen

In de tweede helft van het verslagjaar is een uitgebreid programma van eisen samengesteld
om tot de bouw van een kas voor lage temperatuuronderzoek te komen. Deze kas zal worden
gebouwd op de plaats van het complex CAen C5.Deze nieuwe kas zal bestaan uit 8 afdelingen
die als een blok van twee maal vier afdelingen tegen elkaar worden gebouwd. Het blok wordt
omgeven door corridors.
Bij het onderzoek in deze kas zal het er om gaan uit te zoeken wat de toepassingsmogelijkheden zijn van verwarmingswater met een temperatuur lager dan 40° C. Inmiddels zijn prijsaanbiedingen ontvangen en kon kort na 1982 met de voorbereidingen worden begonnen.
In eigen beheer werden in de kascomplexen A13en B11 installaties aangepast voor het onderzoek en werden nieuwe voorzieningen geïnstalleerd. Als vervolg van het C02-onderzoek in de
praktijk is de klimaatkas (B10) ingericht om gewasreacties te bestuderen bij een groot aantal
C02-trappen. Het was hiervoor nodig dat dedichtheid van de24onderzoekruimten in deze kas
nog beter werd gemaakt dan die al was. Dit werk werd eveneens in eigen beheer uitgevoerd en
we zijn er in geslaagd om het ventilatievoud -met gesloten luchtramen -terug te brengen tot
even onder 0,2.
3. Onderzoek
Deonontkoombare bezuinigingen bij de overheid hebben tot heden gelukkig nog geen directe
invloed gehad op de uitvoering van de geplande onderzoekprojecten. Devraag is echter of deze situatie zal worden gehandhaafd. Het is namelijk onmogelijk bezuinigingen, zowel in de
personele als materiële sfeer, uitsluitend te vinden in de afdelingen die dienstverlenend voor
het onderzoek zijn.
Uitbreiding, dus de aanpak van volkomen nieuwe zaken naast de lopende, zal voorlopig erg
moeilijk zijn. Er is echter één uitzondering. In het kader van de bestedingen van gelden voor
energiebesparend onderzoek konden er twee medewerkers voor een periode van vier jaar worden aangesteld. Daarnaast een tweetal medewerkers voor een periode van 1 Vi jaar.
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Naast erg veel aandacht voor het energiebesparend onderzoek en dan met name het onderzoek dat zich richt op de opvang van produktie en kwaliteit van energiebesparende maatregelen, kreeg in het verslagjaar vooral ook de C02-problematiek veel aandacht. Duidelijk is wel
dat op de meeste bedrijven maatregelen zullen moeten worden genomen om door het teeltseizoen heen niet alleen het normale C02-gehalte van 300 dpm te handhaven, maar vooral om te
voorkomen dat men niet gedurende langere perioden onder dit gehalte uitkomt.
Door het vrij droge jaar 1982werd op veel bedrijven devoorziening met voor substraatteelt geschikt water een probleem. In samenwerking met anderen zijn berekeningen ten aanzien van
de behoefte gemaakt en wordt getracht te komen tot een voldoende voorziening van de bedrijven met leidingwater van een aanvaardbare kwaliteit.
De herstructurering van een groot deel van het gebied kreeg aandacht. Eenzaak die ongetwijfeld heel erg veel jaren vergen zal, maar waarvoor men eens de aanzet moet geven. Voorlopig
limiteert dit werkzich nog tot inventarisatie. Wel belangrijk omdat hierdoor tevens mogelijkheden kunnen worden geschapen voor een betere waterhuishouding in die delen van het Westland die dit -ondermeer omwille van de bromideproblematiek -nodig hebben.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van kleine en nieuwe gewassen zette zich onverminderd
voort. Het succes hiervan tekent zich steeds duidelijker af, hoewel dit niet inhoudt dat op dit
werk in de komende jaren veel beperkingen kunnen worden aangebracht. Deeisen van de individuele gewassen worden hoger en er zijn nog diverse vooral nieuwe gewassen die aandacht
behoeven.Wel moet even wat pas op de plaats worden gemaakt om niet -evenals trouwens de
afzet -te maken te krijgen met te veel zaken die op een breed terrein aandacht verdienen.
De onvermijdbare bezuinigingen in het onderzoek maken het nóg meer noodzakelijk ten aanzien van tal van zaken samen te werken met anderen. De bereidheid daartoe is volop aanwezig, waarbij de efficiency van het werk voorop zal staan.
Met de voorlichtingsdienst werd opnieuw nauw samengewerkt. Daardoor ook konden in 1982
weer erg veel vakartikelen hun weg naar de vakbladen vinden en werden op tal van telersbijeenkomsten actuele onderwerpen behandeld.
Een grote stand op de Floriade maakte het mogelijk miljoenen te attenderen op het werk dat
het Proefstation verricht. Dit door de doorgaande teelten van een groot aantal gewassen en
via videopresentaties van de teelt en het onderzoek.
Van de 'Mededelingen' verschenen er traditiegetrouw 12 nummers elk met 12 pagina's. Ook
verscheen er ten behoeve van het onderzoek zelf en voor andere belangstellenden een Intern
Jaarverslag,evenals een verslag in de Engelse taal ten behoeve van vooral ruilabonnementen.
Eind 1982 is een Publikatiecommissie Glasgroenten ingesteld, die in detoekomst zoveel mogelijk landelijk het publikatiebeleid vanuit het praktijkonderzoek en devoorlichting naar detelers zal gaan stroomlijnen en zo mogelijk verbeteren.
De bibliotheek voorzag opnieuw velen van degewenste informatie. Het ligt in de bedoeling om
de toegankelijkheid verder te vergroten en te versnellen door automatisering.
Van het Proefstation verschenen in 1982in dedaarvoor bestemde publikatiereeks de volgende
publikaties:
276 Effects of season and temperature on growth and development of young tomato
plants; D. Klapwijk.
277 World situation of biological control in greenhouses with special attention to factors limiting application; J. C. van Lenteren, P. M. J. Ramakers, J. Woets.
279 Pepper strains of TMV in the Netherlands; A. Th. B. Rast.
283 Physiological disorders incucumbers under low temperatures: J.vandeVooren enJ.A.
M. van Uffelen.
293 The parasite-host relationship between Encarsia formosa (Hym.,Aphelinidae) andTrialeurodes vaporariorum (Horn., Aleyrodidae):
Population dynamics of parasite and host in a large, commercial glasshouse and test
of the parasite-introduction method used in the Netherlands (first part); M. H.
Eggenkamp-Rotteveel, J. C. van Lenteren, J. M. Ellenbroek, J. Woets.
294 Irrigation and nutrition of glasshouse cucumbers in the Netherlands; C. Sonneveld.
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had een grote stand op de Floriade

Effects of season and artificial light on.the growth and development of young tomato
plants; D. Klapwijk.
Transpiration and évapotranspiration of the glasshouse crop; J. v. d. Ende en R. de
Graaf.
Items for application of macro-elements in soilless cultures; C. Sonneveld.
The effectiveness of some washing procedures on the removal of contaminants from
plant tissue samples of glasshouse crops; C. Sonneveld en P. A. van Dijk.
On the occurence of Opius pallipes Wesmael and Dacnusa siberica Telenga (Braconidae) in cases of naturel control of the tomato leafminer Liriomyza bryoniae Kalt. (Agromyzidae) in some large greenhouses in the Netherlands;J.Woets en A.van der Linden.
Factors influencing external fruit rot of cucumber caused by Didymella bryoniae; N.A.
M. van Steekelenburg.
The parasite-host relationship between Encarsia formosa (Hym.,Aphelinidae) andTrialeurodes vaporariorum (Horn., Aleyrodidae);
Population dynamics of parasite and host in a large, commercial glasshouse and test
of the parasite-introduction method used in the Netherlands (first part); M. H.
Eggenkamp-Rotteveel Mansveld, J. C. van Lenteren, J. M.Ellenbroek, J. Woets.
Night temperature and fruiting of glasshouse cucumber (Cucumis sativus L); G.Heij en
P.J. A. L. de Lint.
Night temperature and number of nodes and flowering of the main stem of glasshouse
cucumber (Cucumis sativis L.); P. J. A. L. de Lint en G. Heij.
Night temperature and flower abortion of glasshouse cucumber (Cucumis sativis L.); P.
J. A. L. de Lint en G. Heij.
Biological control in Dutch glasshouses; practical application and progress in research; P. M. J. Ramakers.
Resistance of Capsicum species tot tabacco, tomato, and pepper strains of tobacco
mosaic virus; A. Th. B. Rast.
Tobaccoviruses of pepper, eggplant and tobacco: comparative host reactions and serological relationships; L. Tobias, A. Th. B. Rast en D.Z. Maat.
Start of commercial production and introduction of Amblyseius mckenziei Sch. & Pr.
(Acarina Phytoseiidae) for the control of Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Tripidae) in
glasshouses; P. M. J. Ramakers en M. J.van Lieburg.

4. Voorlichting
Kon de voorlichting in 1981 een vijftal nieuwe medewerkers aanstellen, in 1982 werden er
eveneens vijf nieuwelingen aan de formatie toegevoegd, n.l.:
ing. C. Middendorp, specialist kassenbouw;
ing. J. Koop, specialist mechanisatie;
mevr. ing.T. N. Goebertus, bedrijfsvoorlichter groenten in De Kring;
ing. P. J. Hoogervorst, specialist arbeidskunde;
ing. C. L. J. M. Vermeulen, bedrijfsvoorlichter potplanten in het Westland.
Deze vervanging en nieuwe aanwinsten geven vooralsnog geen reden tot juichen, want door
het vertrek van vrij veel medewerkers, zowel in 1982 als in het begin van 1983, heeft de voorlichting op het moment van verschijnen van dit verslag nog een aanzienlijk aantal vacatures.
Vertrokken in 1982Th. v. d. Meer en N. Enthoven; in het begin van 1983 vertrokken nogmaals
drie medewerkers, terwijl een vierde ontslag indiende per 1september 1983.
In de bloementeeltvoorlichting kwam wat ondersteuning door twee bedrijfsvoorlichters van
CTGoes, die in de sectie Zuid-Hollandse eilanden + De Kring werden ingedeeld. Dit betreft J.
Konings voor potplanten en H. Meesters voor freesia, anjer en trosanjer.
Elders in dit verslag wordt uitgebreid op deactiviteiten van devoorlichting ingegaan. Dit goeddeels aan de hand van een in 1982 samengesteld voorlichtingsprogramma, waarin een weergave wordt gegeven van de georganiseerde werkzaamheden.
Duidelijk is wel dat een groot deel van de capaciteit wordt besteed aan cursussen, vormende
voorlichting in optima forma, terwijl daarnaast bijeenkomsten van allerlei aard veel tijd vergden. Dit kan zeker ook worden gezegd van de talrijke excursies. Het waren er vele honderden.
Alleen al bijvoorbeeld in het gebied van Veiling Westland-Zuid 116, gericht op actuele zaken
zoals energiebesparingsmogelijkheden, bemesting, rassen grondontsmetting, gietwaterproblemen en vooral ook substraatteelten.

Het aantal ambtelijke gewasgroepen werd uitgebreid en deze functioneren nu naar wens. Ze
kunnen voor het betreffende gewas erg belangrijk zijn, omdat zodoende tot optimale uitwisseling van ervaring en kennis in de voorlichting kan worden gekomen. Dit vindt weer zijn
weerslag naar de telers in bijeenkomsten en artikelen.
Probleem van de voorlichtingsdienst blijft de huisvesting. Het is nauwelijks meer mogelijk op
het Proefstation de regelmatige bijeenkomsten te organiseren. Er moet worden uitgeweken
naar elders.
De verwachting dat er ruimte in De Kring zou komen werd niet bewaarheid.
Het Proefstation kreeg in 1982 weer veel belangstelling, waarbij in een aantal gevallen de
voorlichting is ingeschakeld. Dit geldt met name voor de vele bezoeken in excursieverband.
Daarnaast aan de succesrijke Open Dagen in maart (1760 bezoekers) en gewasgericht op andere tijdstippen van het jaar.
Geregistreerd en officieel rondgeleid werden 2.247 bezoekers; minder dan anders maar misschien verklaard door de mogelijkheden die de Floriade bood.
Van de geregistreerde bezoekers kwamen er 751 uit het binnenland en 1.296 uit het buitenland. Er waren 540 telers onder; de overigen kwamen voornamelijk uit kringen van onderzoek,
onderwijs en voorlichting.

Traditiegetrouw werd, in samenwerking met het Proefstation voor de Bloemisterij, een stand
op de NTV te Bleiswijk ingericht en werd op die wijze contact gelegd met vele van onze telers.
Op de gebruikelijke wijze werd door het Consulentschap in Algemene Dienst weer informatie
gegeven aan deglasgroenteteeltvoorlichters uit het gehele land.Velen van de proefstationonderzoekers verleenden hun medewerking, aan deelf bijeenkomsten die in dit kader werden georganiseerd.
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Ook werd het veertiendaagse informatie-bulletin voor voorlichters op de gebruikelijke wijze in
1982 uitgegeven.
De uitgave in de reeksen 'Informatiereeks' en 'Bloementeeltinformatie' werden voortgezet.
In de Informatiereeks vonden geen herdrukken plaats. Nieuwe uitgaven werden:
No. 72 Voedingsoplossingen voor de teelt van tomaten in veen
No. 73 Richtlijnen voor het samenstellen van potgronden
No. 74 Schermen in kassen
No. 75 Adviesbasis voor waterkwaliteit in de glastuinbouw
No. 76 Voedingsoplossingen voor de teelt van paprika op steenwol
No. 77 Voedingsoplossingen voor de teelt van aubergines op steenwol
No. 78 Plantenfysiologie in de glastuinbouw
In de reeks 'Bloementeeltinformatie' werden herdrukt: 'Teelt van freesia' en 'Teelt van rozen'.
Eerstgenoemde brochure werd voor herdruk geheel herzien,ten aanzien van detweede was dit
nog niet mogelijk.
Nieuw uitgegeven werd:
No. 21 Teelt van nerine

5. Financiën
Elders in dit verslag is een financieel overzicht gegeven over 1982 met daarbij de begroting
voor 1983. Hierdoor kan een goed inzicht worden verkregen in de eigen inkomsten, de bijdragen die van anderen ontvangen zijn en de besteding daarvan.
Wij willen vanaf deze plaats alle instanties die bijdragen beschikbaar hebben gesteld hartelijk
danken hiervoor. Deze bijdragen zijn niet alleen onmisbaar, maar vooral ookerg belangrijk omdat ze bepalend zijn voor demate waarop deomvang en het niveau van het onderzoek kan worden gehandhaafd.
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ONDERZOEK
Grond,water enbemesting
Chemisch grondonderzoek
Het aantal monsters dat werd ingezonden
liep ook dit jaar weer op tot boven de
50.000. De trend die vorig jaar reeds werd
gesignaleerd, te weten een toename aan
monsters van voedingsoplossingen, bleek
zich ook dit jaar voort te zetten. Inhet begin
van het verslagjaar was er relatief weinig
belangstelling voor onderzoek op bromide.
In de nazomer - mede vermoedelijk door
problemen bij de aanvoer: een te hoog
bromide-gehalte in diverse groentegewassen -werd vaak onderzoek op bromide aangevraagd.
Er was een aanzienlijke toename in aantal
monsters van voedingsoplossingen dat
voor onderzoek op spoorelementen werd ingezonden. Dit aantal is meer dan verdubbeld.
Deautomatisering van dechemische analyses en de verwerking van de analysegegevens door middel van de computer vroegen
veel aandacht. Er kon een enkel nieuw apparaat in werking worden gesteld. De automatisering zal komende tijd nog veel aandacht vragen en ongetwijfeld ook aanpassing noodzakelijk maken in dewijze waarop
analyserapport en bemestingsadvies aan
de tuinder wordt aangeboden.
Op het research laboratorium is naast ander werk veel aandacht besteed aan de bepaling van nitraat en bromide in grond-,
water- en gewasmonsters.
Dankzij de aanschaf van enkele apparaten
kan nu in allerlei monsters nitraat en bromide snel en accuraat worden bepaald.
Ten behoeve van het fysisch onderzoek van
potgronden werden voorschriften opgesteld.

Waterhuishouding
In de lysimeterkas werd door een aantal
factoren weinig onderzoek verricht. Er doen
zich allerlei problemen voor, die moeilijk
zijn opte lossen.Eenervan is het feit dat de
lysimeters werken als barometers, vermoedelijk door lucht die onder in de bakken is
opgesloten. Er zijn voorbereidingen getroffen komendjaar deverdamping te meten bij

gebruik van een scherminstallatie in vergelijking met ongeschermd. Het onderzoek
naar het water- en meststoffengebruik op
36 chrysantebedrijven werd afgerond. Het
waterverbruik lag tussen een minimum van
650 mm en een maximum van 1600 mm per
jaar. Het verbruik van kunstmest liep uiteen
van 30 tot 95 kg per are per jaar. Het hield
enigszins verband met het watergebruik;
bedrijven waar veel water wordt gegeven
gebruiken ook meer kunstmest.
Een soortgelijk onderzoek werd verricht bij
de teelt van enkele groentegewassen, onder andere komkommer op steenwol.
Zoutgevoeligheid
Een proef met Alstroemeria in betonnen
bakken met zavelgrond werd beëindigd. Het
beregeningswater verschilde in EC, die uiteenliep van 0,1 tot 3,9 mS/cm (25° C). De
EC-verhoging werd bereikt door toevoeging
van keukenzout of van een mengsel van
zouten zoals dit gemiddeld in slootwater
wordt aangetroffen. Alstroemeria bleek
zoutgevoelig tezijn. Toename van 1mS aan
EC in het gietwater gaf een produktievermindering - gewicht aan bloemen - van
15%. Dit gewas staat hiermede op één lijn
met gerbera en Amaryllis.
Bemesting met hoofdvoedingselementen
Amaryllis
Op vier praktijkbedrijven werd een eenvoudige stikstofbemestingsproef uitgevoerd.
Elk proefveld omvatte vier stikstofhoeveelheden in drie herhalingen. Door regelmatig
bijmesten werd getracht de ontstane verschillen in stikstofgehalte van de grond te
handhaven. Op deze wijze waren er aan het
einde van de teelt veldjes die in het geheel
geen stikstof hadden gekregen en veldjes
die in totaal met 28 kg kalkammonsalpeter
per are waren bemest. Van twee proefvelden werden bloemen geoogst. Erwerd geen
duidelijk verschil in bloemproduktie waargenomen. Aan het einde van de teelt werden van alle veldjes van circa 75planten het
gewicht van de bol en van het loof bepaald.
Op geen van de proefvelden werd een duidelijke invloed vastgesteld van de stikstofbemesting op het gewicht van de bol of van
het loof, zodat de conclusie moet zijn dat
voor Amaryllis geen of vrijwel geen kunstmest moet worden gebruikt. Hierbij dient
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wel een aantekening te worden gemaakt, te
weten dat op alle vier de bedrijven het loof
na rooien werd versnipperd.
Het blijkt dat de grote hoeveelheid loof (circa 1.000 kg per are) voldoende voeding bevat om een goede groei van de bollen te garanderen. Bij een regelmatige teeltopvolging vansteedsAmaryllis enhet ter plaatse
versnipperen van het loof zal weinig kunstmest nodig zijn en deze dient vooral in het
voorjaar, liefst via de regenleiding, te worden toegediend.
Ijsbergsla
Opverzoek van destudieclubs werden in de
herfst op twee praktijkbedrijven stikstofbemestingsproeven verzorgd met ijsbergsla
als toetsgewas, vooral ook om de invloed
op de bolvorming te bestuderen. De proeven hadden een wat teleurstellend resultaat doordat - vermoedelijk door de hoge
temperaturen kort na uitplanten -veel bolrot optrad. De bemesting had geen duidelijke invloed op het optreden van bolrot. Overeenkomstig het resultaat van vroeger reeds
uitgevoerde proeven bleek de bemesting
ook geen invloed te hebben op de bolvorming.
Alstroemeria
Op het meerjarige bemestingsproefveld onder glas op het Proefstation te Naaldwijk
werd dit jaar Alstroemeria geteeld Het
bleek, door het velewatergeven,niet geheel
mogelijk de ingestelde niveaus aan stikstof
en aan kali in de grond te handhaven. Daardoor moest enige malen met de hand worden bijgemest. Ook in de praktijk wordt dezeervaring opgedaan. Bij dit gewas zal vanwege het vele watergeven, continu mest via
de regenleiding moeten worden gedoseerd.
Deopbrengstgegevens moeten nog worden
gerangschikt.
Kwaliteit van groentegewassen
Proeven met nitrificatieremmers
Door 7 tuinders werd een proef genomen
met Alzodin; dit is meststof op basis van
zwavelzure ammoniak waaraan dicyaandiamide is toegevoegd. Dicyaandiamide (handelsnaam Didin) is een stof die voorkomt
dat de bacterieën in de grond ammonium
omzetten in nitraat. In een kap werd Alzo-

din uitgestrooid, in de rest van het warenhuis de „normale" bemesting.
Alzodin gaf in het algemeen geen verschil
ten aanzien van het gewicht, soms zelfs
was de sla op Alzodin iets zwaarder. Kwalitatief was de sla op Alzodin wat minder;
soms was de sla iets meer opgericht, soms
wat donkerder van kleur en soms ook gevoeliger voor rand. Het nitraatgehalte in sla
bemest met Alzodin lag gemiddeld 20% lager dan normaal bemeste sla, maar er waren grote verschillen tussen de bedrijven.
Op een bedrijf had de normale sla 5200 mg
N03 per kg vers en slechts 2700 mg bij gebruik van Alzodin; op een ander bedrijf had
de Alzodin geen invloed en lag het nitraatgehalte steeds rond 5000 mg N03 per kg
vers produkt. De conclusie is dat gebruik
van een nitrificatieremmer mogelijkheden
biedt het nitraatgehalte enigszins omlaag
te brengen, maar dat er nog veel onderzoek
nodig is om er goed mee om te kunnen
gaan en het bovendien zeker is,dat gebruik
van een nitrificatieremmer ten koste gaat
van de uitwendige kwaliteit.
Inventarisatie
nitraatgehalte
in diverse gewassen
Een grote groep 'kleine' gewassen, onder
andere ui, prei, Amaranthus, werden geteeld om nader georiënteerd te raken over
het nitraatgehalte in deze groenten.Ook op
andere wijze werden gegevens verzameld.
Er is nu een redelijk overzicht van het niJraatgehalte in alle groenten die onder glas
worden geteeld. Het zijn vooral de bladgroenten die veel nitraat bevatten met
raapstelen, snijmoes, paksoi, peterselie en
selderij als koplopers.
Onvoldoende is nog bekend hoe het nitraatgehalte verloopt gedurende het jaar. Van
sla is mede door onderzoek van het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen bekend dat het gehalte indewinter hoog en in
de zomer laag ligt (licht-invloed). Andere
groentegewassen bevatten matig nitraat,
de vruchtgroenten zoals tomaat en komkommer bevatten zelfs weinig nitraat.
Nitraat in rassen van
diverse groentegewassen
Regelmatig worden vanuit het Proefstation
rassenproeven verzorgd. Veelal werden deze proeven begeleid met analyse op nitraat

van de diverse rassen in die proeven opgenomen. Zo werden onderzocht rassen van
radijs, bloemkool, paksoi en snijboon. In
het algemeen blijkt dat er geen grote verschillen bestaan tussen de rassen. Bloemkool, radijs en snijboon bevatten bovendien
niet zoveel nitraat zodat bij deze gewassen
veredeling op laag nitraatgehalte minder
noodzakelijk is. Paksoi bevat veel nitraat,
bij oogst begin november gemiddeld 3660
mg NO3 er kg vers produkt. Bij dit gewas
waren de verschillen bovendien vrij groot.
De hoogste en laagste waarden weken ongeveer 20% af van het gemiddelde. Selectie
op laag nitraatgehalte is bij dit gewas zeker
gewenst.
Nitraat enCO2
Er was weinig bekend omtrent de invloed
van C02-dosering op het nitraatgehalte in
gewas. Om gegevens te verkrijgen werd sla
opgekweekt in emmers gevuld met veensubstraat. De halfwas planten (gewicht circa 85 gram per plant) werden begin november in kooien geplaatst waarin verschillende C02-concentraties werden gehandhaafd. Na 15 dagen doseren bleek dat bij
0,2% C02de sla 128gram per stuk woog tegen 101 gram zonder CO2(0,03% CO2). Het
nitraatgehalte werd door de C02-dosering
niet beïnvloed en lag bij alle behandelingen
rond 3800 mg NO3per kg vers produkt.

Destikstofbemesting van spinazie
Omdat per 1oktober een maximaal toelaatbaar nitraatgehalte (4000 mg N03 per kg
vers produkt) wettelijk werd vastgesteld, is
de stikstofbemesting van spinazie door
middel van enkele proefvelden opnieuw in
studie genomen. Omdat de meeste proefvelden nog in bedrijf zijn zal hier op de resultaten niet worden ingegaan. Wel kan
worden opgemerkt dat bij de bemestingsadvisering lagere normen worden aangehouden dan in het verleden. In plaats van 5
mmol N wordt nu naar 3 mmol N (NO3 +
NH4) per liter 1:2volume extract gestreefd.
Bij deze streefwaarde voor het begin van de
teelt, zal de produktie nauwelijks lager liggen dan bij 5mmol Nterwijl er midden in de
winter misschien nog net voldaan kan worden aan de norm.
Dit laatste is echter niet zeker.

Teelt van radijs op grind
Het nitraatgehalte in groentegewassen zou
-zo mag men veronderstellen - omlaag te
brengen zijn door deze gewassen te telen
op voedingsoplossing en dan enige tijd
voor de oogst de stikstof uit de voedingsoplossing weg te laten.Voor radijs werd deze methode beproefd. Voor dit kon gebeuren moest een systeem worden ontworpen
om dit gewas te telen op voedingsoplossing. Dit werd gevonden door kunststofgoten te vullen met een circa 1 Vi cm dikke
laag grind van 0,2 tot 0,4 mm diameter.
Twee of meer malen per dag, afhankelijk
van het klimaat, moet dan een voedingsoplossing door het grind worden geleid.Gedurende het verslagjaar werden vier radijsteelten uitgevoerd. Het bleek goed mogelijk op deze wijze radijs te telen.
De teeltduur kwam overeen met die onder
praktijkomstandigheden in grond. In de
winter duurde de teelt 73 dagen, in maart april 47 en in de zomer 26 dagen. Het bleek
mogelijk het nitraatgehalte te verlagen
door de stikstof enkele dagen uit de voedingsoplossing weg te laten, maar dit
laatste bleek nauwelijks nodig omdat ook
bij volledige voeding de nitraatgehalten
niet erg hoog lagen.
Nitraat en bromide in peen
In samenwerking met het Centraal Bureau
voor Tuinbouwveilingen werd een onderzoek uitgevoerd naar het nitraat- en bromidegehalte in kaspeen en gelichte peen.Van
beide teeltwijzen werden 19 monsters verzameld. In het eetbare deel werd weinig nitraat gevonden, slechts 190 mg NO3 per kg
vers.
Het bromidegehalte lag gemiddeld laag, te
weten 9mg Br per kg vers produkt, maar enkele monsters bevatten toch meer dan 30
mg Br per kg vers. Het bromidegehalte in
peen blijft dus de aandacht van de telers
vragen.
Opkweek plantmateriaal
Stikstofvoorziening van tomaat
bij opkweek in venige potgrond
Plastic potten met een inhoud van 1 liter
werden gevuld met een potgrond op basis
van tuinturf en turfstrooisel. Naast kalk en
andere voedingselementen werden de
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stikstofmeststoffen; zwavelzure ammoniak, kalksalpeter, ammoniumnitraat en
ureum vergeleken in verschillende hoeveelheden. Ureum en zwavelzure ammoniak gaven een minder goede groei en ook vertoonden de planten bij gebruik hiervan chlorose.
Kalksalpeter en ammoniumnitraat voldeden goed. Bij extra lange opkweekduur
(plantgewicht 119 g/plant) was 480 g N per
m3 potgrond optimaal, bij kortere teeltduur
(plantgewicht 90 g/plant) 360 g N per m3.
Mengmeststoffen op basis van ureaform
voor gebruik in potgrond
Eveneens bij tomaat in 1liter-potten gevuld
met venige potgrond werd een drietal N-PK-meststoffen beproefd waarbij de stikstof
ten dele als ureaform aanwezig was. Ureaform is een langzaamwerkende stikstofmeststof. Als vergelijking was een standaardmengsel in de proef opgenomen met
1,7 kg Pg-mix per m3 potgrond. Van de beproefde samenstellingen voldeed die met
15 + 5 + 1 7 redelijk, de overige gaven min
of meer ernstige chlorose. Het standaardmengsel gaf het beste resultaat.
Boriumbemesting bij opkweek
van tomaat
Aan potgrond op basis van twee delen tuinturf en 1 deel turfstrooisel werd naast de
andere voedingsstoffen borax toegevoegd
in verschillende hoeveelheden. Tomaat als
toetsgewas werd opgekweekt in 1 liter
plastic potten. Weglaten van de borax veroorzaakte boriumgebrek bij de jonge planten, die ten gevolge daarvan achterbleven
in groei. Bij dit O-object werden nog drie pHniveaus vergeleken. Veel kalk verergerde
het optreden van boriumgebrek en degroeiremming. De hoeveelheid borax had weinig
invloed op de ontwikkeling van de jonge
planten. Alleen bij hoge dosering (8en 12g
B per m2) traden na enige tijd symptomen
op van boriumovermaat, dit gaf later in de
opkweekperiode een achterstand in groei.
Gebruikswaarde van cellulose
als bestanddeel van venige potgrond
Enkele celluloseprodukten, aangeboden
onder handelsnaam werden beproefd als
toevoegsel aan potgrond op basis van tuinturf en turfstrooisel. Tomaten waren wederom het toetstgewas. De toevoeging, die zo
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werd gesteld vooral gunstig zouzijn voor de
vochthuishouding, had geen duidelijke invloed op de groei van de jonge plant, ook
niet bij het tijdelijk laten uitdrogen van de
potten.
Fysisch onderzoek van potgronden
Bij dit onderzoek worden stalen ringen gevuld met potgrond. De ringen worden op
een zandbed geplaatst in een zogenaamde
pF-bak. Het zandbed is met slangen verbonden met eenoverloop waarin de waterstand
kan worden geregeld.
Bij een waterstand 100cm beneden de ring
is de pF2 (want 102 = 100), bij een waterstand van 31,6cm isde pF 1,5 (want 101.5
= 31,6).Op deze wijze worden de zuigspanningen nagebootst waarin het veen in potten wordt blootgesteld onder praktijkomstandigheden. Met de pF-bak werden
verschillende handelspotgronden onderzocht, daarnaast werden nog andere bepalingen verricht.
Op grond van de onderzoekresultaten is
een aantal kwaliteitseisen opgesteld
waaraan potgronden moeten voldoen:
vocht, ten hoogste 75%; organische stof
van de droge stof, tenminste 50%; poriënvolume, tenminste 85 volumeprocenten;
water bij pF 1,5, tenminste 55 volumeprocenten; lucht bij pF 1,5, tenminste 20 volumeprocenten en krimp na drogen, ten
hoogste 30 volumeprocenten.
Fysische gesteldheid van venige potgrond
voor de opkweek van tomaat
Zes venige potgrondmengsels, die uiteenliepen in fysische eigenschappen werden
gebruikt voor het vullen van 1 liter plastic
potten nadat voedingsstoffen waren toegevoegd. Het bleek dat de groei van jonge tomatenplanten weinig verschilde. Dit kan
worden verklaard uit het feit dat tijdens de
opkweek zeer regelmatig en zorgvuldig water werd gegeven.

Teelt op substraat of voedingsoplossing
Fosfaatvoorziening
van komkommer in steenwol
In een proef met komkommers in steenwol
werd de standaardoplossing (1,25 mmol P
per liter voedingsoplossing) vergeleken met

Rassenbeoordeling
oplossingen met minder fosfaat. De produktie bij 0,5 mmol P per liter bedroeg 117
komkommers per m2 tegen 135 stuks per
m2 bij de standaardoplossing.
Kationenverhouding bjj anjers
op steenwol met circulerende
voedingsoplossing
Anjers werden geteeld op strippen of balken van steenwol (breedte x hoogte 10x 7,5
cm) met verschillen in deverhouding aan K,
Mg en Ca in de voedingsoplossing. Hoog
kali en laag calcium en magnesium gaf een
ongeveer 35% lagere produktie aan bloemen dan laag kali en hoog calcium en magnesium.
IJzer-en mangaanverhoudingen
bij aubergine op steenwol met
circulerende voedingsoplossing
In een doorteelt van aubergine op steenwol
werd 25 kg per m2 geoogst plus nog 1 Vi kg
afwijkende vruchten. Veel mangaan (20
umol Mn per liter) bleek nadelig en gaf een
produktie van slechts 21 Vi kg. De uiteenlopende ijzerconcentraties (10,20en 30 umol
Fe per liter) hadden geen duidelijke invloed
op de opbrengst.

bij i/ssla

IJzer-en mangaanverhoudingen
bij tomaat op circulerende
voedingsoplossing
In een doorteelt van tomaat op rondgepompte voedingsoplossing werd 27 tot 32
kg per m2 geoogst. Bij lage ijzerconcentratie (10 umol Fe per liter) was de produktie
het laagst. De concentratie 25 en 50 umol
Fe gaven een goede opbrengst. De toegediende mangaanconcentraties (10 en 20
umol Mn per liter) hadden geen duidelijke
invloed.
Veenals substraat bij de teelt van tomaten
Tomaten werden geteeld in polystyreen
bakken met een inhoud van 24 liter. In elke
bak kwamen twee planten. De bakken waren gevuld met 10liter of met 20 liter van de
volgende substraten:
a. veenplaten (fabrikaat Hasselfors),
b. een mengsel van 50% turfstrooisel en
50% perliet, en
c. een mengsel van 30% grove turfstrooisel, 30% turfstrooisel en 40% zwartveenvezels.
Er werd zo nodig bijgemest. De produktie
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(oogstperiode 26 juli - 20 september) bedroeg gemiddeld 4,7 kg per plant. Er waren
geen duidelijke verschillen in opbrengst
tussen de substraten maar ook niet tussen
de twee beproefde hoeveelheden.
Onderzoek in de energiekas
Voorjaarsteelt tomaten (start 16 december)
In de energiekas werden tomaten geteeld
op steenwol met recirculerende voedingsoplossing. De voedingsoplossingen verschilden in EC-waarden en inde verhouding
calcium-kalium. De EC-waarden liepen uiteen van 2,5-4,5 mS/cm (25° C) gedurende
het grootste deel van de teeltperiode.
In het begin waren zeevenwel evenredig hoger. Onder dubbel glas bleek de verdamping van de tomatenplanten tot begin
maart 1 1 %lager dan onder enkel glas. Bij
dubbel glas hadden de bladeren een wat lager gehalte aan droge stof. De EC had ook
invloed: meer droge stof bij hogere EC. De
gehalten aan voedingselementen in de
plant lagen doorgaans iets hoger onder enkel glas. De oorzaak is te zoeken in de grotere transpiratiestroom bij enkel glas. Een
hogere EC geeft vooral meer eenwaardige
ionen (kalium) in het gewas, hetgeen ten
koste gaat van de tweewaardige (calcium
en magnesium). In overeenstemming hiermee kwam neusrot vooral voor bij hoge EC,
bij dubbel glas en bij lage calciumkaliumverhouding. De hoogste opbrengst
werd verkregen bij een ECvan 2,5 mS/ cm te
weten 14,4 kg per m2.
Najaarsteelt tomaten (start 8 juli)
Zes van deacht afdelingen werden voorzien
van een transparant foliescherm. Begin
september werd met schermen begonnen,
sommige objecten alleen gedurende de
nacht andere continu. Wederom werden
verschillende EC-waarden ingesteld, waarbij sommige fluctueerden, dat wil zeggen
de EC aanvankelijk hoog was (5 mS/cm)
naar omlaag ging (2,5 mS/cm) terwijl bij een
ander object de EC juist werd opgevoerd.
Op de droge-stofgehalten waren nu alleen
de ingestelde EC-waarden van invloed. De
klimaatsomstandigheden hadden een ondergeschikte invloed op de gehalten aan
droge stof en aan voedingselementen.
Neusrot trad vooral weer op bij hogere EC.
Ook bij deze teelt gaf een ECvan 2,5 mS/cm
de hoogste opbrengst: IOV2 kg per m2.
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Door de afdeling grond, water en bemesting werd in 1982 bovendien nog gewerkt aan:
Verslaggeving van resultaten van verdampingsonderzoek bij chrysant en aubergine.
Berekening van het verschil in gasverbruik bij teelt van aubergine in grind of
in substraat.
Medewerking verleend aan onderzoek
inzake gebruik van folie bij ontsmetting
met methylbromide.
Mede opstellen van een bromidebalans
voor individuele bedrijven en voor Delfland.
Bemonstering en analyse van oppervlaktewater op bromide.
Onderzoek naar zouttolerantie van Anthurium.
Het opstellen van adviezen voor potgrondfabrikanten op basis van chemisch onderzoek
van
potgrondmonsters.
Begeleiding van handelaren en fabrikanten van potgrondmengsels en veensubstraten.
Vergelijking van analyseresultaten van
chemisch en fysisch onderzoek aan
monsters van potgrondmengsels en
veensubstraten door binnen- en buitenlandse laboratoria.
- Vaststellen van de bemestende waarde
van bij rooien achterblijvend Amaryllisloof.
- Studie van symptomen van gebrek en
overmaat van voedingselementen bijanjer.
- Verslaggeving resultaten van bemestingsproeven bij meloen.
Het via de computer verwerken van administratiegegevens van het grondonderzoek.
Het vergelijken van bemestingsadviezen
door enkele medewerkers opgesteld.
Het in de computer invoeren van gegevens voor
de berekening
van
voedingsoplossingen.
Het in de computer invoeren van gegevens voor het bemestingsadvies bij gebruik van regenwater voor de beregening.
De bepaling van zuur en suiker in tomatevruchten.
Meting van lichtdoorlatendheid van circa 200 glasmonsters.

Bepaling van molybdeen in gewasmonsters.
Bepaling van molybdeen in voedingsoplossingen.
Het vrijkomen van zink, ijzer, koper en
mangaan uit grond na stomen.
De invloed van het vooraf wassen van
gewasmonsters voor bepaling van
spoorelementen.
Stikstofbemestingsproeven bij sla.
Stikstofbemestingsproeven bij spinazie.
Toepassing van geïnjecteerde vloeibare
ammoniak als bron van stikstofvoorziening bij sla.
Het verband tussen het bromide- en nitraatgehalte in grond enerzijds en degehalten aan deze elementen in knol en
loof van radijs anderzijds.

Het verband tussen het bromide- en nitraatgehalte in grond enerzijds en het
gehalte aan deze elementen in blad en
vrucht van tomaat anderzijds.
Vergelijking van steenwol en 'oasis'
voor opkweek van komkommerplanten.
Onderzoek inzake neusrotachtige verschijnselen bij aubergine.
Bepaling van silicaat in monsters van
gewas en voedingsoplossing.
De voorbehandeling van gewasmonsters voor de bepaling van nitraat.
Onderzoek naar geëigende apparatuur
voor de chemische analyse van grond-,
water- en gewasmonsters.
In bedrijf stellen van apparatuur voor de
chemische analyses.
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TEELT EN KASKLIMAAT
Steeds meer wordt benadrukt dat bij het
zoeken naar mogelijkheden om de produktie te verhogen dit niet ten koste van de
kwaliteit mag gaan. Handhaving of verbetering van de kwaliteit krijgt daarom veel aandacht. Bij het onderzoek op het Proefstation en de proeftuinen naar een efficiënt
energiegebruik maar ook bij praktijkproeven die hierop zijn gericht wordt daarom
naast de produktie ook steeds de houdbaarheid bepaald. Bij tomaat werd gevonden dat toepassing van energieschermen
en dubbele dekken in de vroege stookteelt
tot verlaging van produktie of van kwaliteit
leidt. Ook bij komkommers werd dit effect
gevonden bij teelten onder dubbel glas en
een vast energiescherm. Nader zal worden
onderzocht welke klimaatsfactoren voor dit
regatieve effect verantwoordelijk zijn.
Andere teelttechnieken kunnen tot verandering van de kwaliteit leiden. Door de sterke uitbreiding van de teelt van groenten op
substraten is daarom veel tijd besteed aan
kwaliteitsbeoordeling van de op deze wijze
geteelde groenten. Heel duidelijk komt hierbij naar voren, dat de houdbaarheid van de
Produkten gelijk is aan die, afkomstig van
teelten in de grond of zelfs beter. Met behulp van het bemestingsniveau is een betere beïnvloeding van de kwaliteit mogelijk.
Naast de houdbaarheid is vooral ook de interne kwaliteit van groot belang. In het kwaliteitsonderzoek wordt hier steeds meer
aandacht aan besteed.
Smaakbepalingen vinden plaats in samenwerking met het Sprenger Instituut, suikeren zuurbepalingen bij tomaat worden uitgevoerd evenals bepalingen van het vitamine
C-gehalte. Opvallend is het hogere vitamine
C-gehalte bij paprika geteeld op steenwol
in vergelijking met de teelt in grond.
Omdat in het energiebesparingsonderzoek
steeds duidelijk naar voren is gekomen, dat
lichtverlies tot produktieverlies leidt, is in
het verslagjaar bij enkele materialen, die in
de praktijk als gevelisolatie worden toegepast, groei en produktie bepaald. Ook hier
weer blijkt lichtverlies de produktie negatief te beïnvloeden. Dit onderzoek dat in
1983 wordt voortgezet leidt tot een heroverweging van de wijze waarop kasgevels zullen moeten worden geïsoleerd.
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In de nieuwe kas voor energiebesparingsonderzoek zijn in 1982twee tomatenteelten
uitgevoerd. Een groot aantal gegevens is
verzameld, waarmee het inzicht in plantreacties zowel wat betreft de bovengrondse
delen als het wortelsysteem op verandering
van kasklimaat en wortelniveau wordt vergroot.
In mei is de freesiakas in gebruik genomen.
Door de warme zomer kon goed worden nagegaan of deze outillage aan de verwachtingen voldeed. Dit was het geval en er werden voor de praktijk zeer sprekende resultaten behaald. Gebleken is, dat ook freesia
zeer sterk op vermindering van licht reageert. Weinig schermen in de zomer en op
andere wijzen degrondtemperatuur beheersen geeft de beste resultaten. Mede door
dit onderzoek is de belangstelling voor
grondkoeling op freesiabedrijven sterk toegenomen.
Het bloeionderzoek bij trosanjers zal de komende jaren meer aandacht krijgen, doordat bij de afdeling Teelt en kasklimaat een
project is gestart dat hierop is gericht. Dit
in samenwerking met de afdeling Fysiologie.
Gebruikswaarde onderzoek bloemen ging
in 1982 officieel van start onder de RIVROvlag. Eenextra medewerker kon voor dit onderzoek worden aangesteld.
Inde bemanning van het klimatologisch onderzoek hebben zich sterke wijzigingen
voorgedaan.Twee van devier onderzoekers
hebben elders een functie aanvaard; daarnaast gaat een onderzoeker begin 1983met
pensioen. Via gelden vanuit de 'energiepot'
konden echter 2 nieuwe onderzoekers worden aangesteld (voor een periode van 4
jaar) bijgestaan door 2assistenten op tijdelijke basis (11/2 jaar). Vervulling van ontstane vacatures zal zeer waarschijnlijk in 1983
plaatsvinden.
Voorbereidingen zijn getroffen voor de
bouw van een nieuw kascomplex ten behoeve van onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van verwarmingswater met lage temperaturen. Verwacht wordt, dat
bouw van de kas in 1983 zal beginnen.
Tomaat
Het entonderzoek, in 1981 bij een herfstteelt uitgevoerd, werd voortgezet in een
stookteelt. De Brielse enting leverde een

geringe hogere produktie dan de meestal
toegepaste afzuigenting. De produktie bij
deongeënte planten was laag vanwege een
zware knolaantasting.
Als gevolg van het doorknippen van de tomatenstam enkele dagen voor het uitplanten gingen meer planten dood bij de afzuigenting dan bij de Brielse enting.
Inde nieuwe energiekas werd een stook- en
herfsttomatenteelt uitgevoerd. Er werden
verschillen in klimaat en in wortelmilieu
aangelegd. Onder dubbel glas groeiden de
planten sneller dan onder enkel glas. In de
voorjaarsteelt resulteerde dit in 1 1 %hoger
versgewicht en 13% grotere plantlengte.
Onder enkel glas was het blad 11 % dikker.
Het produktieverschil tussen enkel en dubbel glas was aanvankelijk klein, maar nam
in de stookteelt toe tot 15% in de zomer.
In de herfstteelt was het produktieverschil
10%. Deze verschillen werden veroorzaakt
door een lager gemiddeld vruchtgewicht
onder dubbel glas. Het waterverbruik was
onder enkel glas plm. 20% hoger. In de
stookteelt werden in de voedingsfilm 3 bemestingsniveaus gehandhaafd, in de
herfstteelt 6. Verhoging van de EC gaf een
verlaging van de produktie, maar een verbetering van de kwaliteit. Neusrot trad vooral
op onder enkel glas bij de hoogste EC. Een
hoge EC in de laatste fase van de herfstteelt gaf nauwelijks produktieverlaging
maar beïnvloedde de vruchtkwaliteit wel
positief.
Gevelisolatie wordt in de glastuinbouw
steeds meer toegepast om onnodig warmteverlies te voorkomen. Echter wanneer
geen gelijktijdige aanpassing van de verwarming plaatsvindt zal de temperatuur bij
de gevel zich wijzigen enook de lichttoetreding wordt in meer of minder sterke mate
belemmerd afhankelijk van het toegepaste
materiaal. Bij 4verschillende materialen, te
weten plastic folie, gealuminiseerde tempex, polycarbonaat en dubbel glas werd het
effect op groei en produktie bij tomaat vastgesteld. Het lichtverlies door deze materialen was merkbaar tot 3 meter van de gevel.
Door dit lichtverlies trad een produktievermindering op doordat het vruchtgewicht lager was. Het produktieverlies werd steeds
groter gedurende de waarnemingsperiode
(februari tot augustus). Door dit onderzoek,
dat in 1983 wordt voortgezet is nog eens

aangetoond, dat de te behalen energiebesparing steeds moet worden afgezet tegen de kosten die hiervoor moeten worden
gemaakt maar dat tevens het produktieverlies moet worden meegerekend.
Energiebesparingsmaatregelen kunnen de
produktie beïnvloeden maar tevens de kwaliteit. Daarom zijn van vele proeven waarbij
een vergelijking werd gemaakt tussen wel
en geen energiescherm en enkel en dubbel
glas tomaten bewaard om de houdbaarheid
vast te stellen.
Gebleken is dat in de stookteelt het gebruik
van een energiescherm het uitstalleven van
de tomaten over het algemeen verkortte.
Ditzelfde geldt voor dubbel glas. Het effect
van een energiescherm en dubbel glas bij
later gestarte teelten (hetelucht- en herfstteelt) op de kwaliteit was niet aantoonbaar.
Smaakonderzoek bij tomaat is uitgevoerd
bij nieuwe rassen. Het suiker- en zuurgehalte varieerde slechts in geringe mate. Bij
vruchten afkomstig uit kassen met dubbel
glazen dek waren deze getallen niet afwijkend in vergelijking met een enkel glazen
dek.Wel kan het suiker-en zuurgehalte worden beïnvloed door het voedingsgehalte. In
een proef met een EC van 2.5, 3.5 en 4.5
mS/cm was het zuurgehalte van de vruchten resp. 0.46, 0.53 en 0.59%. Het verband
tussen het rijpheidsstadium waarin de
vruchten worden geplukt en het suiker- en
zuurgehalte in de consumptiefase is niet
duidelijk aanwezig. Wel neemt het zuurgehalte bij langdurige bewaring af, wat dus
betekent, dat de smaak achteruit gaat.
Evenals de smaak kan ook de houdbaarheid van tomaten worden verbeterd door de
voedingsconcentratie te verhogen. Deze
verhoging versnelt tevens de doorkleuring
van de vruchten. Van 2 proefplaatsen waar
tomaten zowel in de grond als in steenwol
werden geteeld werd de houdbaarheid van
de vruchten bepaald. Van beide plaatsen
waren de tomaten, op steenwol geteeld,
steeds langer houdbaar. Het rijpheidsstadium, waarin de vruchten worden geplukt
heeft geen invloed op het uitstalleven.
Doorkleuring bij groen plukken duurt echter
langer, zodat groen oogsten wel een langer
totaalleven geeft.
Vanwege toenemende plantkosten neemt
de interesse voor het telen van planten met
2 stengels toe. Om 2 stengels te verkrijgen

25

kan de plant op verschillende hoogten worden getopt. Boven de zaadlobben toppen
heeft in een proef het beste voldaan.
Komkommer
Vooral bij de koude en heteluchtteelt wordt
vrij veel gebruik gemaakt van geënte planten. Als onderstam wordt bijna uitsluitend
Cucurbita ficifolia gebruikt. Een nieuwe onderstam KJ-100 werd hiermee vergeleken.
Er werden geen produktieverschillen geconstateerd. Door de grotere weerstand tegen aaltjes is het daarom de moeite waard
KJ-100 verder te beproeven.
Energiebesparing bij komkommer door gebruik van schermen ondervindt steeds meer
belangstelling. In een proef zijn vaste
schermen gedurende 4, 7 en 10 weken toegepast, 4en 7weken gaven geen produktievermindering. Waar 10weken is geschermd
is de produktie vanaf het begin lager geweest. Wel gaf toepassing van een vast
scherm een verkorting van de houdbaarheid; ook het drogestof gehalte was lager.
Bij beweegbare schermen werd geen nadelig effect op de houdbaarheid gevonden.
Ineen uitgebreid onderzoek isde houdbaarheid van komkommer vastgesteld geteeld
in kassen met dubbel glas in vergelijking
met enkel glas. Dekomkommers afkomstig
uit de dubbel glazen kassen waren zeer betrouwbaar korter houdbaar als gevolg van
een lichtere kleur bij de oogst alsmede een
groter kleurverlies tijdens de bewaring. De
resultaten van dit onderzoek uitgevoerd
met vruchten van praktijkbedrijven, worden
ondersteund door die afkomstig van proeftuinen, waar ook het telen onder dubbel
glas de houdbaarheid verkort.
Doordat op steeds meer bedrijven het buisrailsysteem voorkomt, vaak aangelegd ten
behoeve van de tomatenteelt, is bij de teelt
van komkommers nagegaan of verandering
van het plantsysteem de produktie beïnvloedt.
Het traditionele dubbele V-systeem is vergeleken met 4 rijen planten per kap en een
tweestengel-systeem. Erzijn bij deverschillende systemen geen verschillen in produktie gevonden. Bij het tweestengelsysteem
wordt een besparing aan plantmateriaal
verkregen.
Omdat een rotte vrucht niet langer verkoopbaar is,is rotvorming in de handelsfase een
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zeer ernstige kwaliteitsafwijking met name
in de zomerperiode. Een ruwe behandeling
tijdens oogsten en sorteren verhoogt het
aantal vruchten met puntrot en rotplekken.
Alle in het onderzoek toegepaste behandelingen gaven een groot aantal vruchten met
een rotte steel en nek. Gebleken is, dat
steel- en nekrot sterk kan worden tegengegaan door bij de oogst het steeltje zo kort
mogelijk af te snijden. Vruchten oogsten
zonder steeltje gaf het minste rot, terwijl
een stuk van de nek afsnijden evenals het
schuin afsnijden van het steeltje de rotvorming juist stimuleerde. Bij een eenmalige
bepaling in 1981 bleek het drogestof percentage van vruchten van een steenwolteelt beduidend lager dan bij de teelt in de
grond. In 1982werd deze bepaling herhaald
en werd wederom vastgesteld, dat op
steenwol geteelde vruchten een 10% lager
drogestof gewicht bezitten.
Voor het gebruikswaardeonderzoek van
nieuwe rassen werd een aantal witresistente rassen aangeboden.

Sla
Al enkele jaren is bij de teelt van sla op
voedingsfilm een aantal aspecten van deze
teeltwijze onderzocht. In het verslagjaar is
aandacht besteed aan toepassing van een
verhoogde temperatuur van de voedingsoplossing en aan de teelt in een laagje water
met wel en geen doorstroming. In een teelt
waarbij injanuari word geoogst gaf een verhoogde worteltemperatuur in de eerste
helft van de teelt een hogere en in de tweede helft een lagere groeisnelheid. De geoogste kroppen waren bij de verhoogde
worteltemperatuur kwalitatief slecht. In
een voorjaarsteelt (oogst eind maart) gaf
een verhoogde worteltemperatuur wel een
positief effect op de groeisnelheid terwijl
ook de geoogste kroppen kwalitatief goed
waren.
Telen in een laagje stromend water van 1
cm gaat goed.Telen in stilstaand water gaf
vermindering van de groeisnelheid.
Het onderzoek naar de invloed van gronden ruimtetemperatuur op de kropvorming
van ijsbergsla werd voortgezet. De meest
gesloten kroppen werden gevormd bij een
hoge dag- en nachttemperatuur. Bij een lage nachttemperatuur was het aantal open

kroppen het grootst, dus de kwaliteit het
slechtst.
In het gebruikswaardeonderzoek 1e beoordeling van de ijsbergsla voldeden enkele
nieuwe rassen redelijk tot goed. In de voorjaarsteelt van 1983 zullen deze verder worden beproefd. Rassen voor winterteelt zijn
nog niet voorhanden.
Paprika
Kwalitatief staat de Nederlandse paprika
op de buitenlandse markten hoog aangeschreven. Een aantal kwaliteitsafwijkingen,
die regelmatig voorkomen, bedreigt echter
dit kwaliteitsimago. Daarom wordt gezocht
naar oplossingen voor de problemen stip
en krimpscheurtjes. Getracht is om door
het aanbrengen van plotselinge veranderingen in klimaat, wortelmilieu en het ingrijpen in de groei van de plant zelf de verschijnselen van stip en krimpscheurtjes op
te wekken. Een vast scherm werd in verschillende fasen van de teelt toegepast.
Wanneer werd geschermd was het waterverbruik 30 tot 35% lager dan waar niet
werd geschermd. Er werd een groot aantal
krimpscheurtjes gevonden wanneer vanaf
het planten gedurende 11 weken met een
vast scherm werd gewerkt. Echter in de afdeling met deze schermbehandeling was
de produktie het hoogst.
Deze hoge produktie kan samengaan met
een ernstiger aantasting van krimpscheurtjes. Plotselinge veranderingen van de concentratie van de voedingsoplossing bij de
teelt in steenwol hebben geen duidelijk effect gehad wat betreft het optreden van
krimpscheurtjes. Wel geeft een hoge concentratie van de voedingsoplossing minder
stip dan een lage. Door de helft van de
vruchten weg te nemen op het moment dat
de eerste vruchten rood oogstbaar zijn kan
men het aantal krimpscheurtjes verminderen. Dit is echter een weinig praktische
maatregel. Wortel- en bladsnoei hadden
weinig effect op het optreden van stip en
krimpscheurtjes. Wel bleek de produktie
aan het einde van het seizoen lager door deze behandeling.
In de voorjaarsmaanden kan het afbreken
van 'staartjes' (uitgegroeide stijlen) leiden
tot rotting van de vrucht. Door deze staartjes in een vroeg stadium van de vruchtgroei
te verwijderen krijgt men een klein litteken

Tijdens bewaring trad er geen rot op op de
plaatsen waar staartjes waren verwijderd.
Zeer veel paprika's worden in de praktijk op
steenwol geteeld. Er is nagegaan of de teelt
op steenwol in vergelijking met de teelt in
degrond paprika's levert met een afwijkend
drogestof en vitamine C gehalte. Er werd
geen verschil in drogestof gevonden bij
vruchten afkomstig van beide teeltmedia.
Wel bleek het vitamine C gehalte van de
vruchten van de steenwolteelt 10% hoger
te zijn.
Aubergine
Ook bij dit gewas spelen de energiekosten
een belangrijke rol. Daarom is nagegaan
wat de gevolgen voor de produktie zijn,
wanneer de nacht- en/of dagtemperatuur
wordt veranderd.Zowel wat betreft devroege als de totale produktie veroorzaakt een
lagere nachttemperatuur (indien deze niet
gecompenseerd wordt door een hogere
dagtemperatuur) een verlaging van de produktie. Dit wordt versterkt door deze nachtverlaging al in een jong stadium van de
plant toe te passen. De energiebesparing
weegt bij de huidige gasprijzen niet op tegen het produktieverlies. Door de verlaagde
nachttemperatuur wordt ook het gemiddeld
vruchtgewicht beïnvloed. Op grond van de
proefgegevens is het niet zinvol om tot
nachtverlaging van de temperatuur over te
gaan. Wel zijn er goede toepassingsmogelijkheden voor een energiescherm.
Een vast scherm gedurende de eerste 11
weken van de teelt gaf geen verlaging van
de produktie.
In een herfstteelt werd de optimale plantafstand bepaald. Bij 4 rijen per.kap en toepassing van 2 stengels per plant is de optimale plantafstand 70 cm.
Meioen
Het teeltsystemenonderzoek van 1981 is
voortgezet waarbij 9 teeltsystemen werden
vergeleken. De volgende 2 systemen voldeden het beste: a. 4 rijen per kap recht omhoog, plantafstand 60 cm en na de eerste
snede de 2 middenrijen verwijderen, b. 2 rijen per kap, plantafstand 50 cm, de kop van
de plant over de draden in het midden naar
beneden leiden.
Uit het oogpunt van plantkosten is 2 rijen
per kap in V-vorm opgeleid met 2 stengels
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per plant (plantafstand 70 cm) interessant.
Bij meloen, geteeld op steenwol, gaf verhoging van de voedingsconcentratie een verlating van de oogst, bovendien was de produktie lager. Het suikergehalte werd nauwelijks door de hoogte van de voedingsconcentratie beïnvloed.

Overige kleine gewassen

Radijs
Dit verslagjaar is vooral aandacht besteed
aan de residuproblemen. Betreffende
PCNB is een enquête onder radijstelers gehouden. Hieruit kwam naar voren dat jaarrondtelers meer last hebben van Rhizoctonia dan telers die vruchtwisseling toepassen. Erwas geen verschil in werking tussen
PCNB-bevattende middelen en Rovral.
Naarmate menvaker ontsmet deste minder
last heeft men van de schimmel.
Bespuiting van CCC leverde in een herfstteelt van radijs geen duidelijk effect op. Het
geoogste materiaal was zeer heterogeen.
Onderzoek naar kieming en kiemsnelheid
bij enkele rassen en zaadfracties wees uit,
dat bij alle partijen het kiempercentage hoger dan 90% was. Onder 13°Cwordt dekieming sterk vertraagd zonder dat de hoogte
van het kiempercentage wordt beïnvloed.
Bij ijspegel en halflange witpunt geeft een
kleinere zaadfractie een lager blad- en knolgewicht. Ook het aantal 'nieten' neemt toe.

Broccoli. Opkweek van broccoliplanten
vond plaats bij 4 temperaturen nl. 8, 12, 16
en 20° C met als doel het effect te bepalen
op vroegheid en produktie. De planten opgekweekt bij de hoogste temperatuur kwamen het vroegst in produktie, zowel wat betreft de hoofdknop als de zijknoppen. Ook
was de produktie bij de hoogste opkweektemperatuur het hoogst. Gebruik van een
grote plant bij uitpoten geeft een hoge produktie.

Chinese kool
Ter voorkoming van rand zijn calciumbespuitingen uitgevoerd. 3 keer per week
spuiten gaf een vermindering van de randaantasting, echter er trad wel rand op. Dit
onderzoek wordt in 1983 voortgezet. Ook
toepassing van een foliescherm gedurende
de teelt kon een randaantasting niet tegengaan.
Wel is duidelijk geworden dat rand in Chinese kool pas op kan treden nadat de plant
een bepaalde grootte heeft bereikt. In een
rassenproef werden 18 rassen, vooral afkomstig uit Amerika en Japan op hun gebruikswaarde beproefd. 'W.R.Green 60' voldeed het beste. Omdat er grote verschillen
in houdbaarheid bestaan tussen Chinese
koolrassen zijn de rassen getoetst op houdbaarheid. Ook in dit onderzoek behoorde
'W.R. Green 60' tot de best houdbare rassen.
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Koolrabi. In een herfstproef zijn de teeltmogelijkheden van koolrabi in voedingsfilm
bepaald. De groei verliep voorspoedig, de
diameter nam per dag met 1.5tot 2mm toe.
Ertrad in lichte mate chlorose op bij een lage voedingsconcentratie (1.5 mS/cm).

Bloemkool. Zoals bij broccoli vond de opkweek van bloemkool bij 8, 12, 16 en 20° C
plaats. De vroegste produktie werd bij een
opkweek van 12° C behaald. De oogstduur
was het kortst bij een opkweek van 20° C.
De verschillen in diameter en gewicht van
de kolen waren zeer gering.
Snijboon. In een voorjaarsteelt van snijboon werd CCC als remstof toegepast en
werd het effect op de produktie bepaald.De
lengtegroei werd door de behandeling wel
enigszins beïnvloed, echter er trad geen
verschil in produktie op in vergelijking met
onbehandeld.
Knolvenkel. Planten, variërend in leeftijd
van 41tot 50dagen werden half april uitgeplant. Het knolgewicht bij deoogst was het
hoogst bij de jongste plant, terwijl bovendien de kwaliteit van het geoogste produkt
beter was.
Kouseband. Rassenonderzoek bij dit gewas werd voortgezet. De hoogste produktie
bij een oogstperiode van 22 juni tot 19 augustus was 3.3 kg/m2 bij de IVT selectie
81099.
Stengelui. Een aantal rassen werd in een
rassenproef geschikt bevonden voor de
teelt onder glas. Vanwege de zeer lange
teeltduur lijkt de teelt van stengelui onder
glas niet erg perspectiefvol.

Paksoi. Deteelt van paksoi is in het verslagjaar in verschillende seizoenen beproefd.
Het ras R.S. 2701 kan in alle seizoenen worden gebruikt. Dit ras was het minst schietgevoelig. De opkweek duurt, afhankelijk
van de teeltperiode 3 à 4 weken. De teeltduur in voorjaar en herfst is 4 à 5 weken, in
de winter 11 à 12 weken.
Paksoi bleek ook bijzonder goed op voedingsfilm te groeien. Bij planting op 22 oktober kon op 28december worden geoogst.
Er blijken grote verschillen in bewaarbaarheid tussen de rassen voor te komen.
Chrysant
Nieuwe bedverwarmingssystemen zijn onderzocht op hun toepassingsmogelijkheden. Naast stalen buisjes werden aluminiumbuisjes beproefd. De watertemperatuur
in de buizen was niet begrensd en kon zonodig tot 80° Coplopen. Daar waar detraditionele verwarming boven in de kas lag
bloeide het gewas enkele dagen eerder en
hadden 2 van de 4 gebruikte rassen meer
bloemen per tak. Verder waren er geen verschillen in produktie en kwaliteit. De hoge

De EC-meter; inmiddels

veel gebruikte

temperaturen in de buisjes leverden geen
problemen op wanneer de planten hier niet
direct mee in contact komen. Problemen
met het in bloei komen van het ras Snapper
bleken niet aan de stekherkomst toegeschreven te kunnen worden. Er werd met
stekken in perspot en met losse stek gewerkt. Alleen het gewas van de los bewortelde stekken kwam later en ongelijk in
bloei. Verder werd de indruk verkregen dat
bij de sterke groei de knopontwikkeling trager en ongelijkmatiger verloopt.
Voor het tweede jaar zijn in het proefobjekt
van veiling Flora te Rijnsburg chrysanten
geteeld bij buisverwarming en infraroodverwarming. De planten bij buisverwarming
hadden een hoger drogestofgehalte en
bloeiden eerder dan bij de infraroodverwarming maar waren lichter en kwalitatief iets
minder. De gegevens van beide proefjaren
wijzen uit, dat uit teelttechnisch oogpunt
infraroodverwarming vergelijkbare resultaten kan geven als buisverwarming. Wel
moet het water geven aan het systeem worden aangepast. Of infraroodverwarming uit
technisch en energiebesparingsoogpunt

apparatuur

in de

glastuinbouw
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aantrekkelijk is wordt door het IMAGteWageningen bepaald.
Bij de beworteling van chrysantenstekken
wordt, vooral in de zomer, veel hinder ondervonden van het hol trekken en binnenin
bruin worden van de stekken, genoemd
mergnecrose. Gevonden werd dat mergnecrose op te wekken is door de stengelbasis
van de stekken te dopen in of het stekmedium te bespuiten met een suspensie van
ziek materiaal. Binnen 4 dagen na het steken zijn de eerste symptomen waar te nemen. Uit het zieke materiaal zijn door de
Plantenziektekundige Dienst 7bacterie isolaten gehaald, waarvan één zeer infectieus
was.
Voortgezet onderzoek naar het effect van
onderbrekingsbehandelingen op enkele
praktijkbedrijven leverde slechts geringe
verschillen in bloeitijd, lengte van het gewas en kwaliteit op hoewel deverschillen in
korte dag en lange dag (onderbreking) behandelingen aanzienlijk waren. De resultaten zijn niet in overeenstemming met ervaringen in de praktijk en meer fundamenteel
onderzoek naar het effect van onderbrekingsbehandelingen is nodig.
Het rassenonderzoek heeft weereen aantal
nieuwe voor de praktijk waardevolle rassen
opgeleverd.
Freesia
In de nieuwe freesiakas zijn in mei de
eerste freesia's geplant. Nagegaan is wat
de consequenties zijn van het schermen
van een freesiakas indezomer voor produktie van freesia's in het najaar. Schermen in
de zomer wordt uitgevoerd om hoge grondtemperaturen tegen te gaan. In de nieuwe
freesiakas was het mogelijk de grondtemperatuur via grondkoeling op het gewenste
niveau te houden. In 3 afdelingen werden
de behandelingen licht schermen, matig en
zwaar schermen uitgevoerd. Deplanten waren langer naarmate er zwaarder was geschermd. Zowel vers-als drooggewicht was
hoger naarmate er minder zwaar was geschermd.
Debloei vond in een licht geschermde afdeling iets later plaats. Geconcludeerd kan
worden, dat kwaliteit en produktie gunstig
worden beïnvloed door meer licht, mits aan
de vereiste grondtemperatuur kan worden
voldaan.
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Trosanjer
Op 2 praktijkbedrijven werden bloeiwaarnemingen uitgevoerd bij trosanjer die met en
zonder langedagbelichting werden geteeld.
De bloei van de eerste snede was bij de belichte anjers vroeger dan bij de niet belichte. Op het ene bedrijf was dit verschil 2, op
het andere 10dagen.Op beide bedrijven gaven de belichte trosanjers aanmerkelijk
meer oogstbare takken.
Snijgroen
Plantdichtheidsonderzoek wordt op een
praktijkbedrijf uitgevoerd. Er zijn 19,25, 31,
37 en 43 planten per m2 bed uitgeplant. De
produktie is hoger naarmate er dichter is
geplant. Bedrijfseconomisch is dichter
planten dan 25 planten per m2 niet rendabel.
Kasklimaat
Samen met het CABO teWageningen wordt
gewerkt aan een simulatiemodel voor de
groei en produktie van een komkommergewas. Op het Proefstation wordt in het bijzonder gewerkt aan de lichtonderschepping door het gewas. In 1982 is het model
herschreven in Fortran en op een aantal
punten verbeterd.
In de bloementeelt en in toenemende mate
in de groenteteelt wordt gebruik gemaakt
van meerdere verwarmingsnetten voor de
temperatuurregeling van de kaslucht. Het
verwarmings algorithme voor 1 net werd
aangepast en is nu te gebruiken voor 2 netten. Verder werd een tijd- en lichtafhankelijke minimum buistemperatuur algorithme
ontwikkeld en geprogrammeerd.
Voor de verschillende seizoenen werden regelstrategieën ontwikkeld waarbij zonnewarmte zoveel mogelijk wordt benut. De
ventilatie wordt grotendeels geregeld op
basis van buitentemperatuur. Resultaat is,
dat de raambeweging sterk wordt verminderd (minder mechanische slijtage) omdat
de buitentemperatuur minder en langzamer
verandert dan de eerder gebruikte kastemperatuur. Bovendien wordt bij toenemende
instraling de toename van de ventilatie verminderd omdat de buitentemperatuur hierbij veel langzamer stijgt dan de kastemperatuur. Dit maakt het mogelijk een groot
deel van de toegevoerde zonne-energie als
warmte in de kas op te slaan.

Devochtafvoer uit de kas is bij komkommer
berekend uit het ventilatievoud en het verschil in luchtvochtigheid binnen en buiten
de kas. Deze berekende vochtafvoer vertoont een duidelijk verband met de instraling en ligt in dezelfde orde van grootte als
de resultaten van lysimeterbepalingen.
Bij komkommer is in een zomerteelt het effect van verlaging van de vochtafvoer
onderzocht. Deze verlaging had tot gevolg
dat de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur in de kas werden verhoogd. Groei en
produktie van de komkommerplanten werden hierdoor negatief beïnvloed.
Door de afdeling Teelt en kasklimaat is in
1982 gewerkt aan:
Tomaat
Entmethoden en entbehandelingen.
Mineralen- en waterhuishouding bij
teelt onder verschillende vochtregimes
in enkel en dubbel glazen kassen.
Effect van verschillende gevelisolatiematerialen.
Opkweek van planten met 2 koppen.
Houdbaarheid van tomaten, geteeld onder energiescherm en dubbel kasdek.
Smaakonderzoek bij rassen, teelt onder
dubbel kasdek, teelt op steenwol, teelt
bij verschillende voedingsniveaus en bij
oogst in verschillende plukstadia.
Invloed voedingsconcentratie, teeltmedium en plantstadium op de houdbaarheid van tomaten.
Rassenvergelijking bij ronde en vlezige
tomaten.
Rassenvergelijking bij cherry-tomaten.
Komkommer
Toetsing nieuwe onderstam
Energiebesparing met .behulp van een
vast scherm
Plantsystemen bij eenvroege stookteelt
Plantsystemen bij een herfstteelt
Plantleeftijden
Houdbaarheid van komkommers, geteeld onder energiescherm en dubbel
kasdek.
Invloed van handling op het optreden
van vruchtrot
Invloed van steellengte op het optreden
van steel- en nekrot
Rassenvergelijking in stookteelt en
herfstteelt.

Sla
Grond- en ruimtetemperatuur in relatie
tot kropvorming bij ijsbergsla
Slateelt op verschillende voedingsfilmsystemen
Rassenvergelijkingen bij botersla in de
diverse teelten
Rassenvergelijkingen bij ijsbergsla.
Paprika
Invloed van het klimaat in combinatie
met variaties in het wortelmilieu op het
optreden van kwaliteitsafwijkingen
Rotvorming door afbreken van zgn.
staartjes
Drogestof percentage bij teelt onder
dubbel glas
Interne kwaliteit bij teelt op substraat
Rassenvergelijking in stook- en herfstteelt.
Aubergine
Plantafstanden, snoeibehandelingen en
enten in de herfstteelt
Temperatuuronderzoek in de stookteelt
Rassenvergelijking in de stookteelt.
Meloen
- Teeltsystemen
Invloed van klimaat op de vruchtbaarheid en kwaliteit
Invloed van devoedingsconcentratie op
produktie en suikergehalte
Rassenvergelijking.
Overige groentegewassen
PCNB enquête bij radijs
- Zaadkieming bij radijs
- Toepassing CCC bij radijs
Rassenvergelijking radijs
Teeltmogelijkheden van koolrabi opvoedingsfilm
- Calciumbespuiting bij Chinese kool ter
voorkoming van rand
Plantstadium en het optreden van rand
bij Chinese kool
Plantselectie bij Chinese kool
Vergelijking van enkele Chinese koolhybriden
Houdbaarheid van Chinese koolrassen
Opkweektemperaturen en plantgrootte
bij broccoli
Plantafstanden bij broccoli
Bloeiinduktie bij kasbloemkool
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Rassen, zaailijden en plantafstanden
bij een herfstteelt van bloemkool
Rassenvergelijking bij bloemkool
Toepassing van CCC bij een voorjaarsteelt van snijbonen
Produktie en kwaliteit bij verschillende
plantgrootten bij knolvenkel
Rassenvergelijking van knolvenkel in de
herfstteelt
Rassenvergelijking bij stoksnijbonen
Rassenvergelijking kouseband in een
zomerteelt
Rassenvergelijking bosknolselderij in
een voorjaarsteelt
Rassenonderzoek stengelui in een
voorjaarsteelt
Rassenvergelijking en plantafstanden
bij paksoi
Teelt mogelijkheden
van paksoi op
voedingsfilm
Houdbaarheidsonderzoek bij paksoi
Chrysant
Invloed van bedverwarming op klimaat,
groei en bloei bij jaarrondchrysanten
Vergelijking stekherkomst bij cv 'Snapper'
Produktie en kwaliteit van chrysanten,
geteeld bij buis- en infraroodverwarming
Mergnecrose bij chrysantenstekken
- Onderbreking van KD behandeling in de
praktijk
Rassenvergelijking bij chrysant.
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Trosanjer
- Oogstwaarnemingen bij wel en niet belichte trosanjers in de praktijk.
Snijgroen
Plantdichtheidsonderzoek.
Freesia
Invloed van schermen op bloeitijdstip,
kwaliteit en produktie van freesia's voor
herfstbloei
Rassenvergelijking bij freesia's voor
herfstbloei.
Amaryllis
Rassenvergelijking.
Kasklimaat
Effect van energiebesparende maatregelen op de lichtonderschepping door
het gewas bij de teelt in kassen
Ontwikkeling van een nieuw algorithme
voor een verwarmingssysteem met 2
netten
Verbetering ventilatieregeling
Ontwikkeling van regelstrategieën ten
behoeve van het kasklimaat, gericht op
efficiënt energiegebruik
Fysiogene afwijkingen in relatie tot
energiebesparende maatregelen.

FYSIOLOGIE
Ook in 1982 werd door de afdeling fysiologie weer aan zeer veel problemen aandacht
geschonken, zowel in de vorm van nieuw
onderzoek, als door verspreiding van gegevens in de vorm van publicaties, medewerking aan voorlichtingsbijeenkomsten en
wetenschappelijke evenementen in binnenen buitenland. Bij de meeste lopende projecten kon voortgang geboekt worden.
In het kader van de lopende projecten werd
extra aandacht besteed aan de zeer urgente problematiek van de licht-produkten verhouding en aan de C02-voorziening van de
kaslucht.
Groeiwaarnemingen
Door de discussie over de licht-produktie
relatie zijn er berekeningen uitgevoerd
waardoor het duidelijk geworden is, dat de
produktie van tomaat op een bepaalde,
nogal ingewikkelde, manier op gang komt.
Als een gewas in produktie komt neemt gedurende de eerste 4à5weken de produktie
per week steeds toe tot een maximum aantal kg's/m2/week. Na deze piek-week neemt
de produktie-insensiteit af. Over een periode van enige weken met dalende weekprodukties wordt tenslotte een min of meer
stationaire produktiehoeveelheid per week
bereikt. De hoogte van de produktie in de
piek-week lijkt seizoensafhankelijk en is hoger naarmate er meer licht is. Er zijn veel
gegevens beschikbaar om dit verschijnsel
te kunnen berekenen. Maar de meeste
oogstseries waren toch eigenlijk te kort en
er zijn te weinig oogstseries beschikbaar
van zeer vroege herfstteelten. Hoewel er
dus zeker nog enige onzekerheden in degegevens zitten,staat in elk geval vast, dat de
toename van de produktie/week van een
vroege stookteelt géén maat is voor het effect van de lichttoename in het voorjaar,
want het is ten dele de eigenschap van een
gewas dat begint te produceren. Daarmee
is in elk geval voor de produktie van tomaat
de invloed van 1 % minder licht zeker kleiner dan 1 % .
De beïnvloedingsmogelijkheden van de
troshoogte van tomaat zijn weer nader onderzocht. Er werd een zeer uitgebreide
temperatuur-lichtsterkteproef genomen en
aan de planten werden de posities van de

eerste drie trossen bepaald. Het is gebleken, dat de condities die een lage eerste
tros geven ook nodig zijn om de tweede en
de derde laag te krijgen. Dit betekent dat er
voor de praktijk eigenlijk, in economische
zin, geen mogelijkheden zijn om de 'normale' posities te verbeteren,want de lage temperaturen moeten te lang worden voortgezet en de groei wordt er te veel door vertraagd.
Er is een begin gemaakt met een meer volledige analyse van de groei van een producerend tomatengewas. De komende jaren
zullen aan meerdere gewassen die in volle
produktie zijn destructieve waarnemingen
verricht worden. Er zijn al enige oriënterende metingen gedaan aan degewassen in de
Denar-kas.
De gegevens over de invloed van het seizoen op groei en ontwikkeling van jonge
komkommerplanten zijn verwerkt. De jaarcurve van de groeisnelheid vertoont hetzelfde beeld als die voor de tomaat.
In de 24 afdelingen van de klimaatkas werd
een proef genomen over de invloed van
temperatuur op groei en kwaliteit van chrysant. De proef bestond uit een combinatie
van vier nachttemperaturen (14, 17, 21 en
25° C) en drie dagtemperaturen (14, 17 en
21° C). In elk van de compartimenten met
de temperatuurcombinaties stonden vier
chrysantenrassen (Spider, Horim, Westland en Pink Gin), die alle op drie datums
werden ingeplant (22 oktober, 5 november
en 19 november 1981). Veel van de waarnemingen zijn nog niet verwerkt, maar de belangrijkste effecten zijn in de vakbladen
besproken.
De invloed van de dagtemperatuur is zeer
gering. De nachttemperatuur heeft een
breed, maar duidelijk optimum bij ca.21° C.
Er zijn verschillen ten aanzien van de temperatuurgevoeligheid en ook iseen jong gewas van het ene ras anders gevoelig dan
van een ander. De groeisnelheden van de
rassen zijn verschillend t.a.v. de bladaanleg.
C02-onderzoek
De praktijk-registratie naar de voorkomende C02-concentraties in kassen bij verschillende gewassen en onder allerlei omstandigheden zal ruim een jaar worden volgehouden tot eind april 1983. Deze registratie
vindt plaats op 22 bedrijven. Het is geble33
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ken, dat er overal zeer regelmatig concentraties van ver onder de 300 dpm CO2voorkomen.
Deze 'tekort' situaties komen vaker voor
naarmate er meer licht is. Voor één bedrijf
bleek dagelijks gemiddeld de concentratie
te dalen onder de buitenlucht-waarde van
300 dpm gedurende V% uur in maart en dit
neemt regelmatig toe totdat in juni het dagelijks 10uur lang voorkwam dat erverlaagde C02-waarden bestonden.
In termen van 'produktie-verliezen' moet
door dit verschijnsel gedacht worden aan
15 à 30%. In de klimaatkas is een proef opgezet met 6 C02-concentraties om dit percentage nauwkeuriger te kunnen bepalen.
Bladverdroging tengevolge van verhoogde
C02-concentraties bleek in ernstige mate
op te treden bij een zeer gevoelig ras van
gerbera (ni. "Marleen"). Al bi|600 dpm werden gele bladvlekken waargenomen. Andere gerberarassen waren minder gevoelig en
die gaven dan ook met verhoogde CO2waarden enige produktie-verhoging, terwijl
"Marleen" steeds minder bloemen produceerde met extra CO2.
Plantenregulatoren
De gunstige werking van een groeistoffungicide-mengsel op de produktie van aubergine is onomstotelijk komen vast te
staan voor meerdere omstandigheden. Alle
rassen produceren meer. Vroege teelt en
herfstteelt en gewassen in grond en in
steenwol produceren meer. De produktie
begint deels vroeger, deels zijn de vruchten
wat zwaarder. Het is wel nodig met de behandeling door te gaan tot aan de laatste
bloem die nog een vrucht moet leveren. Na
een bespuiting met athephon vormen courgetteplanten in de onderste oksels meer
vrouwelijke bloemen waardoor de vroege
oogst toeneemt. Deze voorsprong in produktie blijft behouden. Om hoger aan de
plant ook meer vrouwelijke bloemen te krijgen zijn hogere concentraties nodig.
Tegen het einde van de teelt kan met 4-CPA
de zetting worden verbeterd ter verhoging
van de produktie.
Het groeistofonderzoek naar de rustdoorbreking van freesiaknollen heeft ook in het
afgelopen jaar weer geen positieve resultaten opgeleverd.
Een groeistofmengsel geeft zeer opvallende stimulering van de bloemgrootte van to34

maat, maar de produktie wordt er niet door
verbeterd.
Er zijn nog geen stoffen gevonden die de
houdbaarheid van de Produkten verbeteren.
Ook minikomkommers blijven niet langer
houdbaar met AOA. Cortisonen geven niet
de oplossing voor de bewortelingsproblemen bij de vegetatieve vermeerdering van
snijgroen. De wortelinductie schijnt wel
enigszins gevoelig te zijn voor wisselende
media,
o.a.
verhogende
fructoseconcentraties geven hoopvolle reacties.
Verder worden Wisseltemperaturen en daglengten toegepast.
Fysiogene afwijkingen
Sommige soorten touw gaven bij tomaat
zeer ernstige bladbeschadigingen, vooral
bij hogere temperaturen. Het maakte geen
verschil of het touw droog was of nat.
Opnieuw is aangetoond dat nachtelijke afdekking met plasticfolie rand voorkomt bij
Chinese kol. Bespuitingen met calciumnitraat helpt zolang de jongste blaadjes met
de vloeistof geraakt kunnen worden, daarna niet meer. En door bespuiting wordt de
interne Ca-concentratie maar in geringe
mate verhoogd, door afdekking veel meer.
Er kon ook dit jaar geen blauwverkleuring
van Anthuriumbloemen worden verkregen.
De intensiteit van het onderzoek zou opgevoerd moeten worden.
Overig
Er is een proef opgezet om jaarrond de
groei en de bloemaanleg van trosanjer te
registreren.
De schaduw-belichtingsinstallatie voor de
bepaling van gegevens te gebruiken bij de
berekening van de nadelen van schaduwgevende delen en schermen enz. is zo goed
als bedrijfsklaar. Oriënterend gebruik kan
begin 1983 gestart worden.
Door de afdeling Fysiologie is in 1982 gewerkt aan:
Invloed van het seizoen op groei en ontwikkeling van jonge komkommerplanten.
Groei en produktie van een tomatengewas onder praktijkomstandigheden.
Invloed van licht en temperatuur op de
aanleg van de eerste drie trossen bij tomaat.
Invloed van het seizoen op de produktiesnelheid van tomaten.

Invloed van de straling op de produktie
van vroege stooktomaten.
De invloed van de temperatuur op de
teeltduur en de kwaliteit van chrysant.
C02-praktijkregistratie.
Bladbeschadiging bij tomaat door gebruik van touw.
Verdrogingsschade bij gerbera door
CO2.
Groeistof-fungicidemengsel spuiten ter
verbetering van de zetting van aubergine: invloed van rassen bij een vroege en
een herfstteelt in grond en bij een vroege teelt in steenwol.
De invloed van bestuiven en het moment
van groeistof spuiten op de uitgroei van
auberginebloemen tot vruchten.
Inductie van vrouwelijke bloei bij courgette.
Verbetering van deopbrengst met groei-

regulatoren bij courgette.
Rustdoorbreking bij Freesia: invloed
van ethyleengas en BA en van Cortisonen.
Verbetering van de troskwaliteit bij tomaat met Promalin.
Verbetering van de houdbaarheid van
minikomkommers met AOA.
Vegetatieve vermeerdering van snijgroen in vitro: invloed van Cortisonen,
invloed samenstelling medium en daglengte.
Blauwverkleuring van bloemen van Anthurium andreanum.
Rand bij Chinese kool.
De invloed van het seizoen op groei en
bloemaanleg van trosanjer.
Invloed van het seizoen en kunstlicht op
groei en ontwikkeling van jonge tomatenplanten.
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ken, dat er overal zeer regelmatig concentraties van ver onder de 300 dpm CO2voorkomen.
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PLANTENZIEKTEN

Algemeen
In de praktijk worden we steeds vaker geconfronteerd met schade aan gewassen,
veroorzaakt door materialen die in de
glastuinbouw gebruikt worden. Door de gewijzigde teeltomstandigheden en in het bijzonder door energiebesparende maatregelen vindt er veel minder uitwisseling met de
buitenlucht plaats. Hierdoor kan de concentratie van bepaalde vluchtige stoffen afkomstig uit de materialen hoger oplopen,
waardoor het risico van het optreden van
schade belangrijk groter wordt. Bovendien
is de mate waarin de schade optreedt veelal ernstiger dan vroeger. Teneinde deze vormen van schade zoveel mogelijk te beperken, zou het een goede zaak zijn, wanneer
materialen die in de glastuinbouw gebruikt
worden van te voren gekeurd zouden kunnen worden o.a. op de aanwezigheid van
schadelijke vluchtige bestanddelen. Een
eerste aanzet hiervoor heeft plaatsgevonden en er wordt getracht een redelijk sluitend systeem op te bouwen. Medewerking
van fabrikanten en handel is voorwaarde
voor het slagen van deze opzet.
Hoewel het in onze berichtgeving weinig
aandacht krijgt, vindt er in samenwerking
met verschillende instituten vrij veel onderzoek plaats naar de milieuaspecten van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen in de
glastuinbouw. Zoals bekend heeft op dit gebied veel onderzoek plaatsgevonden naar
alle milieuaspecten van methylbromide
maar ook van bromide. Daarnaast vindt momenteel onderzoek plaats naar het gedrag
van een aantal bestrijdingsmiddelen in de
grond en in het bijzonder naar het uitspoelen van bestrijdingsmiddelen.
Op de Floriade inAmsterdam heeft deafdeling plantenziekten vrijwel de gehele stand
van het Proefstation voor zijn rekening genomen. Aan de hand van teksten, foto's en
levend materiaal is een beeld gegeven van
de mogelijkheden van ziektebestrijding in
de glastuinbouw. Langs deze weg hebben
we een redelijk stuk public relation voor de
Nederlandse groenteteelt onder glas en het
Proefstation kunnen bedrijven.
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maat, maar de produktie wordt er niet door
verbeterd.
Er zijn nog geen stoffen gevonden die de
hnnHhaarheiri van de nroriukten verbeteren.

Virus
Bij steeds meer virusziekten onder glas
blijkt de schimmel Olpidium een belangrijke rol te spelen. Het was in het verleden
reeds bekend dat deze schimmel verantwoordelijk was voor het overbrengen van
o.a. bobbelblad in sla en bladnecrose in
freesia. Uit onderzoek van de laatste tijd is
gebleken dat het meloennecrosevirus in
komkommer ook door dezeschimmel wordt
overgebracht. Het enten van komkommer
op Cucurbita ficifolia blijkt het probleem te
kunnen oplossen. Resultaten van zeer recent onderzoek wijzer er op dat ook het optreden van necrose in sla, een ziekte die al
jaren in het najaar optreedt, ook in verband
gebracht moet worden met Olpidium. Hoewel dit onderzoek nog niet is afgesloten,
kan nu reeds gesteld worden dat met behulp van een goede grondontsmetting het
probleem opgelost kan worden.
In tomaat, paprika en aubergine spelen allerlei stammen van het tomaatmozaikvirus
een belangrijke rol. Het ontrafelen van deze
stammen en het onderzoek naar verwantschap van deze stammen is een tijdrovende, maar boeiende zaak. Ook in het buitenland bestaat hiervoor veel belangstelling
hetgeen soms resulteert in een gezamenlijk
onderzoekprogramma.

Schimmels
Bij het onderzoek van Mycosphaerella in
komkommer wordt vooral aandacht
besteed aan het aspect vruchtaantasting.
De omstandigheden waaronder uitwendig
vruchtrot wordt veroorzaakt door deze
schimmel zijn nu wel bekend. Bij het optreden van inwendig vruchtrot blijft echter nog
een aantal vraagtekens, die om verder onderzoek vragen. Met de schimmel Phoma
destructiva, die enkele jaren geleden voor
het eerst in tomaat is waargenomen, is nader onderzoek verricht. Hoewel de symptomen van deze ziekte zeer veel gelijken op
die van Didymella van tomaat, gedraagt de
schimmel zich anders. Bij inoculatie op de
stengel treden wel aangetaste plekken op,
maar in tegenstelling tot Didymella sterft
de plant tengevolge van de aantasting niet
af.
De laatste jaren is in een aantal gewassen
een aantasting waargenomen die veroorzaakt wordt door Fusarium soorten. Was

dat aanvankelijk in aubergine, in het afgelopen jaar zijn dergelijke aantastingen ook
gevonden in radijs en courgette. Er wordt
onderzoek verricht naar eventuele verwantschap tussen deze Fusariumsoorten met
behulp van waardplantenreeksen. Hierbij
wordt tevens onderzocht of andere onder
glas geteelde groentegewassen ook gevoelig zijn voor deze schimmels.
Insekten
Het onderzoek naar de mogelijkheden van
biologische bestrijding van trips is in de introductiefase gekomen.
Er zijn 2 goede roofmijten beschikbaar, die
onder praktijkomstandigheden goede resultaten kunnen geven. Er is een zeer effectieve massakweek voor deze roofmijt ontwikkeld, waarbij op een zeer gering oppervlak zeer grote hoeveelheden roofmijten gekweekt kunnen worden. In de praktijk zijn
de roofmijten op een aantal bedrijven uitgezet en is het verloop van trips en roofmijten
vervolgd. Opdeze manier kunnen weer achter komen of er zich toch nog onverwachte
problemen voordoen en wat hiervan de oorzaken kunnen zijn.
De biologische bestrijding van mineervliegen heeft een extra complicatie gekregen
door de zeer sterke uitbreiding van de zgn.
Floridamineervlieg. De beide parasieten die
voor de "gewone" tomatemineervlieg goed
bruikbaar waren, blijken tegen deze nieuwe
mineervlieg onvoldoende effectief te zijn.
Inmiddels zijn er gelukkig inheemse parasieten van deze mineervlieg gevonden.
Daarnaast is er ook uit het buitenland een
aantal parasieten ontvangen. Momenteel
worden deze getoetst op hun bruikbaarheid
bij de biologische bestrijding van de
Floridamineervlieg.
De laatste jaren wordt er meer aandacht
besteed aan de mogelijkheden van het gebruik van schimmels voor de bestrijding
van insecten. Het ziet er naar uit dat dit onderzoek voor de praktijk bruikbare resultaten begint af te werpen. Er is momenteel
een schimmel beschikbaar die goede resultaten geeft tegen larven van witte vlieg.
Voor de biologische bestrijding van witte
vlieg op komkommer kan dit van grote betekenis zijn. Voor deze schimmel is een massakweek methode ontwikkeld die zoals het
er nu naar uitziet goed bruikbaar zal zijn.

Een probleem dat zich bij deze ontwikkeling
voordoet is het feit dat deze organismen
onder de bestrijdingsmiddelenwet vallen en
dus een officiële toelating nodig hebben.
Dit kan nogal wat vertraging tot gevolg hebben.
Chemische bestrijding
Naast het toetsen van nieuwe bestrijdingsmiddelen is de aandacht vooral gericht op de toepassingstechniek. Voorop
staat hierbij het streven naar vermindering
van de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen
per oppervlakte-eenheid. Als proefgewas
wordt hierbij vrijwel steeds het gewas sla
gebruikt. Hierbij wordt gekeken naar de effectiviteit, de verdeling van het middel op
het gewas en het residu op de plant. Deverkregen resultaten wijzen erop dat bij de tot
nutoe gebruikte technieken de hoeveelheid
bestrijdingsmiddel per oppervlakte-eenheid
niet veel omlaag kan om nog een voldoende
effectiviteit te garanderen. Wel zijn er grote
verschillen in verdeling van het middel op
de plant afhankelijk van de toegepaste
techniek en de formulering van het middel.
Dit kan op zijn beurt weer aanleiding geven
tot verschillen in de hoogte van het residu.
Een nieuwe ontwikkeling in de toepassingstechniek is het meegeven van de elektrische lading aan de druppels. Hierdoor
kunnen deze druppels gericht op het gewas
worden aangebracht, waardoor er minder
van het bestrijdingsmiddel in de omgeving
van de plant terecht komt. Er kleven echter
nogal wat kinderziekten aan deze methode,
maar het iszeker de moeite waard deze ontwikkelingen te blijven volgen. Teneinde zo
efficiënt mogelijk te werken is er een landelijke werkgroep opgericht, diezich met deze
problematiek van detoepassing van bestrijdingsmiddelen onder glas gaat bezig houden.

Bodemziekten en grondontsmetting
In de praktijk is een aantal proeven genomen om te komen tot een mogelijk alternatief voor methylbromide. Hieruit is gebleken dat een vergelijkbaar chemisch middel
niet aanwezig is. Enerzijds laat de werking
weleens te wensen over, anderzijds blijft de
produktie achter in vergelijking met methylbromide. In enkele gevallen waarbij stomen
is vergeleken met methylbromide bleek het
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Gevolgen voor de vruchten van een aantasting
effect van stomen tegen bodempathogenen minstens even goed als die van methylbromide. De opbrengst na het stomen viel
echter wat tegen.
Het stomen met onderdruk is algemeen in
de praktijk geaccepteerd. In het verleden
vielen de resultaten op sommige bedrijven
wel eens tegen. Dit bleek steeds veroorzaakt door de aanwezigheid van water in
het systeem. Dit probleem is nu opgelost
door enige wijzigingen in het systeem aan
te brengen, waardoor eventueel aanwezig
water in de buizen weggepompt kan worden.
In de aardappelteelt kan de zgn. zeef- en
sorteergrond een belangrijke infectiebron
betekenen voor een aantal ziekten in deze
teelt. Samen met het PAGV heeft onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden van het stomen van deze grond. Het
ziet ernaar uit dat hierbij een systeem ontwikkeld is dat zijn plaats in de aardappelteelt zal gaan krijgen.
Bij het onderzoek naar de verspreiding van
ziekten in substraatteelt is gebleken dat zowel komkommerbontvirus (KV2) als TMV
stammen in paprika, zich via de wortels van
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door

Fusarium

de ene naar de andere plant kan verspreiden. Opvallend was dat bij paprika dit niet
het geval was met 1 bepaalde TMV stam,
terwijl het wel plaatsvond met 2 andere
TMV stammen.
Het middel etridiazole (Aaterra) is zowel in
voedingsfilm als op steenwol doorgetoetst
op fytotoxiciteit en het eventueel aanwezig
zijn van residuen van dit middel in devruchten. Dit heeft zowel bij tomaat als komkommer plaatsgevonden. Het is de bedoeling
dat een aantal andere middelen die in
substraatteelten gebruikt kunnen worden
ook op deze manier onderzocht zullen worden.
Door de afdeling plantenziekten is in 1982
gewerkt aan:
Zaad en grond als infectiebron van TMV
bij paprika.
Toetsing van paprika-herkomsten op resistentie tegen TMV-isolaten.
TMV in aubergine.
Meloennecrosevirus bij komkommer.
Bladnecrose in freesia.
Mycosphaerella bij komkommer.
Didymella (kanker) en Phoma destructiva bij tomaat.

Fusarium-verwelkingsziekte bij tomaat.
Verticillium (slaapziekte) bij tomaat.
Phytophthora bij tomaat en paprika.
Bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia
in sla.
Gevoeligheid van roofmijt en sluipwesp
voor bestrijdingsmiddelen.
Vergelijken van de toepassing van
bestrijdingsmiddelen door spuiten, fijnnevelen en gasnevelen.
Stomen van de grond via een ingegraven stoomcircuit.
Toepassing van methylbromide.

Biologische bestrijding van kaswittevlieg in komkommer.
Biologische bestrijding van de mineervliegen.
Biologische bestrijding van trips in paprika en komkommer.
Biologische bestrijding van bladluizen
in paprika.
Residu-onderzoek in sla.
Luchtverontreiniging bij tuinbouwgewassen.
De toepassing van bestrijdingsmiddelen in substraatteelten.
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ECONOMIE,ARBEID EN
MECHANISATIE
Demedewerkers van de afdeling economie,
arbeid en mechanisatie hebben in 1982
weer aan een groot aantal actuele zaken
aandacht besteed.
Vooral deontwikkelingen op het terrein van
de energiebesparende maatregelen zijn op
de voet gevolgd.
Daarnaast is een aantal vergelijkbare studies verricht naar de teelt van gewassen op
substraten.
Nieuw was de aandacht voor het functioneren van de tuinder als manager.
Op dit terrein is een aantal ontwikkelingen
in gang gezet die de komende jaren ongetwijfeld tot concrete resultaten zullen leiden.
Daarbij zullen de mogelijkheden die het gebruik van computers bieden ongetwijfeld
een belangrijke rol gaan spelen.

Economisch onderzoek
Slateelt in goten op voedingsfilm
De toepassing van een substraatteelt voor
sla lijkt dichterbij te komen. Het systeem
waarbij ten opzichte van de tomatenteelt
extra goten zijn geïnstalleerd lijkt aantrekkelijk te worden.
Dejaarkosten voor extra goten en deksels,
nodig voor de slateelt en dejaarkosten van
de oogstmachine zijn begroot op f 1,60 per
m2 kas, de besparingen op grondontsmetting en oogstarbeid zijn begroot op f 2,-per
m2 kas; de kosten zijn per saldo f 0,40 per
m2 kas lager voor slateelt in goten t.o.v. slateelt in de vollegrond van de kas.
De lichtopbrengst relatie bij komkommer
De lichtopbrengst (in kg) relatie is voor de
jaren 1976 t/m 1981 nagegaan.
Van de oogstperiode week 9t/m 13en week
14t/m 18gaf 1 %minder straling resp.1.1%
en 0.7% minder kg; voor de oogstperiode
week 9t/m 26 geldt dat 1 % minder straling
een produktieverlies in kg geeft van 0.8%.
De straling van de periode vanaf bloei tot
oogst is daarbij gesommeerd en uitgezet
tegen de oogst in kg per m2 per week.
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Teeltduurverkorting bij jaarrondchrysant
Voor elke week teeltduurverkorting neemt
de produktie in de zomer toe met 3 takken
per m2 kas; na aftrek van extra kosten voor
stek, arbeid en verpakking blijft een bedrag
over van f 0,60 per m2 kas voor iedere week
teeltduurverkorting.
In de winter neemt de produktie toe met 1.8
tak per m2 kas, na aftrek van extra kosten
voor stek, arbeid en verpakking blijft een
bedrag over van f 1,-per m2 kas na iedere
week teeltduurverkorting. Bij gebruik van
grote planten in 5 cm perspotten geldt nu
dat de extra kosten voor plantmateriaal in
dezomer ten hoogste f 0,60 per m2 kas mogen bedragen.
Voor elke week teeltduurverkorting die
m.b.v. grote planten wordt bereikt of bijna
1.5 cent per plant; voor de winterperiode
mogen de extra kosten voor plantmateriaal
maximaal / 1,- per m2 kas of 3 cent per
plant bedragen als de teeltduur met tenminste één week wordt bekort.
Opstellen energiescenario's
Het materiaal dat bij het LEI beschikbaar is
t.b.v. het rentabiliteitsonderzoek in de
glastuinbouw betreffende leeftijd en type
van de kassen is ingedeeld in groepen ten
aanzien van aard bovenbouw, hoogte etc.
Nagegaan is welk gedeelte van het kassenbestand in de glasgroenteteelt geschikt is
voor energiebesparende voorzieningen zoals beweegbare schermen.
Management onderzoek
Investeringsbeslissingen m.b.t.
energiebesparende maatregelen
In 1982 is in samenwerking met het LEI het
model investeringsbeslissingen energiebesparende maatregelen ontwikkeld. Door
middel van het ontwikkelde computerprogramma wordt door berekening van de netto contante waarde bekeken of investeringen in energiebesparende maatregelen
economisch verantwoord zijn.
Het model is voor de voorlichting toepasbaar gemaakt door deontwikkeling van een
tabellenset aangezien men nog niet over
computerapparatuur kan beschikken.
Wanneer wel direct van het programma gebruik wordt gemaakt door middel van een
terminalaansluiting met de centrale com-

puter in Naaldwijk is het mogelijk de volgende investeringen afzonderlijk of in combinatie door te rekenen te weten:
rookgascondensor (twee typen), warmtepomp, warmtepomp met gekoppelde
condensor, twee schermmogelijkheden,
twee typen gevelisolatie, twee typen
verwarming en twee nieuwbouwpakketten. De laatste acht mogelijkheden kunnen voor maximaal 3afdelingen doorgerekend worden, terwijl de eerste vier op
bedrijfsniveau doorgerekend worden,
riet programma maakt een selectie uit
de investeringen met een positieve netto contante waarde. Naast de technische data is het mogelijk om variatie
aan te brengen in het rente percentage,
licht opbrengstrelatie, rekenperiode,
subsidiepercentage en gasprijsstijging.

Ontwikkeling van
bedrijfsbegeleidingssytemen
voor de tuinder
In 1982 is de automatisering van dezgn.bedrijfsregistratie gestart middels een groepje tomatentuinders die gezamenlijk een microcomputer hebben gekocht.
Met een computerdeskundige en een aantal onderzoekers van het proefstation is
een programma geschreven.
Eind 1982 was het programma zo ver dat er
mee naar buiten getreden kon worden.
Onderzoek naar het
managementniveau in de glastuinbouw
Het onderzoek naar het managementniveau in de glastuinbouw is door middel van
een verslag naar buiten gebracht. De conclusies en aanbevelingen zijn uitgedragen
en verschillende acties zijn 'ondernomen.

Arbeidskundig en
Mechanisatie onderzoek
Doorteeltsystemen bij tomaat
Na een aantal aanvullende waarnemingen
bij de teelt aan hoge draad zijn vergelijkingen opgezet van de belangrijkste jaarrondsystemen. Hieruit is gebleken dat het hoge
draad systeem tot het beste bedrijfsresultaat leidt.

Arbeidsonderzoek bij komkommer
Erzijn gegevens verzameld over de arbeidsbehoefte van de oogst, de verwerking en de
gewasverzorging.
Tevens zijn procesgegevens verzameld betreffende de belangrijkste werkzaamheden.
Uit dit laatste blijkt dat de gewasverzorging
veel minder frequent wordt uitgevoerd dan
een aantal jaren geleden en in de tot nu toe
opgestelde arbeidsbegrotingen is aangenomen. D.w.z. dat de totale arbeidsbehoefte
van deze teelt is afgenomen. Bij de oogst
zijn meerdere oogstsystemen (hulpmiddelen) vergeleken. Er is een gering verschil in
arbeidsbehoefte tussen deze systemen
aanwezig. De meeste arbeid is nodig bij de
plukwagen, iets minder bij de monorail, terwijl het buisrailsysteem tot de laagste arbeidsbehoefte leidt. De arbeidsbesparing
welke d.m.v. het buisrailsysteem verkregen
kan worden is juist voldoende om dit
systeem aantrekkelijk te maken.
Uit de vergelijking van de sorteersystemen
blijkt dat men het beste met 3personen per
machine kan werken (1oplegger en 2 inpakkers).
Mechanisatie chrysant
Na bestudering van de mogelijkheden van
de chrysantenteelt op rol- en transporttabletten is de teelt in op de grond liggende
goten (voedingsfilm) geanalyseerd.
Uit deze studie blijkt dat dit teeltsysteem
tot enige verbetering van het bedrijfsresultaat leidt.
De voordelen worden verkregen door de
teeltduurversnelling welke mogelijk wordt
door de teelt op voedingsfilm, door kwaliteitsverbetering en door het achterwege
kunnen blijven van de grondontsmetting.
De voordelen die hieruit voortvloeien zijn
voldoende om de extra kosten (investeringen, bemesting) op te vangen.
Ook bij deze teeltwijze blijkt dat aantrekkelijke voordelen te behalen zijn door het
planten en oogsten te mechaniseren. Een
voorlopige studie naar verlengde opkweek
en meerlagenteelt geeft aan dat de mogelijkheden hiervan maar zeer beperkt zijn.
Vanwege de voordelen die verbonden zijn
aan het mechanisch planten en oogsten
wordt momenteel door het IMAG aan machines gewerkt welke dit werk automatisch/mechanisch kunnen uitvoeren.
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Trekkrachten bij de oogst
van chrysanten
Om na te gaan welke krachten nodig zijn
om de takken bij de oogst uit de grond te
trekken zijn trekproeven genomen.
De belangrijkste conclusies zijn:
de planten (takken) op de buitenste rijen
staan veel vaster dan de planten midden
in het bed.
er is een behoorlijk verschil in benodigde trekkracht tussen de rassen.

BEDRIJFSONTWIKKELING
Algemene
bedrijfsontwikkelingsactiviteiten
In het gebied van het Consulentschap bevinden zich ca. 4.600 bedrijven, met hoofdberoep tuinbouw in zeer overwegende mate
gericht op de produktie van gewassen onder glas. Het glasareaal bedraagt ca. 4.600
ha. Er zijn 3.900 bedrijven met een grootte
tussen de 5.000 en 20.000 m2 glas, 300 hebben meer dan 20.000 m2 glas. Het aantal
bedrijven met hoofdberoep siergewassen
bedraagt 1.900 (waaronder plm. 400 potplanten), met groenten 2.500, overige 300.
Degezamenlijke produktiewaarde bedraagt
ca. f 2.500 miljoen, ongeveer gelijkelijk verdeeld over de groente- en de sierteeltsector. Van het geproduceerde wordt plm.80%
geëxporteerd.
De voorlichtingsactiviteiten zijn daarmee
gericht op de "glastuinbouw", bedreven op
het middelgrote exportgerichte bedrijf.
Voor zover er eenonderscheid moet worden
gemaakt is dat naar respectievelijk groenten, snijbloemen en potplanten.
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er iseen verschil intrekkracht tussen de
plantsoorten. Losse planten staan het
vast, hierna komen perspotplanten op
losgemaakte grond terwijl perspotplanten op vaste grond de minste trekkracht
vragen.
er is geen betrouwbaar verschil in trekkracht waargenomen tussen de verschillende grondsoorten (zand, zavel,
klei).

De glastuinbouw maakt een zeer moeilijke
periode door. Hij is en wordt geconfronteerd met grote kostenstijgingen. De energiekosten, die een groot deel van de produktiekosten uitmaken zijn zeer snel gestegen.
De rentelasten zijn op veel bedrijven hoog.
Veel investeringen voor modernisering en
uitbreiding van bedrijven zijn gedaan in een
periode dat de rente hoog opliep.
Daarnaast zijn de kosten van materialen
sterk gestegen. De arbeidskosten zijn de
laatste jaren gelukkig niet veel hoger meer
geworden. Degemiddelde rentabiliteit is de
laatste jaren, afhankelijk van het teeltpatroon, matig tot slecht geweest. Dat heeft
een nadelige invloed gehad op de liquiditeit
en de solvabiliteit. Veel bedrijven zien de
toekomst met zorg tegemoet.
De credietmogelijkheden van de bedrijven
zijn door bovengenoemde omstandigheden
beperkt. Daarbij komt dat ook de waardedaling van grond en opstanden de solvabiliteit
heeft aangetast. Debanken zijn daardoor in
hun credietverlening terughoudender ge-

worden, het leverancierscrediet wordt krapper en duurder en belangrijke grondstoffenleveranciers zoals deenergiebedrijven, stellen de betalingsvoorwaarden steeds scherper.
De ruimte voor het doen van investeringen
(bijvoorbeeld op het terrein van de energiebesparing) is voor veel bedrijven aanzienlijk
beperkt.
Aan de marktzijde zijn geen grote positieve
ontwikkelingen te verwachten. De koopkracht neemt niet meer toe. Weliswaar zijn
er geen duidelijke aanwijzingen dat de belangstelling voor het Nederlandse glasprodukt afneemt doch het valt te betwijfelen of
de markt in staat zal zijn de kostenstijgingen te vertalen in een hogere prijs. Aan de
Produkten en aan de produktiewijze zullen
in de komende jaren steeds hogere eisen
worden gesteld uit het oogpunt van volksgezondheid en milieu. Deze zullen technische en economische consequenties hebben.
Er is een vrij sterke afname van de glastuinbouwproduktie in ons omringende landen
te verwachten. De afname van ons eigen
areaal glas tengevolge van bedrijfsbeëindigingen en glasafbraak zal, als gevolg van
produktiviteitstoename in het blijvende
areaal, vermoedelijk niet resulteren in een
sterk verminderde produktie. Tegen de achtergrond van de positie van de sector
glastuinbouw in de nationale economie
(voornamelijk exporteur en minder van betekenis als veiligstellen voor de voedselvoorziening in eigen land) is het landbouwbeleid voornamelijk gericht op "het in
stand houden van een krachtige (glastuinbouw) sector inde bredezin, alseen wenselijk standpunt van onze volkshuishouding".
Devoorlichting als instrument van het landbouwbeleid heeft als doelstelling, zoals
blijkt uit het 'Meerjarenplan voor de landbouw voorlichting: "Te bevorderen dat bedrijfshoofden, medewerkers en hun gezinnen in de land- en tuinbouw onder sociaal
aanvaardbare leef- en werkomstandigheden, uit het bedrijf een maatschappelijk verantwoord
bestaan
verwerven
en
behouden".
Aangepast aan de situatie waarin de
glastuinbouw zich bevindt en zich de komende jaren zal blijven bevinden laat het
bovenstaande zich voor de voorlichting als
volgt vertalen: De tuinder helpen zijn pro-

duktie in relatie tot aangewende arbeid,gebruikte energie en geïnvesteerd vermogen
zooptimaal mogelijk te doen zijn. Onder optimaal valt dan te verstaan: zo veel (kwantitatief),zo goed (kwalitatief) enzo goedkoop
(kostprijs) mogelijk.
In concreto betekent dat hem inzicht en
kennis te verschaffen op het terrein van:
1. Keuze van het beste teeltplan, aangepast aan de individuele omstandigheden van tuinder en bedrijf;
2. Aanpassing van de bedrijfsuitrusting
aan de gekozen teelt(en);
3. Onderlinge afstemming van de groeiomstandigheden in de kas;
4. Hanteren van de ter beschikking staande technische hulpmiddelen om dit te
bereiken;
5. Economische en arbeidskundige consequenties van de ingrepen en toepassingen;
6. Registreren en evalueren van hetgeen
op het bedrijf gebeurt;
7. Randvoorwaarden waarbinnen de tuinder zijn bedrijf kan uitoefenen.
Het bovenstaande resulteert in een groot
aantal voorlichtingsactiviteiten op teeltkundig, economisch en technisch terrein.
Daarnaast moet veel aandacht worden gegeven aan de randvoorwaarden.
De aard van de bedrijven en de ligging van
het gebied veroorzaken een zeer sterke onderlinge relatie tussen de glastuinbouw en
zijn omgeving (ruimte, hinder, water, gewasbescherming en dergelijke).
Door het karakter van de bedrijfsvoering
(grote gevolgen van elke ingreep) en van de
tuindersgroep (zeer actief, inventief en vaak
impulsief) worden aan de voorlichting hoge
eisen gesteld: snelheid, actualiteit en duidelijkheid. Daarbij is het noodzakelijk dat er
een zeer nauw en voortdurend contact
bestaat tussen voorlichting en onderzoek.
De glastuinbouw balanceert voortdurend
op de grens van zijn teeltkundige mogelijkheden, een grens die bewust wordt opgezocht om tot maximale resultaten te komen. De marges zijn dan echter smal. De
genoemde samenwerking geeft de beste
garantie voor het verantwoord gebruiken
van die marges.
Als gevolg van de veelheid van gewassen
en de ingewikkeldheid van het bedrijf in zijn
technische toerusting is een sterke specialisatie van devoorlichters noodzakelijk. Het
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is niet mogelijk individueel het gehele bredeterrein teoverzien op een niveau waar de
tuinder wat aan heeft.
Teeltvoorlichting groenteteelt
De behoefte aan voorlichting in de glasgroenteteelt neemt toe en dit hangt samen
met de vele veranderingen waarvoor men
op de bedrijven staat, dus met het telen onder gewijzigde omstandigheden en met de
economische gang van zaken.
Wat betreft de gewijzigde omstandigheden
kan onderscheid worden gemaakt inveranderingen in het wortelmilieu en veranderingen in het bovengrondse milieu. Wat het
eerste betreft denken wij vooral aan deomschakeling naar substraten en wat het
tweede betreft aan het zuiniger stoken in
het algemeen en aan energieschermen in
het bijzonder. Het telen onder gewijzigde
omstandigheden doet vragen ontstaan op
technisch, teelttechnisch en bedrijfseconomisch gebied. Er is hierdoor voor de voorlichting veel werk aan de winkel.
De economische gang van zaken in de bedrijfstak is zodanig dat alles onder druk
staat. Onze indruk is dat onder deze omstandigheden eerder dan in florissante tijden een beroep op devoorlichting wordt gedaan. Met name de vraag naar saldobegrotingen en bedrijfsdoorlichtingen neemt toe.
Het werk dat zich aandient brengt met zich
mee dat voorlichtingsboodschappen in toenemende mate via groepsvoorlichting aan
de man worden gebracht. Aldus worden er
veel avonden verzorgd enveel excursies begeleid. Speciale (korte) cursussen staan
eveneens inde belangstelling.Zoals steeds
wordt in belangrijke mate medegewerkt
aan de door het K.K.K.C, in ons gebied georganiseerde cursussen, alsmede aan de
opleiding LV groente. Daarnaast wordt veel
medewerking verleend aan de vakpers en
aan het schrijven van brochures. Vooral excursies en cursussen vergroten de mogelijkheid voor tuinders om voor zichzelf goede beslissingen te nemen.Aldus wordt hiermee aan het begrip „vormende voorlichting" in belangrijke mate inhoud gegeven.
Om aan detotale vraag naar voorlichting zo
goed mogelijk te voldoen zijn de taken binnen het korps vanvoorlichters tot op zekere
hoogten verdeeld c.q. is er een zekere specialisatie naar gewas doorgevoerd en zijn
de rayongrenzen wat vervaagd.In feite iser
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nu bij iedere grote veiling sprake van een
team van voorlichters.
Zeer belangrijk is de samenwerking met de
studieclubs waarbinnen een goede meningsvorming kan plaatsvinden, die veel organisatorisch werk in verband met groepsvoorlichting voor hun rekening nemen enaldus omstandigheden scheppen waar voorlichters hun boodschap kwijt kunnen.
Bij devele zaken die spelen wordt de onderlinge afstemming binnen de dienst steeds
belangrijker. De betekenis van het werk in
de ambtelijke gewasgroepen neemt toe en
de recentelijk gestarte discussies inde sectievergaderingen lijken in een behoefte te
voorzien.Gestreefd wordt om geleidelijk tot
een verdere programmering van het werk te
komen.
De mogelijkheden om bepaalde zaken in
breed verband aan te pakken worden
steeds groter. Zo is er in zijn algemeenheid
een streven om de tuinders meer cijferbewust te maken. "Bedrijfsadministratie en
bedrijfsvergelijking" zijn middelen hiertoe.
Opbrengstregistratie is vergemakkelijkt
door de computers die bij de veilingadministratie in gebruik zijn.
Bloementeelt
Vanaf augustus 1981 omvat de bloemenvoorlichtingsdienst in Z.W.N, de regionale
consulentschappen Naaldwijk en Goes.
Omdat het C.T. Goes sinds enkele maanden over twee bloemenvoorlichters beschikt, die weliswaar organisatorisch tot
het voorlichtingsteam De Kring behoren,
onder leiding van bedrijfstakdeskundige A.
Koningen, is er sprake van een duidelijke
opstelling naar de praktijk.
Onder het motto 'gelijke monniken, gelijke
kappen', wordt er naar gestreefd aan alle
bloementelers in Z.W.N, de bloemenvoorlichtingsboodschap te brengen.
De snijbloemenvoorlichters in Z.W.N, zijn
allen gespecialiseerd in 2 à 3 gewassen,
met uitzondering van Vellekoop die de
groep 'vollegrondsnijbloemen' in zijn pakket heeft. De potplantenvoorlichters zijn
niet gespecialiseerd. Althans niet in de zin
dat er sprake is van een gewasindeling binnen het potplantensortiment.
De werkwijze is als volgt:
Het voorlichtingsteam in het Westland is
self-supporting; er bestaan geen rayons en
ten behoeve van een beperkt aantal snij-

bloemengewassen waaronder: Amaryllis en
Strelitzia, wordt hulp geboden aan het voorlichtingsteam in De Kring.
Ook het Kringteam is self-supporting en op
haar beurt biedt zij het Westland wat hulp
ten behoeve van Alstroemeria en Bouvardia.
Enkele gewasspecialisten uit beide teams
verlenen gespecialiseerde steun aan enkeleregio's: N.O.N,enZ.O.N. Dezegespecialiseerde steunverlening is gestructureerd in
2 x 6 (dag)bezoeken op jaarbasis aan
respectievelijk N.O.N, en Z.O.N. De gewasspecialist bezoekt 's morgens telers die
via hun eigen voorlichtingsdienst om bedrijfsvoorlichting hebben verzocht, terwijl
de middag wordt gevuld met een groepsexcursie en -discussie. De organisatie berust
in handen van het betreffende consulentschap.
In het kader van het N.T.S.-programma worden daarenboven lezingen gehouden in de
regio's en/of groepsexcursies begeleid.
Binnen Z.W.N, kunnen de telers op deZ.H.eilanden en Zeeuwse eilanden een beroep
doen op de gespecialiseerde snijbloemenvoorlichters die tot De Kring behoren, anders dan anjers, trosanjers en freesia's.
Deze gewassen behoren tot het voorlichtingspakket van de formeel tot Goes behorende
snijbloemenvoorlichter,
dhr.
Meesters. Andersom verzorgt Meesters een
kleine honderd anjer-en freesiabedrijven in
De Kring.
Nagenoeg hetzelfde geldt voor de potplantenvoorlichter van Goes. Er is nu sprake
van een evenwichtige verdeling van het
aantal voorlichtingsbehoeftige eenheden
binnen het gebied Z.W.N.; gespecialiseerd
naar gewas. Desgevraagd worden over en
weer tevens bedrijfseconomische doorlichtingsrapporten opgesteld," anders gezegd:
er zijn in deze samenwerkingsvorm geen
restricties opgelegd aan de voorlichters in
hun functioneren. Behalve het feit dat de
voorlichters uit Goes een beroep kunnen
doen op de specialisten van Naaldwijk, nemen zij uiteraard ook deel aan de veertiendaagse bloemensectiebesprekingen in
Naaldwijk.
Het aantal voorlichtingsbehoeftige eenheden per voorlichter varieert van 200 tot 250.
Uiteraard is het streven er op gericht degewasgerichte voorlichtingsactiviteiten zoveel als mogelijk te structureren.

Dit kan slechts indien wij verzekerd zijn van
goed functionerende regionale studieclubs
en de daaraan verbonden of te verbinden
gewassenwerkgroepen. Voor wat het
Z.H.G. betreft, staat ons een uitstekend studieclubapparaat ter beschikking. Vervolgens bestaan er op de Z.H.-eilanden twee
goed functionerende bloemenstudieclubs.
In overleg met de Zeeuwse telersorganisatie wordt bekeken in hoeverre het op zo kort
mogelijke termijn mogelijk is een aantal gewaswerkgroepen op te richten. De werkgroep vormt als het ware de achterban van
de gespecialiseerde bedrijfsvoorlichting.
De organisatie van regionale voorlichtingsactiviteiten - denk aan groepsexcursies berust dan in handen van de betreffende
werkgroep. In overleg met de bedrijfsvoorlichter isdan overeen te komen in welke frequentie hij die regio bezoekt en welke voorlichtingsactiviteiten hij daar zal ontplooien.
Op deze wijze wordt een hoge graad van efficiency bereikt.
De behoefte aan voorlichting is groter dan
ooit tevoren. Hoe kan het ook anders!
Reeds jarenlang vertonen de stuks- en
bosprijzen van de snijbloemen nauwelijks
enige stijging in tegenstelling tot de
kosten. Enige compensatie kan worden gerealiseerd door optimalisering van de teeltschema's maar men dient onmiddellijk te
beseffen dat de meeste bedrijven waar het
nu om gaat, reeds evenveel jaren gespecialiseerd zijn op één, hoogstens twee gewassen. De compensatie die er dan tegenover
staat moet gezocht worden in: kwaliteitsverbetering, produktievere cultivars, met
behulp van bijvoorbeeld (dure) assimilatiebelichting bloei te spreiden, kostenverlaging door mechanisatie, energiebesparende maatregelen, enz. enz. Alvorens over de
kostenbesparende elementen te kunnen
beschikken, moeten soms hoge investeringen gepleegd worden. De rente- en aflossingsverplichtingen zijn dus hoog, mede
nog als gevolg van de tot 1979 durende investeringsdrang. Tot aan dat jaar is eerder
gefinancierd op inflatiewinst dan op basis
van rentabiliteit. Een grote vraag naar voorlichting dus, die momenteel zijn evenwicht
vindt in die van deteelttechniek en bedrijfseconomie, zeker waar het gaat om de tijdsverdeling.
Onnodig te vermelden dat de bedrijfsvoorlichter dagelijks onder een zware druk zijn
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werk moet verrichten. Dit vooral mag men
zich wel heel goed realiseren.
'De moeilijke gevallen' bereiken devoorlichter via de bank en de Sociaal Economische
Voorlichters van de Standorganisaties.
Niet zelden ook doet de teler rechtstreeks
een beroep in deze op de voorlichter.
Het opstellen van bedrijfseconomische
doorlichtingsrapporten is aan de orde van
de dag en is een tijdrovende bezigheid.
Daarnaast worden veelvuldig opbrengstbegrotingen opgesteld. Dit begrotingswerk
geschiedt op verzoek van banken maar niet
zelden in het kader van B.F.-aanvragen.
Voorts bestaat er een aantal computer- en
arbeidsgroepjes, die door voorlichters worden begeleid, althans daaraan deelnemen
en tenslotte is een tiental bloemenvoorlichters betrokken bij een zevental teeltcursussen die in het winterseizoen 1982/1983 worden gegeven. Aan deze cursussen nemen
overwegend telers deel die de betreffende
teelten reeds lange tijd uitoefenen. Het
gaat hen vooral om de plantenfysiologische kennis of kort samengevat: het telen
onder gewijzigde (kas)klimaatomstandigheden.
Dit zijn waardevolle cursussen, waaraan
dikwijls ook onderzoekers en specialisten
(kasklimaat en fysiologie), als gastdocenten medewerking verlenen.
Voorbijgaand aan het al of niet gestructureerd dienstoverleg en instructiebijeenkomsten (regionaal of landelijk), het volgen
van cursussen in het kader van het I.P.glasteelten, publikaties, rapportering, enz.,
enz., wordt van de voorlichter ook verwacht
dat hij individuele en groepsvoorlichting bedrijft. En voor wat dit laatste betreft staat
ons gelukkig een goed functionerend studieclubapparaat ter beschikking.
Vermeldenswaardig is nog het inmiddels
gestructureerd overleg tussen onze gespecialiseerde chrysantenvoorlichters, de
B.T.D. van de betreffende ambtelijke gewasgroep (A. Koningen), de onderzoeker
van het Proefstation te Naaldwijk en devertegenwoordigers van de chrysantenvermeerderingsbedrijven. Doel:met elkaar praten en denken over moeilijke teelttechnische aspecten, bijvoorbeeld: onderbrekingen in verduistering en belichtings
schema's, remstoffen, bemestingssche
ma's enz.
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Gestreefd wordt naar het brengen van een
eensluidende voorlichtingsboodschap. Dit
schept duidelijkheid naar de praktijk, hetgeen men zeer hoog weet te waarderen.
Technische voorlichting
Bij de technische voorlichting komt ook in
toenemende mate het accent te liggen op
groepsvoorlichting. Vaak gebeurt dit als
door BTD en voorlichter(s) investeringsgroepen zijn samengesteld, waarbij vaak
technische aspecten aan de orde komen.
Gecoördineerd en begeleid wordt er verder
bijv. ook ten aanzien van de computergroepen. Lezingen en het schrijven van artikelen
over technische onderwerpen completeren
de groepsvoorlichting.
De richting van de investeringen in de
glastuinbouw is de laatste jaren duidelijk
gericht op verbetering van de bedrijfsuitrusting. Dit komt ook in de voorlichtingsactiviteiten tot uiting.
Zo is de voorlichting over de inrichting van
nieuwe tuinbouwprojecten momenteel nihil; er worden geen nieuwe projecten
gestart. Nieuwe bedrijven worden uiterst
zeldzaam gebouwd en afbraak en herbouw
van de glasopstanden, zoals dit enkele jaren geleden nog veelvuldig voorkwam, zijn
nu amper aan de orde. Wel wordt er meer
aandacht besteed aan de mogelijkheden
die de Reconstructiebeschikking Oude
Glastuinbouwgebieden geeft. Meegewerkt
is en wordt aan een reconstructieplan voor
de Monnikenweg te Pijnacker, terwijl verder
onderzoek wordt verricht naar de reconstructiebehoefte subgebieden in het
Westland en De Kring. Dit gebeurt in samenwerking met enten behoeve van het georganiseerde bedrijfsleven.
De proeven op het gebied van de verwerking van tuinafvalstoffen, die op de terreinen in Hoek van Holland en Delft plaatsvinden, worden nauwlettend gevolgd. Voorlichting over dewijze waarop detuinder zijn
afval moet opslaan en afvoeren is daarvan
een verlengstuk.
Deonderhandelingen en processen rond de
verbetering van de kwaliteit van het Rijnwater brengen een niet aflatende behoefte
aan informatie op gang naar alle mogelijke
belanghebbenden en geïnteresseerden in
binnen- zowel als buitenland. Het achterblijven van enig effect daarvan heeft grote

gevolgen voor de glastuinbouw in het gebied.
De ontwikkelingen in de substraatteelten
worden er ernstig door geremd. Veel tijd
moest daarom worden besteed aan het helpen oplossen van dit knelpunt. Met waterleidingbedrijven en het bedrijfsleven is gewerkt aan plannen tot aanvullende watervoorziening voor de glastuinbouw. Parallel
daaraan wordt veel voorlichting gegeven
over de aanleg van regenwaterbassins.
Een speciaal aandachtsaspect zijn de plannen tot groepsgewijze verbetering van de
drainwaterafvoer in moeilijke gebieden.Dezeplannen ontstaan als reactie op klachten
over de kwaliteit van het oppervlaktewater,
dat door derden als gietwater wordt gebruikt.
Op planologisch gebied zijn bijdragen geleverd aan de basisrapporten voor provinciale structuurplannen, zoals MiddenDelfland, Haaglanden en Het Land.
De technische investeringen op de bedrijven lagen in het verslagjaar voor een zeer
groot deel in het verlengde van het sectorbeleid: energiebesparing. Vandaar dat er
aan groepen van telers, installateurs en individuele telers veel voorlichting is gegeven
op het gebied van scherminstallaties en
materialen, rendementen van heteluchtkachels, condensors en wijziging van de
verwarmingsnetten. Daarnaast waren er
veel vragen op het gebied van TEinstallaties, jaarbelasting-duurkromme, betonvloeren, luchtontvochtigers e.d. We willen in dit verband niet nalaten op te merken
dat dankzij een ontwikkeling vanuit onze
technische voorlichting het zgn. vochtkierscherm is geïntroduceerd.
Dankzij het feit dat de vacature voor arbeidskundig voorlichter kon worden vervuld, kon ook aan dit aspect meer aandacht
worden besteed. Dit kwam nog wel het duidelijkst tot uiting in het opnieuw beginnen
met arbeidsplanningen in een van de vakbladen op het einde van het jaar. De 'bezinning' die in de praktijk heeft plaatsgevonden ten aanzien van de C02-voorziening
van de gewassen, legde ook een claim op
onze technische voorlichters.
Economische- en
structuurvoorlichting
De oprichting van meer en meer investeringsgroepen en de aandacht die dit van de

voorlichting vroeg, zijn van betekenis geweest voor het werk van de gespecialiseerde afdeling die zich met de economie en
structuur bezighoudt. Daarbij werd uitgebreid steun ontvangen van de in het CADglasgroenten ondergebrachte deskundigen
op dit gebied. Zij hebben zich vooral veel
moeite getroost om te komen tot begrijpelijke
handleidingen
voor
de
investeringsvolgorde en daarmee ook het
inzicht ten aanzien van het nut ende kosten
van investeringen vergroot.
Verder is veel aandacht besteed aan bedrijfsregistratie als basis voor het management. Hieraan is doorgaand gewerkt, waarbij verwacht mag worden dat dit uitmondt
in technieken om de bedrijfsregistratiegegevens meer en meer uit te voeren op een
wijze die onderlinge vergelijking beter mogelijk maakt en verwerking via de computer
vergroot.
Het verschijnen van rapporten als het ETIrapport over deeconomische betekenis van
het tuinbouwcentrum en het LEI-rapport
over het opleidingsniveau van de tuinders
in het Westland e.d. brengen meer activiteiten met zich omdat ze behoefte aan discussie en voorlichting veroorzaken.
Onderwijs
Veel medewerkers hebben ook in 1982 een
deel van hun tijd besteed aan het overdragen van praktijkkennis aanzowel beginnende als gevestigde tuinders. Dit betreft,
naast medewerking aan een algemene tuinbouwcursus, voor de op de ondernemer gerichte cursussen, zoals de AVTO, de EVTO
en TVTO. Verder aan de AVTM-cursus, bedoeld voor medewerkers op tuinbouwbedrijven.
Naast gewasgerichte cursussen, die al bij
de teeltvoorlichting zijn vermeld, werd ook
medewerking gegeven aan een cursus Vakbekwaamheid Spuiten, de cursus vergadertechniek en die van Veilingmedewerkers.
Hoewel het lesgeven voor dit soort cursussen als uiterst belangrijk voor velen in de
praktijk wordt ervaren en daarom ook graag
door de voorlichters wordt gegeven, blijven
ze toch voor een dienst een fikse tijdsbelasting vormen. Dit vooral onder omstandigheden, zoals op het einde van het verslagjaar, waarbij door niet vervulde vacatures,veel voorlichters toch al eenextra werkbelasting hebben.
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