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TEN GELEIDE

Het afgelopen verslagjaar 1981 is niet zonder zorgen verlopen. De gevolgen van de
recessiededenzichineenaantalopzichtenernstiggevoelen.Erwarenbovendien diverse
specifieke problemen voor de glastuinbouw wat 1981 voor velen tot een zorgelijk jaar
maakte.
Aan de andere kant waren de gemiddelde bedrijfsuitkomsten met name in de glasgroenteteelt gunstiger danvoorheenen hoewelervan eenpositief rendement nauwelijks
konwordengesprokenwashettochvoldoendevoordecontinuïteitvanzeerveelbedrijven.
Ergveelaandacht kreeg,zowelvanuitdepraktijkalsinhetonderzoek,deinhetprillebegin
van 1981 ontstane problematiek rond methylbromide. Veel bedrijven dreigden in
moeilijkheden te komen omdat het grondontsmettingsmiddel niet of slechts met grote
beperkingen kon worden toegepast. Alternatieven bleken nauwelijks voorhanden.
Gelukkig kon door aangepast onderzoek worden bereikt dat toepassing voor een groot
aantal bedrijventoch wel mogelijk bleef. Daarnaast kreeg hetstomenvandegrond weer
meer aandacht. Verheugend in dit verband is het feit dat enkele nieuwe en betere
methodieken van grondstomen voor praktijkgebruik konden worden uitgewerkt.
De sterke stijging vande prijs van het aardgas voor de tuinbouw en de dreiging van een
verderestijgingmaakten hetnoodzakelijkdatbijvrijwelallefacettenvanhetonderzoekde
energiebesparing centraal kwam te staan. Het onderzoek dat zich bezighoudt met het
onder energiearme omstandigheden telen is onverminderd voortgezet.
Mogelijkheden om het onderzoek in het kader van de energiebesparing uit te breiden
kwamenerdoordat aanheteindevanhetverslagjaar eenspeciale kasvoordit onderzoek
gereed kwam.
Zowel de voorlichting als de praktijk hebben zich met de toeleveringsbedrijven intensief
beziggehoudenomtechniekentevindendieeenruimebesparingmogelijkmaken.Dankzij
definanciële mogelijkheden inhet kadervanhetsectorbeleidvandeoverheid,ismen op
veel bedrijven inmiddels tot energiebesparende investeringen overgegaan. Dit gebeurt
echter nietzonderzorg.Veelvandetechnische aanpassingenveranderen hetklimaat. Dit
maakt het noodzakelijk dpt men ook opeenaangepaste wijze moettelen. Aanpassingen
zullen nodig zijn voor het behoud van de produktie en de kwaliteit en ook om de soms
grotere kansopziektenoptevangen.Ditvraagt bijallebelangrijkegewassen indediverse
periodenvanhetjaareenhele nieuwewijzevantelen.Het iseentaakvoor hetonderzoek
juist hieraan veel aandacht te besteden.
Opvallend was in 1981 de uitbreiding vanhet telen opsubstraten.Opdeze ontwikkeling
werddoorhetonderzoek aleerderenvrijintensief ingespeeld.Hetfeitdatzichnubijdeze
teeltwijzen tal van nieuwe ontwikkelingen voordoen noopt ook het onderzoek tot grote
activiteiten op dit gebied.
Vaak isde aanleiding voor de teelt op substraat het niet mogen ontsmetten met methylbromide. Het grote publiek zal doordrongen moeten worden van het milieuvriendelijke
karakter van de substraatteelten.
We moeten ook noemen het bromideprobleem. Dankzij het onderzoek is hierover
inmiddels vrijwat bekend en kunnenanalysessnel engoed worden uitgevoerd. Dit heeft
ertoe bijgedragendatdeproblemen aanheteindvanhetjaarbinnendeperkengehouden
konden worden. Het heeft ook de aandacht voor de waterkwaliteit sterk vergroot en
aanleiding gegeven tot maatregelen ter verbetering van de watervoorziening in het
Zuidhollandse Glasdistrict.
Eenanderedreiging,nl.deproblematiekvannitraatingroenten,kwamin1981 ooksterker

naar voren. Van onze kant wordt er alles aan gedaan om door onderzoek te helpen
voorkomen dat zich hierbij alte grote problemen gaan voordoen.
Naast deze zaken die extra in de belangstelling zijn gekomen, konden in het verslagjaar
diverse belangrijke onderzoekprojecten worden voortgezet. Zo is er opnieuw veel
aandachtbesteedaanhetonderzoeknaarnieuweenkleinegewassenomtotassortimentsverbredingtekomen;ookwerdendemogelijkhedenvanbiologische bestrijdingvanplagen
verder vergroot, enz.
Dathetonderzoekzichgoedopdehoogtekonstellenvandeontwikkelingenenproblemen
indepraktijkisvooraltedankenaandegoedeenintensievecontacten metdevoorlichtingsdienstenookdegoedesamenwerkingopdiverseniveausmetorganisaties,zoalsdeNTS.
Daarnaastwaseropnieuweenvruchtbaresamenwerkingmetcollega-instituten inbinnenen buitenland. Daarvan willen we de samenwerking met het proefstation voor de
Bloemisterij te Aalsmeer apart memoreren.
Deeconomischesituatienooptdeoverheidtotgrotebezuinigingen.Daaraanontkomt ook
onsProefstationniet,aleistdehuidigetijdeerderméérdanminderonderzoekendaardoor
méér middelen.We kunnen alleen maar hopen dat de situatie niet zodanig wordt dat tot
afslankingvanonsonderzoek zalmoetenwordenovergegaan.Inditverbandishetookop
zijnplaatsonze medewerkers te dankenvoor hun inzet;speciaalook,omdat zij hunwerk
hebben moeten doen onder de druk van verdere bezuinigingen en beperkingen.
ir. E. Kooistra

BESTUUR
De samenstelling van het bestuur van de 'Stichting Proefstation voor Tuinbouw
onder glas' te Naaldwijk was per 15 mei 1982 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 deTorre, Bergschenhoek (lid dagelijks bestuur)
dr. P.ATh.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. v. 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 1982 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
LM.J. Zwinkels, De Lier
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,namensdeNederlandseverenigingvanplantenkwekers.

PERSONEEL *)
* Situatie per 15-5-1982

ONDERZOEK
Direkteur
Ir. E. Kooistra, Min. Lelylaan 32, 2285 HJ Rijswijk (070) 940946
Plaatsvervangend direkteur
Ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127, 2681 BR Monster (01749) 47569
Afdeling grond,wateren bemesting
Afdelingshoofd:ir.J.vandenEnde,Kreeklaan15,2691 KX 's-Gravenzande(01748)4106.
Onderzoek waterhuishouding:
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
Bemesting: 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.
Bemesting: 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, A. Boekestijn.
Eerste adjunct laboranten: H.E.M. Jongejan, E.J. Romijn-Broekhoven, W.Joustra.
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,T.G.v.d.Berg,C.J.van der Doef,J.van Westenbrugge
(01742) 6214, twee vacatures.
Hoofd technische administratie: P.M.P.v.d.Lans.

Administratieve medewerksters: S. Bakker-Vreeling, G.J. 't Hart, Ü.M. Keiler, C.J.M, van
Paassen-Touw.
Bemestingsadviezen en grondmonstername:
Hoofd: ing.J.P.C. Knoppert, Perzikenstraat 10,2671 RB Naaldwijk.
Plaatsvervangend hoofd:A. v.d.Wees (specialist kunstmatige substraten).
Bemestingsadviseurs: A.L. van den Bos, E.vanVoorthuizen, T.H. Hoven,G. Wapenaar.
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,SintBonifaciusstraat29,2264AL Leidschendam(070)274256,A.P.Mooyman,
Kon.Wilhelminalaan55,2635 HL DenHoorn(015)615585, LA.denToom,'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 laReystraat21,3143 CG Maassluis(01899) 17223,
W.H.M, van Dijk.
Afdeling teelt en kasklimaat
Afdelingshoofd:ir. C.M.M,vanWinden,TaetsvanAmerongenstraat2,2681 EH Monster
(01749) 13109.
Onderzoek groentegewassen:
Hoofd: ir. G.W.H.Welles, Bereklauw 23, 2671 WZ Naaldwijk(01740) 30471.
Teeltonderzoek tomaat en meloen en Chinese kool: ing.K. Buitelaar, Strauss 6,
2671 XB Naaldwijk (01740) 26202.
Teeltonderzoek komkommer en paprika encoördinator 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 groentegewassen:
Hoofd:ir.J.H.Stolk,Uitterlier 130,2678VD DeLier(01745)5289,gedetacheerddoorhet
R.I.V.R.O.teWageningen,ing.M.H.Cools,gedetacheerddoorhetR.I.V.R.O.teWageningen,
A.B. Janssen, N.L.M. Stijger.
Administratief medewerker: W.C.M, de Bruin.
Onderzoek bloemisterijgewassen :
Hoofd: ir. C.M.M, vanWinden.
Teeltonderzoek chrysanten, snijgroen en trosanjers: ing.A.P.van der Hoeven,
Rijnweg 307, 2681 SL Monster (01749) 47907.
Teeltonderzoek fresia en amaryllis, ing. T. Dijkhuizen, Corelli 14, 2671 XC Naaldwijk

(01740) 24297 (tot 1 Oktober 1982). M.i.v. 15 april 1982 J.C. Doorduin, Rossini 8,
2671 VZ Naaldwijk (01740) 24373.
Onderzoekassistenten :G.A.M. Zwinkels-de Brabander, L.T. Engelaan-Hokken CA. Elzo
Kraemer, C.C. Stols.
Onderzoek kasklimaat
Ir. D. Bokhorst, VanWassenaerstraat 9,2676 XG Maasdijk(01745) 2182, gedetacheerd
door het I.M.A.G.
G.P.A.van Holsteijn, Chrysantenstraat 28, 2671 KR Naaldwijk (01740) 25989,
Th. Strijbosch, Scholeksterhof 5, 2636 EZ Schipluiden (01738) 8952,
dr. ir. J.v.d.Vooren, Ravensweg 1,3227 CE Oudenhoorn (01882) 565.
ir.J.C. Bakker, Donge 6, 2991 RG Barendrecht, (01806) 4185,
Meteorologische waarnemingen:CA. Ammerlaan.
Afdeling plantenfysiologie
Afdelingshoofd: dr. ir. P.J.A.L de Lint, 's-Gravenzandseweg 252,
3151 TV Hoek van Holland (01747) 2483.
Algemeen fysiologisch onderzoek :dr. ir. L.S. Spithost, Kleine Woerdlaan 48,
2671 AS Naaldwijk (01740) 26044.
Koolzuurgasbemesting en fysiogene afwijkingen: ir. N.van Berkel, Fazantstraat 29,
3145 CA Maassluis (01899) 14824.
Lichtonderschepping en belichting: ing. D. Klapwijk, Van Nijenrodestraat 49,
2678 TR De Lier(01745) 2722.
Potentiële groei: C.F.M.Wubben, S.A. Tooze.
Vruchtzetting, groeiregulatoren en in vitro culturen: ing.W.van Ravestijn,
Meyendelseweg 14, 2243 GN Wassenaar (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 I.P.O.
Assistenten :S.J. Paternotte, B.C. van Dam.
Virologie:
Virusziekte bij tomaat en paprika: dr. ir.ATh.B. Rast, Menno ter Braaklaan 97, 2624 TC
Delft (015) 562254, gedetacheerd door het I.P.O.
Assistente: C.C.M.M. van Veen-Stijger.
Overige virusziekten: ing. H.J.M, van Dorst, Almondestraat 2, 2676 VM Maasdijk

(01745)3912.
Entomologie en biologische bestrijding:
Ir. P.M.J. Ramakers, Burg.Zaneveldstraat 53, 3145 RB Maassluis (01899) 20811,
Assistent: M.J.vanLieburg(gedetacheerddoorhetconsulentschapvoor Plantenziekten).
Ir.J.Woets, Pr. der Nederlandenstraat 30, 3151 SE Hoek van Holland.
Assistent: A.v.d.Linden.

Gewasbescherming:
Bodemparasieten: W.T. Runia.
Chemische bestrijding: M. v.d.Staay.
Diagnostiek en onkruidbestrijding :
Ing. W.den Boer, KarelWiersmastraat 12, 2671 RTNaaldwijk (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 I.P.O.
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,
2678 SW De Lier(01745) 5270.
Bedrijfseconoom: ir. A.J.de Visser, Vreeburchlaan 49, 2691 AB 's-Gravenzande
(01748) 5142, gedetacheerd door het L E I .
Bedrijfseconomisch medewerker: P.Vermeulen, Pr. Beatrixlaan387, 2284 AN Rijswijk.
Arbeidskundige: ing.A.T.M. Hendrix, Uithof 6, 2676 AK Maasdijk(01745) 4835,
gedetacheerd door het I.M.A.G.
Statistische verwerking
Statisticus: B.J.van der Kaay, Muskaatstraat 3, 2671 SV Naaldwijk (01740) 26584.
Assistent: ing.J.C.M.Withagen.
Algemene zaken en personeelszaken
Afdelingshoofd:ing.P.Koornneef,Raadhuisstraat6,3181 CJ Rozenburg(01819)12792.
Medewerkster personeelszaken :W.l.Tuynman.
Administratie:
Hoofd: D.D. Bergwerff-de Hoog.
Plaatsvervangend hoofd: M.H.C,van Heiningen-Soetenbroek.
Administratieve medewerksters: M.M.A. v.d. Ende, W.C.Veenstra-van Elswijk, M.M. van
Baaien, W. Langhorst-van Osch, D. Bisschop-de Klerk.
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: LP.F. Reijgersberg, G.M.M.L Verbeek, S.A. Alleblas, C.B.M, van DijkBronswijk, 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.
Bibliotheek
Bibliothecaris: drs.W. vanWinden, Lente blok4, 2291 VD Wateringen.
Bibliotheek-assistente: M.N. van Dijk.

Computerbeheer
L. v.d. Bos, Havikhorst 10, 2675WC Honselersdijk.
Publiciteit
Hoofd: ing. P.A. Kruyk, Postbus54, 2670 AB Naaldwijk(01740) 24302.
Publiciteits-assistente : E.Vogelenzang de Jong-de Hoog.
Tekenares: P.Y. Lever.
Administratieve medewerkers: M.P. van Gaaien,C.W. Verhoef-Kampman.
Fotograaf: J A vander Loos, Hondsdraf 19,2671 DM Naaldwijk (01740) 28491.
Excursierondleidster: M.van der Sar, Wilhelminaplein 22,
2671 GS Naaldwijk (01740) 28838.
Interne technische dienst
Hoofd: ing. R.B. Albers, Molenlaan 58, 2675 CE Honselersdijk(01740) 24596.
Instrumentmakerij/bankwerkerij: C.J.van Charante, C.J. Immerzeel, R. Schutter.
Timmerwerkplaats: M. v.d.Gaag, P.L Verbraeken.
Schildersatelier: LP. 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. Koornneef, P.C. van Zwet.
Tuin
Hoofd: ing. F.G. van Dijk, Zuidweg 42, 2671 MN. Naaldwijk(01740) 26541.
Plaatsvervangend tuinchef: M.P. Jasperse, Sering 16,2671 NL Naaldwijk.
Adjunct chef service verlening:J. Menheer, Bachlaan 12, 2671 TK Naaldwijk.
Proefbeheerders:CS. vander Helm,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.deBruin,R.Elgersma,M.T.vanVeldhoven,H.Wulff,P.A.W.
Kortekaas, P.den Boer, R.G.E.N. van Arkesteijn,A. v.d. Berg,twee vacatures.

VOORLICHTING ZUID-HOLLANDS GLASDISTRICT
Consulent voor de Tuinbouw: ir.J.M.Jacobs, Molenstraat 127,
2681 BR Monster (01749) 47569.
HoofdVoorlichtingszaken :ing.Th.deGroot,Anemoon 5,2678 PL DeLier(01745) 2581.
Publiciteit: Zie onder Onderzoek.
Afdeling groenteteelt
Takingenieur: ing.J.H.Groenewegen, Emmastraat 2, 2681 RN Monster.
Sectie DeKring
Bedrijfstakdeskundige :A.F.Veenman, IJsvogellaan60,2665 ESBleiswijk(01892)7053.
Rayon Bergschenhoek-Bleiswijk : I. Baelde,Zoutmanstraat 2,
2665 AW Bleiswijk (01892) 3154.

Rayon Bleiswijk: L.A.N. Bergenhenegouwen, Bernhardstraat 4, 2665 CW Bleiswijk
(01892) 3489. (Zal per 1/6 de dienst verlaten).
RayonNieuwerkerka/dUssel-Zevenhuizen-Waddinxveen:W.Eindhoven,Snippendreef6,
2665 ED Bleiswijk (01892) 3074.
Rayon Pijnacker: J. de Hoog, DeIftsestraatweg181,
2645 BA Delfgauw post Delft (015) 564079.
Rayon Berkel:ing.P.A. Moerman,Hoekeindseweg 112,2665 KGBleiswijk(01892)6562.
Rayon Leidschendam-Voorschoten-Leiden-Nootdorp: ing.W.P.van Duyn,
Planetenweg 63, 2651 GB Berkel en Rodenrijs (01891) 3333.
Sectie HetWestland
Bedrijfstakdeskundige: M.v.d. Linden, Molenweg 50,
2681 GT Monster (01749) 47012.
Rayon Monster: ing. P.U. van 't Hoff, Rembrandtlaan 97a, 3117VH 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:J.Tamerus, Leeweg 53, 2678 KE De Lier
(01745)2512.
Rayon Naaldwijk: ing.J.A.N.van de Berg,Casembrootlaan5, 2685 AA Poeldijk
(01749)46429.
Bedrijfstakdeskundige groenteteelt: ing.J.P.Bakker, Fresiastraat 14,2671 KS Naaldwijk
(01740) 27141.
RayonWateringen :C.W. v.d. Burg,Agaat 2,2651 SE Berkel en Rodenrijs(01891) 5450.
Rayon Honselersdijk: ing. N.J.M. Enthoven, Korte Kwak8,
2291 AS Wateringen (01742) 6238.
Rayon Poeldijk: ing.A.G.T.M.Goes, Geestweg 65, 2671 MC Naaldwijk (01740) 25202.
RayonWesterlee/De Lier: ing.E.Maassen, lepenhof 12,2678SL DeLier(01745)7073.
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.
Sectie DeKring
Bedrijfstakdeskundige: A. Koningen, Albert Schweitzerlaan 153, 2552 PG Den Haag
(070) 972605.
Jaarrondchrysant en normaalteeltchrysant: ing. DJ. Binnendijk, Kanaalweg 98,
2313 DW Leiden (071) 144165.
Potplanten: ing. F. Blom,Wijngaarden 85, 2252 XL Voorschoten (01717) 3700.
Anjer, trosanjer: ing. L Bost-Spitters, Heemraadweg 1, 2741 NC Waddinxveen
(01828)2756.
Roosenorchidee:ing.W.v.d. Ende,Schaepmanlaan 1,2461 WJPijnacker(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 HetWestland
Bedrijfstakdeskundige: ing. H. Konings, De Nesse 19, 2291 XN Wateringen
(01742)3416.
Potplanten: H. Buurman, Kleine Achterweg 37,
2671 LT Naaldwijk (01740) 27516. (Zal per 1/7 de dienst verlaten).
Roos en Orchidee: ing. P.C. Damen, Hoefblad 5,
2671 WXNaaldwijk (01740) 28751.
Fresia, gladiool en nerine (Z.H.G.):vacature.
Iris, lelie en amaryllis (Z.H.G.): A.J.M. van Leeuwen, Kijckerweg21,
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.
Anjerentrosanjer: ing.J.G.vanden Heuvel,Middelbroekweg61,2675 KE Honselersdijk
(01740) 27602.

AFDELING GESPECIALISEERDE VOORLICHTING
IngenieurSpecialisten:ir.H.Meinders, H.deGrootstraat42,2613TV Delft(015) 125638
Technische voorlichting
Verwarming en stooktechniek, hoofd en rayon De Kring: ing.J. Meijndert, Bolkruid 169,
3068 DM Rotterdam (010) 201698.
Verwarming enstooktechniek: J.B.Verveer, Noordlandseweg 65,2691 KJ 's-Gravenzande
(01748)3786.
Regeltechniek: Th.J. van der Meer, Zuideinde 20, 2371 BV Roelofarendsveen
(01713) 2414. (Zal per 1/8 de dienst verlaten).
Kassenbouw: ing.C. Middendorp, Obrechtstraat 79,2517VN Den Haag(070) 452733.
Arbeid:vacature.
Mechanisatie :ing.J. Koop, Rotterdamseweg 24, 2628AM Delft (015) 571118.
Energievoorlichter materialen; ing.H.Vahl,Milliadeplein6,2651 GP Berkelen 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 enwateraan- enafvoer: ing.J.J.vanSchie,H.vanNaaldwijkstraat 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
(DeKring):ing.J.Oosthoek, LaanderVrijheid42,2661 HKBergschenhoek(01892)3217.
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AfdelingKredietregelingen(resorteertonderde ProvincialeDirectie Bedrijfsontwikkeling)
J. van der 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.vanUffelen, Uitterlier 104,2678 VD DeLier(01745) 3471.
Coördinator economie:ing.J.K. Nienhuis, Kerklaan40, 2678 SW DeLier(01745) 5270.

Denieuwe kas voorenergiebesparingsonderzoek.
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ALGEMEEN OVERZICHT
1 . Personeelsaangelegenheden
In1981 warendriemedewerkers25jaarindienstvanhet proefstation.Ditwasop 1maart
dr. ir. LS.Spithost, onderzoeker fysiologie. Op 13 maartvierdeA.Heppe, proefbeheerder
zijn 25-jarig jubileum en op 1 mei ing. F.G. van Dijk, hoofd van de tuin.
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werd op 1 februari afscheid
genomen vandeheerG.Verhagen,dievanaffebruari 1967alsproefbeheerder werkzaam
wasgeweest.Op1 aprilwerdafscheidgenomenvanmevr.M.deBrabander,dievanaf 1964
werkzaamwasgeweest ophet Proefstation indekantine.Op25septemberwerdafscheid
genomen van J.C. van Aalst. Hij verliet de dienst door gebruik te maken van de VUTregeling. Hijkwamophet Proefstation in1962en hadtijdenszijndienstperiode de leiding
over de bibliotheek en de documentatie.

2. Algemene Zaken
Vergadering bestuur
Insamenstelling van het bestuur kwam in1981 geen verandering. Hetalgemeen bestuur
vergaderde in het afgelopen jaar 4 keer. Het dagelijks bestuur kwam 24 keer bijeen.
Het bestuur van de Vereniging tot ondersteuning van de 'Stichting Proefstation voor
Tuinbouw onder Glas' kwam in 1981 4 keer bijeen,terwijl op 19juni de ledenvergadering
werd gehouden.
Uitbreiding tuin en gebouwen
Eind september van het verslagjaar kwam de kas voor energiebesparend onderzoek
gereed.Dezeisdaarnavoorzienvaninstallatiestenbehoevevanhetindekasuittevoeren
onderzoek. Dit betrof voornamelijk een installatie voor de toevoer van voedingsoplossingen.Dezewerkzaamheden zijnineigen beheer uitgevoerd.Op16december konde
eerste teelt- tomaten op substraat - worden gestart.
In het verslagjaar kon ook de uitbreiding van hetcomputergebouwworden gerealiseerd.
Deze uitbreiding was noodzakelijk geworden omdat het takenpakket van de procescomputer de laatste jaren aanzienlijk was uitgebreid en de bestaande ruimte verre van
toereikend was geworden.
Deverouderde regelapparatuur inde kasvoorbloementeeltonderzoek(A.13) konworden
vervangendooreenmicrocomputer. Deregelprogramma'svandezemicrocomputerendie
vande nieuwe kasvoor energiebesparend onderzoek worden bestuurd doordeal langer
aanwezige procescomputer die destijdsten behoevevan het onderzoek inde klimaatkas
is geplaatst.
Medio 1981 kon worden begonnen met de bouw van een speciale kas voor het
freesiaonderzoek. Deze kas, die vier afdelingen omvat, is van installaties voorzien, die
geheel op hetfreesiaonderzoekzijntoegespitst. Deze kaszalvoordealgehele besturing
eveneens van een microcomputer worden voorzien.
Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van plannen voor automatisering van het
verdampingsonderzoek. Hiervoor zalondermeer gebruikgemaakt wordenvaneen tiental
zeer nauwkeurige balansen die langs elektronische weg de weeggegevens ter beschikking stellen.
In het kader van te treffen maatregelen om het energieverbruik te verminderen isop het
eindevanhetverslagjaar begonnen met hetaanbrengen vaneentweede ruit indegevels
van een vijftal kascomplexen.
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Eenkas,speciaal ingericht voorhet freesia onderzoek kwamgereed.

3. Onderzoek
Het iseengelukkige omstandigheid datzowelonsProefstation alsdiverse proeftuinen de
gelegenheid hebben gekregen kassen te bouwen voor energiebesparend onderzoek
Daardoor kanonsonderzoek goed inhaken opdebehoefte vandepraktijk Nietdat hetbij
dit onderzoek in eerste instantie gaat om vergelijkingen tussen het energieverbruik van
kassenmetwelengeendubbelglasoftussenwelof nietgeschermde kassen.Veelmeeris
deze outillage nodig om te trachten zo snel mogelijk vast te stellen welke belangrijke
elementen in het groeiproces veranderen door het veranderde klimaat alsgevolg van de
genomen energiebesparende maatregelen. Het onderzoek zal zich dan ook moeten
richten ophet beïnvloeden vanhet klimaateninwelke mateenopwelkewijzeaanpassing
van devoedingsbehoefte vande planten dient plaats te vinden. Eenverder aspect is het
gewijzigde vatbaarheidspatroon van diverse plantenziekten als het klimaat in de kas
verandert door de genoemde maatregelen.
Door het feit dat we in de gelegenheid zijn geweest enkele microcomputersystemen te
installeren, hebben we eveneens de mogelijkheid centraal door de procescomputer zeer
veel gegevens te laten registreren. Gegevens die het onderzoek en de praktijk kunnen
helpen de weg te wijzen die we op zullen moeten gaan.
Debeperkingen,opgelegdaan hetgebruik vanmethylbromide, maakten het noodzakelijk
aandachtte bestedenaanenerzijdseenveiligertoepassing vandit middel,anderzijdsaan
de mogelijkheden van alternatieven. Daarbij is in veel gevallen grondstomen toch een
goedeoplossing.Omdie reden kreeg hetonderzoek naargrondstomenvrijveel aandacht
en ziet het er naar uit dat we in de toekomst systemen van grondstomen zullen kunnen
13

toepassen die beduidend effectiever zijndan debestaande enomdaarnaast in bepaalde
gevallen energie te kunnen sparen.
Het streven naar het verkrijgen van voldoende goed gietwater is voortgezet. Met de
toename van de substraatteelten wordt dit steeds dringender noodzakelijk omdat de
opvang van regenwater tenene maleonvoldoende isvoordeteelt gedurende het gehele
jaar. Aanvulling van liefst zo goed mogelijk water blijft noodzakelijk en hoewel erover de
kwaliteitvan het leidingwater best nogwelwat opte merkenvalt, isditvoorlopigdeenige
mogelijkheid. Daarnaast kreegdeverbeteringvandewaterstaatstructuur indiverse delen
vanonsgebieddenodigeaandacht.Ditvooralookmethetoogopdeandersteverwachten
problematiek met bromide.Wezijn nugelukkig instaat snelengoed bromide tebepalen,
van belang ook vooreen goede behandeling bij het uitspoelen van kasgronden en om te
voorkomen dat er water wordt gebruikt met een te hoog bromidegehalte.
Verhoudingsgewijsveelruimte isin1981 ingeruimdgeweestvoorhetonderzoekbijkleine
gewassen. Behalve voortzetting van onderzoek naargewassen die al inde praktijk goed
geïntroduceerdzijn,kwamenookvolkomen nieuwegroentesoorten inhetonderzoekvoor.
Debezuinigingen die deoverheidallerwege doorvoert hebben ophetdirecte onderzoekpotentieel nauwelijks nog invloedgehad.Wél indirect, omdat vooral de dienstverlenende
afdelingen nauwelijksofnietinstaatzijnenhetgroeiendewerkoptevangenendittedoen
opeenvoordezetijdpassendemanier.Verheugendwashetdatdegoedesamenwerking,
die er steeds is geweest tussen het Proefstation en de voorlichting en met andere
onderzoekinstellingen en organisaties, ook in 1981 weer uitstekend was. Zeker in
vergelijkingmetdesituatieinanderelandenhebbenwijjuistookdaardooreenvoorsprong.
Verkregen gegevens, zowel vanuit onderzoek als de praktijk stromen onmiddellijk door.
Deinformatievanuithetonderzoeknaardepraktijkvondweerplaatsvialezingen,artikelen
in de vakpers, brochures en onze eigen Mededelingen. Van dit blad verschenen het
afgelopen jaar 12 nummers, elk van 12 pagina's. Het aantal artikelen kwam weer royaal
boven 300 uit. Op het einde van het verslagjaar is een begin gemaakt met een intern
onderzoek naarhetpublikatiebeleid. Ditmet hetdoelomdezevormvandoorstromingvan
informatie naar de praktijk te verbeteren en te stroomlijnen.
ErverscheeneenInternJaarverslag,dateveneensweergratisbeschikbaar isgesteldaan
belangstellenden.
Op de bibliotheek was er een 'wisseling van de wacht', maar dit hadgeen invloed op de
omvang van het werk dat door de bibliotheek is uitgevoerd.
Inmiddels is wel begonnen met het leggen van contacten om - met anderen - tot
automatisering van de documentatie te komen.
Van het Proefstation verschenen in 1981 in de daarvoor bestemde publikatiereeks de
volgende publikaties:
No. 270 Phytophthora root rot of sweet pepper, N.A.M. van Steekelenburg.
No. 271 The response of plant species used in agriculture and horticulture to viroid
infection, W. Runia and D. Peters.
No. 272 Growing cucumbers and tomatoes in rockwool, C.Sonneveld.
No. 273 Economical optimization of energy consumption in an early cucumber crop,
H.Challa, J.C. Bakker, G.P.A. Bot, A.J. Udink ten Cate and J.van deVooren.
No. 274 Glasshouse cucumber, stem elongation and earliness of fruitproduction as
influenced by temperature and planting date, G. Heij.
No. 275 Seizoenvloed op de teeltduur van radijs onder glas, D. Klapwijk.
No. 278 Glasshouse cucumber, effects of planting date and night temperature on
flowering andfruit development, P.J.A.L.de Lint and G. Heij.
No. 280 Influenceoftheglasshouseclimateondevelopmentanddiseasesinacucumber
crop,withspecial referenceto stemandfruit rotcaused byDidymellabryoniae,
N A M . van Steekelenburg and J.van deVooren.
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No. 281 Economic aspects of cucumber growing in the Netherlands, A.J.de Visser.
No. 282 Effects of day and night temperature on earliness and fruitproduction in
cucumber, J. van deVooren.
No. 284 Aphysiological disorder incucumber under low temperature, J.vandeVooren
and J.A.M. van Uffelen.
No. 285 Three physiological disorders in glasshouse cultivation, N.van Berkel.
No. 286 Nitrogen, potashand magnesium nutrition of somevegetable fruit crops under
glass, C. Sonneveld and S.J.Voogt.
No. 287 Effect of season on early tomato growth and development rates, D. Klapwijk.
No. 288 Tomatoplantgrowthasaffectedbyhorizontallyunequalosmotic concentrations
in rockwool, A.Cerdâ and J.P.N.L Roorda van Eysinga.
No. 289 Growthoftomatoplantsinasplit-rootsystemasaffected byvariousboronlevels
in the nutrient solution,A. Cerdâ and J.P.N.L. Roorda van Eysinga.
No. 290 Comparison of inoculation methods with Didymella bryoniae on Cucumus
sativis, N A M . van Steekelenburg.
No. 291 Inoculation of tomato with Didymella lycopersici, N.A.M. van Steekelenburg.
No. 292 Adaptivesystems ingreenhouseclimatecontrol,A.J. UdinktenCateandJ.van
deVooren.
4. Voorlichting
In 1980 realiseerden we een verjonging van 20% in de voorlichtingsdienst en reorganiseerden we de (organisatie)structuur. Als aanvulling daarop is in het verslagjaar de
voorlichtingsdienst uitgebreid met nieuwe bedrijfsvoorlichters en energievoorlichters.
De volgende medewerkers kwamen in 1981 in dienst:
- ing. D.J. Binnendijk, voorlichter in de Kring,jaarrondchrysanten en normaalteelt;
- ing.J.A.N.van den Berg,voorlichter Westland, rayon Naaldwijk, groenten;
- ing.J.G.van der Heuvel,voorlichter rayon Westland, anjer en trosanjer;
- P.van Duyn,voorlichter de Kring, rayon Leidschendam-Voorschoten-Leiden-Nootdorp,
groenten;
- ing. P.G.H.M. Goeijenbier, energievoorlichter, klimaatregeltechniek;
- ing. H.J.de Sterke, energievoorlichter, energietechnische aspecten.
Onzespecialist kassenbouw ing.H.Vahl,zalhet komendejaarookzijnfunctie veranderen
en energievoorlichter, materialen,worden.
Degenoemdeenergievoorlichterszijnnietalleenofuitsluitendwerkzaamtenbehoevevan
hetZuidhollandse Glasdistrict. Zijkrijgeneenwat landelijkeopstelling.Dit houdt in,datzij
met behulp van de reeds aanwezige specialisten voor het volgende zorgdragen:
- Instructievanbedrijfsvoorlichtersinderegiooverenergiebesparendemaatregelenende
keuzemogelijkheden daarbij.
- Groeps- en massavoorlichting aan tuinders op hun eigen werkterrein.
- Begeleidingendeelname aanpraktijkonderzoeken praktijkexperimenten ophetgebied
van energiebesparing, met het doel gegevens te verzamelen en de resultaten in de
voorlichting op te nemen.
Op het einde van het verslagjaar bleek het mogelijk over te gaan tot aanstelling van een
specialist kassenbouw en een mechanisatiespecialist. Eén zorg voor wat betreft de
vacatureblijft nogbestaanenweldeplaatsvandearbeidsspecialist.Alsdezeplaatsinhet
komende jaar vervuld kan worden en we krijgen ook op het administratieve vlak ondersteuningvoordevoorlichtingsdienst, danisdevoorlichtingoptimaalbezetenkanhetvoorlichtingspakket kwantitatief en kwalitatief volledig ten dienste van de praktijk staan.
Weliswaar metergveeljonge mensendienognietallenvolledigzijningewerkt,maarinhet
algemeen toch met een team waar op korte termijn veel van magworden verwacht.
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Medewerking werd verleend aan de diverse, door het cursuscomité georganiseerde
cursussen enaande LV-opleiding. Daarnaast veelaangroepen,die intoenemende mate
een beroep doenopdevoorlichting. Erzijnzeergoede ervaringen opgedaan metdezgn.
investeringsgroepen, die insamenwerking met de studieclubstot stand kwamen. Dit zijn
groepenvantuindersdieineenbepaaldgebiedeenzelfdesoortinvesteringwillendoenen
diedan inverband hiermee bijeen komen met diverse personen uitonzedienst omtot de
gewensteantwoordenenanderenoodzakelijkeinformatietekomen.Indezegroepenkomt
er voor iedereen afzonderlijk méér uit dan wanneer men de betreffende problematiek
individueel aandeorde stelt. Mede inditverbandzienweookvanuitdevoorlichting meer
en meer teamwerk.
Zoals al eerder is opgemerkt, zijn veel voorlichtingsactiviteiten niet meer los te zien van
activiteiten vanstudieclubs en NTS.Devertegenwoordiging vanonze medewerkers inde
verschillende organen van de NTS is inmiddels duidelijk geregeld. De activiteiten die
samen met de studieclubs worden verzorgd zijn er vele. Speciaal willen we noemen de
voorlichtingsavonden of-middagen,decursussen instudieclubverband,develeexcursies
endepraktijkproeven. Beperkten veelactiviteiten zichvroegertot hetwinterhalfjaar, nuis
er vrijwel het gehele jaar door het nodige aan de hand.
Inde groenteteeltvoorlichting isditjaargestart met de zgn.ambtelijke gewasgroepen. In
deze groepen komt een beperkt aantal voorlichters bijeen met als doel diverse zaken
betreffendeééngewasdoortenemen.Doordatdezegroepenlandelijkwerkenkunnenook
de regionale gewasbesprekingen vervallen.Zodoende iserdusook hiereentendens tot
werken in breder verband.
Het opstellen vaneen voorlichtingsprogramma vraagt voor elk regionaal consulentschap
erg veel tijd. Elk gebied heeft zijn specifieke problemen. Een groot aantal zaken in de
voorlichting is van algemene aard. Een bijdrage aan het voorlichtingsprogramma wordt
daarom nu gegeven door de ambtelijke gewasgroepen. Gezamenlijk worden de onderwerpen uitgediept die op de studieclubavonden kunnen worden besproken. De lijst van
onderwerpen wordt via de NTS verspreid en de studieclubs kunnen er dan bij het
samenstellen van hun winterprogramma gebruik van maken.
Een en ander betekent niet dat er wat de voorlichting betreft geen problemen zijn.
Belangrijk zijn de bezuinigingen die zijn doorgevoerd en die de mobiliteit van de
voorlichtersernstigdreigentebeperken.Verder ishet metdehuisvestingdroeviggesteld.
Erisonvoldoende ruimte voor besprekingen en vergaderingen met anderen. Het uitzicht
dat er voor 1982 bestaat ten aanzien van het verkrijgen van enige kantoorruimte in de
Bloemenveiling Bleiswijk kan indetoekomst wat dit betreft voorde Kringsoelaasbieden.
Het Proefstation kreeg ook in 1981 weer veel belangstelling. Het merendeel van de
bezoekers kwam inexcursieverband metgewascommissies enstudieclubs. Ditvaak ook
omdat er van een bepaald gewas wat speciaals te zien was. Deze bezoekers zijn niet
geregistreerd.
Geregistreerdenofficieel rondgeleidwerden2.673 bezoekers.Ditwarenerslechtsenkele
minderdan inhetvoorafgaandejaar.Vanhetgenoemdeaantalbezoekers kwamener929
uit het binnenland en 1.744 uit het buitenland. Van de 2.673 bezoekers waren er 1.032
tuinder,74 onderzoeker en/of voorlichter,terwijler933 uithetonderwijsafkomstigwaren.
Van634 bezoekers is hun achtergrond niet bekend.
Ook in 1981 werd er, tesamen met het Proefstation voor de Bloemisterij, een stand
ingericht op de NTVte Bleiswijk.Verder vergde de organisatie vande presentatie vande
voedingstuinbouw op de in 1982 te houden Floriade het nodige werk.
Op de gebruikelijke wijze werd weer informatie gegeven aan de glasgroenteteeltvoorlichters uit het hele land. Dit gebeurde door middel van 10 voorlichtingsdagen; met
uitzonderingvandezomerelke maandeenbijeenkomst inNaaldwijk. Het veertiendaagse
informatie-bulletin over de gangvanzaken inde glasgroenteteelt in het land,werdook in
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het verslagjaar uitgegeven. Er kwam echter een aanvulling in die zin, dat er aparte
gegevens vanuit het onderzoek werden verstrekt.
Deuitgavenindereeksen'Informatiereeks'en'Bloementeeltinformatie'werdenvoortgezet.
Inde'Informatiereeks'werdenherdrukt:No.8TeeltvanherfsttomatenenNo.36Teeltvan
andijvie onder glas.
Nieuw werden uitgegeven:
No. 60 Bedrijfsvoering; Instructie.
No. 64 Richtlijnenvoorde mest- enwatergift bijdekomkommerteelt insteenwolmatten.
No. 65 Telen in potdichte kassen.
No. 66 Teelt van vroege komkommers.
No. 67 Enkele teelt- en kostenaspecten van broccoli, Chinese kool, courgette, knolvenkel, koolrabi en rammenas.
No. 68 Technische en financiële aspecten van de substraatteelt.
No. 69 Voedingsoplossingen voorgroenten en bloemen geteeld inwater of substraten.
No. 70 Bedrijfsregistratie.
No. 71 Grondstomen.
Inde reeks'Bloementeelinformatie' werden herdrukt No.7Teelt van jaarrondchrysanten
en No. 10Teelt van kasrozen.
Nieuwe uitgaven waren:
No. 19 Registratie watergeven en bemesten bij roos.
No. 20 Alstroemeriateelt.

5. Financien
Ook in 1981 kwamen er weer belangrijke bedragen beschikbaar van de overheid, het
bedrijfsleven, de provincie en via donateurschappen om het exploitatietekort van het
Proefstationtedekken.Wijzijndaardankbaarvoor.Tochblijkteldersuitditverslagwel,dat
gebrek aan financiën beperkingen oplegt aan het optimaal functioneren vanons gehele
apparaat.Uiteraardzullenookwijloyaalmeedoenaandenoodzakelijkebezuinigingenvan
de overheid. Uitgaande echter vande noodzaak van optimaal en slagvaardig onderzoek
voordeglastuinbouwindevoordiebedrijfstakmoeilijkepositie,kanenmageenbeperking
niet leiden tot kwantitatieve of kwalitatieve beperkingen van het onderzoek.
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ONDERZOEK
Grond, wateren bemesting
Hetjaar 1981 wasweereenjaar metveel
bedrijvigheid. Veel aandacht ging ook dit
jaar weer naar het bromide. Een ander
punt dat ten aanzien van de "interne
kwaliteit" veel tijdvergde was nitraat. Het
is allang bekend dat inveel groenten, en
dan vooral in de blad- en knolgewassen
nitraat voorkomt. De rijksoverheid overweegt om normen op te stellen voor het
toelaatbare nitraatgehalte.Vanhetonderzoek wordt verwacht hierop in te spelen;
eennieteenvoudigetaakomdateenhoog
nitraatgehalte in bijvoorbeeld sla, veel
meer door het licht wordt bepaald- en in
de winter is er zoals elke tuinder weet
weinig licht - dan door de bemesting.
Het substraat, en alles wat daarmee
samenhangt, was een ander belangrijk
onderwerp op de afdeling. In het najaar

van 1981 tekende zich een geweldige
verschuiving af in de richting van de
substraatteelt. Was in het jaar 1980 nog
eigenlijk alleen de komkommer opsteenwol de enige vormvan substraat die men
openigeschaalindepraktijktegenkwam,
in1981warenooktomaatopsteenwol,op
veen en op poly-fenol op veel bedrijven
zijn te vinden. Paprika op steenwol zal
vaker worden aangetroffen, terwijl naar
schatting de helft van het aubergineareaal op steenwol zal worden geteeld.
Ook de systemen worden aangepast, en
dan vooral in de richting van minder
substraat. Een voorbeeld hiervan is het
telenopeenbloksteenwolineengootmet
voedingsoplossing.

Chemisch grondonderzoek
In1981warenergelukkigweinigklachten
over de snelheid waarmee de analyses
werden uitgevoerd.Ditwilnietzeggendat

Hierwordendegegevens vandegrondmonsters inhetexterngeheugen van de computer
vastgelegd.

we tevreden mogen zijn. De snelheid
waarin monsters worden afgehandeld
kan vooral bij intensieve teelten en zeker
ook bijsubstraatteelt, nooit groot genoeg
zijn.
Het totaal aantal monsters dat in 1981
werd ingezonden kwam weer ruim boven
de 50.000 en dit zal niemand verwonderen; het waren vooral de monsters
van voedingsoplossingen die sterk in
aantal toenamen.
Eind1980werddemogelijkheid geopend
om grond-en watermonsters op bromide
te latenonderzoeken. Mede aande hand
van de verkregen analyseresultaten
werdenplaatselijkensomsvoorbepaalde
gebieden, maatregelen getroffen, en
mede hierdoor bleek in 1981 het aantal
overschrijdingen in toegelaten gehalte
voorbromideinslabijzondergeringtezijn.

EC, die uiteenliep van0,1 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 te
zijn. Zowel het aantal takken dat werd
geoogst, de lengtedaarvan als het aantal
bloemknoppen nam duidelijk af met toenemend zoutgehalte van het gietwater.
Het maakte geen verschil of de hoge EC
door keukenzout dan wel door het
mengsel van zouten werd veroorzaakt.
Specifieke zouteffecten bijAnthurium
Deze proef wordt ook uitgevoerd in
betonnenbakken.lnmeiwerddeAnthurium
geplant. Het gewas reageert in het begin
vooral op de zoutconcentraties en in
minderemateopdeverschillendesoorten
van zout Deproevenworden voortgezet.

Waterhuishouding
Inde kasmetde lysimeterinstallatie (voor
hetverdampingsonderzoek)werdeninhet
najaar van 1980 chrysanten geteeld. De
gegevens kwamen pasafgelopen jaarter
beschikking. De gemiddelde verdamping
bij een chrysanteteelt in de periode 6
augustus-15 novemberbleek2,4 mmper
etmaaltebedragen.Opvallendwasdatbij
dit gewas - en dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeldtomaatenpaprika-degrond
een relatief grote bron van verdamping
betekent. Aan het einde vandeteelt was
de verdamping via de grond bijna even
groot alsdie via het gewas.
Een volgende teelt was aubergine,
geplant 29 januari en geruimd op 15
november. Bijditgewaswerdeenduidelijk
verbandvastgesteldtussendestralingen
de verdamping via grond en gewas. De
verdamping lag gemiddeld over het
gehele seizoen bij2,2 mm peretmaal.

Zoutgevoeligheid
Alstroemeria
Een proef met alstroemeria werd uitgevoerd in betonnen bakken gevuld met
zavel. Hetberegeningswaterverschilde in

Bemestingmethoofdvoedingselementen
Meloen
Op het meerjarige bemestingsproefveld
met stikstof- en kalitrappen werd een
nateeltmeloencv.Ogenuitgevoerd,plantdatumbeginjuli.
Hetgewasreageerdeduidelijkinkleuren
standophetweglatenvandestikstof.Ook
de overige behandelingen waren
gedurende geruime tijd aan de kleur van
hetgewaswaarte nemen. Inde kaliproef
vertoondehetgewasbruinerandjesbijhet
O-object. Ondanks deze verschillen in
stand en het feit dat de gehalten in de
grond uiteenliepen: (stikstof van 0,9 tot
6,1 mmolNperIextractenkalivan0,1tot
3,7 mmol K per I) viel het verschil in opbrengst tussen de behandelingen tegen.
Vermoedelijk moet het feit dat meloen
maar matig reageert op de bemesting
wordentoegeschrevenaandeomstandigheid dat dit gewas droog wordt gehouden. Het lijkt verstandig te zorgen
dat voor de teelt van meloen de grond
vooraf goed inordewordtgebracht endat
de voedingsstoffen (het hoeven geen
grote hoeveelheden te zijn) goed diep
worden ingewerkt.
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Amaryllis of Hippeastrum
Dit jaar is een begin gemaakt met de
studie omtrent de stikstofbemesting van
Amaryllis. Bij het oprooien van dit gewas
laat men tegenwoordig het loof in de kas
achter. Gemiddeld over zes bedrijven
bleekdatbijhetoprooien perare 1200kg
aan bollen plus wortels de kas wordt
uitgereden, en dat eveneens per are
1200 kg aan loof ter plaatse blijft liggen.
Het loof heeft eengehalte aandroge stof
van 61/2%, waarvan ongeveer 80% organische stof is, met andere woorden het
loof levertongeveer60 kgorganischestof
per are (dit komt overeen met 500 kg
stalmest of 1000 kg dunne mest). De
bollen worden later weer in de kas uitgeplant. Het droge stofgehalte in de bol
ligt hoger dan in het blad en hoewel de
gehaltenaanvoedingselementen nogniet
zijnbepaald kannureedsworden gesteld
dat de bollen een belangrijke bijdrage
leveren in de voorziening aan voedingselementenvandenieuweplant.Hetisdus
nietverwonderlijkdatdeeerste resultaten
uitdebemestingsproeveneropwijzendat
de stikstofbemesting van de kasgrond
waarin de bollen worden teruggeplant
geen invloed heeft opdebloemproduktie.
Augurk
Enkele proefjes werden uitgevoerd met
geënte augurkeplanten in de hoop iets
meer te weten te komen over het probleem entchlorose. Dit lukte niet.
Wel bleek dat bij teelt op recirculerende
voedingsoplossing nietteveelstikstof als
ammonium mag voorkomen. Bij 20 en
40% van de stikstof in ammoniumvorm
was de produktie lager dan bij geen
ammonium of bij 10% stikstof als
ammonium.
Voedingsziekten bij anjer
Pogingen werden gedaan om bij anjer
geteeld op veensubstraat tegelijkertijd
beelden optewekken van mangaanovermaat,bromideschadeen nitrietvergiftiging.
Hetblijkt zeermoeilijk,zoniet onmogelijk,
debeeldentegelijkertijdteverkrijgen.Door
grote hoeveelheden mangaansulfaat toe
te voegen ontstond verbranding; deze
leek niet op het beeld van mangaan20

overmaat dat vroeger reeds werd verkregen. Debeeldenvan nitrietvergiftiging
enovermaat aan bromide leken bijzonder
veel op elkaar. Het was bekend dat anjer
gevoelig is voor bromide. Nu bekend is
geworden datstomenveelinwateroplosbaar bromide vrij maakt, zal opnieuw
onder praktijkomstandigheden het optredenvannitrietvergiftiging(ofishettoch
bromideschade) bij anjer moeten worden
vervolgd.

Kwaliteit van groentegewassen
Proeven met nitrificatieremmers
Op een aantal praktijkbedrijven werd als
proef ammonia (25%,dezelfde alsvan de
schilder) geïnjecteerd. Aan de geïnjecteerde ammonia werd wel en geen Nservetoegevoegd.(N-serveiseenremstof
voordebacteriëndieammoniuminnitraat
omzetten). Het lukte op deze wijze het
nitraatgehalte in het gewas enigszins te
verlagen bij sla zonder opbrengstverlies.
Spinazie daarentegen reageerde ongunstig op de stikstof in de vorm van
ammonium.Inhetnajaarwerdbekenddat
Zwitserland reeds eisen stelt aan het
toelaatbaar nitraatgehalte in sla. Daarop
werden door eenaantaltuinders proeven
aangelegdmetAlzodin.Ditiseenmeststof
op basisvanzwavelzure ammoniak waaraanderemstof Didin(=dicyaandiamide) is
toegevoegd.Voorlopigisdeindrukdathet
gewichtperkropgelijkblijftendatdeslaer
op het oog iets opachteruit gaat. Nitraatgehalten in het gewas waren nog niet
bekend.
Teeltenop voedingsoplossing
Ineenproef metrecirculerende voedingsoplossing werd sla geteeld. Twee weken
voor de oogst werd de stikstof uit de
voedingsoplossing verwijderd; hierdoor
blevendeplantenietsachteringroeimaar
daalde het nitraatgehalte.
Spinazie telen op watercultuur is niet
eenvoudig. Het lukte vorig jaar door te
zaaien in grind waar doorheen een of
enkele malen per dag een voedingsoplossing werd geleid. Dit jaar werd op wat

grotere schaal een dergelijk systeem
beproefdmetalsachterliggendegedachte
dat door het weglaten van de stikstof
enigetijd voordeoogst een lager nitraatgehalteinhetgewaszouzijnteverkrijgen.
Het geheel was geen groot succes, de
groei liet te wensen over en er traden
teveel ziekten op.Wel leerden we dat de
grindfractie niet te klein mag zijn (grind
van ± 2 mm gaf de beste resultaten), en
dat de laag grind ongeveer 2 cm moet
bedragen wil men niet teveel last hebben
van algengroei. Aan het einde van het
verslagjaar is radijs gezaaid; dit lijkt een
beter resultaat opte leveren.
Bromide in sla
Ineen aantal kassen op praktijkbedrijven
werdengrondmonstersgenomenvoorhet
ontsmetten, er na en enige tijd na het
spoelen.Demonsterswerden onderzocht
op bromide. Methylbromide deed het
bromidegehalte in de grond sterk stijgen
(gemiddeldvan25 naar± 300/xmolBrper
liter extract). Door spoelen daalde het
gehalte weer tot op het oorspronkelijke
niveau.
Andere chemische middelen (metamnatrium, ditrapex en MIT) gaven een
geringestijginginbromidegehalte(gemiddeld van 23 naar 30 jiimol Br). Stomen
tenslotte verhoogde het bromidegehalte
duidelijk(gemiddelde stijgingvan10naar
60 ,umol Br). Door het spoelen kwam ook
hier het gehalte op het oorspronkelijke
niveau.
In een andere proef werd van 13 willekeurigeplaatsen30 litergrondverzameld.
Van elke herkomst werden 3 emmers
gevuld. Van twee emmers werd de grond
gestoomd teruggedaan inde emmers en
éénemmerwerdgespoeldmet 101water.
Vervolgens werdslageteeld.Opdeonbehandelde grond liep het bromidegehalte
inhetgewasuiteenvan2tot27 mgBrper
kgversprodukt(gemiddeld 11 mgBr).Op
de gestoomde en niet gespoelde grond
liep het gehalte uiteen van 17 tot 75 mg
(gemiddeld 48 mg Br), op de gestoomde
wel gespoelde grond liep het gehalte in
gewasuiteenvan2tot14mg(gemiddeld9
mg Br per kg vers). In twee (bijna drie)

gevallen kwam het bromidegehalte in de
sla boven de norm van het Centraal
Bureau (50 mg Br per kg vers) door het
simpelefeitdatdegrondwerdgestoomd.
Door stomen van de grond blijkt dus
bromide vrij te komen.
Deachtergrondvanditverschijnsel isnog
volledig onbekend. Spoelen is dus ook
noodzakelijk na stomen. De 13 gronden
waren gedeeltelijk uit kassen afkomstig,
enkele daarvan waren eerder ontsmet.
Een groot deel van de herkomsten was
nognooitmetmethylbromideinaanraking
geweest.

Opkweek plantmateriaal
Naaldhoutschors als bestanddeel van
potgrond voor tomaat
Doorwijziging indetechniekvande houtverwerking is bij enkele fabrieken in ons
land een overschot ontstaan aan schors
vannaaldbomen.Dezeschorswordtinwel
of niet gecomposteerde vorm aangeboden voor gebruik in de tuinbouw. Potgrondmengsels werden samengesteld uit
enerzijds sphagnumveen en anderzijds
gecomposteerde naaldhoutschors, en
mengsels van beide. De diverse potgronden werden gebruikt voor de opkweek van jonge tomateplanten. Het
gebruik van gecomposteerde schors in
hoeveelheden van 25 en 50% van het
volume gaf goede resultaten.

Teeltopsubstraatofvoedingsoplossing
Tomaatop verschillende substraten
Veen en poly-fenol in zakken en wel en
niet omhulde steenwolblokken werden
geplaatst in goten met een laag van
ongeveer 2 cm voedingsoplossing. Het
proefgewas tomaat bracht een royale
opbrengst bijalle behandelingen behalve
bijveen.Ditmateriaalbleekbijditsysteem
niet geschikt omdat het veel te nat blijft.
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Fosfaatvoorziening van komkommer op
steenwol
Vergeleken werden fosfaatconcentraties
tussen 0,75 en 1,75 mmol P per liter
voedingsoplossing, bijeenvroegeen late
teelt van komkommers op steenwol. Er
werdengeenverschillenwaargenomenin
ontwikkelingofdeproduktieaanvruchten.
Kationenverhouding in voedingsoplossingen voor komkommers en aubergines op
steenwol
In deze proef werden de verhoudingen
van K, Ca en Mg in de voedingsoplossingengevarieerd.Inhetvoorjaar werden
auberginesgeteeld opsteenwol, gevolgd
door komkommers, eveneens op(nieuwe
matten) steenwol.
Dekomkommerreageerdenietopdeaangebrachte verschillen. Aubergine bleek
evenals in een eerder genomen proef
gevoeligvooreentekort aanmagnesium.
Symptomen van gebrek werden waargenomen maar ook de produktie ging
achteruit bij tekort aan dit element.
Voedingsoplossing voor tomaat inrecirculerende voedingsoplossing
Ineen proef mettomaat inreciroulerende
oplossing werd nagegaan in hoeverre de
gebruikelijke standaardoplossing nog
aanvulling behoeft. Vergeleken werd de
standaardoplossing en een met extra kali
en minder calcium. De opbrengst werd
niet duidelijk beïnvloed. De hogere kalicalciumverhouding gaf meer neusrot.
Boriumvoorziening vantomaat op
steenwol
In een proef waarin tomaten in steenwol
werden geteeld werden verschillende
boriumconcentratiesvergeleken. Dehoeveelheden liepen uiteenvan0tot80jumol
B per liter. In het uitgangswater was enig
borium aanwezig, zodoende liepen de
gehalten in het recirculerende water uiteenvan 16tot472/xmolBperliter. Bijhet
laagste niveau trad boriumgebrek op en
wasdeopbrengst lagerdanbijdeoverige
behandelingen. Boven een toediening
van 40 ^mol B per liter trad na enige tijd
boriumovermaat op; dit had echter geen
invloed op de produktie.
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Ontsmetting van de voedingsoplossing
voor tomaat met chloorbleekloog
In een proef met tomaat werd nagegaan
watde invloedisvandoseringvanchloorbleekloog aan de voedingsoplossing.
Chloorbleekloog zou bruikbaar zijn als
ontsmettingsmiddel. De dosenng vond
plaats door een of twee maal per maand
zoveel chloorbleekloog toe te dienen dat
0,1 of 1,0 mgrestchloorperlitervoedingsoplossing aanwezig was. Het leek erop
alsof dewortels doorde chloortoediening
enigszinswerdenaangetast,deopbrengst
werd echter niet nadelig beïnvloed.
Bewortelingsonderzoek
Enkele gewassen werden geteeld in
betonnen bakken met glazen voorwand,
die normaal is afgedekt met een houten
schot.
Broccoli, geplant in januari vormde een
flinke wortelpruik met vooral in debovengrond(0-40 cm) eenaantal relatief dikke
wortels, soms tot meer dan 2 mm in
doorsnee. Enkele wortels gingen tot
maximale diepte (90cm).
Knolvenkel,geplant halfapril,vormdeeen
goedontwikkelde wortelpruik vanwortels
met grotendeels gelijke diameter (tussen
1
/2en 1mm).
Ook dit gewas heeft demeestewortels in
de laag van0 tot 40 cm, enkele gaan tot
maximale diepte.
Radijs, gezaaid in september geeft een
hoofdwortel. Radijs vormt zo een smalle
wortelpruik die bestaat uit een dunne
hoofdwortel met nog dunnere zijwortels.
Ook bijdit gewaswerd een diepte van90
cm bereikt, dit gebeurde binnen drie
weken.
Door de afdeling grond,water en bemesting werd in 1981 onder meer gewerkt
aan:
- Verdampingsonderzoek bij aubergine
- Invloed diverse factoren op de verdamping via gewas en via de grond
- Verzamelen van gegevens over meststofgebruik en - uitspoeling op verschillende glasbedrijven
- Uitvoering van een enquête naar het
mestgebruik op chrysantebedrijven

Analysevanpraktijkmonstersvangrond,
water en voedingsoplossing op hoofden spoorelementen en op bromide
Verbetering in analysemethoden voor
praktijkmonsters
Ontwikkeling vangeëigende methoden
ombromidetebepalen ingrond-,wateren gewasmonsters
Het in kaart brengen van het bromidegehalte van oppervlaktewater in ZuidHolland
Invloed van chemische ontsmettingsmiddelenenvanstomenophetbromidegehalte in grond en in gewas
Opstellen van bemestingsadviesschema's voor diverse teelten bij gebruik van water van uiteenlopende
kwaliteit
Voorziening met ijzer van tomaat op
recirculerende voedingsoplossing
Analysemethodevoorhetijzergehaltein
bladmonsters van tomaat
Zoutgevoeligheid van Alstroemeria
Zoutgevoeligheid van Anthurium
Stikstof- en kalibemesting van meloen
Vaststellen vande bemestende waarde
van een afgedragen meloengewas
Stikstof- en kalibemesting van
Gypsophila
Stikstofbemesting van Amaryllis
Invloedopdebodemvruchtbaarheidvan
het ter plaatse liggen blijven van Amaryllisblad na oprooien van de bollen
Entchlorose bij augurk
Voedingsziekten bij anjer
Gebruik vanammonia indegrond geïnjecteerd als stikstof-meststof voor sla

- Beproeving van nitrificatieremmers die
in de grond de omzetting van ammonium in nitraat moeten voorkomen
- Telen van sla op recirculerende voedingsoplossing met weglating van stikstofenigetijdvoordeoogst metalsdoel
het nitraatgehalte in dit gewas te
verlagen
- Telen van spinazie en radijs op grind
- Gebruik van gecomposteerde naaldhoutschors als bestanddeel van potgrond
- Gebruikvanverschillendesubstraten in
gotenmetstiIstaandevoedingsoplossing
voor de teelt van tomaat
- Fosfaatvoorziening van komkommer op
steenwol
- Verhouding van K: Ca: Mg invoedingsoplossing bij teelt van komkommer en
aubergine op steenwol
- Optimale samenstelling van de voedingsoplossing voordeteeltvantomaat
op steenwol
- Optimale samenstelling van de voedingsoplossingvoordeteeltvanpaprika
op steenwol
- Boriumvoorziening van tomaat op
steenwol
- Effect vandiverse chelaten toegediend
in hoge dosering aan voedingsoplossingen voor tomaat en chrysant
- Ontsmetting met chloorbleekloog van
eenvoedingsoplossingvoordeteeltvan
tomaat
- Wortelontwikkeling van broccoli, knolvenkel en radijs
- Meting lichtdoorlatendheid vanglas.
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TEELT EN KASKLIMAAT
De grote kostenstijgingen in de glastuinbouw, vooral veroorzaakt door de factor
energie veroorzaken een grote druk
op het onderzoek om nieuwe energiebesparingsmaatregelen te ontwikkelen
voor de praktijk. In het afgelopen jaar is
ereendoorbraakgeweest vantoepassing
van energieschermen in kassen. Naast
paprika waar reeds opveel bedrijven met
energieschermenwerdgewerktiservaring
opgedaan bij alle andere stookgewassen
met energieschermen. Dit zal in het
komend jaar leiden tot installatie van
energieschermen op vele bedrijven. Ook
het onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van bedverwarming heeft met
name in de bloementeelt tot aanpassing
vandeverwarmingssystemen geleid.Ook
deindustrie levert hierbijzijnbijdragemet
het ontwikkelen van nieuwe buistypen en
het produceren vanbuizen met geringere
diameters.
Ook een voor Nederland geheel nieuw
verwarmingssysteem voor kassen werd
geïntroduceerd namelijk infraroodverwarming. De besparingsmogelijkheden
metdezeverwarming lijkenechtergering.
Nagegaan zal nog worden of er teelttechnischevoordelenmeetebehalenzijn.
Hetnemenvanenergiebesparende maatregelen leidt in het algemeen tot een
verandering van het kasklimaat. Hoe te
telenbijdezegewijzigde omstandigheden
iseenvraag,diemededooronderzoekzal
moetenwordenbeantwoord.Tenbehoeve
van dit onderzoek is in 1981 een kas
gebouwd, welke in december in gebruik
kon worden genomen. In deze kas, bestaande uit 10afdelingen,waarvan 8 met
dubbel en2 metenkelglas,kunnenvariaties worden aangebracht zowel in de
bovengrondseomstandighedenalsookin
hetwortelmilieu.Ditmaaktdebestudering
van de samenhang tussen de wortelmilieufactoren en het bovengrondse
klimaat mogelijk. Ten behoeve van deze
nieuwe kas maar ook van andere kascomplexen is het computersysteem uitgebreid met eenaantal decentrale micro-
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computers.Veelmoeite isbesteedaande
communicatie van de microcomputers
met de minicomputer, die reeds aanwezig was ten behoeve van de klimaatkas.
De snelle uitbreiding van de tuinbouwcomputer op praktijkbedrijven (geschatte
aantal ± 1.500) biedt de mogelijkheid om
te komen tot verbeterde regelsystemen
voor verwarming en ventilatie. Met name
meteennieuweverwarmingsregeling zijn
op het Proefstation goede ervaringen
opgedaan. Het kwaliteitsonderzoek wijst
uit,dat hettreffenvanenergiebesparingsmaatregelen de kwaliteit negatief kan
beïnvloeden. Extra aandacht hiervoor is
noodzakelijk. Nieuwe problemen deden
zichin1981voorbijpaprika,waarnaastde
bekende problemen met stip en krimpscheurtjes, erook klachten kwamen over
"staartjes",diebijafbrekengemakkelijktot
rot leiden.
Het stellen van normen voor het nitraatgehalte in groenten in het algemeen en
sla in het bijzonder vereist onderzoek
naar mogelijkheden om het gehalte te
verlagen.
Andere teeltsystemen, zoals teelt in
voedingsfilm, kunnen hier mogelijk een
bijdrage aan leveren. In samenwerking
met het IMAG te Wageningen wordt aan
ditonderzoekaspectgewerkt.Tenbehoeve
van het kwaliteitsonderzoek zijn in 1981
nieuwe bewaarruimten ingericht.
AlsvervolgopdestudiereisnaarZ.O.-Azië,
waarbij een inventarisatie van aldaar geteelde groenten werd gemaakt zijn in
1981 de teeltmogelijkheden nagegaan
vancherrytomaten,paksoi,kousebanden
stengelui. De eerste teeltresultaten zijn
veelbelovend. Ook het onderzoek met
andere nieuwe groentegewassen die
reedseerderinhet onderzoekprogramma
waren opgenomen, wordt met veel inzet
voortgezet. Ten behoeve van het freesiaonderzoek is in het afgelopen jaar een
nieuwe kas gebouwd, bestaande uit 4
afdelingen die voorzien zijn van vele
mogelijkheden om het kasklimaat te beheersen en de grondtemperatuur te
regelen. Dezeoutillage zal begin 1982 in
gebruik worden genomen.

Tomaat
Door de beperkingen bij het gebruik van
methylbromide voor grondontsmetting
neemt de belangstelling voor het enten
van tomaten toe. Naast de meestal toegepasteafzuigentingwordtookdeBrielse
enting uitgevoerd. Een vergelijking van
beideentmethoden leverdegeenverschil
in produktie op ineen herfstteelt.
Op 3 praktijkbedrijven is een energiescherm geïnstalleerd waarbij tevens ter
vergelijking een afdeling zonder scherm
aanwezig waa Deze bedrijven zijn vanuit
het onderzoek begeleid. Op 2 bedrijven
was de produktie in de geschermde
afdeling lagerdaninde niet geschermde.
Dit werd veroorzaakt door een geringer
aantal gezette vruchtjes. Er werd geen
verschil in gemiddeld vruchtgewicht
waargenomen.
Als probleem bij het schermen werd
ervarenhetoptredenvancondensdruppels
tegen het scherm welke bij het openen
van het scherm afvallen, waardoor het
gewas gedurende enige uren in de
morgen nat is. Een ander probleem was
het optreden van grote horizontale
temperatuurgradiënten
tijdens
het
schermen.
Hettoepassen vankleineventilatorengaf
hierin verbetering. Het houdbaarheidsonderzoek leverde geen systematische
verschillen op bij wel en niet schermen.
Dit lag echter anders bij toepassing van
dubbele kasdekken waar wel verschillen
werden gevonden. Zo was de houdbaarheidvanvruchtenafkomstig uitdekassen
metdubbeledekkenvanhetDenar-project
duidelijk korter dan uit de kas met enkel
glazen dek (9,7 ten opzichte van 11,1
dagen).
In een herfstteelt onder dubbel en enkel
glazen dekopde Proeftuinen teBredaen
Venlo werden geen verschillen in houdbaarheid aangetoond.
De smaak van tomaten is een belangrijk
kwaliteitskriterium. Een hoog suiker- en
zuurgehalte lijkt samen te gaan met een
hogere waardering van de smaak. Of er
eenverband bestaattussen het rijpheidsstadium waarin de vruchten worden ge-

plukt en het suiker- en zuurgehalte in de
consumptiefase is onbekend. Daarom is
dit in enkele proeven nagegaan.
In de zomer bleken groen geoogste
tomateneenduidelijk lager suikergehalte
te hebben dan rood geoogste. Bij later in
het jaar geoogste tomaten werd dit niet
waargenomen. Nader onderzoek naar dit
verschijnsel isnodig.
Door hun grootte en gewicht zijn vlezige
tomaten zeer gevoelig voor oogst- en
sorteerhandelingen. Met de komst van
speciale gewichtssorteermachines voor
vlezige tomaten was het belangrijk om
deze op hun werking te toetsen.
Naast de technische aspecten zijn de
machines op hun sorteernauwkeurigheid
en vruchtbeschadiigng onderzocht. De2
gewichtsorteermachines zijn vergeleken
met een machine die werkt volgens het
diaphragmaprincipe en een machine met
meetrollen.
Vooral rode vruchten lijken op de gewichts sorteermachines minder beschadiging op te lopen dan op de andere
machines.
Als nieuwverwarmingssysteem isin1981
de"infra-roodverwarming"geïntroduceerd.
Hiermee zou een aanzienlijke energiebesparing kunnen worden bereikt. Deze
besparingsmogelijkheden worden door
het IMAGteWageningen naderbekeken.
Vanuit het Proefstation zijn de teelttechnische aspecten onderzocht. Met infraroodverwarming kan eengoed teeltresultaat worden verkregen. Wel verdient de
gelijkheid in horizontale en vertikale
temperatuur extra aandacht.Ten aanzien
van de houdbaarheid zijn geen nadelige
effecten geconstateerd.
Cherrytomaten ondervinden een toenemende belangstelling. Voor bepaling
van de teelttechnische mogelijkheden
werden daarom verschillende rassen uit
Japan en Amerika uitgezaaid. De kwalitatief beste cherrytomaat had een hoog
suiker en zuurgehalte. De lage produktie
en hoge arbeidskosten werken remmend
op de introduktie van dit nieuwe produkt.
Deveranderinginhetrassensortimentzet
door. Naast'Sonatine'wordt ook'Abunda'
veel aangeplant.
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Komkommer
Het onderzoek naar de optimale temperatuurheeftdelaatstejarenveelgegevens
opgeleverd. Verder onderzoek van de
invloed van dag- en nachttemperatuur
bevestigde de eerder gevonden resultaten, dat de nachttemperatuur geen
effect heeftopde produktiesnelheid inde
produktiefase.
Doorlagedagtemperatuurwordtdevrucht
korter, iets dikker en lichter dan bij hoge
dagtemperaturen. In de periode voor het
inproduktie komen reageert de komkommerplant sterk op de temperatuur. Naarmate de temperatuur hoger is komt de
produktie vroegeropgang.Echter bijeen
gemiddelde etmaaltemperatuurvan21°C
groeien planten bij 25°C dag- en 17°C
nachttemperatuur sneller dan bij 21°C
gedurende dag en nacht.
De komkommerkwaliteit heeft ook het
afgelopen jaar weer tot tal van klachten
geleid.Ditheefttotextraaandachtvanhet
kwaliteitsonderzoek voor dit produkt
geleid. Nude belangstelling voorteelt op
steenwol sterkgroeit isnagegaanoferuit
kwaliteitsoogpunt nadelenaandezeteeltwijze kleven. Op een praktijkbedrijf waar
komkommers zowel in steenwol als in
grondwerdengeteeld,werdgedurende 4
maanden de houdbaarheid van de
vruchtenvastgelegd.Erwerd hierbij geen
effect van het bewortelingsmediumopde
kleur bij de oogst, het kleurverlies bij
bewaring, de uitgroeiduur en het percentage rot gevonden. Bij de teelt in grond
waren de vruchten gemiddeld 40 gram
zwaarder. Zowel bij steenwol als grond
wasdekleurbijdeoogst lichter, naarmate
de uitgroeiduur vandevrucht langerwas.
Bij de uitgroeiduur van 9-11 en 21 -23
dagenwasde kleur respectievelijk 7,5 en
6,8. Naarmate de kleur bij de oogst lager
is, isde houdbaarheid korter.
Ookzijnkomkommersbewaardafkomstig
van 10bedrijven metsteenwolteelt en 10
bedrijven met teelt in de grond. Hier was
het kleurverlies ingeringe mate hoger bij
op steenwol geteelde komkommers.
Deze komkommers echter vertoonden
beduidend minder rot. Met name wat

26

betreft het percentage rotte vruchten
waren de herkomstverschillen groot. Dit
varieerde per bedrijf van 5 tot 43%. Het
drogestofgehaltevanvruchtenafkomstig
vandesteenwolteeltwas± 10%lagerdan
van de teelt ingrond.
In het Denarproject werden in 1981 inde
herfst komkommers geteeld.
Houdbaarheidsonderzoek weesuit,datin
dekasmethetacrylplatendekdevruchten
veel slechter van kwaliteit waren in vergelijking met de andere 2 kastypen. Ook
komkommers van een praktijkbedrijf met
enkel en dubbel glas en van Proeftuin
Breda waar afdelingen met enkel en
dubbel glas aanwezig zijn waren steeds
korterhoudbaar,wanneerafkomstiguitde
dubbel glas kas. Hier isverder onderzoek
dringend nodig.

Sla
Al eerder is aangetoond, dat een extra
stikstofbemesting glazigheid in sla kan
tegengaan. Niet duidelijk was of dit was
toe te schrijven aan een hoger stikstofgehalte of aan een hogere zoutconcentratie. In een proef in de winter van
1980/1981 isdit nader onderzocht.
Hieringavendeobjecten meteen hogere
zoutconcentratie betrouwbaar minder
glazigheid, onafhankelijk van dehoeveelheid stikstof die in de voedingsoplossing
aanwezig was.
Bij ijsbergsla treedt het verschijnsel op
dat, nadat de plant een gesloten krop
heeftgevormd,dezekroponder bepaalde
omstandigheden aan het einde van de
teelt weer open groeit. Als een van de
oorzaken werd de grondtemperatuur
genoemd. In een uitgebreid onderzoek
met grondtemperaturen die varieerden
van6tot18°Cwerdgevondendatwanneer
tijdens de teelt de grondtemperatuur
wordt verhoogd veel kroppen open
groeiden. Het aantal open gegroeide
kroppenwashogernaarmatedetemperatuurverandering groter was. Wanneer
tijdensdeteeltdegrondtemperatuurwerd
verlaagd,dantradgeenopengroeienvan
de kroppen op. Deze resultaten bieden

aanknopingspunten voor oplossing van
het probleem in de praktijk. Bolrot is een
ander probleem bijdeteeltvanijsbergsla,
dat met name in de warme periode optreedt. Indezeperiodewordt inde praktijk
de ijsbergsla regelmatig gebroesd. Of dit
broezen bolrot kan bevorderen werd nagegaan in een proef in de klimaatkas. De
voorzichtige conclusie kan worden getrokken,dathetbroezenrondhetmiddaguur de kans op bolrot vergroot. Bruinverkleuringvan hetsnijvlak vanslaisnadelig
uit het oogpunt van presentatie. Deze
bruinverkleuring van het snijvlak is een
gevolgvanoxidatievandeinhet melksap
aanwezigefenolen.Nagegaanisofditkan
wordentegengegaan doorascorbinezuur,
citroenzuur, K Cl of Na Cl op het snijvlak
aan te brengen. De resultaten zijn tot nu
toe wisselend zodat toepassing in de
praktijk niet kan worden geadviseerd.
Alhoewelin1981 eengrootaantal rassen
voor het gebruikswaardeonderzoek ijsbergsla werd ingezonden, is het aantal
rassen, dat kan worden aanbevolen
slechts zeer beperkt. Bij de kropsla is de
vernieuwing van het rassensortiment een
continu proces.

Paprika
Deteeltvanpaprika,waarbij inmeienjuni
wordt uitgeplant, neemt de laatste jaren
toe. Dezeteeltvolgtdanopdeaardbeienteelt of teelten van andere kleine gewassen. Gebleken isdat bijdeze planttijd
het tweestengelsysteem geen hogere
produktie geeft als het traditionele teeltsysteem. Groen oogsten leverde ruim 3
kg/m2 meeropdanroodoogsten.Bij rood
oogsten isechter het vruchtgewicht aanzienlijk hoger. Het ras 'Bell Boy1geeft in
deze teeltwijze de hoogste produktie.
Hettemperatuuronderzoekbijdeteeltvan
paprika op steenwol is voortgezet. Bij de
vorig jaar gevonden gunstige dag- en
nachttemperatuur van 25 en 15°C werd
wel en geen energiescherm toegepast.
Het energiescherm bestond uit een
plastic folie dat continu vanaf planten
(18 december 1980) tot 1april aanwezig

is geweest. Het gebruik van het plastic
scherm heeft geen vermindering van de
produktie gegeven. Verlaging van de
nachttemperatuur tot 12°C heeft weinig
effect op de produktie en biedt
perspectief.
Wanneer bijdeteeltvanpaprikaopsteenwolgeenmatverwarmingwordttoegepast,
dantreedt vermindering vande produktie
op. Ook is nagegaan of neusrot kan
worden tegegegaan door de kali-calcium
verhouding indevoedingsoplossingen te
wijzigen. Zowel bij een hoog kalium en
laag calcium gehalte als omgekeerd trad
geen neusrot op, zodat nog geen duidelijkeconclusieskunnenwordengetrokken.
Ook werden in 1981 een groot aantal
teeltsystemen met elkaar vergeleken.
Alleen de teeltsystemen, bestaande uit
voedingsfilm met continu circulerend
water, bleven in produktie achter. De
verschillendeteeltwijzen metsteenwolen
in een laagje water gaven de hoogste
produktie.

Spaanse peper
Het plantafstandenonderzoek in 1980
gestart, werd voortgezet met een variatie
in planten per m2 van 3,75 tot 7,5. De
hoogste produktie werd verkregen bij 7,5
planten/m2 (9,3 kg/m2). Door in het
verband te planten waardoor een betere
verdeling van de planten over de ruimte
wordt verkregen kan men de produktie
verhogen.
Verschillende zaadleveranciers brengen
selecties van het in Nederland bekende
pepertype in de handel. Een aantal van
deze selecties is met elkaar vergeleken.
Bovendienwerdophet Proefstationvan4
plantenzaadgewonnen.Uitdeproduktiegegevens blijkt, dat via selectie zoals op
het Proefstation werd uitgevoerd, een
verdere produktieverhoging mogelijk is.
Het ras'Hot Lips'wat bijdeze vergelijking
was opgenomen, gaf de hoogste produktie. Het model van de vrucht wijkt
echterdermateafvanwatgangbaaris,dat
de veilingprijs nauwelijks de helft bedraagt van het normale type.
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Aubergine
Ook bij aubergine werden de teeltmogelijkheden op steenwol nagegaan. Bij het
zogenaamde brood-gootje systeem
varieerden de steenwolmatvolumes van
0,75 tot 3 liter per plant. De hoogste
produktiewerdbijhetgrootstematvolume
behaald. Er werd echter geen produktieverhoging ten opzichte vànde teelt inde
grond behaald. Het gebruik van groeistof
bleek weer zeer positief.
Door groeistof spuiten neemt het gemiddeld vruchtgewicht toe.
Bij aubergine worden steeds meer
hybriden geteeld in plaats van zaadvaste
rassen. De vruchten van deze rassen
blijven inhetalgemeen langdonkerpaars.
Devrees bestond,datterwijlde kleur nog
donkerpaars is, reeds inwendig een bepaaldematevanvezeligheidkanoptreden.
Zowelnakleuringalsnakokenenproeven
kon echter geen vezeligheid in te laat
geoogste vruchten van hybriderassen
worden aangetoond.

Meloen
Met hetdoelomzomogelijk de produktie
vanmeloenoptevoerenineenlangeteelt
werden 9 teeltsystemen met elkaar vergeleken. Door het optreden van
Mycosphaerella en Sclerotinia gingen
veel planten dood. Dit bemoeilijkte het
trekken van conclusies. De systemen
waarbij met 3 en 4 rijen per kap werd
gewerkt hebben goed voldaan. Ook kan
met 2 rijen perkapwordengewerkt waarbij de planten om en om naar de kant en
het midden omhoog worden geleid.
Om het effect van de mate van scheutsnoei op het suikergehalte van vruchten
van het ras'Ogen' vast te stellen werden
verschillende snoeibehandelingen uitgevoerd. Het suikergehalte blijkt het hoogst
te zijn wanneer geen scheutsnoei plaatsvindt. Hierbij is ook de uitgroeiduur het
langst.
EnkelenieuwemeloenrassenuitJapanen
Taiwan bleken in een rassenvergelijking
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goed te voldoen. Met name ras 'Green
Pearl' heeft zeer goed voldaan.
Augurk
De 5 beste parthenocarpe rassen uit de
1ste beoordeling 1980 werden wederom
beproefd. De produktie van deze rassen
was veelbelovend. De rassen werden
echterook beoordeeldopinmaakkwaliteit.
Dezebleekzeerslecht invergelijking met
rassen van het 'Levo-type', derhalve
konden geen parthenocarpe rassen
worden aanbevolen.

Radijs en rammenas
Doorverhoging vandegrondtemperatuur
bij rammenaswerdgeenverschilingroeisnelheidenproduktiegevonden.Ookeen
hogere nachttemperatuur gaf weinig
effect. Dit wijst erop dat rammenas bij
relatief lage temperaturen kan worden
geteeld zonder teeltduurverlenging en
kwaliteitsverlies.
Bij rassenonderzoek met halflange witpuntradijs werd een gelijk aantal bosjes
als bij gewone radijs geoogst. Het ras
'French Breakfast1lijkt geschikt voor teelt
onder glas.
Koolrabi
Het rassenonderzoek heeft uitgewezen,
dat nieuwe hybriderassen bij koolrabi
uniformerzijndanhetstandaardrasTrero'.
Het was mogelijk om90%vande planten
in één keer te oogsten. De eenmalige
oogst wordt dus nagenoeg bereikt.
Chinese kooi
Rand in Chinese kool is een nog regelmatig optredende kwaal. Bij een teelt in
voedingsfilm is nagegaan of de zoutconcentratieendekalium/calcium verhouding
hierbij een rol spelen. Deze laatste factor
levertgeenduidelijkeffectop.Bijdehoog-

ste zoutconcentratie werd het eerst rand
waargenomen.
GebruikvanreflektiemateriaalbijChinese
kool versnelt de groei. Bij de plantdatum
van2januari werd op24 maart7,9 kg/m2
geoogst bijgebruikvanreflektiemateriaal.
Zonderreflektiemateriaalwasdit7,3kg/m2.
Deze meerproduktie moet echter tegen
de extra kosten worden afgewogen.
In het rassenonderzoek werden enkele
Japanse hybridenvergeleken met het ras
'Granaat'. In de teelt kwamen enkele
Japanse hybriden goed naar voren.
Nadelig is echter de houdbaarheid van
dezerassen.Zevergelensnellerengeven
ook eerder rottingsverschijnselen te zien.
Het blijft derhalve belangrijk om in de
vergelijking te zoeken naar langer houdbare hybriden.

Overige kleine gewassen
Bloemkool
Hetonderzoek metde koudebehandeling
werd voortgezet. Bij een hoge opkweektemperatuur gevolgd door verschillende
tijdsperiodenvankoudebehandelingwerd
bij alle behandelingen een gelijke vroegheid gevonden. Wel bleek, dat naarmate
vroeger wordt geplant de oogst vroeger
plaatsvindt, terwijl de diameter van het
geoogste produkt nietof nauwelijkswordt
beïnvloed. Ook gebruik van reflecterend
materiaal geeft vervroeging vande oogst.
Broccoli
Plantafstandenonderzoek bij broccoli,
waarbij het aantal planten varieerde van
4,9tot8,2 perm2,weesuitdatdeoptimale
plantdichtheid bijeenvroegeteeltmethet
ras'Bravo' 6,5 planten per m2is.
Knolvenkel
Wanrfeerbijknolvenkelvan'oude' planten
wordt uitgegaanbijhetuitpotenisdekans
op schieters groter. Dit bleek uit onderzoek waarbij op 15 april planten werden
uitgeplant dieinleeftijdvarieerdenvan57 weken. Ook wordt schieten bevorderd
door de plantdichtheid te vergroten.

Bosknolselderij
Ter bepaling van de teeltmogelijkheden
van bosknolselderij werden enkele vollegrondsrassen injanuari onder glas uitgeplant. Veel rassen gaven een te sterke
loofontwikkeling met vrij veel geel blad.
Vooral de zeer lange opkweek- en teeltduurzijnnadelenvooreen rendabeleteelt
onder glas.
Bosui
Bijbosuiwerden inhetvoorjaar 100,125,
150, 200 en 250 bolletjes per m2 uitgeplant om na te gaan wat het optimale
aantal is per m2. Er werden geen verschillen in plantgewicht bij de gebruikte
plantaantallen gevonden. Wel was het
gewas bij 250 bolletjes per m2 zwakker.
Paksoi, kouseband, stengelui en watermeloen
Als uitvloeisel van de reis in 1980 naar
Z.O.-Azië werden in 1981 oriënterende
proevengenomenmetpaksoi,kouseband,
watermeloen en stengelui.
Paksoi bleek een zeer snelle groeier;± 6
weken na het uitplanten kon worden
geoogst. Er zijn wel grote rasverschillen
aanwezig,metnamewatbetreftdeschietgevoeligheid.Paksoilijkteenveelbelovend
nieuw gewas.
Kouseband is een gewas met een grote
warmtebehoefte.Hetlijktdaaromgeschikt
alszomerteelt. Dit isnagegaan in1981 in
een proef waarbij op 10 april werd uitgeplant.Naaanvankelijkeentragelengtegroei werd de groei later in de tijd onstuimig. Bijde beste rassenwerd4 à5 kg
perm2geoogst.Hetonderzoekzalworden
voortgezet.
Stengeluiwordt inO.-Aziëveelgeteelden
lijkt de moeite waard ook in W. Europa
geïntroduceerd te worden. De teeltwijze
onder glas is vergelijkbaar met die van
prei.Deopkweekduurislang.Deteeltduur
onder glas, wanneer in maart wordt uitgeplant, is 3 - 4 maanden. Enkele van de
beproefde rassen kunnen worden aanbevolen.
Deteelt vanwatermeloen onderglaswas
weinig succesvol. Er moest veel snoeiarbeid worden verricht en bovendien was
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de produktie laag. Gezien deze aspecten
en internationaal vrij lage prijzen voor
watermeloen iserweinig perspectief voor
de teelt van dit produkt onder glas.
Rassenonderzoek bij overige groentegewassen
Naast het hierboven reeds vermelde
rassenonderzoek zijn ook rassenproeven
uitgevoerd bij broccoli, spinazie, prei,
peen, kroot, suikermais en bosui.
Chrysant
Op 3 bedrijven zijn bij de rassen 'Horim',
'Spider1 en 'Miros' verschillende onderbrekingen van de kortedagbehandeling
uitgevoerd. Uit de waarnemingen bleek
dat de verschillen tussen de behandelingen erg klein waren. Wel was de bloei
later naarmate de onderbrekingsperiode
later werd uitgevoerd of langer was.
Bij het bedverwarmingsonderzoek bij
chrysant werden in 1981 verschillende
aantallen tubyleenslangen en stalen
buisjes toegepast. Bij de objecten met 2
slangen en 2 buisjes per bed waren de
gewassen 3 à5 dagen eerder oogstbaar.
Doorvanbedverwarminggebruiktemaken
kan een aanzienlijke energiebesparing
worden bereikt. Als uitvloeisel van dit
onderzoek worden thans in de praktijk
vele hoogliggende verwarmingsbuizen
vervangendooreen verwarmingssysteem
laag bij degrond.
De teelttechnische aspecten van het opnieuw geïntroduceerde infrarood-verwarmingssysteem zijn nagegaan op een
jaarrond-chrysantenbedrijf waar tevens
eenvergelijkingmeteenbuisverwarmingssysteem mogelijk was. Bij infraroodverwarming had het gewas een iets hoger
drogestofgehalte, meerbloemen pertak,
minder rot blad en bloeiden de planten
een week eerder dan bij de buisverwarming.Hetversgewichtendaarmeehet
percentage 1e kwaliteit was echter beduidend lager bij infrarood verwarming.
Andere ervaringen waren de hogere
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grondtemperatuur en het sneller opdrogen van het gewas. In het proefobject
van veiling Flora te Rijnsburg zal het
onderzoek worden voortgezet in de
winter 1981/1982.
Onderzoek inEngelandheeft aangetoond
datéénkoudenachtperweekbijchrysant
weinigofgeennadeligeinvloedhadopde
bloei. Onderzoek op het IVTwees uit,dat
op donkere dagen geen knopvorming
plaatsvindt. Gebaseerd op deze waarnemingen zijn oriënterende proeven genomen om de invloed van 1 of 2 koude
nachten perweek opde bloei nategaan.
Gevondenwerd,datdebloeiindeafdelingen met de koude nachten erg ongelijk
was en meer dan 14 dagen verlaat. Om
deze redenen lijkt deze manier van telen
geen perspectief te bieden.
Op het IMAG iseen apparaat ontwikkeld,
waarmee door middel van bladoppervlaktemeting chrysantenstekken op grootte
kunnenwordengesorteerd.Omdeinvloed
vanhetsorterennategaanopdeproduktie
en uniformiteit vandetakken bijdeoogst,
is een partij chrysantenstekken, beworteld in perspotten, in 4 grootte-klassen
gesorteerd. Bij de oogst werden geen
betrouwbare verschillen in takgewicht,
-lengte en percentage uitval waargenomen. Er zijn aanbevelingen gedaan
om de sorteermethode te verbeteren. Bij
de beoordeling van nieuwe chrysantenrassen hebbenvele rassengoedvoldaan.
Het ras'Snapper1,waarvoor in de praktijk
veel belangstelling bestaat , was in 2
teelten niet goedte beoordelen vanwege
te vroeg gevormde hoofdknoppen.
Een groot aantal normaalteeltrassen
vormt vaak te vroeg de eindknop.
Bij enkele rassen komt het voor dat de
knopaanleg al plaatsvindt op de moederplanten. Te vroege knopvorming leidt tot
kwalitatief minder goede bloemtakken.
Daarom is nagegaan wat de effecten zijn
van belichten en van ethrelbespuitingen
op knopvorming, stekkwaliteit en stekproduktie.Zoweldoorcontinualscyclisch
belichten werd de knopvorming tegengegaan. Ook ethrelbespuitingen gaven
een uitstel vanaanleg vande hoofdknop.
Hierbij werd echter de stekkwaliteit en

stekproduktie nadelig beïnvloed. Bij 8
"geplozen" chrysantenrassen uit het
normaalteeltsortiment zijn kortedag
behandelingen uitgevoerd om hiermee
bloeivervroeging te verkrijgen en daardoor de aanvoerperiode te verlengen. Bij
alle rassenwasdebloeivroegerengelijkmatiger,debloemenkleinerendestengels
korter en lichter naarmate de kortedag
periode langer was. Vooral de rassen
'Snowdon','Tom Pearce'en'Cremon' reageerden gunstig op de kortedag behandeling.

Freesia
Bij bewaring van freesiakralen bij 2-3°C
treedt soms in ernstige mate verstening
op van het plantmateriaal. Tijdens de
daaropvolgende rustdoorbrekingsbehandelingwordtditprocesvaaknogverhevigd.
Zoals in het jaarverslag van 1980 is vermeld is de invloed van rooitijdstip, sortering, behandeling van de kralen na de
oogst en luchtvochtigheid tijdens de
preparatieperiode onderzocht op deze
verstening. Het vochtverlies bij devroegste rooidatum was duidelijk groter dan
later gerooid materiaal.
Verrassend was ook dat bij zeer laat
oogsten het vochtverlies weer toeneemt.
Verderheeftdekleinstemaathetgrootste
vochtverlies. Zeer duidelijk was het behandelingseffect.Voorzichtig behandelen
geeft veel minder vochtverlies, dan ruw
behandelen. Ditkomt hetsterksttot uiting
bij de vroegste rooidatum en de kleinste
plantmaat. Plantmateriaal dat gedurende
9 maanden een aanzienlijk deel van zijn
vocht heeft verloren blijkt nog slechts in
beperkte matete reageren op verschillen
in relatieve luchtvochtigheid tijdens de
rustdoorbrekingsperiode.

Amaryllis
Ter verbetering van het systeem van
dubbelschubben bij amaryllis werden
enkelesnijproeven uitgevoerddie betrekking hadden op het vochtgehalte van de

vulstof, de duur van de warmwaterbehandeling, het drogen van de dubbelschubbenentoepassingvangroeistoffen.
Hieruitisgeblekendat15tot20literwater
per 100 I vulstof optimaal is. Een warmwaterbehandelingvan8minutenlijktgoed
tevoldoen.Geenvandetoegepastegroeistoffen gaf een duidelijke vergroting van
het bolgewicht.
Hettemperatuuronderzoekvan1980isin
het afgelopen jaar voortgezet. De bollen
die in 1980 bij 20, 15 en 10°C nachttemperatuurwarengeteeldenindezelfde
volgorde met 2 weken tussenruimte
werden geoogst, zijn wederom met 2
wekentussenruimte uitgeplantwaarbijze
gelijkelijk werden verdeeldover3afdelingen met bovengenoemde temperatuurinstellingen. Door verlaging van de nachttemperatuur met5°Cwerddeoogst met9
dagen verlaat en nam de bladlengte toe.
Het aantal stelen per bol en het aantal
bloemknoppen per steel werd door verlagingvandenachttemperatuurnietbeïnvloed. Het bolgewicht was eveneens bij
alle3 nachttemperaturenpraktisch gelijk.

Kasklimaat
In voorjaar en zomer is de invloed van
raamstand, buitenomstandigheden en
gewas op het ventilatievoud onderwerp
van onderzoek geweest. Uit het verloop
van het kunstmatig omhoog gebrachte
C02-gehalte kan het ventilatievoud
worden berekend.
Deinventarisatievanuitsprakenvantelers
over de invloed van meteorologische
factorenopdegewenste raamstandheeft
geleidtotdedefinitievaneenaantalweertypes. Deze weertypes worden door de
computer berekend.Aandehand hiervan
kande raamstandworden berekend. Een
algorithme voor de bepaling van de
minimum raamstand met behulp van de
waterdampuitwisseling tussen kas en
atmosfeer is in een komkommergewas
getest. Meer gegevens zijn nodig voor
verdere ontwikkeling van het algorithme,
zodanig dat het mogelijk is de gerealiseerdewaterdampafvoerteberekenenen
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een minimale waarde te realiseren met
behulpvaneenminimumraamstanden/of
verwarmingswatertemperatuur. Het algorithmevoordekasverwarmingmetéénnet
werkt goed. Het zal verder ontwikkeld
worden voor 2 netten. In de kasklimaatregelingworden problemen ondervonden
bij de overgang van nacht- naar dagtemperatuur. Vaakwordt hierbij warmte in de
kas gebracht, die als een heldere warme
dag volgt weer afgelucht moet worden.
Voor oplossing van dit probleem is een
nieuwe regelstrategie ontwikkeld.
Aande handvangegevensvanhet Denar
project is gerekend aan de invloed van
weersomstandigheden op het warmteverbruikvankassen.Erwerdeenduidelijk
verband tussen hetwarmteverbruik enerzijds en het verschil kas- min buitentemperatuur, de windsnelheid en de instraling anderzijds. In plaats van het
warmteverbruik kan ook hetverschil pijpmin kastemperatuur als functie van de
buitenomstandigheden worden gebruikt.
Door de afdelingTeelt en kasklimaat isin
1981 gewerkt aan:
Tomaat
- Entonderzoek bij herfsttomaten
- Vergelijking van cherry-tomaterassen
- Invloed van energieschermen en dubbele kasdekken op de houdbaarheid
van tomaten
- Smaak van tomaten, geoogst in verschillende plukstadia
- Beoordeling van sorteermachines voor
vlezige tomaten
- Toepassingvaninfraroodverwarmingbij
tomaat
- Toepassing van energieschermen bij
stooktomatenteelt
- Rassenvergelijkingen bij ronde en
vlezige tomaten

- Houdbaarheidsonderzoek bij komkommers, geteeld op steenwol en in de
grond
- Houdbaarheidsonderzoek bij komkommers,geteeldonderdubbele kasdekken
- Rassenvergelijkingen in stookteelt en
herfstteelt.

Sla
- Invloed van zoutgehalte en stikstofbemesting op het optreden van glazigheid
- Grondtemperatuur in relatie tot knopvorming bij ijsbergsla
- Invloed van broezen op bolrot bij ijsbergsla
- Voorkoming van bruinverkleuring van
het snijvlak bij sla
- Rassenvergelijking bij botersla in de
diverse teelten
- Oriënterend rassenonderzoek bij ijsbergsla.

Paprika en Spaanse peper
- Effect vanteeltsystemenen kleur bijde
oogstopdeproduktie ineenzomerteelt
- Ruimte- en substraattemperatuur bij
paprika
- Effect van schermen op groei en
produktie
- Effect van de kali- calcium verhouding
op produktie en optreden van neusrot
- Toetsingvanverschillende wortelmedia
bij de teelt zonder aarde
- Plantdichtheden en plantverbanden bij
Spaanse peper
- Rassenvergelijking bij paprika (rood/
groen en geel/groen)
- Rassenvergelijking bij Spaanse peper.

Aubergine
Komkommer
- Invloed van dag- en nachttemperatuur
op de produktie
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Steenwolmatvolume en groeistofbespuitingen
Vergelijking teelt in grond met teelt in
steenwol

Plantafstanden en snoeibehandelingen
in de herfstteelt
Rassenvergelijking in de stookteelt

Rassenvergelijking bij stengelui
Rassenvergelijking bij bosknolselderij
Plantafstanden bij bosui
Rassenvergelijking bij paksoi
Rassenvergelijking bij kouseband

Meloen
Teeltsystemen bij meloen
Effectvanscheutsnoeiopvruchtkwaliteit
Rassenvergelijking met rassen uit
Z.O.-Azië
Bepaling suikergehalte bij het ras 406
Overige groentegewassen
- Vergelijking van enkele watermeloenrassen
- Vergelijking van enkele slangmeloenrassen
- Rassenvergelijking bij augurk
- Ruimte- en bodemtemperaturen bij
witte rammenas
- Zaadkwaliteit bij radijs
- Rassenvergelijking bijhalflange witpunt
radijs
- Toepassing van CCC bij radijs in een
herfstteelt
- Rassenvergelijking radijs in diverse
teeltperioden
- Rassenvergelijking koolrabi
- Bespuiting met calcium ter voorkoming
van rand bij Chinese kool
- Rand bij Chinese kool bij verschillende
kationenverhoudingen en zoutconcentraties
- EffektvanreflektiemateriaalbijChinese
kool
- Vergelijking van enkele Chinese kool
hybriden
- Houdbaarheidsonderzoek bij5Chinese
kool rassen
- Plantafstanden bij broccoli
- Rassenvergelijking bij broccoli
- Bloeiïnductie in een voorjaarsteelt van
bloemkool
- Rassenvergelijking bij spinazie
- Rassenvergelijking bij peen
- Rassenvergelijking bij prei
- Rassenvergelijking bij kroot
- Plantafstand en-grootte bij knolvenkel
- Rassenvergelijking bij suikermais

Chrysant
- Kortedagbehandeling bij geplozen
chrysanten
- Onderbrekingsbehandelingen bijenkele
chrysantenrassen in de ruimte
- Infraroodverwarming bij chrysant
- Invloed van bedverwarming op klimaat,
groei en bloei bij jaarrondchrysanten
- Effect van belichten en ethrelbespuitingen op tijdstip van knopaanleg
- Invloed van steksortering op produktie
en uniformiteit
- Effect van verlaging van de nachttemperatuur op groei en bloei
- Rassenvergelijking bij chrysant.
Freesia
- Bewaar- en behandelingsproef
freesia-kralen.

bij

Amaryllis
- Dubbelschubben van amaryllisbollen
- Temperatuuronderzoek bij amaryllis.
Kasklimaat
- Ontwikkeling van nieuwe algorithmen
voor de ventilatie
- Ontwikkeling van een algorithme voor
regeling van de luchtvochtigheid
- Algorithme voor de kasverwarming
- Herschrijven vandelen vande software
van het procescomputersysteem
- Ontwikkeling van een regelstrategie
voor de verwarming bij overgang van
nacht- naar dagniveau
- Bepaling ventilatievoud bij komkommer
- Onderzoek naar signalen voor automatische klimaatsregelingen.
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FYSIOLOGIE
Aan tomategewassen werden op drie
bedrijven waarnemingen gedaan naarde
snelheden van bloei en oogst van eind
maarttotbeginoktober. Debloeiwasinde
eerstehelftvanhetseizoenca.0,2trosper
weekgroterdanindetweede helft,datwil
zeggen dat ten opzichte van de gemiddeldebloeisnelheidermiddenindezomer
1 à 1,3 tros bloeivoorsprong was, welke
voorsprong in de nazomer weer verloren
ging. Het aantal trossen tussen bloei en
oogst waseind maart8,5 eindjuni 7enin
september nog slechts 6. Of planten
rechtop groeien, zoals bij de hogedraad,
of met de koppen omlaag had geen invloedopdesnelhedenvanbloeienrijping.
Trossen wegsnoeien (maximaal 5) had
geen invloed op de snelheid van bloei of
oogst. De bewerking van gegevens over
de invloed van het seizoen op groei en
ontwikkeling van jonge tomateplanten
werd voortgezet.

Het onderzoek naar de troshoogte van
tomaat en de invloed daarop van temperatuurenlichtwerdvoortgezet meteen
proef waarin wekelijks de planten werden
omgezet tussen een afdeling met veel
licht en lage temperatuur en een met
normaaldaglichtenhogetemperatuur. Bij
dit soort wisselproeven is het namelijk
gewenst dat de ontwikkelingssnelheden
in de verschillende afdelingen gelijk zijn,
zodat bij het verzetten de wederzijdse
groepen in hetzelfde stadium verkeren.
Dezeopzetisnietsteedsgeheelgeslaagd,
zodat enige waarnemingen pas in een
volgend seizoen bepaald zullen kunnen
worden. Niettemin is duidelijk geworden
dat reeds een week na opkomst de omstandigheden invloed hebbenop hetaantal bladeren onder de eerste tros. Op dat
moment waren er microscopisch 4 bladeren zichtbaarterwijldetros naca.7à8
bladeren zit. Wanneer planten van warm
naar koel gingen waren ze iets eerder
gevoelig (4 dagen na opkomst), dan van

Het vruchtzettingsonderzoek bij aubergine kreeg ook in 1981 aandacht
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koelnaarwarm(6dagen).Plantenbij13à
15 CC met extra kunstlicht hadden 7 à 8
bladeren onder de eerste tros, planten bij
20°C met alleen natuurlijk licht hadden
midden indewinterca.13bladerenonder
deeerstetros.Wanneereen behandeling
die gunstig is voor een lage 1e tros niet
wordt volgehouden wordt de tweede tros
tehoogaangelegd,namelijkna5bladeren
inplaatsvanhetnormaleaantalvan3.Van
de lage eerste trospositie gaat dan een
deel verloren. De behandeling voor lage
trosaanlegmoetdaaromindewintersoms
5 weken worden voortgezet (kunstlicht +
lage temperatuur). Voor de praktijk biedt
dit geen aantrekkelijke mogelijkheden.
Een twee-jarige serie van komkommerzaaisels,omookvoorditgewasde reaktie
op de lichtveranderingen over de seizoenen nauwkeurigtekunnen beschrijven
zal tegen de zomer 1982 beëindigd
kunnen worden. Bij komkommer zou
produktievanremonterendebloeikunnen
plaatsvinden. Proefplannen om de eventuele produktieverhogingen die hiermee
bereikt zouden kunnen worden te testen
zijn in voorbereiding.
Deinvloedvanhetseizoenopdesnelheid
van groei en van bloei van anjer blijkt net
zotezijnalsvoordetot nutoe berekende
snelgroeiende groentegewassen. De
invloed van de daglengte lijkt zeer zwak,
maar er zou beter gekeken kunnen
worden naar het preciese moment van
bloemaanleg.
Het C02-onderzoek vindt een nieuwe
impulsinhetbeschikbaar komenvaneenvoudige maar zeer goedkope CCb-meetapparatuur. Eriseenplanontworpenvoor
een langdurige registratie van voorkomende C02-concentraties op 23
groenten- en bloemenbedrijven in de
praktijk waarbij ook de voorlichtingsdiensten van Aalsmeer en Naaldwijk
betrokken worden.
Enige nieuwe groeiregulatoren (uit het
ethyleen-systeem) namelijk AOA en ACC
beïnvloedenderijpingvangroene paprika
niet en ook de houdbaarheid van rode
paprikawordternietdoorverlengd.Ertrad
door de behandelingen soms inwendig
droogrotop.

Op auberginebloemen gespoten geeft
een mengsel vanTomatotone en Rovral,
zowelopgewassen ingrondalsopsteenwol een vroegere en hogere produktie.
Hetdoet erniettoeof inofopde bloemen
gespoten wordt. Aan het standaardmengsel ook nog ethrel toevoegen geeft
opbrengstverlies.
Courgettes vormen na bespuiting met
ethephon meer vrouwelijke bloemen. Er
is een nogal hoge concentratie nodig,
vooral als hoger aan de plant meer
vrouwelijke bloei bereikt moet worden.
Zetting van courgettes is te bevorderen
met Tomatotone en Curbiset, maar er is
een grotere kansop misvormde vruchten
dan via bestuiving.
Het vegetatief vermeerderen van snijgroen lukt nog steeds niet, omdat de
wortelvorming niet op gang wil komen in
in kweekbuizen.
Het onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkhedenvanrandbijChinesekoolis
voortgezet, 's Nachts water over het
gewas vernevelen hielp bij de gebruikte
methode maar weinig, Ca verspuiten op
hetgewashielpzolangdejongsteblaadjes
geraakt konden worden, dus tot het
sluiten van de krop. Alleen 's nachts met
plasticfolie afdekken voorkwam rand.
Verdrogingsschade bijgerbera blijkt opte
treden bij reeds enige verhoging van de
C02-concentratie, namelijk 0,06%. Door
hetvervroegde afstervenvande bladeren
is ook de bloemproduktie lager. Er wordt
nu een CCb-reeks getest met minder
gevoelige rassenom nategaanof zonder
bladverdroging met verhoogd CO2 toch
ook bij gerbera een produktieverhoging
mogelijk is.
Het onderzoek naar de invloed van de
teeltomstandighedenophetblauwkleuren
vanAnthuriumomvat nu4 klonendiealof
niet Ca ontvangen en die alof niet regelmatig 's nachts gutteren.
Na klachten uit de praktijk werden
chrysanten begast met0,2 ppmethyleen.
De lengtegroei en de uitgroei van de
bladeren was geremd en de bloemknoppenwerdenvertraagd,ofgeheel niet
aangelegd.
Slavertoondebijdezelfdegas-behandeling
35

verminderde uitgroei vande hoofdnerven
en had dus kleinere bladeren.
Oogstvervroeging van aardbei is niet verkregenmetdegroeiregulatorBA. MetGA3
wordtdeoogstverlaagdzowelinstuksals
ingewicht, wel isde kwaliteit beter en de
oogst wat vroeger. Gorella is hiervoor
gevoeliger dan Sivetta. Het aardbeionderzoek wordt hiermee afgesloten.
De voorbereiding voor lichtonderscheppingsonderzoek is in een vergevorderd
stadium. Vooruitlopend op het beschikbaar komen van de beschaduwingsapparatuur iser rekenwerk verzet aan het
verloop van de natuurlijke lichtgang over
hetjaar inverband metdejaarlijksegroeicyclivandegewassenende bijbehorende
produktiepatronen. Daarmee is een discussie opgang gebracht ten aanzien van
de vuistregel "geeft 1%minder licht 1%
minder opbrengst" en wat hier meer in
detail gezegd kan worden. Overigens
werddoorgegaan met metenvandegroei
van komkommerzaailingen onder een
lichtintensiteitenreeks als aanvulling op
het natuurlijke licht in een kas.
Door de afdeling Fysiologie is in 1981
gewerkt aan:
- Invloed van het seizoen op de snelheid
van bloei en oogst bij tomaten onder
praktijkomstandigheden en invloedvan
het teeltsysteem.
- Invloed van het seizoen op groei en
ontwikkeling vanjonge tomateplanten.
- Invloed van temperatuur en licht op de
aanleg vandeeerste entweedetrosbij
tomaat.
- Invloed van het seizoen op groei en
ontwikkeling van jonge komkommerplanten.
- De invloedvan het seizoen opgroei en
bloeivanstandaardanjers:groeisnelheid
en periode van toppen tot bloei.
- Plan registratie CCk-concentraties op
23 praktijkbedrijven.
- Versnelling roodkleuring bij groengeoogste paprikavruchten.
- Versnelling roodkleuring van paprikavruchten aan de plant.
- Verbeterde bewaring van rode paprikavruchten met AOA.
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- Het effekt van groeistof bij een vroege
aubergineteelt in steenwol.
- Invloed van de wijze van spuiten bij
vroege aubergines.
- Invloed van groeistof, fungiciden en
Ethrel op het optreden van vruchtrot in
een herfstteelt van aubergine.
- Inductie van vrouwelijke bloei bij
courgettes.
- Bloei-beïnvloeding en vruchtzetting bij
courgettes.
- Vegatieve vermeerdering van snijgroen
(Asparagus setaceus) invitro.
- Rand bij Chinese kool.
- Verdrogingsschade bij gerbera.
- Blauwverkleuring van bloemen van
Anthurium andreanum.
- Effekten van ethyleen op chrysant en
sla.
- De invloedvan BAenGA3 opdevroegheid en produktie van glasaardbeien.
- Enkele schattingen van het verband
tussen licht en opbrengst.
- Invloedvanverschillen in lichtintensiteit
op groei en ontwikkeling van jonge
tomateplanten.
- Onderzoek naar de geldigheid van de
regel:1%meer licht betekent 1% meer
opbrengst.
- Invloedvanverschillen in lichtintensiteit
op groei en ontwikkeling van jonge
komkommerplanten.

PLANTENZIEKTEN
Virusziekten
Paprikazaad besmet met verschillende
stammen van het tomaatmozaïkvirus
bleek minder goedte kiemendan gezond
zaad. Er waren geen betrouwbare verschillen tussen de verschillende TMVstammen.
Chemische middelen die onderzocht zijn
ophunvermogenomTMVinofoppaprikazaadteinactiveren,blekengeenafdoende
werkingte bezitten. Dit waswel het geval
indien het zaad gedurende 7 dagen een
warmtebehandeling kreeg bij70°C.Evenals dit in vorig onderzoek was geconstateerd gaf dit echter aanleiding tot een
vertraagde opkomst.
HetonderzoeknaarhetoptredenvanTMV
in aubergine is geïntensiveerd. Er wordt
momenteel veel aandacht besteed aan
verschuilendeTMV-stammendieintomaat,
paprika en aubergine optreden. Hierbij
wordt onderzocht of er verwantschap
bestaat tussen deze verschillende stammen. Een 70-tal auberginerassen en
aubergineachtige gewassen die door het

IVT ter beschikking zijn gesteld, worden
onderzocht op resistentie tegen TMV. In
geen van de getoetste rassen is deze
resistentie waargenomen.
Dank zij een gerichte chemische bestrijding tegen witte vlieg is dit jaar het
pseudo-slavergelingsvirus in sla vrijwel
nietwaargenomen.Wel ishet in beperkte
mateopeenaantal komkommerbedrijven
opgetreden.
Een nieuwe virusziekte in komkommer is
door het IPOgeïdentificeerd als meloennecrosevirus. De schimmel Olpidium
speelt bijdeverspreiding vandeze ziekte
een belangrijke rol. Er zijn aanwijzingen
dat deonderstam Cucurbitaficifoliaresistent is. Hetenten opdezeonderstam zou
de aantasting dus kunnen voorkomen.
In de slateelt worden we al een aantal
jaren geconfronteerd met een verschijnsel waarbij aanvankelijk zowel aan de
onderzijde als aan de bovenzijde van het
blad stukjes weefsel verdwijnen, waarna
necrose optreedt. Er zijn tot nu toe geen
aanwijzingen dat hierbij een virusziekte
inhetspelzouzijn,hoeweldeverspreiding
inde kas hiervoorweleenaanwijzing zou
kunnen zijn.

Komkommer bleek vrijwelongevoelig voorPhytophthora nicotinae en P.capsicite

zijn.
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Schimmelziekten
De invloed van het kasklimaat op het optredenvanMycosphaereliainkomkommer
iszowelindetailalsonderpraktijkomstandigheden verder onderzocht. Inwendige
vruchtaantasting kwam nog het meest
voor bij die klimaatsinstellingen waarbij
het minst was geventileerd. Indien de
planten kunstmatig besmet werden met
Mycosphaerelia trad er een belangrijke
vermindering op in het aantal geoogste
vruchten, terwijl bovendien het aantal
internodiënaandezijscheutenaanzienlijk
geringer was.
Inhetonderzoek isookaandacht besteed
aan de aantasting door Botrytis in relatie
tothetkasklimaat.Hierbijiso.a.naarvoren
gekomendatbijeennatuurlijkeinfectiede
aantasting het geringst was bij de hoogst
ingestelde dag- en nachttemperatuur.
Bij paprika is een nieuwe wortel aantastende schimmel geïdentificeerd. Waarschijnlijk komt deze aantasting reeds
meerderejaren voor, maar wastot nu toe
nietalszodanigonderkend.Devoorlopige
indruk bestaat dat de schimmel goed
bestreden kan worden door de grond te
stomen.
De aantasting van aubergine door Fusarium heeft zich dit jaar wat verder uitgebreid. Uit onderzoek is gebleken dat
deze Fusarium specifiek isvoorde aubergine; zowel de paprika als de tomaat
werden er niet door aangetast.
In de groenteteelt onder glas komen
enkele Phytophthora soorten voor die
ernstigeschadekunnenveroorzaken.Het
betreft hier de soorten P.nicotinae en
P.capsici. Vergelijkend onderzoek heeft
aangetoonddatdeeerstgenoemdealleen
de tomaat aantast, terwijl P.capsici zowel
de paprika als de tomaat kan aantasten.
De komkommer bleekvoorbeide soorten
vrijwel ongevoelig te zijn.
Plagen
Het onderzoek naar de mogelijkheden
van biologische bestrijding concentreert
zichmomenteelopdebiologischebestrijding van trips en mineervliegen. Voor de
bestrijding van trips zijn 2 roofmijten be38

schikbaar, waarvan er 1 in massakweek
geproduceerd wordt. Deze massakweek
wordt nu ook gebruikt op het bedrijf dat
zich bezighoudt met het kweken van
natuurlijke vijanden. Onder praktijkomstandigheden heeft op beperkte schaal
met wisselende resultaten de introductie
plaatsgevonden. Het voordeel van deze
roofmijt isdat hijzich ook kan handhaven
bij de aanwezigheid van spint.
Bijde biologische bestrijding van mineervliegen isgebleken dat er inonze kassen
van nature enkele sluipwespsoorten aanwezig zijn. Deze kunnen onder bepaalde
omstandigheden de populaties van
mineervliegen op een aanvaardbaar laag
niveau houden. Hoewel het kweken van
deze sluipwespen niet eenvoudig is, zijn
ook hier vorderingen gemaakt. In enkele
praktijkproeven heeft introductie van een
vandezesluipwespentoteensuccesvolle
biologische bestrijding geleid.
Bijde biologische bestrijding van mineervliegen doet zich wel echter een nieuw
probleem voor. Sindsenigejaren worden
we geconfronteerd met een nieuwe
mineervlieg(deFlorida mineervlieg). Hierbijdoet zichdecomplicatie voordatinelk
gevaleenvandesluipwespennieteffectief
is tegen deze mineervlieg.
De biologische bestrijding van witte vlieg
op komkommer is nog steedsonvoldoende. Daarom wordt nu getracht de sluipwesp Encarsia formosa te combineren
met schimmels die de larven van witte
vlieg doden. Hierbij wordt tevens onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van
het massaalkwekenvandezeschimmels.

Chemische bestrijding
Bij de chemische bestrijding staat de sla
nog steeds centraal. Enerzijds wordt
onderzocht ofernogverbetering mogelijk
is bij de bestrijding van aanslag. Hierbij
wordt vooral gezocht naar middelen die
werkzaam zijn tegen lagere schimmels
zoals Pythium. Tot nu toe zijn hiermee
geen opzienbarende resultaten behaald.
Daarnaast gaat het onderzoek naar residuenvanbestrijdingsmiddelenopsladoor.
Dit aspect wordt bekeken voor nieuwe

middelen die eventueel in aanmerking
komen voor toepassing bijsla.
In het kader van het streven naar vermindering van de hoeveelheid bestrijdingsmiddel die gebruikt wordt, vindt
onderzoek plaats met verschillende toepassingsmethoden, van spuiten tot fijnnevelapparatuur. Hierbij wordt zowel gekeken naar heteffect tenopzichtevande
te bestrijden schimmels als naar de hoeveelheid residu die uiteindelijk op het
gewas achterblijft. Tot nu toe wijzen de
resultaten erop dat het effect bepaald
wordt door de hoeveelheid middel dat
gebruikt wordt en dat dit losstaat van de
gebruikte apparatuur. Bij het onderzoek
naardegevoeligheidvannatuurlijkevijanden voor bestrijdingsmiddelen is dit jaar
degevoeligheidvandesluipwespEncarsia
formosavooroxamyl(Vydate) onderzocht.
In tegenstelling tot het zeer nadelige
effectvanmocab,blijktVydateslechtseen
gering effect op de sluipwesp te hebben,
zodat dit middel goed te gebruiken is in
combinatie met natuurlijke vijanden.
Grondontsmetting
Gezien de problemen rondom methylbromide iserditjaarzeer veel onderzoek
uitgevoerd op het gebied van de grondontsmetting. Hierbij is er een zeer intensieve samenwerking geweest met een
aantal instituten in Wageningen en met
het particuliere bedrijfsleven.
Uit deze onderzoekingen is o.a. het volgende naar voren gekomen:
a. Vergelijkbare chemische alternatieven
voor methylbromide zijn momenteel
niet beschikbaar.
b. Door gebruik te maken van plasticsoorten die ondoorlatend zijn voor
methylbromidekandedoseringbelangrijk verlaagd worden. Dit heeft ook tot
gevolg dat de hoeveelheid methylbromide die buiten de kas gemeten
wordt, zeer veel lager is.
c. Doordeperiodetussenontsmettingen
het begin van het spoelen op3 weken
testellenisdekansdat methylbromide
is het oppervlaktewater komt, vrijwel
uitgesloten.

d. Het stomen van de grond is in vele
gevallen een goed alternatief, zij het
datdit belangrijk duurder is.Hetzieter
naar uit dat hetstomen met onderdruk
demeesteffectieve maniervanstomen
is, waarbij de hoeveelheid gebruikte
energie zo optimaal mogelijk benut
wordt.

Doordeafdelingplantenziektenisin1981
gewerkt aan:
- Zaadengrondalsinfectiebron vanTMV
bij paprika.
- Toetsing van paprika-herkomsten op
resistentie tegen TMV-isolaten.
- TMV in aubergine.
- Pseudoslavergelingsvirus bij
komkommer.
- Meloennecrosevirus bij komkommer.
- Pseudoslavergelingsvirus insla.
- Bladnecrose infreesia.
- 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
insla.
- 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.
- Het optreden van Pythium in voedingsfilm en op steenwol.
- Biologische bestrijding vande kaswittevlieg in komkommer.
- Biologische bestrijding vandetomatenmineervlieg.
- Biologische bestrijding van trips in
paprika en komkommer.
- Biologischebestrijdingvanbladluizenin
paprika.
- Residu-onderzoek insla.
- Luchtverontreiniging bij tuinbouwgewassen.
39

gekweekt in5cm potten,vergeleken met
planten beworteld in4 cm potten.
Bij een teeltduurverkorting van 2 weken
voor de winterteelt en 1 week voor de
zomerteeltenzijnsaldo'sbegrootvanf 1 per m2 voor 10 weken tot / 1,25 per m2
voor8 weken. Bijeen teeltduurverkorting
van respectievelijk 3 en 2 weken voor
winter enzomerwordendesaldo's / 2,50
per m2voor 10weken en / 4 - p e r m2voor
8 weken.

ECONOMIE, ARBEID EN
MECHANISATIE
In1981 isdoormedewerkersvandeafdeling economie, arbeid en mechanisatie
weeraaneengrootaantalzakenaandacht
besteed.
Nieuwwashetwerk metbetrekkingtotde
keuze problematiek rond het toepassen
van energiebesparende maatregelen.
Ookisin1981veelaandacht besteedaan
de invulling van het zogenaamde sektorbeleid. Wellicht heeft de combinatie van
deze beide aandachtsterreinen een bijdrage geleverd voor een verantwoord
investeringsbeleid in de Nederlandse
glastuinbouw.

Jaarrondteelt van radijs
Tot begin 1981 zijn op een 15-tal jaarrondbedrijven van alle zaaisels de teelten produktiegegevens verzameld.
Injanuari 1981 iseen opbrengstoverzicht
uitgegeven.
Uit dit basismateriaal zijn de volgende
gegevens verkregen:
- De teeltduur varieert tussen 90 dagen
voor de november zaaisels en 21 -28
dagenvoordezaaiselsinmeitotenmet
augustus.
- Degemiddeldeproduktievarieerttussen
7 bos/m2 voor oktoberzaaisels en 13
bos/m2 voor de zaaisels vanfebruari.
- De gemiddelde opbrengst varieert
tussen f 10,-/m 2 voor de december
zaaisels en f 1,50 tot f 2,-/m 2 voor
zaaisels van augustus.
- Dejaarproduktievanbedrijvenmetmeer
dan5,5 teelt perjaarvarieert tussen 55
en82bos/m2endejaaropbrengsttussen
f 28,50/m 2 en f 43,50/m 2 .
Gemiddeld ligtdejaarproduktie op67,4
bos/m2 bij bijna 7 teelten per jaar.
- De teeltduur van 7 opeenvolgende
teelten varieert tussen 307 en 428
dagen, waarbij het aantal leegligdagen
varieert tussen 16 en99.
- De direkte teeltkosten per bos voor de
zaaimaandenopbasisvanprijspeileind
1981 zijn als volgt in ct/bos:

Economisch onderzoek
Slateelt op voedingsfilm
Samen met de afdeling teelt is een nota
opgesteld om de mogelijkheden van het
teeltschema tomaat + sla in goten met
voedingsfilm in de heteluchtteelt na te
gaan.
De slateelt past namelijk slecht in een
schemametsubstraatteelt. Erisgepoogd
een systeem te schetsen waarin de slateelt goed past. Met extra goten ten opzichte van de tomatenteelt lijkt het
systeem aantrekkelijk voor de slateelt.
Teeltduurverkorting bijjaarrondchrysant
Met behulp van grote planten is bij jaarrondchrysant een teeltduurverkorting te
realiseren.
In een begroting zijn grote planten, op-
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Hierbij komt nog 17-22 ct/bos bosloon bij het uitbesteden van het bossen.
Deoverige arbeidskosten bedragen 6-9 ct/bos bij een uurloon van /23,—.
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Investeringsvolgorde energiebesparende maatregelen
Het vaststellen van een optimaal investeringsplan gericht op het toepassen van
energiebesparende maatregelen, is voor
veel bedrijven van
levensbelang
geworden.
De financieringsmogelijkheden zijn beperkt en er zijn veel onzekerheden met
betrekking tot toekomstige economische
en technische ontwikkelingen.
In samenwerking met onderzoekers van
IMAG, LEI en Proefstation Aalsmeer is
getracht methodes te ontwikkelen om de
keuze problematiekopeen verantwoorde
wijze aan te pakken.
Met een methode waarbij nadrukkelijk
met toekomstige ontwikkelingen wordt
rekening gehouden is inmiddels al enige
ervaring opgedaan.
Er lijken goede mogelijkheden aanwezig
om onder andere via de voorlichting tot
eenverantwoorde opstelling vanenergiebesparingsplannen te komen.

Arbeidskundig en Mechanisatie
onderzoek
Doorteeltsystemen bij tomaat
Voor diverse teeltsystemen zijn procesgegevens verzameld met behulp van
arbeidsboekhoudingen. Ook zijnarbeidsstudies uitgevoerd van werkzaamheden
die tot nutoe niet geanalyseerd waren.
Doormiddelvandearbeidsboekhoudingen
is enig inzicht verkregen in de arbeidsbehoefte van verschillende systemen.
Hieruit is gebleken dat de teelt aan de
hoge draad niet meer arbeid kost dan
tussenplanten of doortelen.

Arbeidsbehoefte vaneen aantal kleine
gewassen
Bij de kleine gewassen koolrabi,Chinese
kool, rammenas,andijvie en knolvenkel is
onderzoek verricht naar de arbeids-

behoefte vande belangrijkstewerkzaamheden (hoofdzakelijk de oogst).
Hierbijzijnbijdemeestegewassenstudies
gemaakt van de verschillende oogstsystemen.
De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:
Koolrabi
- De voorkeur gaat uit naar de overgewaswagen.
- Eengoedalternatiefvoorbedrijvenwaar
de overgewaswagen niet gebruikt kan
worden, vanwege het ontbreken van
een transportsysteem, vormt het tafeltjessysteem.
Chinese kool
- Met hettoenemen van het kropgewicht
stijgt de arbeidsbehoefte.
- Het oogsten van de Japanse hybriden
kost bijeenzelfde kropgewicht meertijd
dan het oogsten van de Granaattypen.
Rammenas
- Het beste voldoet de overgewaswagen
waarbij de wortels los op de wagen
geladen worden.
- De rechte spoelmachine levert ten opzichte van de ronde spoelmachine een
behoorlijke arbeidsbesparing op.
Andijvie
- De arbeidsbehoefte per krop stijgt met
het toenemen van het kropgewicht.
- Door toepassing van de zogenaamde
slarail is een behoorlijke arbeidsbesparing te verwezenlijken aangezien er
dan minder overslaghandelingen nodig
zijn.

Mechanisatie chrysant
Inwerkgroepverband zijn de konsekwenties bekeken van een aantal alternatieve
teeltsystemen bij chrysant.
Hetdoelhiervanwaseeninzichttekrijgen
in de mogelijkheden van de diverse
systemen en om aanbevelingen te doen
voor verder onderzoek (teelt en mechanisatie).
Begonnen is met een vergelijking van de
standaard vollegrondsteelt met de gemechaniseerde vollegrondsteelt en de
teelt op roltabletten.
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Uit de opgestelde analyses is gebleken
dat het telen van chrysanten op roltabletten tot een iets beter bedrijfsresultaat zou kunnen leiden ten opzichte
van de teelt in de vollegrond
(gemechaniseerd).
Bij'.de gemechaniseerde vollegrondsteelt
iserdanvanuitgegaandathetplantenen
het oogsten (afsnijden) gemechaniseerd
plaats zouvinden.
Het verschil tussen de teelt in de vollegrond en die op roltabletten is echter vrij
klein.
Dit komt door de relatief hoge jaarkosten
van de benodigde
investeringen
(± f 50,-/m2). Het te realiseren voordeel
lijkttegeringomdeonzekerhedendienog
aan het systeem kleven opte vangen.
Meer perspectief biedt de mechanisatie
van het planten en het oogsten bij de
vollegrondsteelt.
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Ontwikkelingvan bedrijfsbegeleidingssysternen
In 1981 is na diverse studies de basis
gelegd om tot een gestructureerde ontwikkeling van bedrijfsbegeleidingssystemen te komen.
Doel van dit onderzoekterrein is onder
andere om systemen te ontwikkelen
waarbij met behulp van computers de
voorlichting instaat wordt gesteld sneller
enbetereeconomischeadviezentegeven.
Hierbijsluit hetonderzoek, naardemogelijkhedenomopdeglastuinbouwbedrijven
zelf tot een verbetering van het management te komen, direkt aan.Ook hierbij
zullendecomputerseen rolkunnengaan
spelen.Totopheden isditechter nogniet
het geval.Voorbeelden van aktiviteiten in
dezesfeerzijnBedrijfsregistratie,Bedrijfsvoering, Arbeidsplanning etc.

BEDRIJFSONTWIKKELING
Algemene bedrijfsontwikkelingsactiviteiten
In het verslagjaar isde belangstelling om
nieuwe bedrijven te stichten weer verder
teruggelopen. Slechts daar waar sprake
was van verplaatsing op grond van het
noodzakelijkopheffen vanhetbedrijf voor
woningbouw e.d.,waren er ondernemers
die tot stichting van een geheel nieuw
bedrijf kwamen.
Een en ander had zijn weerslag in de
projectmatigebedrijfsstichtingendevoorbereidingdaarop.Erwerddanookslechts
één onderzoek voor een nieuwe tuinbouwvestiging uitgevoerd. De uitgifte van
gronden in recent gereedgekomenvestigingen verloopt traag. Op een enkel perceelnakondendebedrijvenindevestiging
De Hooghe Beer worden uitgegeven. Er
werd 1 bedrijf uitgegeven inde vestiging
Delfgauw. T^ Pijnacker is nog ongeveer
10 ha in ontwikkeling.
De druk tot herstructurering van oudere
slecht verkavelde bedrijven, met name in
het Westland, nam sterk toe. Men heeft
hetechtertot heden hierbij moeten laten.
De mogelijkheden zijn vooral financieel
niet aanwezig deze zaak aan te pakken.
Ditgeldtzowelvoordetuinderalsvoorde
overheid. Wel is gevraagd of er in de
toekomst wettelijke maatregelen zouden
kunnen worden genomen om een dergelijke - meest partiële - herstructurering
mogelijk te maken.
Hetaantalaanvragenzowelalsde oppervlaktevoorbodemonderzoek nambelangrijk af. Het aantal onderzochte objecten
bedroeg41 meteengezamenlijke oppervlakte van49 ha. Dit isongeveer de helft
vanhetgeenin1980werduitgevoerd.Het
betrof nu in hoofdzaak adviezen voor
drainage en grondverbetering. In 2 gevallenbetrof hetadviezenwaarbijzanduit
de diepere ondergrond naar boven zou
moeten worden gehaald.
De belangstelling tot vervanging en aanpassing van kassen en andere bedrijfsopstanden nam in 1981 eveneens verder

af. Velen blijven de toestand te onzeker
vinden.Welwaserenigevergrotebelangstelling op heteindevanhetjaar, maardit
zalvooralzijnweerslagvindenin1982.Dit
betreft dan vooral glasgroentebedrijven,
waarvandeuitkomsten in1981 nietonbevredigendwaren.Erzijnechtertoch nogal
wat ondernemers die voor verandering of
vervanging financieel geen problemen
zouden ondervinden, maar die gewoon
even pas op de plaats willen maken.
Daarbijkomtdatereenzeergrootaanbod
isvanbestaande bedrijven,dieveelalaanzienlijkgoedkoperteverwervenzijndanin
geval men nieuwbouw uitvoert. Ondanks
de lage prijzen voor complete bedrijven
ligtdeverkoophiervanopeenlaagniveau.
Hoopgevend voor de toekomst is wel de
ontwikkeling in de kassenbouw. Dit indie
zin,datdekassenbouwersbetere(lichtere)
kassen offreren en tevens kassen die
goede mogelijkheden in zich hebben
energiebesparendemaatregelentenemen
(schermen). Jammer was het te moeten
constateren dat de verzekeringsmaatschappijen hierop nog maarmoeilijk goed
kunnen inhaken. Dit betreft speciaal de
hogeretarievenbijkassenmetafwijkende
glasmaten. Men is bang dat er bij een
calamiteitonvoldoendepassendglasaanwezig zal zijn om de schade snel ongedaan te maken. Een zaak die naar onze
mening veel beter op een andere manier
geregeld kan worden, zoals die van
centrale glasvoorraadopslag.
Meer dan ooit kwamen de problemen
vande water aan-enafvoer inde belangstelling te staan. Dit voor wat betreft een
aantalaspecten.Allereerst isbesloten het
lang verwachte zoetwaterkanaal van
Waddinxveen naar Voorburg niet aan te
leggen, maar in de plaats daarvan een
buisleiding vanaf het Brielse Meer naar
het Westland. Dit zou bij realisering
kunnen leiden tot eenverbetering vande
kwaliteitvanhetoppervlaktewater. Duidelijk is echter dat dit slechts één aspect is
vandewatervoorzieningvoordetuinbouw.
De ideeën die er al eerder waren om
drinkwater via het normale drinkwaterleidingnet naar de bedrijven te distribueren,kregenmeergestalte.Diversevan
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deze bedrijven kunnen leveren, al zullen
watjuridische aspecten daarvoor moeten
worden opgelost. Een en ander kwam
vooral ook tot uiting in het door de voorlichtingsdienst uitgebrachte rapport
"Watervoorziening indeglastuinbouwvan
hetWestland".Daarinzijndeeisenvande
tuinbouw voor wat betreft de noodzakelijke waterkwaliteit duidelijk verwoord. In
dit kader is er contact geweest met de
Dienst Grondverkenning TNO om na te
gaanofereventueelperspectief aanwezig
is voor het benutten van negatieve
bronnen voor regenwaterinfiltratie. Dit
blijktjammergenoegniet hetgevaltezijn.
Gunstig isdeoprichting inhet verslagjaar
van de Commissie Waterhuishouding
Tuinbouw Westland,die in samenwerking
met het bedrijfsleven, potentiële waterleveranciers enonzedienst alleaspecten
van de waterhuishouding bestudeert. De
behoefte aan verbetering van de water
aan- en afvoer van individuele bedrijven
kwam in het verslagjaar nog nadrukkelijker naar voren danvoorheen. Dit vooral
gezien de noodzakelijke intensieve doorspoeling na een chemisch grondontsmetting en na stomen. Dit leidde in een
aantal gevallen tot intensiever draineren.
Daarnaast is door een aantal bedrijven
gebruik gemaakt van de vorig jaar tot
stand gekomen subsidieregeling voor
kleinschalige realisering van gescheiden
water aan- en afvoer. In enkele gevallen
ook werden grootschaliger werken in dit
kader in uitvoering genomen, zoals bijvoorbeeld het project 'Staalduinen', waar
de verbetering van de waterafvoer een
flink aantal telers betreft.
Gezien de kwaliteitsproblematiekvan het
gietwater en de sterk vergrote belangstellingvoorsubstraatteelten,wasookde
belangstelling voor het vergroten van de
opslag van regenwater sterk aanwezig.
Talvanbassinswerdenergebouwd en bij
bedrijfsverandering houdt men met de
aanlegvaneenbassinalgemeenrekening.
Men offert er somswel een gedeelte van
de kasoppervlakte voor op.
Eveneenswordenernogalwat apparaten
vooromgekeerde osmose verkocht. Inde
ontwikkeling van deze apparatuur is ver-
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betering teconstateren. Niet echter inde
bijkomende problemen, zoals de afvoer
vanhetbrijn. Inbepaaldegevallen leidtdit
tot hoge verontreinigingsheffingen.
Het blijft te betreuren dat het nog steeds
niet mogelijk is gebleken een centrale
stortplaats of composteringsplaats voor
tuinafval in het Westland te realiseren. In
feite isalles rond, evenals eenfikse overheidssubsidie om de bereikbaarheid te
verbeteren. De planologische hindernis
kon echter nog niet worden overwonnen.
Planologische bezwaren zijn het ook die
er de oorzaak van zijn dat ook in het
verslagjaar nog geen definitieve beslissingen over het stichten van centrale
opslagplaatsenvoor bestrijdingsmiddelen
(methylbromide)kondenwordengenomen.
De lokaties daarvoor zijn inmiddels wel
bekend, maar het is nog erg onzeker of
realisering ooit zal plaatsvinden.
Het zeer grote verschil in rendement
tussen glasgroenten- en glasbloemenbedrijven was er de oorzaak van dat een
enkelbloemenbedrijftochweergedurende
een deel van het seizoen groenten ging
telen. De omvang hiervan bleef gelukkig
uiterst beperkt. Wel was er opnieuw een
zeersterke uitbreidingvandepotplantenteelt. Dit ging vaak gepaard met bedrijfsvergroting, verdergaande specialisatie
envooraleensterke mechanisatie vande
betreffende bedrijven. Verwacht mag
worden dat deze ontwikkeling zich nog
verder zalvoortzetten.
Veelwerkvielertedoenalsgevolgvanhet
zogenaamde sectorbeleid, waarbij de
overheidsubsidieertinenergiebesparende
investeringen. Aan de voorbereidingen is
inbelangrijke matemeegewerkt,terwijlde
uitvoering van veel medewerkers in de
voorlichting nogal wat tijd heeft gevergd.
Dit niet alleen als gevolg van ambtelijke
medewerking, maarvooral ook gezien de
behoefte aan informatie over het wat en
wanneer van bepaalde investeringen om
energie te besparen. Als gevolg van het
sectorbeleidkwameropheteindevanhet
verslagjaar een vergroting van de activiteiten bij de toeleveringsbedrijven; vooral
bij die welke zich bezighouden met het
installeren van energieschermen.

Uiteraard was energiebesparing ook het
welhaast centrale thema van de vele
honderden bijeenkomsten en excursies
waaraanvandezijdevandevoorlichtingis
deelgenomen.

Teeltvoorlichting

/A/gemeen
Deonverminderde belangstelling voor de
substraatteelten vroeg in het verslagjaar
de nodige aandacht van de voorlichting.
Duidelijk was ook dat steeds meer gewassenopsubstraatgeteeldgaanworden.
Ook in de bloementeelt begint zich nu
meer interesse daarvoor af te tekenen.
De toeleveringsbedrijven wedijveren in
verbeteringen en vernieuwingen. Dit
maakt het er niet eenvoudiger op. Van
belang is echter, dat de voorlichting in
nauwe samenwerking met het onderzoek
snelengoed heeft kunnen inhaken opde
ontwikkelingendieeropditgebiedwaren.
Er blijven echter nog wel knelpunten,
zoals de verspreiding van bepaalde ziekten, die mogelijk gerelateerd zijn aan bepaalde systemen en het feit dat voor de
toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen bij substraatteelten nog geen
wettelijke regelingen ontworpen zijn.
Duidelijk isweldatopeenverdere sterke
uitbreiding van de substraatteelt moet
wordengerekend. Ditzal- zekervoorwat
het Westland betreft - sterk afhankelijk
zijn van de mogelijkheden om over passend gietwaterte beschikken.
De sterke stijging van de aardgasprijzen
enderegelinginhetkadervanhetsectorbeleid waren er de oorzaak van dat er
vanuit de praktijk een sterke vraag was
naar voorlichting op het gebied van energiebesparing. Dankzij slagvaardig onderzoek en waarnemingen door devoorlichting in de praktijk was het mogelijk in
vrijwel alle gevallen goed te adviseren.
Daar waar de ervaringen onvoldoende
waren zal het seizoen 1982 de antwoordenopdevragenmoetengeven. Duidelijk
iswel,dat hetgehele pakket vanenergiebesparende maatregelen,zoalswedieop

bedrijven aan kunnen treffen: ingebruikname rookgascondensor, het omlaag
brengenvanverwarmingsbuizen,regeling
van het klimaat met decomputer, dubbel
glas, wegwerken van bestaande kieren,
aanbrengenvaneenenkelvoudig,dubbelvoudig of soms zelfs drievoudig scherm,
situaties voor de teelt schept, die nogal
wat consequenties hebben.Voor diverse
teelten moetenwe eigenlijk naareen volkomen nieuwe manier vantelen toe. Een
boeiende opgave, die echter wel de aandacht sterk gespannen houdt en de
nodige tijd vergt.
Stonden substraatteelten en energiebesparende maatregelen extraindebelangstelling,ditdeednietsafaandenoodzaak
aandacht te blijven besteden aan wat
langer lopende aandachtspunten in de
teelt. Om die reden is advisering ter verkrijging van een optimale kwaliteit en
houdbaarheid nogsteedsergactueel.Dit
geldt ookvoorintroduktie opde bedrijven
vande nieuwe en nieuweregewassen en
deinpassingdaarvanindeteeltschema's.
Verder is merkbaar dat men óf toch nog
moeilijk geschoolde arbeidskrachten kan
krijgen óf men de kosten daarvan wil uitsparen. Arbeidsbesparing blijft dan ook
nog hoog in het vaandelstaan.

Groenteteelt
Extra veel aandacht, vooral in de glasgroenteteelt, kreeg de grondontsmetting.
Tal van bedrijven kwamen toch betrekkelijkonverwacht voordesituatietestaan
dat het tot heden toegepaste middel
methylbromide niet meer mocht worden
gebruikt of slechts met beperkingen. Dit
vergrootte de belangstelling voor grondstomen. Het kreeg dan ook volop aandacht, met name enkele nieuwe toepassingsmethoden.Ookoverdealternatieven
van methylbromide bijdechemische middelen was het nodige te doen.Vooral de
inpassinginhetnormaleteeltschemawas
lang niet altijd een eenvoudige zaak Dit
temeer, omdat de ervaringen van diverse
middelenondereenreeksvangevarieerde
omstandigheden eigenlijk te beperkt
bleek.
45

Het verslagjaar was voor de groenteteelt
ook in andere opzichten niet eenvoudig.
De produktie bleef algemeen wat achter
op 1980 en er deden zich, zoals bijvoorbeeldbijkomkommer enpaprikaeninhet
najaar bij sla, nogal wat kwaliteitsproblemen voor.
Naar voren kwam ook dat het dichter
worden van de kassen als bijkomend
effect kan hebben,datgemakkelijker verbrandingen optreden als er materialen
worden gebruikt die toxische stoffen afgeven, zoals kunststofverwarmingsslangene.d.
Bijdesortimentsverbreding indegroenteteelt tekenen zich duidelijker tendenzen
af.Zogaatdeopmarsvanvlezigetomaten
onverminderd voort, blijken er veel telers
te zijn die wat geheel nieuws best wel
willenaanpakken,maarisookduidelijkdat
bepaalde hindernissen erg moeilijk te
nemen zijn, zoals bijvoorbeeld bijde teelt
van ijsbergsla. Veel steun vanuit het
onderzoek zal noodzakelijk zijn.

Aan verbetering van de bedrijfsuitrusting
is door veel bedrijven in het verslagjaar
veelaandacht besteed.Begrijpelijkdatdit
zich vooral ook toespitste op energiebesparing. Hierover zijn al de nodige
opmerkingen gemaakt. Feit is in ieder
geval dat de leveranciers van rookgascondensors en computers erg veel werk
hadden, terwijl ook de installateurs van
energieschermen het werk amper of niet
konden bijbenen. Zowel van de zijde van
(vooral ook nieuwe) installateurs als van
telers, kwamen er talrijke veranderingen
en verbeteringen in de systemen. Deze
waren vooralgericht opeen vermindering
van de schaduwwerking en verbetering
van de automatisering. Vanuit de voorlichting iseen en ander vaak begeleid en
gestimuleerd. Daarnaast isde aanwezige
kennis benut om zo goed mogelijk te
adviseren bij de vele vragen die op dit
gebied kwamen.

Bloementeelt
Ookindebloementeelt iserinhetverslagjaar veel gedaan aan energiebesparing.
Daarbijkwamhetveranderenvandebuisligging vrijwel centraal te staan evenals
het aanbrengen van energieschermen.
Het telen onder de daardoor gewijzigde
(klimaatomstandighedengingdikwijlsgepaard met aanpassingsmoeilijkheden.
Fysiologische afwijkingen als gevolg van
de constant hogere luchtvochtigheid
tradenonderandereopbijrozen,freesia's,
gerbera'sensommigepotplanten.Eenen
ander hadooktotgevolgdater nogalwat
gesmette bloemen werden aangevoerd,
vooral inde nazomer.
Debeperking enhet inbepaalde gevallen
geen gebruik maken van methylbromide
was voor een aantal bloemenbedrijven
(gerbera's) zondermeer fnuikend. Alternatieven leidden tot complete teeltmislukkingen.
Afgezienvanhetfeitdatervanuitbreiding
in de bloementeelt geen sprake was, zijn
er ook binnen het areaal geen spectaculaire verschuivingen geweest.

Dezeergrotebelangstellingvoorenergieschermen maakt duidelijk dat andere
mogelijkheden toch nog maar beperkt
worden toegepast. Er zijn weliswaar
kassen met dubbele dekken of alternatievekasdekkengebouwd,maardeoppervlakte hiervan is uiterst beperkt. Een en
ander is duidelijk een gevolg van het feit
dat scherminstallaties voor betrekkelijk
matige kosten al grote besparingsmogelijkheden kunnen bieden.Wel zijn erveel
gevels voorzien van dubbel glas of een
extra ruit.
Veelaandacht moestwordenbesteedaan
advisering ingeval hetverwarmingscircuit
wordt gewijzigd. Dit gaat vaakgepaard in
combinatie met bedverwarming en het
mobiel maken van een gedeelte van het
buizennet.
Infra-roodverwarmingbleef wat hetareaal
betreft beperkt. De teeltresultaten vallen
tot heden weliswaar niet tegen, maar de
aanvankelijk veronderstelde grote besparingsvoordelen blijven toch uit.
Meer en meer installeerde men in de
praktijk apparatuur voor het doseren en
meten van koolzuurgas. Hetfeit dat daardoor in tal van gevallen is geconstateerd
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dat in de (dichtere) kassen een te laag
gehalte aanwezig is, heeft een herbezinning op het doseren van CO2 op gang
gebracht, die ongetwijfeld zal leiden tot
aanpassingen indeteelt,zoalshetstoken
ook als er geen warmte wordt gevraagd.
Daarnaast studeert men op de mogelijkheid het inde nacht geproduceerde koolzuurgas op te slaan.
Het buisrailsysteem blijkt voor zó veel
telersvoordelentebieden,datdeinstallatie
daarvanonverminderddoorgaat.Ditisniet
alleen het geval meer inde tomatenteelt,
waarvoor dit systeem destijds is ontwikkeld. Ook bij andere teelten tracht men
een technische aanpassing te vinden of
de teelt aan te passen, zoals bij
komkommers.
De sterke stijging van de elektriciteitsprijzen in 1981 deed ook op het gebied
van het stroomverbruik de behoefte
aan besparingsmogelijkheden gevoelen.
In diverse gevallen is hiervoor geadviseerd, al is wel duidelijk dat de mogelijkheden op dit moment nog beperkt lijken.
Zelfopwekking van stroom kreeg nog
maar in een enkel geval gestalte. In de
komende tijd echter zal de aandacht hier
ongetwijfeld meer op worden gevestigd
doordat dan waarschijnlijk de mogelijkhedentothetplaatsenvanwindmolensen
T.E-installaties worden vergroot.

Bedrijfsmethodenen arbeidsuitrusting
Zowel door het ontbreken van een functionaris die zich bezighoudt met arbeidskundige aspecten, als de vakature voor
specialist mechanisatie, waren erde oorzaak van dat aan bedrijfsmethoden en
arbeidsmethoden niet die aandacht kon
worden geschonken die noodzakelijk
werd geacht. Om die reden kon nog niet
opnieuwwordenovergegaantothetpubliceren van arbeidsplanningen voor de
belangrijkste gewassen. Ietswat we toch
op korte termijn hopentegaan hervatten.
Het isook nodig,omdatde arbeidskosten
per eenheid produkt nog verder omlaag
zullen moeten.

Met betrekking tot de mechanisatie kon
aandacht worden besteed aan de gasnevelapparatuur ten behoeve van de
ziektebestrijding. Ditonderzoek leiddetot
een duidelijke verbetering van de advisering op dit gebied.

Economie en structuur
Een opmerkelijke ontwikkeling op het
gebied van de bedrijfsvoering kwam tot
uiting in de oprichting van zogenaamde
investeringsgroepen. Daarbij bespreken
telersdieeenzelfdesoortinvesteringvoor
ogen hebben gezamenlijk de aspecten
daarvan.Ditinoverlegmetdedeskundigen
op het gebied van de uit te voeren investering vanuit de voorlichting. Dit blijkt
voordedeelnemersergvruchtbaartezijn;
de beslissingen worden veel meer overwogen en beter genomen.
Duidelijkwordtsteeds meerenmeervoor
bedrijfshoofden dat een goede bedrijfsvoering en een optimaal management
staat of valt met de beschikbaarheid van
voldoendegegevensoverhetbedrijfende
teelten en de mogelijkheid om tot vergelijking hiervan met andere bedrijven
te komen. Vandaar dat een sterk vernieuwde vorm van de brochure 'Bedrijfsregistratie' is uitgegeven waarvoor een
goedebelangstelling bestaat. Debehoefte
tot registreren komt vaak ook spontaan
vanuit de bedrijven zelf naar voren. Een
goede zaak.Omdetelers meer inzicht te
verschaffen in bedrijfsvoeringsaspecten
van vooral een aantal nog kleine gewassen is hierover in een serie in de
vakpers uitvoerig gepubliceerd.
De ontwikkeling van begeleidingssystemenverlooptnogergtraag.Enkeletelers
diegezamenlijk tot een opzet indit kader
willen komen worden door ons begeleid.
DerapportagetenaanzienvandeWIR,de
rentesubsidieregeling, het Borgstellingsfonds ende Rijksgroepsregeling,vondop
de gebruikelijke wijze plaats. Verder is
veel onderzocht met betrekking tot de
maatregelen inte brengen inde regeling
voor het sectorbeleid.
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Diversen
Evenals in voorgaande jaren is er ook in
1981 weer medewerking verleend door
de voorlichting envanuit het Proefstation
aantalrijkecursussen inhetgebied. Daarbij bleven de cursussen met een ondernemerskaraktervooralveel belangstelling
trekken.Erwerdenweeraan2AVTO-en2
EVTO-cursussen medewerking verleend,
evenals aan een TVTO-cursus. Voor het
eerst startte men met een AVTM-cursus
(Algemene Vorming Tuinbouw Medewerkers) waaraan door enkele van onze
medewerkers lessen zijn verzorgd. Daarnaast werden er cursussen gegeven op
hetgebiedvandeteelten,(met namevoor
gespecialiseerde bloementeelten) en
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diverse korte cursussen, zoals die op het
gebied van spuittechniek, plantenfysiologie en klimaatregeling.
Ondanks de aandrang die er wel wordt
uitgeoefend de cursussen (weer) in de
avonduren te houden blijven wij als eis
stellen dat dit in de middaguren zal
moeten worden uitgevoerd. Onze medewerkers die lessen op deze cursussen
verzorgen,zijnvaakindeavondentochal
erg vaak belast.
Duidelijk is daarnaast wel dat veel
cursussen, vooral die welke ten behoeve
vande praktischetelerswordengegeven,
niet of nauwelijks op een verantwoorde
wijze kunnen worden uitgevoerd zonder
medewerking van devoorlichters die dag
in dag uit de realiteit van de praktijk
meemaken.
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