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TENGELEIDE
Voor u ligt opnieuw een jaarverslag over het onderzoek. Het beoogt in kort bestek een overzicht te geven van de belangrijkste onderzoekresultaten van het afgelopen jaar. Daarnaast
biedt het informatie, zoals adressen, publikaties enz. waarvan we hopen dat het van nut kan
zijn voor de belangstellende lezer.
Het jaarverslag is in de eerste plaats bedoeld voor de tuinder. Degene, die over een bepaald
onderwerp meer uitvoerige informatie wenst, kan onder meer op aanvraag een uitvoeriger internjaarverslag verkrijgen.
Als we op het afgelopen jaar terugzien, kunnen we vaststellen, dat 1984 voor de Nederlandse
glastuinbouw als geheel geen ongunstig jaar is geweest. Wel waren er verschillen tussen de
teelten en de uitkomsten per individuele ondernemer liepen -overigens niet voor het eerst zelfs sterk uiteen. Opnieuw bleek overigens hoezeer het nodig is,dat alle zeilen worden bijgezet en alle krachten gebundeld, teneinde onze positie als Nederlandse glastuinbouw temidden van de internationale concurrentie te handhaven. Een positie, die niet alleen wordt beïnvloed door wat er in de ons omliggende of verder weggelegen landen gebeurt, maar ook door
ontwikkelingen dichter bij huis.
De tuinbouw komt ook in ons eigen land -met andere takken van agrarische bedrijvigheid steeds meer onder druk te staan van externe faktoren.We behoeven slechts te denken aan de
toenemende wetgeving op het gebied van het milieu. Dit alles drukt tevens een stempel op het
onderzoeken het onderzoekprogramma.
Het afgelopen jaar werd voor het proefstation gekenmerkt door enkele bijzondere feiten. Zo
werd een structurele oplossing gevonden voor het financieringsprobleem, met name voor de
50-50-regeling, ter financiering van het jaarlijks exploitatietekort. Met het Landbouwschap
werd een aanvullende regeling getroffen om de 50%-bijdrage van het bedrijfsleven voor het
groente-onderzoek voor de komende jaren te garanderen. Voor het bloemenonderzoek
bestond al een goede regeling via het PVS.We maken hier graag met erkentelijkheid gewag
van. Het betreft één van devoorwaarden, waaraan voldaan moet worden om ons onderzoek te
kunnen uitvoeren.
Ook de reeds lang bestaande plannen voor nieuwbouw van een hoofdgebouw kregen opnieuw
aandacht enook hierbij leken nieuwe financiële mogelijkheden perspectieven te bieden.
Verder mag niet onvermeld blijven de reorganisatie van het routine grondonderzoek, waarvoor
een overeenkomst tot stand kwam met het Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek. Het routine
grondonderzoek behoudt dezelfde locatie, doch wordt voortaan onder verantwoordelijkheid
van het Oosterbeekse laboratorium uitgevoerd. Het is een historische gebeurtenis, omdat
hiermee een eind komt aan een periode van meer dan vijftig jaar, waarin het routinegrondonderzoek een belangrijke plaats innam op het proefstation.
In de loop der jaren kwamen tal van nieuwe ontwikkelingen tot stand en verwacht mag
worden, dat dit ook in de komende jaren het geval zal zijn. Daarom is het van groot belang te
kunnen melden, dat een goede basis is gelegd voor het onderhouden van nauwe contacten
tussen proefstation en bedrijfslaboratorium.
Goede en vruchtbare contacten zijn er trouwens het afgelopen jaar ook weer geweest met talrijke andere instellingen en organisaties; niet in het minst met de gewassencommissies van
de NTS,dieweer velegoede suggesties hebben gedaan.Zeworden op hoge prijs gesteld.
Een woord van dank is tevens op zijn plaats aan het adres van al degenen, die ons hun steun
hebben gegeven, financieel of anderszins. Speciaal willen we noemen alle medewerkers, die
met enthousiasme zich voor het onderzoek hebben ingezet. Enthousiasme en inzet zijn voorwaarden om ook in de komende jaren met voortvarendheid te kunnen inspelen op allerlei
nieuweontwikkelingen. Enintussen wensen wedit jaarverslag inveler goedehanden.
Ir. E. Kooistra

BESTUUR
Oesamenstelling van het bestuur vande 'Stichting Proefstation voorTuinbouw onder glas'te
Naaldwijk was per 15 mei 1985 als volgt:
P. van den Berg, Den Haag (voorzitter)
J. G. J. van der Hoeven, Maasland (secretaris)
P. W. Lekkerkerk, Den Hoorn (vice-voorzitter)
J. W. van de Torre, Bergschenhoek (lid dagelijks bestuur)
dr. ir. E. A. Goewie, Ministerie van Landbouw en Visserij
G. R. Bax, Sappemeer
ir. J. D. Bijloo, NRLO, Wageningen
E. H. Bukman, Moerkapelle
J. L. M. Jacobs, Venlo
T. A. Koolhaas, Mijdrecht
G.J.M. Koot, Poeldijk
C.Landsbergen, Maasland
A.J.van Marrewijk, Maasland
J. N.Olieman, Pijnacker
N.F.C. Rops, Ulvenhout
P.J.Schotman, Dordrecht
W.Valk, Nieuwerkerk a/d IJssel
G.Vreugdenhil, 's-Gravenzande
ir. R.Woudstra, Ministerie van Landbouw en Visserij
Adviserende leden:
ir. J. Spithoven, Produktschap voor Siergewassen
drs. P. v. d. Struys, Landbouwschap

De samenstelling van het bestuur van de 'Vereniging tot ondersteuning van de stichting
Proefstation voor Tuinbouw onder glas' was per 15 mei 1985 als volgt:
H. A. van Holsteijn, Monster (voorzitter)
J. G. J. van der Hoeven, Maasland (secretaris)
P. J. J. Duijndam, Den Hoorn
L. G. C. Hendriks, Leidschendam
A. A. M. Tas, Zevenhuizen
L. van Winden, Berkel
L. M. J. Zwinkels, De Lier
J. Luimes, Erica, namens Proeftuin Sappemeer
N. T. A. van Dijk, Harmeien, namens Vleutens Proeftuin
N. F. C. Rops, Ulvenhout, namens Proeftuin Noord-Brabant
J. L. M. Jacobs, Venlo, namens Proeftuin 'Noord-Limburg'
J. de Maa, Naaldwijk, namens de vereniging van Potgrondfabrikanten
N. A. Haket, Pijnacker, namens de NTS, sectie groenten
J. de Groot, Maassluis, namens de Nederlandse vereniging van plantenkwekers

PERSONEEL *)
•) situatie per 1-3-1985

PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS
ONDERZOEK
Directeur
JtJk HuuiBim, Min. Lelylaan 32, 2285 HJ Rijswijk (070) 940946.
Adjunct directeur Voorlichting
Il | M I
Ii Molenstraat 127, 2681 BR Monster (01749) 47569.
Adjunct directeur Onderzoek
Ob li. G. Wiiatataijn, Emmastraat 12, 2681 RN Monster (01749) 47841.
Dir. secretaresse
Mw. D. D. vun Uun Heuvel-Ue Huuy.
Informatieverzorging
Afdelingshoofd:
•Dr,Ir,G.Woctstoijn, Emmastraat 12,2681 RN Monster (01749)47841.
Publiciteit:
Hoofd:4ng. P.A. Kruijk, Postbus54,2670AB Naaldwijk (01740)24302(tot 1-9-1985).
Assistent publicist: vacature.
Administratieve medewerkers: M. P. van Gaaien, G.W. Vcrhuuf Kunipnuir, vacature.
Fotograaf: j . A. van der Looo, Hondsdraf 19, 2671 DM Naaldwijk (01740) 28491.
Bibliotheek:
Bibliothecaris: drs. W. A. van Winden, Lange Wateringkade 34, 2295 RP Kwintsheul.
Bibliotheek-assistente: M. N. van Dijk.
Systeembeheer:
- L v. d. DesrHavikhorst 10, 2675 WC Honselersdijk.
B. Zuiineveld
Systeemanalyse: vacature.
Statistische verwerking:
Statisticus: B. J. van der Kaay, Muskaatstraat 3, 2671 SV Naaldwijk (01740) 26584
Assistent: ing. J. C. M.WithagenAfdeling grond,water en bemesting:
Afdelingshoofd:-.lr. J. van den Undo, Kreeklaan 15,2691 KX 's-Gravenzande (01748) 4106 (na210-1985: 14106).
Verdamping: R.deGraaf, Plantage 23,3155AX Maasland.
Onderzoek enbemesting kunstmatige substraten:
Hoofd: ifig.G.Oonncveld, Korte Kruisweg 32,2676XM Maasdijk (01745)3417.
Onderzoekers: ing.W.Voogt, ing. D,Thouim, lng».Y.Ru^enaaia, A. M.M.v.d.Burg,vacature.
Assistente: J,E.Molenaar (tot 1-5-1985).
Bemesting en watervoorziening grond:
Hoofd: rir ir ,l P N I Rnnrrin vnn Fy-ïingn, f i r r h f r n l m n 70,2671 KE Naaldwijk (01740)26292.
Gedetacheerd door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
Onderzoekers: M.^Q.vanUtil Mëljs, L.Spaans,A. L.v.d. Bos.
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Chemisch en fysisch laboratorium:
-—==
--.
Hoofd; S.S.do BociLaboratorium-assistent, plaatsvervangend h o o f d i i ^ W . van EldererrJ
Analist: FrM-.jzzprçgarp&tik
^
—-^
^
Laboranten^C. Wiskerke-van BrakèpC. P. Binda, ArM7-€bau4etüian_G£Ë£l,<^ S. M. ValstarHofland.
"~
-"^^-—
^
\ - _
^
Amanuensis: H.W. Verhulst:
Opkweekmedia en teeltsubstraten:
Hoofd:-«-.A. Boertje, Emmaplein23,3181 HB Rozenburg (01819)14344.
Specialist opkweekmedia en teeltsubstraten, tevens begeleider R. H. P.:-M^ky-Koonen, de la
Reystraat 21, 3143CG Maassluis (01899) 17223,WrFnvTraTrBtjk (tot 1-4-1985).

Afdeling teelt en kaskllmaat
Afdelingshoofd: 4r. C. M. M. van Winden, Taets van Amerongenstraat 2, 2681 EH Monster
(01749) 13109.
Sectie groentegewassen:
Hoofd:-ir, G, W, H, Welles, Bereklauw 23, 2671 WZ Naaldwijk (01740) 30471.
Teeltonderzoek tomaat, meloen en chinese kool: fng. K. DuUuluUi,.Strauss 6, 2671 XB Naaldwijk (01740) 26202.
Teeltonderzoek komkommer en paprika en coördinator proeftuinonderzoek: ingr-j, A M van
UfftJleil, SiiiHtdiid I4. 2671 XH Naaldwijk (0174J| = 265JB__._
Teeltonderzoek sla, andijvie en aubergineflO-TlvI. MaaswinkèTTRaardebloem 22, 2671 WR
Naaldwijk (01740) 20571.
^~
-^
Teeltonderzoek kleine gewassen:vacature.
Ajgemeen teeltonderzoekr^r-Buliiiuis,gedetacheerd bij proeftuin Sappemeer.
Kwaliteitsonde/^oek-tdl^roentegewassen:
Onderzoek: ir^g. J. Janse/Kajmpeifoeliestraat 9, 2671 NJ Naaldwijk, (01740) 28383.
Gebruikswaarde-onderzoek groente- en bloemisteri/gewassen:
Hoofd: ift-J. H.Stulk.-Uitterlier 130,2678VDDe Lier (01745)5289,gedetacheerd door het RIVRO
te Wageningen, tot 1-5-1985, ing. M. H. Cools, gedetacheerd door het RIVRO te Wageningen,
7r~R-7tfmqoni N |„ M, fitijgor, K HridrmnnT
Administratief medewerker:.W. C. M. de Bruijn.
Sectie bloemisterijgewassen:
Hoofd: TTT-STM. M. van Winden.
Teeltonderzoek chrysanten, snijgroen en trosanjers: ing-A. P. van der Hoeven-BijawRg 307,
2681 SL Monster (01749) 47907.
- —..
Teeltonderzoek freesia en amaryllisr'j. C. Doorduirytaossini 8, 2671 VZ Naaldwijk (01740)
24373.
^
~Sectie kaskllmaat:
Hoofd: irr-C^-M. M. van Winden.
GrPr-Ar-vafH-tet*teijn, Chrysantenstraat 28, 2671 KR Naaldwijk (01740) 25989.
ing. M. L. Po-3+rtot 16-3-1985, ir. A. N. M. de Koning.
H=. J. C. BokkerrKoekoekstraat 92, 3145 AJ Maassluis (01899) 24735.
II. L. M.Neübüliuff, Koolwitje 9, 3225 CB Hellevoetsluis (01883) 17411
fng. H. J. M. Frorika, gedetacheerd door het IMAG. Meterologische waarnemingere-C. A. Ammerlaan.
~-5
Onderzoekassistenten t.b.v. gehele afdeling:^ A . M. Zwinkels-de BrabandefcjC T. EngelaanHokken, C. A_£lzo-Kfaemer:
^ ~ ._
—-

Afdeling plantenfysiologie
Afdelingshoofd: chrir PrJTÄTrräeTjTIt, 's-Gravenzandseweg 252,3151 TV Hoek van Holland
(01747)2483.
Algemeen fysiologisch onderzoek: d r r t r r t . SrSptthostrKleine Woerdlaan 48, 2671 AS Naaldwijk (01740) 26044.
Koolzuurgasbemesting en fysiogene afwijkingenrlrr^rvarrBeTKel, Fazantstraat 29, 3145 CA
Maassluis (01899) 14824.
Lichtonderschepping en belichting: Potentiële groei: ing. D. Klapwijk, vanJMijenrodestraat 49,
2678 TR De Lier (01745) 2722,« . A, Riemsdijk van Eldik TooocCc^F.JVV W u b b e n ^ '
Vruchtzetting, groeiregulatoren en invitro culturen:.mg.W.van Ravestijn,Moyondellseweg 14,
2243 GN Wassenaar (01751) 7QA7n Ph F rig yrpaHo
Fotosynthese en stofverdelingsonderzoetffG. Heij, Öoppersingel 16,2692 CC 's-Gravenzande
(01748) 4379, dr. ir.^^7-d7-AT^=^de-Ltat.
Afdeling plantenziekten en ziektebestrijding
Afdelingshoofd: dr. ir. L Bravonboor, Distelstraat 11, 3151 TL Hoek van Holland (01747)2695.
Schimmel- en bakterieziekten:
irCj^A. M.van Steekeleobwfg, lepstraat 10 r 26W EX>GraYenzande (01748)5587(na2-10-1985:
15587)7gedëTachëerci door het IPO. S fJ. Paternotte^M. v. cLSapl
Virusziekten:
Virusziekten bij tomaat, paprika en aubergine: chv4r.A, Th. B. Raot, Menno ter Braaklaan 97,
2624 TC Delft (015J562254, gedetacheercSdoor het IPO.
Assistente: C. cQA. M. van Veen-Stijgôfr
Overige virusziektenTmgTM. J. M. van Dolül, Almondestraat 2,2676VM Maasdijk (01745)3912.
PlagßD-on biologi&çhtKbestrijding:
Ir. [%M^yTajqakej3^%hildtale 25,3155 NG Maassluis,
gedetacheerd door het IPO.
Assistent: M. J.van Lieburg, gedetacheerd door het consulentschap in algemene dienst voor
plantenziekten.—
Assistent^A.v.d. Lindep
Gewasbescherming:
^
>
Bodemparasieten en ziektenin sut>straatteelten:(W. T. Runiayiris 6, 2671 ZK Naaldwijk.
Chemische bestrijding: ItfTv. d. Staay^Gladiool 25>2674-ZE^aaldwijk.
Diagnostiek en

onkruidbestrijding:

Zie Plantenziekten bij Voorlichting.
Luciitvemntteiniging:
•^Steenbergen! Hargplein 62,3121 VD Kethel/Schiedam (010) 703933, gedetacheerd door het

Afdeling Bedrljfssynthese
-^
Afdelingshoofd: l f . < X c ^ . A m m e r l a a j i r ^ w a r t e n d i j k 11,2671 LL Naaldwijk (01740) 27730.
BedrijfsmanagemerfCüig. J - K.'NTenjmia?Kerklaan 40,2678 SW De Lier (01745) 5270.
Bedrijfseconornie.-ii. A. J. UH'VISHW, Vreeburchlaan 49, 2691 AB 's-Gravenzande (01748) 5142
(na 2-10-1985: 15142), gedetaeheertf-door het LH'."~^>
Bedrijfssynthese-onderzue5^EJ2üïL-Vejmeu4eftr^Haemstedestraat 4, 2678 TX De Lier.
Arbeidskundige: i n g r ^ T . M. Hendrix^Oithof 6, 2676AK Maasdijk (01745) 4835, gedetacheerd
door het IMAG. ^~~~
- —
Automatisering Bedrijfsregistratie: +ngrùrVâ"rTUden, tijdelijk gedetacheerd door de NTS.
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Algemene zaken en personeelszaken
Hoofd: ing.-PrKOoTiïiibef, Raadhuisstraat 6, 3181 CJ Rozenburg (01819) 12792.
Medewerkster personeelszaken: P. D.W. Keus,vanaf 9-4-1985.
Administratie:
Hoofd: D. D. van den Heuvel^de Hoog.
Plaatsvervangend hoofd: J, P. Luykx, tot 18-3-1985.
Administratieve mpHpiA/prlrctPrg- W I angqprgt-uan Dgrh, n Riggfhnp.Ho Klprk ^. A. HoffiUSSchenk, Mr Sohoonetomaldt, M. A. Vreugdenhil-von Haren, G. Mr-Meij&tsBoekhouding:
Hoofd:waarnemend hoofd:M. M.van Baaien.
Assistenten: F—6.J. van Oosten, vacature, P. J. M. v. d. Ende.
Interne Dienst:
Hoofd: P. M. van Staalduine
Medewerkers: L, P. F. Roijgersborg, G. M. M. L.Vorbook, R.II. P.Vrougdenhil-van Vliet,C. B. M.
^.an Dijk-Rrnnswijk, P. Landmctcr Otokdijk, E. L. v . d . Spaan 't Ilart, M. A. Vorbcok Dootoro, B.
- H . Nadorp Kuypois, L. Wiskerke-van Anlweiubii, N. Wulff-Buuis,-A. M. Erkelons Lamers.
Technische dienst
Hoofd: ing v R R, Albero, Molenstraat 58, 2675 CE Honselersdijk (01740) 24596.
Instmmpntmakprii/hankwerkerij- Ç, .I Immpr7ppl d L. van Charante,~R. Sohutter.
Timmerplaats- M v d.Gaag, P. L. Vorbraeken.
Schilderwerk: I ,P. 7wnanswijk-—
Plaatsvervangend hoofd en groepsleider: A. J. Arendzen (070) 638028.
Electronica: A. J. Arendzen.
Instrumentatie: A. O.v.d. Meur, vatialuro.—
Elektrotechniek: P. C. van Zwet, P. Koornneef.
Tuin
Hoofd: iog, F, G, v a a j i j k , Zuidweg 42, 2671 MN Naaldwijk (01740) 26541.
Plaatsvervangend tuinchef:-M .laspprse, Sering 16, 2671 NL Naaldwijk.
Adjunct chef service verleningyJHTTeTrïTeer, Bachlaan 12,2671 TK Naaldwijk.
Proefbeheerders: P,den Boef, A C Heppp, S. Heys, J. F. Nadorp, P.J.W. Nadorp, L, j - A, van
PaaSSOn, D. Wiskerke, O. F. van FpHpn, I n RnHcnhurg U Wulff
Proefverzorgers: &.-W. Dos, A-. H. de Bruin, R. Elgersma, M.T. van Vcldhuven; R A. W. Kortekaas,"Rrerf7rMT*aaJukeetetinrtkK-iK-&-&*f&^^
rv M. v.d. Berg,A. Wiskerke.

Consulentschapinalgemenedienst
voordegroenteteeltonderglas
Consulent: ir. J. M. Jacobs, Molenstraat 127, 2681 BR Monster (01749) 47569.
Voorlichtingscoördinator: L. G. van Uffelen, Uitterlier 104,2678 VD De Lier (01745)3471.
Ingenieur Bedrijfssynthese: ir. C. H. C. van Rooij, Strijplaan 3, 2675 AG Honselersdijk (01740)
28456.

Consulentschap voor detuinbouw te Naaldwijk
Consulent: Ir. A. J. Vijverberg, Naaldwijkseweg 35, 2691 BB 's-Gravenzande (01748) 3795.
Hoofd voorlichtingszaken: M.v.d.Linden,Molenweg 50,2681GT Monster (01749)47012.
Publiciteit: Ing. P.A. Kruyk, Postbus 54,2670AB Naaldwijk (01740)24302.
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Afdeling voorlichting glasgroente bedrijven
Takingenieur: Ir. L A. F. N. van Gils, Heeswijkstraat 128, 2275 EJ Voorburg (070) 901597.
Specialist gewasbescherming: ing. M. P. Simonse, Iris 20, 2671 ZK Naaldwijk (01740) 21091.
Specialist kwaliteiten bewaring: Ing. J.Willems, Linde54,2671 PLNaaldwijk(01740)26541.
Sectie De Kring
Bedrijfstakdeskundige: Ing. P. A. Moerman, Spinel 44, 2651 RT Berkel en Rodenrijs, (01891)
7347.
Bedrijfsvoorlichters: W. Eindhoven,Snippendreef 6,2665 EDBleiswijk (01892)13074.
Ing. T. M. Goebertus, Meidoornstraat 13, 2665 DM Bleiswijk (01892) 18096.
Ing. P.v.d.Homberg, Kastanjelaan 82,2665GE Bleiswijk, (01892)18263.
J. de Hoog,Delftsestraatweg 181,2645 BA Delfgauw (015)564079.
Ing.L. Hubert, Engelandlaan87,2711DPZoetermeer (079)418837
(vacature).
Dubbelsectie Westland
Bedrijfstakdeskundige: Ing. J. P. Bakker, Freesiastraat 14,2671 KS Naaldwijk (01740) 27141.
C.W. M.v.d. Burg,Agaat 2,2651SE Berkel en Rodenrijs (01891)5450.
Bedrijfsvoorlichters: ing.D.Boonman, Kwakelweg 9,3155CB Maasland (01899)23449.
Ing.J.Cooijmans, Robert Schumanring 177,3137VBVlaardingen (010)748924.
Ing. P.U.van 't Hoff, Rembrandtlaan 97a,3117VH Schiedam (010)739976.
H. B. Kalkman, Ingeland 24,3155GC Maasland (01899)25584.
Ing. T. v. d. Knaap, Mariëndijk 67, 2675 SZ Honselersdijk (01740) 25617.
Ing. C. Krom, 's-Gravenzandseweg 46e, 2671 JP Naaldwijk (01740) 20961.
B.Meindert, Heliotroop 31, 2691 HJ 's-Gravenzande, (01748)2233
Ing. M. P.G.Peerlings, Gerberalaan 14,2671 KD Naaldwijk (01740)24878.
Ing. C. Robbemond, Hohorst 3,2678 KSDeLier (01745)5776.
L. Rus, Hoefweg 3b, 2678 KJ De Lier (01745) 5177.
Ing. I.Eelhart Binnenwater39,2715GBZoetermeer (079)512670.
Afdelingvoorlichtingglasbloemenbedrijven
Takingenieur: ing. G. Buys, Van Nijenrodestraat 45, 2678 TR De Lier (01745) 2822.
Specialist gewasbescherming: Ing. P.Wilders, Van Eykstraat 13, 3141XB Maassluis.
Specialist kwaliteiten bewaring: Ing. H.Verberckt, Zuidweg 38,Naaldwijk (01740)26541.
Sectie De Kring
Bedrijfstakdeskundige: A. Koningen, Albert Schweitzerlaan 153, 2552 PG Den Haag (070)

972605.
Bedrijfsvoorlichters: ing. D.J. Binnendijk, Utrechtse Jaagpad 71, 2313 LB Leiden (071)133912.
Ing.W.v.d. Ende, Nederrijn 6,2641TT Pijnacker (01736)6385.
Ing. B.deJong, Binnenwater 39,2715GBZoetermeer (079)512670.
W. Nederpel, Leeuwerik 33, 2295 PZ Kwintsheul (01742) 5994.
Ing.J. Nijentap,W.v.d. Potstraat 2b, Honselersdijk (01740)31384.
Vacature
Sectie Het Westland
Bedrijfstakdeskundige: Ing.H.J.W.Konings, De Nesse 19,2291XNWateringen (01742)3416.
Bedrijfsvoorlichters: Ing. J.v.d. Berg.Terborch 17, 2681 NA Monster (01749)42399.
Ing. L. Bost-Spitters, Heemraadweg 1,2741 NCWaddinxveen (01828) 12756.
Ing. P. Damen, Hoefblad 5, 2671 WX Naaldwijk (01740) 30166.
A. J. M. van Leeuwen, Kijckerweg 21,2678 AA De Lier (01745) 2264.
Ing. J.Lekkerkerk, Lookwatering 30,2635CK Den Hoorn (015)136784.
C. P. Mol, Bleyenburg 116, 2678 BC De Lier (01745) 3682.
H. van Spronsen-v.d.Spek, Madeweg 21b,2681 PJ Monster (01749)45553.
Ing. I.Laagland,Soendastraat 21a,2585VC Den Haag (070)645639.

Technische specialisten
Verwarming:J. B.Verveer, Van Anrooystraat 3,2692CP 's-Gravenzande(01748)9120
Kassenbouw: ing. J. Koop, Rotterdamseweg 24, 2628 AM Delft, (015) 571118.
Arbeid: Ing. P. Hoogervorst, Oudlaan 99, 2672 AD Naaldwijk (01740) 31376.
Energievoorlichting klimaat: Ing. P.G.M. H.Goeyenbier, Pr.Julianastraat34,2671 EK Naaldwijk
(01740)28314.
Energie voorlichter alternatieve energie: Ing. H. J.de Sterke, Neel Gijsenpad 10,3043 MB Rotterdam (010)379391.
Bodem/water/specialisten
Profielonderzoek, waterhuishouding en bassins: J.T. M.van Paassen,Oosteinde 69,2291 AC
Wateringen (01742)3458.
Bemesting:A.v.d.Wees, 's-Gravenzandseweg 87,2671JK Naaldwijk (01740)29212.
Planologie en milieu: Ing. J. Oosthoek, Laan der Vrijheid 42,2661 HK Bergschenhoek (01892)

13217.
Financieringsdeskundigen (ressorteren onder de Provinciale directeur LAVO)
Bloemen:J.v.d. Ende,Noordeindseweg 52b,2645 BCDelfgauw (015)565953.
Groente Kring: H. Rijneveld, Julianalaan 28, 2811 KV Reeuwijk (01829)2851.
Groente Westland: ing. J. P. van Rijssel, Drapeniersgaarde 112, 2542 VT Den Haag (01740)

26541.

VOORLICHTINGSDIENST 'GROENTENONDERGLAS'
BUITEN HETZUID-HOLLANDS GLAS DISTRICT
Consulentschap voor de Tuinbouw Noord-Oost Nederland, Groningen.
Takingenieur: ir. V. ten Holder, Hoekstraat 14,9712 AN Groningen (050) 120031.
Hoofd voorlichtingszaken: Ing. C.Mulder, Venusstraat 12,8303 BW Emmeloord (05270)4809.
B.T.D.: K. A. Buitenwerf, Cort. v. d. Lindenstraat 73, 9602 SC Hoogezand (05980) 20199.
Bedrijfsvoorlichters: G. Goedknegt, Orvelterbrink 45, 7812 MK Emmen (05910) 18287, ing. B.
Lijnema, Populierstraat 9, 9404 KX Assen (05920) 12020.
Consulentschap voor Akker- en Tuinbouw Tlel.
Takingenieur: Ir. J. v. Vliet, De Hennepe 439, 4003 BE Tiel (03440) 17648.
Hoofd voorlichtingszaken: N.van der Lee,Rijswijklaan 13,4006GATiel (03440) 14303.
Bedrijfsvoorlichters: Ing. B. Onna, Bermershof 532, 5403 WR Uden (04132) 66178, ing. G.
Groenhof, Kerkestraat 32, 4064 EB Varik (03445) 1628,A. J. Verwijs, Peperstraat 66, 5314 AN
Bruchem (04184) 330.
Consulentschap voor de Tuinbouw Aalsmeer-Utrecht, Aalsmeer.
Takingenieur: Ir. H.Gonggrijp, Roerdomplaan 106,1432WL Aalsmeer (01977)42185.
Hoofd voorlichtingszaken: Ing. P. A. Welling, Mijnsherenweg 184, 1433 AZ Aalsmeer (02977)
22502.
Bedrijfsvoorlichter: A. N. Ezendam, Wallestein 41,3632 WN Loenen a/d Vecht (02943) 3469.
Consulentschap voordeTuinbouw, Hoorn
Hoofd voorlichtingszaken: S.H. Nooij,Achterstraat 28,1621GH Hoorn (02290) 17419.
Bedrijfsvoorlichter: N.F.Verbart, Dorpsstraat 91,1842GTOterleek (02207) 10459.
Consulentschap voordeAkker-en Tuinbouw, Barendrecht
Takingenieur: Ing. H. Leliveld,Prinses Marijkestraat 1,2641VDTerAar (01722)2434.
B.T.D.: Ing.J.G.M. Hendriks, Kranendijk 18,3258 LJAchthuizen (01874) 1671.
Bedrijfsvoorlichters: B. Bayense, Boskamp 101,3343 EC Hendrik Ido Ambacht (01858) 8389;
ing. P. J. Engelen, Dorpsdijk 33, 3257 LG Vierpolders (01810) 7011; R. van Amersfoort, Koninginneweg 24,3281 BM Numansdorp.
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Consulentschap voor de Akker- en Tuinbouw Tilburg.
Takingenieur: Ir. G. H. Siebenga, Kapelaan Huyberslaan 35,5061 BB Oisterwijk (04242) 16623.
B.T.D.: Ing. C. J. M. Hendriks, v. d. Waalslaan 4, 5056 VH Berkel-Enschot (013) 333962.
Bedrijfsvoorlichters: Ing. J. Banken, Damaststraat 9, 5411 AM Zeeland (08865) 2765, Ing. R.
Lommerse, Hoornmanstraat 14,5711 EZSomeren (04937) 1263; Ing. G. Beekmans, Wolfshoek
63, 5154 AB Elshout (Drunen) (04163) 73412; Ing.J. A. J. Rovers, Heusdenhoutseweg 48, 4817
NC Breda (076)875353; Ing. C. Dielissen, Scheepmanlaan 32,4623XX Bergen op Zoom (01640)
42009.
Consulentschap voor de Akker- en Tuinbouw Roermond.
Ing. Chr. Verberne, Jan Verschurensingel 60, 5941 CK Velden (04704) 2773.
Takingenieur: Ir. G. Moorman, Florasingel 12,6043 WD Roermond (04750) 27285.
B.T.D.: M. P. L.Joosten, Molenstraat 43,5975AESevenum(04767)1733.
Bedrijfsvoorlichters: A. J. L. Urselmann, Biesstraat 22,6093AD Heijthuijzen (04749) 1615, L L
C. Peters, Maagdenbergweg 13, 5915 CN Venlo (077) 17330; Fr. Aerts, Bosstraat 43, 5963 NX
Horst-Hegelsom (04709) 1826: ing. P. C. van Adrichem, Schoutenring 4, 5981 DS Panningen
(04760)4739;Th.Aendekerk, Schelekensven 25,6085 De Hom (04758)1729.
Vakconsulentschappen
Bedrijfsuitrusting en arbeid indeAkker- en Tuinbouw, Mansholtlaan 10,6708 PA Wageningen.
Coördinator: ir. L.Vernooij.
Kwaliteit en bewaring Proeftuinen, Haagsteeg 6, Postbus 17,6700AA Wageningen. Coördinator: ir.J. H.Stolk.
Bodem, water en bemestingszaken in Akker- en Tuinbouw, Marijkeweg 11,Postbus 55, 6700
ABWageningen. Coordinator: ing.J.Janssen.
Gewasbescherming in Akker- en Tuinbouw, Geertjesweg 15, Postbus 9102,6700 HCWageningen. Coördinator: ir. H.T. Schepers.
Proeftuin Vleuten,t.a.v. ing. L. Breedveld,Alendorperweg 47,3451GLVleuten.
Proeftuin Breda,t.a.v. H. Nuyten, Heilaarstraat 230,4814 NR Breda.
Proeftuin Sappemeer, t.a.v.Th.Smid,Rijksweg Oost 131,9611CE Sappemeer.
Proeftuin Venlo,t.a.v. M. Hesen,Straelseweg 370,5917ADVenlo.
Proeftuin Westmaas, Groeneweg 1,Westmaas (Post Klaaswaal) (01864)1598.
BedrijfslaboratoriumvoorGrond-enGewasonderzoek Oosterbeek-Naaldwijk
Vestiging Naaldwijk, Zuidweg 38, Postbus 98, 2670 AB Naaldwijk, tel. tijdelijk: (01749) 45121,
vanaf 1-8-1985:(01740)26624.
Chef: P.A.van Dijk,Willige Rijsen 10,2291 GZWateringen (01742)3525
Chef bemestingsadviezen: Ing. A. J. C. Soetens, Helmondstraat 23,5224 XN Den Bosch (073)

211697.

ALGEMEENOVERZICHT
1. Personeelsaangelegenheden
In het verslagjaar waren er op het Proefstation 5jubilea te vieren wegens een 25-jarig dienstverband.
Op 6januari werd ing. K. Buitelaar een receptie aangeboden. Deheer Buitelaar isthans werkzaam als gewasspecialist en houdt zich bezig met teeltonderzoek van de gewassen tomaat,
meloen en Chinese kool.
Als tweede in de rij volgde ing. D. Klapwijk, die een receptie kreeg aangeboden op 6 april. De
heer Klapwijk is werkzaam als onderzoeker op het gebied van lichtonderschepping, belichting
en potentiële groei.
Vervolgens werd op 31augustus ing.A. P.v.d. Hoeven een receptie aangeboden. Deheer Van
der Hoeven is gewasspecialist en houdt zich bezig met teeltonderzoek voor wat betreft degewassen chrysant, snijgroen en trosanjer.
Kort daarna, op 21 september, werd de heer B. J. van der Kaaij een receptie aangeboden. De
heer Van der Kaaij iswerkzaam als statisticus en is hoofdvan desubafdeling Statistische verwerking.
Tenslotte werd op 12oktober een receptie aangeboden aan de heer G.P.A. van Holsteijn, die
zich bezighoudt met het onderzoek van het kasklimaat.
Van twee medewerkers, die gebruik wensten te maken van de mogelijkheid van de VUTregeling, werd in 1984afscheid genomen. Dit was op 28september van de heer P.A. den Dekker, die sedert medio 1952 indienst was als hoofd van het laboratorium voor grond-, substraaten wateronderzoek.
Op20december was het de heer L.J.A. Bol,dievanaf begin mei 1940op het Proefstation indiverse functies werkzaam was, laatstelijk als elektro-technicus. Beide vertrekkenden werd een
afscheidsreceptie aangeboden.
Op 7oktober 1984overleed de heer G.Janssen. Hij was werkzaam als onderzoeker vanuit het
Proefstation/CAD Naaldwijk bij de Proeftuin „Noord-Limburg" te Venlo. Hij is werkzaam geweest op velerlei terreinen en met veel gewassen,waarvan we o.a. noemen augurk, rammenas
en koolrabi.TeVenlo was hij reeds werkzaam vanaf 1958.Hij was eenenthousiast en hardwerkende collega.
Ook dit jaar viel er in de voorlichting weer een jubileum te vieren. Op 25 oktober werd aan
W. Eindhoven, bedrijfsvoorlichter in De Kring, een receptie aangeboden vanwege het feit dat
hij 25jaar bijonderzoek envoorlichting werkzaam was.
Twee medewerkers namen wegens pensionering afscheid van de dienst. Op 20 januari was
dat bedrijfsvoorlichter I.Baelde.Vanaf 1955was hij indienst vandevoorlichting. Aanvankelijk
in het gebied van Rotterdam, daarna is hij verhuisd naar het rayon Bleiswijk. Inde kantine van
veiling De Kring te Bleiswijk is op overweldigende wijze van deze gewaardeerde voorlichter afscheid genomen.
Op 24 februari ging Ing. W. den Boer met de VUT. Hij was in dienst sinds 1949 en heeft zowel
onderzoek als voorlichting gedaan.Zijn laatste funktie was die van specialist gewasbescherming. Ook hem is bij zijn afscheid een receptie aangeboden.Tot zijn opvolger is benoemd Ing.
P.Wilders.
Er verlieten in 1984 enkele vooral jonge voorlichters de dienst. Een afscheid mag niet onvermeld blijven. Naeen diensttijd van ruim 31jaar hebben we op 1 oktober afscheid genomen van
Ing. J. van Schie, die gemeend heeft zijn carrière in het particuliere bedrijfsleven te moeten
voortzetten
2.Algemenezaken
Vergaderingen bestuur
In de samenstelling van het bestuur van de Stichting kwamen in 1984 diverse veranderingen.
De heren M. J. J. van der Helm te Naaldwijk, L. G. C. Hendriks te Leidschendam, E. J. van
Kester te Bleiswijk, M.Verkadete 's-Gravenzande en L.Weedate Mijnsherenlandverlieten het
bestuur.
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Deopengevallen plaatsen werden ingenomen door deherenW.Valkte Nieuwerkerka/d IJssel,
G. Vreugdenhil te 's-Gravenzande, C. Landsbergen te Maasland en P. J. Schotman te Dordrecht.
In het bestuur van deVereniging deden zich geen wijzigingen voor.
Het bestuur van de Stichting zowel als dat van de Vereniging kwamen in 1984vier keer bijeen.
Deledenvergadering vandevereniging werd gehouden op 20juni 1984.

De plaats langs de weg waar het nieuwe hoofdgebouw is gepland.
Uitbreiding tuin en gebouwen
In februari van dit verslagjaar kwam de kas voor de toepassing van laagwaardige warmte gereed en kon ingebruik worden genomen.Tijdens de periode,waarin beproeving vande diverse
installaties plaatsvond, kwam een aantal onvolkomenheden aan het licht. Verbeteringen werden daarom aangebracht aan de kasconstructie en het hijssysteem voor de verwarming.
Een van de vier verwarmingsnetten werd voorzien van ruimere aansluitslangen. Deze kas werd
op 10mei 1984onder ruime belangstelling officieel geopend door ir.J.Spithoven,de voorzitter
van de Produktschappen voor Groenten en Fruit en van Siergewassen.
In de loop van het jaar vond herinrichting van het computergebouw plaats. Dit was noodzakelijk, omdat tegen het einde van het jaar een nieuw administratief computersysteem van het type VAX 11/750werd geplaatst. Van de gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om een verbindingssluis te maken tussen het computergebouw en het semi-permanente gebouw dat enkelejaren geleden direct naast het computergebouw is geplaatst. In dit gebouw zijn de medewerkers gehuisvest die de zorg hebben voor de computersystemen. Vanaf het computergebouw iseen bekabelingssysteem aangelegd naar dediverse gebouwen,waar de medewerkers
zijn gehuisvest die van de VAX gebruik maken.
De kas die voorheen was ingericht voor het onderzoek naar de invloed van verschillende worteltemperaturen, Kas 102, werd in eigen beheer ingericht voor substraatteeltonderzoek. Dit
betreft voorzieningen die onder andere gebruikt zijn voor substraatonderzoek bij kleine gewassen. Dit werk kwam in de tweede helft van het jaar gereed.
Op het einde van het verslagjaar werd het geleidelijk duidelijk, dat er middelen zouden komen
om nieuwbouw mogelijk te maken. Hoewel hiermee zeker niet voor 1986 kan worden begonnen, is er nu tenminste uitzicht op verbetering; iets dat zoals bekend al jaren is bepleit.
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3. Onderzoek
Een proefstation kan beschouwd worden als een bedrijf, waarvan het afgeleverde produkt
bestaat uit kennis waaraan de klanten behoefte hebben. De klanten van het Proefstation voor
Tuinbouw onder Glas worden gevormd door de tuinders in glastuinbouwbedrijfstakken en de
overheid. De kennis, die geleverd moet worden, is steeds bedoeld om problemen bij de
glastuinbouw of elders - maar dan direkt verbonden met de glastuinbouw -op te heffen.
De onderwerpen voor onderzoek bereiken het proefstation op velerlei wijzen; zeer belangrijk
daarbij zijn de banden met de verschillende sekties en gewassencommissies van de N.T.S.,
met de voorlichtingsdienst en met het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen. Het
proefstation brengt bij tijd en wijle gewasvisies uit; dit zijn nota's over deontwikkelingen, problemen en onderzoek-behoeften bij de gewassen, die in Naaldwijk in onderzoek zijn. In 1984
zijn dergelijke visies verschenen voor tomaat, radijs en chrysant. Ze zijn doorgesproken met
de betrokken gewascommissies van de N.T.S. Ze vormen een leidraad voor het onderzoek ten
behoeve van deze gewassen voor de eerstvolgende 3 â 4 jaar.
De planning van het onderzoek in grote lijnen gebeurt in overleg met het Proefstation voor de
Bloemisterij in Nederland (PBN) en met het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO).
Daarnaast neemt het contact met onderzoekinstellingen, voornamelijk in Wageningen, over
gezamenlijk onderzoek steeds meer toe. Nauwe samenwerkingsverbanden bestaan erop deze
wijze met de volgende instellingen:
— Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB)
— Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO)
— Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouw (IMAG)
— Rijksinstituut voor Rassenonderzoek (RIVRO)
— Landbouw-Economisch Instituut (LEI)
die alle een of meerdere medewerkers bij het PTOG hebben gedetacheerd. Zonder die detachering van medewerkers wordt er nauw samengewerkt met:
— Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW)
— het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO)
— Het Sprenger Instituut (SI)
— de Vakgroep Natuur- en Weerkunde van de Landbouw Hogeschool (LH)
— de Vakgroep Entomologie van de LH
— de Vakgroep Luchthygiëne en -verontreiniging van de LH
— de Vakgroep Experimentele Entomologie van de Universiteit van Amsterdam
— de Vakgroep Populatiebiologie van de Rijksuniversiteit in Leiden
— de Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL)
De glastuinbouwproefstations met elkaar (LBO, PBN en PTOG ofwel: Lisse, Aalsmeer en
Naaldwijk) proberen ervoor te zorgen, dat alle kennis en kundigheid, die bij bovengenoemde
en andere instituten en universiteiten aanwezig is en van nut is voor de glastuinbouw, ook
daarvoor wordt aangewend.
Met dit doel en om het beleid van de drie genoemde proefstations goed op elkaar af te stemmen bestaat het „Overleg Lisse-Aalsmeer-Naaldwijk" (OLAN).
Gezien het feit, dat ook in het buitenland veel onderzoek voor de glastuinbouw wordt uitgevoerd, is het veelal economisch ter plaatse kennis te nemen van de resultaten. Op die manier
kan het onderzoek in Nederland doelgerichter opgezet en uitgevoerd worden. Een beperkt
aantal dienstreizen kon met dat doel door medewerkers van het proefstation gemaakt worden.
Deze hadden o.m. betrekking op: teelt van komkommers en chrysanten, toepassing van CO2,
verdamping bij tuinbouwgewassen, produktkwaliteit, bedrijfseconomie, biologische bestrijding e.a.
Terugkerend naar het onderzoek, dat bij het PTOG in Naaldwijk heeft plaats gevonden,valt op
te merken, dat de omvang van de aandacht voor groente- en voor sierteeltonderzoek in 1984
nauwelijks is gewijzigd ten opzichte van 1983. Dit wil zeggen, dat bijna 30% van de bestede
middelen zijn aangewend voor de siertealt en 70% voor de groenteteelt. Een deel van het onderzoek is voor beide bedrijfstakken van direkt belang,bijvoorbeeld het onderzoek ten behoeve van potgronden, meststoffen, analysemethoden voor grond en voedingsoplossingen, kas-

12

klimaat, C02-regelingen, verdampingsbepalingen, waterkwaliteit, substraatteeltmethoden,
toetsing van schermmaterialen, bedrijfsregistratie enzovoort.
In het onderzoek is in 1984 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zoals in het voorgaande verslag reeds is aangekondigd, is in dit verslagjaar de lage watertemperatuurkas gereed gekomen. In deze kas wordt onderzocht of en op welke wijze een goede teelt mogelijk is met een
verwarmingssysteem, waarin het water maximaal 40°C wordt. Het verslagjaar kan wat dit onderzoek betreft als een aanloopjaar worden beschouwd.
Er is daarnaast nogal wat aandacht gegeven aan een inventarisatie van de behoeften aan onderzoek naar desubstraatteelt, zowel van groenten als van bloemen. Dit heeft enerzijds geleid
tot een gezamenlijke OLAN-nota, waarin de onderzoekterreinen waar goede perspektieven
worden onderkend, worden omschreven. Deze nota is voorgelegd aan het merendeel van de
hiervoor genoemde onderzoekinstellingen. Doel hiervan was bij het meer fundamentele onderzoek belangstelling te wekken voor substraatteelt en te komen tot gezamenlijke onderzoekprojekten. Hopelijk kunnen dergelijke Projekten in 1985 van start gaan.
Anderzijds heeft het ook geleid tot een nota, waarin hoofdlijnen worden aangegeven voor het
substraatteelt-onderzoek bij het PTOGzelf envoordeoutillage diedaarvoor moet worden aangelegd. Gezien de beperkte investeringsmiddelen, die het proefstation op zijn jaarlijkse begroting heeft, moeten de plannen voor uitbreiding van kasafdelingen voor substraatteelt zorgvuldig gemaakt worden.
Met het oog op een zo zuinig en economisch mogelijk gebruik van grondstoffen en een zo
groot mogelijke beperking van drainage van voedingsoplossingen is aan onderzoek naar de
mogelijkheden voor hergebruik van voedingsoplossingen een hoge prioriteit gegeven.
Ook voor het verdampingsonderzoek en voor het kasklimaatonderzoek zijn meerjarige plannen gemaakt, waarin de medewerking van andere onderzoekinstellingen is voorzien. Een nadeel is dezeer trage gang van zaken bij de uitvoering van reeds goedgekeurde voorstellen tot
renovatie van kasafdelingen, die voor dit onderzoek gebruikt moeten worden.
Na een goede start van de automatisering van de bedrijfsregistratie in de praktijk zijn in het
verslagjaar plannen gemaakt voor onderzoek naar het onderling vergelijkbaar makenvan geregistreerde gegevens (bedrijfsvergelijking). Aan dit onderzoek is behoefte om deonderlinge uitwisseling van gegevens en ervaringen tussen individuele bedrijven doelgericht, efficiënt en
zonder begripsverwarring te kunnen doen plaatsvinden.
Ook de automatisering van het bedrijfseconomisch advies is in samenwerking met 3 andere
proefstations (PBN, PAGV, PR) met de voorlichtingsdienst en met de direkties Akkerbouw &
Tuinbouw, Veehouderij &Zuivel en Organisatie & Efficiency van het Ministerie van Landbouw
ter hand genomen. Door het uitblijven van toestemming om een onderzoeker voor dit doel aan
te trekken (met gelijktijdige vermindering van aktiviteiten op een ander gebied) heeft het PTOG
aan dit stuk werk een veel geringere bijdrage kunnen leveren dan zij nodig en verantwoord
acht.
Tevens kon het gebruikswaarde-onderzoek siergewassen van start gaan. Het PTOG concentreert zich daarbij op chrysant, freesia en Amaryllis volgens afspraak met RIVRO, PBN en
LBO.
In de huidige tijd van personele bezuinigingen zal de lezer begrijpen dat naast uitbreiding van
onderzoek ook inkrimping of afbouw moet staan.Zo is besloten het onderzoek naar dezoutgevoeligheid van gewassen af te sluiten en de outillage, die daarvoor jarenlang heeft dienst gedaan, te verwijderen.
Het onderzoek naar waterkwaliteit en watergebruik in de praktijk kon verminderd worden. Dit
kon tevens gebeuren met de inventarisatie van C02-concentraties in praktijkkassen. Ook het
onderzoek naar TMV-aantastingen in vruchtgroenten kwam in een afbouwfase.
De onderzoekresultaten zijn op verschillende manieren in de openbaarheid gebracht. Enerzijds kwamen de „Mededelingen" weer een 12-tal maal uit met korte informatie over onderzoekresultaten en suggesties voor tuinders. Anderzijds zijn door medewerkers van het
proefstation 214 artikelen in de vakpers gepubliceerd.
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Daarnaast zijn 26 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en in verslagen van wetenschappelijke congressen opgenomen. Dit heeft deWetenschappelijke publikatiereeks van het
proefstation als volgt uitgebreid:
310 A recent development in steamsterilisation, W. Th. Runia
321 Aschersonia aleyrodis, a fungal pathogen of whitefly II.Application as a biological insecticide in glasshouses, P. M. J. Ramakers en R. A. Samson
322 Micro nutrient uptake of glasshouse cucumbers grown on rockwool, C. Sonneveld en
S. S. de Bes
323 Further characterization of melon necrotic spot virus causing severe disease in glasshouse cucumbers in the Netherlands and its control, L. Bos, H.J. M.van Dorst, H. Huttinga en D. Z. Maat
324 Light, temperature and the first three inflorescences in greenhouse tomatoes, D. Klapwijk en C. F. M. Wubben
325 Chemical control of Phytophthora foot and root rot in tomato and sweet pepper, S. J.
Paternotte en N. A. M. van Steekelenburg
326 Growing vegetables in substrates in the Netherlands, C. Sonneveld en G.W. H. Welles
327 Bromine in glasshouse lettuce as affected by chemical soil disinfectants and steam
sterilisation, J. P. N. L. Roorda van Eysinga en S. S. de Bes
329 A. method to determine ventilation in greenhouses, E. M. Nederhoff, J. van de Vooren
en A. J. Udink ten Cate
330 CO2depletion in greenhouses, G. Heij en A. H. C. M. Schapendonk
331 Methods and instruments for ventilation rate measurements, M.Goedhart, E. M. Nederhoff, A. J. Udink ten Cate en G. P. A. Bot
332 Effects of different insulation materials in glasshouse walls on growth and production
of tomatoes, K. Buitelaar, G. P.A.van Holsteijn,G.W. H.Welles enC. M. M.van Winden
333 Effect of changes in ventilation on cucumber, J. C. Bakker
334 Light interception of a cucumber crop at different stages of growth, E. M. Nederhoff
335 Water vapour transport from a greenhouse by ventilation I. Effects on climate, J. C.
Bakker en J. van de Vooren
336 Water vapour transport from agreenhouse by ventilation II.Effects on cucumber, J. C.
Bakker
337 Energy saving temperature regimes for vegetable growing, E. Kooistra
338 Comparison of the effect of single and double glass greenhouses on environmental
factors and production of vegetables, C. M. M. van Winden, J. A. M. van Uffelen en
G.W. H. Welles
339 Effects of CO2concentration on growth and production of glasshouse vegetable crops,
G. Heij en J.A. M. van Uffelen
340 Effects of CO2concentration on growth of lettuce, G. Heij en J. A. M. van Uffelen.
Voor de buitenlandse relaties werd opnieuw een kort jaarverslag in het Engels uitgebracht.
Een uitgebreid jaarverslag per projekt is in het Nederlands beschikbaar voor beleidsinstanties. Op aanvraag en zolang de voorraad strekt kunnen ook tuinders dit verslag toegestuurd
krijgen.
Onder „Voorlichting" wordt het aantal nieuwe en herziene uitgaven in de Informatiereeks en
in de Bloemeninformatiereeks gegeven. Ook daaraan is veelal door medewerkers van het
proefstation meegewerkt.

4.De Voorlichting
In het vorige jaarverslag is vrij uitvoerig beschreven hoe de organisatie van de voorlichtingsdiensten via Consulentschappen in Algemene Dienst (CAD's) en regionale Consulentschappen is opgebouwd.
Het lijkt wenselijk deze beschrijving nog eens te herhalen omdat er nogsteeds veel onbekendheid blijkt te bestaan.
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a. Het Consulentschap in Algemene Dienst
Eind 1983werd een splitsing doorgevoerd inde landelijke en regionale activiteiten van de Consulent te Naaldwijk. Waren voorheen beide functies inéén persoon verenigd,met ingang van1
januari 1984 is dat niet langer het geval. De landelijke coördinatie van de voorlichting in de
Groenten- en Fruitteelt onder Glas is detaak van het Consulentschap in Algemene Dienst. Deze coördinatie betreft onder andere de artikelen in vakbladen, de brochures, landelijke voorlichtingsactiviteiten en het op elkaar afstemmen van de inhoud van regionale voorlichting in
de verschillende consulentschappen. Daarnaast treedt het C.A.D. adviserend op naar de directie Akkerbouw en Tuinbouw van het Ministerie in beleidszaken en onderhoudt het de contacten op voorlichtingsgebied met andere organisaties, waarbij uiteraard de N.T.S. de belangrijkste is.
Het zal duidelijk zijn dat nauw wordt samengewerkt met andere C.A.D's, wel in het bijzonder
dat voorde Bloemisterij te Aalsmeer omdat ervooral op glasgebied veel overeenkomsten zijn.
DeC.A.D.'s zijn gehuisvest bij de betreffende Proefstations. Het C.A.D.Groenten-en Fruitteelt
onder Glas is en blijft dus in Naaldwijk, dat voor de Bloemisterij in Aalsmeer.
b. Bij verschillende regionale Consulentschappen
In Nederland zijn de laatste tijd organisatorische wijzigingen doorgevoerd. Dit proces is eind
1984 nog aan de gang zodat nu nog geen definitief beeld van de nieuwe situatie wordt gegeven.
Uitgangspunt van de nieuwe opzet is dat de voorlichting zoveel mogelijk geschiedt door per
tak (inons geval groenten onder glas) gespecialiseerde voorlichtersgroepen (secties)van 5à7
onder leiding van een bedrijfstakdeskundige. Bij voorkeur opereert een dergelijke sectie binnen de grenzen van een provincie of een deel daarvan doch overschrijding van de provinciegrenzen kan om doelmatigheidsredenen zinvol zijn. De verschillende secties worden ondersteund door specialisten, die eveneens zoveel mogelijk naar bedrijfstak zijn opgesteld. Het
betreft specialisten op het gebied van de vakterreinen:
1. gewasbescherming; 2. bodem en bemesting;3. kwaliteit en bewaring;4.arbeid en mechanisatie; 5. kassenbouw en verwarmings- en klimaatregeling. Waar nuttig en mogelijk kan een
verdere doorspecialisatie naar een bepaald onderdeel worden doorgevoerd. In de praktijk zullen vooral de technische specialisten zich meer met kassen en alles wat er aan toerusting bij
hoort, dus met groenten en bloemen bezig houden en dus over de secties heen opereren.
Deverschillende specialisten worden wat betreft hun kennis en wat betreft de onderlinge afstemming van hun activiteiten ook weer begeleid door Consulentschappen in Algemene
Dienst voor het betreffende vakgebied. Deze C.A.D.'s zijn gehuisvest bij aanverwante instituten in Wageningen.
In reeds meer gespecialiseerde Consulentschappen zullen de veranderingen (vooral voor de
praktijk van de voorlichting) niet zo ingrijpend zijn. Voor andere zal, dat is ook de bedoeling
van de reorganisatie, de efficiency en de kwaliteit van het werk beter worden en meer relatie
hebben met dat van andere consulentschappen.
c. Informatiestromen
Het verkrijgen van veel en goede informatie over nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied
wordt een steeds dringender behoefte bij de moderne tuinder. De informatiemarkt is dan ook
involle groei en bloei.Veel nieuwe media melden zichaan en reeds bestaande breiden hun activiteiten uit.
Enkele ontwikkelingen willen we vermelden:
— Het overheidsapparaat groeit niet mee met detoenemende vraag. Een niet groeiend apparaat moet meer dan voor zichzelf bepalen wat de belangrijkste activiteiten zijn. Welke zaken
moeten tot elke prijs worden behartigd, welke moeten naar een lager plan worden verschoven? Voor de voorlichting betekent dit in de eerste plaats het selecteren,overdragen en begeleiden van nieuwe ontwikkelingen die bij onderzoek en in de praktijk naar voren komen. Daarnaast het verzorgen van de groeps-en massavoorlichting (N.T.S.,publikaties) envan de individuele bedrijfsontwikkeling van de ondernemers. Tenslotte zijn er taken als het uitvoeren van
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bepaalde overheidsopdrachten (over het algemeen zeer beperkt in tijd) en cursusactiviteiten.
Het bepalen van het programma voor de voorlichting is geen eenvoudige zaak. Daarbij komt
dat anderen, die actief zijn in de dynamische bedrijfstak, die de glastuinbouw nu eenmaal is,
graag een beroep doen op ervaren medewerkers van de voorlichting. In het vrije marktmechanisme is dan de minst op concurrentie ingestelde partij deverliezer. In heel veel gevallen is dit
de overheid. Het gevolg is een gevoelig verlies aan ervaren bemanning en daarmee een (hopelijk tijdelijke) vermindering van prestatievermogen van de dienst als geheel. Het vergt veel
overleg en begrip bij het tuindersbedrijfsleven om tot goede oplossingen van het voorlichtingsprobleem te komen. Het ziet er naar uit dat meer daadwerkelijke (en dus ook financiële)
bemoeienis met het voorlichtingsapparaat van dezijde van de tuinbouworganisaties gewenst
is als men de waarden, die dit ongetwijfeld heeft, in stand wil houden. In sommige delen van
het land zijn daartoe stappen gedaan. Het is te hopen dat gezamenlijk met de overheid overeenstemming wordt bereikt over de wijze waarop moet worden voortgegaan.
— Automatisering van dienstverlening. Voor de voorlichting wordt momenteel hard gewerkt
aan het automatiseren van het bedrijfseconomisch advies.Wanneer dit systeem gereed is,zal
de voorlichter snel en efficiënt bedrijfsplannen of investeringen voor een individuele tuinder
kunnen doorrekenen. Hierdoor kan dit onderdeel van detaak van devoorlichter, de individuele
ondersteuning van de ondernemersbeslissingen ten aanzien van de voor hem specifieke bedrijfsstructuur, blijven bestaan en zelfs worden verbeterd.
— De particuliere voorlichting groeit snel. De behoefte aan regelmatige teeltbegeleiding
groeit eveneens, terwijl daarnaast verschillende bureau's zich op andere, meer specialistische
terreinen (substraten, planning, management) richten.
Uitgaande van de stelling dat de tuinder van een ieder zo goed mogelijke informatie moet ontvangen hebben onderzoek en overheidsvoorlichting zich op het standpunt gesteld dat gereed
gekomen kennis (dat is informatie die klaar is om verspreid te worden) voor iedereen beschikbaar is (overigens geen nieuw standpunt).
Van informatieverstrekkers mag wel worden verwacht dat zij zichzelf de nodige moeite getroosten de beschikbare kennis ook te verzamelen en te verwerken tot voorlichtingsboodschappen (waarvoor ze uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk zijn). Teneinde hen daarbij behulpzaam te zijn organiseert het C.A.D. thema-voorlichtingsbijeenkomsten en wordt een abonnement op informatiemateriaal, voorbereid.
Het tot stand komen van een organisatieverband van particuliere voorlichtingsbureau's, dat de
bereikbaarheid gemakkelijker maakt en ook een basis kan zijn voor wederzijdse uitwisseling
van kennis en verlangens, wordt steeds dringender. Het is verheugend dat in het verslagjaar
voorbereidingen tot zo'n organisatie op gang zijn gekomen.
— Viditel. In het verslagjaar is het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen gestart met de
databank „Voedingstuinbouw", ten behoeve van tuinbouw en handel. Via Viditel kunnen
abonnees de ingebrachte informatie opvragen. Naast veleandere leveranciers, isook het Consulentschap in Algemene Dienst voor de Glasgroenten gevraagd,via het C.B.T.,van dit medium gebruik te maken voor voorlichtingsactiviteiten. Sinds eind 1984brengt het C.A.D.een aantal voorlichtingsboodschappen op het beeldscherm. Detoestroming van geschikte informatie
uit heel het land vraagt nog verdere organisatie, doch allengs hopen wij met dit medium veel
waardevolle ervaringen op te doen. Ineen later stadium zal moeten worden beslist in hoeverre
dergelijke systemen in het voorlichtingswerk een rol blijven spelen. De berichten zijn afkomstig van het Proefstation, de regionale Consulentschappen en de VakConsulentschappen in Algemene Dienst.
O.a. algemene voorlichtingsberichten, mutaties binnen de voorlichtingsdienst, de dagelijkse
straling, zoutcijfers van het oppervlaktewater in het Z.H.G. en actualiteiten uit onderzoek en
voorlichting per gewas. Vooral de gewassen tomaat, komkommer, paprika en sla krijgen momenteel aandacht.
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— Devakbladen zijn, meer nog dan voorheen, alert op het verstrekken van actuele informatie.
Het C.A.D. is daarbij voor zover het het leveren van artikelen uit voorlichting en proefstation
betreft de coördinator. De publikatiecommissie stelt o.a. in overleg met de vakbladen een
lange en middellange termijn programma op voor te publiceren artikelen. Zo veel mogelijk
wordt daarbij gecoördineerd met despecialisten op dediversevakgebieden. Uiteraard moet er
daarnaast ruimte zijn voor de actualiteit van de dag en speciale thema-uitgaven.
Het aantal bladen, dat zich met (teelt)technische voorlichting gaat bezighouden, groeit nog
steeds. Zo hebben de bladen van de Standsorganisaties zich nadrukkelijker dan voorheen op
dit terrein aangemeld. Het C.A.D. kiest daarbij als uitgangspunt dat alle informatie, die naar
zijn mening bij de tuinders behoort te belanden, in principe voor ieder die dat wenst, beschikbaar is. Dat daarbij voor de bladen actualiteits- en exclusiviteitsproblemen ontstaan is duidelijk. Het wil er graag aan meewerken die in gezamenlijk overleg op te lossen.
Het leveren vancopy aanveiling-Contactbladen is(waarovereengekomen) eentaak van regionale consulentschappen. In principe wordt door de voorlichtingsdienst niet meegewerkt aan
bladen van toeleveringsbedrijven.
— Andere vormen van directe informatie dienen zich geregeld aan. Een voorbeeld daarvan is
het onlangs gestarte Tuinbouw Praktijk Systeem van uitgeverij Misset. Voorlopig houdt de
voorlichtingsdienst als organisatie zich hiervan afzijdig. Deze systemen hebben geen hoge
prioriteit in het programma. Uiteraard kunnen zij van beschikbare openbare informatie uit onderzoek en voorlichting naar believen gebruik maken.
Demedewerkster die belast was met de rondleiding van bezoekers heeft inde loop van het verslagjaar een andere functie gekregen en in devakature is nog niet voorzien.Om die reden was
het niet mogelijk de bezoekers te registreren, zoals dit tot dusver gebruikelijk was. Het ziet er
echter naar uit dat de belangstelling om het Proefstation te bezoeken vooral vanuit het buitenland wat groter wordt.
Ter gelegenheid van de officiële opening van de kas voor onderzoek naar water met lage temperatuur, werden 2 algemene open dagen gehouden. Een groot aantal bezoekers kon kennis
nemen van het lopende onderzoek. Dit gebeurde verder op de talrijke open middagen, die gewasgericht werden georganiseerd.
Opnieuw werd, in samenwerking met Aalsmeer, een stand ingericht op de NTV te Bleiswijk.
Verder was er een samenwerkingsstand op de Vaktentoonstelling te Aalsmeer.

In de Informatiereeks kwamen de volgende nieuwe uitgaven tot stand:
No. 84 Voedingsoplossingen voor teelten in steenwol in het Westland en de Kring
No. 85 Aspecten van koolzuurgastoediening
No. 86 Substraatteelt

Herdrukken vonden plaats van:
No. 36
No. 42
No. 57
No. 69
No. 76
No. 77
No. 83

Teelt van spinazie onder glas
De teelt van meloenen onder glas
Het berekenen van voedingsoplossingen voor plantenteelt zonder aarde
Voedingsoplossingen voor groenten en bloemen geteeld in water of substraten
Voedingsoplossingen voor de teelt van paprika op steenwol
Voedingsoplossingen voor de teelt van aubergine op steenwol
Chemische begrippen voor bemesting bij plantenteelt zonder aarde
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In de reeks Bloementeeltinformatie verscheen als nieuwe uitgave:
No. 27 Voedingsoplossingen voor de teelt van Cymbidium in kunstmatige substraten
Herdrukken in deze reeks vonden plaats van:
No. 2
No. 3
No. 4
No. 12
No. 15
No. 22

De teelt van Anthurium andreanum
Teelt van herfstchrysanten onder glas
Teelt van kasrozen
De teelt van standaardanjers
Teelt van „zomerbloemen" buiten en onder glas, deel 1
Teelt van „zomerbloemen" buiten en onder glas, deel 2

5. Financiën
DeOverheid heeft besloten bij de financiering van het onderzoek strikt vast te houden aan de
zg. 50/50 regeling,d.w.z. Overheid en bedrijfsleven dienen beide 50% bij te dragen in het jaarlijkse exploitatietekort. Een probleem hierbij vormdetot nutoe deschommelingen inde bijdragen van het bedrijfsleven als gevolg van het feit dat eenvast percentage van dejaarlijkse omzetten van de glasgroenteveilingen in het Zuidhollandse glasdistrict aan het onderzoek wordt
afgedragen. Dit leidde tot nu toe tot fluctuaties in de afdracht. In het afgelopen jaar is echter
een regeling getroffen met het Landbouwschap, waardoor jaarlijkse schommelingen kunnen
worden opgevangen. Het laatste geldt met name voor de financiering van het groenteteeltonderzoek. Het bloemenonderzoek werd al op 50/50 basis gefinancierd via het PVS.Voor alle financiële steun kunnen we bijzonder dankbaar zijn.
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ONDERZOEK
Grond, water en bemesting
Chemisch onderzoek
Afgelopen jaar werden in totaal 58.000
monsters ingezonden, waarvan 30.000
grondmonsters, bijna 15.000 monsters voedingsoplossingen en nog een kleine 8.000
potgrondmonsters. Vergeleken met het
voorafgaande jaar is dit een toename van
ruim 3%. De automatische verwerking van
de analysegegevens kon in het verslagjaar
verder worden verbeterd door uitbouw van
de computerinstallatie en de programmatuur. Door deze automatisering is een versnelling in de afwerking en verzending van
de analyseverslagen gerealiseerd.
Per 31 december is het grondonderzoek
overgedragen aan het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek, dat zijn
hoofdvestiging heeft in Oosterbeek. De
monsters van de glastuinbouw zullen in
Naaldwijk onderzocht blijven worden.
Veel tijd werd besteed ook aan het opstellen van de bemestingsadviezen. Het resultaat van deze inspanningen zorgt er voor,
dat de tijd, die verloopt tussen aankomst
van het monster op het laboratorium en het
moment, dat het advies is opgesteld, niet
meer in dagen maar in uren kan worden
weergegeven. In het verslagjaar werd begonnen met het versturen van geheel door
de computer verzorgde bemestingsadviezen. Het invoeren van dit systeem vraagt
uiteraard een kritische begeleiding. Bij een
aantal komkommertelers werd nagegaan
hoe het verloop van de analysecijfers was
tijdens het teeltseizoen. De betreffende
tuinders bleken zeer tevreden over de automatisch opgestelde adviezen. Uit het onderzoek bleek dat het moeilijk is bij een (te)
lage start in kali- en magnesiumgehalten
deze voldoende snel op te voeren. Bij gebruik van slootwater waren, overeenkomstig de verwachtingen, de cijfers voor
calcium en sulfaat steeds (te) hoog.
Analyse van cadmium in diverse monsters
Cadmium behoort tot de zware metalen en
mag niet in concentraties van betekenis in
groentegewassen voorkomen. Het chemisch laboratorium heeft daarom in het
verslagjaar een aantal monsters op cadmium onderzocht. In 35 vanuit de praktijk in-

gezonden voedingsoplossingen bleek doorgaans vrijwel geen cadmium aanwezig
(minder dan 0.009 umol Cd/l). In vijf
monsters werd enig cadmium gevonden
(van 0.022 tot 0,066 umol/l). Erkon geen oorzaak voor deze wat hogere gehalten worden
aangegeven.
Waterhuishouding
In de lysimeterkas werd het schermonderzoek voortgezet. Het proefgewas was chrysant en als scherm werd transparant folie
gebruikt. In tegenstelling tot de proef van
vorig jaar werd geschermd met een vochtkier (ca. 20 cm). Onder deze omstandigheden bleek de transpiratie door schermen te
worden verlaagd. Deze vermindering varieerde van 35% bij sterke verdamping tot
55% bij geringe.
Het water- en meststoffenverbruik werd nagegaan op 19 bedrijven waar rozen worden
geteeld. Op de bedrijven met teelt in grond
bleek de watergift uiteen te lopen van 750
mm tot 1440 mm per jaar. Op een bedrijf
werd geteeld in steenwol. Daar werd 710
mm water gegeven, waarbij de drainafvoer
op 240 mm werd vastgesteld. Het mestverbruik liep uiteen van 2,1 tot 12,1ton per ha,
op het bedrijf met steenwol werd 8,2 ton
verbruikt. Voor tomaat en paprika in steenwol werden eveneens gegevens verzameld.
Een enkel bedrijf gebruikte W.D.M.leidingwater. Dit water bevatte 2,3 mmol Na
en Cl per liter. Om de Cl-concentratie beperkt te houden en in de mat 4â5mmol per
liter voedingsoplossing te handhaven,
moest op het tomatenbedrijf ca. 30%, op
het paprikabedrijf ca. 45% worden doorgespoeld.
Zoutgevoeligheid
Zoals vorig jaar reeds werd vermeld, werden gerbera's geteeld in betonnen bakken
gevuld met een zandige zavel en beregend
met water met verschillende concentraties
van de kationen Na, K, Ca, en Mg, en van
de anionen N03, S04, HC03 en Cl. De cultivar „Appelbloesem" reageerde zwak negatief op extra zout, de cultivar „Veronica"
was duidelijk meer gevoelig. Bij beide cultivars was dosering van bicarbonaat ongunstig. Deze stof verhoogt de pH van de
bodem, zodat de opname van spoorelementen (bijvoorbeeld ijzer) in het gedrang komt.
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Bemesting met hoofdvoedingselementen
Rammenas (rettich)
Op het meerjarige stikstof- en kalibemestingsproefveld onder glas op het Proefstation werd rammenas geteeld. Gezaaid
werd medio februari, geoogst medio april.
Het gewas reageerde duidelijk op de diverse behandelingen. De knol/loofverhouding
was ongunstiger bij meer stikstof; voor kali
gold het omgekeerde. De uit de proef af te
leiden streefwaarden zijn 2 mmol N en 2
mmol Kper liter 1:2volume-extract. Met andere woorden niet veel stikstof maar ruim
kali mesten.
pH-trappen bij Euphorbia fulgens
Euphorbia fulgens werd geteeld in emmers
gevuld met veenmosveen waaraan Pg-mix
en diverse hoeveelheden koolzure magnesiakalk waren toegediend. Zonder kalk
(pH3,2) bereikten detakken slecht 42% van
de lengte van die geteeld bij pH 6. Bovendien vielen later bij de lagere pH-niveaus
veel planten weg. Bij een pH van 6,8 trad
eveneens groeiremming op. Beelden van
gebrek of overmaat werden niet waargenomen.
Salpeterzuur in druppelwater bij de teelt
van paprika in grond
Gedurende tien maanden isop een paprikabedrijf nagegaan in hoeverre toediening
van salpeterzuur aan het beregeningswater, toegediend via druppeldoppen, invloed
heeft op de pH en het gehalte aan koolzure
kalk in degrond.Op dit bedrijf werd gebruik
gemaakt van slootwater. Aan de hand van
de gemiddelde chemische samenstelling
van het oppervlaktewater in WestNederland is een voedingsoplossing samengesteld. Om een kloppende ionenbalans te verkrijgen is eerst 3 mmol en later 1
à IV2 mmol salpeterzuur per liter toegediend. Het toedienen van salpeterzuur had
geen duidelijke invloed op de pH en het gehalte aan koolzure kalk in de grond, hetgeen vooraf enigszins werd gevreesd. Wel
kwam naar voren, dat bij plaatselijk intensief water geven een vrij laag calcium- en
magnesiumgehalte onder de druppeldoppen werd aangetroffen, ondanks toevoeging van extra calcium en magnesium.
Wormenmest als onderdeel van potgrond
voor de opkweek van tomaat
Wormenmest van drie herkomsten werd
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toegevoegd in hoeveelheden van 5, 10en20
volumeprocenten aan een potgrond bestaande uit 60% tuinturf en 40% turfstrooisel, waaraan per m3 7 kg koolzure
magnesiakalk was toegevoegd. Aan de diverse mengsels werd geen of 1Vi kg Pg-mix
per m3 toegediend. Na 28 dagen (de proef
werd in april gestart) werden de planten afgesneden en gewogen. De planten gekweekt op potgrond en alleen voorzien van
Pg-mix wogen 134g. Eén herkomst van wormenmest werkte in alle hoeveelheden, wel
of niet voorzien van Pg-mix, ongunstig. Een
andere herkomst gaf alleen zonder Pg-mix
te lage opbrengsten. De derde herkomst
gaf vergelijkbare resultaten met onbehandeld = potgrond met alleen Pg-mix indien
20 vol.% was toegevoegd. Geen van de
combinaties gaf een duidelijke verbetering.
Invloed van stikstofvormen op de ontwikkeling van diverse gewassen
In het afgelopen jaar werden de volgende
teelten uitgevoerd: sla, bleekselderij en gerbera. De teelten vonden plaats in de
bestaande proefopstelling van betonnen
bakken, gevuld met grond. Hieraan werd
met het gietwater een voedingsoplossing
met verschillende stikstofvormen toegediend. Het kropgewicht van sla werd niet
duidelijk beïnvloed. Naarmate de voedingsoplossing meer ammonium bevatte kwam
meer rand voor. De bleekselderij moest
door ongunstige klimaatomstandigheden
voortijdig worden geruimd. Er trad te veel
hartrot op: waarbij de toediening van ammonium meer hartrot tot gevolg had. Bij de
gerbera's traden groteverschillen op in produktie die vermoedelijk zijn toe te schrijven
aan een wat ongelijke hergroei na uitplanten. Deze teelt wordt voortgezet.
Kwaliteit van groentegewassen
Nitrificatieremmer
In april werd andijvie geoogst van een
proefveld, dat in het najaar van 1983 was
aangelegd in een tuinderswarenhuis, en
waarin etridiazol werd getoetst als nitrificatieremmer. Deopbrengst bij toepassing van
de remmer lag iets hoger dan bij onbehandeld. De grondanalysecijfers wezen erop
dat de nitrificatieremmer heeft gewerkt.
Zonder remmer bevatte de andijvie 2159 mg
NO3 per kg; het laagste gehalte was 1330
mg NO3per kg vers produkt en werd bereikt
bij toepassing van de remmer.

Sulfaatbemesting bij radijs
Er wordt soms beweerd dat radijs, in de
winter onder glas geteeld, onvoldoende
smaak zou hebben en dat de sulfaatbemesting hierbij een rol zou spelen. Het gewas werd daarom geteeld in grind, waar
doorheen enkele malen per dag een voedingsoplossing werd geleid.Inde voedingsoplossing werden sulfaatgehalten aangehouden van 0,4 zowel als 3,2 en 6,0 mmol
S04 per I. Bij de oogst (14 februari) werden
geen duidelijke verschillen waargenomen
in opbrengst of smaak van het produkt.
Ineentuinderswarenhuis werden verder als
meststof vergeleken kalisalpeter enerzijds
en kaliumsulfaat anderzijds. Er werd geoogst op 15maart. Verschillen in opbrengst
of smaak van betekenis werden niet gevonden. Deze proef werd uitgevoerd samen met
de afdeling Teelt en kasklimaat.

Radijs geteeld op grind met EC-niveau's
Tweemaal werd radijs geteeld op grind met
voedingsoplossingen met verschillende
EC-waarden (1, 2, en 3mS/cm). Bij een teelt
onder zeer zomerse omstandigheden verliep de kieming plaatselijk slecht. De voosheid - hoofddoel van het onderzoek - bleek
niet duidelijk door de EC te worden beïnvloed. Na diverse teelten onder uiteenlopende omstandigheden kan worden geconcludeerd, dat de teelt van radijs op grind
mogelijk is. De produktie is goed en binnen
redelijke tijd te verwezenlijken, echter kwalitatief wordt een minder goed produkt verkregen. De bezwaren zijn: te veel staart
( = wortels) en een zwartverkleuring van de
(rode) knol.

Koolrabi op voedingsoplossingen met verschillende EC niveau's
Erwerd tweemaal eenteelt van koolrabi uitgevoerd op recirculerende voedingsoplossingen met verschillende EC-waarden (3/4,
1Vi, 3 en 6 mS/cm). De eerste teelt werd 26
juli, de tweede 17 september geoogst. Bij
de middelste EC-niveau's werd de hoogste
opbrengst verkregen. Het percentage droge
stof inzowel loof als knol nam toe bij hogere EC. Een invloed op de vezeligheid van de
knol -doel van het onderzoek -werd niet gevonden. Ook deze proef werd uitgevoerd samen met de afdeling Teelt en kasklimaat.

Ijsbergsla geteeld op voedingsoplossing
met verschillende EC-niveau's
In het najaar werd ijsbergsla geteeld op reciculerende voedingsoplossingen met verschillende ECwaarden (3/4tot 6mS/cm). De
zwaarste sla werd geoogst bij de middelste
EC-niveau's. De bolvorming en het optreden van inwendig rot werd niet duidelijk
door EC-niveau's beïnvloed. Dehoogste EC
gaf een hoger percentage droge stof in het
gewas.
Samenstelling voedingsoplossingen
Borium in de voedingsoplossing
voor paprika
In het verslagjaar zijn twee proeven genomen met boriumconcentraties in de voedingsoplossing. De eerste betrof een voorjaarsteelt in phenolschuim, de tweede een
herfstteelt in steenwol met recirculatie. Bij
de tweede teelt werden twee pH-niveau's
aangehouden (5,0 en 6,0). Bij beide teelten
trad boriumgebrek op bij de behandelingen
zonder borium. In de voorjaarsteelt trad boriumovermaat op bij de twee hoogste boriumtrappen (50en 100 umol B/l). De lage boriumconcentratie en de daardoor opgetreden gebreksverschijnselen hebben bij de
eerste proef geleid tot een duidelijke opbrengstdaling, in de tweede proef was dat
niet het geval. De oorzaak is waarschijnlijk
de aanwezigheid van een geringe hoeveelheid borium in het gietwater gedurende de
zomermaanden, waardoor in de herfstteelt
minder gebrek isopgetreden dan inde voorjaarsteelt, waar het verschijnsel bovendien
gepaard ging met ernstig bladval. De hoge
boriumconcentratie en de opgetreden overmaatverschijnselen hebben geen invloed
gehad op de produktie. De pH had in deze
proef verder geen invloed.
EC-waarden in de voedingsoplossing voor
aubergine
Bij sommige teelten worden in de eerste fasevan deteelt hoge EC-waarden aangehouden om de groei in bepaalde zin te beheersen. Teneinde meer informatie te krijgen
over het effect van hoge EC-waarden in de
beginfase van de teelt bij aubergine is een
proef opgezet, met onder meer de volgende
handelingen:
a. EC continu 2 mS/cm;
b. EC eerste twee maanden 4, later 6
mS/cm;
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c. eerste twee maanden 4, later 2 mS/cm;
d. eerste twee maanden 6, later 2 mS/cm;
Tijdens de teelt, in de periode april-mei,
kwam veel kelkverdroging voor. Het bleek
dat bij behandeling met een lage EC in de
beginperiode van de teelt meer verdroging
optrad. Bij devroege oogst (tot april) traden
geen duidelijke verschillen op tussen debehandelingen. Op langere termijn had het
handhaven van een hoge EC wel een negatieve invloed op de produktie. Zowel het
aantal vruchten werd minder als het gemiddeld vruchtgewicht. De EC-waarde die in de
beginfase werd gehandhaafd had geen effect op de opbrengst. Een ECvan ongeveer
4 mS/cm bij de start kan daarom zonder bezwaar worden aangehouden.
Onderzoek naar het optreden van mangaanovermaat bij sla in water
Uit voorgaand onderzoek bleek dat bij sla in
watercultuur gemakkelijk mangaanovermaat kan optreden. In een proef werd nagegaan of de pH,de mangaanconcentratie of
het toedienen van silicium invloed heeft op
het optreden van mangaanovermaat. Er

werden drie rassen beproefd. Pascal en
Panvit bleken gevoeliger dan Saffier. Mangaanovermaat in zwakke vorm bleek niet te
worden beïnvloed door de pH-trappen en
het wel of niet toevoegen van mangaan (5
umol/l). Toediening van silicium voorkwam
mangaanovermaat en het optreden van
rand vrijwel volledig. Deze proef werd uitgevoerd samen met de afdeling Teelt en kasklimaat.
Onderzoek naar het optreden
van rand bij sla in water
Ineen proef werd het effect bestudeerd van
calcium-magnesiumverhoudingen in combinatie met twee EC-niveau's. Het Cagehalte liep uiteen van 2,6 tot 0,8 mmol Ca,
terwijl magnesium toenam van 0,4 tot 2,3
mmol Mg/l. Naarmate de calcium/magnesiumverhouding lager was trad meer randaantasting op. Bij een hogere EC-waarde is
dit effect groter. Het ras Pascal is wat minder gevoelig voor rand dan Panvit. Er was
geen duidelijk effect van de behandelingen
op het kropgewicht.

t/i ,/i ._/_jr het voedingsonderzoek wordt er aan de kwaliteitsverbetering gewerkt.
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Aluminium in de
voedingsoplossing voor tomaat
In sommige soorten grondwater met een lage pH kunnen mogelijk hoge gehalten aluminium voorkomen. Teneinde de schadegrens voor dit element vast te stellen is een
tweetal proeven opgezet met tomaat in watercultuur. In een eerste proef werden concentraties vergeleken van 0 tot 1000 umol
Al per liter, bij een pHvan6. Met de gebruikte analysemethode kon geen aluminium in
de oplossing worden aangetoond in het
wortelmilieu. Bij de tweede proef werden
ongeveer dezelfde concentraties aangehouden, nu bij een pH van 4Vi en 5.Ook bij
deze proef werd nauwelijks oplosbaar aluminium aangetoond.Gewasanalyse toonde
geen verschillen aan tussen de behandelingen. Aan het gewas werd als enig effect
wat bruinverkleuring van de wortels waargenomen.
Kali/calciumverhoudingen bij vleestomaat
Naar aanleiding van voorgaand onderzoek
is een proef opgezet met uiteenlopende
kali/calciumverhoudingen in de voedingsoplossingen bij vleestomaten. Vier behandelingen werden opgenomen met een vaste
verhouding in de toegediende oplossing en
bij twee behandelingen werd getracht kali
en calcium op een bepaald niveau te handhaven in de recirculerende oplossing. Een
constante toediening van 9 mmol K en 2,5
mmol Ca in de voedingsoplossing gaf de
hoogste produktie. Het op peil houden van
de kali-concentratie hadeen negatief effect
op de produktie. Bij alle behandelingen trad
wat neusrot op, die met weinig Ca en veel
kali (11 mmol/l) had het meeste last van
neusrot. Bonte vruchten kwamen voor, het
meest bij laag kali. Tijdens de teelt is ook
een aantal malen de interne vruchtkwaliteit
en de houdbaarheid bepaald. Deze kwaliteitskenmerken waren beter bij toenemend
kaligehalte.
Onderzoek naar de calciumhuishouding bij
tomaat
In deze proef werd bij vier behandelingen
gedurende drie weken de calcium uit de
voedingsoplossing weggelaten. Bij elke behandeling gebeurde dit op een ander
tijdstip. Eenvijfde behandeling kreeg gedurende de gehele teelt de normale standaardvoedingsoplosing toegediend. De

plantdatum was 20 juli. Het achterwegelateh van decalciumgift aan het begin van de
teelt gaf een duidelijke groeireduktie. Magnesiumgebrek trad flink op aan het begin
van de oogst. Het weglaten van calcium ui
de voedingsoplossing veranderde het optreden van magnesiumgebrek. De behande
ling die constant de normale voedings
oplossing kreeg had veruit het meest las
van magnesiumgebrek. De uiteindelijke op
brengst werd hierdoor echter niet of nauwe
lijks beïnvloed. Het weglaten van calcium
uit de voedingsoplossing en gelijktijdig
daarmee verhogen van de kaligift had een
hoger zuurgehalte van de vrucht tot gevolg.
Met de houdbaarheid leek er geen duidelijk
verband te bestaan.
EC-trappen bij Euphorbia fulgens
in steenwol
In een enkelvoudige proefopzet met Euphorbia fulgens op steenwol werd de invloed van vier EC-trappen nagegaan op de
opbrengst en kwaliteit. Uitgaande van de
standaardvoedingsoplossing voor chrysant
werden EC's ingesteld van 3A, 1V4, 3 en 6
mS/cm. In kwantitatief opzicht werden de
beste resultaten bereikt met een ECvan*/*
mS/cm. De beste kwaliteit, waarbij het belangrijkste kriterium een goed aaneengesloten bloemscherm bij de oogst was,
werd verkregen bij een ECvan6mS/cm. Het
lijkt zinvol om het onderzoek voort te zetten
naar de combinatie van een lage EC tijdens
de groei van het gewas en een hogere EC
bij de inductie en ontwikkeling van de bloemen.
Onderzoek van steenwolmatten
Nadat in 1983 een eerste oriëntatie had
plaatsgevonden werd in 1984 definitief begonnen met het fysisch onderzoek van
steenwolmatten. Bij een eerste inventarisatie van 10 verschillende fabrikaten werden
de volgende analyses verricht: volumemassa, vochtgehalte bij verzadiging, capillaire
opstijging, vochtgehalte bij zuigspanningen tussen 0en 20cm,en het pH-bufferend
vermogen. De bepalingen op zich waren redelijk goed uitvoerbaar, hoewel de methoden nog wel moeten worden verbeterd. Er
werden flinke verschillen vastgesteld tussen de diverse fabrikaten. Het volumegewicht liep uiteenvan48tot 90g per liter, het
vochgehalte bij verzadiging van 65 tot 86%
en de capillaire stijghoogte van 1,0 tot 2,2
cm.
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Voeding in relatie met kasklimaat
Water- en mineraalhuishouding van stooken herfstkomkommers in de energiekas
Zie bij afdeling Teelt en kasklimaat onder
„Komkommer".
Onderzoek naar het moment van afbouwen
van de EC-waarden bij stooktomaten
Vijf behandelingen met elk een andere
Startperiode waarin een EC van 7 mS/cm
werd toegepast, werden met elkaar vergeleken. De perioden met hoge EC waren:
a. tot 1 maart
b. tot 15 februari
c. tot 30 januari
d. tot 15 januari;
e. geen hoge EC.
Na de startperiode werd een EC van 2,0
mS/cm gehandhaafd. De plantdatum was
15december. De lengte van de startperiode
had weinig invloed op de uiteindelijke opbrengst. Die waarbij gestart werd zonder
EC-verhoging bleef iets achter in opbrengst. Dit werd veroorzaakt door een te
sterke vegetatieve groei van het gewas in
het begin van de teelt. Weinig verschillen
waren er te vinden wat de kwaliteit betreft,
behalve dat de behandeling zonder startperiode een wat korter uitstalleven gaf.
Door de afdeling Grond, water en bemesting werd in 1984 bovendien nog gewerkt aan:
— Verzamelen van 75 monsters uit kassen
op uiteenlopende grondsoorten voor
bestudering van hoofd- en sporenelementen geanalyseerd volgens de 1:2
volume-extractenmethode.
— Analyse van gedroogde en verse gewasmonsters. Tevens is gekeken naar
de verhouding tussen de analyseresultaten volgens beide methoden verkregen.
— Onderzoek naar de transmissie van
licht door het kasdek in afhankelijkheid
van een heldere dan wel bewolkte hemel.
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— Het samenstellen van recepten voor
voedingsoplossingen bij diverse teeltsystemen voor verschillende gewassen.
— Bemonsteren van oppervlaktewater en
analyse op bromide, zodanig dat een
bromidebalans van het Hoogheemraadschap Delfland kan worden opgesteld.
— Een bemestingsproef met sla op een
tuindersbedrijf, waarbij gedroogd afval
van een destructiebedrijf werd vergelegen met een normale kunstmest.
Alleen kunstmest gaf minstens even
goede resultaten.
— Onderzoek naar de relatie tussen cadmium in sla, tomaat en komkommer en
cadmium in grondmonsters.
— Het
opwekken
van
molybdeengebreksverschijnselen bij diverse gewassen.
— Inventarisatie van nitraat en bromide in
sla, spinazie en andijvie.
— Begeleiding van handelaren en fabrikanten van potgronden en veensubstraten.
— Het opstellen van adviezen voor potgrondmonsters.
— Bepalen van zuur en suiker in tomatevruchten.
— Bepaling van ethyleen in luchtmonsters
van diverse herkomsten.
— Verbetering automatische boriumbepaling in grond- en potgrondextracten.
— Verbetering en ontwikkeling van chemische methoden voor analyse van diverse andere elementen (bijvoorbeeld Si,
So4, etc).
— Verbetering in apparatuur envereenvoudiging van de methodiek voor het bepalen van fysische grootheden bij potgrondonderzoek.
— Verbetering meetmethode bij het glasonderzoek.
— Toetsing van perlite en steenwolgranulaat als toevoeging aan veensubstraat
voor de teelt van tomaat en paprika.
— Toediening van borium aan de voedingsoplossing voor anjers in steenwol.

TEELTENKASKLIMAAT
Jaar najaar kan worden geconstateerd, dat
de produktiviteit bij onze kasgewassen
blijft toenemen,waarbij het tempo van deze
stijging van gewas tot gewas varieert.
Naast het teeltkundig onderzoek moet hier
vooral ook de veredeling worden genoemd
als belangrijke factor voor deze groei. Met
name bij de hoofdgewassen volgen nieuwe
rassen elkaar zeer snel op. Dit onderstreept
de noodzaak van goed gebruikswaardeonderzoek bij rassen. Dit onderzoek wordt
al een groot aantal jaren bij groentegewassen uitgevoerd. Bij de bloemgewassen
krijgt dit onderzoek ook steeds vastere vormen en begint zijn vruchten af te werpen.
Er wordt nu bij een aantal bloemgewassen
naar gestreefd om te komen tot een rassenlijst waaraan het komende jaar gewerkt zal
worden.
Door de bevredigende financiële resultaten
bij de hoofdgewassen wordt in de praktijk
de interesse voor kleine en nieuwe gewassen minder. Dit wordt versterkt door de toename van specialisatie op de bedrijven,mede veroorzaakt door uitbreiding van de
substraatteelt. Zelfs voor de positie van de
slateelt kan dit consequenties hebben. Het
is echter een ongewenste ontwikkeling,
wanneer het aangeboden assortiment van
Nederlandse groenten zou verschralen.
Daarom blijft binnen het onderzoek de aandacht voor kleine gewassen gehandhaafd.
Wat betreft de sla is deontwikkeling van de
teelt op voedingsfilm in 1984 voortgezet.
Teelttechnisch zijn de belangrijkste vragen
opgelost. Dit is ook gebleken uit de resultaten van de proefopstellingen op 2 praktijkbedrijven. Ook de vragen op het gebied van
mechanisatie zijn grotendeels opgelost. Er
blijft over het zoeken naar een zo goedkoop
mogelijk systeem om zodoende de investering vco: deze teeltwijze verantwoord te
maken. In het komend jaar zal het accent
hieropvallen.
Jammer blijft het, dat het onder Nederlandse omstandigheden nog niet mogelijk is om
ijssla gedurende de wintermaanden in voldoende kwantiteit en kwaliteit te leveren.
Het ontbreekt aan goede rassen voor de
winterperiode. Er zijn echter tekenen, dat
deveredelingsaktiviteiten om tot een goede
ijssla in de winter te komen zijn toegenomen.

Bij optimalisering van produktie en kwaliteit is een goede regeling van het kasklimaat een noodzaak. Meer en meer wordt
echter duidelijk, dat het klimaat in een kas
lang niet altijd uniform is. De ongelijkheid
van met name de temperatuur in de kas is
soms schrikbarend groot. Deze ongelijkheid in temperatuur is niet nieuw. Echterde
verbetering in meettechniek heeft het inzicht in wat zich in een kas kan voordoen,
vergroot.
Bovendien hebben ook bepaalde energiebesparingsmaatregelen de verschillen vergroot. Wanneer met name energieschermen worden gebruikt zonder dat er aanpassingen bij de gevel worden doorgevoerd,
kan dit leiden tot grote verschillen in temperatuur en grote financiële consequenties
voor de teler. Daarom krijgen de door toepassing van energieschermen veroorzaakte
negatieve effecten in het onderzoek veel
aandacht en worden oplossingen hiervoor
gezocht.
De vragen, die bij het kwaliteitsonderzoek
terecht komen, worden steeds talrijker.
Door de beperkte bemanning kan slechts
een deel van deze vragen in onderzoek worden genomen. Vooral bij tomaat en komkommer heeft het onderzoek tal van punten
kunnen aangeven die tot verbetering van de
kwaliteit leiden. Bemesting, kasklimaat en
gewasverzorging zijn in de teelt de belangrijkste aangrijpingspunten om tot een goede kwaliteit bij de oogst te komen. Echter
ook na de oogst kan er nog veel gedaan
worden om een goede kwaliteit te behouden. Hier speelt de behandeling van de Produkten bij de oogst, transport, sortering en
verpakking een grote rol.Alle kennis, verzameld in 1984 en ook voorgaande jaren, zal
worden gebruikt in de kwaliteitscampagne
van het jaar 1985.
Tomaat
Trossnoei
In voorgaande jaren werd in proeven door
het inkorten en wegnemen van trossen het
vruchtgewicht verhoogd en de kwaliteit verbeterd zonder dat dit ten koste ging van de
produktie. Voortgezet onderzoek heeft uitgewezen dat men de mate van trossnoei
moet laten afhangen van de groeikracht
van het gewas. In alle gevallen leidt trossnoei tot een hoger vruchtgewicht. Dit ging
in het uitgevoerde onderzoek samen met
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een toename van het aantal zweischeurtjes. Een toename van het vruchtgewicht werd ook gevonden bij een plantafstandenproef, waarbij de plantafstand
varieerde van 50 tot 70 cm. Door vergroting
van de plantafstand werd de produktie niet
nadelig beïnvloed en het uitstalleven verlengd.
Aanbindsystemen
Omdat strak indraaien van de stengel in
touw nadelig op groei en produktie zou kunnen werken zijn verschillende aanbindsystemen beproefd. Bij deonderzochte systemen zijn echter geen duidelijke verschillen
in groei en produktie waargenomen.
Schermen
Evenals vorig jaar werd op 3tomatenbedrijven met verschillen in planttijd en teeltwijze
gekeken naar de invloed van een beweegbaar en een vochtkierenscherm op klimaat,
groei en produktie. Onder de schermen werden aanzienlijke temperatuurverschillen
geregistreerd. Deze verschillen kwamen
vooral tot uiting in de vroege produktie. In
de afdelingen met beweegbaar scherm
werd in de zomer een oogstreduktie van
meer dan 10% geregistreerd. Hiervoor
moet het lichtverlies door het schermpakketverantwoordelijk worden gesteld.
De relatieve luchtvochtigheid onder de
schermen was 5 tot 10% hoger dan in de
controle-afdeling. Kleine openingen in het
vochtkierenscherm hadden een duidelijke
verlaging van de luchtvochtigheid tot gevolg. Op het heteluchtbedrijf werd in de
controle-afdeling 26.9 m3 gas gebruikt.
Door het vochtkierscherm werd 5.5 m3 gas
bespaard en door het beweegbaar scherm
van LS-11enTyvek 12.4,resp.10.6m3.
Kwaliteit
Bij het kwaliteitsonderzoek is aan de uitwendige kwaliteit, de houdbaarheid en de
smaak veel aandacht besteed. Wat betreft
de houdbaarheid werd bij een stookteelt in
1982 door toepassing van matverwarming
in het begin van het seizoen het uitstalleven
met 17% verkort. Dit was aanleiding om
daarna dit onderzoek voort te zetten. Wederom werd gevonden, dat door matverwarming vroeg in het seizoen,de houdbaarheid
werd verkort. Later in het seizoen werden
geen verschillen gevonden. Dit is verklaar-
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baar, omdat in dezomermaanden de nachttemperatuur ook zonder matverwarming op
een hoog niveau ligt.
In voorgaande jaarverslagen is melding gemaakt van het effect van de voedingsoplossing op de uitwendige en inwendige kwaliteit van tomaten. De resultaten werden in
1984 bevestigd. Een hogere EC van de voedingsoplossing leidt tot een betere houdbaarheid en smaak. Wanneer meer kalium
wordt gegeven, wordt de kleur beter, het
uitstalleven langer, het zuurgehalte en de
refractie hoger. Door meer kalium neemt
echter de kans op neusrot toe. Door verbeterde teeltomstandigheden en andere rassen worden de vruchten steeds grover. Nagegaan is,of grove vruchten gevoeliger zijn
voor oogst- en sorteerbehandelingen dan
fijnere vruchten.Op 6praktijkbedrijven werden daartoe tomaten verzameld na sortering en vergeleken met tomaten die direct
in het bakje waren geoogst. Detomaten warenvan deA-en B-sortering.
Gemiddeld over alle bedrijven was het uitstalleven van tomaten van de A- en Bsortering resp. 11.0 en 12.8 dagen zonder
handling en 5.6 en 8.3 dagen met handling.
Door bij het oogsten en sorteren voorzichtig met de vruchten om te gaan, kan een
grote kwaliteitsverbetering worden bereikt.
Tomaten met veel zweischeurtjes hebben
een sterk verminderde presentatie en vaak
een kortere houdbaarheid. Zweischeurtjes
bleken meer op te treden bij trossnoei. Tevens werd de indruk verkregen dat op koudere plekken in kassen meer zweischeurtjes optraden.Tussen de rassen werden duidelijk verschillen in zwelscheurgevoeiligheid gevonden. Bij transport van tomaten met zweischeurtjes via de watergoot
wordt de houdbaarheid sterk verkort. Dit
moet dan ook ten sterkste worden afgeraden.
Ook bij het rassenonderzoek werden waarnemingen aan de inwendige kwaliteit verricht. Opvallend waren in het algemeen de
vrij grote rasverschillen in zuurgehalte, terwijl de variatie in refractie veelal gering
was. Zo varieerde het zuurgehalte in de
stookteelt bij ronde tomatenrassen van5.87.0 mmol/100 g vers gewicht en de refractie
van 3.9 -4.4%. In de herfstteelt was de variatie in zuurgehalte 6.8 - 9.3 mmol en de
refractievarieerdevan4.1-4.3%.

In samenwerking met het Sprenger Instituut en het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen is in 1984 op veilingniveau uitgebreid kwaliteitsonderzoek met tomaten verricht. Vanaf maart t/m oktober zijn op 3veilingen totaal ruim 900 monsters uit de aanvoer genomen. Deze zijn geanalyseerd op
zuur, refractie en EC en is tevens de houdbaarheid vastgesteld. De resultaten van dit
onderzoek komen begin 1985 beschikbaar.
Komkommer
Voeding en kasklimaat
In een gezamenlijk projekt van de afdelingen „Bodem, Water en Bemesting" en
„Teelt en Kasklimaat" werden in de energiekas in het voorjaar en in de herfst komkommers geteeld bij 4 luchtvochtigheidsniveaus, die werden verkregen m.b.v. enkel
glas, dubbel glas, schermen en luchten.
Binnen elke klimaatsbehandeling werden
12verschillende voedingstoestanden in het
wortelmilieu gehandhaafd. Voor de stookteelt bestonden deze uit 3 EC-niveaus en 4
Ca-gehalten in de voedingsoplossing. Bij
de herfstteelt werden 4 EC-niveaus en3Cagehaltes aangehouden.
Bij de hoogste luchtvochtigheid was de
groei van wortels en bovengrondse delen
het sterkst, ook werd hierbij de hoogste
produktie gemeten. Een hoge EC gedurende de eerste 4weken van deteelt had geen
negatieve invloed op de produktie, maar
verbeterde wel de houdbaarheid van de
vruchten. In de stookteelt werd de hoogste
opbrengst gevonden bij een calciumgift
van 3,5 mmol per liter, zowel wat het aantal
vruchten alswat gewicht betreft. DeEChad
op het totale gewicht aan vruchten geen invloed, maar wel op het aantal. Een continue
EC van 2,0 mS/cm gaf meer vruchten dan
wanneer de eerste weken een hoge EC
werd aangehouden, maar deze vruchten
hadden een lager vruchtgewicht. In de
herfstteelt namen het aantal vruchten en
de gewichtsopbrengst toe naarmate de calciumgift groter was. De EC-behandeling
van continu 2,0 mS/cm gaf een groter aantal vruchten en ook een hoger vruchtgewicht dan de EC-behandeling met continu 5
mS/cm. Dit is in tegenstelling met de resultaten bij de stookteelt. Zowel bij de stookals bij de herfstteelt nam het drogestofgehalte van het blad toe bij hogere ECwaarden en hogere calciumgiften, maar

ook naarmate het klimaat droger was.
Bolblad trad bij beide teelten vooral op bij
lage calciumgehalten. Bij de stookteelt gaf
een droog klimaat minder bolblad. Ook dit
jaar kwam chlorose in het gewas voor. Deze was het minst ernstig bij een toediening
van4,5mmol Ca per liter en bijeen lage EC.
De houdbaarheid van de vruchten was
slechter bij hoge calciumconcentraties in
de voedingsoplossing. Bij de laagste luchtvochtigheid was de vruchtkwaliteit het
best. Uit gewasanalyse in de stookteelt
bleek dat onder die groeiomstandigheden
minder calcium en kalium in de vruchten
voorkomt. Deze proeven lijken erop te wijzen, dat onder dubbel glas de luchtvochtigheid een belangrijke rol speelt in het compenseren van het nadelig effect van lichtverlies op produktiehoeveelheid.
Kwaliteit
De komkommerkwaliteit laat vaak in de zomerperiode te wensen over. Daarom is het
effect van een aantal factoren,die de kwaliteit kunnen beïnvloeden, nader onderzocht.
In enkele proeven met verschillende ECniveaus van de voedingsoplossing gaf verhoging van de EC-waarde een verbetering
van de houdbaarheid van de vruchten. Dit
werd ook bereikt door verlaging van de calciumconcentratie en tegelijkertijd verhogingvande kaliumconcentratie.
Op grond van deze proefresultaten zijn de
bemestingsadviezen voor komkommer bijgesteld.
Ook het aantal stamvruchten dat wordt
aangehouden beïnvloedt de kwaliteit. In
een proef waarbij alle stamvruchten werden aangehouden of 1vrucht per bladsteel
of 1 vrucht per 2 bladoksels, was de kleur
na 14 dagen bewaren duidelijk beter bij de
behandeling met de minste stamvruchten.
Naarmate een komkommergewas in omvang toeneemt en er steeds minder licht in
het gewas kan doordringen,wordt de kwaliteit van de vruchten negatief beïnvloed. Dit
blijkt uit proeven met plantafstanden, teeltsystemen en gewasverzorging. Meer aandacht voor gewasverzorging In de maanden, dat het gewas „ v o l " is kan de kwaliteit
van de vruchten verbeteren. Een uitgebreide praktijkproef met snoeibehandelingen
en teeltsystemen zal in 1985 worden opgezet. Desorteermachine kan,met name wanneer deze ernstig vervuild is, een bron van
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vruchtbeschadiging en vruchtrot zijn. In
een onderzoek is een aantal sorteermachines bekeken op kans op vruchtbeschadiging. Hierbij is een film gemaakt om knelpunten beter op te kunnen sporen. Tussen
de machines zijn er verschillen in valhoogte
gemeten, terwijl er met behulp van de film
kon worden aangegeven op welke onderdelen verbeteringen in het sorteerproces te
bereiken zijn.
Door veredelingsbedrijven wordt getracht
om komkommerrassen te verkrijgen met
een langere houdbaarheid. Sommige van
deze rassen hebben een hardere schil. In
een smaakpanelonderzoek werd deze schil
niet als bezwaar ervaren. De houdbaarheid
van de getoetste lijnen was niet altijd beter
dan het gebruikte standaardras.
Dat enten op eenonderstam effect kan hebben op de smaak van de vruchten bleek bij
het enten van het witresistente ras „Millio"
op de onderstam KJ-100. Combinaties van
„Corona" op KJ-100 en „Millio" op C. ficifolia gaven geen afwijkingen.
Sla
Teelt en voedingsfilm
De teelt van sla op voedingsfilm is in 1984
op 2 praktijkbedrijven getoetst. Gebleken is
dat deze teeltwijze van sla teelttechnisch
geen problemen meer oplevert. Deplant- en
de oogstmachines, ontwikkeld door het
IMAG, funktioneren goed en moeten
slechts op detailpunten worden bijgesteld.
Problemen, die zijn opgetreden bij de toegepaste goten, zijn opgelost door voor andere materialen te kiezen.
Of deze teeltwijze een plaats in de praktijk
zal krijgen hangt af van de rentabiliteit van
de slateelt in het algemeen en de extra
kosten die voor deze teeltwijze moeten worden gemaakt.
Kwaliteit
Op het proefstation is verder gewerkt aan
de optimalisering van de samenstelling van
de voedingsoplossing. Vooral is daarbij
aandacht besteed aan het optreden van
rand. Om rand tegen te gaan is de samenstelling van de voedingsoplossing belangrijk. Ookdeconcentratie beïnvloedt het
optreden van rand. Naarmate de voedingsconcentratie toeneemt treedt ook meer
rand op en wordt het gewicht lager
(zie bij afdeling Bodem, Water en Bemesting).
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Wanneer in het gietwater keukenzout (Na
Cl) voorkomt, kan dit het optreden van rand
bevorderen. Gebleken is dat dit bij 5 mmol
Na Cl/l nog niet het geval was, maar bij 10
mmol/l wél.
Ook werd de kwaliteit bekeken van sla geteeld op voedingsfilm in vergelijking met
sla geteeld in grond. Bij de teeltwijze op
voedingsfilm was de rotaantasting tijdens
bewaring duidelijk geringer, waardoor de
houdbaarheid werd verlengd. Ook verhoging van de EC van de voedingsoplossing veroorzaakte minder rot. Echter
bij te hoge EC-niveaus trad rand op, wat de
houdbaarheid negatief beïnvloedde.
Het houdbaarheidsonderzoek heeft ook
aangetoond, dat er grote rasverschillen zijn
ten aanzien van het optreden van rot. Met
name het ras 'Nanda' bleek lang houdbaar
te zijn.
Rassen
Bij de ijssla blijft het zoeken naar goede
winterrassen doorgaan. Er is een regelmatig contact met veredelingsbedrijven over
de vorderingen die gemaakt worden met
rassen voor de winterteelt.
Paprika
Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van lage nachttemperaturen bij
paprika is voortgezet. De resultaten kwamen overeen met die in 1983. Uit produktieoogpunt is verlaging van de nachttemperatuur niet nadelig; hierdoor wordt echter wel
het optreden van krimpscheurtjes gestimuleerd, zodat deze lage temperaturen nog
niet aan de praktijk geadviseerd kunnen
worden. Toepassing van verlengde opkweek kan leiden tot een lager energiegebruik. Ook kan bij verlengde opkweek door
vroeger tezaaien een hogere produktie worden bereikt. Bij de proeven met verlengde
opkweek was de plantdichtheid 7 planten
per m2.
Vruchtdunning kan leiden tot een evenwichtiger belasting van de plant en een betere kwaliteit. In een vruchtdunningsproef
bleek als gevolg van vruchtdunning geen
produktieverlies op te treden. Door vruchtdunning nam het gemiddeld vruchtgewicht
toe, echter ook het aantal krimpscheurtjes.
Bij krimpscheurgevoelige rassen zal men
dus voorzichtig moeten zijn bij het toepassen van deze maatregel.

Aubergine
Bi/belichting
In aansluiting op onderzoek, uitgevoerd in
1983, is op een praktijkbedrijf opnieuw onderzoek gedaan naar het effect van kunstmatige bijbelichting tijdens de opkweek op
de produktie. Belichting resulteerde in een
snellere vegetatieve en generatieve ontwikkeling. In de eerste teeltmaanden werd
door bijbelichting het percentage geaborteerde bloemen teruggebracht van 60% bij
onbelichte planten tot 35% bij belichte
planten. Op grond van deverkregen resultaten is bijbelichting tijdens de opkweek gedurende 16 uur per etmaal voor de praktijk
aan te bevelen.
De mogelijkheid van tussenplanten van aubergine bij tomaat is nagegaan, waarbij op
15 juni en 1 juli werd tussengeplant. Deze
behandelingen werden vergeleken met een
normale teelt van herfstaubergine.
Tussen de normale herfstteelt en het tussenplanten werden aanzienlijke produktieverschillen verkregen ten voordele van
eerstgenoemde teeltwijze. Ook was hierbij
het gemiddeld vruchtgewicht hoger. Demogelijkheden van tussenplanten van aubergine lijken daarom beperkt.
Najaarsproduktie
Vanwege het stijgen van de prijs van auberginevruchten, vooral in de maanden oktober en november, is getracht door verschillen in plantbelasting tijdens de eerste fase
van een herfstteelt op steenwol de late produktie te beïnvloeden. De hoogste produktie werd behaald wanneer alle bloemen werden gehandhaafd. Het wegnemen van alle
bloemen tot 11 augustus (bij een plantdatum van 9juli) gaf een verlaging van de produktie. Door alleen de bijbloemen te verwijderen werd het gemiddeld vruchtgewicht
betrouwbaar hoger.
Meloen
Het effect van verlaging van de nachttemperatuur op het suikergehalte is bestudeerd bij 4 niveaus, te weten 21, 18, 15 en
13°C. Deze nachttemperaturen konden vanwege de ligging van de kasafdelingen
slechts gedurende een deel van de nacht
worden bereikt. Toch werd wederom vastgesteld dat het suikergehalte toeneemt als
de nachttemperatuur lager is.Van de 2 ras-

sen die hierbij werden gebruikt (Haon en
Makdimon) was het suikergehalte van
Haon duidelijk het hoogst.
Radijs
Substraatteelt
Bij verdere pogingen om radijs op substraat
te telen werd wit plastic op de steenwolmatten aangebracht om zwartvorming op
de knol te voorkomen. Deze maatregel had
inderdaad een positief effect, als gevolg
van de onregelmatige water- en mestvoorziening echter traden gebreksverschijnselen in de bladeren op. In 1985 zullen met
IMAG en LEI de technische en economische mogelijkheden van een nieuw
systeem worden geëvalueerd.
Kwaliteit
Het optreden van voosheid kan in de praktijk een groot probleem zijn. In het rassenonderzoek is gebleken dat er duidelijke rasverschillen zijn in mate vanvoosheid. In een
bemestingsproef zijn in een teelt op grind
vanaf de laatste week voor de oogst ECniveaus van 0,9-4,0 mS/cm aangehouden.
Hierdoor werd de mate van voosheid echter
niet beïnvloed. Bij verschillende EC-niveaus
in een herfstteelt trad alleen bij het laagste
niveau wat minder voosheid op. De bladkwaliteit was hierbij echter slecht en er traden nu glazige knollen op. (Zie ook bij afdeling Bodem, Water en Bemesting onder
'Kwaliteit van groentegewassen').
Chinese kool
Aan het optreden van rand bij Chinese kool
is opnieuw aandacht besteed. Het lijkt erop, dat planten alleen in een bepaald stadium van de groei gevoelig zijn voor rand.
Wanneer tijdens dit stadium 3 keer per
week met 2% calciumnitraat wordt gespoten blijft de kool vrij van rand. Ook kan door
verlaging van de nachttemperatuur het optreden van rand worden verminderd. Voor
aanvoer van kool zonder omblad moeten de
rassen een compacte kool geven. Er zijn 4
rassen op deze eigenschap getoetst. Het
ras Kasumi voldeed het best en in iets mindere mate het ras Spectrum.
Overige groentegewassen
Koolrabi
Zie bij afdeling Bodem, Water en Bemesting onder 'Kwaliteit van groentegewassen'.
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Kouseband
Om de aanvoerperiode van dit gewas te verlengen is onderzoek verricht naar het effect
van vervroegde zaai- en uitplanttijden op de
produktie. Naamate vroeger werd gezaaid
was de produktie hoger. Bij de planttijd van
29 februari was de produktie tot 30 augustus 5,4 kg/m2. Er werden tevens 2 selecties beproefd, een tuindersselectie en een
selectie van het IVT. Deselectie van het IVT
gaf een hogere produktie, echter de kwaliteit van de tuindersselectie was beter vanwege de kleur.
Een herfstteelt van kouseband bleek niet
interessant vanwege de lage produktie.
Bloemkool
Denormale opkweekmethode in perspotten
werd vergeleken met opkweek als kluitplant. Bij de normale opkweekmethode was
deoogst beduidend vroeger dan bij de kluitplantmethode. De diameter was echter bij
de kluitplantmethode groter. Nadelig was,
dat de planten die met de kluitplantmethode waren opgekweekt, dermate zwak van
opbouw waren dat een groot deel van de
planten bij toename van het gewicht omviel.
Courgette
Om te bepalen of zonder nadelige gevolgen
voordeproduktledenachttemperatuurkan
worden verlaagd, werden courgettes geteeld bij continu 17°C nachttemperatuur en
bij een nachttemperatuur van 17°C bij de
start van deteelt en daarna 13°C. Gebleken
is, dat verlaging van de nachttemperatuur
de produktie vermeerderde. De grotere
vruchtbaarheid bij de lagere nachttemperatuur speelt hierbij waarschijnlijk een grote
rol. Wel was het gemiddeld vruchtgewicht
bij lage nachttemperatuur lager. Het onderzoek zal worden voortgezet.
Knolvenkel
Perspotplanten van knolvenkel zijn op verschillende diepten uitgepoot om nate gaan
of dit de knolkwaliteit zou beïnvloeden. Bij
de oogst werden geen verschillen in knolkwaliteit vastgesteld. De beoordeling van
de knolkwalltelt werd ernstig bemoeilijkt,
doordat in het materiaal veel schieters
voorkwamen. In een rassenproef werd het
standaardras Zefa-flno samen met nr.
83028 (IVT) als beste beoordeeld.
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Paksoi
In een vroege herfstteelt werd bij 5 plantafstanden de produktie bepaald. Hierbij varieerde het aantal planten van 12tot 25 per
m2. Er werd op 23 november geoogst. Het
gemiddeld geoogste plantgewicht was 423
gr. De produktie per m2nam toe bij een groter aantal planten per m2. Rekening houdend met een voldoende hoog gewicht bij
deoogst, de uniformiteit en de plantkosten,
is een plantaantal van 18 per m2 aanbevelenswaardig.
In de vroege voorjaarsteelt, de late voorjaarsteelt en de vroege herfstteelt zijn vele
paksoirassen op hun gebruikswaarde getoetst. In de voorjaarsproeven werden zeer
goede resultaten met enkele rassen, afkomsting van Royal Sluis, behaald. Helaas
bleken deze rassen in de herfstteelt minder uniform. Het IVT zal haar selectiewerk bij dit gewas voortzetten.
Chrysant
Onderbreking van de korte dag
In vervolg op onderbrekingsonderzoek in
1983zijn in een zomerteelt de factoren aanvangstijdstip en duur van de onderbreking
bij de rassen 'Spider' en 'Delta' onderzocht.
Vijf weken na planten is begonnen met de
kortedagbehandeling. Gebleken is dat,
naarmate eerder werd onderbroken, de
bloeiverlating sterker was. Bovendien nam
de bloeiverlating toe met deduur van deonderbreking. Met de bloeiverlating nam ook
de lengte van de trossteeltjes toe.
Ook bij normaalteelt van chrysant werd onderbrekingsonderzoek uitgevoerd. Dit is
van belang om nate gaan of door onderbreking een grotere bloeispreiding kan worden
bereikt zonder verlies van kwaliteit. Zowel
bij 15 vroege als bij 14 late rassen zijn de
factoren aanvangstijdstip en duur van de
onderbreking onderzocht. Devroege rassen
werden op 10 augustus, de late op 20 augustus geplant en de onderbrekingsduur
was 5 of 10dagen. Door deze onderbreking
werd de bloei verlaat en dit was sterker
naarmate eerder was onderbroken. Bij 10
lange dagen was het effect groter dan bij 5
lange dagen. Bij de rassen die van nature
later bloeien was dereaktie het sterkst. Met
de bloeiverlating namen ook de plantlengte
en de trosomvang toe. Het blijkt dus dat in
de normaalteelt het bloeitijdstip en de tros-

vorm door een onderbreking van de kortedag kunnen worden beïnvloed. Het eerstgenoemde biedt mogelijkheden voor werkverdeling en aanvoerspreiding, het tweede kan
gunstig zijn voor rassen met een te compacte trosvorm.
Verlengde opkweek
Uit onderzoek naar de mogelijkheden voor
verlengde opkweek van chrysantenplanten,
bleken planten, beworteld in losse grond in
perkplantplaten beter te groeien dandiebeworteld in perspotten. Om de oorzaak van
deze verschillen vast te stellen zijn proeven
genomen met verschillende grondmengsels. Deze werden gebruikt in de perkplantplaten en voor het maken van perspotten.
Uit deze proeven is geconcludeerd, dat de
gunstige resultaten met perkplantplaten
vooral moeten worden toegeschreven aan
de grotere afstand tussen de planten in vergelijking met de afstand bij planten in
perspotten.
Steksortering
Bij het ras 'White Spider' is nagegaan wat
het effect isvan steksortering op produktie.
Een normale partij stekken werd hierbij in3
groepen verdeeld nl. ongesorteerd, kleine
stekken en grote stekken.Van deze partijen
is de produktie bepaald. Het uitvalpercentage was bij de ongesorteerde stekken opmerkelijk hoog. Kleine stekken gaven lichtere takken en een lager percentage eerste
kwaliteit takken dan ongesorteerde en grote stekken.
Gewasverwarming
Het onderzoek naar het gebruik gewasverwarming werd in 4 afdelingen op het
Proefstation voortgezet. Het gebruik van
verwarmingsbuisjes tussen het gewas werd
vergeleken met buisjes boven het gewas en
met verwarmingsbuizen (51 mm) hoog in de
kas. Vanaf het begin zijn de verwarmingsbuizen, ook tussen het gewas, dagelijks
80°C of warmer geweest. Ook bij deze proef
heeft dit geen ongelijke groei tot gevolg gehad. Bij de oogst was er een klein verschil
in kwaliteit. In de kas met de verwarmingsbuizen hoog waren de planten iets langer
en hadden gemiddeld 1 bloemknop per tak
meer. In de kas met buisjes 25 cm boven
het gewas waren de takken 10% lichter en
hadden gemiddeld een halve bloemknop

minder per tak dan inde kassen met gewasverwarming. Aan de hand van de vertikale
temperatuurgradiënt kan worden aangetoond dat energie wordt bespaard door de
buizen zo laag mogelijk te leggen. De grootste besparing wordt bereikt bij buizen tussen het gewas.
Het officiële gebruikswaarde-onderzoek bij
chrysant heeft in 1984 de eerste resultaten
opgeleverd.
Freesla
Prepara tiebehandeling
In de praktijk bestaat een grote variatie in
preparatieduur, al of niet in combinatie met
een nabehandeling vande knollen. Hiermee
wil meno.a.eenvoorafgaande bewaarbehandeling bij 2°C vermijden, het planttijdstip
uitstellen, het aantal kasdagen verminderenen de plantgrootte beïnvloeden.Op welke wijze preparatieduur en nabehandeling
het bloeitijdstip, de produktie en de kwaliteit beïnvloeden, werd nagegaan in een
proef met 4 verschillende behandelingen.
Een preparatie van 16 en 19 weken 30°C
werd vergeleken met resp. 13 en 16 weken
30°C + 3 weken 15°C.
In beide gevallen gaf het nabehandelen van
3weken 15°Ceen tijdsduurverkorting vanaf
planten tot begin oogst. Detijdwinst is plm.
1 week.
Deze tijdwinst wordt eveneens gevonden
bij 3 weken langer prepareren. Ten aanzien
van kwaliteit en produktie lijkt prepareren
zonder nabehandeling enigszins in het
voordeel te zijn. Met name de langere preparatie, in combinatie met nabehandelen,
was ongunstig voor produktie en kwaliteit,
doch gaf een zwaardere hoofdtak.
Licht
In vervolg op onderzoek naar het effect van
licht in de zomer op produktie en kwaliteit
van freesia's werd in 1984een tweede proef
gestart met 3 lichtniveaus. In deze proef
werden knollen in plaats van kralen gebruikt. De vraag was of knollen vanwege
het 4 â 5 keer hogere uitgangsgewicht op
dezelfde wijze op licht zouden reageren als
de kralen.Tot nu toe zijn nog niet alle gegevens verwerkt.
De eerste resultaten wijzen uit, dat evenals
in een vorige proef de invloed van licht op
bloemaanlegen bloeitijdstip gering is. Door
zwaar te schermen blijft het plantgewicht
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duidelijk achter ten opzichte van licht en
matig geschermd. Tussen matig en licht
schermen waren de verschillen gering.
Schermen
Met het toenemend gebruik van schermdoek in de kas voor zonwering rijst de vraag
of er ook gebruiksmogelijkheden zijn van
het schermdoek voor energiebesparing.
Hiernaar isgekeken in dewinter van '83/'84.
Gebleken is dat naarmate het scherm
's nachts vaker werd gebruikt de planten
minder zwaar werden en het blad slapper.
Wat betreft bladlengte en -oppervlakte waren de verschillen gering.
De produktie van zowel het aantal takken
als geoogst gewicht was betrouwbaar minder bij veel schermen. Lengteverschillen
waren te verwaarlozen. Het gebruik van een
energiescherm bij freesia kan dus nadelig
zijn en zal met de nodige voorzichtigheid
moeten worden toegepast.

Amaryllis
Schermen
Amaryllis is een warmtebehoeftig bolgewas en schermen biedt goede mogelijkheden om bij dit gewas energie te besparen.
Om de invloed van lichtonderschepping als
gevolg van continu schermen met transparant folie op het gewas te bepalen, werd
een proef opgezet op een praktijkbedrijf.
Vanaf planten werd er continu geschermd
gedurende 12of 20weken;dit werd vergeleken met een controle zonder schermen.
Tussen niet en 12 weken schermen waren
de verschillen zeer gering en te verwaarlozen. Twintig weken schermen gaf voor de
meeste waargenomen kenmerken een achterstand die overeenkwam met 2 â3 weken
groei. Wanneer de periode niet te lang
wordt genomen, biedt een plastic folie dus
een goede mogelijkheid om bij Amaryllis
energie te besparen.
Kasklimaat

Anjer
Belichting
Aansluitend op het onderzoek in 1983 is de
invloed nagegaan van een langedagbehandeling op bloei en produktie bij anjers met
verschillende scheutgrootten. Hiertoe werd
in de rassen 'West Pink', 'Barbara', 'White
Sim' en 'Pallas' geplant op 22en30september en op 7 oktober 1983. Er is van 13-27januari belicht. Uit het knopstadiumonderzoek bleek, dat de knopontwikkeling bij langedagbehandeling sneller verliep dan zonder deze behandeling. Tussen de rassen
waren er verschillen in reactiesnelheid.
Echter bij alle plantdata en gebruikte rassen gaven LD-behandelingen een sterk vervroegend effect. Bij 'Pallas' begon de oogst
later dan bij de overige rassen. Het gemiddeld takgewicht was aanvankelijk bij LDbehandeling lager dan zonder LDbehandeling. Aan het einde van de proef,
eind november, waren de verschillen in takgewicht gering. Bij de LD-behandeling was
het totaal aantal geoogste takken bij 'West
Pink' iets hoger, bij 'Barbara' gelijk en bij
'White Sim' en 'Pallas' lager dan zonder LDbehandeling.
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Vochtafvoer
Het onderzoek naar de vochtafvoer uit de
kas is voortgezet met een aangepast condensatiemodel. Deresultaten geven,gezien
de totale nauwkeurigheid, geen aanleiding
tot een verdere verfijning van dit model.
Voor toepassing van het model tijdens de
zomermaanden is echter een kleine correctie nodig. De transpiratie van een gewas
kan met dit model berekend worden uit metingen van de kas- en glastemperatuur, de
luchtvochtigheid in en buiten de kas en het
ventilatievoud van de kas. Het model wordt
gebruikt bij onderzoek naar de invloed van
verlaagde transpiratie en hoge luchtvochtigheden op de groei, ontwikkeling en produktie van verschillende gewassen.
Tempera tuurverdeling
Dit jaar werd er weer aandacht besteed aan
temperatuurverdelingsproblemen bij de heteluchtteelt. Er is een methode ontwikkeld
om temperatuurverdelingspatronen vast te
leggen en deze is met succes toegepast bij
enkele proeven. Bij sla werd de temperatuurverdeling gemeten in een afdeling,
voorzien van een beweegbaar anticondensfoliescherm en vergeleken met een
afdeling zonder scherm. De temperatuurverdeling bleek op dagen en nachten waarop

geschermd was in de geschermde afdeling
beter dan in de ongeschermde afdeling.
Ook in een tomategewas werden de patronen van de temperatuurverdeling vastgelegd. Bovendien werd gekeken naar de invloed van ventilatoren op de temperatuurverschillen in een met buizen verwarmde
kas onder een scherm. Door de ventilatoren
werden zowel de horizontale als vertikale
temperatuurverschillen verkleind, maar
nooit geheel opgeheven. De gemiddelde
watertemperatuur in de verwarmingsbuizen
daalde bij gebruik van ventilatoren. Het verschil in temperatuur tussen aanvoer- en retourwater werd bijna steeds groter, hetgeen wijst op extra energieverlies bij gebruik van ventilatoren.
Licht
Er werden metingen uitgevoerd in kassen
met enzonder energiescherm. De lichtdoorlatendheid van transparant polyetheenfolie
bleek afhankelijk van het al of niet nat zijn
en devorm van het condens tegen het folie.
Het verschil in lichtintensiteit in een kas
met een nat energiescherm van anticondensfolie en een nat scherm van normaal
folie bedroeg 8-13%, ten gunste van het
AC-folie.
Bij de bestudering van de lichtonderschepping door een komkommergewas zijn lichtmetingen uitgevoerd bij komkommerplanten, uitgeplant bij plantafstanden van 60,
80,100 en 120cm. Bepaald is hoe de lichtintensiteit afneemt van boven naar beneden
in de gewasrij. Deze afname van de lichtintensiteit is voornamelijk afhankelijk van de
bladmassa per m2. Bij kleine planten is deze afname dus geringer dan bij een volgroeid gewas. Degevonden waarden zullen
worden toegepast in het simulatiemodel
van het CABO. Tegelijk met de lichtmetingen isop enkele dagen defotosynthese van
het hele gewas gemeten. De gebruikte methode berust op het meten van de daling
van de C02-concentratie van de kaslucht.
Tegelijkertijd werd zeer nauwkeurig de
luchtuitwisseling met buiten gemeten. Het
verschil tussen de C02-daling en de CO2uitwisseling met buiten is de C02-opname
door de planten. De fotosynthese kon redelijk nagesimuleerd worden met een fotosynthesemodel van het CABO. Naast lichtmetingen in het gewas zijn ook lichtmetingen
aan het kasdek verricht. Gebleken is dat bij

lagezonnestanden ('s winters) de lichtdoorlating zeer laag kan zijn en onder die omstandigheden werden in de proefkas (met
energiescherm en andere schaduwgevende
delen) waarden van slechts 30% gemeten.
De verklaring is te vinden in de sterke lichtreflektie op de buitenkant van het glas en
de grote mate van schaduwvorming bij lage
zonnestanden.
Restwarmte
In 1983 kwam dekas gereed voor onderzoek
naar de toepassingsmogelijkheden van water met een temperatuur van 40°C of lager
bij groente- en bloemisterijgewassen. De
kas heeft 8 afdelingen. Het verwarmingssysteem bestaat uit 16 stalen buisjes (22
mm doorsnede) bovengronds en 8 polyetheen slangen ondergronds. Om de kas te
toetsen op voorkomende verschillen is een
blancoproef met sla uitgevoerd. In de winter van '84/'85 zullen tomaten in de kas worden geplant, waarbij verschillende temperatuurregimes zullen worden beproefd.
Door de afdeling Teelt en Kasklimaat is in
1984 gewerkt aan:

Tomaat
— Trossnoei bij stooktomaten.
— Meerstengelteelt en plantafstanden bij
stooktomaten.
— Aanbindsystemen.
— Heteluchtteeltonderzoek
— Energieschermen in de praktijk.
— Houdbaarheid van tomaten, geteeld bij
gebruik van energiescherm, matverwarming, verschillende voedingsconcentraties en -samenstellingen.
— Inwendige kwaliteit van tomaat in relatie tot het teeltmedium, het kleurstadlum bij de oogst en voedingssamenstelling.
— Invloed van handling op de houdbaarheid.
— Trossnoei en plantafstand in relatie tot
de vruchtkwaliteit.
— Gebruik van watergoot bij tomaten met
zweischeurtjes.
— Kwaliteitsonderzoek op veilingen.
— Rassenvergelijking bij ronde en vlezige
tomaten.
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Komkommer
— Mineralen- en waterhuishouding bij een
vroege- en herfstteelt, uitgevoerd bij verschillende luchtvochtigheidsniveaus.
— Stamvruchtdunning.
— Plantdichtheid en teeltsysteem.
— Fysiogene afwijkingen.
— Houdbaarheid van komkommer in relatie tot voedingsniveau en -samenstelling, luchtvochtigheid, gebruik van energiescherm, aantal stamvruchten, plantafstand, teeltsysteem en gewassnoei.
— Onderzoek sorteermachines in verband
met vruchtbeschadiging.
— Rassen met harde schil.
— Smaak bij komkommers, geteeld op onderstam.
— Rassenvergelijking.
Sla
— Optreden van rand in relatie tot samenstelling van de voedingsoplossing,
NaCI en CaCl2-concentratie, Mn en voedingsconcentratie.
— Plantgrootte in verband met achterblijven in de groei.
— Heteluchtonderzoek.
— Teelt op voedingsfilm in de praktijk.
— Houdbaarheid van sla, geteeld op voedingsfilm.
— Rassenvergelijking.
Paprika
— Nachttemperatuuronderzoek.
— Vruchtdunning bij stookteelt en zomerteelt.
— Verlengde opkweek.
— Rassenvergelijking.
Aubergine
— Belichting bij de opkweek.
— Tussenplanten bij tomaat en gebruik
van CCC.
— Plantbelasting bij de herfstteelt.
— Rassenvergelijking.
Meloen
— Suikergehalte bij 4 nachttemperaturen.
Radijs
— Teelt op substraat.
— Voosheid bij verschillende bemestingsniveaus.
— Effect van bemesting op smaak.
— Rassenvergelijking.
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Overige groentegewasssen
— Rand bij Chinese kool in relatie tot
nachttemperatuur en calciumbespuitingen.
— Rassenvergelijking bij Chinese kool.
— EC-invloed op vlezigheid bij koolrabi.
— Rassenvergelijking bij koolrabi.
— Rassenvergelijking bij snijboon.
— Zaai- en planttijden bij kouseband.
— Zaaitijden bij bloemkool.
— Nachttemperaturen bij courgette.
— Plantdiepte bij voorjaarsteelt van knolvenkel.
— Rassenvergelijking knolvenkel.
— Rassenvergelijking paksoi.
— Zaai- en planttijden in een vroege voorjaarsteelt bij paksoi.
— Plantafstanden bij paksoi in de herfst.
— Rassenvergelijking pepers.
Chrysant
— Onderbreking van de kortedagbehandeling bij jaarrond- en normaalteelt.
— Beworteling van stek in verschillende
media.
— Steksortering.
— Rassenvergelijking.
Amaryllis
— Toepassing van energiescherm.
— Rassenvergelijking.
Freesla
— Invloed van schermen op bloeitijdstip,
kwaliteit en produktie bij herfstbloei.
— Toepassing van energiescherm.
— Rassenvergelijking.
Anjer
— Effect van langedagbehandeling op
bloei en produktie.
Kasklimaat
— Vochtafvoer uit de kas door ventilatie en
condensatie.
— Gebruiksmogelijkheden van gewasverwarming.
— Lichtmetingen in kassen.
— Horizontale en vertikale temperatuurverschillen bij energieschermtoepassing.
— Meting van lichtverdeling in een komkommergewas.
— Fotosynthesemetingen in een komkommergewas.
— Toepassing van lagewatertemperatuurverwarming.

FYSIOLOGIE
Ook 1984 was een jaar van stormachtige
ontwikkelingen. Deroep om kennis en informatie aangaande defysiologie van plant en
gewas klonk zo mogelijk nog sterker dan in
1983. De gewijzigde kasconditionering, als
gevolg van de noodzaak uiterst zuinig te
zijn met het verbruik van gas, wil men maximaal benutten en men beseft dat de al oude recepten hierbij niet bruikbaar zijn. Nieuwe harde informatie en duidelijk geformuleerd inzicht in het gedrag van de gewassen
worden de laatste jaren bij een zeer snelgroeiende groep van ondernemers als onontbeerlijk ervaren.
In zekere zin vergemakkelijkt deze interesse de taak van de afdeling. Het is zeer stimulerend te merken in zijn werk gewaardeerd te worden. Anderzijds zijn er wel degelijk grenzen aan onze mogelijkheden om
aan deze grote vraag tegemoet te komen.
Mochten de wensen van het bedrijfsleven
nog groter worden dan deze in 1983 waren,
dan zullen we daar niet aan tegemoet kunnen komen.
Groei, ontwikkeling en produktie
Het registreren in de praktijk en in proeven
van de groei,de ontwikkeling en de produktie van enige gewassen, is onverminderd
voortgezet. Dit soort gegevens vormen de
noodzakelijke basis waarop mogelijke
teeltverbeteringen beoordeeld kunnen
woorden. Het huidige „normale" gedrag
van de gewassen moet zorgvuldig worden
vastgelegd om te kunnen bepalen in welke
richtingen vernieuwingen gezocht zullen
moeten worden.
Er wordt geregistreerd hoe de snelheden
van groei, ontwikkeling en produktie afhangenvan het seizoen,de plantdatum, leeftijd
en opbouw van de gewassen en bijvoorbeeld ook temperatuurniveaus. Tevens
wordt nagegaan hoe het verband tussen
bijvoorbeeld groei en produktiesnelheid,
c.q. produktieniveau is. In 1984 zijn de registraties bij tomaat voortgezet, evenals
die bij chrysant, anjer en Anthurium. Veel
van de verzamelde gegevens zijn al in de
vakpers verslagen.
Koolzuurgas
Detoepassing van koolzuurgas is in sterke
mate verbeterd. Uit de zeer intensieve dis-

cussies zijn erg veel toepasbare suggesties
voortgekomen. Veel hiervan werd reeds op
ruime schaal ingevoerd. De aanvullende
proeven in de praktijk hebben zoveel nuttige ervaringen opgeleverd, dat ook in 1985
nog een zestal bedrijven doorgaat met deze
„super-dosering". Erwordt op moderne wijze CO2gedoseerd, zodat de branders maximale aantallen uren CO2leveren. En daarop
wordt nog aanvullend gedoseerd met zuivereCO2indeoverblijvende uren,waarin toch
nog de concentraties in de kas te laag zouden worden. In het voorbije jaar betrof deze
aanvulling nog ca. 1500 uur per jaar. Het is
de verwachting, dat dit aantal in 1985 wel
kleiner geworden zal zijn, door de nog verder aangepaste branders.
De proef met chrysant heeft nogmaals duidelijk gemaakt, hoe nuttig CO2is. Vergelijkt
men de groei bij 900 dpm CO2 met die van
300 dpm, dan blijken de planten 7% zwaarder te wegen en de stevigheid van de stengel (= kwaliteit) blijkt met 10% te zijn bevorderd.
Het gevaar van te hoge C02-concentraties
is intussen ook volledig onderkend. Wat dit
betreft zijn de nieuwe, goedkope CO2meters als bewakingsapparatuur goud
waard. Het onderzoek naar meer inzicht in
wat er bij te hoge concentraties precies mis
gaat wordt onverminderd vervolgd. De
proefplant is gerbera.
Plantregulatoren
Erzijn vele toepassingen van plantregulatoren getest op een reeks van aspekten van
de vorming en ontwikkeling van organen
aan de plant, waarmee de economische
mogelijkheden misschien kunnen worden
bevorderd.
Proeven zijn opgezet om met behulp van
groeistof de paprika een meer vloeiende
produktiefilm te laten ontwikkelen, omdat
verwacht mag worden dat de produktie in
één of meer „sneden", wat nu normaal is,
zowel nadelig is voor de produktie-omvang
als ook voor de kwaliteit van het produkt.
Ten opzichte van dunning met de hand,
waarmee hetzelfde bereikt zou kunnen worden, lijkt groeistoftoediening goedkoper.
Ook de zetting van herfstteelten zou met
groeistof meer optimaal kunnen verlopen.
Bij courgette werd verder gewerkt aan de
mogelijkheid vruchten parthenocarp te
doen zetten met groeistoffen.
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Bij knol- en wortelgewassen kan gezocht
worden naar mogelijkheden de verhouding
van de groei te verleggen naar het te
oogsten orgaan. Er zijn enige pogingen gedaan om bij radijs de knolvorming te bevorderen ten opzichte van het loof. Dit wordt
ook geprobeerd bij worteltjes. Bij broccoli
kan misschien het verder uitgroeien van de
bloeiwijze worden versterkt.
Met regulatoren kan ook het rijpen van
vruchten worden versneld of vertraagd. Bij
meloen zou vertraging kunnen leiden tot
een verhoogde suikerconcentratie ter bevordering van de kwaliteit. Bij de cherrytomaat, die te klein is voor oogsten per
vrucht, zou trosoogst een economische
teelt misschien mogelijk maken. Maar dan
moet aan de trossen de rijping van de
eerste vruchten vertraagd worden en die
van de punt versneld.
Naast het direkte nut is dit onderzoek vooral nuttig voor het verkrijgen van inzicht in
de werking en de mogelijkheden van
groeistoffen in meer algemene zin ten opzichte van de rijping van allerlei vruchten.
Pogingen om Asparagus setaceus (snijgroen)vegetatief tevermeerderen zijnook dit
jaar voortgezet. Er zijn weer verschillende
suggesties uitgeprobeerd, maar het succes
is nog onvoldoende.
Fysiogene afwijkingen
Rand bij Chinese kool is ook het afgelopen
jaar weer verder geanalyseerd. Cabespuitingen helpen, zolang de krop open
staat, daarna is gutteren nodig. Gutteren
treedt op bij planten met een lage EC in de
grond, in combinatie met zeer hoge luchtvochtigheden gedurende de nachten, door
zorgvuldig met folie te schermen. Schermt
men voldoende, dan zal de iets verhoogde
luchtvochtigheid de kwaal juist verergeren.
Er is verwarring over het nut van schermen,
omdat men niet tot guttatie kwam: nodig is
zeer accuraat afdichten en bovendien lage
EC.
Er is onomstotelijk komen vast te staan,
dat chrysant vegetatief blijft met wat ethyleen in de lucht. Zeer lage concentraties
zijn al zeer vertragend voor de bloemaanleg
(0,05 dpm). C02-branders moeten dus goed
afgesteld zijn.
Freesia wordt door ethyleen geremd wat de
bladgroei betreft. Dit wordt gevonden bij
een concentratie van 0,8 dpm. De invloed
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op de bloeiwijze zal in 1985 worden bestudeerd.
In de potdichte klimaatkas bleven in een
proef met zaailingen van groenteplanten de
ramen ook tijdens fel zonnig weer gesloten.
Op 30 april en op 31 mei 1983 stegen de
luchttemperaturen boven 50°C, op beide
dagen gedurende ca. 2 uur.
Op 30 april was geen schade te zien. Op 31
mei waren volgroeide bladeren verdord, de
groeipunten bleven goed.
Trosanjers
De jaarrondwaarnemingen inzake groei en
bloemaanleg bij trosanjer zijn afgesloten.
Van september 1982 tot december 1984
werden gegevens verzameld van 30 opeenvolgende opplantingen. De groei van de
planten is naar wens verlopen, zodat verwacht mag worden dat de gegevens bruikbaar zijn om de reactie van de trosanjer op
het seizoen te beschrijven.
Beschaduwingsonderzoek
Van de beschaduwingsproefseries uit 1983
met tomate- en komkommerplanten zijn interne verslagen gereed gekomen. De waarnemingenserie is met komkommer voortgezet gedurende geheel 1984. Er zijn verschillende schaduwniveaus aangebracht en er
is met verschillende aantallen lampen licht
bijgegeven.
De groeisnelheid van de verschillende zaaisels wordt waargenomen, evenals de kwaliteit van de planten. Dit laatste vindt men
vooral terug in de relatieve bladoppervlakte. De bladoppervlakte bij een plantversgewicht van 10 gram blijkt groter te worden
door schermen en het wordt kleiner met bijgeven van licht. Deze gegevens worden gebruikt om de relatieve groeisnelheid van de
planten onder allerlei lichtsterkten te kunnen berekenen. Hieruit volgt dan weer deinvloed van schaduw zoals die in de kas kan
optreden.
In de zomer werd nagegaan of het wegschermen van stralingspieken wellicht extra gunstig is voor de groei. Bij de siergewassen Codiaeum variegatum en Saintpaulia bleek hierdoor de groei gelijk te blijven,
maar de kwaliteit werd onder schermen hoger beoordeeld.
Uit de lichtmetingen ten behoeve van debeschaduwingsproeven zijn zo veel vergelijkingen mogelijk tussen de lichtintensitei-

ten inde kas en buiten,dat zeer nauwkeurig
gerekend kan worden aan de lichttransmissie van het kasdek.
Deze gegevens hebben geleid tot enige discussie over de transmissie van diffuuslicht
en van gerichte straling. Het verschillende
gedrag van deze twee soorten licht was al
goed beschreven, maar het onderlinge belang is door de gebeurtenissen weer eens
onderstreept en kan bijdragen tot een openhartige benadering van gekozen standaard
meettechnieken.
Luchtsamenstelling
Samen met het IPO te Wageningen werd
een projekt opgezet om een uitvoerige registratie uit te voeren van de kaslucht als
resultaat van de kwaliteit van de buitenlucht en van C02-doseren.
De registratie betreft de gassen NO, NO2,
SO2,O3en CO2en zal minstens eenjaar duren.
De afdeling Fysiologie werkte in 1984 aan:
— De invloed van het seizoen, op de snelheid van bloei en oogst bij tomaten onder praktijkomstandigheden.
— Groei en produktie van een tomategewas onder praktijkomstandigheden.
— Invloed van het seizoen op groei en
bladaanleg bij jonge chrysanteplanten
onder langedagomstandigheden.
— De invloed van temperatuur en CO2 op
de groei en ontwikkeling van chrysant.
— Daglengtegevoeligheid bij enkele nieuwe chrysanterassen.
— Microscopische waarnemingen aan
groeipunten van Anthurium.
— Microscopische waarnemingen aan
groeipunten van Leonotis leonora.
— Bladaanleg en bloemproduktie bij Anthurium andreanum.
— Verdrogingsschade bij gerbera door
CO2.
— Effect van C02-concentraties op groei
en ontwikkeling van planten van tomaat, komkommer en paprika.
— De invloed van GA3 via de wortels aan
tomaat toegediend.

Groeistof bij vroege paprika's.
Verbetering van de late produktie bij een
paprika-herfstteelt met behulp van
Ethrel.
Verbetering van de late zetting van een
paprika-herfstteelt.
Chemische inductie van parthenocarpie
bij courgette met behulp van plantbespuitingen.
Verbeteringen van de knol/loofverhouding bij een winterteelt van radijs
met behulp van groeiremmers.
Oogstsynchronisatie
bij
cherrytomaten.
Invloed van seizoenen op de wortelvorming van Asparagus setaceus in vitro,
om vegetatieve vermeerdering te realiseren.
Invloed van een temperatuur-wortelbehandeling in het donker om wortelvorming bij Asparagus setaceus te induceren.
Invloed van twee remstoffen bij Asparagus setaceus op de wortelvorming invitro.
Rand bij Chinese kool.
Ethyleenschade bij chrysant.
Ethyleenschade bij freesia.
Effect van zeer hoge temperatuur op
jonge planten van tomaat, komkommer
en paprika.
De invloed van het seizoen op groei en
bloemaanleg bij trosanjer.
Invloed van lichtonderschepping en belichting op de groei van jonge tomateplanten.
Invloed van lichtonderschepping op
groei en ontwikkeling van jonge komkommerplanten.
Invloed van lichtonderschepping op de
groei van Codiaeum variegatum in de
zomer.
De invloed van lichtonderschepping op
de groei van Saintpaulia in de zomer.
Verhouding tussen de straling gemeten
buiten en binnen de kas.
Gassamenstelling van kaslucht.
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PLANTENZIEKTEN
Virusziekten
In het late najaar is in een bepaald paprikaras in een vroeg stadium een vrij ernstige
besmetting met een gele stam van het parika TMV geconstateerd. Alles wijst erop
dat hier sprake is geweest van een zaadbesmetting. Het onderzoek naar een goede
ontsmetting van paprikazaad is daarom
van grote betekenis. Voor een uitwendige
ontsmetting voldoet een behandeling met
trinatriumfosfaat goed. Er zijn echter aanwijzingen dat het zaad ook inwendig
besmet kan zijn. Hiervoor zou het zaad met
behulp van warmte ontsmet kunnen worden. Onderzoek in deze richting heeft aangetoond, dat een behandeling van 70°C gedurende 1 week niet altijd even goed door
het zaad wordt verdragen. Soms treedt er
een geringere en vertraagde opkomst op.
De tijdsduur die verloopt tussen het moment van oogsten van het zaad en de temperatuurbehandeling speelt daarbij mogelijk een rol.
Het aantal virusziekten dat in de komkommer optreedt neemt nog steeds toe. Werden we in 1983 geconfronteerd met het
courgette-geelmozaiekvirus, dat overigens
dit jaar niet geconstateerd is, in 1984 deden
zich ziektebeelden voor die wezen in de
richting van een virus uit de groep van de
tabaksnecrosevirussen.
Het bleken echter geen komkommer- of meloennecrosevirussen te zijn, zodat vooralsnog niet bekend is welk virus hier in het
spel is.
Het onderzoek met de schimmel Olpidium
als vector van verschillende virusziekten
wordt intensief voortgezet. Twee virusziekten die op deze wijze verspreid worden zijn
het freesiabladnecrosevirus en het bobbelbladvirus in sla. Hoewel er in het verleden
wel eens aanwijzingen leken te zijn, dat deze beide ziekten iets met elkaar te doen zouden hebben, heeft vervolgonderzoek aangetoond dat dit niet het geval is.
Biologische bestrijding
Het onderzoek concentreert zich momenteel vrijwel geheel op de biologische bestrijding van trips en op die van mineervliegen.
Voor tripsbestrijding zijn twee roofmijten
beschikbaar namelijk Amblyseius cucumeris en A. mckenziei. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de eerstgenoemde natuurlij38

ke vijand effectiever is dan de tweede. Met
A. cucumeris is op een 4-tal paprikabedrijven getracht trips biologisch te bestrijden.
Hoewel er een geringe aantasting van de
vruchten is opgetreden, was er geen aanleiding om chemisch in te grijpen. Ook bij
komkommer is getracht om trips biologisch
te bestrijden met behulp van roofmijten.
Ook hier was de tendens aanwezig dat de
A.cucumeris effectiever was dan A. mckenziei. Het is echter nog niet gelukt om voor
komkommer een voor de praktijk aanvaardbaar systeem te ontwikkelen. In vrijwel alle
gevallen was het noodzakelijk chemisch in
te grijpen om schade te voorkomen.
Bij de mineervliegen hebben we te maken
met 2 soorten, te weten de tomatemineervlieg en de Floridamineervlieg. De beide inheemse sluipwespen Opius pallipes en
Dacnusa sibirica blijken niet effectief te
zijn tegen de Floridamineervlieg. Dit is wel
het geval met de uit Amerika geïmporteerde
sluipwesp Chrysocharis parksi. De proeven
met deze sluipwesp in vroege stooktomaten mislukten echter omdat in deze teelt
een beginnende aantasting in december
weer volledig verdween onafhankelijk van
parasieten.
Het ziet er naar uit, dat deze mineervlieg in
de groenteteelt geen kans ziet om te overwinteren. Bij latere aantasting door de Floridamineervlieg zijn met de nieuwe sluipwesp bemoedigende resultaten verkregen.
De tomatemineervlieg treedt op een aantal
bedrijven al vroeg in het seizoen op. Deze
vroege infectie is afkomstig van poppen die
op de grond achterblijven vanuit de vorige
teelt. Omdat de kans bestaat, dat ook de
parasieten op deze manier overwinteren, is
op een aantal bedrijven nagegaan of deze
spontane infectie de mineervliegaantasting
onder de duim kan houden. Hierbij werd bemonsterd op de sluipwespen Opius pallipes en Dacnusa sibirica.
In 20% van de onderzochte gevallen bleek
dit het geval te zijn en was gedurende het
gehele seizoen geen chemische bestrijding
nodig.
Met de schimmel Aschegonia aleyrodis, die
larven van witte vlieg doodt, is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van het
droog bewaren van deze schimmel. Bij koelebewaring blijkt dat deschimmel gedurende minstens een half jaar zijn effectiviteit
behoudt.

Bestrijdingsmiddelen
Dit jaar is veel aandacht besteed aan het
toetsen van degevoeligheid van natuurlijke
vijanden voor bestrijdingsmiddelen. De gevoeligheid van de 2 roofmijten van trips,
Amblyseius mckenziei en A. cucumeris,
voor een aantal insecticiden en fungiciden
is onderzocht. Het opvallende hierbij was
dat de eerstgenoemde roofmijt in vele gevallen veel minder gevoelig was voor de getoetste middelen dan de laatstgenoemde.
Het is daarom jammer dat juist degene die
beter voldoet voor de biologische bestrijding van trips,te weten A.cucumeris,zogevoelig is voor bestrijdingsmiddelen. Voor
de praktijk betekent dit, dat bij de biologische bestrijding van trips ervrijwel geengebruik gemaakt kan worden van chemische
middelen.
Van de schimmel Aschersonia aleyrodis,
die effectief is tegen larven van witte vlieg,
is zowel in vivo als in vitro de gevoeligheid
voor een aantal fungiciden nagegaan. Hierbij bleek, dat de schimmel ongevoelig is
voor een aantal meeldauwbestrijdingsmiddelen. Dit opent perspectief voor een gecombineerde bespuiting van de schimmel
met een middel tegen meeldauw.
Naar aanleiding van klachten uit de praktijk
is de gevoeligheid van de sluipwesp Encarsia formosa, de parasiet van witte vlieg,
voor oxamyl (Vydate) onderzocht. Uit onderzoek in het verleden is gebleken dat de
sluipwesp hiervan geen nadelige gevolgen
ondervindt indien dit middel bij de plant gegoten wordt. Wordt echter de plant bespoten met Vydate, dan is dit zó nadelig voor
de sluipwesp, dat er minstens een periode
van 10 weken in acht moet worden genomen tussen het moment van spuiten met
Vydate en het uitzetten van Encarsia.
Voor de bestrijding van aanslag in sla is
weer een aantal proeven uitgevoerd met
combinaties van schimmelbestrijdingsmiddelen tegen Botrytis, Rhizoctonia en eventueel Pythium. Hieruit is gebleken dat alle
behandelingen gecombineerd met iprodion
(Rovral) beter zijn dan die met thiram
(TMTD). De beste bestrijding werd echter
steeds verkregen met de combinatie van
Rovral met TMTD.
Schimmelziekten
Zowel in klimaatkassen als onder praktijkomstandigheden is de invloed van het klimaat op het optreden Mycosphaerella in

komkommer verder bestudeerd. Hierbij is
o.a. de invloed van de minimum buistemperatuur nagegaan. Indien continu een minimum buistemperatuur werd gehandhaafd,
trad de ziekte nauwelijks op. Indien geen
minimum buistemperatuur was ingesteld,
was de gewasaantasting tienmaal en de
vruchtaantasting vijfmaal groter dan bij 's
nachts of overdag met een minimum
buistemperatuur. Het onderzoek naar het
effect van de ruimte tussen stook- en ventilatietemperatuur leverde geen resultaten
op, omdat inde betreffende periode het buitenklimaat dusdanig was dat er nauwelijks
verschillen in het kasklimaat gerealiseerd
konden worden. Een aantal halfprodukten
van veredelingsbedrijven zijn onder praktijkomstandigheden getoetst op hun gevoeligheid voor Mycosphaerella. Duidelijke relaties tussen gewaseigenschappen en gevoeligheid zijn niet gevonden. Wel was materiaal dat het minst gevoelig was voor uitwendig vruchtrot ook minder gevoelig voor
inwendig vruchtrot. Ook was er een verband tussen een hoge vruchtresistentie en
de aantasting op de hoofdstengel.
In verband met het toenemend optreden
van kanker in tomaat, veroorzaakt door Didymella, zal aan deze ziekte meer aandacht
worden besteed.
In verschillende vruchtgroenten treedt ook
bij de teelt op steenwol de schimmel Verticillium regelmatig op. Om meer inzicht te
verkrijgen in het eventueel voorkomen van
stammen zijn isolaten uit een aantal gewassen hierop getoetst. Als toetsplant is
gebruik gemaakt van een Verticilliumresistent tomatenras en een vatbaar ras. Het
Verticilliumresistente ras werd door geen
enkel isolaat aangetast, terwijl het vatbare
ras ernstig werd aangetast door isolaten
uit tomaat en door 1 isolaat uit komkommer.
In onderzoek elders is gevonden, dat een
gebrekkige calciumvoeding de aantasting
door Verticillium in tomaat beperkt houdt.
In een aantal proeven op steenwol is daarna de invloed van het calciumgehalte in de
voedingsoplossing op het optreden van
Verticillium nagegaan. De verschillen werden gecreëerd door 2 verschillende luchtvochtigheden en 2 verschillende EC's. Er
werden geen verschillen in aantasting door
Verticillium tussen de behandelingen geconstateerd.
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Stomen
In de teelt van jaarrondchrysanten worden
vrijlevende aaltjes een toenemend probleem. Er is daarom een onderzoek gestart,
waarbij op lichte zavelgrond het zeilenstomen wordt vergeleken met het stomen met
onderdruk. Zowel voor als na het stomen
zijn op verschillende diepten grondmonsters genomen en onderzocht op vrijlevende aaltjes. Waar met onderdruk
gestoomd was, werden tot op 90 cm diepte
geen levende aaltjes meer aangetroffen,
terwijl bij het zeilenstomen op een diepte
van 30-60cm nog 25% van de oorspronkelijke aaltjespopulatie in leven was.
In samenwerking met het PAGV in Lelystad
wordt onderzoek verricht naar het stomen
van aardappelzeef- en sorteergrond. Deze
grond kan besmet zijn met allerlei ziekten
van deaardappel en als deze grond weer teruggevoerd wordt naar de akkers kan dit
een ernstige besmettingsbron vormen. Er
wordt gezocht naar een methode van stomen, die economische verantwoord is met
een zo mogelijk 100% dodingseffect.

Ziektenen ziektenbestrijding
in substraatteelten
De schimmel Olpidium die via wortels een
aantal virussen overbrengt, kan zich in
substraatteelten gemakkelijk verspreiden.
Een hier van is het meloennecrosevirus in
komkommer. Om de verspreiding tegen te
gaan is onderzoek verricht met het regelmatig toedienen van de uitvloeier Agral aan de
voedingsoplossing. Indien dit 2x per week
gebeurt, kan de verspreiding van de ziekte
in zeer belangrijke mate worden tegengegaan. In de vruchten werden zelfs bij de
hoogste concentratie geen residuen van de
uitvloeier aangetroffen. De houdbaarheid
van de komkommers werd door de behandeling niet beïnvloed.
Van de middelen Aaterra, Previcur en Vydate is na toediening aan de voedingsoplossing respektievelijk steenwolmatten het
concentratieverloop in oplossing nagegaan. Bij alle middelen bleek 1 dag na de
toepassing een groot gedeelte van het middel verdwenen te zijn. Naar de oorzaken
hiervan wordt nader onderzoek verricht. In

In de toekomst zal hel i/ramwaier ml siihsiraalsvslemen niet meer worden geloosd, maar worden opgevangen via goten in een verzamellank. waar een omsmelt ing plaatsvindt, zodat vervolgens hergebruik
kan plaatsvinden.
Een van de mogelijkheden voor onlsmeiting van dramwaier is liet
idirafiliruiieinemhraan.

40

deze proeven werden ook residu-analyses
verricht in de vruchten. Hoewei bij hogere
doseringen in enkele gevallen de residutolerantie werd overschreden, gaf dit bij normale doseringen geen problemen. Ten aanzien van systematische middelen waren er
per gewas verschillen op het moment
waarop het hoogste residu gevonden werd:
bij komkommer was dit korter na toediening van het middel dan bij tomaat en paprika.
Bij de substraatteelten is het streven erop
gericht om tot recirculerende systemen te
komen. Voorwaarde is echter dat de verspreiding van ziekten via de voedingsoplossing wordt voorkomen. In dit kader wordt
onderzoek verricht naar de mogelijkheden
van de continue ontsmetting van het drainwater. Dit jaar is het effect van chloor, ultrafiltratie en ozonbehandeling op plantenziekten nader bekeken. Chloor bleek vooral
tegen virus in de voedingsoplossing onvoldoende te werken. Bij ultrafiltratie werd zowel ten aanzien van schimmels als van virusziekten een 100%-effect bereikt. Ook
met ozon worden zowel schimmels als virussen volledig gedood indien de behandelingstijd voldoende lang is. Het ligt indebedoeling om deze methoden onder praktijkomstandigheden nader te bestuderen.
Door de afdeling Plantenziekten is in 1984
gewerkt aan:
— Zaadontsmetting bij paprika tegen TMV.
— TMV in aubergine.

Bladnecrose in freesia.
Bobbelbladvirus en kringnecrose bij sla.
Mycosphaerella bij komkommer.
Didymella (kanker) en Phoma destructiva bij tomaat.
Fusarium bij courgette.
Verticillium (slaapziekte) bij tomaat.
Phytophthora bij tomaat en paprika.
Bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia
in sla.
Gevoeligheid van natuurlijke agentia
voor bestrijdingsmiddelen.
Toepassingstechniek van bestrijdingsmiddelen insla.
Stomen van de grond via een ingegraven stoomcircuit.
Stomen in dejaarrondteelt van chrysanten.
Toepassing van methylbromide.
Ontsmetting van steenwolmatten.
Biologische bestrijding van kaswittevlieg in komkommer.
Biologische bestrijding van de mineervliegen.
Biologische bestrijding van trips in paprika en komkommer.
Biologische bestrijding van bladluizen
in paprika.
Residu-onderzoek in sla.
Luchtverontreiniging bij tuinbouwgewassen.
De toepassing van bestrijdingsmiddelen in substraatteelten.
Ontsmetten van drainwater bij recirculatiesystemen in substraatteelten.
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BEDRIJFSSYNTHESE
In 1984 is de naam van de afdeling Economie, Arbeid en Mechanisatie gewijzigd in
afdeling Bedrijfssynthese. Hiermee wordt
bedoeld aan te duiden, dat in deze afdeling
het resultaat van het onderzoek elders bekeken wordt op de gevolgen voor het bedrijf
als geheel. Het werk van deze afdeling richt
zich dan ook op de optimalisering van bedrijfsresultaten. Dit betekent enerzijds, dat
veelal met onderzoekers vanuit verschillende vakgebieden zal worden samengewerkt.
Anderzijds houdt dit ook in,dat direkte contacten met voortrekkers-tuinders en het
overige bedrijfsleven noodzakelijk zijn.
Managementonderzoek
Ontwikkeling van bedrijfsinformatiesystemen voor de tuinder
Samenwerking met de NTS
Er is ook 1984 weer nauw samengewerkt
met tuinders, voorlichters en medewerkers
van dienstverlenende bedrijven (veilingen,
boekhoudbureau's, banken). Ook iseenmedewerkster van de NTS binnen de afdeling
werkzaam geweest.
Opdeze wijze isgewerkt aan de totstandkoming van de bedrijfsregistratieset en de
eisen die aan de bedrijfscomputer moet
worden gesteld. Het ziet er naar uit, dat de
direkte verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van bedrijfsinformatiesystemen
voor de tuinder wat duidelijker bij de NTS
en door haar daartoe opgerichte organisatie (SITU) zal komen te liggen.
Bedrijfsregistratieset
In 1983 is in overleg met de voorlichtingsdienst een bedrijfsregistratieset voor de
glastuinbouw ontwikkeld.
In samenwerking met de NTS en de Rabobank zijn ca.6000 exemplaren landelijk gedistribueerd.
Begin 1984 zijn de ervaringen van gebruikers en voorlichters geïnventariseerd en
verwerkt in een nieuwe uitgave, die in september 1984 is uitgegeven. Hiervan zijn ca.
3500 exemplaren, opnieuw door de Rabobank, gedistribueerd.
Bedrijfscomputer
In samenwerking met de NTS en de veilingorganisaties is in 1983 een onderzoek
gestart naar de mogelijkheden van het ge42

bruik van een microcomputer op het bedrijf
voor devastlegging en verwerking van allerlei gegevens.
Het achterliggende doel was het bevorderen van de uniformiteit bij de ontwikkeling
van progammatuur voor de ondersteuning
bij de bedrijfsvoering in het algemeen en de
bedrijfsregistratie in het bijzonder. Begin
1984 zijn in het kader van dit projekt 8 bedrijfscomputers door even zoveel tuinders
aangeschaft.
Het is gebleken dat de koppeling van debedrijfscomputer met een veilingcomputer op
een uniforme wijze realiseerbaar is. Hierdoor is het voor de tuinder in principe mogelijk om de (eigen) opbrengstgegevens
rechtstreeks (via het telefoonnet) vanuit de
veiling in het geheugen van de bedrijfscomputer op te slaan. Overigens moet de veiling daarvoor een aparte computer aanschaffen, hetgeen inmiddels door enkele
veilingen, ook om andere redenen, is gedaan of wordt overwogen.
Deervaringen met de bedrijfscomputers en
nieuwe ideeën bij de betrokken tuinders en
begeleiders hebben er echter toe geleid dat
er in 1984 nog geen nieuwe bedrijfscomputers zijn aangeschaft. Aan de ene kant leken de verschillen in programmatuur, die
door de verschillende leveranciers geleverd
zou kunnen worden, eerder groter dan kleiner te worden, hetgeen de gewenste uniformiteit in gevaar zou brengen. Aan de andere kant vonden alle betrokkenen het reeds
nu van belang om de mogelijkheid van een
(universele) koppeling van de bedrijfscomputer met de klimaatcomputer te onderzoeken.
Voor dit laatste was onderling overleg tussen de leveranciers (van klimaatcomputers
en die van bedrijfscomputers) noodzakelijk.
Ten behoeve van dit overleg is een voorstel
uitgewerkt. De betrokken leveranciers van
klimaatcomputers verwachten de technische problemen in de loop van 1985 te kunnen oplossen. Als dit het geval blijkt te zijn,
wordt het in principe mogelijk dat een bedrijfscomputer van de ene leverancier gekoppeld kan worden aan de klimaatcomputer van een andere leverancier. Het gaat in
eerste instantie om het overzenden van gegevens, die in de klimaatcomputer beschikbaar zijn en nodig zijn voor de bedrijfsregistratie. Voor deze koppeling zijn meerdere oplossingen denkbaar.

Economisch onderzoek

Arbeidskundig onderzoek

Verzameling van kwantitatieve informatie
voor de glastuinbouw
In 1984 is extra aandacht besteed aan de
beschikbare informatie van produktprijzen.
Voor de saldobegrotingen is er een uitbreiding gerealiseerd naar gas- en arbeidsbehoefte per periode (= 4 weken). Ook is het
aantal saldobegrotingen voor de groententeelt uitgebreid.
Het verzamelde materiaal is wederom uitgegeven in een brochure en omvat de volgende hoofdstukken:
1. Algemene informatie:
a. areaal en aantal bedrijven,
b. aanvoer en prijzen,
c. management,
d. arbeidsmaatregelen,
e. arbeid en kapitaal,
f. energie en energiebesparende maatregelen.
2. Informatie over produktiemiddelen:
a. grond,
b. arbeid,
c. duurzame produktiemiddelen,
d. algemene kosten.
3. Saldobegrotingen voor groente-, snijbloemen- en potplantenteelten.

Leidsystemen bij vleestomaat
Procesgegevens zijn verzameld bij een aantal teeltsystemen zoals tussenplanten,
doorteelt en hoge-draadteelt. Er kunnen
nog geen conclusies worden getrokken gezien de grote verscheidenheid in gegevens
die vooral naar voren komen bij het toegepaste leid/ondersteuningssysteem. Dit gebeurt door middel van indraaien, het werken met extra touwtjes, het gebruik van
clips en de toepassing van dubbel touw.
Ter nadere informatie omtrent de arbeidsbehoefte van deze handelingen zijn arbeidsstudies gemaakt. Hieruit blijkt, dat
het vastzetten (leiden) van de stengel met
behulp van het dubbele touw meer arbeid
vergt, dan het vaszetten met clips. Aangezien het dubbele touw minstens even veel
kost als clips is dit geen bruikbaar alternatief.
Het werken met clips is goed bevallen opdiverse bedrijven. Omdat echter uit meerdere
proeven gebleken is dat deze leidwijze geen
produktievoordeel oplevert, in vergelijking
met indraaien, staat dit hulpmiddel sterk
ter discussie.
Uit de arbeidsstudies is tevens gebleken,
dat het bij werkzaamheden boven in het gewas de voorkeur verdient om alle handelingen in één werkgang te combineren. Vooral
bij het hoge-draadsysteem levert dit aantrekkelijke arbeidsbesparing op.

Kosten slateelt in goten
Voor de teeltcombinatie sla-tomaten op heteluchtbedrijven is er belangstelling voor
de teelt van tomaten op substraat. In een
kostenvergelijking werd de positie van een
slateelt in goten bekeken t.o.v. een slateelt
in de grond met of zonder grondontsmetting. Deverschillen in jaarlasten in guldens
per m2 ten opzichte van de goedkoopste
teeltwijze, dit wil zeggen slateelt in grond
zonder grondontsmetting zijn:
Voor slateelt in grond met grondontsmetting plm. / 2,85.
Voor slateelt in goten plm. f 0,90.
De investering voor de goten en deksels is
ongeveer / 60.000,- per ha glas, dat wil zeggen f 1,50 per m2 per jaar. Er is vanuit gegaan dat de plant- en oogstmachine gehuurd kunnen worden.
Voor grondontsmetting zijn de kosten berekend voor 2x metam-natrium gedurende 2
jaar en 1x stomen in het derde jaar; gemiddeld f 1,85 per m2 kas per jaar. Daarbij
voegt zich nog opbrengstderving in verband
met het stomen & t \,- per m2 per jaar.

Arbeidsbehoefte
opruimen/aanleg
van
substraat
Aan de hand van een 45-tal arbeidsregistraties is de arbeidsbehoefte bij de wisseling
van de teelt nagegaan. Hieruit blijkt dat het
opruimen, de aanleg en het planten bij een
teelt op substraat nogal wat meer arbeid
vraagt dan bij een teelt in de grond.
Afhankelijk van de teelt bedraagt de meerarbeid (57-419 uur per ha).
Het overschakelen naar substraat kost
meer arbeid dan het wisselen bijvoorbeeld
op een bedrijf waar reeds op substraat geteeld is. Wordt reeds op substraat geteeld,
dan kost het vervangen van het substraat
meer arbeid dan het hergebruik, mits de
matten niet uit de hoezen gehaald worden
en dus ook niet opnieuw ingehoesd behoeven te worden.
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Oogst en verwerking van anjers
Bij de oogst van anjers worden verschillende werkmethoden en hulpmiddelen toegepast, zoals 1-handig en 2-handig snijden of
breken, één- of tweezijdig oogsten, de geoogste takken wegleggen op of in het bed
en het gelijktijdig verzamelen van de takken
in een wagentje (zeilen-, monorail- of buisrailwagentje).
Uit arbeidskundig onderzoek blijkt, dat er
geen verschil in arbeidsbehoefte tussen al
deze werkmethoden voorkomt. Wel is er
een duidelijke relatie aanwezig tussen de
produktie en de arbeidsbehoefte per eenheid geoogst produkt. Bij hogere produkties is per eenheid produkt minder arbeid
nodig dan bij lagere produkties.
Omdat de oogstarbeid niet beïnvloed wordt
door de werkmethoden betekent het verzamelen van de geoogste bloemen bij de
systemen, waarbij dit niet direkt bij de
oogst plaats heeft, een extra handeling.Deze werkmethoden kosten daardoor meer arbeid.
TABEL: Taaktijden oogsten en verzamelen
anjers met en zonder transporthulpmiddel.
Taaktijd in minuten per 100 stuks
Oogsten +
Aantal
wegleggen
Oogsten met
bl/m 2 later verzamelen
wagentje

0,2
0,3
0,4
0,5
1
2
3
4
5

17,2
16,2
15,2
14,3
12,4
10,7
9,5
8,3
7,3

12,2
11,1
9,7
8,6
7,5
6,4

Verwerking van anjers
Gekeken is naar de arbeidsbehoefte van
een aantal verwerkingsmethoden; handsorteren/opbossen, elektronische tellers en
sorteermachines. Aangezien een sorteermachine geen arbeidsbesparing oplevert
ten opzichte van de elektronische tellers is
de toepassing van een sorteermachine
nooit interessant.
Elektronische tellers leveren ten opzichte
van hand sorteren een dusdanige arbeidsbesparing op, dat reeds bij een produktie
van 275.000 bloemen (1500 m2) de aanschaf
van deze apparatuur verantwoord is.
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Pluizen van anjers
De arbeidsbehoefte van deze handeling
wordt sterk beïnvloed door het aantal pluizen per stengel. Recentelijk zijn cultivars in
omloop gekomen waarbij het aantal pluizen
en scheuten beduidend minder isdan bij de
standaardrassen. Teneinde hieromtrent
meer informatie te verkrijgen iseen telproef
op een praktijkbedrijf uitgezet. Dit leverde
de navolgende resultaten op.
Cultivar
Scania
Nora
Sarina
Tanga

Leeftijd Aantal
jaar pluizen
4,44
1
4,66
1
1
1,51
1
3,19

per tak
scheuten

0,92
0,75
0,26
0,64

Verwerken van trosanjers
Reeds lang is bekend, dat het gelijktijdig
oogsten en sorteren van trosanjers in de
kas een behoorlijke arbeidsplanning vraagt
ten opzichte van oogsten en naderhand
apart sorteren of opbossen in de bedrijfsruimte. De aldus te verkrijgen arbeidsbesparing bedraagt minimaal 11 minuten
per 100 bossen.
Het centrale verwerken van de geoogste
takken kan met de hand en met machines
gebeuren. Wordt met een zgn. sorteermachine gewerkt, dan dient men bij voorkeur
met 3 personen te werken. Bij 2personen is
de arbeidsbesparing ten opzichte van hand
sorteren te gering om de machinekosten er
uit te halen. Als met 3 personen gewerkt
wordt kan,afhankelijk van de omstandigheden, zoals uurloon en percentage 2e soort,
een sorteermachine interessant zijn vanaf
ongeveer 5.000 m2.
Smalle en brede bedden bij trosanjers
Een begin isgemaakt naar de arbeidskundige gevolgen van het telen op brede bedden.
Een begin is gemaakt met het onderzoek
naar dearbeidsdeskundige gevolgenvan het
telen op brede bedden.
Met de tot nu toe verzamelde gegevens komen geen aanwijzingen dat het oogsten bij
bredere bedden (plm. 1,50 m) meer arbeid
per eenheid produkt kost dan bij de normale bedbreedte. De gevonden waarden gelden naar alle waarschijnlijkheid ook voor
andere Produkten zoals grootbloemige anjer en roos. Eerder onderzoek bij de roos liet
zelfs eengeringe arbeidsbesparing per eenheid produkt zien bij bredere bedden.

Verlengde opkweek van enkele vruchtgroentegewassen
Uit een studie is gebleken, dat goede
perspektieven aanwezig zijn voor het verlengd opkweken van onze belangrijkste
vruchtgroentegewassen zoals tomaat,
komkommer, paprika en aubergine.
De beste bedrijfseconomische mogelijkheden zijn aanwezig bij een vervroeging van
de zaaidatum (en eenzelfde plantdatum).
De te behalen voordelen zijn bij deze werkwijze vele malen groter dan bij verlengd opkweken bij eenzelfde zaaidatum en een latere plantdatum.
Daar het transport en deondersteuning van
verlengd opgekweekte planten heel andere
eisen stelt dan van normaal opgekweekte,
zijn er aangepaste ondersteunings- en
transporthulpmiddelen ontwikkeld.

Teelt van potplanten in meerlagen In kassen
Een inventarisatie is uitgevoerd naar alle
voorkomende systemen van meerlagenteelt
bij potplanten.
Een van de belangrijkste conclusies uit deze inventarisatie is, dat er nog erg weinig
bekend is omtrent de kwantitatieve en kwalitatieve invloed van de faktor licht op de
groei van potplanten.
Deze inventarisatie heeft tot gevolg, dat in
een aanvullende nota allerlei nadere onderzoekswensen geformuleerd zijn naar verschillende instellingen toe. Eerst nadat
hieromtrent meer bekend is, zal verder bedrijfskundig onderzoek naar de mogelijkheden van de verschillende systemen verricht
worden.

Verkennend onderzoek naar de mentale belasting bij boer en tuinder
Door middel van een enquête op 75 bedrijven is informatie verzameld over het voorkomen van dit verschijnsel bij de ondernemers in de glastuinbouw. De enquêtegegevens zijn nog niet verwerkt.
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ONTWIKKELING GROENTE.
TEELT ONDER GLAS
(Samengesteld door het Consulentschap in
Algemene Dienst)
1. Algemene gang van zaken
De opgaande lijn in totale omzet van onder
glas geteelde Produkten, die zo noodzakelijk is om de stijgende kosten enigszins te
compenseren, zette zich gelukkig in 1984
voort.
Velllngomzet
(In mln.gld)
1982 1983 1984
Groenten
1466 1700 1844
Bloemisterij Produkten 2519 2740 3027
3985 4440 4871
Rekening houdend met een stuk produktie
dat om diverse redenen niet via de veiling
wordt verkocht mogen we stellen dat de totale glasproduktie de5 miljard gulden ruimschoots overschrijdt.
Op bedrijfsniveau verwachtte het LEI voor
1984 uiteindelijk een stijging van de (geldelijke) omzet van 14%. Naast een gemiddelde prijsstijging voor het totale pakket van7
â 8% berekent het LEI een produktiestijging van ca 6% per bedrijf.
Het grootste gedeelte van de opbrengststijging is nodig om de kostenstijging (ca 9%)
op te vangen.
Evenals invoorgaandejarenvormde in 1984
de aardgasprijs de belangrijkste kostenverhogende faktor.
Omdat de opbrengststijging groter is geweest dan de kostenstijging, is de rentabiliteit gestegen. In onderstaande tabel zijn de
rentabiliteitscijfers weergegeven.
Renta- Groente Bloemen Potbiliteit o. glas o. glas planten
1983
-8
-5
-4
1984
-4
-3
-1

Totaal
-6
-3

Voor de gehele glastuinbouw constateren
we voor 1984 een verbetering van de rentabiliteit. Uiteraard zijn er rond dit gemiddelde cijfer individueel grote variaties te
constateren.
Als gevolg van het gunstiger resultaat hebben veel bedrijven geïnvesteerd. Met name
de investeringen in de glasopstanden zijn
In de tweede helft van 1984 sterk gestegen.
Gezien de achterstand in vernieuwing, die
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in het begin van de80-erjaren is opgelopen,
is dit een gunstige ontwikkeling.
De bedrijven die vóór 1985 hebben geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen hebben afgelopen winter het profijt
daarvan kunnen ondervinden.
De afzet van Produkten leverde over het algemeen weinig problemen op. Opvallend is
de laatste jaren de uitbreiding van de export binnen de EGnaar met name Engeland
en Frankrijk. Voor enkele Produkten zijn
daarnaast ook markten buiten Europa bereikbaar geworden.
De sterke concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van produktiegebieden in
onze omgeving, ontstaan ten gevolge van
het beter kunnen inspelen op gewijzigde
economische en technische omstandigheden en de voortreffelijke organisatie in de
produktie- en afzetsfeer, wordt door sommige EG-partners met argusogen bekeken en
leidt met name waar het om het energiebeleid gaat tot niet bepaald collegiale reacties.
2. Bijzondere ontwikkelingen
a. Het fenomeen energiebesparing begint
wat uit deallerdringendste actualiteit te
geraken. Er zijn in de afgelopen jaren
(ook in 1984) grote inspanningen verricht om tot verlaging van het energieverbruik in absolute zin en nog sterker
per eenheid produkt te geraken. De resultaten zijn indrukwekkend.
Daarbij moet niet uit het oog worden
verloren dat veel energiekosten zijn vervangen door de rente- en afschrijvingskosten van de gedane investeringen.
De bijdragen uit de energiebesparingsregeling van de overheid hebben daarvan gelukkig een gedeelte opgevangen.
De ervaring, die wordt opgedaan met
het telen onder de nieuwe omstandigheden, groeit snel. Daarbij blijkt, dat niet
alle besparing ook winst betekent en
dat er zorgvuldig mee moet worden omgesprongen. Een kubieke meter minder
kan soms erg duur zijn!
b. Het klimaat Inde kas blijkt, nu de verbeterde meettechnieken daarin meer inzicht verschaffen, verre van uniform te
zijn. Daaraan helpen energiebesparende maatregelen vaak hard mee. Dezeonregelmatigheden staan optimalisering

van het klimaat via automatisering
ernstig in de weg en kosten bovendien
veel geld in de opbrengst.
Het is een aandachtspunt voor alle betrokkenen.

c. De automatisering op de bedrijven gaat
steeds verder door: klimaatregeling,
C02-dosering, vochtvoorziening, voedingssamenstelling, enz. De behoefte
aan grotere nauwkeurigheid bij de regeling brengt een voortdurende stroom
van nieuwe apparatuur op de markt en
de ontwikkelingen gaan inversneld tempo door.

d. Automatisering ook in de opslag en verwerking vanenvoorziening met bedrijfsgegevens van de individuele tuinder en
de mogelijkheid die met andere gegevens te vergelijken. Dit alles met het
doel de bedrijfsbeslissingen te ondersteunen en te vergemakkelijken. Met
deze ontwikkeling staan we nog slechts
aan het begin. Immers veel tuinders
moeten zich het registreren van de
juiste bedrijfsgegevens nog eigen maken, laat staan die registratie automatiseren. Toch vinden er al veel ontwikkelingen plaats: bij veilingen, boekhoudbureaux, banken, toeleveringsbedrijven
en bij de voorlopers/tuinders op het bedrijf.
De Stichting Informatieverwerking Tuinbouw (S.I.T.U.), opgericht op initiatief
van de NTS stelt zich tot doel dit proces
te bewaken en er voor te zorgen dat de
uit verschillende bronnen afkomstige
gegevens op uniforme wijze worden geregistreerd en zo inpasbaar zijn in een
algemeen gehanteerd systeem. Dat is
nodig om straks de gegevens onderling
vergelijkbaar te maken, zodat ze als basis voor de bedrijfsvoering kunnen dienen. Het is te hopen dat de S.I.T.U. in
zijn opzet slaagt. Hij zal daarbij de steun
van alle betrokkenen niet kunnen ontberen.
De overheid ondersteunt de totstandkoming van dit soort automatiseringssystemen via de gelden beschikbaar in
het Informatica-Stimulerings-Plan van
het Ministerie van Landbouw.

e. De teelt op substraten breidt zich nog
sterk uit (er is nu plm. 1500 ha), vooral
nu in het Westland de waterkwaliteitsproblemen grotendeels zijn opgelost. De omschakeling zal voor de bekende gewassen daar in de eerstvolgendejaren worden voltooid. Doch ook voor
andere gewassen gaat het onderzoek
door en komen er langzaam maar zeker
meer perspektieven. In de slateelt zijn
de praktische problemen wel opgelost.
De investeringen lijken daar nu de groeibelemmering te vormen. Ook in de bloementeelt lijkt voor bepaalde gewassen,
de doorbraak nabij. Door de ervaringen
met substraten nemen ook de verfijnde
watergeefmethoden in de grond (druppelsystemen) snel toe.
f. De teelt van kleine gewassen lijkt te
stagneren. De zo gewenste uitbreiding
komt niet tot stand.
Oorzaken zijn de doorgaande specialisatie op de bedrijven, de overgang naar
substraatteelten en de (gelukkig) wat
betere rentabiliteit van verschillende
hoofdteelten. Er zal door onderzoek en
praktijk toch veel aandacht en energie
voor deze groep gewassen moeten blijven bestaan. Ze zijn voor ons voortbestaan als „tuin van Europa" onontbeerlijk.
g. De kwaliteit van het produkt vroeg in
1984deaandacht. Onze concurrentiepositie valt of staat met de kwaliteit, in-en
uitwendig. In het voorlichtingsprogramma voor 1985 e.v. zal over dit punt veel
worden gesproken. Aangesloten zal
worden bij het onderzoek op dit punt en
bij de campagne die het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen daarop
gaat richten. In de voorlichting is de
aanstelling van kwaliteits- en bewaringsspecialisten aanstaande.
h. Het afvalvraagstuk vroeg in 1984 de
aandacht enzal dat ook dekomende tijd
blijven doen. De vooruitzichten zijn niet
slecht.
Het organisch afval dient zich weer in
sterkere mate dan voorheen aan nu het
in de kas versnipperen verleden tijd begint te worden. Methoden als compostering en anaerobe vergisting zijn volop in
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Studie. Uiteraard moet daarbij veel aandacht worden gegeven aan de plantenziektekundige aspekten van het verkregen produkt en aan de chemische samenstelling.
Desteenwolteelt levert een tweetal restprodukten op: de afgewerkte steenwol
(na één of meerdere jaren) en het inhulen afdekplastic. Het ziet er naar uit dat
voor de steenwol wel bestemmingen
zijn te vinden. Er is belangstelling voor
als dempingsmateriaal van watergangen, als grondstof bij de wegenbouw en
als materiaal bij de steenfabricage.
Uiteraard moet het dan wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen doch deze lijken bij verstandig gebruik goed haalbaar. Het plastic leent zich, mits niet te
sterk vervuild, voor recycling en wordt
deels nu reeds verwerkt. Als de proble-
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men van verzameling, opslag en vervoer
worden opgelost en dat moet kunnen,
lijkt dit tuinbouwafvalmateriaal nog wel
nuttig te kunnen zijn voor anderen.
i. Ook dit jaar weer deden zich verschillende problemen voor, samenhangend met
de kwaliteit van bedrijfsmiddelen.
Zorgvuldigheid bij de tuinder (goed
opletten bij aankoop en gebruik) maar
vooral bij de leverancier (fabrikant en
handel) kan veel ellende voorkomen. De
roep om systematische keuring voor het
in de handel brengen blijft bestaan doch
blijkt organisatorisch en technisch
moeilijk te verwezenlijken. We zullen
voorlopig nog wel met dit soort nare incidenten te maken blijven houden.
Waakzaamheid bij alle betrokkenen
blijft noodzakelijk.
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